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مدخل

ل���ن ينس���ى أحٌد يعيش في تركيا أو ل���ه أّي ارتباٍط بتركيا ما حدث 
فيها ليلة الخامس عش���ر من يوليو/تم���وز )٢٠١٦م( من وقائع عجيبة 
ومش���اهد مثي���رة ال تق���ل إثارة ع���ن أفالم هولي���وود، س���يظل الجميع 
يتح���دث عنه���ا فت���رة طويل���ة لم���ا كان لها م���ن تأثير مباش���ر على حياة 
المجتم���ع والدولة س���واء ف���ي الداخل التركّي أو خارج���ه، ولن يعود 
المش���هد في تركيا بعد تلك الليلة كما كان من قبل، ولن تعود الحياة 
إلى سابق عهدها بعد تلك الليلة، ألنها كانت مخاًضا جديًدا لوالدات 
جديدة، فهل هذه الوالدات تُبّشر بخير أم تنذر بشّر؟ هذا ما ستكشف 

عنه األشهر والسنوات المقبلة. 

ما الذي حدث؟

ليل���ة ١٥ يوليو/تم���وز )٢٠١٦م( م���ن ي���وم الجمعة، وفي الس���اعة 
التاس���عة والنصف مس���اًء؛ فوجئ الناس بعبارات صادمة تجري على 
شاش���ات القن���وات التلفزيوني���ة تق���ول: إن هن���اك تحرًكا عس���كريًّا في 
إس���طنبول، وأن مجموع���ة م���ن العس���اكر أغلقوا الجس���ر المعلق على 
البوس���فور وأوقف���وا حرك���ة الس���ير، وأن كتيبة أخ���رى حاصرت قصر 
"َبْكَل���ْر َبِك���ي )Beylerbeyi("، وأن بع���ض طائ���رات الهليكوبتر تحلق 
ف���ي الفض���اء، إضافة إل���ى بعض التح���ركات في العاصم���ة أنقرة، بعد 
قلي���ل تطاي���رت أنباٌء بأن كتيبة عس���كرية أخرى حاص���رت مبنى القناة 
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الحكومية "تي أر تي )TRT(" تريد الس���يطرة عليها، تس���ّمرت األعين 
على شاش���ات التلفزة تتابع كل ما يس���تجّد بانفعال ش���ديد، بعد قليل 
توّقف بث قناة "تي أر تي" الحكومية واس���وّدت شاش���تها، ولكن قبل 
ذل���ك بدا رئيس ال���وزراء "ِبْن َعلي ِيْلِدِري���ْم )Binali Yıldırım(" على 
ًدا  شاشة قناة أخرى يتحدث على الهواء مباشرة، ويقول إن هناك تمرُّ
لمجموعة صغيرة من العس���اكر، وأنه س���يتم اتخاذ كل التدابير الالزمة 
إلفش���ال محاولته���ا، عرف الن���اس جميًعا أنهم أم���ام محاولة انقالبية، 
ف���ي ه���ذه األثناء انتش���رت عل���ى الش���بكة االجتماعية أنباء ب���أن رئيس 
الجمهوري���ة أردوغان غ���ادر بطائرته البالد متجًها إلى وجهة مجهولة، 

وشاعت أخبار بأنه اتجه صوب ألمانيا طالًبا اللجوء والحماية.

بعد قليل ظهر على شاشة قناة أخرى وزير العدل التركّي يتحدث 
عن محاولة انقالبّية وأن الوضع تحت السيطرة، وأنه سيتم اتخاذ كل 
اإلجراءات الالزمة ومعاقبة جميع المتورطين في هذه العملية النكراء.

فجأة عادت قناة "تي أر تي" إلى البث، ظهرت المذيعة الش���هيرة 
التي تقدم نش���رة األخبار الرئيسة لتقرأ على الناس أجمعين بياًنا يعلن 
أن الق���وات العس���كرية وضع���ت يده���ا على حكم البالد لم���ا رأته من 
حياد عن القيم الوطنية والعلمانية التي قامت الجمهورية التركية على 

أساسها والتي أرسى قواعدها أتاتورك... إلخ.

س���اد الوجوَه حالٌة من الدهش���ة والقلق والتساؤل، إًذا هو انقالب 
فع���اًل، إًذا ه���ا نحن نعيش الفيلم نفس���ه، عاد العس���كر إلى الحكم من 
جديد، ولكن الغري���ب أن القنوات التلفزيونية األخرى كانت تواصل 
بثها كأن لم يحصل ش���يء: ش���خصيات حكومية تظهر على شاشاتها، 
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تطمئ���ن الش���عب، وته���دد بالوي���ل لم���ن اقترف ه���ذا العمل المش���ين؛ 
المشهُد بدا غريًبا، إذ ما هذا االنقالب الذي يتم على مرأى ومسمع 
من العالم، في ساعة الذروة، وسط حرية إعالمية كاملة لجميع رموز 
الحكوم���ة ومؤيديها من الكّت���اب والصحفيين والمعلقين، ما عدا قناة 

"تي أر تي" التي توقف بثها بعد قراءة بيان االنقالب؟!

لك���ن أين الرئيس أردوغان؟ أين طائرته؟ ال أحد يعلم، هناك أنباء 
متضاربة حول مكان الطائرة ومسارها، وبعد فترة قليلة ظهر أردوغان 
على شاش���ة "س���ي إن إن تُ���ْرك )CNNTURK(" عبر الهات���ف الذكّي، 
يتوع���د القائمي���ن بمحاول���ة االنق���الب، ويدع���و الش���عب التركي إلى 
الش���وارع لدحض االنق���الب والحفاظ عل���ى الديمقراطية.. أردوغان 
ل���ّوح ف���ي كلمته إلى فزاعته المش���هورة، "الكيان الم���وازي"، وأن هذا 

الكيان هو الذي يقف وراء هذه المحاولة.

بعد مكالمة أردوغان هذه برز المس���ؤولون األتراك على شاشات 
كافة القن���وات التلفزيونية يوجهون دعوة إلى الجماهير لكي يواجهوا 

الدبابات والكتائب العسكرية ويجهضوا االنقالب مهما كان الثمن.

لم تمض ساعات قليلة حتى خرج الناس إلى الشوارع يواجهون 
الدباب���ات، ويحتّج���ون عل���ى الجن���ود الذين أغلقوا جس���ر البوس���فور 
وحاص���روا بع���ض المباني الحكومية في إس���طنبول، بعد قليل ش���اهد 
الناس عودة "تي أر تي" إلى بثها، ش���اهد الناس وزير العمل "سليمان 
ُس���وْيُلو )Süleyman Soylu(" مع مجموعة من العمال في القناة وقد 
استعادوا المبنى من العساكر، يعلنون عن انتصارهم عليهم، ويدعون 

الناس إلى الشوارع كما فعل أردوغان.



--------------------------------------------------------------  [االنقالب في تركيا]  12

ب���دا الموق���ف حرًج���ا بالنس���بة لالنقالبيي���ن، فقد انفل���ت الموقع 
ال���ذي أعلنوا منه قرار االنقالب من أيديهم بس���هولة غريبة، بعد قليل 
انتش���رت أنباء ب���أن االنقالبيين بدؤوا يفقدون الس���يطرة على المواقع 
األخ���رى الت���ي تمكنوا منها وأن هناك تراجًعا ف���ي مواقفهم، لكن مع 
ذلك حصلت أحداث مأساوية، قتل فيها ما يقارب من مائتي مواطن 
تركي في مواجهات عش���وائية مع العس���اكر، بعد قليل تناقلت وسائل 
اإلع���الم أنباء ب���أن طائرات تقصف مجلس الش���عب التركّي، وكذلك 
س���قطت بعض القنابل في حديقة القصر الجمهوري!! ما زاد المشهد 

احتقاًنا ودموية.

بدا خالل ساعات قليلة بأن المحاولة االنقالبية فشلت.. وأعلنت 
القن���وات التلفزيوني���ة ب���أن طائ���رة الرئي���س أردوغان حط���ت في مطار 
"أتاتورك" بإس���طنبول ومقاتالت االنقالبيين تطير في س���ماء إسطنبول 

في ارتفاع منخفض وأنه سيعقد مؤتمًرا صحفيًّا بعد قليل.

من وراء االنقالب؟

 Berat( ا، يجاوره صهره "برات أَْلَباْيَراْق كان أردوغ���ان هادئًا ج���دًّ
Albayrak("وزي���ر الطاقة بوجه مبتس���م، جلس على المنّصة، تركزت 

علي���ه عدس���ات الكامي���رات المحلية والعالمي���ة جميًعا تنتظ���ر كلماته 
األولى وتقييمه لما وقع، ذكر في بداية كلمته أن هذه المحاولة كانت 
"فض���ل من اهلل" وجاءت في وقتها لتصفية الجيش من عناصر "الكيان 
الم���وازي"، وألص���ق محاولة االنقالب مباش���رة ب�"الكي���ان الموازي"، 
واتهم المفكر والداعية فتح اهلل كولن المقيم في "بنسلفانيا" بالواليات 
 المتح���دة األمريكي���ة بتدبي���ر ه���ذا االنق���الب، وأضاف أن���ه كان يقول 
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إن ه���ؤالء -ويقصد حركة الخدمة- منظمٌة إرهابيٌة، لكنه لم يس���تطع 
أن يقن���ع أح���ًدا بذلك، لكن مع هذه المحاول���ة ثبت بالدليل القاطع 
أنه���م منظم���ة إرهابية ومس���لحة كذلك!؟ وس���يتم اجتثاثه���ا من أجهزة 
الدولة تماًما، إضافة إلى مصادرة كل ممتلكات المنتمين إليها في كل 
أنحاء تركيا، وإغالق مؤسس���اتهم جميًع���ا، ومالحقتهم في كل أنحاء 

العالم حتى ال يبقى أحٌد منهم على وجه األرض.

االنقالب الم�صاّد وحجم الت�صفيات

وف���ي صب���اح الي���وم التال���ي [)١٦ يوليو/تم���وز )٢٠١٦م(] ب���دأ ما 
يمكن أن يسمى ب�"االنقالب المضاّد"، لكن هذه المرة على يد مدنّيين 
منتخبين وبشراسة ال تقل عن شراسة االنقالبّيين العسكريّين، بل ربما 

تفوقت عليهم في كثير من النواحي.

بدأت تصفيات واعتقاالت وإقاالت مروعة منذ فجر اليوم، سواء 
داخ���ل أجهزة الدولة أو في المجال المدنّي المجتمعّي تجاوزت مائة 

ألف حالة خالل عشرة أيام ندرج بعضها فيما يلي:

٦٠٣٨ عسكريًّا وضابًطا، وحوالي ١٣٠ جنراال	 
٤٥ ألف معلم	 
٩ آالف موظف في وزارة الداخلية بينهم مدراء أمن 	 
٣٠ حاكًما إقليميًّا، وإداريين بيروقراطيين من مستويات عالية 	 
٥ آالف موظ���ف يعمل���ون ف���ي قط���اع الصح���ة م���ن أطب���اء 	 

وممرضين 
حوالي ٣ آالف قاٍض ومدٍع عام 	 
١٥٧٧ عميد كلية 	 
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١٥٠٠ موظف من مستويات مختلفة في وزارة المالية 	 
٦٠٠ موظف في وزارة األسرة 	 
٣٧٠ موظًفا في قناة "تي أر تي" الحكومية	 

إضافًة إلى طرد وإيقاف العديدين من وزارات أخرى.

أم���ا ف���ي الجانب المدني والمجتمعي فالص���ورة ال تختلف كثيًرا؛ 
فقد أغلقت:

١٠٤٣ مدرسة خاصة	 
١٥ جامعة	 
١٢٢٩ جمعية خيرية	 
١٩ نقابة عمالية	 
٣٥ مؤسسة طبية ومستشفيات ومصحات	 
٣ وكاالت أنباء	 
١٦ قناة تلفزيونية	 
٢٣ محطة إذاعية	 
٤٥ صحيفة	 
١٥ مجلة	 
٢٩ دار نشر	 

والقائمة تمتد يوًما بعد يوم ويضاف إليها تصفيات أخرى، أضف 
إلى اعتقال مئات من الش���خصيات األكاديمية وعش���رات اإلعالميين 

والصحفيين ورجال األعمال المعروفين في تركيا.

وس���ط هذا الج���و الضبابّي المحتق���ن تم إعالن "حال���ة الطوارئ" 
ف���ي تركيا لمدة ثالثة أش���هر، باإلضاف���ة إلى "تعليق العم���ل باالتفاقية 
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األوروبي���ة لحق���وق اإلنس���ان"، بدا -فع���اًل- كما قال الس���يد أردوغان 
ورئيس الورزاء "ِبْن َعلي ِيْلِدِريْم" كل شيء تحت السيطرة، بدا وكأن 
أردوغان وقياداته كانوا مستعدين سلًفا لما سيقومون به اليوم، فها هي 
قوائم التصفيات جاهزة وها هي الخطّة تُنّفذ باحترافية منقطعة النظير 
مصحوب���ة بحمل���ة ضخمة من مناورات الحرب النفس���ية عبر وس���ائل 
اإلع���الم المكتوبة والمرئية والتي ال تقل خطورة في آثارها التخريبية 

عن أسلحة الدمار الشامل.

موقف فتح اهلل كولن

فت���ح اهلل كول���ن، العاِل���م والمفك���ر القاب���ع في معتكف���ه في والية 
"بنس���لفانيا )Pennsylvania(" بأمري���كا ب���ادر إلى إدان���ة االنقالب في 
لحظات���ه األولى بش���دة، كم���ا أدانته جميع وس���ائل اإلع���الم الموالية 
لحرك���ة الخدمة ف���ور وقوعه، إضافة إلى جميع المؤسس���ات المدنية 
والش���خصيات والرموز المحسوبة على الخدمة، ولكن هذه اإلدانات 
المتوالية لم تنقذه وحركته من اتهام أردوغان وقيادات العدالة والتنمية 
ل���ه بأن���ه الرج���ل األول ال���ذي دبّ���ر كل ه���ذا االنقالب الفاش���ل!؟ فهو 
المجرم األعظم الذي أراد تدمير البلد من خالل رجاالته المتمركزين 

في الجيش على حد تعبير أردوغان.

ه���ذه ل���م تكن الم���رة األولى الت���ي يتعرض فيها كول���ن لمثل هذه 
االتهام���ات م���ن ِقب���ل الرئي���س أردوغان، بل من���ذ س���بتمبر )٢٠١٣م( 
وأردوغ���ان يُمطره بس���يٍل م���ن االتهام���ات المماثلة عبر كافة وس���ائل 
اإلعالم الموالية له وفي كافة اللقاءات الجماهيرية، إنه يتعّرض لهذه 
الهجمة الشرسة منذ أن اندلعت فضائح الفساد في سبتمبر )٢٠١٣م( 
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وت���وّرط فيها بع���ض وزرائه وأبن���اء وزرائه وبعض أقارب���ه.. منذ ذلك 
"، و"زعيم اإلرهابيين"، ومحبوه "منظمة  الوقت وكولن "رجٌل انقالبيٌّ
إرهابي���ة"، والمؤّسس���ات المدنية والتربوية التي أّسس���وها داخل تركيا 

وخارجها "معاقل لإلرهابيين"!؟

أردوغ���ان يحاول منذ ثالث س���نوات أن يقن���ع المجتمع التركي 
والرأي العاّم العالمي بأن كولن ومش���روعه ومؤسس���اته ومحبيه عين 
"اإلره���اب" دون أّي جدوى.. فالعالم كله يش���هد لألس���تاذ كولن بأنه 
داعية سالم، ويشهد للمؤسسات التربوية التي حّث على بنائها بالتألق 
والنجاح، بل ويعتبرها فرصة تاريخية ينبغي االستفادة منها لنشر روح 
السالم واألخوة اإلنسانية والتعايش السلمّي في األرض.. لكن ها هو 
أردوغان يجد فرصة ذهبية لكي يثبت للعالم اّدعاءه، ها هو أردوغان 
تسنح له لحظة تاريخية ليصيب خصمه في مقتل؛ "فتح اهلل كولن هو 

زعيم االنقالبيين"!

التقى األستاذ كولن مع كبرى وسائل اإلعالم العالمية في مؤتمر 
صحفي وأجاب على جميع التساؤالت.. بدا هادئًا مطمئنًّا واثًقا من 
نفس���ه.. كان واضًح���ا ف���ي إدانت���ه لالنقالب، كيف ال وه���و الذي كان 
المستهدف دائًما في االنقالبات األربعة التي وقعت في تركيا سابًقا.. 
فه���و يعرف ما تخّلف���ه االنقالبات من دمار نفس���ّي ومادي ومجتمعّي 
وسياس���ّي.. في لقائه أك���د على الخط الذي انتهجه من���ذ بداية حياته، 
وه���و البناء والعمل اإليجابّي واالبتعاد عن العنف واإلرهاب تماًما.. 
تح���دث عن الثم���ن الباهظ الذي دفعه جراء التزام���ه بهذه المنهج في 
الرؤي���ة والحركة.. وَرَفَض كاف���ة التهم، ولم يكتف بذلك بل وتحدى 
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االتهام���ات الموجهة إليه بثقة في النفس عالية، ودعا إلى التعامل مع 
الحدث بش���فافية مطلقة، وطالب بتش���كيل لجنة تحقيق دولية تكشف 
حقيقة ما وقع في تركيا، وأكد بأنه سيرضى بالقرار الذي تتخذه تلك 
اللجن���ة مهم���ا كان، مؤكًدا أنه س���يمد عنق���ه إلى حبل المش���نقة طوًعا 
إن اس���تطاعوا أن يثبت���وا ضلوع���ه ف���ي االنق���الب الفاش���ل.. منذ تلك 
التصريح���ات واألنظ���ار موجهة إلى جبهة االدعاء، جبهة أردوغان في 
انتظ���ار تجاوب ما.. إلى حد اللحظة لم يتم أّي تجاوب من أردوغان 
 وقيادات���ه م���ع ه���ذا الطل���ب رغ���م إلح���اح األس���تاذ كولن عل���ى ذلك

في حواراته مع وسائل اإلعالم العالمية األخرى.

ت�صاوؤالت مثيرة

حج���م التصفي���ات التي قام بها أردوغان س���واء ف���ي جهاز الدولة 
أو المجتم���ع المدن���ّي أثار العديد من التس���اؤالت ل���دى الرأي العام 

العالمي، منها على سبيل المثال:

ه���ل يمكن أن يكون الرئيس أردوغان ه���و من دبر المحاولة 	 
االنقالبية الفاشلة حتى يحصل على الذريعة التي يحتاج إليها 
لالنقض���اض على الجي���ش والقضاء باألخص، ومؤسس���ات 
الدول���ة األخ���رى يصفي منها من ال يروق ل���ه ويعيد هيكلتها 

من جديد كما يريد؟

ه���ل يمك���ن أن يدبر أردوغان هذا االنقالب الفاش���ل لينقّض 	 
على جميع مؤسس���ات الخدمة، يغلقه���ا وينكل بها، ويعتقل 
جمي���ع م���ن ينتم���ي إليه���ا، ويالحقه���م ويطارده���م ويرهبهم 

ويقحمهم في حرب نفسية ال هوادة فيها؟
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ه���ل يمكن أن يكون أردوغان قد دبر االنقالب ليقنع العالم 	 
فيم���ا فش���ل فيه س���ابًقا من أن حرك���ة الخدمة منظم���ة إرهابية 
خطيرة، فينجح في إغالق مؤسساتها من مدارس وجامعات 

ومؤسسات خيرية وثقافية في أكثر من مائة وخمسين بلًدا؟

ه���ل يمك���ن أن يك���ون أردوغ���ان دب���ر ه���ذا االنق���الب ليغلق 	 
مجموع���ة من الملفات التي كادت تخنقه، ويُنس���ي الجماهير 
بعض القضايا التي مّست كاريزمّيته الشعبية مؤّخًرا، منها مثاًل:

ملف فضائح الفس���اد التي تورط فيه���ا بعض وزرائه وأقربائه . ١
في ١٧-٢٥ ديسمبر )٢٠١٣م(.

ملف دعمه لبعض التنظيمات اإلرهابية في س���ورية والعراق . ٢
وعلى رأسها داعش.

ملف تطبيع العالقات مع إسرائيل.. ٣

موضوع االعتذار إلى "بوتين" والمصالحة مع روسيا.. ٤

موضوع التفاوض مع بشار األسد في حل األزمة السورية.. ٥

الفش���ل في تس���وية الصراع مع ح���زب العمال الكردس���تاني . ٦
وتحويل مدن جنوبي شرقي تركيا إلى ساحة حرب دموية.

العالقات التجارية والسياسية المثيرة للتساؤالت مع "إيران".. ٧

الفش���ل األمني ف���ي مكافحة األعمال والتفجي���رات اإلرهابية . ٨
التي زعزعت أمن البلد ووضعت قيادة أردوغان في موضع 

النقاش.
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األزمة االقتصادية التي بات المواطن العادي يشعر بلفحاتها . ٩
والتي باتت تنذر بقدومها.

ملف "رضا ضراب" الذي أصبح بين يدي المحاكم األمريكية . ١٠
والذي يمس أقارب أردوغان مباشرة.

الش���كوك الت���ي أثي���رت ح���ول ش���هادة أردوغ���ان الجامعي���ة . ١١
والنقاشات التي دارت حولها.

ه���ذه وأمثالها من الملفات والقضايا تبخرت في الهواء فجأة بعد 
محاولة االنقالب الفاش���لة، وعاد أردوغان بطل الش���عب العظيم، هل 
يمك���ن أن يك���ون االنقالب تم تدبيره للتعتيم عل���ى كل هذه الملفات 
وترس���يخ مكانة أردوغان في تركيا، وتعبيد الطريق أمامه لكي يحقق 

مآربه بأريحية منقطعة النظير؟

تلك تس���اؤالت في محلها طرحتها وس���ائل إع���الم غربية وعربية 
وعالمي���ة أخ���رى، وس���ألها سياس���يون ومفكرون وصحفي���ون من كل 
أنحاء العالم.. تلك أس���ئلة س���يظل العالم يس���أل عنها إلى أن يجد لها 

إجابات مقنعة شافية:

كي���ف تم إعداد قوائم التصفيات واالعتقاالت بهذه الس���رعة 	 
الفائقة؟

ه���ل كان���ت تلك القوائم جاهزة س���لًفا وتنتظر فرصة س���انحة 	 
لإلجهاز عليها؟

ثم هناك سؤال آخر ملح، لقد سبق أن قال رئيس الوزراء "ِبْن 	 
 ")Bekir Bozdağ( َعل���ي ِيْلِدِريْم" ووزير العدل "بكير بُوْزَداْغ
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والرئي���س أردوغان نفس���ه بأن المتمردي���ن مجموعة محدودة 
من الجنود، إًذا ما الداعي إلى إقالة نصف جنراالت الجيش 

وآالف من الضباط؟

ث���م م���ا عالقة ٣ آالف ق���اٍض وم���دٍع عام باالنق���الب؟ كيف 	 
عرفتم صلتهم باالنقالب بهذه السرعة؟

م���ا عالق���ة ما يق���ارب من ٥٠ ألف معلم مدرس���ي طُردوا من 	 
وظائفهم باالنقالب؟

ما عالقة ٦ آالف موظف صحي وطبيب؟	 

بل ما عالقة ٩٤ َحَكم كرة قدم باالنقالب؟	 

ما عالقة ألف مدرسة خاصة مع مدرسيها وتالميذها وأولياء 	 
أمورها باالنقالب؟

ما عالقة أكثر من ألف جمعية خيرية باالنقالب؟ 	 

أسئلة كثيرة ال تجد لها إجابة مقنعة.

ت�صاوؤالت عن االنقالب

ث���م هن���اك تس���اؤالت ع���ن محاولة االنقالب نفس���ها، ه���ل كانت 
محاول���ة حقيقية أم مس���رحية مصطنعة تمهد النق���الب حقيقّي ينطلق 
االنقالبي���ون َدن���ا  عوَّ إذ  )٢٠١٦م(؟  يوليو/تم���وز   ١٦ ي���وم   صبيح���ة 

في عرِف االنقالبات حيثما وقعت في شتى أنحاء العالم:

أن يقوم���وا باالنق���الب قرابة الفجر حي���ث الناس نيام، وليس . ١
في التاس���عة والنصف مس���اء حيث س���اعة الذروة كما حصل 

في تركيا.
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أن يب���ادروا أواًل إل���ى اعتق���ال قي���ادات الدول���ة مث���ل الرئيس . ٢
ورئي���س الوزراء والوزارء... إلخ، بينما في المحاولة المريبة 
ا طليًقا، ورئيس الوزراء في اس���توديو إحدى  كان الرئيس حرًّ
القن���وات اإلخباري���ة على الهواء مباش���رة، إضاف���ة إلى وزراء 
آخري���ن برزوا في قن���وات تلفزيونية متعددة أثن���اء المحاولة، 

يشحنون الشعب ويعبئونه كما يريدون.

أن يغلقوا المحطات التلفزيونية ويحكموا س���يطرتهم عليها، . ٣
بينم���ا ف���ي المحاولة التركية ظل���ت جميع القن���وات الموالية 
للحكومة تواصل نش���اطها بحرية كاملة ما عدا قناة تي أر تي 

الحكومية.

أن يغلقوا شبكات االتصال والهواتف واإلنترنت حتى يمنعوا . ٤
كافة أنواع التواصل في البلد، لكنهم لم يفعلوا ذلك أيًضا.

أن يملؤوا الشوارع والساحات الكبرى بالدبابات والمعدات . ٥
العس���كرية والجن���ود قب���ل أن يصحَو الناس م���ن نومهم، فإذا 
استيقظوا وجدوا أن االنقالب قد تم فعاًل؛ وليس كما حصل 
ليل���ة ١٥ يولي���و في س���اعة الذورة مع خروج ع���دد قليل من 
الجن���ود ل���م يتج���اوز ثالث���ة آالف جن���دي ال يعرف���ون أصاًل 
أنه���م يقوم���ون بانقالب، بل ظنوا أنهم خرج���وا في مناورات 
عس���كرية، إضاف���ة إلى عدد صغير م���ن الدبابات والمقاتالت 
الحربي���ة الت���ي ش���اركت ف���ي المحاول���ة.. وإذا ما ق���ورن هذا 
الع���دد بحج���م القيادات التي تم تصفيته���م من الجيش فيحق 
للسائل أن يسأل: "إن كان نصف جنراالت الجيش متورطين 
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ف���ي محاول���ة االنقالب، فأين جيوش���هم وأي���ن دباباتهم وأين 
طائراتهم أثناء االنقالب؟" أم نحن أمام سيناريو آخر. 

نعم، تساؤالت كثيرة تُطرح للنقاش.. على سبيل المثال هل كان 
المسؤولون على علم بمحاولة االنقالب؟ إن كانت اإلجابة "ال" فهي 
كارثة تدل على عجز اس���تخباراتي ذريع.. وإن كانت اإلجابة "نعم"، 
فتلك كارثة أخرى، إذ لماذا لم يقبضوا على المس���ؤولين االنقالبيين 

قبل وقوع المحاولة حقًنا لدماء األبرياء؟

ثم تناقضت تصريحات السيد أردوغان في هذه النقطة بالتحديد، 
ما أثار ش���كوًكا وأس���ئلة عديدة، حيث صّرح في إحدى القنوات بأنه 
كان على علم بتحرك عس���كرّي في الس���اعة الرابعة مس���اء، ثم صرح 
في قناة أخرى بأنه علم بالمحاولة في الس���اعة التاس���عة والنصف، ثم 
ق���ال بأن رئيس المخابرات لم يخبره، ثم قال بأنه علم باالنقالب من 

صهره.

أيًّا كان ما وقع، س���واء كانت مسرحية تم أداؤها باحترافية عالية، 
أو كان���ت أغب���ى محاول���ة انقالب ف���ي التاريخ، فالمؤك���د أنها منحت 
أردوغ���ان فرصة ذهبية لينقّض على جميع معارضيه -وعلى رأس���هم 
حركة الخدمة- بقبضة من حديد، ينّكل بهم ويصّفي حس���اباته معهم 
دون أن يجرؤ أحد على مس���اءلته، وكذلك تمكن من قطف "الفواكه 
المحرمة" التي يستحيل عليه لمسها في مناخ ديمقراطي مثل مؤسسة 
الجي���ش والقض���اء بمنتهى الحرية، ويعي���د هيكلتها من جديد؛ بل عثر 
أردوغ���ان عل���ى فرصة ذهبية ليعيد هيكلة بنية الدولة بكل مؤسس���اتها 

كما يريد.



23 [مدخل] -------------------------------------------------------------------------  

وهل يمكن ألحد أن ينتقده أو يعترض عليه في مثل هذا الظرف؟ 
بالتأكيد ال، إذ من تُس���ّول له نفس���ه ذلك، فس���وف يجد نفسه موصوًما 
بتهم���ة "الكي���ان الم���وازي" أو "االنقالب���ي" وبالتال���ي يتع���رض لإلقالة 

والطرد من الوظيفة واالعتقال لمدة ال يعلم مداها إال اهلل.

عالقة االنقالبيين ال�صابقين

ث���م م���ا عالق���ة االنقالبيي���ن الس���ابقين م���ن جماع���ة " أَْرَجَنُك���وْن 
)Ergenekon(")١( وجن���راالت "َباْلُي���وْز )Balyoz( )الِمطرقة(")٢( الذين 
حوكم���وا ما بين )٢٠٠٧م( إلى )٢٠١٠م( ث���م ثبتت جرائمهم وُحكم 
عليهم بالسجن، ثم تم إطالق سراحهم من ِقبل أردوغان عقب اندالع 
فضائح الفساد التي تورط فيها بعض وزرائه والمقربين منه بناء على 

تحالف جديد تم بينهم وبين أردوغان؟

ما دور تلك العصابات العميقة والكيانات الموازية الحقيقية؟ هل 
لهم يد فيما وقع؟

الغري���ب أن���ه عندما أُعل���ن عن قائمة الق���ادة الذي���ن اعُتقلوا عقب 
محاول���ة االنقالب تبّين أن معظمهم من رجاالت جماعة "أرجنكون" 
)١(  "َأْرَجَنُكـــوْن )Ergenekon(": هي منظمة س���رية ُتتَّهم بقيامه���ا بعمليات إرهابية وباغتياالت وتفجيرات 
وزرع عبوات ناس���فة في المدن التركية ومحاولة تنظيم انقالب على الحكومة وتتعاون مع منظمات ودول 
خارجي���ة لزعزع���ة النظام في تركيا، تطلق عليها الدولة العميقة، وبدأ أول تحقيق مع أعضاء المنظمة عندما 
ُضِبطوا وفي حوزتهم )٢٧( قنبلة يدوية في إحدى المناطق العش���وائية في إس���طنبول يوم ١٢ حزيران/يونيو 

)٢٠٠٧م(.
)٢(  "َباْلُيـــوْز )Balyoz( )الِمطرق���ة(": ه���و خط���ة انقالب عس���كري مزعومة لجماع���ات علمانية في الجيش 
الترك���ي، وقي���ل إن التخطي���ط ل���ه بدأ ف���ي )٢٠٠٣م( أول ما ظه���رت التقارير عن خطة االنق���الب في جريدة 
"طرف ) Taraf(" التركية -ذات التوجه الليبرالي- التي قالت إنها اكتشفت وثائق فيها تفاصيل خطة لتفجير 
مس���جدين ف���ي إس���طنبول واتهام اليونان بإس���قاط طائرة تركية فوق بح���ر "إيجه" بهدف خل���ق البلبلة وتبرير 

االنقالب العسكري، وقيل إنها سيناريوهات تدريبية للجيش ضمن عرض عسكري.
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االنقالبي���ة، ولم يثبت انتماء أحد من المعتقلين لحركة فتح اهلل كولن 
إال أربعة أسماء انتشلت منهم االعترافات بعد تعرضهم لعملية تعذيب 
مروع���ة، فما قيمة تلك االعتراف���ات وما مدى صحتها؟ واألغرب من 
ذلك أن األس���ماء الجديدة التي احتلت مناصب القيادات العس���كرية 

المطرودة هم من جماعة "أرجنكون" كذلك؟ فما تفسير ذلك؟

م���ن جانب آخر فإنك تالحظ القصة نفس���ها في القضاة الذين تم 
اعتقالهم وزّجهم في السجون، تالحظ أنهم هم القضاة الذين حاكموا 
جنراالت "أرجنكون" س���ابًقا وحكموا عليهم بالس���جن.. كما تالحظ 
أن القض���اة والمدعي���ن العموميين الذي���ن أبعدوا من وظائفهم س���ابًقا 
لصلتهم بجماعة "أرجنكون" وجنراالت "المطرقة" تم إعادتهم -بعد 

التصفيات األخيرة- إلى وظائف عالية في القضاء، فما معنى ذلك؟

وس���ط الصخب المتعال���ي والغبار الثائر يبدو أن الصورة س���تبقى 
غائم���ة بعض الش���يء فت���رة أخرى، لكن كلما انقش���ع الغبار س���تظهر 
الحقيق���ة أكثر جالء، ويتمكن الرأي العاّم التركّي والعالمّي من معرفة 
ما حصل في ليلة ١٥ يوليو/تموز المش���ؤومة ورؤية الصورة المكّبرة 

لما حدث.

ِرهان اأردوغان

يبقى الس���ؤال الكبير وس���ط ه���ذه المعركة المحتدم���ة "هل حركة 
الخدم���ة حرك���ة إرهابي���ة فع���اًل؟ وهل األس���تاذ فت���ح اهلل كول���ن زعيم 

إرهابي؟"

أردوغ���ان يدع���ي ذل���ك منذ ان���دالع فضائح الفس���اد في س���بتمبر 
)٢٠١٣م(، أّم���ا قب���ل ذلك التاريخ فاألس���تاذ كولن ف���ي نظر أردوغان 
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وقي���ادات العدال���ة والتنمية هو العالم المرب���ي والمفكر الحكيم، وأما 
حركة الخدمة فهي التجربة الرائدة في العمل االجتماعي الحضارّي.

أردوغ���ان اختار أن يراه���ن على فكرة "أرهبة" الخدمة، فرتب كل 
أوراقه وفق هذا الرهان بعد فضائح الفس���اد حيث غير خطابه، وبدل 
إس���تراتيجياته، وج���دد حلفاءه، ونظ���م صفوف أنص���اره وعبأهم طبًقا 
لتلك المقولة.. ال ش���ك أن ورقة "أرهبة الخصم" ورقة رابحة وس���هم 
قات���ل إذا أص���اب هدفه.. ولكنه س���هم خطير في الوقت نفس���ه، إذ من 
طبيعة هذا السهم أن يرتد إلى صاحبه ويُرِديه قتياًل إذا أخطأ الهدف.. 
فأردوغان إذا أراد أن ينتصر في معركته الخطيرة تلك، يجب أن يثبت 
أن األس���تاذ فت���ح اهلل كول���ن إرهابي وأن حركة الخدم���ة إرهابية، وإال 
فس���وف يتكبد خس���ارة كبيرة س���واء في الداخل أو ف���ي الخارج، ولن 
يجد أرًضا تقله أو سماء تظله.. فهو اختار أن يخفي جميع انتهاكاته 
وجرائمه تحت غطاء "أرهبة" األستاذ كولن وحركة الخدمة.. فإما أن 
يقنع الش���عب الترك���ي والمجتمع الدولي بذل���ك، أو يفقد مصداقيته 

تماًما وتتناثر كل جرائمه هنا وهناك، فُيفضح أمام العالمين.

فه���ل تمثيلي���ة االنقالب -إذا ص���ح أنه تمثيلية ولي���س انقالًبا 	 
فاش���اًل- ه���ي الس���هم األخي���ر ال���ذي تبقى ف���ي جعبة الس���يد 

أردوغان فرمى به قائاًل "ليكن ما يكون"؟
هل سيصيب السهُم خصمه أم يرتد إلى صاحبه؟	 
هل األستاذ فتح اهلل كولن زعيم عصابة إرهابية خطيرة؟	 
وهل أبناء الخدمة إرهابيون؟	 
هل سيتمكن أردوغان من إقناع العالم بذلك؟	 
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إلى أين تسير تركيا؟ إلى أين يسير أردوغان بتركيا؟	 
م���ا تأثير ذلك على المنطقة العربية، س���ورية، العراق، اليمن، 	 

ليبيا، مصر، إسرائيل وفلسطين؟
م���ا تأثي���ر ذلك على عالقة تركيا باالتح���اد األوروبي وأمريكا 	 

وروسيا؟
هل تعود تركيا ديمقراطية كما كانت؟	 
هل يمكن أن تكون نموذًجا كما كانت في السابق؟	 
ما مستقبل حركة الخدمة؟	 
ماذا ستفعل في ظل الضغوطات التي تتعرض لها؟	 
ما هو المستقبل الذي تبشر به؟	 

أس���ئلة صعبة ال ش���ك في ذل���ك، إال أن الزمان كفي���ل بأن يجيب 
عليها.

هذا الكتاب

هذا الكتاب وليد األزمة التي تعيشها تركيا منذ أحداث االنقالب 
المري���ب ليل���ة ١٥ يولي���و )٢٠١٦م( وما تلتها من انق���الب مضاد كما 
يصف���ه بع���ض المراقبي���ن، هذا الكت���اب وثائقّي مهم لفت���رة زمنية غاية 
ف���ي األهمي���ة والخطورة ف���ي حياة تركي���ا الحديث���ة والمنطق���ة العربية 
واإلس���المية.. فهو يلتقط لنا صورة حية من المش���هد التركي ويطلعنا 

على زوايا يصعب علينا رؤيتها.

الكت���اب يحت���وي عل���ى جملة م���ن الح���وارات الت���ي أجريت مع 
األس���تاذ فتح اهلل كولن بعد ١٦ يوليو/تموز وحتى ١١ أغس���طس/آب 
)٢٠١٦م( ف���ي صحف وقنوات تلفزيونية عربي���ة وأمريكية وأوروبية، 
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باإلضافة إلى مقاالت سطرها في بعض الصحف العالمية، إلى جانب 
بيان���ات وخطابات أعرب عنها خالل هذه الفترة بالذات، وأجاب من 
خالله���ا عل���ى أهم األس���ئلة التي أثيرت حول ما وقع ف���ي تركيا، وما 
إذا كان له دوٌر في ذلك أو ال، وكيف يرى تركيا وس���ط هذا المش���هد 

المأزوم.

كما أن الكتاب يحتوي على مجموعة من المقاالت النفيسة التي 
أج���ادت في تس���ليط األضواء عل���ى أحداث تركيا األخيرة، وكش���فت 
النق���اب ع���ن بع���ض الحقائق بدق���ة، وحلل���ت بعض المواق���ف بقوة، 
ورجع���ت بالقارئ إلى ما قبل االنقالب لتضعه أمام الصورة المكبرة، 
ث���م قفزت به إلى م���ا بعد االنقالب المريب لتس���اعده على أن يخرج 
منه���ا برؤية واضحة.. ولقد س���اهم في كتابة ه���ذه المقاالت نخبة من 
المفكرين من تركيا ومن العالم العربي والغربي، وحرصنا في جميع 
المقاالت على أن نبين المصدر الذي نشر فيه المقال بلغته األصلية.

ولكن لألسف لم نتمكن من ذكر المصدر األصلي للمقاالت التي 
ترجم���ت من اللغة التركية إلى اللغة العربية، وذلك بس���بب القرارات 
التعس���فية الت���ي اتخذتها الحكوم���ة التركية بعد االنقالب الفاش���ل في 
يوليو/تم���وز )٢٠١٦م( بإغ���الق جميع وس���ائل اإلع���الم المعارضة. 
وم���ن ثم ل���م نتمكن من الوص���ول إلى المصادر األصلي���ة للمقاالت، 
واكتفينا بذكر موقع زم���ان عربي )www.zamanarabic.com( الذي 

نشرت فيه تلك المقاالت مترجمة إلى اللغة العربية كمصدر لها.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إسهاًما إيجابيًّا في الكشف عن حقيقة 
م���ا وق���ع في تركيا، وإطاللة مفيدة للنظ���ر من زاوية أخرى في تحليل 
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األح���داث محلي���ة كان���ت أو عالمية، ووس���يلة إلى فت���ح المجال أمام 
المفكري���ن والُمنظّري���ن لمعالج���ة القضايا الجوهرية الت���ي تعاني منها 
األمة اإلس���المية خاصة واألس���رة البش���رية عامة، فما تعيش���ه المنطقة 
العربي���ة وتركي���ا من أح���داث خطيرة تعتبر مختبًرا واس���ًعا يفتح الباب 
عل���ى مصراعيه واس���ًعا أم���ام المفكرين لك���ي يخرج���وا برؤية جديدة 
كفيل���ة بإنقاذ أمتنا من دوامة المش���اكل الت���ي تتخبط فيها، وجديرة بأن 
تضع الجغرافيا اإلسالمية في سكتها الصحيحة كفاعل إيجابي يسهم 

في البناء الحضاري العالمي.

د. نوزاد صواش
١٧ أغسطس/آب )٢٠١٦م(





القسم األول:

حوارات وسائل اإلعالم العاملية مع 

األستاذ فتح الله كولن

)من 17 يوليو/متوز إىل 11 أغسطس/آب )2016م(

)نيويورك تاميز - الدييل تلغراف - اليس إن إن إنرتناشيونال 

 - رويرتز - سكاي نيوز عربية - لوموند(



"م�ستعد للعودة �إلى تركيا في حال �إثبات �لتهم �لموجهة �إليّ")))

عاش���ت تركيا ليلة الخامس عش���ر من شهر يوليو/تموز )٢٠١٦م( 
أفظع كارثة في تاريخها الحديث ونجت من الوقوع في هاوية مظلمة 
عق���ب محاولة االنقالب، وإذا أردنا وصف ما ش���هدته تركيا في تلك 
الليل���ة، فم���ن الممك���ن أن نطلق علي���ه "االنقالب اإلرهاب���ي" بكل ما 
تعنيه الكلمة من ش���دة وقسوة، وقد وقف الشعب التركي بكل أطيافه 
���ا واح���ًدا إلى جان���ب الديمقراطية ضد محاولة االنق���الب، إيماًنا  صفًّ
منه بأن زمن التدخالت العس���كرية قد ولّى دونما رجعة، وأنا بدوري 
 أدن���ُت االنقالب بعبارات واضحة وبينة في وقٍت كانت فيه األحداث

ال تزال ساخنة.

بع���د عش���رين دقيقة فقط من بدء محاول���ة االنقالب الخائنة، وفي 
وقٍت لم يتبين بعُد حتى َمْن يقفون وراءها، خرج الس���يد رجب طيب 
أردوغ���ان ووّج���ه أصابع االتهام إلّي، وال ش���ّك في أن اإلعالن بهذه 
الس���رعة ع���ن المجرم قبل أن تظهر تفاصي���ُل الحادثة، وقبل أن تتبلور 
هوي���ة المنفذي���ن لها ودوافُعهم، لهو أمر الف���ت وباعث على التفكير، 
ونظًرا ألنني قد عانيُت كثيًرا من االنقالبات العس���كرية خالل العقود 
الخمس���ة الماضي���ة؛ فإن المس���اعي الرامية إلى الربط بين���ي وبين هذه 
)٣(  نشر هذا المقال الذي ألفه األستاذ فتح اهلل كولن في صحيفة "لوموند )Le Monde(" الفرنسية بتاريخ 

١١ آب/أغسطس )٢٠١٦م( بعنوان:
"Je demande une enquête internationale sur le putsch raté en Turquie" 
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المحاولة تُعّد إهانة وإساءة لي، لذلك أرفض هذه االتهامات بصورة 
قطعية.

إنن���ي أعيش بموجب إرادت���ي الذاتية حياة منزوية في قرية صغيرة 
بالواليات المتحدة األمريكية منذ س���بعة عش���ر عاًما، بناًء على ذلك، 
ف���إن الزع���م بأنني قمت بإقناع ثامِن أكبر جيٍش ف���ي العالم، وعن بُعد 
 ١٠.٠٠٠ ك���م بتنفي���ذ االنقالب ضد حكومة بلدي ليس س���وى افتراٍء
ال يم���ّت إل���ى العقل بصل���ة، لذا لم يح���َظ هذا االدع���اء بالقبول لدى 
ال���رأي الع���ام العالمي.. مع ذلك، فإن كان م���ن بين أعضاء المجلس 
مون أنفس���هم وكأنه���م متعاطفون مع  العس���كري االنقالب���ي َم���ْن يقّدِ
حرك���ة الخدمة، فإنن���ي أرى أن هؤالء الجنود قد خانوا وحدة بالدهم 
وتضام���ن أبنائه���ا، بانضمامه���م إلى هذه المحاولة الت���ي راح ضحيتها 
مئات المواطنين، وداس���وا على القيم التي دافعُت عنها طوال حياتي، 

فضاًل عن تسّببهم في تضّرر مئات اآلالف من األبرياء. 

على فرض المستحيل، إن كان هناك من تأثروا بالمزاج التدّخلي 
السائد لدى فئة عسكرية معينة داخل الجيش، وقّدموا الثقافة التدخلية 
عل���ى مبادئ الخدمة الديمقراطية، فإنه ال يمكن حمل أخطائهم على 

. أبناء الحركة برّمتهم، وإنني أحيل أمر هؤالء إلى اهلل

ليس هناك أّي إنساٍن فوق القانون والحقوق، سواء كنُت أنا أو أيَّ 
شخٍص آخر، لذلك آمل أن ينال المسؤولون عن االنقالب عقوبتهم 
التي يستحقونها، بعد خضوعهم لمحاكمة قانونية عادلة، بغّض النظر 
عن الفئة أو الفريق الذي ينتمون إليه، غير أن احتمالية إجراء محاكمة 
ا، ذلك أن نظام القضاء في تركيا بات تحت الوصاية  عادلة ضعيفٌة جدًّ
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السياس���ية منذ أكتوبر/تشرين األول )٢٠١٤م(، وبسبب هذه الحقيقة، 
طالب���ت م���راًرا وتكراًرا بتش���كيل لجنة دولية لتتول���ى التحقيق في هذا 
األم���ر، وأعلنت أنني س���أقبل عن طيب خاطر النتيجة التي س���تتوصل 

إليها هذه اللجنة.

إن المنتس���ِبين إلى حركة الخدمة لم يتوّرط أحد منهم في أعمال 
عن���ٍف طيل���ة تاري���خ الحركة الممتد لنحو خمس���ين عاًم���ا، ولم ينزلوا 
إل���ى الش���وارع، ولم يتم���ردوا على قوات األمن في الس���نوات الثالث 
األخي���رة، رغم أنهم يتعرضون خالل ه���ذه المدة لما وصفه أردوغان 
 بص���ورة صريح���ة ب�"مط���اردة الس���احرات"، ب���ل إن هذه الحرك���ة التي 
تئ���ّن ألًم���ا منذ ث���الث س���نوات تحت حملة خط���اب الكراهي���ة وظلِم 
الدولة بش���كل ممنهج، أصّرت على الدفاع عن نفس���ها والبحِث عن 
حقوقها المهدورة في إطار القانون وأال تتعّدى الحدود التي وضعتها 

القوانين ألبتة.

لق���د اس���ُتنفرت جميُع أجهزة األمن والقضاء منذ ثالث س���نوات 
بصورة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية التركية من أجل كشف القناع 
عن "الدولة الموازية" التي يزعم المس���ؤولون بأنني من أقودها، ومع 
أن الحكوم���ة وصفت تحقيقات الفس���اد في ع���ام )٢٠١٣م( بمحاولة 
انقالبي���ة أيًضا دبره���ا المتعاطفون معي في الس���لك البيروقراطي، إال 
أنه���ا ل���م تعثر حتى اللحظة على دليل واحد يثبت تلك المزاعم، على 
الرغ���م من اعتقال أربعة آالف ش���خص، وطرِد عش���رات اآلالف من 
أعمالهم ووظائفهم واالس���تيالِء على مئات الش���ركات والمؤسس���ات 

بشكل غير قانوني طيلة الفترة الماضية..
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غي���ر أن رئي���س ال���وزراء )أردوغ���ان( قب���ل تل���ك الفترة كان يُش���ّبه 
احتمالي���ة لقائ���ه مع���ي بالنعم���ة اإللهي���ة النازلة م���ن الس���ماء لكنه أخذ 
بع���د بدء تحقيقات الفس���اد )٢٠١٣م(، يس���تخدم ضد المنتس���ِبين إلى 
ه���ذه الحركة خطاب كراهيٍة في ميادي���ن اللقاءات الجماهيرية تضّمن 

عباراٍت مهينًة، بدًءا من الحشاشين القتلة وانتهاًء بمصاصي دماء.

بع���د المحاول���ة االنقالبي���ة الغ���ادرة في الخامس عش���ر من ش���هر 
 يوليو/تم���وز المنص���رم، وصلت حملة الهجوم الش���عواء هذه إلى حّدٍ

ال يطاق، إذ تسعى الحكومة التركية إلى تصوير شخصي والمتعاطفين 
مع الخدمة ك�"فيروس وخلية س���رطانية يجب التخلص منها" بش���كل 
م مئ���ات اآلالف م���ن الن���اس الذين دعموا بش���كل أو  ممنه���ج، ويق���دَّ
آخ���ر المؤسس���ات التربوية والجمعي���ات الخيرية التي ش���ّجَعت على 
تأسيس���ها هذه الحرك���ة وكأنهم كياناٌت غيُر إنس���انية، فيتّم االس���تيالء 
على ممتلكاتهم، وتجميُد حساباتهم في البنوك، ومنُعهم من المغادرة 
إل���ى خ���ارج البالد، عن طريق إلغ���اء جوازات س���فرهم. أجل، يعيش 
مئات اآلالف من األس���ر مأس���اة إنس���انية مرعبة نتيج���ة حملة مطاردة 
الس���احرات، لقد كتبْت وس���ائل اإلعالم أيًضا حول إبعاد حوالي ٩٠ 
أل���ف إنس���ان من وظيفتهم، بينه���م ٢١ ألف م���درس أُلغيت تراخيص 
عمله���م، فه���ل تريد الحكوم���ة أن يموت عوائ���ل المبَعدين جوًعا بعد 
أن حرمته���م م���ن مزاولة وظائفهم أو مغادرة بلدهم إلى بلد آخر! فما 
الف���رق إًذا بين هذه الممارس���ات وتلك المآس���ي الدرامي���ة والمجازر 

اإلنسانية التي شهدتها القارة األوروبية في القرن الماضي. 



35 ["مستعد للعودة إلى تركيا في حال إثبات التهم الموجهة إلّي"] -----------------------  

لق���د عش���ُت كل االنقالب���ات العس���كرية ف���ي تركيا وعاني���ت منها 
كثيًرا، تماًما مثل جميع أفراد الش���عب التركي، حيث دخلُت الس���جن 
أثن���اء االنقالب الح���ادث في ١٢ م���ارس/آذار )١٩٧١م( بقرار صادر 
عن المجلس العس���كري، ثم عش���ُت مطاَرًدا طيلة س���ّت س���نوات بعد 
ص���دور ق���رار باعتقالي أثن���اء انق���الب ١٢ أيلول/س���بتمبر )١٩٨٠م(، 
وبع���د االنق���الب األبي���ض ف���ي ٢٨ ش���باط/فبراير )١٩٩٧م(، ُرفع���ت 
ض���ّدي دع���وى قضائي���ة بتهمِة "تش���كيل منظم���ة إرهابية غير مس���ّلحة 
يتك���ون أعضاؤها من ش���خص واح���د" مطالبًة بإن���زال عقوبة اإلعدام 
علّي، كما أنه ُفتحت في عهود القمع العس���كري أيًضا ثالث دعاوى 
ض���دي بتهمة "الزعامة لمنظم���ة إرهابية"، لكن المحكمة قضت بتبرئة 
ساحتي من كل هذه االتهامات. نعم، كنت المستهَدف أمس من قبل 
اإلدارات العسكرية القائمة على النهج السلطوي، أما اليوم فأتعرض 
لالتهام���ات ذاتها م���ن طرف حكومة مَدنّية اس���تبدادية وبصورة أش���ّد 

انتهاًكا للقانون من سابقاتها. 

إنن���ي أقمت ف���ي الماضي عالقات ودية مع ق���ادة وزعماء يتبنون 
 Turgut( أفكاًرا سياس���ية مختلفة من أمثال الس���يد "طُوْرُغ���وْت أُوَزاْل
Özal(" والس���يد "س���ليمان َدِمي���َراْل )Süleyman Demirel( والس���يد 

"بُوَلْن���د أََجِوي���ْد )Bülent Ecevit("، ودعم���ت مش���اريعهم الصحيح���ة 
م���ن صمي���م قلب���ي، ولقيُت منه���م احتراًم���ا وتبجياًل جراء مس���اهمات 
حركة الخدمة ال س���يما في التعليم والسالم المجتمعي، وعلى الرغم 
م���ن أنن���ي وضعت دوًما مس���افة بيني وبين "اإلس���الم السياس���ي"، إال 
رت كذلك أردوغ���ان وقادة ح���زب العدالة والتنمية بس���بب  أنن���ي ق���دَّ
 اإلصالحات الديمقراطية التي نّفذوها في الفترة األولى من حكمهم.
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لكني في جميع مراحل حياتي، كنت معارًضا لالنقالبات العس���كرية 
وتدّخ���ل الجي���ش ف���ي الحي���اة السياس���ية، وحينما قلت قب���ل نحو ٢٢ 
عاًم���ا "ال رج���وع عن الديمقراطية" تعرضُت وقتها إلس���اءات من قبل 
أنصار اإلس���الم السياس���ّي الذين يمثلون السلطة الحالية اليوم، وذلك 
 ألنه���م كانوا يعارضون حينئٍذ القي���م الديمقراطية.. إنني ال أزال اليوم
كم���ا كنُت أم���س، أدافع عن القيم ذاتها وأقف إلى جانب تصريحاتي 

في هذا الصدد. 

هناك حوالي ٧٠ كتاًبا لي تتضمن مقاالتي التي كتبتها وما طرحته 
من آراء وأفكار في دروسي طيلة ٤٠ سنًة مضت، وهي اليوم متوفرة 
لم���ن أراد االط���الع عليه���ا، هذه الكتب ال تحت���وي أّي فكٍر، ولو قدر 
ذرة، يس���ّوغ فك���رة االنقالب، ب���ل على النقيض من ذل���ك، ترّكز على 

القيم اإلنسانية السامية التي تبني أرضيًة رصينة للديمقراطية.

ال ِمراء في أن خالص تركيا يكمن في ترسيخ الثقافة الديمقراطية 
وتبنّ���ي رؤي���ة في التدبير قائمٍة على الكفاءة والجدارة، وال يمكن ألي 
انقالب عسكري أو إدارة مدنّية استبدادية أن تكون حالًّ ألّي مشكلة 

من مشاكلها.

لقد صّدق قسٌم مهّم من المواطنين في تركيا المزاعم التي تقدمني 
مسؤواًل عن انقالب شهر يوليو/تموز بعد قصف عقولهم من قبل آلة 
الدعاي���ة ف���ي ظّل بل���ٍد أغلقت في���ه كل األجهزة اإلعالمي���ة المعارضة 
أو ُفرض���ت عليه���ا الوصاي���ة، وألن الرأي الع���اّم العالم���ّي يتمّكن من 
النظ���ر إلى األحداث بنظ���رة محايدة، فهو ي���رى بوضوح أن أصحاب 
الس���لطة ف���ي تركيا يس���عون لتقوية ش���وكتهم م���ن خالل تنفي���ذ حملة 
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مط���اردة الس���احرات، وبطبيعة الحال، فإن فك���ر األغلبية في مثل هذه 
ا، بل المهّم هو الحقائق التي س���تتمّخض عن إجراء  القضية ليس مهمًّ
محاكمة عادلة.. وبال شّك فإنني وعشراِت اآلالف من األبرياء الذين 
يتعرضون لمثل هذا االتهام الكبير نريد تبرئة س���احتنا وردَّ االتهامات 
عن أنفسنا بعد الخضوع لمحاكمة عادلة.. إذ ال نريد إدامة حياتنا مع 

هذه التهمة التي أُلصقت بنا. 

إال أنن���ي والمتهمي���ن من المتعاطفي���ن مع حرك���ة الخدمة ُحرمنا 
وُس���لبنا ح���ّق تبرئة ذّمتن���ا؛ نظًرا ألن نظام القضاء بات لألس���ف تحت 
الرقاب���ة السياس���ية من���ذ ع���ام )٢٠١٤م(، لذل���ك أوّجه دع���وة صريحة 
للحكوم���ة التركي���ة وأتعّه���د بتع���اون ت���اّم، أطال���ب ب���أن تتول���ى لجن���ة 
دولي���ة التحقيق في قضي���ة محاولة االنقالب، وإنن���ي في كامل األهبة 
واالستعداد للعودة إلى تركيا وتقبُِّل أشّدِ أنواع العقوبات إن ثبت لدى 

هذه اللجنة ُعشر االتهامات الموجهة إلّي. 

مئ���ات  لمراقب���ة  الحرك���ة يخضع���ون  ه���ذه  ف���ي  المتطوعي���ن  إن 
الحكوم���ات وأجه���زِة االس���تخبارات والباحثين والناش���طين التابعين 
لمنظمات المجتمع المدني المس���تقلة طيلة ٢٥ سنة، ولم يتّم العثور 
حت���ى اللحظ���ة على أّي نش���اط غي���ر قانونّي، لذلك لم يأخ���ذ كثيٌر من 
بلدان العالم مزاعم الحكومة التركية حول الخدمة على محمل الجد.

إن أكب���ر خصل���ة تتميز بها حركة الخدمة ه���ي أن المتطوعين فيها 
ال يس���عون أبًدا لالس���تيالء على الس���لطة السياس���ية، بل يبحثون، بداًل 
د مستقبل  من ذلك، عن س���بل الحّل للمش���اكل والمعضالت التي تهّدِ
المجتمع���ات، والتي تتطلب جه���وًدا دائبة طويلة النف���س، إن الخدمة 
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كّرس���ت كل جهودها لتربيِة وإخراج أجي���اٍل متعلمة ومثقفة ومفتوحة 
للحوار تتمّكن من المس���اهمة الفّعالة في المجتمع الذي تعيش فيه، 
وذل���ك ف���ي وقٍت تُذكر فيه الجغرافيا اإلس���المية جنًب���ا إلى جنب مع 

اإلرهاب والدم والتخّلف.

 وألنني أرى الجهل والتفرقة والفقر أكبر مشاكل هذه الجغرافيا، 
نصح���ت دوًم���ا َمْن يتابعني ب�"تأس���يس مدارس عالوة على المس���اجد 
ودور التحفيظ"، ومن المعلوم أن المشاركين في الخدمة ال يقتصرون 
بخدماتهم التعليمية والصحية ومساعداتهم اإلنسانية على تركيا فقط، 
وإنما يقدمونها في ١٧٠ دولة، بدًءا من وس���ط أس���يا وانتهاء بإفريقيا، 
وأكبر مزيٍة لتلك الخدمات أنها ال تقتصر على المسلمين فحسب، بل 
تشمل األسرة اإلنسانية كافة، بغّض النظر عن الفوارق الدينية والعرقية 
اإلثني���ة والثقافي���ة.. فهي فتحت ثانويات خاص���ة بالفتيات في أصعب 
المناط���ق في باكس���تان، وواصل���ت رس���التها التعليمية ف���ي جمهورية 
إفريقيا الوس���طى حتى ف���ي الفترة التي كانت تش���هد حرًبا أهلية، وفي 
الوق���ت ال���ذي كان تنظيم "بوكو ح���رام" يحتجز فتي���ات بنيجريا، فتح 
المنتسبون في الخدمة مدارَس لتعليم البنات.. ونصحُت من يتقاسمون 
مع���ي الرأي في فرنس���ا والعالم الذي ينطق باللغة الفرنس���ية بمكافحة 
المجموعات التي تتبنى الفهم الراديكالي لإلس���الم، وشجعتهم على 
دعم الس���لطات الرس���مية في مكافحتها.. ولقد أردت للمس���لمين في 
ه���ذه البلدان أن يقدموا قيمًة إضافية للمجتمعات التي يعيش���ون فيها، 
وأن يكون���وا أف���راًدا أحراًرا يُذكرون بمس���اهماتهم اإليجابية، بداًل من 
أن يُذكروا بالمش���اكل.. كما استنكرت مراًرا تنظيماٍت شّوهت صورة 

اإلسالم الناصعة بعملياتها اإلرهابية كالقاعدة وداعش.. 



39 ["مستعد للعودة إلى تركيا في حال إثبات التهم الموجهة إلّي"] -----------------------  

ولألس���ف انطلقت الحكومة التركية تش���كو إلى حكومات العالم 
أناًسا لم يكن لهم أي دور في الهجوم اإلرهابي الدموي الحادث في 
ش���هر تموز المنصرم بل عارضوا كل أنواع العنف بشكل قاطع، كما 
تشكو مدارسهم التي فتحوها في كل أنحاء العالم.. وأنا بدوري أحّث 
جمي���ع حكوم���ات العالم عل���ى أن ال تقي���م أي وزن لهذه االدعاءات 
الت���ي ال نصيب لها من الصحة بأي ش���كل من األش���كال، بل أدعوها 

لرفض هذه المطالب غير الواقعية.

إن المؤسس���ات الت���ي أغلقته���ا الحكوم���ة التركية بع���د أن أعلنت 
حرك���َة الخدم���ة تنظيًما إرهابيًّا بقراٍر سياس���ّي هي عب���ارة عن مدارس 
ومستش���فيات وجمعياٍت لإلغاثة اإلنس���انية.. كما أن عشرات اآلالف 
الذي���ن أوقفته���م واعتقلته���م إنم���ا ه���م معلم���ون أو رج���ال أعمال أو 
أطب���اء أو أكاديمي���ون أو صحفي���ون، فه���ل ت���م العث���ور عل���ى أي دليل 
 يُثب���ت دع���م مئ���ات اآلالف م���ن ه���ؤالء الضحايا لمحاول���ة االنقالب 

أو مشاركتهم في أي أعمال عنف؟

لقد تابعنا بكل أسف تخريب وإحراق مركز ثقافّي تُديره الخدمة 
في العاصمة الفرنسية باريس، واعتقاَل صحفيين دون مراعاة حالتهم 
الصحية المتدهورة، وإغالق ٣٥ مستش���فى وجمعية "كيمس���ا يوكمو" 
)ه���ل م���ن مغيث( لإلغاثة اإلنس���انية، واحتجاز أفراد أس���ر المطلوبين 
عند غيابهم، وممارس���ة الضغوطات على ١٥٠٠ أكاديمي.. ال يمكن 
تبري���ر هذه اإلج���راءات المجحفة وأمثالها من خالل الربط بينها وبين 

محاولة االنقالب.
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م���ن الواضح أن الس���لطة الحاكمة تري���د تصفية الدولة من جميع 
الناس الذين لم يبايعوها من جانٍب، وترهيَب سائر منظمات المجتمع 
المدن���ي م���ن جانب آخ���ر، مع حرصها عل���ى تقديم ه���ذه الحمالت 

وكأنها تستهدف حركة الخدمة حصريًّا. 

إن انتهاكات حقوق اإلنس���ان، بما فيها التعذيب، والتي انعكست 
في تقارير منظمة العفو الدولية حول تركيا مرعبٌة تقشعر منها األبدان.. 

ا.  إنها مأساة إنسانية حقًّ

ال ش���ّك أن فش���ل المحاولة االنقالبية في الخامس عشر من شهر 
يوليو/تموز )٢٠١٦م( حدٌث تاريخي عظيم، حيث اس���تطاع الش���عب 
أن يحبط عملية غير ديمقراطية استهدفت اإلطاحة بحكومة منتخبة.. 
غير أن النجاح في إجهاض االنقالب ال يكفي إلنجاح الديمقراطية.. 
الديمقراطية الحقة ليس���ت هيمنة أقليٍة أو هيمنة أغلبيٍة ترى من حقها 
س���ْحَق األقلية، وال هي استبداد بيد منتَخبين، فال يمكن الحديث عن 
الديمقراطية دون االلتزام بحقوق اإلنسان وضمان حرياته األساسية، 
وف���ي مقدمته���ا س���يادة القان���ون ومبدأ الفص���ل بين الس���لطات وحرية 
التعبي���ر، ومن غير الممكن الحديث عن انتصاٍر للديمقرطية في تركيا 

من دون إحياء هذه القيم األساسية مجّدًدا.

* * *



من قام باالنقالب في تركيا؟

المراســـل: يّتهمك���م الرئيس التركي رجب طي���ب أردوغان بأنكم 
وراء محاولة االنقالب الفاشلة التي وقعت في تركيا، فما رّدكم على 

ذلك؟

ال: مع األسف شاهدنا العديد من الناس يقول  فتح اهلل كولن: أوَّ
الشيء نفسه بغير دليل، إنني أقيم هنا في أمريكا أكثر من خمسة عشر 
عاًم���ا، وال أع���رف الكثيرين هنالك، ومن المحال أن أقوم بهذا األمر، 
د بها وأس���تنكرها  فأن���ا طوال عم���ري ضّد االنقالبات العس���كرية وأنّدِ
على الدوام؛ ألنني كنُت أكثر المتضّررين من هذه االنقالبات، س���واء 
تل���ك الت���ي وقعت ف���ي ٢٧ مايو/أي���ار )١٩٦٠م(، أو الت���ي وقعت في 
١٢ مارس/آذار )١٩٧١م( أو التي حدثت في ١٢ س���بتمبر/أيلول عام 

)١٩٨٠م(، أو التي جرت في ٢٨ فبراير/شباط عام )١٩٩٧م()٤(.
)٤(  االنقالبات العسكرية في تاريخ تركيا:

- االنقالب العسكري ٢٧ مايو/أيار )١٩٦٠م(، [أول انقالب عسكري في تركيا]
- االنقالب العسكري ١٢ مارس/آذار )١٩٧١م(،

- االنقالب العسكري ١٢ سبتمبر/أيلول )١٩٨٠م(،
- المذكرة العسكرية ٢٨ فبراير/شباط )١٩٩٧م(، [االنقالب ما بعد الحداثي]

- المذكرة العسكرية ٢٧ أبريل/نيسان )٢٠٠٧م(،
- االنقالب العسكري الفاشل ١٥ يوليو/تموز )٢٠١٦م(.
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بعد انقالب )١٩٩٧م( جئُت إلى أمريكا من أجل العالج)٥(، ومن 
يومها وأنا أقيم في هذه الدولة.

قب���ل عش���رين عاًم���ا كن���ت أق���ول: "ال رج���وع ع���ن الجمهوري���ة 
والديمقراطي���ة")٦(، وإن الذين ين���ادون بالجمهورية والديمقراطية اآلن 
كانوا يكتبون المقاالت ضدي في وس���ائل اإلعالم نفس���ها بسبب هذه 

التصريحات.

إنني ما زلت منذ عش���رين عاًما إلى اآلن وأنا أكرر الش���يء نفسه: 
"الديمقراطية وصندوق االقتراع هما السبيل الوحيد إلى السلطة، فال 
خير يُرجى من االنقالبات، وإن استخدام القوة الغاشمة ال يفيد شيًئا 
للدول���ة".. ربم���ا أكون ق���د كررت هذه األفكار أكثر من خمس���ين مرة 
حتى اآلن، ولذا فمن غير الممكن أن يُفكر إنساٌن مثلي بلغ من العمر 

السابعة والسبعين عاًما في القيام بهذا األمر المقيت.

ـــا: إنن���ي ال أع���رف مطلًقا ه���ؤالء الذين زعموا أنه���م يقومون  ثانياً
باالنق���الب، وال صل���ة وال عل���م ل���ي بهم ال من قري���ب وال من بعيد، 
وعل���ى ذل���ك أكرر عليك���م ذات الفكرة والعرض ال���ذي عرضُته على 

رجال الصحافة أمس: 
)٥(  وقد ُطلب خالل ش���هر يناير/كانون الثاني )١٩٩٩م( حجز موعٍد للكش���ف الطبّي على فتح اهلل ُكوَلْن 
دت إدارة المستش���فى الموعد في  في "مستش���فى مايو )Mayo Clinic(" بالواليات المتحدة األمريكية، فحدَّ
الثاني والعشرين من مارس/آذار )١٩٩٩م(، وبناًء عليه غادر فتح اهلل ُكوَلْن تركيا في الحادي والعشرين من 
مارس/آذار )١٩٩٩م(، وخضَع ِلَفْحٍص ِطّبِّيٍ ش���امٍل في هذه المستش���فى في الفترة ما بين الثاني والعشرين 
والس���ادس والعش���رين من مارس/آذار، وهو يقيم في أمريكا منذ ذلك اليوم وحتى اآلن بناًء على توصيات 

أطبَّاِئِه.
)٦(  لمعرف���ة آراء األس���تاذ ع���ن الديمقراطي���ة انظ���ر: مايمول أحس���ن خان: فتـــح اهلل كولن: الرؤيـــة والتأثير 
)تجربة فاعلة في المجتمع المدني(، الفصل الس���ادس: رؤية كولن للديمقراطية الحديثة، دار النيل، القاهرة 

- )٢٠١٥م(، ص ١٥٦-١٧٦.
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"لتتـــوّل لجنـــٌة دوليـــة التحقيـــق في هذا األمـــر والتدقيـــق فيه، فإن 
ظهـــرت ادعاءات الســـلطات التركية بحقي صحيحـــة أو حتى لو َبَنْت 
هـــذه اللجنـــة أحكامها على أدلـــة مغلوطة فإنني ســـأنزل على حكمها 
أيًّـــا كان عـــن طيب نفس وخاطـــر.. ولكن من غير الممكن أن نســـّلم 

بادعاءات واتهامات مبنية على الحقد والكراهية".

فيما بين الس���ابع عش���ر إلى الخامس والعش���رين من ديسمبر عام 
فت أحداث وفضائح الفساد والرشاوى،  )٢٠١٣م( أطّلت علينا وتكشَّ
وقد كشفت هذه األحداُث عن وجود أعمال فساد ولصوصية وتباُدٍل 
للرش���اوى داخ���ل الدول���ة، وع���ن اإلس���راف والبذخ ال���ذي يعيش فيه 

أصحاب القصور.

وه���ذه األح���داث ال صل���ة لن���ا به���ا، وال أدري م���ن كان وراءه���ا 
المخاب���رات األلماني���ة أم المخاب���رات األمريكي���ة أم االس���تخبارات 
ينا  التركي���ة.. ال أدري! ومع ذلك نُس���بت كل ه���ذه األحداث إلى محّبِ
والمتعاطفي���ن معن���ا)٧(، ومنذ ذلك اليوم ب���دأت حركة الخدمة توَصُف 
ب�"الكيان الموازي"، ومما زاد الطين بّلًة أيًضا أنهم اّدعوا زوًرا وبهتاًنا 

أننا نحن من دبّر هذا االنقالب!.. هذا أمر ال يمكن قبوله مطلًقا!

والح���ق أن الكثيري���ن ق���د علق���وا عل���ى محاول���ة االنق���الب ه���ذه 
بقوله���م: لق���د قام أردوغ���ان وأتباعه به���ذه التمثيلي���ة االنقالبية بهدف 
إحكام قبضتهم على المؤسس���ة العس���كرية ووضعها تحت وصايتهم، 
 وحتى يتس���نّى لهم إقصاء المعارضين لهم داخل السلك العسكري.. 
)٧(  ُأج���ري م���ع األس���تاذ فتح اهلل كولن في هذه األيام بعض الحوارات، ونش���رت ه���ذه الحوارات تحت 
عنوان: كلمات شاهدة )حول الدين والمجتمع والدولة بأفق إنساني(، دار النيل - )٢٠١٥م( القاهرة، ١٤٤ 

صفحة.
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أو أنه ربما أثار بعض القومّيين العسكر للقيام بهذا األمر وتورط معهم 
بعض الس���ّذج.. ويؤك���د هذا الكالَم ق���وُل رئيس الجمهوري���ة التركية 
زت من س���لطتنا، لدرجة أننا  "أردوغ���ان": "إن ه���ذه المحاولة قد ع���زَّ
أصبحنا نستطيع القيام ببعض التغييرات والتعديالت داخل المؤسسة 
العس���كرية، وأن نفرض الوصاية عليها"، إضاف���ة إلى قوله: "أنا القائد 
العاّم اآلن"؛ بمعنى أن المؤسس���ة العسكرية وغيرها قد صارت تحت 

وصايتي المحضة.

وعن���د التدقي���ق ف���ي كل ه���ذه األمور، وإلق���اء نظرة ش���املة عليها، 
وإخضاعها لمبدإ الس���بب والنتيجة؛ س���يتبين لنا بداهة أن هؤالء قاموا 
بمثل هذه العملية حتى يتيس���ر لهم األمر فيما بعد، وحتى يتمّكنوا من 
إطالق يدهم كيفما يشاؤون داخل المؤسسات الحكومية دون ُمَساَءلة.

* * *

المراســـل: ذكرْت وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة والمسموعة 
م���ن َقب���ل كالًم���ا حول دع���م حكومة أردوغان بش���كل خف���ي لمنظمة 
"داع���ش" اإلرهابي���ة، فهل ت���رى أن ه���ذه الحكومة تُناه���ض "داعش" 
وتكافحه���ا حقيقة؟ وهل عق���دت اتفاًقا بالفعل مع الدول التي تش���ّن 
حرًب���ا ض���د هذه المنظمة؟ أم أنه���ا كانت تتظاهر فق���ط بأنها تؤيد هذه 

الدول في حربها على اإلرهاب إال أنها تُبطن غيَر ما تُظِهر؟ 

فتح اهلل كولن: أعتقد أن هذا األمر بات معلوًما وواضًحا لدى الرأي 
الع���اّم العالم���ّي، فلق���د انطلقت حكومة أردوغان تدع���م هذه المنظمة 
اإلرهابية بشكل سرّي منذ قيامها وبدايات تشكُِّلها، إلى جانب دعِمها 
لمنظمة "تحش���ية" الت���ي تعد امتداًدا لمنظمة القاع���دة في تركيا، وخير 
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شاهد على ذلك تلك الشاحنات التي كانت مملوءة باألسلحة وقبض 
عليه���ا العس���كر وهي في طريقها إلى هذه المنظم���ة اإلرهابية، ويؤكد 
ه���ذا الكالم ما ذك���ره أحد الوزراء ف���ي هذه الحكومة -وه���و "طُْغُرْل 
تُرَكْش" مس���اعد رئيس الوزراء ونجل الرئيس الس���ابق لحزب الوحدة 
القومية "آلب أرس���الن تُرك���ش" في أحد البرام���ج التلفزيونية، وذلك 
���ن وزيًرا-؛ حيث أقس���م يميًن���ا مغلًَّظا أن هذه الش���احنات  قب���ل أن يُعيَّ
لم تكن متجهة لمس���اعدة التركمان، بل كانت في طريقها إلى منظمة 

داعش اإلرهابية، وكرر هذا القول مراًرا وتكراًرا)٨(. 

لطالم���ا دعَم���ْت ه���ذه الحكوم���ة جبه���َة النص���رة ومنظم���ة داعش 
اإلرهابية، وليس من الصواب التكّهن بدافعهم إلى القيام بهذا الدعم، 
لكنني أعتقد أن أردوغان كان يأمل في إعالن نفسه أميًرا للمؤمنين في 
الش���رق األوس���ط والعالم اإلسالمي بعد إس���قاط نظام "بشار األسد"، 
والكلمات التي تفّلتت من لس���انه تعّبر عن أش���ياء ذات مغزى من هذا 
القبيل، مثل قوله: "س���أقرأ الفاتحة عند ضريح صالح الدين األيوبي، 
وأصل���ي ف���ي الجامع األموي"؛ أي إنني س���أجعل كل الش���عب يقف 
ورائي، وال جرم أن سورية ستتبعها األردن ثم دول المغرب العربي، 
ثم مصر، إال أن الوضع لّما تغير في مصر وس���ارت الس���فينة ضد ما 
يش���تهي وصَف "السيس���ي" ب�"فرعون"، وقال: "لكل فرعون موس���ى"، 

معتبًرا نفسه موسى، والسيسي هو الفرعون.

كان يعق���د آمااًل عريضة حول زعامة العالم اإلس���المي، ويحاول 
)٨(  ُنش���ر ه���ذا البرنام���ج في قناة )CNNTURK( ف���ي ٣ يونيو/حزيران )٢٠١٥م(، انظ���ر )بين الدقائق: من 

٢٠:٢٤ إلى ٢٣:٣٠(:
http://tv.cnnturk.com/tv-cnn-turk/programlar/tarafsiz-bolge/7-haziran-a-geri-sayim
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تحقيق هذه اآلمال عن طريق داعش، ولقد أكدت المعلومات الصادرة 
عن بعض المؤسسات اإلعالمية وأجهزة المخابرات أنه ما زال يدعم 
هذه المنظمة اإلرهابية؛ يمدهم باألموال، فإن افتضح األمر يحاولون 

التسّتر على الجريمة ولفَت األنظار إلى غيرها. 

وثم���ة أم���ر آخ���ر يعرفه الجميع وه���و: أن أنصار داع���ش ما زالوا 
يُعالجون في مستش���فيات تركيا، ثم يُرس���لون إل���ى أماكن مختلفة من 
العالم؛ إلى فرنسا وأمريكا وإنجلترا، وليست أجهزة المخابرات فقط 
هي من لديها علم بهذه األمور، بل هي معلومات متداولة بين األطباء 
والممرضي���ن الذي���ن يعمل���ون في هذه المستش���فيات الت���ي تقوم على 

عالج هؤالء اإلرهابيين. 

هن���اك كثير من األش���خاص انضموا إلى ه���ذه المنظمة اإلرهابية، 
ب���ل إن أكث���ر أف���راد هذه المنظمة م���ن تركيا.. لطالما بك���ى العديد من 
اآلب���اء واألمه���ات وناحوا قائلي���ن: "لق���د أبلغنا الحكومة ع���ن اعتزام 
أبنائن���ا االنضمام إلى منظم���ة داعش اإلرهابية، ورجونا أن يُْثنوا أبناءنا 
ع���ن قراره���م هذا، لكنهم مع األس���ف اختفوا، وانضم���وا إلى هؤالء 

اإلرهابيين". 

إن أنص���ار داعش ما زالوا حتى اآلن يتجولون في ش���وارع تركيا، 
تس���تخدمهم الحكوم���ة لإلغارة على بيوت معارضيه���ا من المتدينين، 

وتعذيبهم وقتلهم.

إن داعش اآلن هي أكثر المنظمات التي تستغلها الحكومة التركية 
وتعتمد عليها. 
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لكن هذه الحكومة تتظاهر أمام الرأي العام العالمي بأنها تحارب 
ه���ذه المنظم���ة، والواق���ع أنه���ا لم تحاربه���ا قط، قد تكون للمؤسس���ة 
العس���كرية جهود خالصة في هذا الش���أن، ال أس���تطيع أن أنكر ذلك، 
فق���د كانوا يمط���رون داعش أحياًنا بوابل قنابله���م، وكذلك كان يفعل 
ال���روس واألمري���كان، غير أن الحكومة التركي���ة كانت تتظاهر بحربها 
ضد داعش حتى ال تقف في موقف المعارض للرأي العام العالمي، 

ولكنها لم تتخّل في أّي وقت عن دعمها لهذه المنظمة. 

قب���ل بضع���ة أيام كان���وا يدافعون ع���ن داعش في إح���دى القنوات 
التلفزيوني���ة التابع���ة لهم، فلما قوبلوا برّد فعل عنيف على ذلك أجروا 
تحقيًقا صوريًّا في هذا الموضوع، والحال أن َمن ُزّج بهم في السجن 
م���ن أنصار داعش قد أُفرج عنهم وأخلي س���بيلهم، وم���ن امتثلوا أمام 

القضاء أُخلي سبيلهم أو ُرّحلوا. 

وإذ يتمّت���ع أف���راد داع���ش ب���كل ه���ذا الدع���م والمؤازرة م���ن ِقَبِل 
الحكومة التركية فإّن المواطنين األتراك الذين هم أبناء البلد ال يالقون 
وال يتحّصل���ون عل���ى نفس ه���ذه المعاملة من حكومته���م، فالحكومة 
اآلن تضطهد مواطنيها وتبالغ في أذيتهم وإيذائهم، إن أفراد الحكومة 
 اآلن يُغي���رون عل���ى البيوت، ويكس���رون أبوابه���ا وال يراعون حرمتها،

أما موقفهم بالنسبة لهذه المنظمة اإلرهابية فلم يتغير.

إن أكث���ر المدافعي���ن في العالم عن داع���ش والنصرة هم أصحاب 
الس���لطة عندنا، وما رأيناهم أعلنوا الح���رب على اإلرهاب أبًدا، ربما 
 أعلن���وا مؤخ���ًرا الحرب على ح���زب العمال الكردس���تاني، وهذا كان

في اآلونة األخيرة فقط. 
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قبل عشر سنوات وجهت كتاًبا من بضع مواد إلى السلطة التركية 
أعرض فيه بعض الحلول لمشكلة األكراد في جنوب شرق البالد وما 
الموقف الذي يجب اتخاذه معهم.. وقد تكلمت في هذا الكتاب عن 
ًها على ضرورة الس���ماح لهؤالء الناس  س���بل حّلِ هذه المش���كلة، منّبِ
باس���تخدام لغتهم بارتياح، فأمريكا يقطنها )٣٠٠( مليون نسمة، كلهم 
يتحّدث���ون لغته���م الخاصة به���م، كما تطرق���ُت في الكت���اب للحديث 
عن مس���ألة تنظيم العملية األمنية وتطوي���ر المنظومة القضائية هنالك، 
وإعمار المنطقة، كما َلَفتُّ أنظار المس���ؤولين في الحكومة أيًضا إلى 
تعديل أوضاع من يعيش���ون في جنوب ش���رقي تركي���ا حتى ال ينظروا 
بغبطة إلى إخوانهم األكراد الذين يعيش���ون في شمال العراق، فيتمنوا 
أن يكونوا مثلهم.. وقد كنت أهدف من وراء كل هذا إلى عدم إفساح 

المجال وال إتاحة الفرصة أمام انفصال إخواننا األكراد عنا. 

ولق���د ب���دأت الحكومة منذ خمس إلى س���ت س���نوات مع حزب 
العمال الكردستاني "با كا كا )PKK(" بما ُعِرف بوتيرة الحّل، وخالل 
ه���ذه الوتي���رة انته���زت المنظم���ة اإلرهابي���ة "ب���ا كا كا" فرصة الس���الم 
والمفاوض���ات فحّول���ت كل أنحاء تركي���ا إلى مس���تودعات للذخيرة، 
وتحولت منطقة جنوب شرق تركيا اآلن إلى خرابات، وفي الواقع فإن 
التغاضي والتعامي عن إدخالهم الس���الح وإقامة مستودعات الذخيرة 
خيان���ٌة. أج���ل، إن التغاضي عن إقامة هذه المس���تودعات خيانة لألمة 
التركي���ة؛ فقد تحولت هذه المنطقة إلى خرابات، وظهرت الخيانات، 
وبات الجيش ال يستطيع الوقوف ضد هذه الشناعات والدناءات.. 
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وأعتقـــد أنهـــم أعدوا ســـيناريو هـــذا االنقـــالب حتى يغيـــروا هذا 
المشـــهد، ويصرفـــوا األنظار عنـــه، وربما وجدوا في بعـــض القومّيين 
أو بعـــض المتديّنيـــن أو بعـــض المســـلمين مـــن يعينهـــم علـــى ذلـــك، 
وربما صّدروا المشـــهد ببعض العســـكر من أصحـــاب الرتب، وقالوا 
 لهم قوموا بما يشـــبه االنقالب، هذا أمر ال أســـتطيع أن أعرف ماهيته 
ـــا، ألننـــي أعيـــش هنـــا في أمريـــكا، وأتابـــع األحداث   أو صورتـــه تماماً

من خالل التليفزيون واإلعالم فقط. 

إن هذا االنقالب كان ضد بضعة أش���خاص فقط، قبضوا عليهم، 
واحتجزوه���م كرهائ���ن، والدليل على ذلك أنهم لم يفعلوا ش���يًئا مع 
القائمي���ن عل���ى أم���ر البالد، وما تعرضوا بش���يء ألّي قن���اة من قنوات 

الدولة الرسمية، أو مؤسسات النشر المختلفة. 

لق���د عاصرُت كل االنقالب���ات التي وقعت في تركي���ا -٢٧ مايو، 
و١٢ مارس، و١٢ س���بتمبر، و٢٨ فبراير- وكان االنقالبيون يستغلون 

كل هذه المنابر اإلعالمية في إذاعة بيانات انقالبهم.

ل���م تك���ن الحكوم���ة صادقة ف���ي التعامل مع قضي���ة "داعش" كما 
 ل���م تك���ن صادقة في التعام���ل مع قضية ح���زب العمال الكردس���تاني 
"با كا كا"، ولقد ذكرُت في رسالتي التي اشتملت على بعض النصائح 
والتوصي���ات أن���ه ينبغي للحكومة أن تقضي على مش���كلة األكراد في 
جنوب ش���رقي البالد وتحلها تماًما، وأال تس���مح بانقس���ام المجتمع 

التركي، فلم يعوا ذلك، وضربوا بهذه النصائح عرَض الحائط. 

فس���اقوا الدول���ة إل���ى كارث���ة حقيقي���ة، واآلن تري���د الحكوم���ة أن 
تغي���ر المش���هد وتصرف الن���اس عن ه���ذه الكارثة، ال س���يما أن هناك 
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معارضي���ن لها داخل الجيش وخارجه من المنتمين ل�"حزب الش���عب 
الجمه���وري )CHP(" أو "ح���زب الحركة القومية )MHP(" أو "حزب 
الوطن )Vatan Partisi(" وغيرهم الكثير؛ ولذا يخيل إلّي أنهم أعدوا 
س���يناريو هذا االنقالب حتى يتخلصوا م���ن هؤالء الخصوم جميعهم 
مرة واحدة، س���واء داخل المؤسسة العس���كرية أو خارجها؛ مما يتيح 
له���م ف���رض الوصاي���ة بارتي���اح على ه���ذه المؤسس���ة، والقض���اء على 

معارضيهم خارجها جملة واحدة. 

وأعتق���د أن الذي���ن يطالع���ون ه���ذا المل���ف بش���يء م���ن العقالنية 
معتمدين على مبدإ السبب والنتيجة سيفسرون الوضع هكذا؛ بمعنى 
أنهم لو نظروا نظرة منصفة إجمالية إلى المس���ألة دون االنس���ياق وراء 
كالم هذا أو ذاك أو حتى كالمي أنا فسيصلون إلى نفس النتيجة التي 

ذكرناها آنًفا. 

* * *

المراســـل: أدلى رئيس الجمهوري���ة التركية رجب طيب أردوغان 
بتصري���ح أش���ار في���ه إل���ى أن اإلدارة التركية بصدد إرس���ال طلب إلى 
أمريكا إلعادتكم إلى تركيا، وذكر المس���ؤولون في اإلدارة األمريكية 
أنهم لم يتلقوا طلًبا رس���ميًّا بهذا الش���أن، غير أن حكومة أنقرة أكدت 
على أنها تُِعّد إلرسال هذا الطلب خالل األسبوع القادم، فهل ستوافق 
ا على إعادتكم إلى تركيا؟ وإن لم تفعل فماذا  الحكومة األمريكية حقًّ

يمكن أن يكون مبّررها في ذلك؟  

فتـــح اهلل كولـــن: أّواًل: لّم���ا أُجري���ت التحقيق���ات ح���ول أح���داث 
 الفساد والرشاوى في الفترة من السابع عشر إلى الخامس والعشرين
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م���ن ديس���مبر )٢٠١٣م( رّوج���ت الحكوم���ة التركي���ة لفك���رة "الكي���ان 
الموازي"، واتهمتنا بأننا نحن من يشكل هذا الكيان الموازي للدولة، 
وبعث���ْت بمث���ل هذا الطل���ب المذكور إل���ى أمريكا؛ إلى الس���يد "باراك 
أوبام���ا )Barack Obama("، وإلى وزير خارجيته آنذاك، كما عقدت 
 Hillary( اتصاالت مكثفة بهذا الش���أن مع الس���يدة "هيالري كلينتون
Clinton("، وعرض���ت بعض المقترحات األخرى وهي أمور ش���ائعة 

يعرفه���ا الجمي���ع.. كما حاول���ت أن تؤثر على بعض المس���ؤولين في 
أمريكا وتستخدمهم في تحقيق آمالها، ولكنها لم تتلّق أّي رّد إيجابّي 
حتى اآلن من أّي واحد من هؤالء، وباءت محاوالتها كلها بالفشل. 

فلو تأكد لدى القانون الدولّي أننا ارتكبنا أيّة جريمة يعاقب عليها، 
طي أو المتعاطفين معي عن بُعد في هذه المحاولة  أو ثبت بالفعل تورُّ
االنقالبية، وظهرت أدلة ملموس���ة تؤكد هذا األمر واعترفت القوانين 

األمريكية بذلك فإنني سأرتضي بالنتيجة مهما كانت.

وأريد أن أنّبه هنا على شيء مهّم وهو أنني قد أتعاطف مع بعض 
األش���خاص في أذربيجان مثاًل، ولك���ن هذا ال يعني أنني أرضى بكل 

أفكارهم وتصرفاتهم. 

ولق���د بعث���ت تركي���ا مثل هذا الطل���ب من قبل بعد وق���وع انقالب 
الثامن والعش���رين من فبراي���ر )١٩٩٧م(، ورفع المدعي العام التركي 
"ن���وح َمَت���ه يُوْكَس���ْل )Nuh Mete Yüksel(" مذك���رة ادع���اء مكونة من 
)٣٠٠( صفح���ة إلى أمريكا، عندها أدليت بأقوالي أمام المدعي العام 
األمريكّي في "نيو جيرسي )New Jersey("، وبعدها أرسلت األقوال 
التي أدليت بها إلى تركيا، فبرأتني المحاكم في تركيا، وصّدق القضاء 
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الترك���ي عل���ى ق���رار الب���راءة، واآلن يروج���ون لمث���ل ه���ذه االدعاءات 
الس���ابقة م���ن جديد، ويقيمونها من وجهة نظره���م، ولكنني ال أتصّور 
أن أمريكا س���تقع في مثل هذا الزلل، وما ش���اهدته أمام المدعي العام 
ف���ي "ني���و جيرس���ي" وبعض المناط���ق األخرى في أمري���كا يؤكد على 
مصداقي���ة ونزاه���ة القض���اء في أمري���كا؛ يمكنكم أن تطلق���وا ادعاءات 
مختلفة بحّق شخٍص ما، ولكن النظام القضائّي والنظام الطبّي هنا في 
أمري���كا يعمالن وفًقا للقيم اإلنس���انية، ولقد تعاملت بنفس���ي مع كال 
النظامين، من أجل ذلك ال أتصّور أن قوة عمالقة مثل أمريكا ستقع 
في مثل هذا الخطإ الذي قد يؤدي إلى ضياع س���معتها على مس���توى 

العالم، وال أعتقد أنها سُتقدم على القيام بمثل هذا األمر. 

ا إن قامت لجنة دوليـــة بالتحقيق في هذا األمر،  وكمـــا ذكـــرت آنفاً
وكانت نتيجة تحقيقاتها إثبات أنني ضالع في هذه المحاولة االنقالبية، 
وسكتت أمريكا إزاء هذا فلن أنتظر إعادتهم لي إلى تركيا.. بل سأبادر 

ا إلى هنالك.  بنفسي وسأركب الطائرة متوجهاً

صباًحا قرأت شعًرا للشاعر التركي "باقي" يقول فيه: 

لن أنّكس رأسي من أجل دنيا دنّية

ولن أنحني للمنحطين

فاهلل حسبي وعليه توكلي إلى يوم الدين

طل���ب من���ي البعض من قبل التق���ّدَم باعتذار إلى ه���ؤالء، والحال 
أن المجرمين هم الذين يقّدمون االعتذار؛ أي اللصوص، الس���ارقين، 
الذين خرجوا من العشوائيات ونّصبوا أنفسهم سادة على الناس، إنني 
ال أملك من متاع الدنيا ش���يًئا، وال أملك سوى هذه السترة التي تستر 
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بدني، كنت أتعّيش على الدخل الذي يأتيني من تأليف الكتب، لكنهم 
عين���وا أوصياء على المؤسس���ات التي تبيع ه���ذه الكتب، فصادروها، 
ولذا أقول كما قال الشاعر التركي "نفعي" أحد شعراء الدولة العثمانية: 

ما وجدنا الراحة في الدنيا

وما عقدنا اآلمال من أهلها على أحد

فليس لي إال باب اهلل

هو المالذ والملجأ وهو حصني وسندي

أجـــل، لـــو أظهرت هـــذه اللجنة تورطـــي في هذا األمـــر فأنا على 
اســـتعداد أن أركـــب طائرة على نفقتي الشـــخصية وأتوجـــه إلى تركيا، 
ا بإعدامي فســـأتقدم إلى حبل المشـــنقة عن طيب  فـــإن أصـــدروا قـــراراً
نفـــس وخاطـــر، لكنهم لو أعدموني كل يوم خمســـين مرة ثم أحيوني 
ا أمام اهلل، وسيســـألني:  ا، ألنني ســـأمثل غداً فلن أعتذر إلى ظالم مطلقاً

ِلم اعتذرَت للظالمين؟، إنني أومن بهذا بكل كياني. 

ثانًي���ا: إنني ل���و فعلت ذلك أكون قد انتهكت حّق أصدقائي الذين 
نذروا أنفسهم لخدمة اإلنسانية في كل أنحاء العالم، يريدون تأسيس 
عال���م من المحبة والس���الم، فأنش���ؤوا المدارس في أكث���ر من )١٧٠( 
دول���ة على مس���توى العالم، حت���ى أحّبهم الناس ف���ي كل هذه الدول، 

وخطوا خطوات حثيثة في سبيل تحقيق السالم في العالم. 

إن اإلدارة التركية تحاول منذ ثالث أو خمس سنوات إغالق هذه 
المؤسس���ات التعليمية، أغدقوا األموال الطائلة في سبيل ذلك يريدون 
 ،")Yunus Emre( شراء الناس بأموالهم، كما أنشؤوا مراكز "يونس أَْمَره
فلم يستطيعوا تشغيلها كما ينبغي، فضاًل عن ذلك لم يأتوا بالبدائل رغم 



--------------------------------------------------------------  [االنقالب في تركيا]  54

أنه���م أغدقوا األم���وال ووعدوا بإقامة مدارس بديل���ة، وطالبوا بإغالق 
م���دارس الخدم���ة، ولم���ا قيل له���م: "أنش���ئوا مدارس���كم أّواًل، وبعدها 
س���نغلق ما عندنا"، لم ينبس���وا ببنت شفة، ربما عاشت "أذربيجان" هذا 
األمر، فهل افتتحوا مدرس���ة أو جامعة هناك، وهل س���اهموا في تطوير 

العلم والمعرفة، يمكنكم أن تشهدوا هذا في كل مكان! 

إنه���م يري���دون القضاء على ه���ذه الحركة المبارك���ة في كل مكان 
ع���ن طري���ق الخداع والتضليل، لماذا؟! ألنهم لم يس���تطيعوا أن يفعلوا 
م���ا فعلت���ه الخدمة، وقد يس���وق الحس���ُد والغي���رُة أحياًنا اإلنس���اَن إلى 
القي���ام بأمور تفوق الكفر وخيانة الوطن، وما الثروة واألبهة والعظمة 
م عقوَل الناس وتجعلهم يتصّرفون  والس���لطة والثراء إال عوامل تس���ّمِ
كالمجاني���ن؛ وم���ن ث���ّم فإنني أرى م���ن الوقاحة أن أحني رأس���ي أمام 
ه���ؤالء المجاني���ن الظالمي���ن الذين ال يرحم���ون الناس، ول���و أحنيُت 
رأس���ي لكان هذا أيًضا اس���تخفاًفا برجال الخدمة الذين ربطوا قلوبهم 
بها، ولذا فإن الخضوع والخنوع لمثل هؤالء يُعّد حماقة ووقاحة أمام 

 . الخالق

* * *

المراسل: تعرض العديد من المنتسبين للخدمة في تركيا للهجوم 
والمضايق���ات، ويب���دو أن ه���ذا األمر سيس���تمّر بل وتزي���د حّدته، فبَم 
تنصح���ون ه���ؤالء؟ وكيف ينبغ���ي أن يكون موقفهم من ه���ذا الهجوم 

والمضايقات المتنّوعة؟ 

ال: إنني ال أعرف الكثيرين من هؤالء األصدقاء  فتح اهلل كولن: أوَّ
 المش���ار إليه���م ف���ي الس���ؤال، لكن يمك���ن أن أق���ول إن جميع هؤالء
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قد رأوا أن مش���روعات الخدمة تصّب في مصلحة اإلنسانية فساهموا 
فيه���ا.. جاءن���ي بعضه���م ربم���ا واح���د أو اثنين ف���ي المائة م���ن هؤالء 
وس���ألني: ما الذي يمكن أن أقوم ب���ه؟ هل أفتتح مركًزا لتعليم القرآن 

الكريم أم أبني جامًعا أم ماذا؟ 

إن العاَلم كله يعرف رؤيتي لهذا األمر، لقد قلت لهم: 

"أنشئوا مؤسسة تعليمية، فكل شيء مرتبط بالعلم في النهاية، كما 
ر قائمة المش���اكل التي تهدد اإلنسانية  أن الجهل والفرقة والفقر تتصدَّ
في كل أنحاء العالم، وإن حلَّ هذه المشاكل كلها يكمن في التعليم، 
وإنَّ زواَله���ا يك���ون عل���ى أي���دي المتعلمي���ن؛ ولذا فمن الجّي���د افتتاح 
مراك���ز تعليم القرآن الكريم ومدارس األئمة والخطباء، ولكن عليكم 
أن تعمل���وا في نف���ِس الوقت على افتتاح الم���دارس العلمية األخرى، 
فأن���ا عل���ى يقي���ن بإذن اهلل بأن مش���كلة الجهل س���تزوُل ول���ن يبقى لها 
وج���ود وس���تتصالح اإلنس���انية مع بعضه���ا؛ ألن م���ن يتعلمون تحت 
س���قف واحد ال بد أن تتأس���س روح األخوة فيما بينهم وإن اختلفت 

مفاهيمهم وأفكارهم". 

كان ه���ذا رأي���ي دائًما، ومن ثم راح هؤالء األش���خاص المؤمنون 
به���ذه اآلراء ينفتحون منذ ذلك الحين على كل العالم -داخل الوطن 

وخارجه- بداية من التسعينيات حتى يومنا هذا. 

أم���ا دوري ف���ي ه���ذه الخدم���ات ف���كان ينحصر في الح���ّث عليها 
والتش���ويق إليه���ا م���ن خ���الل كرس���ي الوع���ظ أو الن���دوات التي كنت 
أحاضر فيها أو المقاالت التي كنت أكتبها في المجالت المختلفة.. 
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ومن ثّم قام المتعاطفون مع الخدمة والمؤمنون بأفكاري بإنجاز 
هذه الخدمات، حيث أدركوا حقيقة األمر وتأكدوا أن هذه الخدمات 
ستس���هم في تحقي���ق الس���الم العالمي والمحب���ة اإلنس���انية واحتضان 

الناس بعضهم البعض. 

وأنا ال أتصور أبًدا أن يتراجع هؤالء بأّي حال من األحوال عما 
شرعوا فيه من خدمات لإلنسانية جمعاء. 

ثانًي���ا: لقد ش���اهد الجميع على شاش���ات التلف���از تلك الهجمات 
الوحش���ية -س���امحوني- الت���ي قامت بها أجهزة األم���ن والقضاء على 
بعض مؤسس���ات الخدمة ودور الحضانة وبيوت المنتس���بين للخدمة، 
ولك���ن مع ذلك ما ش���اهدنا أيَّ رد فعٍل س���لبّي تج���اه هذه الهجمات 
م���ن أّي مح���ّبٍ للخدم���ة أو متعاط���ٍف معه���ا أو مم���ن يعم���ل في هذه 
المؤسس���ات الخدمية، بل لم ينبس أحٌد ببنت ش���فة، ولم يدخل مع 
رجال األمن في مشاكس���ات أو مخالف���ات، وإن وقعت حادثة واحدة 

خالف ذلك فأروني إياها! 

وم���ن ثّم ف���ال يوجد ما أقوله له���م ألنهم يعرف���ون واجبهم جّيًدا، 
لكنني أعتقد أنه من المحال بالنس���بة لهؤالء األش���خاص الذين آمنوا 
باهلل الذي سيحاس���بهم يوم القيامة عما اقترفت أيديهم والذين اقتنعوا 
ب���أن ه���ذه الخدمات على ص���واب وتصّب في مصلحة اإلنس���انية؛ أن 
ينحرف���وا ع���ن طريقه���م، كم���ا أعتق���ُد أنه من ض���روب المس���تحيل أن 

يتورطوا في مشكلة أو حادثة إرهابية.

* * *
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المراسل: سؤالي يتكون من جزئين:

الج���زء األول: ه���ل تقدمت���م بطلب اللج���وء إلى أمري���كا؟ أو هل 
تفكرون في ذلك؟

الجزء اآلخر: ما الجانب الذي يستفّز أردوغان في شخصيتكم؟ 

فتح اهلل كولن:

ال: ل���م أتقدم بأّي طلب للج���وء إلى أمريكا، لكن بعد وصولي  أوَّ
 Green( إل���ى هن���ا تقدمُت بطلٍب للحص���ول على "ال���كارت األخضر
Card("، ربما ترددُت في القيام بهذا األمر في البداية، لكنني استعنت 

فيم���ا بعد بمحام س���اعدني على اس���تخراج هذا ال���كارت قبل )٧-٨( 
سنوات، واآلن أنا أقيم في أمريكا بناء على هذا الكارت.

فض���اًل ع���ن ذلك فإنني أعتقد أنه ال حاجة لطلب اللجوء ما دمُت 
أحم���ل ه���ذا الكارت، ولم أفكر في اْلتم���اس طرق أخرى تحول دون 
إعادتي إلى تركيا من قبل السلطات التركية، ولم يخطر هذا على بالي 

مطلًقا. 

ـــا: إن المس���ؤولين األت���راك لم يتقّبل���وا أو يستس���يغوا أن يقوم  ثانياً
المتعاطف���ون م���ع الخدمة بم���ا لم يس���تطيعوا هم القيام به؛ لقد أنش���أ 
ه���ؤالء بضع���ة مراك���ز على مس���توى العالم تحت اس���م "مراكز يونس 

أمره"، لكنهم لم يفلحوا في إدارتها. 

أما المحبون والمتعاطفون مع الخدمة فقد أنش���ؤوا مدارس فيما 
يزيد على مائة وسبعين دولة على مستوى العالم؛ في آسيا الوسطى، 
والشرق األوسط، والشرق األقصى، ونظموا العديد من المهرجانات 
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الثقافية في العديد من دول العالم، وكانت تركيا بالطبع في المقدمة، 
فلم���ا ُحظ���ر إقامة مثل ه���ذه االحتفاليات في تركيا منذ س���نتين نُظمت 
فيما يزيد على عش���رين دولة مختلفة من دول العالم، وفي هذه السنة 
اتس���عت دائرة هذه المهرجانات لتشمل ثالثين دولة، نظمت في أكثر 

من موضع بكل دولة من هذه الدول. 

ولق���د أقبل���ت الش���عوب على ه���ذه المهرجانات الت���ي ذاع صيُتها 
بينه���م، وتعاطف���وا معه���ا، أما المس���ؤولون ف���ي الحكوم���ة التركية فقد 
أحاط���ت به���م المش���اكل من كل جه���ة حتى ضيقت عليه���م عالمهم، 
وأعتقد أنهم تعّرضوا ألزمة كبيرة من جّراء ذلك، وما يعايش���ونه اآلن 

ما هو إال هذيان ناتج عن هذه األزمة. 

* * *

المراســـل: ق���ام رئي���س الجمهورية التركية رج���ب طيب أردوغان 
بممارسات شتى من شأنها زيادة قوته واتساع صالحياته، وتعاَمَل في 
نفس الوقت مع حركة الخدمة من منطلق فكرة "مطاردة الساحرات"، 

ا بشرعية رئاسته للجمهورية التركية؟ فهل أنتم تؤمنون حقًّ

فتح اهلل كولن: لس���ُت في وضع يخولني قوَل أّي ش���يء في هذا 
األمر على اعتبار أن مسألة الشرعية هي مسألة قانونية، غير أن السؤال 
الذي يفرض نفسه هنا: هل الممارسات التي قام بها تتوافق مع مقام 

رئاسة الجمهورية أو ال؟ 
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يمكنن���ي أن أقول بناًء على التجارب الس���ابقة: لقد عاصرُت عهد 
 Celal( و"َج���الَْل َباَي���اْر ،)٩(")İsmet İnönü( ِعْصَم���ْت ِإينُونُ���و َباَش���ا"
Bayar(")١٠(، و"س���ليمان َدِمي���َراْل )Süleyman Demirel(")١١(، وكان 

ل���ي مع األخير عالقة وصداقة، كما ش���هدت عهد "طُوْرُغوْت أُوَزاْل 
 Bülent( ورئيس الوزراء األسبق "بُوَلْنت أََجِويْد ،)١٢(")Turgut Özal(

Ecevit(")١٣(، وكانت لي مع الجميع عالقات إنسانية حميمة. 

إال أنن���ي أرى في أردوغان إنس���اًنا له أطماع خفي���ة، يريد أن يقيم 
م بقاءه في  ا به، يقوم بأعمال وتصرفات من شأنها أن تدّعِ عاَلًما خاصًّ

رئاسة الجمهورية إلى األبد. 

لق���د اس���تغل أردوغ���ان أح���داث الفس���اد والرش���اوى وس���يناريو 
االنق���الب المزيّ���ف للتضيي���ق عل���ى رج���ال الخدم���ة والمحبي���ن له���ا 
)٩(  "ِعْصَمـــْت ِإيُنوُنـــو" )١٨٨٤-١٩٧٣م(: ثاني رؤس���اء الجمهورية التركية، تولى الرئاس���ة من ١١ نوفمبر 

)١٩٣٨م( إلى ٢٢ مارس )١٩٥٠م(.
)١٠(  "جالل َباَياْر" )١٨٨٣-١٩٨٦م(: سياس���ي تركي ورجل دولة كان الرئيس الثالث للجمهورية التركية 
)١٩٥٠- ١٩٦٠م(. بدأ حياته السياسية نائًبا في البرلمان العثماني عام )١٩١٩م( ثم نائًبا في البرلمان التركي 
ع���ام )١٩٢٣م(، فوزي���ًرا لالقتصاد ثم رئيًس���ا للوزراء في عهد أتاتورك ثم في عه���د عصمت ِإيُنوُنو، وانتهت 
رئاس���ته للجمهوري���ة بانقالب عس���كري ع���ام )١٩٦٠م(، حاكم���ه االنقالبيون وحكموه باإلع���دام ثم خفف 

الحكم إلى السجن مدى الحياة، وأطلق سراحه في عام )١٩٦٤م( لظروفه الصحية.
)١١(  "ســـليمان َدِميـــَراْل" )١٩٢٤-٢٠١٥م(: ه���و سياس���ي ترك���ي ورئيس تركيا التاس���ع م���ن )١٩٩٣م( إلى 
)٢٠٠٠م(، وقب���ل ذلك ش���غل منصب رئيس الوزراء لخمس مرات من س���نة )١٩٦٥م( إل���ى )١٩٩٣م(، وكان 
زعي���م "حزب العدالة" من س���نة )١٩٦٤م( إل���ى )١٩٨٠م(، ورئيس "الحزب الديمقراط���ي" من )١٩٨٧م( إلى 

)١٩٩٣م(.
)١٢(  "ُطوْرُغْت ُأوَزاْل" )١٩٢٧-١٩٩٣م(: سياسي تركي، هو الرئيس الثامن لتركيا حيث تولى رئاستها في 
التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني )١٩٨٩م( حتى تاريخ وفاته في السابع عشر من أبريل/نيسان )١٩٩٣م(، 
وكان قبلها قد تولى رئاسة الوزراء بالفترة من الثالث عشر من ديسمبر/كانون األول )١٩٨٣م( إلى الحادي 

والثالثين من أكتوبر/تشرين األول )١٩٨٩م(.
 )١٣(  "ُبوَلْنـــد َأَجِويـــْد": )١٩٢٥-٢٠٠٦م(: رئي���س ال���وزراء الترك���ي الراح���ل وه���و توف���ي ف���ي الخام���س 

من نوفمبر/تشرين الثاني )٢٠٠٦م(.
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 والمتعاطفي���ن معه���ا، وه���ذه أم���ور ال تتف���ق أبًدا م���ع مقام الرئاس���ة، 
وال تس���مح تربيتي وأخالقي بأن أقول إن هذه الممارس���ات تشير إلى 
أنه ال يليق مطلًقا برئاسة أمة كانت عنصًرا من عناصر التوازن الدولي 
وقًتا طوياًل.. ولو سمحت أخالقي وتربيتي بذلك لقلت هذا، ولكنني 
ال أري���د أن أتدنّ���ى بأخالق���ي وتربيتي إل���ى هذا الحد عل���ى اعتبار أنه 

يرأس هذه األمة التركية المباركة. 

* * *

المراســـل: ف���ي صبيحة هذا الي���وم ١٧ يوليو/تم���وز )٢٠١٦م( تم 
القبض على ستة آالف شخص واعتقالهم، فهل لديكم علم بذلك؟ 

فتـــح اهلل كولـــن: أظ���ن أن األصدق���اء قال���وا عن���ه، ول���م يك���ن هذا 
مس���تغرًبا، فق���د أصدر أردوغان أم���ًرا بذلك من قبل، فقال: "اكس���روا 
أب���واب البي���وت، واقبض���وا على أصحابه���ا، وائتوني بص���ور األبواب 

المكسورة". 

والواق���ع أنهم اس���تحدثوا منذ فترة طويلة ش���يًئا يُخال���ف القانون 
للقب���ض على الن���اس أال وهو "االتهام الظن���ّي"، أو االعتقال ب�"التهمة 
الظنّية"، وعلى أساس هذا األمر قاموا بما يسمى "مطاردة الساحرات" 
لمالحق���ة المش���تبه بهم، ولقد ذكر هذا أردوغان بنفس���ه قبل س���نتين، 

ويفهم من ذلك أن لهذا األمر توابع في المستقبل القريب. 

إنني أرى أن هذه العملية س���تطول وستؤذي يوًما ما كلَّ المقربين 
من���ه أيًضا، ولن يس���لم منها إال ه���ؤالء الذين بايع���وه ووافقوه في كل 

شيء واعتبروا مجرد مالمسته عبادة)١٤(. 
 ")Hüseyin Şahin( يش���ير األس���تاذ إلى هذا الحدث: صّرح عضو البرلمان التركّي "حس���ين شاهين  )١٤(
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 بمعن���ى أن ه���ؤالء الذي���ن يصفقون له اآلن إن ل���م يوافقوه في كل
ما يفعل فلن يسلموا من هذه العاقبة أيًضا. 

* * *

المراسل: أريد أن أسئل ُسؤالين:

األول: وقع���ت انقالباٌت ش���ّتى في تركيا؛ منه���ا انقالبات تقليدية 
ومنه���ا انقالب���ات ناعم���ة مث���ل انقالب "م���ا بع���د الحداثة" ف���ي الثامن 
والعشرين من شباط/فبراير )١٩٩٧م(، فماذا كان موقفكم وردُّ فعِلكم 

من هذه االنقالبات؟ 

والثان���ي: ُقتل العديد من األبرياء ف���ي محاولة االنقالب األخيرة، 
ورغم أنكم كنتم تعلنون عن موقفكم الرافض من العنف الذي تمارسه 
الجماع���ات اإلرهابي���ة مثل منظم���ة داعش فإننا نراه���م اآلن يُقحمون 
اسمكم دون وجه حّقٍ بين أسماء المتورطين في هذه المحاولة، فهل 

كان لهذا األمر أثٌر في زيادة مشاعر االستياء والحزن لديكم؟ 

فتح اهلل كولن: عايشُت كثيًرا من االنقالبات في تركيا، أما بداية عهد 
الجمهورية فلم أعاصره، إال أن الضغوط التي كانت تمارس���ها اإلدارة 
التركية آنذاك كانت تهدف إلى ترسيخ واستمراريّة عملية االستقالل. 

وعندما وقع انقالب الس���ابع والعش���رين من مايو عام )١٩٦٠م( 
كنت أبلغ من العمر ما بين عشرين إلى اثنين وعشرين عاًما، وعانيُت 
النائ���ب ع���ن مدينة "بورص���ه )Bursa("، التابع للحزب الحاك���م "العدالة والتنمية" لبع���ض أعضاء حزبه في 
"أنقرة": "قد تقابل أصدقاؤنا مع الس���يد رئيس الوزراء )رجب طيب أردوغان( وجًها لوجه، وناقش���وه حول 
بعض المسائل وتصافحوا باأليدي، وأنا أرى عن قناعة تاّمة أن مالمسة السيد رئيس الوزراء عبادة". انظر:
(www.cnnturk.com/2011/ turkiye/07/20/basbakana.dokunmak.bi le .bence.

ibadettir/623516.0/index.html)
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حينها في مدينة "أَِدْرَنه )Edirne(" نوًعا من الضغوط والتضييق علّي، 
وم���ن المحتم���ل أنني ق���د أخذت منذ ذلك الوقت أتعّود ش���يًئا فش���يًئا 
عل���ى مث���ل ه���ذا التضييق والضغ���وط، وف���ي انقالب الثاني عش���ر من 
مارس )١٩٧١م( زّجوا بي في الس���جن، فلبثت في غياهب الس���جون 
العسكريّة ما بين ستة إلى سبعة أشهر، فشّد هذا من عزيمتي، وعّودني 
على األش���ّد منه، ولما حدث انقالب الثاني عش���ر من س���بتمبر/أيلول 
)١٩٨٠م( تجولُت لمدة س���ت سنوات في كل أنحاء تركيا ولم يستقر 
بي مقام، حتى جاء عهد "طُوْرُغوْت أُوَزاْل" ورئاسِته للوزراء، فقبضوا 
علّي، إال أن "طورغوت أوزال" تدّخل في األمر بكل قوته، وأرسل لي 
وزراءه، وبعد ذلك أغلق ملّف القضية، ونجوت هذه المرة أيًضا، وال 
داعي ألن أسرد عليكم أسباب اعتقالي ومقاضاتي، فقد كانت أسباًبا 
تافه���ة، مثل: نش���ر الدين اإلس���المي، وتحديث الن���اس عنه، ومحاولة 
جعل الشباب متديّنين، والحديث عن تجليات اسم اهلل القدوس، وما 

يحمله هذا االسم من النزاهة والطهر والتقديس... إلخ. 

أج���ل، لق���د رفعْت ه���ذه االنقالبات م���ن درجة مقاومت���ي، إال أن 
ها، وأكثرها  االنق���الب األخي���ر )١٥ يوليو/تم���وز ٢٠١٦م( كان أش���دَّ
تجاوًزا ووقاحة؛ حيث إنني لم أش���هد ُعْش���َر هذه اإلس���اءة والوقاحة 
وقل���ة الحياء حتى عندما قبض علّي العس���كر قديًما.. وأعتقد أنني ما 
ضُت مع أصدقائي من قبُل لمثل هذه الصفاقة وقلة الحياء، وإنما  تعرَّ
كانوا يُعاملون معاملة إنسانية، بل إن العسكر كانوا ينظرون إلى سيماَنا 

أحياًنا ويقولون: "هل يمكن لهذه الوجوه أن تأتي بفعٍل قبيح؟". 
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ولكن كما رأيتم منذ بضع سنوات عموًما، وفي السنتين األخيرتين 
 خصوًص���ا، وبع���د ه���ذه الحادثة أخ���ذوا يعاملونني معاملة الس���فاحين 
 .)١٥(")Maximilien Robespierre( من أمثال "ماكسميليان روبسبيار

كان���وا يتفنّنون ف���ي التضييق علينا وإثارة األزم���ات حولنا وافتعال 
المشاكل معنا اعتماًدا على مبدإ "االتهام الظنّي"، مثل قولهم: ِلَم تنظر 
إلينا ش���زًرا هكذا؟ إن نبرة صوتكم تثير اش���مئزاًزا وحساس���يًة لدينا... 
إل���خ. ولك���ن كل هذه االنقالبات كان���ت -وهلل الحمد- تأهياًل من اهلل 
تعالى لنا، ولذا استطعنا أن نتحمل ونصبر.. هذا جانٌب من المسألة. 

أم���ا الجان���ب اآلخ���ر فهو أنن���ا إذا ما نظرن���ا إلى ما لحَق بالرس���ل 
 الس���ابقين م���ن أًذى وإي���ذاء م���ن ِقَب���ِل قومهم س���نجُد أنه���م وأتباَعهم 

قد تعّرضوا لإلساءة نفسها من قبل المستبّدين في عصرهم. 

إن إنج���از أّي ش���يٍء ف���ي ش���رق العال���م وغرب���ه م���ن أج���ل خدمة 
اإلنس���انية وتوجيهها إلى الس���عادة األبدية َلُيس���بب إزعاًجا وقلًقا لدى 

هؤالء المستبدين إن كان ال يتفق مع أفكارهم وُرؤاهم. 

حي���ث إن جن���ون الق���وة والعظم���ة، وانعق���اَد اآلم���ال عل���ى الحياة 
المس���تقبلية، والحي���اة المرفهة، واختالل الت���وازن الناجم عن االنتقال 
من العش���وائيات إلى القصور الفاخرة؛ كل هذا من ش���أنه أن يش���ّكل 

آثاًرا سلبية لدى هؤالء المستبدين. 
)١٥(  ماكسميليان روبسبير )١٧٥٨-١٧٩٤م(: محام وزعيم سياسّي فرنسّي، أصبح أحد أهم الشخصيات 
المؤثرة في الثورة الفرنسية، والنصير الرئيسي لعهد اإلرهاب، وهو من أشهر السفاحين على وجه األرض، 

إذ قتل ستة آالف شخص في ستة أسابيع فقط.
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م���ن أجل ذل���ك ارتفعت ح���ّدة التضيي���ق الي���وم وزادت جرعتها، 
ولكن الحمد هلل الذي عّودنا من خالل ما مضى على تحّمل مثل هذا 

التضييق واألذى، والصبر على ما نحن فيه اآلن.

ليس من الصحيح أن أقول إنني ال أشعر بأّي شيء، لكنني أقول 
بلسان أحد الشعراء: 

أنا ال أملُّ من الجفاء فهو نور عيني

لكن على كل حال فالروح تحزن من الجفاء

بمعنى أننا بشر، ُخلقنا من لحم وعظم، لدينا مشاعر وأحاسيس، 
وكرامة إنس���انية وإس���المية، فال يمكن ألحد أن يقول إنه ال يتأّذى إذا 

ما ُجرحت كرامته. 

وأصدقائي المقّربون مني يعرفون قدر حزني وأسفي من مثل هذه 
األمور؛ إنهم يعرفون كيف أظّل نصف س���اعة أبكي أمام موت نحلة، 
وكيف تكون س���عادتي عن���د إنقاذي لنملة، ودفعها إلى س���احة الحياة 
مرة أخرى، وكيف يكون ش���عوري وكأنني أنقذت إنس���اًنا من الموت 
إذا ما ألقيُت بفراشة إلى الخارج وشاهدتها وهي تطير في اآلفاق بعد 

أن كانت تتخبط وتتلوى!

ه���ذا ح���ّد ش���فقتي أمام أدن���ى المخلوق���ات، فكيف بقت���ل الناس، 
وتخري���ب الديار، وجرح الكرامة اإلنس���انية، ال يمكنكم أن تتصوروا 

مدى تأثُّري وحزني العميق أمام هذه ال�َمَشاهد المؤلمة!

قديًما كنت أش���اهد التلفاز فتعرفت على بعض الجنراالت الذين 
اعتقلتهم قبل عّدة أعوام هذه اإلدارُة المستبّدة؛ اإلدارة التركية الحالية 
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ذاته���ا.. وذل���ك مثل "َتأُوَماْن باش���ا"، لم ألتق ب���ه، ولكن تعّرفت به من 
ا لشرطة الدرك، وكان يعمل من  خالل أحد األصدقاء، كان قائًدا عامًّ
ا للمدارس الحربية، لّما شاهدته مقبوًضا عليه وهو في  قبل مديًرا عامًّ

هذا السّن والمقام لم أتمالك عبراتي. 

واألصدق���اء هن���ا يعرف���ون ق���در تأثري وحزن���ي لما ألق���ي القبض 
أيًضا من قبل على "ِإْلَكْر َباْش���ُبوْغ )İlker Başbuğ(" -رئيس األركان 
الس���ابق-، فهذا الرجل مهما كان فكره الذي نختلف معه فيه ال تليق 

به مثل هذه المعاملة.. هذا ما أشعر به إزاء الناس. 

أم���ا مش���اهدة قت���ل األبرياء من خ���الل التلفاز فق���د كان أمًرا فوق 
ل مشاهدة قتل هؤالء األبرياء، وتخريب  طاقتي، كيف أقدر على تحمُّ

بيوتهم، وتشريدهم! 

ال تتج���اوز مش���اهدتي للتلفاز أكثر من خمس إلى عش���رة دقائق، 
وبعدها كنت أستس���مح األصدقاء في غل���ق التلفاز لعدم قدرتي على 

مشاهدة المزيد. 

بناًء على ذلك يمكنكم أن تدركوا إلى أّي مدى بلغت الحساسيُة 
مني ذروتها من جراء هذه األحداث. 

إنني ال أفكر في شخِصي وحاِلي، ولو كنت أفكر هكذا َلمضيُت 
إلى غرفتي مس���تغفًرا اهلل تعالى ومتوجًها إليه قائاًل: ربنا عليك توكلنا 
وإلي���ك أنبن���ا وإليك المصير، إال أن س���حَق وإبادَة م���ن أعرفهم أو من 
تربطهم بنا عالقة يُؤثِّر في أعماق قلبي وكأنني أنا من يُفعل بي ذلك. 
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إن الكلمات الجارحة التي يُخاطب بها هؤالء، والمعاملة الس���يئة 
التي يالقونها تشبه الحربة التي انغرزت في أحشائي؛ ولكن:

أستسلم لقضاء اهلل وقدره في السّر والعالنّية
وال أخضع للمنحطين من أجل دنيا دنّية

هذا ما أعلنُته من قبل وأعلنه اآلن مرة أخرى.

ل���ن نف���زع ولن نتخلى عن قضيتنا، وأوص���ي جميع أصدقائنا بأال 
يفزعوا أو يتضجروا.. وليكن اهلل في عوننا جميًعا. 



"�أديُن وب�سدة �أيَّ تهديد للديمقر�طية في تركيا")1))

لقد أدنت وبشدة محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا هذا الشهر.. 
وقل���ت بأن���ه "يج���ب أال يت���م الوصول إل���ى الحكم والس���لطة إال عبر 
انتخاب���ات ح���رة ونزيهة، وليس عبر القوة"، وإنن���ي أدعو اهلل تعالى أن 
يحف���ظ تركيا، والمواطنين األت���راك، وكل من يتواجد حاليًّا في تركيا، 
وأرجوه س���بحانه أن ينقضي ليُل هذه الفترة العصيبة وينجلي بس���رعة 

وبشكل سلمي.

وعل���ى الرغم من إدانتي الواضحة واحتجاجي الذي ال لبس فيه، 
وال���ذي جاء على غرار التصريحات الص���ادرة عن أحزاب المعارضة 
الرئيس���ة الثالث���ة، إال أن الرئي���س رج���ب طيب أردوغ���ان، والمتمادي 
ف���ي اس���تبداده، اتهمن���ي عل���ى الف���ور بتدبي���ر االنق���الب، وطل���ب من 
 الواليات المتحدة تس���ليمي إلى تركي���ا وطردي من منفاي االختياري

في بنسلفانيا، والذي أعيش فيه منذ )١٩٩٩م(.

 إن م���ا يقترح���ه الس���يد أردوغان يتع���ارض جليًّا مع م���ا أومن به، 
بل إنه يتخطى ذلك ويمكن وصفه بأنه اقتراح خاطئ وغير مسؤول.

ري إلس���الم حاض���ٍن وتع���ّددّي.. وانفتاح���ي  إن فلس���فتي وتص���وُّ
 The New York( نش���ر ه���ذا المق���ال ال���ذي ألفه األس���تاذ فت���ح اهلل كولن في صحيف���ة "نيورك تايم���ز  )١٦(
 I Condemn All Threats to Turkey’s" (" األمريكي���ة بتاري���خ ٢٦ يوليو/تم���وز )٢٠١٦م( بعن���وانTimes

."Democracy
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عل���ى اإلنس���انية جمع���اء م���ع اخت���الف عقائده���م ودياناته���م.. كل 
ِد المس���لح، فمن���ذ أكثر م���ن أربعين  ذل���ك يتناق���ض تماًم���ا مع التم���رُّ
س���نة، والمش���اركون ف���ي الحرك���ة الت���ي "تُنس���ب ل���ي"، والتي تس���مى 
���رون ع���ن التزامه���م وتش���بثهم بمفه���وم  "الخدم���ة")١٧(، يُعِرب���ون ويُعّبِ
ويحت���رم  الش���عب،  إرادة  م���ن  ش���رعيته  يس���تمّد  والس���لطة  للحك���م 
حق���وق جمي���ع المواطنين بغض النظ���ر عن وجهات نظره���م الدينية 
وانتماءاتهم السياسية أو أصولهم العرقية، وقد استثمر رجال األعمال 
والمتطوع���ون الذي���ن تُلهمهم قيم حركة "الخدمة"، ف���ي مجال التربية 
 والتعلي���م الحدي���ث، والعم���ل التطوع���ّي وخدم���ة المجتم���ع في أكثر

من ١٧٠ دولة حول العاَلم.

وف���ي الوقت الذي تبح���ث فيه الديمقراطيات الغربية عن أصواٍت 
إس���المية معتدل���ة؛ اتخذن���ا أنا وأصدقائ���ي في حركة "الخدم���ة" موقًفا 
واضًحا ضّد العنف المتطّرف، وذلك منذ هجمات "١١ س���بتمبر" من 
ِقب���ل "تنظيم القاعدة"، إل���ى عمليات اإلعدام الوحش���ية التي يقوم بها 
تنظي���م ما يس���مى ب�"الداعش"، وحتى عملي���ات الخطف التي تقوم بها 

جماعة "بوكو حرام".

ث���م إنه، وباإلضافة إلى إدانتنا لجمي���ع أنواع العنف الطائش، بما 
في ذلك ما حصل خالل محاولة االنقالب الفاش���لة، فإننا نعيد تأكيد 
التزامن���ا بمن���ع اس���تقطاب وتجني���د اإلرهابيين من ضمن المس���لمين 
الشباب، وعلى عكس ذلك محاولة العمل على رعاية وتطوير العقلية 

السلمية والتعددية.
)١٧(  الخدمة: اس���م ُيطلق على النهج الذي يتبناه فتح اهلل كولن ومحبوه في خدمة اإلس���الم واإلنس���انية. 

)المحرر(
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ا وعالنية- التدّخالت العسكرية في  لقد نددت طوال حياتي، -سرًّ
السياس���ة الداخلية.. والحقيقة أنني ومنذ عقود أدعو إلى الديمقراطية 
وأدافع عنها.. وبما أنني عانيت من ويالت أربعة انقالبات عس���كرية 
خ���الل أربعة عق���ود في تركي���ا -إذ إنني تعرْضت للتعذيب والس���جن 
غير المش���روع من طرف األنظمة العسكرية- فإنني ال أتمنى إلخوتي 
���ل مثل هذه المحنة مرة أخرى.. ولو أن أّي ش���خٍص  المواطني���ن تحمُّ
متعاط���ف م���ع "الخدم���ة" ثب���َت علي���ه أنه ش���ارك ف���ي ه���ذه المحاولة 

االنقالبية الفاشلة؛ فإنه سيكون قد خان ُمثُلي التي أومن بها.

ومع ذلك، فاتهام الس���يد أردوغان لي ليس مس���تغرًبا أو جديًدا، 
ليس بس���بب ما يقوله عني، بل لما يكش���ف ذلك عن رغبته الممنهجة 

والخطيرة نحو تحقيق هدف حكم الرجل الواحد )الدكتاتورية(.

وكما هو شأن العديد من المواطنين األتراك، فقد أيّد المشاركون 
ف���ي حركة "الخدمة" جهود الس���يد أردوغان األولى لجعِل تركيا على 
المس���ار الديمقراطي، ودفعها إلى االس���تجابة لمتطلبات العضوية في 
االتحاد األوروبي.. ولكننا لم نبق صامتين عندما حاد عن الديمقراطية 
إلى االستبداد.. وحتى قبل عمليات التطهير الجديدة هذه، أمر السيد 
أردوغان في السنوات األخيرة بشكل تعسفي بإغالِق الصحف، وطرد 
اآلالف م���ن القض���اة والمدعين العامين وضباط الش���رطة والموظفين 
المدنيين من مناصبهم، واتخذ تدابير قاسية ضد الجماعات الكردية، 

وأعلن جليًّا أن أيًّا من منتقديه يُعتبر من أعداء الدولة.

لق���د كانت حركة "الخدمة" على وج���ه الخصوص، هدًفا لغضِب 
الرئي���س.. ففي عام )٢٠١٣م(، اتّه���م أردوغان المتعاطفين مع حركة 
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"الخدم���ة" داخ���ل البيروقراطية التركية بالمب���ادرة في إجراءات تحقيق 
في عمليات الفس���اد التي تورط فيها أعضاء من حكومته ومقربين منه 
آخرين.. ونتيجة لذلك، تم طرُد عشرات من أعضاء السلطة القضائية 

وقوات الشرطة واعتقلوا لمجرد أدائهم لواجبهم الوظيفي.

وعندم���ا تم انتخابه رئيًس���ا، ع���ام )٢٠١٤م(، بعد أحد عش���ر عاًما 
قضاه���ا كرئيس للوزراء، والس���يد أردوغان يس���عى إل���ى تحويل تركيا 
م���ن دولة ديمقراطية برلمانية إلى "رئاس���ة تنفيذية" بش���كل تاّم وبدون 
ضوابط أو مراقبات لس���لطته.. ولذلك، فبياُن السيد أردوغان وادعاؤه 
مؤّخًرا أن االنقالب الفاش���ل كان "فضاًل من اهلل" ش���يء يُنذر بس���وء.. 
وبم���ا أنه يس���عى لتطهير م���ن يعتبرهم من المنش���ّقين داخل الوكاالت 
الحكومية -وقد طردوا زهاء س���بعين ألف ش���خص حتى اآلن- وبما 
أن حملت���ه م���ا زالت مس���تمرة على مؤسس���ات حرك���ة "الخدمة" التي 
تنش���ط في المجتم���ع المدني، فإنه يكون بذل���ك ضامًنا الخالص من 
أّيٍ م���ن العوائ���ق المتبقي���ة التي تح���ول بينه وبين وصوله إلى الس���لطة 
المطلق���ة.. وقد كش���فت منظمة العفو الدولي���ة تقارير "ذات مصداقية" 
تثب���ت وج���ود عمليات التعذيب، بما في ذل���ك االغتصاب، في مراكز 
االحتج���از.. ولذلك ف���ال غرابة في أن تعّلق حكومة الس���يد أردوغان 

العمل باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، وتعلن حالة الطوارئ.

أما اآلن فالرئيس التركي يبتز الواليات المتحدة بواس���طة التهديد 
بوق���ف دعم بالده للتحالف الدولي ض���د "الداعش"، هدفه في ذلك: 
ضم���ان تس���ليمي إلى الحكوم���ة التركية، على الرغم م���ن عدم وجود 
أدل���ة ذات مصداقية، وغياب أّي احتم���ال للمحاكمة العادلة.. إن هذا 
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اإلغ���راء ال���ذي قد تحس���ه الواليات المتح���دة تجاه م���ا يعرضه عليها 
أردوغان لهو شيٌء مفهوم، لكن عليها محاولة مقاومته.

إن التط���رف العنيف يتغذى على إحباط���ات أولئك الذين أجبروا 
عل���ى العي���ش في ظل ح���كام مس���تبدين، والذين ال يمك���ن مقاومتهم 
ُل  باحتجاجات س���لمية وسياس���يات ديمقراطية.. أما ف���ي تركيا، فتحوُّ
حكوم���ة أردوغ���ان إل���ى حكوم���ة دكتاتورية، س���يؤدي إلى اس���تقطاٍب 
وش���رٍخ مجتمع���ّي وانقس���اٍم بي���ن المواطني���ن عل���ى امت���داد الخطوط 
ب  الطائفية والسياسية والدينية والعرقية، الشيء الذي سيوقد ناَر تعصُّ

ال يخمد أوارها.

لذل���ك فمن أج���ل الجهود العالمية الرامية الس���تعادة الس���الم في 
األوق���ات العصيب���ة، وكذلك للحف���اظ على مس���تقبل الديمقراطية في 
الشرق األوسط، يجب على الواليات المتحدة أن تتنّبه ألالعيب هذا 
الرئيس األتوقراطي الذي يحاول استغالل محاولة االنقالب الفاشلة 

كي يتخلص بشكل غير مباشر من حكومة دستورية.

* * *





كونو� �سالكي طريق �لحق �سابرين)1))

 إذا كان الطري���ق ال���ذي س���لكتموه طري���ق الح���ق؛ ف�"الح���قُّ يعل���و
وال يعل���ى عليه"، ولقد ورد في كتاب "اللمعات" لألس���تاذ النورس���ي 
م���ا يؤي���د هذا من جوانبه اإليجابية)١٩(، فإن كنتم تس���لكون صراط اهلل، 
وتّتبعون في أعمالكم وحركاتكم السنة النبوية ومبادئها، وتصححون 
 أخطاءك���م ف���ور انتباهك���م إليه���ا مباش���رة، وتنزل���ون عل���ى األخط���اء
التي وقعتم فيها بغير علٍم بمطارق التوبة واإلنابة واألوبة؛ فهذا يعني 

أن طريقكم صحيٌح وإن كان محفوًفا بالمحن..

فقب���ل كل ش���يء: َمن فاز برض���ا اهلل فقد فاز بكّل ش���يء، ورد في 
"الِحَكـــم العطائيـــة": "ماذا وج���د من فقده وماذا فقد م���ن وجده!")٢٠(، 
 www.herkul.org ١٨(   وقد ُفّرغ هذا المقال من أحد دروس األستاذ فتح اهلل كولن الذي ُنشر في موقع(
www.youtube. ٢٢ يوليو/تموز )٢٠١٦م(، ويمكنكم مش���اهدة هذا الدرس مترجمة إلى اللغة العربية عبر

com في قناة )Hira Media( تحت اسم "كونوا سالكي طريق الحق صابرين".
)١٩(  "لقد ش���اهدُت مراًرا بنفس���ي أن عش���رًة في ال�مائة من أهل الفس���اد َيغِلبون تسعين في ال�مائة من أهل 
الص���الح، فكن���ت أح���ار في هذا األمر، ثم بإمعان النظر فيه، فه�مت يقيًنا أن ذلك التغلب والس���يطرة ل�م يك 
نات�ًج���ا م���ن ق���وة ذاتية وال من ق���درة أصيلة ي�متلكها أهل الباطل، وإن�ما من طريقته�م الفاس���دة، وس���فالته�م، 
وعمل�ه����م الت�خريب���ي، واغتنامه�م اختالف أهل ال�حق وإلقاء ال�خالفات وال�حزازات في�ما بينه�م، واس���تغالل 
نق���اط الضع���ف عنده����م والنفث فيها، وإث���ارة الغرائز ال�حيوانية والنفس���انية واألغراض الش���خصية عنده�م، 
واست�خدامه�م االستعدادات ال�مضّرة التي هي كال�معادن الفاسدة الكامنة في سبيكة فطرة اإلنسان، والتربيت 
عل���ى فرعونية النفس باس���م الش���هرة والرتبة والنفوذ.. وخوف الن���اس من ت�خريباته����م الظال�مة ال�مدّمرة… 
 وأمثال هذه الدس���ائس الش���يطانية يتغلبون بها على أهل ال�حق تغلًبا مؤقًتا، ولكن هذا االنتصار الوقتي ل�ه�م

ال قي�م���ة ل����ه وال أه�مية أمام بش���رى اهلل تعالى: ﴿...َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن﴾ )س���ورة اأَلْعَراِف: ١٢٨/٧( والس���ر الكامن 
في "ال�حُق يعلو وال ُيعلى عليه"، إذ يصب�ح َسبًبا لدخول�ه�م النار وفوز أهل ال�حق بال�جنَّ�ة..." )بديع الزمان 

سعيد النُّورِسي: اللمعات، اللمعة الثالثة عشرة، ص ١١٨-١١٩(.
)٢٠(  هذه الفقرة )ماذا وجد من فقدك وما الذى فقد من وجدك( هي من مناجاة ابن عطاء اهلل السكندري، 
المذك���ورة ف���ى خت���ام "الحك���م العطائية" وابن عطاء اهلل الس���كندري ه���و العارف باهلل العال���م الجامع لعلوم 
التفس���ير والحديث والفقه مرش���د السالكين الزم ش���يخه المرسي اثني عشر عاًما وُفتح عليه على يديه توفي 

رحمه اهلل تعالى سنة )٧٠٩ه�/١٣٠٩م(.
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فالمهم هو أن نجده وأن نكون في س���بيله، وأن نس���عى لئال نفقده بعد 
الفوز به.

ومن يرتضي لنفِس���ه هذا الطريق فإنه يفوُز بش���يٍء مهّم للغاية، إن 
هذا الشيء أهّم حتى من الجنة ِبحوِرها وغلماِنها وقصورها وأنهارها 
الجاري���ة م���ن لبن وعس���ل، ألن ذل���ك النعيم كّل���ه ال يُعادل م���ا فاَز به 
ِر ماهّيته. المؤمن.. إنه رضوان اهلل تعالى الذي تعجز العقول عن تصوُّ

ولقد خطَّ الحديُث الشريف دوَنها الخطَّ األحمَر فقال: "أَْعَدْدُت 
اِلِحيَن َما اَل َعْيٌن َرأَْت، َواَل أُُذٌن َســـِمَعْت، َواَل َخَطَر َعَلى  ِلِعَباِدَي الصَّ
َقْلـــِب َبَشـــٍر")٢١(.. وإن أعمق المخّيِالت وأوس���َعها لتق���ُف عاجزة عن 
 تصويِره���ا قب���ل أن تدخل الجنّ���ة فتراها، وذلك بفح���وى "من لم يذق

لم يعرف"..

وإذا م���ا ُش���نَِّفت أُذُن القلب بقوِله "أُِحلُّ َعَلْيُك���ْم ِرْضَواِني" ورأت 
عي���ُن الضمي���ر ما رأت؛ ش���عر المؤمنون بنس���ماٍت طيب���ة ال يعدلها أو 
يُجاريها ش���يء من العالمين، فمن فاز بش���يء مثل هذا فاز بكل شيء، 
ل���ذا ال داعي للخ���وف والقلق، وبعبارة الش���اعر الترك���ي "يونس أَْمَره 

:)٢٢(")Yunus Emre(

هذه الطريق بعيدة
منازلُها عديدة

)٢١(  صحيح البخاري، بدء الخلق، ٨؛ صحيح مسلم، الجنة، ٢. 
)٢٢(  "يونس أمره" ) ١٢٣٨-١٣٢٠م(: من أش���هر ش���عراء التصّوف في األناضول، عاش في عهد س���قوط 
الدول���ة الس���لجوقية ف���ي األناض���ول، وفي عه���ٍد زادت فيه الهجرة من إيران وخراس���ان إل���ى األناضول هرًبا 
م���ن المغ���ول، درس العل���وم الفلس���فية وتعّلم العربية والفارس���ية، خدم في تكية "طابتوك أمره" ثم س���اح في 
ة أضرحة ُتنس���ب إليه ف���ي األناضول، له مؤلفات "رس���الة  األناض���ول، ال ُيع���رف م���كاُن دفِن���ه، ألن هناك عدَّ

النصيحة" و"الديوان"، أشعاره رقيقة ومؤثرة، وأسلوبه واضح ال تعقيَد فيه. 
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مسالكها مسدودة

فيها عقبات كؤود

ول���و أّن أيَّ نبّيٍ من األنبياء )على نبّينا وعليهم الس���الم( اس���تطاع 
أن يص���ل غايت���ه دون مرور بمث���ل هذه العقبات، فلك���م أن تأملوا هذا 
أنتم كذلك.. أخبروني بربّكم.. أيُّ نبّي لم يلَق مثل هذه االبتالءات؟! 
وأّي أم���ة؟! دع عنكم األمم الس���الفة، فها هي الهال���ة النورانية األولى 
التي تش���كلت حول القمر المنير  في المدينة المنورة، إنهم تيجان 

رؤوسنا وأعز علينا من المالئكة.

لكنّهم ومع كل ذلك فقد تعرضوا لما لم يتعّرض له أحقُر الناس 
وأرذله���م، ل���م يترك الع���ذاُب أحًدا منهم إال وقد طال���ه.. ولو لم يكن 
الوض���ع كذل���ك؛ لما كان هناك حاج���ة إلى الهجرة إلى بل���ٍد نصرانّيٍ 
؛ إنها مس���ألُة ترجي���ح... فلما لم  كالحبش���ة.. نع���م، إل���ى بل���ٍد نصرانّيٍ
يس���مح لهم أبناء وطنهم والذين هم في دار الندوة بحق الحياة؛ َترك 

َمن هم أكثُر الناس تضحية وطَنهم.

ومثال ذلك سيُدنا جعفر بن أبي طالب  الذي ضحى يوَم مؤتة 
بروحه، لقد تركوا محبوبتهم الكعبَة المش���ّرفة.. تركوها وهاجروا إلى 
الحبش���ة، وذلك كان في بداية األمر، أْي في عهد لم يكونوا يش���كلون 

فيه خطًرا جسيًما بعُد على الكفرة والفجرة..

إنني أقول هذا ليكون مقاباًل لتصورات أولئك الناس وتخيالتهم 
الكاذبة وجنون العظمة الذي حّل بهم، أي هذه النظرة التي تنطلق من 
مقول���ة: "من ليس مثلنا فهو تهديد لنا، ومن لم يفكر مثل تفكيرنا فهو 

تهديد بالنسبة لنا".
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إن الصحابة  صبروا على كل ما تعرضوا له من تنكيل وإبادة 
فُت عل���ى أّي واحٍد ممن  وإفن���اء، وإنني ش���خصيًّا م���ا وجدُت وال تعرَّ
تعلق���وا بالحقيقة تراجَع عن قضّيته، وش���اهدي في هذا كتب الس���يرة 
النبوي���ة والمغ���ازي وكت���ب الحديث، ليس ش���يًئا آخر.. ل���م يتراجعوا 
بوا به من  وصم���دوا عل���ى موقفهم ب���إذن اهلل وعنايته، رغم كل م���ا ُعّذِ
ذب���ح وضرب وج���وع وعطش، وطرِحهم على رمضاء مكة إذا اش���تد 

الحر، ووضِع صخوٍر عظيمة على صدورهم.

إن البقاء طوياًل تحت الش���مس والتعّرض الزائد ألش���ّعتها يُفس���د 
الدماغ ويُفقده بعض خاصياته -واألطباء يعرفون هذا جيًدا؛ ال س���ّيما 
أطب���اء األمراض العصبية- وبخاصة في الصحراء، واألش���ياء الس���وداء 
أشّد، لقد كان رخام المسجد الحرام في السابق أسود قاتًما، وإنني أتذكر 
ذات مّرة كنت في المس���جد الحرام وأن جوربيَّ ذابا من ش���ّدة الحّر.. 
أجل، كانوا يُطرحون على األرض في ذلك الحّر الش���ديد، ويُحَرمون 

الماء، وتوضع الصخور على صدورهم، ويُضربون ويُجلدون... 

واحٌد منهم فقط قال بطرف لس���انه شيًئا يرضيهم مؤقًتا، هو عمار 
بن ياسر ، فتركوه.. كان مشركو ذلك العهد أنصَف إًذا من ظالمي 

يومنا بعض الشيء، إذا ما أرضيتهم بكالم يسير تركوَك.

ا، فقال:  لقد لقي عماٌر  رس���وَل اهلل  وهو يحترق أًس���ى َوَه�مًّ
ي���ا رس���ول اهلل! ُقتل أبي وأمي أمام عينّي، وم���ا تعرضُت له من عذاب 
ال يوصف إال بالوحش���ية، وقلُت بطرف لس���اني ما يرضيهم! فقال له 
رسول اهلل : "إن عادوا فُعد".. أي إن كرروا فعلتهم تلك فال جناح 

عليك في أن تفعل ما فعلته مرة أخرى، إذ اإليماُن محلُّه القلب.
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كذل���ك ف���إّن النب���ّي  ق���د أعط���اه رخص���ة، إال أن ثم���ة م���ن أخذ 
بالعزيم���ة ول���م يترّخص بهذه الرخص���ة، فليس بقليٍل عدُد م���ن ُقّيِدوا 
بالسالسل طوال العهد المكي، وال عدُد من هددهم آباؤهم وأمهاتهم 
َقت م���ن ِقبل ظالمي  أو ضربوه���م، وال عدُد األُس���ر الت���ي ُفّكَِكت وُفّرِ
عصرهم، وبما أّن اعتقاد الولد أصبح مختلًفا عن اعتقاد والديه، فقد 
َقصد المشركون هذا االستقطاب في المجتمع وفي األسر، لكن إزاء 
كل هذه المصائب والدواهي، لم يتزلزل أيُّ واحد ممن آمنوا برسول 

اهلل، ولم يتسلل التزلزل حتى إلى خياالتهم.

ولكن يُحتمل في كل عهد وجود خونة، يمكن بيعهم واشتراؤهم 
هوا بصنوٍف من الكذب  بثمن بخس، لو أعطيتهم دراهم معدودة لتفوَّ

واالفتراء تحت اسم اعتراف.

لك���ن العال���م ي���رى أن م���ا يح���دث ف���ي وطنك���م المب���ارك مجرد 
"س���يناريو"، ليس هناك دولة في الش���رق وال في الغرب تّدعي عكس 

هذا، كل وسائل اإلعالم وكل المثقفين متفقون على أنه سيناريو.

 إّن ه���ؤالء وم���ن أج���ل تقوي���ة موقفه���م قام���وا بتحري���ك بع���ض 
���وا فيهم بعًض���ا من رجالهم  األش���خاص مم���ن يُمك���ن إغراؤهم، َفَدسُّ
فحّركوهم وأثاروهم، وبعد بضع س���اعات فحس���ب اس���تخدموا هذا 
ذريع���ة للقبض على من س���جلوا أس���ماءهم قبل ذلك ف���ي قوائم ممن 
هم في المؤسسات المهمة في الدولة كما خططوا له قبل ذلك بكثير 
واس���تخدموه ذريع���ة لالعتق���االت القادم���ة ولس���يناريوهات المؤامرة 
المقبل���ة.. إال أن ه���ذا ليس بدًعا؛ فلو تذكرت���م "أمنوفيس" فإنه مارس 
نفس الشيء، و"يوليوس قيصر" أيًضا، و"نيرون" هكذا، ونمروذ أيًضا، 
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وص���دام كذل���ك، و"ِهتلر" فعل الش���يء نفس���ه، وحتى َقْص���ُف القصر 
الجمه���وري مطابٌق لما فعله "هتلر" تماًم���ا، إذ إنه عندما ضعفت قواه 
قام باتهام خصمه بالخيانة، وجعل هذا ملحمة لتمكين مكانته وجيََّش 
أذرع���ه اإلعالمية حول هذا الموضوع، كأن هناك طائفة يجب إزالتها 
وهو يزيلها ليثبت مكانته بش���كل أقوى، ولكنه اضطر بس���بب مغامرة 

أخرى إلى االنتحار.. 

ل���و نظرتم إل���ى عاقبة هؤالء س���تجدونهم ُخِتَم لهم بس���وء العاقبة 
وتده���وروا إلى الهاوية.. ال تش���ّكوا في ذلك أب���ًدا، فمن فاز برضا اهلل 
ِه الصحابة الكرام، وأصحاب بدر فقد  تعالى ورسوله وباآلخرة وبَتوجُّ
فاز بكل ش���يء، ولو ذهبت هذه الدنيا وأعطاكم اهلل تعالى دنيا أخرى 
وراءها ثم ملكتم تلك الدنيا بأسرها، ثم ذهبت هذه وأتت أخرى، لو 
فقدتم كل هذا فإنه أمام ما نلتم ليس إال بمثابة قطرة من البحر، بفضل 

اهلل وكرمه، هذا من جانب..

ومن جانب آخر فقد تعرض س���الكو هذا الطريق لألش���ياء نفسها 
ف���ي كل زم���ان، فال أس���اس م���ن الصحة لش���يء مما قيل ف���ي الحادثة 
األخي���رة، كّله كذٌب وافتراء وتزوير، حتى لو أقنعوا المجتمع بأس���ره 
أن يتقّول هذا فإنه كذب وافتراء، فكم من أحداث مؤلمة في التاريخ 

سّببتها الحركات الجماهيرية!

انظ���روا إل���ى الث���ورات األوروبي���ة االجتماعية، تس���ّبب رجل مثل 
"بيي���ر لرميت" في قيام العالم المس���يحي، ومثله "فريدريك بربروس���ا" 
و"فيليب أغس���طس"، و"ريتشارد"، قاموا بتجنيد العالم المسيحي ضد 
العالم اإلسالمي، وهذا ما حدث ويحدث دائًما، يوجد في كل وقت 
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 ،﴾ َطاُعوهُ
َ
أ
َ
ْوَمُه ف

َ
اْسَتَخفَّ ق

َ
من يقود الناس كالقطيع، يقول اهلل تعالى: ﴿ف

 يق���ول مث���ل ه���ؤالء للجماهير الت���ي يقودها: "أنت���م ال تعقلون ش���يًئا،
أنا أعرف كل ش���يء"، م���ا أقوله أنا كالقانون الس���ماوي، "من عصاني 

خسر دنياه وعقباه"!

وإّن الذين يقولون مثل هذا الكالم ليس���وا ب��ِقلَّة، وكثيٌر من الناس 
مخدوع���ون، بعدها قالوا: "َل��ْي���َت��َن��ا.. َل��ْي���َت��َن�����ا.. َل��ْي���َت��َن��ا.."، لكن "بعد 

خراب البصرة"! 

يج���ب عل���ى كل واحد أن يثبت على موقفه، فالذي يخضع هلل ال 
يخض���ع ألحد س���واه، ال يخض���ع ولو كان مصيره إل���ى اإلعدام، من 
خاف اهلل وأمضى حياته في خوفه تعالى ومهابته فلن يخاف من شيء 
آخر، ولن يخاف من الناس وسيوصد األبواب دون خوفهم، وإن من 
يخ���ف اهلل ويوق���ره فال يفعل مثل هذه األش���ياء لآلخري���ن، إنني أومن 
بأن أصحاب الضمائر الس���ليمة يفك���رون دائًما هكذا، وإنَّ العالم كله 
يعرف هذه المس���رحية، وأنتم أيًضا تتابعونها بوس���ائل مختلفة والكّل 
يضح���ك.. فليكن، هناك حمقى كثيرون يظنون أنهم متفوقون، دعهم 
يفرح���ون ويعلنون هذا اليوم عيًدا لهم فكل هذا سُيس���طر في الكتب، 
ر لهم البقاء لتس���اقط لح���م وجوههم خجاًل بس���بب افترائهم،  ل���و ُق���ّدِ
ر لهم  ولُقِصم���ت ظهوره���م ولناح���وا ندًم���ا على م���ا اقترفوه، ولو ُق���ّدِ
الموت فلن يجدوا فرصة في اآلخرة ولو ِلطلِب المدد من اهلل تعالى، 
لن يستطيعوا إال أن يقولوا: "يا ليت.. يا ليت.. يا ليت"، كمثل الذين 
ْنُفَسُهْم 

َ
ِكنَّ انلَّاَس أ

َ
 َيْظلُِم انلَّاَس َش��يًْئا َول

َ
يظلمون أنفس���هم، ﴿إِنَّ اهلَل ل

َيْظلُِموَن﴾ )سورة يُونَُس: ٤٤/١٠(، "الظالم سيف اهلل ينتقم به اهلل ثم يُنتقم 
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منه"، الظالم س���يٌف يس���تخدمه اهلل على الخاطئين من بني آدم، ثم بعد 
ذلك يقصم هذا السيَف بسيف جبروته...

فالقاع���دة "الض���رُر ال يُ���زال بمثل���ه" قاع���دة عظيم���ة، ف���ال تقابل���وا 
َعافنَِي 

ْ
َغْيَظ َوال

ْ
َكِظِمنَي ال

ْ
األخط���اء بمثلها فهذا ظلٌم، يقول اهلل : ﴿َوال

َع��ِن انلَّ��اِس﴾ )س���ورة آِل ِعْم���َراَن: ١٣٤/٣(، يقول هذا حي���ن يذكر صفات 
المؤمني���ن الس���امية، أي ه���م الذي���ن يملكون أنفس���هم عن���د الغضب، 
 ويتحكم���ون ف���ي غيظه���م، "والعافي���ن ع���ن الن���اس"، أي ال يظلم���ون

من َظلمهم وال يتعاملون معهم بالمثل.

ِئْ 
َ
ْبُت��ْم َفَعاقُِب��وا بِِمْث��ِل َم��ا ُعوقِْبُتْم بِ��ِه َول

َ
ويق���ول تعال���ى:﴿َوإِْن َعق

ابِِريَن﴾ )س���ورة النَّْحِل: ١٢٦/١٦(، ولو أنتم اضطُررتم  ُهَو َخْيٌ لِلصَّ
َ
ُت��ْم ل َصَبْ

لمقابلتهم فُرّدوا عليهم بتوضيح الحق، وتصحيِح المفاهيم وتكذيِب 
افتراءاتهم ليس إال، ودافعوا عن أنفسكم وعّبِروا عن ذاتّيتكم بأسلوٍب 
إنس���انّي، وإذا كان غيُركم يعاملونكم بأس���لوٍب -معذرة- حيوانّيٍ إذا 
كانوا يكّش���رون عن أنيابه���م، ويبصقون لعابه���م، ويركلون بأرجلهم، 
ويصهلون ويخورون وينهقون -أكرر االعتذاَر- فال ينبغي لنا اتباُعهم 
ف���ي فعاله���م لكي ال ننزل إلى دركتهم الحيواني���ة. أجل، يقول تعالى: 
ْبُت��ْم َفَعاقُِب��وا بِِمْثِل َم��ا ُعوقِْبُتْم بِِه﴾، أفيدوا أنفس���كم بتوضيح 

َ
﴿َوإِْن َعق

موا ُحججكم وبراهينكم بالش���كل  المس���ائل وتصحيح المفاهيم، وقّدِ
الذي يتقّبله الرأُي العام العالمّي. نعم، فلتكتفوا بالدفاع عن أنفس���كم 
ع���ن طريق تبيين الحق والحقيقة، وال تتبعوا الطريقة الظالمة المتمثلة 
بمقابل���ة الظلم بالظل���م. نعم، إنهم يظلمون، لكن مقابلة الظلم بالظلم 
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ابِِريَن﴾،  ُهَو َخ��ْيٌ لِلصَّ
َ
ُتْم ل ��ِئْ َصَبْ

َ
ظل���ٌم أيًض���ا، ألن اهلل  بقول���ه: ﴿َول

يرسم لنا صفة الكرماء وعالي الهمة، ويصور لنا صفة الشخصية التي 
تتصرف بإنسانية.

ابِِريَن﴾ تعني أن الصبر مفتاح الفرج..  ُهَو َخْيٌ لِلصَّ
َ
ُتْم ل ��ِئْ َصَبْ

َ
﴿َول

الصبُر هو المفتاح الس���ّرّي للنج���اة والفوز والفالح، فعندما تحصلون 
على هذا المفتاح؛ تُفتح لكم بإذن اهلل أبواُب القالع المغلقة، وهو في 
الوقت ذاته تعبير عن األدب مع اهلل ، ولقد قيل: "َمْن َصَبَر َظِفَر"، 
وفي بنية كلمة "َظِفر" انتقال من الفتحة إلى الكسرة، كأنه يشير إلى أنه 
يح���دث مع الصبر انكس���ار بإذن اهلل على الف���ور، وتظفرون أنتم بإذن 

اهلل وعنايته، كأن طبيعة اللغة تشير إلى هذا..

"من صبر ظفر"؛ اصبروا فس���ترون المش���كلة قد زالت وانكسرت 
مثل انكسار الكسرة بإذن اهلل..

وأنتم لقد ظفرتم وعلوتم.. بماذا؟ بمشاعركم العالية وبأحاسيسكم 
اإلنسانية وقدوتكم الحسنة، ورصيدكم الذي قدره لكم العاَلم، وهذا 
هو ظّن العاَلم بُكم، أُش���ِعلت مواقُد الفس���اد ِمن ِقبل البعض في دول 
ع���دة، وبعب���ارة أخ���رى: أُحرقت س���فينُة القل���ب في عديد م���ن الدول 

 ولكن أُخمدت كلها بإذن اهلل وبنسمات عنايته تعالى، ولم يُكتب ألّيٍ
م���ن هذه الحرائق البقاُء، ولو كان هذا الحريق األخير جس���يًما إال أنه 

ال يوقن أحٌد باستمراره.

كيـــف لهم أن يتهمـــوا رجالاً لم يدَهس نملة طـــوال حياته ويبكي 
على موت نحلة كالطفل الصغير! كيف لهم أن يتهموه بأنه إرهابي!!
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هناك حكمة تقول: "تظن في الناس كما تظن في نفس���ك"، وثمة 
 حكم���ة عن���د العرب: "المؤمن م���رآة المؤمن"، المؤمن م���رآة المؤمن
ما دام يحافظ على إيمانه، في األساس هم يرون أنفسهم في مراياكم 
الجلي���ة المنزهة، كالمهم فاحش ونظراتهم خائنة ووجوههم جاهمة، 
ق���د ب���دت البغضاء م���ن أفواههم بالش���كل الذي يش���مئز من���ه أوحش 
الوح���وش، لكنه���م يرون أنفس���هم أمثالكم، فليروا كذلك! والس���ميُع 
ِمِه

ْ
��َب ِلُك  ُمَعِقّ

َ
 البصي���ُر ي���رى كل ش���يٍء ويس���مع، وإذا ما َحَك���م ﴿ل

ْعِد: ٤١/١٣(. َِساِب﴾ )سورة الرَّ
ْ

َوُهَو َسِيُع ال

* * *



 "�أدعو لـ"�أردغان" �أال يقابل رّبه وهو يحمل كل تلك �لذنوب 
�لتي �رتكبها")٢٣(

المراســـل )فريـــد زكريـــا(: دعني أس���ألك عن االنق���الب.. رئيس 
ال���وزراء الترك���ي "ِب���ْن َعل���ي ِيْلِدِري���ْم )Binali Yıldırım(" يقول اآلن 
بش���كل رس���مّي إن هناك صالت مباشرة بينك شخصيًّا وبين مخططي 

االنقالب فما رّد سيادتكم؟

فتـــح اهلل كولن: قلت مراًرا وتكراًرا ِلَتُقْم لجنٌة دوليٌة بالتحقيق في 
هذه المسألة بشكل معّمق، وإذا ما اكتشَفت أنني قلت أيَّ شيٍء ألحد 
شفهيًّا أو عبر اتصال هاتفّي أو أنَّ ُعشر التهم الموجهة بحقي صحيحة 
فس���أحني عنق���ي وأق���ول: أنتم على ح���ّق ولتقتصوا مني وتش���نقوني.. 
 ولكنن���ي أق���ول بثق���ة: إنن���ي ل���م أتح���دث م���ع أح���د ح���ول االنقالب

ولم أتصل بأحٍد ولم آُمر أحًدا بذلك.

ذج الذين  ولكن في خلفية األحداث، ربما يكون هناك بعض السُّ
تعرض���وا للخ���داع، وهم من المتعاطفين مع���ي، أو يظهر أنهم كذلك، 
أو أنهم ُوعدوا بالحصول على مكافآت إن قالوا أموًرا معينة.. هؤالء 
ال أع���رف عنهم ش���يًئا وال يمكنني قوُل ش���يء عنه���م، ولكن يمكنني 
الق���ول: إن ط���ْرَد اآلالف م���ن وظائفه���م بع���د ي���وم واح���ٍد فق���ط على 
)٢٣(  مواقف األستاذ فتح اهلل كولن جاءت في مقابلة مع مذيع CNN، "فريد زكريا"، وذلك من مقر إقامة 

الداعية التركي في جبال "بوكونو )Pocono(" في "بنسلفانيا )Pennsylvania(" األمريكية.
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األحداث َليمثل دلياًل واضًحا على القرارات االعتباطية التي اتخذتها 
َدتهم،  الس���لطات، وَليؤكد أنها كانت قد صنََّفْتهم بش���كل مس���َبٍق وحدَّ
وكانت تنتظُر وقوَع سيناريو مشابه للعملية.. هذا ما يدلّنا عليه المنطُق 

والتفكيُر السليم.

المراســـل )فريـــد زكريـــا(: ولك���ن رئي���س ال���وزراء والمحيطين به 
وّجه���وا تهم���ًة محّددة لك���م، وه���ي أن االنقالبيين قاموا عن���د اعتقال 
رئيس األركان التركي بإعالمه بأنه سيكون على تواصٍل مباشٍر معكم، 
وأنكم س���تقنعونه بدعم االنقالب، فهل هذا صحيح؟ هل كان لديكم 

ما ستقولونه لرئيس األركان وهل عرضتم فعاًل التحدث إليه؟

ْثُت إلى رئيس األركان..  فتح اهلل كولن: أعوُذ باهلل أن أكون قد تحدَّ
َث معي عبر الهاتف،  ربما من األفضل توجيُه الس���ؤال إلي���ه: هل تحدَّ
هل أرسلُت له رسالًة عبَر أحد؟ هل حصل على أّيِ وثيقة مكتوبة أو 
موّقع���ة من���ي؟ أنا ال أعرفه إال عن كثب، ولكن بحس���ب ما أعرف عنه 
فهو رجٌل نزيٌه وال أظنُّ أنه س���يقول غير الحقيقة.. لذلك أرى توجيه 
الس���ؤال إلي���ه وأظ���ن أنه بح���ال خدعه أحده���م وقال له أش���ياء أخرى 

فيجب التحقيق في األمر.

المراسل )فريد زكريا(: لكن برأيكم َمن نظّم االنقالب؟

فتح اهلل كولن: وفًقا للبعض، فإن القوى القومية المتطّرفة خططت 
لالنق���الب ووضع���ت بع���ض المتديّنين ف���ي المقدمة من أجل تش���ويه 
صورتهم، على أمل أن يساعدهم ذلك في حشد التأييد الشعبي، هذا 
م���ا قال���ه البعض.. وفي الواقع فلقد قال الرئيُس بنفِس���ه: إن ما حصل 

كان أشبَه بهبٍة من اهلل ستسمح له بالقيام بما يريد وبكل سهولة.
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المراســـل )فريـــد زكريـــا(: هل تعتق���دون أن أردوغان نظّم بنفس���ه 
ا؟ االنقالب سرًّ

فتـــح اهلل كولـــن: أظن أن مزاعم كهذه س���تكون س���خيفة ومهينة.. 
وحت���ى ل���و كنت أمام ع���دّوي الذي أنا موقٌن بأنه يريد أن يش���رب من 
ُل أن أَلقى ربي قبل أن أوّجه له أو لغيره تهمًة من هذا  دمي؛ فأنا أُفّضِ

النوع، فأنا أعلُم أن اهلل سيحاسبني.

المراســـل )فريد زكريا(: ولكنكم ال تنكرون أن الكثير من الناس 
الذين تورطوا في االنقالب متعاطفون معكم ومع أفكاركم؟

فتح اهلل كولن: كما قلت ربما يكون فيهم بعُض المتعاطفين معي، 
ولكنني أرى أنهم خانوا األّمة ولم يحترموا أفكاري التي أحملها منذ 
زم���ن طويل، وهي أساس���ية بالنس���بة لي؛ ألنه ف���ي أعقاب كل انقالب 
يتأثّر الش���عب س���لًبا، ولذلك كنت دائًما ضد االنقالبات التي أمضيت 
حيات���ي أش���هدها وأتعرض للضغوطات بس���ببها.. أرى أنه ما من خير 
ينتج عن االنقالبات التي ال تقوم إال بتقسيم الناس وجعلهم يعادون 
بعضه���م، وإّن مث���ل ه���ذه األعم���ال العدائية لت���ؤدي إل���ى التأثير على 

األجيال المقبلة، كما يحدث في تركيا اآلن.

ـــا ضّد االنقالبـــات وأنا ألعنُهـــا وألعُن كل من  ولذلـــك كنـــت دائماً
يشـــارك في انقالب ضّد الديمقراطية والحرية والجمهورية.. هذا هو 

موقفي الصريح.

المراســـل )فريد زكريـــا(: الحكومة التركية تتهمك بتأس���يس دولة 
موازي���ة وبناء ش���بكة م���ن المدارس لغس���ل أدمغة الن���اس، وأن لديك 
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أنصاًرا داخل مؤسس���ات الدولة والقضاء والجيش، وأن ذلك يُش���كل 
خطًرا على الدولة.. فما رأيك؟

فتـــح اهلل كولـــن: وص���وُل المواطني���ن إلى وظائف في مؤّسس���ات 
وطنه���م ودولته���م أم���ٌر طبيعّي، فه���م جزٌء م���ن األمة التركي���ة ويرون 
أنفس���هم جزًءا منها، هذه البالد ينتمي إليها المتعاطفون معي وجميع 
اآلخرين أيًضا، سواء كنت أعرفهم أم ال، وعلى العموم فأنا ال أعرف 

حتى كيف تعيَّنوا في مناصبهم.

المراســـل )فريد زكريـــا(: لكن االتهام الحكوم���ي التركي لك بأن 
أنص���ارك بتوجيه���ات من���ك يحاولون زعزع���ة الحكوم���ة التركية، هل 

ترفض هذه التهمة؟

فتـــح اهلل كولن: ه���ذا االتّهام غير منطقّي، وغي���ر مبنّي على دليل، 
وكم���ا ذكرُت لك؛ فإن بعض الن���اس يّدعون قياَم أحد الذين يظهرون 
أنه���م م���ن المتعاطفين معنا، ويزعمون أن هؤالء قام���وا بقيادة آخرين 
في هذا التحرك.. هذا األمر يبدو أشبه بفيلم هوليوودي وليس بعمل 
انقالبّي عسكرّي، يبدو األمر وكأنه خطّة مدبّرة ويبدو مما رأيناه أنهم 
جه���زوا األرضية كي تس���توعب ما س���بق له���م التخطيط ل���ه، أنا أقول 
هذا األمر بحذر ش���ديد وأتجنّب القفز نحو االس���تنتاجات أو اإلدالء 

بتصريحات جازمة، ولكن هذا ما يبدو األمر عليه.

المراسل )فريد زكريا(: هل أنتم مستعّدون للعودة إلى تركيا؟

فتح اهلل كولن: العودة إلى تركيا ستزيد من تعقيد األمور وتجعلها 
مش���كلة مس���تعصية الحّل، هم س���يبذلون قصارى جهدهم في س���بيل 
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إعادتي، وإذا تمكنوا من إثبات ُعشر التهم الموجهة ضّدي واستردادي 
بالقول فلن يكون هناك شيء يمكنني القيام به. 

وأظّن أن السؤال هو على النحو التالي:

هل يمكنهم القيام بذلك بسبل قانونية؟!

وإذا وجهت إلي هذا السؤال فالجواب أنا ال أظن ذلك..

فكل ما يحصل سيكون بإرادة اهلل ومشيئته.

المراسل )فريد زكريا(: هل هناك رسالة تقولها للرئيس أردوغان؟

فتح اهلل كولن: أنا فقط أدعو له أال يقابل ربه وهو يحمل كل تلك 
الذنوب التي ارتكبها.

* * *





لقاء قناة �لغد �لف�سائية �لم�سرية مع �الأ�ستاذ فتح �هلل كولن)2))

المراســـل: س���يد فتح اهلل كولن في البداية كي���ف تقّيمون الوضع 
في تركيا اآلن؟

فتـــح اهلل كولن: ال يمكنن���ي أن أقّيمها كمن يعيش في تركيا ألنّني 
���ا عنه���ا، أتابع من خ���الل القن���وات الفضائي���ة، والصحف  بعي���د حاليًّ
المتوفرة.. وأعتقد أن اإلعالم العالمّي يتابع تركيا بشكٍل أفضل مني.

المراسل: ما هي رؤيتكم لوضع تركيا على األقل؟

فتـــح اهلل كولـــن: الجمي���ع يتابع ما يحص���ل في تركي���ا.. وما أراه 
من منظوري الش���خصّي فإن المجتمع التركي يتعّرض ألمور س���يئة، 
 مثل تقس���يم المجتمع إلى معس���كرات متناح���رة، ال أدري كيف أعبر

عن ذلك..

إن ما يحدث حاليًّا قد يكون شبيًها بما حدث في حقبة الحروب 
الصليبي���ة، حي���ث كانت األم���ة التركية تحمل لواء اإلس���الم ولم تكن 
 ه���ذه األمة متناح���رة وال تعيش حالة من العداء كما هو الحال اليوم..

إن قلبي ينزف على هذا المشهد التركي اليوم.
)٢٤(  نشر هذا البرنامج في قناة الغد في تاريخ ٣ أغسطس/آب )٢٠١٦م(.
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المراســـل: هن���اك حمل���ة اعتقاالت واس���عة في صف���وف الجيش 
 والش���رطة والقض���اة واإلعالميي���ن ب���ال محاكم���ات.. هل ه���ذا يؤّدي

إلى تفاقم األزمة وإلى مستقبل مظلم لتركيا؟

فتـــح اهلل كولـــن: إن م���ن ينظر إلى المش���هد الترك���ي بحيادية يرى 
 أن هذا المش���هد يتطور بش���كل س���لبّي، وكنت أتمنى أال يكون الحال
في بالدي كذلك، وأدعو اهلل في صلواتي: "اللهم اجمع شملنا وألّْف 

بين قلوبنا".. ويشهد إخوتي الذين يعيشون معي على ذلك.

وبمناس���بة ما وقع في تركيا من أحداث فس���اد في عام )٢٠١٣م( 
منه���ا جرائم غس���يل األم���وال، والعثور على كمي���ات هائلة من أوراق 
البنكن���وت ف���ي بي���وت بع���ض المس���ؤولين األت���راك، ال أدري من قام 
بتس���جيل تلك الجرائم وبثّها في قن���وات التلفاز، هل هي المخابرات 

التركية نفسها! أم أن من قام بالتسجيل أجهزة استخبارات دولية؟!

وربم���ا م���ن قام بالتس���جيل جهات ال تحب أردوغ���ان، وعلى أّي 
حال فقد طرحت قضايا الفساد في البرلمان التركّي للتحقيق وأرادت 

المعارضة التحقيق أيًضا.

ومن���ذ ذل���ك الوق���ت اش���تد الهج���وم علينا رغ���م أن���ه ال عالقة لنا 
بالموضوع، وقد اختلقت السلطات التركية تعبير "الكيان الموازي".

وال أعرف ديكتاتورية في التاريخ استخدمت مثل هذه األساليب، 
ا كثيرة، منها تهمة  فقبل أن تثبت االّدعاءات بالمحاكم ألصقوا بنا تهماً

"الكيان الموازي"، وتَُهٌم أخرى ال تليق برجال الدولة.
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قب���ل المحاول���ة االنقالبي���ة األخيرة أصدر مجل���س األمن القومي 
التركي قراًرا باعتبارنا حركة إرهابية، وذلك دون االستناد على حكم 

قضائّي.

وأخذت السلطات التركية في شّن حمالت من التشويه الممنهج، 
وأغلقوا مدارسنا ومعاهدنا التحضيرية للجامعات، وفرضوا الحراسة 

على مؤسساتنا.

كنت قد اقترحت بعض الحلول للمش���كلة الكردية جنوب ش���رق 
تركيا؛ للحفاظ على تركيا الموحدة بكرِدها وترِكها وعَرِبها وشركِسها، 
لكن أردوغان ضرب بكل تلك الحلول واالقتراحات عرَض الحائط، 
واس���تمّروا في حربهم علينا بإغالق مدارس���نا خارج تركيا من خالل 

توظيف السفارات التركية في الخارج لهذا الغرض.

إن مـــا نتعـــرض له اليوم ال عالقة لـــه بالمحاولة االنقالبية وأعتقد 
 أن المحاولـــة االنقالبيـــة اتخذهـــا أردوغـــان ذريعـــة إلكمـــال مـــا بدأه

من إجراءات لتدمير حركة الخدمة. 

المراسل: كيف تخرج تركيا من هذا الوضع؟

فتح اهلل كولن:أدعو اهلل أن يُنقذ تركيا بعنايته كما أنقذ سيدنا موسى 
 وسيدنا نوح  لكن إذا نظْرنا في إطار األسباب الظاهرية فإن 
الص���ورة ال تبدو بكثي���ر من التفاؤل، ونضرع إلى اهلل أن يش���مل تركيا 

برحمته وعنايته.

ه���ذه األمة التركي���ة التي حملت ل���واء الدفاع عن اإلس���الم قروًنا 
طويل���ة نأمل م���ن اهلل أال يخيب رجاءها وال يفّرق ش���ملها، هذا أواًل، 
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أما فيما يخص الرأي العاّم العالمّي فإنه ينبغي له أن يتدّخل بالضغط 
على الحكومة التركّية لوقف االنتهاكات التي تمارس���ها الدولة هناك، 
وينبغ���ي أن يتص���دى االتح���اد األوروبّي والمجتم���ع الدولّي ومنظمة 
شنغهاي لتلك االنتهاكات التي تمارس كل يوم في تركيا، وحيث إن 
تركيا تحتّل موقًعا جغرافيًّا في غاية األهمية لذا فإن استقرارها هو أمر 

حيوّي بالنسبة لدول آسيا الوسطى وأوروبا والشرق األوسط.

إن العال���م ي���رى ما يج���ري في تركيا، ويج���ب أن يتعامل مع هذا 
الملّف بإنصاف، وإذا أراَد المجتمع الدولي أن يكون عاداًل ينبغي له 

أن يقول للقيادة التركية أن تلتزَم بمعايير شرعية دولة القانون.

فلعّل القائمين على األمر في "أنقرة" ينتبهون لخطورة ما يمارسونه 
م���ن إجراءات تس���يء وتض���ر كثيًرا بمس���تقبل تركيا، ولعله���م يندمون 
ويرجعون عن أفعالهم وأخطائهم؛ ألنَّ ما يقومون به هو خطأٌ فادح.

المراسل: لماذا يستهدفكم أردوغان على وجه التحديد؟

فتـــح اهلل كولن: ال أعرف الس���بب الحقيق���ي وراء عداوة أردوغان 
لي.. لكن هناك قصة ذكرتُها لبعض األخوة مراًرا، وسأعيدها عليكم.

كان أردوغان رئيًس���ا لبلدية وجاء لزيارتي.. كان يريد أن يؤّس���س 
حزًبا ويتش���اور م���ع بعض المفكري���ن، فجاء لزيارة العب���د الضعيف، 
واس���تقبلُته في مؤّسس���ة قام ه���و بإغالقها في الحمل���ة األخيرة، وقمنا 
بتقدي���م واج���ب الضياف���ة له، ه���ذ كان قبل ثمانية عش���ر عاًم���ا تقريًبا، 
 Necmeddin( كان يري���د أن ينش���ق ع���ن الزعيم "نج���م الدين أَْرَب���َكاْن
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ي  Erbakan(")٢٥( ويؤس���َس حزًب���ا جدي���ًدا، ونصحُت���ه آن���ذاك بالت���رّوِ

وقدمُت له بعض النصح.. 

مض���ى زم���ٌن طويٌل منذ ذل���ك اللقاء، وكان "نج���م الدين أربكان" 
وقتئٍذ زعيًما لحزب "الرفاه" الحاكم.

وقل���ت ألردوغ���ان: إن أردَت االنش���قاق وتأس���يس ح���زب جديد 
فعليك توخي الحذر والتروي؛ ألنك قد تُسبب مشاكل داخل الحزب 

الحاكم.

ونصح���ُت أردوغان أيًض���ا بأن تركيا تُعاني م���ن كثرة االنقالبات، 
فعليكم التعايش مع المؤسسة العسكرية حتى ال تخسروا ما حققتموه 

من إنجازات، وكنُت حسَن النية تماًما معه.

أذك���ُر أن أردوغ���ان غادر اللق���اء دون أن ينبَس ببنت ش���فة.. لكنّه 
: غًدا إذا تمكنُت من األمور في تركيا  ق���ال للصديق ال���ذي جاء به إليَّ
ف���إن أول من س���أتخّلص منهم هم هؤالء، وكان يقص���د بهؤالء العبَد 

الضعيف وتالميذي في حركة الخدمة. 

إًذا فالمس���ألُة ليس���ت متعّلقة بفضائح الفس���اد ف���ي )٢٠١٣م( فنّيُة 
أردوغان قديمٌة، وتعود إلى ذلك اللقاء.. لكنني ال أفهم السبب وراء 

كل ذلك الحقد الذي يحمله أردوغان.
)٢٥(  "نجـــم الديـــن َأْرَبـــَكاْن" )١٩٢٦-٢٠١١م(: تولى رئاس���ة "ح���زب النظام القوم���ي )MNP(" و"حزب 
الس���المة القوم���ي )MSP(" و"حزب الرفاه )RP(" وتولى أيًضا منصب نائ���ب رئيس الوزراء بتكوينه حكومة 
ائتالفي���ة م���ع "بولنت أجويت )Bülent Ecevit("، وأس���س في عام )١٩٨٣م( حزب الرفاه، نجح في حصد 
أغلبية األصوات في انتخابات عام )١٩٩٦م( ليترأس حكومة ائتالفية )١٩٩٦-١٩٩٧م( مع "حزب الطريق 
ْر )Tansu Çiller("، وه���و  توفي في ٢٧ ش���باط/فبراير  القوي���م )DYP(" برئاس���ة الس���يدة "َتاْنص���وا تِش���يلَّ

)٢٠١١م( في أنقرة.
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أن���ا إنس���ان بس���يط، ولع���ل اهلل يتفض���ل عل���ى البس���طاء بإنجازات 
كبيرة، وإنني أنظُر إلى ش���خصي المتواضع على أنني إنس���ان بس���يط، 
وهن���اك م���دارس لحركة الخدمة في ١٧٠ دولة حول العالم، وإن هذه 

المدارس تؤّسس جسوًرا للمحبة والحوار.

ويب���دو أن حكومة أردوغان التي عجزت عن مثل هذا المش���روع 
التنويري تحمل الحقد لنا، وكما تعلمون فإن الحاس���د قد يكون أكثَر 
تدميًرا من الكافر، والحس���ُن البصري  يشفق على الحاسد ويشبهه 

بمن ظلم نفسه)٢٦(.

والنبي  يقول "ِإيَّاُكْم َواْلَحَسَد، َفِإنَّ اْلَحَسَد َيْأُكُل اْلَحَسَناِت َكَما 
َتـــْأُكُل النَّـــاُر اْلَحَطَب")٢٧(، لقد دخلت جماع���ة أردوغان في دوامة من 
الحقد والحس���د، وكلما زادت أنش���طة حركة الخدم���ة ازداد أردوغان 

وجماعته حقًدا وحسًدا.

* * *

)٢٦(  وقال الحس���ُن البصري "ما رأيت ظالًما أش���به بمظلوم من حاس���د: نفس )حس���د( دائم، وحزن الزم، 
وغّم ال ينفذ". )ابن عبد ربه: العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، )١٤٠٤ه�( ١-٨، ١٧٠/٢(.

)٢٧(  سنن أبي داود، األدب، ٤٤.



"لم �أتحالف مع �أردوغان.. وحزبه نق�ض عهده مع �ل�سعب")1))

المراســـل: بداية أش���كركم إلتاحة الفرصة إلج���راء هذه المقابلة، 
أريد أن أستهّل أسئلتي بالسؤال األول، وهو: هناك من يتحدثون عن 
عودتكم إلى تركيا وس���تكون عودتكم على شاكلة عودة الخميني إلى 
إيران في س���بعينات القرن الماضي فهل س���يحدث ذل���ك؟ وإذا أردتم 

العودة فهل ستعودون قريًبا؟

فتح اهلل كولن: أنا جئت إلى أمريكا عام )١٩٩٩م( في حين كانت 
هن���اك ضغوطات سياس���ية كبيرة في تركيا، وكانت األجواء السياس���ية 
مش���حونة، والدعاي���ات االنتخابي���ة ف���ي وضع س���يئ، لق���د جئت إلى 
هن���ا إلجراء عملي���ة جراحية وتلقي العالج، وعندم���ا وصلت إلى هنا 
وج���دت الم���كان يتحلى بالس���الم واألم���ان، فبدأت بالكتاب���ة وتأليف 
الكت���ب وتربي���ة الطلبة وتعليم أصدقائي، ورغم أني أعتبر االبتعاد عن 
الوط���ن كب���ركان يلتهب ف���ي قلبي إال أنني وجدت الم���كان هذا يمتاز 
باألمان واالس���تقرار كما تراه بعينك، وفيم���ا يتعلق بالدعايات والتهم 
التي تتحدث عن عودتي إلى تركيا كما عاد الخميني إلى إيران فإنني 

لم أفكر بذلك قط، ولم يراودني هذا التفكير حتى في األحالم.
)٢٨(  لقاء خاّص مع القناة )NRT( في ٥ أغسطس/آب )٢٠١٦م(.
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المراســـل: كنَت أنت وأردوغان صديقين وبش���كل من األش���كال 
كنتما حليفين، وحركتك هي أش���به م���ا تكون بحركة تربويّة فما الذي 
دفع���ك إلى السياس���ة وم���ا الذي حصل بين���ك وبين أردوغ���ان فعرقل 

استمراريّة صداقتكما كما كانت؟

فتح اهلل كولن: الحقيقة لم يكن هناك تحالف بيني وبين أردوغان 
في ش���كل تحالف سياس���ّي، وحي���ث كانوا يحاولون تأس���يس حزبهم 
زارن���ي أردوغان م���رة واحدة، وأنا تحدثت مع���ه، واجتمعت معه مرة 
أخرى حين كان محافًظا إلسطنبول، وكنّا قد نظمنا آنذاك مباراة خيرية 
لضحايا البوسنة والهرسك فإني التقيت أردوغان مرة أو مرتين آنذاك 
ورغم ذلك فلم يكن هناك أّي تحالف بيننا وكان الناس يعتقدون بأننا 
متحالف���ون فطبيعة العالقة الحقيقية بيننا كانت مبنية على الوعود التي 
تم عليها تأسيس حزبهم، فهم وعدوا بسيادة القانون وتطبيق العدالة، 
وَوعدوا باحترام الرأي اآلخر ولو كان مخالًفا، ووعد حزب أردوغان 

باحترام الحريات الدينية، واالنفتاح العالمي.

فعلى أساس كل تلك الوعود ساند شركاؤنا وأغلبية شعب تركيا 
أردوغ���ان كما س���اندوا السياس���ّيين قبلهم ومنه���م و"س���ليمان َدِميَراْل 
)Süleyman Demirel(" رئي���س الوزراء التركي األس���بق الذي ترأس 
مجلس الوزراء وأصبح رئيًس���ا لتركيا فيم���ا بعد أو "طورغوت أُوَزاْل 
)Turgut Özal(" وال���ذي كان أيًض���ا رئي���س وزراء وم���ن ث���م أصب���ح 
رئيًس���ا لتركي���ا أو "بُوَلْنْت أََجِوي���ْد )Bülent Ecevit(" الذي كان رئيس 
وزراء لدورة واحدة، فكل واحد من هؤالء تمكن من الحصول على 
دعم الش���عب التركي في أزمنة مختلفة كالتي حصل عليها أردوغان، 
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وعلى أس���اس تنمي���ة الديمقراطية واحترام س���يادة القانون والحريات 
وال���ذي أالحظ���ه اآلن هو أننا لم نر من أولئك المس���ؤولين الس���ابقين 
تلك المعاملة التي نواجهها اليوم من أردوغان، فلم نر من "س���ليمان 
ديمي���رال" وال م���ن "بولن���د أجاوي���د" هذا الن���وع من االبت���زاز والقمع 
 ال���ذي يتعّرض ل���ه المواطنون في تركيا على ي���د أردوغان فهذه عبارة

عن مجموعة أشياء لم نجربها قط في السابق.

وع���الوة عل���ى ذل���ك لق���د كن���ا داعمي���ن ومس���اندين ألّي إصالح 
ف���ي الدس���تور يت���م على أس���اس ديمقراطي، فمث���اًل س���اندُت التعديل 
ال���ذي جرى على الدس���تور ع���ام )٢٠١٠م( وكان اله���دُف منه إدخال 
الديمقراطي���ة عل���ى النظ���ام القضائ���ّي، ولكنن���ا ل���م نؤّس���س أّي حزٍب 
سياسّي، ولم نتصل بأّي حزب ولم نجعل من أنفسنا سياسّيين ولكننا 
وببس���اطة كنا وما زلنا مدافعين عن الخط الفكرّي والقيم الرئيس���ة لنا 
والتي تتمثّل في أربعة أس���س رئيس���ة هي )القيم اإلنس���انية العالمية - 
والس���الم العالمي - والتعايش - ومواجهة الفقر( وهذه هي األس���س 
الرئيس���ة األربع���ة التي تبنّيناها ولم نعدل عنه���ا، فإننا إذا ما كنا راغبين 
في المشاركة الحزبية والمطالبة بمقاعد برلمانية أو مناصب حكومية 
لكنا فعلنا ذلك واس���تطعنا، لكنّنا لم نرغب في ذلك ألبتة، فهؤالء هم 
من وضعوا خريطة البرلمان والتش���كيلة الحكومية والدستور بالشكل 

الذي تمنّوه ألنفسهم والعالم يشهد على كل هذا.

إنك���م إذا أردتم الحديث عن االنش���قاقات والتجزئة فإن أس���بابها 
ه���ي أن أردوغ���ان وحزبه قد عدلوا عن كل تلك الوعود التي قطعوها 
على أنفسهم للمواطنين في تركيا، فإننا لم نغّير مواقفنا وقيمنا الرئيسة 
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بل هؤالء هم من نكثوا عهودهم وخالفوا وعودهم، وهذا هو السبب 
في عدم دعمنا لهم.

المراســـل: أنتم تتحّدثون ع���ن العدالة واالختالف في الرأي فهل 
أنتم على علم بأن تقارير حقوق اإلنسان المتعلقة بتركيا تشير إلى أن 
اآلالف م���ن الكرد راحوا ضحاي���ا؟ وأن آالف آالف البلدات والقرى 
تم���ت تس���ويتها مع األرض لمج���رد أنهم يحملون الهوي���ة الكردية!؟ 
وبإمكان���ي الق���ول: لي���س الك���رد هم فق���ط الضحي���ة، فهن���اك صحفية 
أمريكي���ة تق���ول بأن تركي���ا أصبحت معتقاًل كبي���ًرا للصحفيين، فما هو 
موقف���ك حيال ه���ذا وخصوًصا المواطنين الك���رد المدنيين واألطفال 
والنس���اء ممن ليس لهم أّي عالقة بالسياسة ولكنهم يسقطون ضحايا 

العمليات العسكريّة التي تنفذها حكومة أردوغان؟

فتح اهلل كولن: لم يتغير رأيي طوال األعوام الخمس���ين الماضية؛ 
فإن كاتب النشيد الوطني التركي حين كتب النشيد قد ذكر اسم صالح 
الدي���ن األيوبي الكردي مع الس���لطان محمد الفات���ح التركي، وإن لنا 
مع الكرد مواقف موحدة وش���اركنا في القتال ضد القوى الغربية في 
معرك���ة الدردنيل)٢٩(، كما ش���اركنا في الحمالت ض���د الصليبيين وكنا 
مًعا في خندق واحد، وإن اس���م "نور الدين زنكي" واس���م "شيريكوه" 

قد ورد ذكرهما مًعا في قصيدة واحدة..
)٢٩(  "معركـــة الدردنيـــل": ه���ي حملة عس���كرية ش���نتها قوات بريطانية وفرنس���ية مش���تركة خ���الل الحرب 
العالمية األولى بهدف احتالل العاصمة العثمانية إسطنبول، دارت المعارك في شبه الجزيرة جاليبولي على 
 مضي���ق الدردني���ل عام )١٩١٥م(، باءت جهود الحملة بالفش���ل وقتل ما ُق���ّدر عدده بحوالي ٥٥ ألف جندي 
من قوات التحالف )بريطانيا، أس���تراليا، نيوزيلندا، فرنس���ا( وحوالي ٩٠ ألف جندي عثماني ومئات اآلالف 

من الجرحى من الطرفين.
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وإنني قبل عش���رة أعوام أرس���لت برقّية إلى رئيس الوزراء التركي 
وكان���ت عب���ارًة عن طرح فكرة تتضمن عش���رة مقترحات على ش���كل 
طلٍب لتحس���ين ظروف الكرد في مناطق ش���رق وجنوب ش���رق تركيا 
فتحدْثت خاللها عن مجموعة من المقاييس لتحس���ين ظروف الكرد 
الذين كانوا يعيش���ون ف���ي تلك المناطق وتحدثُت عن كيفية تحس���ين 
الظروف المعيش���ية للكرد ف���ي تركيا، فاقترحت أن تتحّس���ن ظروُفهم 

وترتقي إلى مستوى ظروف حياة الكرد في شمالي العراق.

لق���د اقترحت أن تقوم الحكومة بتوفير احتياجاتهم الضرورية كي 
يرضوا عن الحكومة وطلبُت من الحكومة أن تتيح الفرصة لمن لديه 
مش���اريع جدي���دة، وتحدثت ع���ن ضرورة أن توف���ر الحكومة الفرَص 
التربوي���ة لتلك المناطق الكردية مع التأكيد على الس���ماح باس���تعمال 

اللغة الكردية.

كان المرح���وم س���عيد النورس���ي يتح���دث ع���ن إنش���اء جامعة في 
تلك المناطق الكردية بحيث تكون الدراس���ة والتحدث فيها باللغات 
العربية والتركية والكردية وكنت أتحدث عن إنش���اء مراكز صحية في 
تلك المناطق فاقترحت أن تكون لكل عائلة كردية طبيب خاّص بها، 
وتحدث���ت عن إنش���اء وح���دات صحية في الم���دارس االبتدائية ليلقي 
المتخصصون محاضراتهم فيها، واقترحت بأن يكون انتخاب الحكام 
والقض���اة والمس���ؤولين م���ن قب���ل الناس وم���ن خالل عقلي���ة التعددية 
والعدال���ة وليس تعيينهم دون االنتخاب���ات، وأن تتكفل الدولة بتقديم 
الحماي���ة واألمان والعون للمجتمع كله؛ إال أن طلبي ومقترحاتي تم 
رفضه���ا بذريعة أن الحكومة عينت مس���ؤواًل ع���ن تلك المناطق، لكنه 

مع األسف لم يستطع خدمة المواطنين هناك.
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ورغ���م أن مقترحاتي أهملت ووضعت عل���ى الرفوف أو في طّيِ 
 النس���يان إال أنني -رغم أنني أعتبر نفس���ي ِقطمي���ر أصحاب الكهف- 
 م���ا زل���ت أكرره���ا ذاته���ا دون زي���ادة أو نقص���ان، وإنن���ي عل���ى الرغم 
من عدم أخذهم بمقترحاتي السابقة إال أنني أقولُها وأذّكر بها انطالًقا 

من شعوري بالمسؤولية تجاه أمتي، وابتغاء رضا ربي فحسب.

���د من ذلك وأنن���ي نّبهتهم إلى هذه الحلول  وأن���ت إذا أردت التأكُّ
من���ذ عقود طويل���ة؛ فبإمكانك مطالع���ة كتاباتي ومقاالت���ي التي كتبتها 
ف���ي األعوام الخمس���ين الماضية، فإن وجدَت ش���يًئا مناقًضا لما أقوله 
اآلن فائتن���ي ب���ه.. واآلن وبداًل من تفعيل مقترحاتي فإن تلك المناطق 
الكردي���ة تحّولت إلى مس���تنقعات دماء، لقد تعايش���نا م���ع المواطنين 
الك���رد في تركيا وفي تل���ك المناطق طوال التاري���خ وخضنا المعارك 
مًعا، وتقاس���منا الحلو والمر، ودافعنا عن عظمة اإلسالم مًعا، إن هذا 
ه���و رأيي عل���ى اإلطالق، ولكن األوضاع في تل���ك المناطق تحولت 

مع األسف إلى بَُرك دم.

المراســـل: كنت���م ق���د تحّدثتم عن المرح���وم بديع الزمان س���عيد 
النُّوْرسي )١٨٧٧-١٩٦٠م( أوّد أن أعلم هل أنتم اآلن على أّي عالقة 
ب���أّي عالم أو قيادّي دينّي أو سياس���ّي كردّي؟ وما رأيك بش���أن عملية 
السالم؟ هل سيسود السالم في تركيا؟ وماذا لديك من حلول وبدائل 
عن العمليات العس���كرية التي تش���نّها الحكومة التركية ضّد األقليات 
ف���ي تركي���ا، أري���د أن ألتم���س منك المقترح���ات والنصح بش���أن تلك 
القطعة من العالم كيف يمكن أن يسود السالُم هناك من وجهة نظرك؟
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فتـــح اهلل كولن: خالل فت���رة حياتي التي قضيتها ف���ي تركيا قابلُت 
أع���داًدا م���ن علماء الك���رد والقادة الدينّيين منهم، ولألس���ف لم أتذكر 
أس���ماء جميعهم إال أنني أتذكر اس���م "الش���يخ بدر الدين" و"الش���يخ 
ن���ور الدي���ن"، وبع���د مغادرتن���ا لتركي���ا فق���د زاره���م إخوت���ي وأقربائي 
هناك، وحين فقد الش���يخان الفاضالن أوالدهما قام اإلخوة بزيارتهم 
وتقدي���م التع���ازي لهما، وإننا نأمل في أن يش���ارك أجيال هؤالء القادة 
 الكرد المفّكرين في نش���اطات حرك���ة الخدمة، والحقيقة أن مجموعًة 
 م���ن ه���ؤالء بدؤوا العمل ف���ي عدة منظمات غير حكومي���ة تم تعيينهم 

من قبل أعضاء حركة الخدمة في العالم.

وقبل ذلك حينما كنت واعًظا في مناطق الش���رق وجنوب ش���رق 
تركيا -ومنها مدينة "ديار بكر" ذات الغالبية الكردية- كنُت ألقي خطًبا 
عام���ة فكان معظم المش���اركين فيها من الكرد، لق���د كانوا يمدحونني 
ا جديًرا بذلك، فلم أستخدم مصطلح  ويقدرونني في حين لم أكن حقًّ
لغتن���ا ولغتهم، وال أمتنا وأمتهم.. فنحن جميًعا أمة واحدة.. نحن من 
س���ّكان األناضول، وفينا جذور اإلس���الم، ويجب أن تبنى عالقتنا مع 
المواطني���ن اآلخرين على أس���اس االحترام المتب���ادل، وهذا ما دفعُت 
م���ن أجل���ه ج���لَّ حياتي، ولق���د حاول���ت أن أحمل رم���وز لغتهم فوق 
رأسي، ومع األسف فإن األمور أخذت منعطًفا خطيًرا أال وهو إيذاء 
الكرد، لطالما حذرُت بش���أن ذلك ووجهُت الرس���ائل إلى المسؤولين 
ف���ي الحكوم���ة وقلت له���م بأن هذا المس���لك غير صحي���ح، إال أنهم 
لألسف لم يصغوا إلينا لمنع استخدام القوة القمعية، لم يستمعوا إلى 
نصائحنا بهذا الش���أن كما لم يس���معوا ما قدمنا لهم من نصائح بش���أن 
المش���اكل والمس���ائل في "س���ورية"، فحين زارني مس���ؤولو الحكومة 
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التركية مثل وزير الخارجية السابق "أحمد داود أغلو" قلت لهم: إنهم 
ال يس���تطيعون حل مش���كلة س���ورية بتوفير المالذ لالجئين الس���وريين 
فقط؛ وقلت لهم بأن عليهم مس���اعدة س���ورية، وأن يعملوا مع بش���ار 
األس���د لمرحلة االنتقال الديمقراطّي وتقديم المس���اعدات المادية إن 
لزم األمر من أجل مس���اعدة سورية واالنتقال إلى الديمقراطية بشكل 
تدريجي، وحينما يتم إرساء دعائم الديمقراطية بقوة وثبات؛ فإن كافة 
المكونات من الكرد والعرب والتركمان والسنة واآلخرين سيتمّتعون 
بمناصب في البرلمان وسيكون لهم التمثيل ضمن سورية التي تتمّتع 

بالديمقراطية.

هذه هي توصياتي التي كنُت أقدمها للحكومة باس���تمرار.. ولكن 
الواضح أنهم يفكرون بش���كل آخر، ويقولون كيف يمكن أن نستمع 
إل���ى داعي���ة؟ وبذلك كان���وا يعتبرون أنفس���هم بأنهم ف���ي مواقع أعلى 
ويتكّب���رون على اآلخرين بحيث ال يس���تمعون إل���ى النصائح، وكنُت 
ا عليه، وهو أن هناك مشاكل ال تُحل  أُرّدد موقفي الذي ما زلُت مصرًّ
بتوجيه فّوهة البنادق إلى بعضنا البعض، وإنما يمكن حّلها من خالل 
االحترام والثقة المتبادلة، ويجب أن نفتح صدورنا لكاّفة الناس حتى 
لمن يوجهون فوهة بنادقهم إلينا، نحن بحاجة إلى نشٍء جديٍد أش���به 

ما يكون بالمزهرية القابلة ألن َنَضع فيها باقة من الورود.

* * *





القسم الثاين:

االنقالب الفاشل بعيون النخبة العرب 

والغربّيني والصحفّيني األتراك



�النقالب على �لجي�ض �لتركي.. دو�فع وتبعات
)٣٠(")Yavuz Acar( بقلم: "َياُوز أََجاْر 
[نُشر في www.zamanarabic.com ٢٩ يوليو/تموز )٢٠١٦م(]

دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ البداية على تصفية 
خصومه ومنافس���يه وكل من ال يروق له من خالل "نصب مؤامرات" 
بأساليب الحرب النفسية وأشكال اختراق العقول، لذلك رأيناه عقب 
تحقيقات الفس���اد والرش���وة نهاية )٢٠١٣م( قد اختلق من عند نفس���ه 
مفهوم "الكيان الموازي"، وزعم أن الشرطيين والقضاة الذين ضبطوه 
متلبًس���ا ب�"جريمة الفساد والرشوة" ينتمون إلى ذلك الكيان، وخطّطوا 
لالنقالب على حكومته، عن طريق توظيف ملفات الفساد والرشوة، 
وذل���ك بغية الحصول على "ذريعة ش���رعية" تب���رر في نظر الرأي العاّم 
التصفية الشاملة التي اعتزم أردوغان تنفيَذها مسبًقا في جهازي األمن 

والقضاء بصفة خاصة، وأجهزة الدولة المختلفة بصفة عامة.

ومن الممكن أن نستشفَّ من قول األستاذ فتح اهلل كولن:

"وال أدري من كان وراءها )نزع فتيل تحقيقات الفساد( المخابرات 
األلماني���ة أم المخاب���رات األمريكي���ة أم االس���تخبارات التركي���ة.. ال 
أدري!"؛ أنه يتشّكك في توظيف أردوغان لهذه التحقيقات في إنجاز 
هذه التصفية، خاّصة إذا علمنا أنه كان على علم بها قبل ٨ أشهر من 

)٣٠(  كاتب ومحلل سياسي تركي.
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انطالقها فعال)٣١(، بفضل تقارير جهاز مخابراته، وأن الرأي العاّم كان 
جاه���ًزا لقبول "االنطباع" الذي س���يخلقه أردوغان ف���ي "األذهان" بأن 
ا "وهميًّا" يريد اإلطاحة بحكمه، بسبب النقاش الحاد الذي  هناك عدوًّ
دار بين���ه وحرك���ة الخدمة ح���ول إغالق المعاه���د التحضيرية الخاصة 
)درس���خانة(، ويب���دو اآلن أنه أثار هذا النقاش عم���ًدا إلعداد األرضية 
واألذه���ان لتقبُّل تطبيق مش���روع "إع���ادة ترتيب الحي���اة المدنية" وفق 
هواه، حيث قلب جميع أجهزة الدولة رأًسا على عقب، وأطاح بمئات 
اآلالف م���ن الموظفي���ن وم���ا زال المئ���ات منهم قابعين في الس���جون 
���ا، إضافة إلى تصفية كل وس���ائل اإلعالم الح���رة أو المحايدة أو  حاليًّ
المعارضة، وآالف الش���ركات والمؤسس���ات التعليمية، وأتى مكانهم 
بعناصر خاضعة له تماًما تتلقى التعليمات منه مباشرة، ولكن الجيش 

الوطني ظل بعيًدا عن هذه التصفيات حتى المحاولة االنقالبية.

اأردوغان والجي�ش الوطني

يعلم الجميع أن الجيش الوطني، بعد تطهير العناصر والشبكات 
اإلجرامي���ة ف���ي ظ���ل قضاي���ا " أَْرَجَنُك���وْن )Ergenekon(" و"َباْلُي���وْز 
االنقالبي���ة خاص���ة،   )٣٢(")JİTEM( )الِمطرق���ة(" و"ِجيَت���اْم   )Balyoz(
حاول البقاء خارج السياس���ة اليومية والصراعات العابرة، وكان يستاء 
ا من محاوالت إدخاله إلى اللعبة السياس���ية وجعله "أداة" لتحقيق  جدًّ
www.radikal.com.tr/turkiye/mit-8-ay-once-uyarmis- انظ���ر:  المعلوم���ات  م���ن  لمزي���د    )٣١(

/bakanlarin-sarrafla-iliskisi-ortaya-cikarsa-1169453
)٣٢(  "ِجيَتاْم )JİTEM(" )قوات المخابرات ومكافحة اإلرهاب التركية(: تش���كيل يقوم بفعاليات مكافحة 
اإلره���اب ق���د أسس���ته قيادة "قوات ال���درك" التركية دون علم مؤسس���ات الدولة المدنية والعس���كرية، كانت 
الدولة التركية قد نفت وجود هذا التش���كيل لس���نوات عديدة ولكن بعد ذلك أقر النائب العام التابع لمدينة 
"أنق���رة" بوج���ود هذا التش���كيل فعليًّا، وُيزعم أن هذا التش���كيل مس���ؤول عن جنايات كثي���رة مجهولة الفاعل 

وقعت في مناطق جنوب شرق تركيا التي يقطنها األكراد.
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أطماع وأهداف سياسية، لذلك رأيناه يعرب عن انزعاجه في مناسبات 
مختلفة وبطرق ش���تى من النهج الذي س���ار عليه أردوغان في الفترة 
الثالثة من حكمه على وجه الخصوص، ومن الممكن تلخيص المواد 

التي شّكلت مصدر إزعاج له في ثالثة عناوين رئيسة:

عالقات أردوغان المشبوهة مع تنظيم داعش اإلرهابي.	 

ضغوط أردوغان على الجيش إلعالن الحرب على سورية.	 

عالقات أردوغان المشبوهة مع حزب العمال الكردستاني.	 

عالقات اأردوغان الم�صبوهة مع تنظيم داع�ش االإرهابي

كم���ا أن أفراد األمن والقضاء أزاحوا الس���تار عن جرائم أردوغان 
الخاصة ب�"الفساد والرشوة"، كذلك كشف الجيش الوطني القناع عن 
جريمت���ه ف���ي "التعاون مع اإلرهاب"، أي مع كل من تنظيمي "حزب 
العم���ال الكردس���تاني" و"داعش" اإلرهابيْين لتنفيذ سياس���اته الداخلية 

والخارجية.

وال ش���ّك أن قضي���ة "ش���احنات المخابرات" المحملة باألس���لحة 
المتّجهة إلى تنظيم "داعش" اإلرهابي في سورية كانت أكثر المواضيع 
الت���ي تق���ّض مضج���ع أردوغان، كان���ت النيابة العام���ة طالبت القوات 
األمني���ة وقوات الدرك باس���تيقاف تلك الش���احنات ف���ي ١ و١٩ يناير/
كانون الثاني )٢٠١٤م( لالشتباه بوجود أسلحة في طريقها إلى داعش 
ف���ي س���ورية، إال أن أردوغان وصف هذه العملي���ة ب�"محاولة انقالب" 
أيًضا تس���تهدف إس���قاط حكومته، ويق���ف وراءها "الكي���ان الموازي" 
كذل���ك، ثم ب���ادر إلى "االنقالب المض���اّد" عل���ى كل العناصر األمنية 
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والقضائية والعس���كرية المش���اركة في الحادثة، وأمر بإقالتها وحبسها، 
ومع أنه ادعى أن الش���احنات كانت محملة بالمس���اعدات إلرس���الها 
إلى تركمان س���ورية، لكن كما قال األس���تاذ كولن، نفى عضو حزب 
الحركة القومية السابق نائب رئيس الوزراء الحالي "طُْغُروْل تُوْرَكاْش 
)Tuğrul Türkeş(" كل هذه المزاعم وأقسم يميًنا مغلًَّظا بقوله: "واهلل 

إن تلك الشاحنات لم تكن ترَسل إلى التركمان أبًدا".

"ُجْمُهوِريّ���ت  تحري���ر صحيف���ة  رئي���س  ف���إن  ذل���ك  ع���ن  فض���اًل 
تس���جياًل  نش���ر   ")Can Dündar( ُدوْن���َداْر  "َج���اْن   ")Cumhuriyet(
مصوًرا، من المفروض أنه حصل عليه من مصادر عس���كرية، يكشف 
عياًنا عن وجود أس���لحة في تلك الش���احنات، ويس���لط األضواء على 
األحداث التي جرت خالل عملية االستيقاف، ومع أن أردوغان أراد 
اس���تغالل هذه الحادث���ة، وبعبارته هو "محاولة االنق���الب" وتحويَلها 
إل���ى فرص���ة ذهبية إلطالق تصفية ش���املة في صف���وف الجيش أيًضا، 
بحجة تطهيره من عناصر "الكيان الموازي"، على غرار ما أحدث في 
صفوف األمن والقضاء، إال أن الجيش الوطني على مس���توى القيادة 
لم يقتنع ولم يسمح بذلك، بل قاومه ولم يلّبِ طلبه في هذا الصدد.

�صغوط اأردوغان على الجي�ش للدخول اإلى �صورية

ولم���ا ب���دأ أردوغ���ان يمارس الضغ���وط على الجي���ش ليتوغل في 
س���ورية، بل راح يس���تفّزه بالتعاون مع تنظيم داع���ش، كما قال رئيس 
المخاب���رات "َه���اَكاْن ِفي���َداْن )Hakan Fidan(" ف���ي تس���جيل صوتي 
مس���ّرب بأن���ه يمكن���ه أن يطل���ب من بع���ض العناص���ر إلق���اء قنابل من 
الجانب الس���وري إل���ى األراضي التركية الختالق الذريعة واس���تفزاز 
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الجيش والدفع به إلى الحرب في سورية؛ تفاقم حجم الخالف بينه 
)أردوغ���ان( والجيش الوطني، حيث إن األخير رفض أن يكون "أداة" 
في يده ليحقق بها أهدافه السياسية في المنطقة، وأعلن أنه لن يدخل 
س���ورية أب���ًدا م���ا لم يكن هن���اك قرار دول���ي، األمر ال���ذي أثار غضب 

أردوغان كثيًرا.

وكّلم���ا ب���رزت األدل���ة الت���ي تظه���ر التع���اون بي���ن "رج���ب طي���ب 
أردوغ���ان" وه���ذه المنظم���ة اإلرهابي���ة ومثيالتها، كاس���تمرار معالجة 
أنصاره���ا في مستش���فيات تركيا، والس���ماح للش���باب باالنضمام إليها 
رغم اعتراضات أس���رهم، واإلفراج عن جميع المتهمين والمعتقلين 
والمحك���وم عليهم، بم���ا فيهم زعيم تنظيم داعش ف���ي تركيا "خالص 
���ا ب�"أبي حنظل���ة"، تبلور في ذهن الش���ارع  بايانج���وق" الملق���ب حركيًّ
التركي والدولي أن أردوغان يأمل في إعالن نفس���ه "أميًرا للمؤمنين" 
ف���ي الش���رق األوس���ط والعال���م اإلس���المي بعد إس���قاط نظام "بش���ار 
األسد"، والكلمات التي تفّلتت من لسانه ذات مغزى إذ قال: "سأقرأ 
الفاتحة عند ضريح صالح الدين األيوبي، وأصلي صالة الجمعة في 
الجامع األموي"، فقد ظّن "رجب طيب أردوغان" أنه يمتلك القدرة 
على تغيير مالمح منطقة الشرق األوسط وإعادة تصميمها عن طريق 
اس���تخدام داعش، لذلك أخذ يحلم بإس���قاط األسد خالل نصف يوم 
ليقي���م صالة الجمعة في الجامع األموي، واس���تخدم كالًّ من س���فينة 
"َماِوي َمْرَمَره )Mavi Marmara(" و"العداء إلس���رائيل" على الصعيد 
الخطاب���ي فق���ط كأدوات للدعاي���ة لدى الش���عوب العريضة في س���بيل 

تحقي���ق ه���ذا اله���دف.
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مخابرات اأردوغان تن�صب موؤامرة �صد الجي�ش

ليست قضية التعامل مع داعش هي الوحيدة التي تقّض مضجع 
أردوغ���ان، وتش���كل مص���در إزع���اج للجي���ش الوطني، وإنم���ا يضاف 
إليها "عملية األخذ والعطاء" أو المس���اومة السياس���ية التي جرت بين 
أردوغ���ان وزعي���م العمال الكردس���تاني اإلرهاب���ي "عب���د اهلل أُوَجاَلْن 

)Abdullah Öcalan(" من خالل ما يسمى ب�"مفاوضات السالم".

في عام )٢٠١١م( دبر حزب العمال الكردس���تاني "مؤامرة" أوقع 
فيها الجيش التركي فتس���ّبب في وقوع ما يس���مى ب�"حادثة أُولُو َدَره"، 
التي أسفرت عن مقتل )٣٤( كرديًّا مدنيًّا يقومون بتهريب بضائع على 
الحدود العراقية - التركية، وذلك في وقت كان أردوغان يس���تعد فيه 
لالعتراف الكامل بحقوق الش���عب الكردي وكان العمال الكردستاني 

يعيش أصعب أيامه.

 )MİT( ل���ت رئاس���ة هيئ���ة األركان العامة جه���از المخاب���رات حمَّ
برئاس���ة "َه���اَكاْن ِفي���َداْن"، ال���ذي يصف���ه أردوغ���ان ب�"كاتم أس���راري"، 
مسؤولية الغارة الجوية "الخاطئة" بسبب تقريره حول استعداد "فهمان 
حسين"؛ أحد زعماء العمال الكردستاني، لهجوم إرهابي في المنطقة، 
والملف���ت أن الصح���ف المحلي���ة كتب���ت آن���ذاك أن ه���ذه المعلومات 
الخاطئ���ة ج���اءت م���ن إي���ران في إط���ار التع���اون الثنائي بي���ن البلدين، 
فف���ي مع���رض حديثه ع���ن حادث���ة "أُولُ���و َدَره )Uludere("، وفي إطار 
رده على س���ؤال مفاده "هل تأتيكم معلومات اس���تخباراتية من الدول 
األجنبية" قال رئيس المخابرات العس���كرية الس���ابق "إس���ماعيل حقي 
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َبِكي���ْن": "رئي���س المخابرات "َه���اَكاْن ِفيَداْن" كان يق���دم لنا معلومات 
اس���تخباراتية مصدرها إيران عن المنطق���ة الجبلية الواقعة في المثلث 

التركي العراقي اإليراني".

ومهم���ا كان األم���ر، ف���إن ه���ذه الحادث���ة وم���ا تاله���ا م���ن أحداث 
مش���ابهة، مّهدت الطريق لتكبيل أيدي القوات األمنية والعسكرية إزاء 
عناص���ر العمال الكردس���تاني، ومن ث���م إقالِة وزي���ر الداخلية "إدريس 
نعيم َشاِهيْن" في وقت الحق من قبل أردوغان بالذات، بطلب الزعيم 
اإلرهابي "عبد اهلل أُوَجاَلْن"، كما صرح الوزيُر نفس���ه، وذلك رغم أنه 
كان االس���م ال���ذي يقف وراء العملي���ات الناجحة ضّد ه���ذه المنظمة 
اإلرهابي���ة، لدرج���ة أن المكالمات الالس���لكية التي ج���رت آنذاك بين 
الزعم���اء اإلرهابيين كش���فت عن اعترافهم بتعرض المنظمة لخس���ارة 

ا وفقدانها قوتها تماًما. كبيرة جدًّ

وعندما أوشكت المنظمة اإلرهابية على التمزق واالنتهاء، بفضل 
العملي���ات الناجح���ة ف���ي عهد "َش���اِهيْن"، ج���اء حينه���ا بالضبط طوق 
النج���اة له���ا من خالل "مفاوضات الس���الم" التي أجرته���ا المخابرات 
بقي���ادة "ِفيَداْن"، والت���ي كانت صحيحة من حي���ث المبدإ، مع أخطاء 
كثي���رة ف���ي الطريقة المتبع���ة، فالحكومة أمرت بعد حادث���ة "أُولُو َدَره" 
بوقف العمليات األمنية والعسكرية ضد المنظمة، ومن ثم أطلقت أو 
اضط���رت إل���ى إطالق مفاوضات معها لتس���وية القضية الكردية، بداًل 
عن التواصل مع الشعب الكردي الذي هو الضحية الحقيقية إلرهاب 

المنظمة وجور "الدولة العميقة" التي تُدعى في تركيا "أرجنكون".
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"االأخذ والعطاء" بين اأردوغان واأوجالن

بحسب المحاضر التي نشرتها جريدة "مّلَيْت )Milliyet(" بتاريخ 
٢٨ فبراير/ش���باط )٢٠١٣م(، والت���ي تحت���وي عل���ى المحادث���ات التي 
دارت بين وفد حزب الش���عوب الديمقراطي الكردي و"أوجالن" في 
محبس���ه بجزيرة "ِإيْمَراِلي )İmralı("، في إطار "مفاوضات الس���الم"، 
 ")Sırrı Süreyya Önder( ي ثَُريَّ���ا أُوْن���َدْر كان النائ���ب الك���ردي "ِس���ّرِ
يق���ول ل�"أوجالن": "وهناك قضي���ة انتقال تركيا إلى النظام الرئاس���ي.. 
ا في هذا الموضوع"، فكان يرّد عليه أوجالن  فالرأي العام حساس جدًّ
بقوله: "من الممكن أن نُعِمل الفكر في النظام الرئاسي ونتبناه، فنحن 
نقّدم دعمنا لرئاسة السيد رجب طيب أردوغان، لذلك يمكننا االتفاق 
معه على أساس هذا النظام الرئاسي". وعندما تساءل "أُوْنَدْر": "ولكن 
كيف س���يكون حينها وضعكم وموقعكم؟"، أجاب أوجالن مبتس���ًما: 
"عنده���ا ل���ن يكون هناك حبس، وال إقام���ة جبرية، وال عفو.. لن يبقى 
هن���اك أي داٍع لمث���ل ه���ذه األمور؛ ألننا س���نصبح أح���راًرا جميًعا"، ما 
يكش���ف أن ه���ذه المفاوضات كانت تجري في إطار النظام الرئاس���ي 
مقابل حرية "أُوَجاَلْن" أو حتى منح حكم ذاتي له في المناطق الكردية.

والواق���ع أن أردوغ���ان ارتكب خط���أ كبيًرا بضّمِ مل���ّف اإلرهاب 
"الخاص" إلى ملّف المشكلة الكردية "العاّم" وتناوِلهما مًعا في عنوان 
واح���د تحت مس���مى "مفاوضات الس���الم".. ذلك ألن ه���ذه المقاربة 
دفع���ت باألك���راد كافة إلى التجّم���ع تحت لواء العمال الكردس���تاني، 
وإل���ى تصوي���ر وتقدي���م "أُوَج���اَلْن" عل���ى أنه زعي���م جمي���ع األكراد، 
 وم���ع أن العديد من المس���ؤولين نّبهوا إلى هذا الخطإ اإلس���تراتيجي
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في التعامل مع قضيتي اإلرهاب والمشكلة الكردية، إال أنهم تعّرضوا 
للنفي أو اإلقصاء والش���يطنة، كما أن "أردوغان" وصم كل من يلفت 

إلى مخاطر هذه المقاربة ب�"الدموي" و"المتغذي على الدماء".

وعندم���ا أعل���ن زعيم الحزب الك���ردي "صالح الدي���ن َدِميْرَطاْش 
)Selahattin Demirtaş(" عزم���ه عل���ى خ���وض غم���ار االنتخاب���ات 
التش���ريعية الس���ابقة )٧ يونيو/حزي���ران ٢٠١٥م( كحزب مس���تقل بداًل 
عن المرش���حين المستقلين كما كان س���ابًقا، وتحدى أردوغاَن قائاًل: 
"لن نس���مح لك بفرض النظام الرئاس���ي!"، ظّن البعض أن هذا القرار 
ج���اء "بموجب االتفاقيات الس���رية" بين أردوغ���ان و"أوجالن"، وألن 
المعطي���ات كانت تش���ير إلى اس���تحالة تجاوز الح���زب الكردي الحد 
النس���بي لدخول البرلمان، فإن مرشحي حزب أردوغان هم من كانوا 
سيدخلون البرلمان بشكل تلقائي بداًل عن المرشحين األكراد، لذلك 
 ")Yalçın Akdoğan( رأينا أن نائب رئيس الوزراء "َياْلتِشيْن أَْكُدوَغاْن
ق���ال الحًق���ا فيم���ا يخص احتمالية فش���ل الحزب الك���ردي في تخطي 
العتب���ة االنتخابية: "هناك من يقول إذا ل���م نتخطَّ العتبة االنتخابية فإنه 
سيكون كذا وكذا، لن تكون أية مشكلة إذا ما حدث ذلك، بل سيكون 

ا". جيًدا جدًّ

غير أن الرياح جرت بما ال تش���تهي س���فن أردوغان؛ إذ اس���تطاع 
الح���زب الك���ردي تخطّ���ي العتب���ة االنتخابية وحصل عل���ى ٨٠ مقعًدا 
برلمانيًّا، فالش���عب الكردي رفض هذه "اللعبة السرية" وقال لها "ال"! 
وبعد ذلك الرفض بالضبط تفّجرت كل األحداث التي شهدتها تركيا 
ف���ي اآلون���ة األخي���رة؛ ألن الحزب الك���ردي تخطى العتب���ة االنتخابية 



--------------------------------------------------------------  [االنقالب في تركيا]  114

مخترًقا بنود االتفاقية التي تّم التوصل إليها في محافل خفية، وبذلك 
زال "السبب" الذي كانت مفاوضات السالم تجرى من أجله! فأطاح 
أردوغان بطاولة عملية السالم في ٢٨ يوليو/تموز )٢٠١٥م(، ومن ثم 
صّور "َياْلتِش���يْن أَْكُدوَغاْن" الحالة النفسية السائدة على قصر أردوغان 

وحاشيته بقوله:

"إذا قلتم إننا لن نسمح لك بفرض النظام الرئاسي تحت قيادتك، 
فإن���ه ال يمك���ن أن يحدث غير ما حدث اليوم! فليس بمقدور الحزب 

الكردي بعد اليوم إال أن يصّور فيلم مسيرة السالم".

ومع أن المنظمة اإلرهابية كانت تعهدت بترك الس���الح ومغادرة 
األراضي التركية، إال أنها لم تنفذ أيًّا من تعهداتها، بل اس���تغلت فترة 
مفاوضات السالم الستعادة قوتها السابقة، واالستعداد إلعالن حرب 
الشوارع في مرحلة مقبلة، بحيث تحولت المناطق الكردية إلى بحيرة 
دماء بسبب االشتبكات المتبادلة بين اإلرهابيين والقوات العسكرية.

والطامة الكبرى هي أن أردوغان مع أنه هو من أطلق مفاوضات 
السالم مع المنظمة اإلرهابية، وهو من أطاح بها بعد تحطم حلمه في 
تطبيق النظام الرئاسي عقب تسّبب الحزب الكردي في خسارة حزب 
العدال���ة والتنمي���ة حت���ى األغلبية المطلق���ة الالزمة لتش���كيل الحكومة 
منفرًدا، األمر الذي اعتبره خيانة وانتهاًكا للوعد الذي قطعته المنظمة 
عل���ى نفس���ها، إال أنه حمل الجي���ش الوطني فاتورة مئ���ات القتلى من 
المدنيي���ن والعس���كريين في هذه االش���تباكات والعملي���ات اإلرهابية، 
رغم أن الجيش صّرح مراًرا بأن مسؤولية مفاوضات السالم ونتائجها 

تقع على السلطة السياسية المدنية.
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البحث عن ذريعة الإعادة ت�صميم الجي�ش

لم يكن خافًيا على الملمين بالش���أن التركي وجود انزعاج متبادل 
بين أردوغان والجيش الوطني، حيث إن أردوغان كان يسعى لتحويل 
الجي���ش إل���ى "أداة طّيعة" في يده ليحقق به���ا حلمه في نقل البالد من 
النظ���ام البرلماني إلى النظام الرائاس���ي تح���ت قيادته من جانب؛ ومن 
جانب آخر حلمه في إس���قاط النظام الس���وري برئاس���ة بش���ار األس���د 
الذي بات مس���ألة شخصية وعقدة نفس���ية عنده، تمهيًدا إلعالن نفسه 
"خليفة المسلمين" باعتباره "فاتح الشام" و"محرك الثورات العربية"، 
ولك���ن الجي���ش الوطني رأى ورصد أنه يح���اول تحقيق هذه األحالم 
ف���ي الداخل ع���ن طريق "توظيف منظم���ة حزب العمال الكردس���تاني 
اإلرهابية" عبر "مفاوضات السالم" تارة و"حرب شاملة" تارة أخرى، 
وف���ي الخارج من خالل "اس���تخدام منظمة داع���ش اإلرهابية"، بمعنى 
أن الجيش كان مطلًعا على أسرار أردوغان في تعاونه مع اإلرهابيين 

وأردوغان كان يعلم اطالع الجيش هذا وكان بالمرصاد.

نفهم من التصريحات التي أدلى بها أردوغان ليلة االنقالب الفاشل 
والتي قال فيها "هذه المحاولة في التحليل األخير "لطف كبير" من اهلل 
من أجل تطهير القوات المس���لحة التي من المفترض أن تكون خالية 
ونقي���ة م���ن هذه العناصر، واتخاُذ مثل ه���ذه الخطوة قبيل عقد مجلس 
الش���ورى العسكري مطلع شهر أغس���طس المقبل له داللته، فالبعض 
توقعوا ما س���يحدث في هذا االجتماع، فبادروا إلى اإلقدام على مثل 
هذه الخطوة"، ألنه كان يخاف من قيام الجيش بفتح "ملّف اإلرهاب" 
)داعش والكردس���تاني( في ذلك االجتماع،مع إبراز األدلة والوثائق، 
بعد أن س���ّرب التس���جيل المصور الذي كشف عن األسلحة المختبئة 
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في شاحنات المخابرات المرسلة إلى داعش، ولذلك كان يبحث عن 
"ذريعة" قبل انعقاد هذا االجتماع ألركان الدولة ليقوم بحركة استباقية 

وينقذ نفسه من الضغوطات العسكرية المحتملة.

جي�ش "�صادات" الموازي للجي�ش الوطني

لّما فشل أردوغان في محاوالته إلعادة تصميم "الحياة العسكرية" 
و"القضاء األعلى" وفق هواه بذريعة "الكيان الموازي"، بسبب مقاومة 
الجيش وعدم اقتناعه به، بادر إلى إنش���اء جيش مواٍز للجيش الوطني 
تح���ت اس���م "س���ادات/صدات )SADAT("، وكان البرلم���ان الترك���ي 
يستعد لنقاش االدعاءات الخاصة بشركة اسمها "سادات أو صدات" 
-كم���ا ه���و وارد في موقعها العربي- لكن االنقالب الفاش���ل )!( حال 

دون نقاش هذا الموضوع.

فق���د تأّسس���ت ش���ركة "س���ادات" عل���ى ي���د الضب���اط المتقاعدين 
و"المطرودين" من القوات المس���لحة بحجة مش���اركتهم في "أنش���طة 
رجعي���ة" ف���ي الظاهر، قبيل إعالن تأس���يس حزب أردوغ���ان، وهؤالء 
الضباط أسسوا عام )٢٠٠٠م( جمعية "المدافعين عن العدالة" لتكون 
ذراع أردوغان لتحصيل المعلومات من الجناح العس���كري وتس���ريب 
الوثائق عبر امتداداتهم داخل صفوف الجيش، والشركة تقدم تدريبات 
عل���ى الح���رب غي���ر النظامية وفًقا لم���ا جاء في موقعها الرس���مي على 
اإلنترن���ت)٣٣(، وتق���وم بتدريب���ات هيكلية لحرب غي���ر نظامية وتدريب 
العناصر على أعم���ال الكمائن، ومداهمات إغالق الطرق، وتدريب، 

وتخريب، وعمليات تخليص وخطف وما إلى ذلك.
www.sadat.com.tr/ar  )٣٣(
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ويرد في االستدعاء المقدم إلى رئاسة البرلمان أن هناك ادعاءات 
بتجميد هذه الشركة تدريباتها بعد أن حصلت األجهزة االستخباراتية 
الغربي���ة عل���ى معلومات بش���أن تلقي عناص���ر تنظيم داع���ش التدريب 
على يدها، بينما واصلت المنش���آت العسكرية السرية التدريَب داخل 
المخيمات في تركيا، وأن بعض الشباب الملتحقين بهذه المخيمات 
ينتمون إلى األذرع الش���بابية لحزب العدالة والتنمية وجمعية "الغرف 
العثماني���ة )Osmanlı Ocakları(" المقرب���ة م���ن أردوغ���ان، ويح���ذر 
االس���تدعاء من أن تكون فعاليات الش���ركة بمثابة لبنات لحرب أهلية 

محتملة وعمليات اغتيال وتخريب.

ولعل هذا يفس���ر اللقطات التي بثتها القنوات مباش���رة على الهواء 
ظه���رت فيه���ا مجموعات من الش���بان بلب���اس مدني، يحمل���ون بنادق 
أوتوماتيكية في ش���وارع إسطنبول، وشوهد تبادل إطالق نار بين هذه 
المجموع���ات وق���وات المنقلبي���ن، ومنهم من لبس س���ترات مكتوب 
عليها "ش���رطة" للتموي���ه وتحقيق األهداف تحت عب���اءة القانون، وال 
يس���تبعد أن يك���ون هؤالء م���ن الجنود الذي���ن دّربهم جي���ش أردوغان 
الم���وازي "س���ادات" كما ش���وهد كثي���ر من الش���بان الذين يب���دو أنهم 
ع���رب ج���اؤوا إل���ى تركيا قبيل االنق���الب، في القديم كانت ش���بكات 
م���ن قبل أَْرَجَنُك���وْن -العلمانية القومية اإلثنية- ه���ي التي كانت تقوم 
 بمثل هذه العمليات، أما اليوم فحّل محلها شبكات "سادات" المكونة

من الشباب األتراك والعرب لكن ب�"غطاء إسالمي".
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النتيجة

وعلى ضوء المعلومات المقدمة أعاله وفي ظل كشف المخابرات 
البريطاني���ة ع���ن تخطيط أردوغان إللص���اق هذه المحاول���ة االنقالبية 
بحركة الخدمة من أجل اختالق ذريعة وإطالق حملة تصفية موسعة 
ض���د المتعاطفين معها في أجهزة الدول���ة)٣٤(، من الممكن أن نخلص 
إل���ى أن "أردوغان وأتباعه قاموا به���ذه التمثيلية االنقالبية بغية إحكام 
قبضتهم على المؤسس���ة العس���كرية ووضعها تحت وصايتهم، وحتى 
يتس���نّى له���م إقص���اء المعارضين لهم في داخل الس���لك العس���كري.. 
أو ربم���ا أثار بعض القوميين العس���كر للقيام بهذا األمر وتورط معهم 

بعض السّذج.."، كما يقول األستاذ كولن.

ا" في  خالص���ة الق���ول: مثلما أن أردوغ���ان أحدث "انقالًب���ا مضادًّ
الي���وم التال���ي من ب���دء تحقيقات الفس���اد والرش���وة، ونس���ف جهازي 
األمن والقضاء من ألفه إلى يائه، بحجة تطهيرهما من أعضاء "الكيان 
الموازي"، ثم أنش���أ بداًل منهما جهازي أمٍن وقضاٍء "موازيين" تابعين 
ل���ه تماًم���ا، وذل���ك من أجل التس���ّتر على جريمة "الفس���اد والرش���وة"، 
كذلك أقدم على "انقالب مضاد" في صبيحة ليلة االنقالب "المفبرك" 
بمه���ارة العناصر المش���بوهة المذكورة، أطاح بكل القادة العس���كريين 
وأعضاء القضاء األعلى، س���واء شاركوا في األحداث أم لم يشاركوا، 
بذريعة تنقية الجيش من عناصر "الكيان الموازي" أيًضا، ثم راح يعّين 

)٣٤(  "كش���فت مجل���ة "Focus" األلماني���ة أن المخابرات البريطانية تابعت المكالمات المش���ّفرة للحكومة 
التركي���ة من���ذ اللحظ���ة األول���ى لمحاولة االنق���الب، وأظهرت أنه���ا تأمر فيه���ا بتقديم فتح اهلل كول���ن كمّتهم 
 أول يق���ف وراء ه���ذه المحاول���ة لتنفي���ذ حمل���ة تصفي���ة ش���املة ضد أف���راد "حرك���ة الخدمة" اّلذي يرأس���ها".

)٢٥/٠٧/٢٠١٦/www.watanserb.com(
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مكانه���م أتباع���ه المبايعين له وحلف���اءه من القادة المدانين س���ابًقا في 
قضايا انقالبية مثل قضيتي شبكة وعصابة أَْرَجَنُكوْن والمطرقة.

والملفت أن أردوغان اتهم األستاذ كولن بالوقوف وراء "محاولة 
االنق���الب" ض���د حكومت���ه م���ن خ���الل تحقيق���ات الفس���اد ف���ي نهاية 
)٢٠١٣م(، دون أن يثب���ت ذل���ك بالدلي���ل رغم مرور ثالث س���نوات، 
حت���ى إن���ه لم يس���تجب لدع���وات فت���ح تحقيق دول���ي، بل عم���د إلى 
عزل وس���جن جميع الش���رطيين والقضاة المش���رفين عليها، وإغالق 
 كل الملف���ات الخاص���ة به���ا، بفض���ل المحاك���م الت���ي أسس���ها بذات���ه،
وه���ا هو يتهمه مرة أخرى بمحاولة االنقالب دون أن يكون هناك أي 
دلي���ل م���ادّي أيًض���ا، ولكن األس���تاذ كولن ال يمتلك م���ا يدفع به هذه 
االتهامات عن نفس���ه س���وى اليمين والتحدي.. فماذا عس���اه أن يفعل 
بعد أن تحدى وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن حقيقة 

األمر في كلتا المحاولتين.

أليس "الدليل على من ادعى واليمين على من أنكر؟"	 

لماذا يهرب أردوغان من تحقيق دولي؟	 

ألي���س من األجدر أن يطلب مثل هذا التحقيق أردوغاُن بداًل 	 
من األستاذ كولن؟

ولماذا ال يس���تجيب لطلب واش���نطن بإرس���ال وفد إلى تركيا 	 
للتحقيق في هذا الصدد؟

ه���ل هناك من تفس���ير منطق���ي لتهرب أردوغان م���ن التحقيق 	 
الدولي س���وى خوفه من تكّش���ف خيوط المؤامرة التي دبرها 
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م���ن خ���الل االنقالبْي���ن المفبركْي���ن م���ن أجل إع���ادة تصميم 
وهيكلة الحياة السياسية أواًل والمدنية ثانًيا والعسكرية أخيًرا 
لك���ي يتمكن من التس���تر على جرائمه في الفس���اد واإلرهاب 

الدوليْين؟

إل���ى أين تتوج���ه تركيا في ظل حكم رج���ل واحد بات رهيَن 	 
ا لقتل كل من رآها ورصدها؟ جرائمه ومضطرًّ



تركيا: محاولة �النقالب في 0) �سوؤ�ال
)٣٥(")Veysel Ayhan( بقلم: "َوْيَسل آْيَهان
[نُشر في www.zamanarabic.com ٢١ يوليو/تموز )٢٠١٦م(]

لم يشهد العالم عبر التاريخ انقالًبا بغلق الجسر المعلق على . ١
البوسفور كما حدث في إسطنبول، وكان بإمكان االنقالبّيين 
ف���ي تركي���ا القي���ام بنْش���ر مجموعة مؤلف���ة من عش���رين جنديًّا 
فق���ط أم���ام كل قن���اة تلفزيونية ومْنع كّلٍ م���ن "الرئيس رجب 
 Binali( طي���ب أردوغ���ان ورئيس الوزراء "ِب���ْن َعلي ِيْلِدِري���ْم
الشاش���ات  عل���ى  بتصريحاتهم���ا  اإلدالء  م���ن   ")Yıldırım

التلفزيونية، بداًل من نش���ر عش���رات القوات العس���كرية على 
مدخل جسر إسطنبول المعلق، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لماذا؟

ل���م يش���هد العال���م عبر التاري���خ انقالًبا م���ن دون اعتقال أحد . ٢
م���ن ه���ؤالء: رئي���س الجمهوري���ة أو رئيس ال���وزراء أو عضو 
 ف���ي مجل���س ال���وزراء، ول���م يحدث ش���يء م���ن ه���ذا القبيل

في االنقالب التركي، فما تفسير هذه الغرابة يا ترى؟
)٣٥(  كاتب وصحفي تركي، وهو كان صاحب عمود في جريدة "زمان )Zaman(" التركية التي كانت أكثر 

مبيًعا في تركيا قبل إغالقها من قبل الحكومة.
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بم���ا أن كل االنقالب���ات العس���كرية التي ش���هدها العالم حتى . ٣
ذت في الس���اعات األول���ى من الصب���اح التي تكون  الي���وم نُّفِ
الحياة فيها شبه منعدمة، أفليس من الغريب أن تَقع المحاولة 
االنقالبية الفاش���لة األخيرة في وق���ٍت يكون غالبية الناس فيه 

في ذروة اليقظة والنشاط؟

هل من الطبيعي أن ال يظهر أيٌّ من القيادات العسكرية رفيعة . ٤
المس���توى في الش���وارع أثناء أحداث االنقالب؟ وكذلك هل 
من الطبيعي أن يكون الجنود المنتشرون ال يعلمون شيًئا مما 

هم فيه، وال يعلمون المهمة التي سيقومون بها؟

ق���ال أردوغ���ان في خطابه أم���ام الجماهير في مط���ار أتاتورك . ٥
الدولي بإسطنبول إنه "بدأت هناك تحركات مشبوهة الحظناها 
في الس���اعة ١٥:٠٠؛ في حين قال جهاز المخابرات "أخبرنا 
الرئيس أردوغان بمحاولة االنقالب في الساعة ١٦:٣٠. ولو 
خ���رج أردوغ���ان وظهر عل���ى الشاش���ات التلفزيونية في ذلك 
الوق���ت ودعا الش���عب للنزول إلى الش���وارع، لم���ا كانت في 
صف���وف الجي���ش مب���ادرة انقالبي���ة، ولما خرج العس���كر من 
ثكناته، ولما مات مئات األبرياء، لكنه فّضل الس���كوت حتى 

الليل، لماذا؟

ه���ل انتظ���ر أردوغ���ان ح���دوث المحاول���ة االنقالبي���ة فع���اًل، . ٦
أو لنق���ل كم���ا ق���ال أردوغ���ان "ظه���ور لط���ف اهلل"، م���ن أجل 
 دع���وة الش���عب للخروج إلى الش���وارع؟ لم���اذا أّجل اإلعالن

عن وجود محاولة انقالب نحو سّت ساعات؟
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بم���ا أن أردوغ���ان كان عل���ى عل���ٍم بالمحاول���ة االنقالبي���ة في . ٧
الس���اعة ١٦:٣٠، فلماذا لم يفكر في اللجوء إلى ملجٍإ آمن، 
واإلدالء بتصريحاته من هناك، بل قّرر التوجه إلى إسطنبول، 
 م���ع أن الطائ���رات الحربي���ة التابعة لالنقالبيي���ن كانت تحّلق

في سماء إسطنبول ذهاًبا وإياًبا دون انقطاع؟

م���ا ه���و المنطق ال���ذي يكم���ن وراء اختيار الرئي���س أردوغان . ٨
مطار "أََتاتُوْرْك )Atatürk(" في إس���طنبول لهبوط طائرته، في 

ظّل علم الجميع بأن المطار كان يسيطر عليه االنقالبيون؟

٩ . )ATA( ف���ي ظل تمّكن الجميع من مش���اهدة ومراقب���ة طائرة
الرئاس���ية، والحصوِل على المعلومات الخاصة بها، وبمكان 
وزم���ان إقالعه���ا وهبوطه���ا، ب���كل س���هولة، بفض���ل موق���ع 
flightradar24.com، لماذا اس���تخدم أردوغان الطائرة ذاتها 

للعودة إلى إسطنبول ولم يستبدل بأخرى؟

في الوقت الذي يش���ّكل فيه هذا األمر خطًرا كبيًرا بحد ذاته، . ١٠
كي���ف وِثق أردوغ���ان من طياري طائ���رات "إف ١٦" الحربية 

التي رافقت طائرته أثناء العودة إلى إسطنبول؟

نظ���ًرا ألن أردوغ���ان كان يخاف من التع���رض لعملية اغتيال، . ١١
وأنش���أ مخب���ًرا ف���ي قص���ره لتحلي���ل طعام���ه خش���ية التعرض 
للتس���مم، فكيف تجّرأ لركوب طائرته، مع وجود خطر كبير 
لكونه���ا هدًف���ا مفتوًحا لطائ���رات االنقالبيي���ن؟ أال يعني ذلك 

دعوة لالنقالبيين كي يقصفوه ويقتلوه بشكل مباشر؟
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قبل إجراء أّي تحريات أو تحقيقات، وقبل ظهور أي ش���يء . ١٢
ح���ول ما يجري، وَم���ن يقف وراء تلك األح���داث، توجهت 
 ")CNN Türk( و"س���ي إن إن ترك )NTV( قنوات "إن تي في
ووكالت���ا دوغ���ان واألناض���ول لألنب���اء لتردي���د االّدع���اء مراًرا 
وتك���راًرا ب���أن أعضاء "منظم���ة فتح اهلل كول���ن اإلرهابية!" في 
صف���وف الجي���ش ه���م من دبّ���روا هذا االنق���الب، في صوت 
واحد، وكأن بينهما اتفاًقا مسبًقا في هذا الصدد.. كما أن كالًّ 
من أردوغان ويلدريم كانا يستهالن جميع تصريحاتهما بهذا 
ف منطقي في ظل غياب  االدعاء، فهل ذلك أمر عادي وتصرُّ

أي تفاصيل بعُد؟

مع أنه من المفروض أن يكون أردوغان وقصره هما الهدف . ١٣
األصل���ي لالنقالبيين، إال أنهم مضْوا لقص���ف مقّر البرلمان، 
فلم���اذا؟ هل هناك تفس���ير معق���ول لعجز طائ���رات "إف ١٦" 
الحربية عن ضرب قصر أردوغان ما عدا ساحة حديقته، مع 
أنه هدف أكبر من مقر البرلمان نظًرا ألن مساحته تبلغ ٤٥٠ 

ألف متر مربع؟

ف���ي ظل حماية قصر أردوغان م���ن قبل فريق حراس مؤلفين . ١٤
م���ن المئات ومجهزين باألس���لحة الثقيل���ة، إضافة إلى آالف 
���ه ١٦ عس���كريًّا فق���ط إل���ى مداهمة  العاملي���ن في���ه، ه���ل توجُّ
القص���ر، واعتقاُل هؤالء من قبل الش���رطة عن���د المدخل، أمٌر 

معقول ومفهوم؟
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بم���ا أن جه���از المخاب���رات أبلغ الق���ادة العس���كريين بوجود . ١٥
تخطيط لالنقالب، فكيف ذهبوا إلى حفل عرس براحة البال 

واالطمئنان؟

لم���اذا ل���م يب���ادر االنقالبيون ب����٦٠ جنديًّا فقط إلى الس���يطرة . ١٦
عل���ى القمر الصناع���ي "تُوْرْكَس���اْت )TÜRKSAT(" من أجل 
منع أي بث تلفزيوني، أو احتالِل رئاس���ة وهيئة االتصاالت 
)TİB( الس���تخدام شبكة اإلنترنت كما يحلو لهم، حيث كان 

بمقدورهم القيام بذلك بسهولة؟

طالم���ا أن جهاز المخابرات أخبر في حدود الس���اعة ١٦:٣٠ . ١٧
جمي���ع المس���ؤولين بالمحاول���ة االنقالبي���ة، لماذا ل���م تتَخذ 
 ")TRT( التدابي���ُر األمني���ة الكفيل���ة بحماي���ة قن���اة "ت���ي أر ت���ي

الرسمية لمنع قراءة بيان االنقالبيين على شاشتها؟

أليس من الغريب اس���ترداُد وتحريُر قناة "تي أر تي" الرس���مية . ١٨
م���ن طرف العاملين لديها وعودتها مج���دًدا إلى بثّها الطبيعي 

عقب قراءة البيان االنقالبي مباشرة؟

م���ع أن الحكوم���ة دأبت عل���ى غلق تويتر وغي���ره من مواقع . ١٩
التواص���ل االجتماع���ي حت���ى ف���ي أصغ���ر عملي���ة إرهابية في 
الب���الد، لكنها لم تفعل ذل���ك ليلة االنقالب، بل لم تقم حتى 

بتبطيء أو تخفيف سرعة اإلنترنت، لماذا؟

إذا علمنا أن الس���لطات التركية تتوّجه فوًرا لحظر النشر حتى . ٢٠
ف���ي أصغر حادث���ة إرهابية، فلم���اذا لم تفعل ذل���ك في حادثة 

كبيرة مثل محاولة انقالبية؟
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كان القل���ق بادًي���ا عل���ى مالمح وج���ه أردوغان أثن���اء أحداث . ٢١
"َجيِزي َباْرِكي )Gezi Parkı(" الش���هيرة في إس���طنبول، لكنه 
كان مرتاًح���ا ومطمئّن البال ليل���ة المحاولة االنقالبية، لدرجة 
 ")Berat Albayrak( أن صه���ره وزير الطاقة "برات أَْلَباْي���َراْق
كان ي���وزع بس���مات على الحاضرين ف���ي المؤتمر الصحفي! 
كيف يمكن ذلك وس���ط س���قوط مئات الناس ضحايا خالل 

األحداث؟
إذا كان عدد الجنراالت التابعين لفتح اهلل كولن أو المتعاطفين . ٢٢

معه يبلغ ١٠٠ ش���خٍص، حسب مزاعمهم، فكيف استساغوا 
كل ه���ذا الك���ّم الهائل من الكالم الجري���ح واالفتراءات التي 
يوجهه���ا أردوغ���ان عل���ى كولن منذ ث���الث س���نوات؟ ولماذا 
انتظ���روا حت���ى يتم الس���يطرُة على جميع مؤسس���ات الخدمة 
اإلعالمي���ة والتعليمي���ة م���ن ألفه���ا إل���ى يائه���ا وتصفي���ُة كل 
المتعاطفي���ن معها في أجه���زة الدولة.. هل هم انتظروا ثالث 
سنوات ومن ثم قالوا تلك الليلة: "لنقم باالنقالب"؟ أهذا من 

الممكن والمعقول؟
ما مدى صحة األقاويل الواردة حول إقدام بعض الباش���وات . ٢٣

والق���ادة العس���كريين م���ن أمث���ال الجن���رال "محم���د ِديْش���ِلي 
)Mehmed Dişli("؛ ش���قيق نائ���ب الرئي���س الع���ام لح���زب 
 ،")Şaban Dişli( العدال���ة والتنمية الحاكم "ش���عبان ِديْش���ِلي
 عل���ى التحري���ض الممنهج عل���ى االنقالب ث���م التخلي عنه؟
هل يمكن أن تكون محاولة االنقالب عبارة عن مسرحية من 

هذا القبيل؟
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بع���د محاول���ة االنقالب، توجهت الس���لطة السياس���ية المدنية . ٢٤
إلى تصفيِة كل أجهزة الدولة، وش���رعت بتصفية أكثر شمواًل 
مم���ا يمك���ن أن يفعله االنقالبيون أصاًل، فه���ل كانت محاولة 

االنقالب ذريعًة وحّجًة للعمليات التالية:

في صباح ليلة المبادرة االنقالبية، انتهكت السلطات الدستور . ٢٥
وكل القوانين المرعية في البالد وعمدت إلى توقيف واعتقال 
كل من "أَْلْب أَْرْس���اَلْن أَْلَط���اْن )Alparslan Altan(" و"أَْرَداْل 
َتْرَج���اْن )Erdal Tercan(" من أعضاء المحكمة الدس���تورية، 
وأصدرت قرارات القبض على ٤٨ عضًوا في مجلس الدولة، 
إضاف���ة إلى قرارات االعتقال بحق نحو ٣ آالف قاض ومدع 
ع���ام، فما عالقة هؤالء بالمحاول���ة االنقالبية؟ أم كانت قائمة 

األسماء جاهزة من قبُل؟

وزارة الداخلية قررت إبعاد نحو ١٠ آالف ش���رطي موظفين . ٢٦
ف���ي مختلف المدن.. فهل الش���رطة هي م���ن قامت بمحاولة 

االنقالب؟

قام���ت وزارة التربية بإيقاف عم���ل ١٥.٢٠٠ موظف، وإلغاء . ٢٧
تراخيص ٢١ ألف معلم في المؤسس���ات التعليمية الخاصة، 
في إطار التحقيقات الجارية حول المبادرة االنقالبية.. فكيف 

أمكن التحقيق مع ٥٠ ألف شخص في ظرف ٤٨ ساعة.

هل اس���تعانت السلطة السياس���ية المدنية بقوائم األسماء التي . ٢٨
حضرها جهاز المخابرات سابًقا لتنفيذ هذه التصفية الموسعة 
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التي أطاحت بمئات اآلالف من الناس خالل ثالثة أيام فقط، 
األمر الذي يشّكل انتهاًكا صارًخا للدستور؟

ل���و كان���ت المب���ادرة االنقالبي���ة نجح���ت فه���ل كان بإم���كان . ٢٩
االنقالبيين القيام بهذا الحجم من التصفية؟

إذا أطلقن���ا عل���ى عملي���ة التصفية ه���ذه "انقالب ب���ال محاولة . ٣٠
ودون جهد"، فهل ستكون التسمية مجافية للحقيقة؟



َدر�ٌض تركّي �أم �سيٌء �آَخر؟
بقلم: د. محمد جكيب)٣٦(
[نُشر فيwww.zamanarabic.com، ٢ أغسطس/آب )٢٠١٦م(]

ينبغ���ي أن ال نم���ّر على األحداث في تركيا م���رور الكرام، وينبغي 
ر على هامش���ها المقاالت وتدبَّج  د أح���داث تَُحرَّ أن ال نعتبره���ا مج���رَّ
التحاليل، فالحدُث عظيٌم جدُّ عظيم، يعكس ظاهُره صراًعا كما يطلق 
عليه البعض، في ش���كل اس���تهداف طرف متحّصن بالحكم والس���لطة 
م عدة مؤش���رات على أن تركيا  طرًف���ا آَخ���ر، لكن خلفية الح���دث تقّدِ
ل كبير آخذ في التشكُّل،  والجغرافيا القريبة منها تقف على بوابة تحوُّ

وما نشهده هو الشجرة التي تُخِفي الغابة.

ِمن الحصافة عدم التفاعل مع حدث "االنقالب الفاشل" بمعزل 
عن مسلسل أحداث كثيرة سابقة، وال فصله عن الجّو العاّم لألحداث 
ي فيه���ا تركيا دوًرا ما  الت���ي تعرفها منطقة الش���رق األوس���ط والتي تؤّدِ

في حضور أطراف أخرى كروسيا وإيران، وغيرهما.

بدايًة ال يجد المتابع إال أن يش���جب االنقالب، بغّض النظر عن 
كون���ه محاولة حقيقية جرى إفش���الها، أو كونه انقالًب���ا ِحيَك بإحكام، 
س بعضها، والعجز عن الوصول إلى المرامي  ِلَمراٍم وغايات يمكن تلمُّ
)٣٦(  كات���ب مغربي، األس���تاذ بجامعة أبو ش���عيب الدكال���ي، كلية اآلداب والعلوم اإلنس���انية - الجديدة - 

المغرب.
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األخرى لعدم وضوح الرؤية أواًل، وثانًيا ألن نتائج العملية االنقالبية 
متوقفة على ما س���يأتي به تطور األحداث مس���تقَباًل، وثالًثا ألن معالم 

ع. د والتوسُّ انقالب على هامش انقالب آَخر آخذة في التمدُّ

إن رفض االنقالب مس���ألة مبدئية، ألن نجاحه يعني ش���يًئا واحًدا 
ر المسلس���ل الديمقراط���ي، ال���ذي قطعت في���ه تركيا  ���ف تط���وُّ ه���و توقُّ
ًس���ا لشرائَح واس���عٍة للمجتمع الكبير،  أش���واًطا مهمة، وهو يمثل متنفَّ
لها المراقبون في الفترة  على الرغم من التراجعات الكبيرة التي س���جَّ
بون من دائرة رئيس  ط فيها مقرَّ األخيرة، بعد فضائح الفساد التي َتورَّ

الوزراء آنئذ والرئيس التركي حاليًّا.

كثيرون س���يرجعون بذاكرتهم إلى أحداث الفس���اد سنة )٢٠١٣م( 
وم���ا تبعها م���ن تضييق على الحريات العامة، لك���ن هذا الحدث ليس 
سوى حدث بسيط يُخِفي تضاُرًبا عميًقا في الرؤى والمواقف، ولعّل 
الديمقراطي���ة ومنه���ج تصريفها أحد أهم أس���باب الخالف، باإلضافة 
 إل���ى العالق���ة م���ع الغرب عموًم���ا، والعالق���ة مع االتح���اد األوروبي

على وجه التحديد.

لق���د تاب���ع العاَلم وقتها بدهش���ة كبي���رة الحملة التي ش���نَّها رجب 
طي���ب أردوغان على فتح اهلل كولن، إذ س���يعرف القاموس السياس���ي 
ع���ى أردوغان أن فتح  ف���ي تركيا مصطلح "الكي���ان الموازي" الذي ادَّ
م���ه، لتنطل���ق بعد ذلك حملة "ش���يطنة" زعي���م "الكيان  اهلل كول���ن يتزعَّ
َحَرة"  الموازي" المفتَرض، وشيطنة أتباعه، وتنطلق حملة "مطاردة السَّ
ساتها  كما أطلق عليها، حملة لم تترك س���بياًل لمضايقة الخدمة ومؤسَّ
 إال س���لكته، وق���د كان واضًح���ا آنئ���ذ أن االخت���الف إن كان سياس���يًّا
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ف���ي الظاه���ر، فإنه ف���ي العمق كان اختالًف���ا ثقافيًّا وفكريًّ���ا حول عمق 
العالقة التي تربط كل طرف على حدة بالمنظومة اإلسالمية باعتبارها 
منظوم���ة كّلية ينبغي تمثُّلها مهما كانت الظروف والصعوبات، وجدير 
بالذك���ر أن أردوغ���ان كان حاول بكل ما في وس���عه جّر حركة الخدمة 
إل���ى مواجهة مباش���رة، في الوقت الذي تكررت في���ه دعوات فتح اهلل 
كول���ن إل���ى التهدئة والتجاوز عن اإلس���اءة والتذكير ب���أن األيام كفيلة 
بأن تُبِرز مس���لك كل طرف على حدة، لكن لم يُكن بمقدور أي أحد 
د سيناريو  الجزم بأن حملة تشويه صورة فتح اهلل كولن والخدمة، مجرَّ
لتنفيذ مخطَّط سياس���ي ي���روم االنحراف بالمسلس���ل الديمقراطي في 
تركي���ا إلى اتجاه معيَّن س���يظهر من خ���الل إفصاح أردوغان عن رغبته 

في تحّول تركيا إلى النظام الرئاسي.

وعل���ى هام���ش هذه الحمل���ة وفي إط���ار التضييق عل���ى الحريات 
مة األهداف، بخاصة صحافة  العامة، كانت الصحافة واإلعالم في مقّدِ
المعارض���ة، بدعوى االنتماء إلى "الكيان الم���وازي"، وأُجِبَرت بعُض 
المؤسس���ات اإلعالمية على إعالن إفالس���ها ثم إغالقها أو االستيالء 
دة  عليه���ا، وإعادة توجيه خطها اإلعالمي في اتجاه يخدم أهداًفا محدَّ
ت���روم إع���داد الرأي العاّم ألمر ما، وتكش���ف األح���داث الجارية اآلن 

بعض معالم الغاية التي اسُتهدف من أجلها اإلعالم.

السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام هو:

لماذا تفاعل الش���ارع التركي ض���ّد االنقالب ووقف في وجه 	 
العسكر، لتتحرك اآللة اإلعالمية مركزة على دوره في إفشال 

العملية االنقالبية؟
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ه���ل ألنه يخش���ى عل���ى الديمقراطي���ة، أم ألن عالق���ًة عاطفيًة 	 
تربطه بالزعيم الذي اش���تغل خ���الل العقد األخير وقبله على 
تلمي���ع صورته وُقّدم على أن���ه هو البطل المدافع عن قضايا 
المس���لمين وأنه س���يحقق ما لم يس���تِطع أحد تحقيقه لقضايا 

ة الشائكة؟ األُمَّ

أال نلم���س معال���م خطة مدروس���ة أساس���ها تش���كيل اقتن���اع حول 
الت اآلتية، عبر ملفات  بطل يس���تطيع اس���تدراج ماليين لقبول التحوُّ
دبلوماسية مع الدول الكبرى، وربما على متن الدبَّابات؟ من يدري؟ 
المؤش���رات تش���ير إلى أن المنطقة تقف على صفيح س���اخن، وعلى 

ل كبير، كما سبقت اإلشارة. بوابة تحوُّ

م في األحداث األخيرة أن ال يضع س���تاًرا يحجب  على كل متنّعِ
م���ا يجري في جنوب تركيا، حيث المش���كلة الكردي���ة، وعودة حزب 
العمال الكردس���تاني إلى حمل الس���الح وتنفيذ عمليات ضّد الجيش 
الترك���ي والمدنيين، والكل يدرك وجود تعتيم كبير على ما يجري في 
"غ���ازي عنتب"، باعتباره���ا بوابة مفتوحة على ش���مالي العراق وعلى 
مقربة من س���ورية، وقد س���بق لكاتب هذا المقال في مناس���بة س���ابقة 
أن ذّكر بدور الخدمة في نش���ر وع���ي تربوي َيُحول دون انخراط أبناء 
المنطقة في العنف، ويدفعهم إلى المساهمة في تنمية منطقتهم، لكن 

الحملة ضّد "الخدمة" قد تكون أوقفت هذا النشاط.

وغي���َر بعيٍد عن ه���ذه الجغرافيا تبرز اإلش���كالية العراقية المركَّبة، 
حيث الطائفية والداعش���ية تصنعان الحدث، وأما الوضع في س���ورية 
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ف���إذا نظرنا إل���ى حجم ما تم ترويجه في بداي���ة األزمة، فإن تراجعات 
كثيرة قد ُسّجلت، وال أحد يدري لمصلحة من!

م هناك أح���داث ينبغي اس���تحضارها في  إضاف���ة إل���ى كل ما َتق���دَّ
محاولة فهم قضية االنقالب الفاش���ل، ألنها س���بقت حدث االنقالب 

بمدة وجيزة:

: أقدم أردوغان على تقديم اعتذار لروسيا بشأن الطائرة التي  فأوالاً
أُس���ِقَطت قبل ش���هور، وهو الحدث الذي حرص���ت الحكومة التركية 
د في مواقفهما بخصوصه،  وأردوغان على وجه التحديد على التش���دُّ
إذ ظه���ر الزعي���م التركي في صورة بطل يح���رص على أن تكون تركيا 

م تنازالت. دولة قوية ال تقّدِ

أمـــا الحـــدث الثانـــي: فهو االتف���اق التركي اإلس���رائيلي، الذي تم 
بموجب���ه تطبي���ع العالقات بي���ن إس���رائيل وأردوغان على المس���توى 
السياس���ي، وتجدر اإلش���ارة إلى أن العالقات التجارية لم تتوقف بين 
إس���رائيل وتركيا، باإلضافة إلى أن هذه العالقات مس���ألة إس���تراتيجية 
ال تتأثر باألحداث، واألزمة التي حصلت كانت ربما أس���لوًبا لتلميع 

صور رئيس الوزراء آنذاك.

ثالثاًـــا: ع���رف المش���هد التركي قبل س���نوات قليلة إق���دام أردوغان 
عل���ى توجيه ضرب���ة ُموِجع���ة للدولة العميق���ة الممثلة ف���ي "أَْرَجَنُكوْن 
)Ergenekon("، الت���ي تتش���كل أساًس���ا م���ن عدد كبير م���ن جنراالت 
الجي���ش المتقاعدي���ن الذي���ن لم يترك���وا محاول���ة التحكُّم في الش���أن 
السياس���ي الداخلي بش���تَّى الوس���ائل، إذ ثبت ضلوعهم في محاوالت 
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انقالبية س���ابقة، وقد ُحكم عليهم بالس���جن، ليصدر في ما بعد قانون 
دين. أ ساحتهم ويخرجوا من السجن متوّعِ بإعادة محاكمتهم لُتبرَّ

كل ه���ذه المعطي���ات يُفت���رض اس���تحضارها عندما تتح���رك رغبة 
تحليل االنقالب، وبكالم دقيق ينبغي عدم النظر إلى حدث االنقالب 

ا سبقه وعما تاله حتى اآلن وعما سيأتي. مفصواًل عمَّ

الســـؤال هـــو: لماذا قد يكون أردوغان هو م���ن دبَّر هذا االنقالب 
ضّد نفس���ه؟ يب���دو أن المنطقة، خصوًصا المنطق���ة العربية، مقبلة على 
ا، وتركيا قد تلع���ب دوًرا ما في ه���ذه اللعبة، أو هي  ل كبي���ر ج���دًّ تح���وُّ
ا كان أردوغان يعلم أنه س���يجد  على علم بذلك وأحد المنّفذين، وَلمَّ
معارض���ة قوي���ة م���ن "الخدم���ة"، فل���م يُك���ن أمامه س���وى ش���يطنة هذه 

"الخدمة" واتهامها بتدبير االنقالب.

تصنَّف الخدمة وفتح اهلل كولن على أنه أرس���ى أس���س اإلس���الم 
االجتماعي القائم على مبادرة المجتمع نفس���ه وأخذه بزمام المبادرة 
ف���ي مقابل اإلس���الم السياس���ي، ومن هن���ا فإن األمر ف���ي العمق يتعلق 
بمنظومتي���ن متعاكس���تين ف���ي التعام���ل م���ع اإلس���الم، بعب���ارة أخرى 
عم���ل فتح اهلل كولن على بناء أس���س مجتم���ع يتمثل القيم األخالقية 
ويح���رص على التحلي بها رغم كل الظروف والصعاب، وهذه القيم 
نفسها هي التي منعت الخدمة من أن تغّض الطَّْرف عن قضايا الفساد 
س���نة )٢٠١٣م(، ف���ي حي���ن برز حزب العدال���ة والتنمية حزًبا سياس���يًّا 
حريًصا على التحكُّم في السلطة والتشبُّث بها، منسجًما في ذلك مع 
حقيق���ة العمل السياس���ي الحزبي، الذي قد يضط���ّر إلى توظيف القيم 

واألخالق أو تجاوزها حسبما تقتضي المصلحة السياسية.
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علينا التس���ليم بأن قضية الفس���اد هي القضية التي أفاضت الكأس 
وجعل���ت الخ���الف يطف���و على الس���طح، لك���ن حدة الخ���الف كانت 
ا من عدم التوافق واالتفاق قبل )٢٠١٢م(، وهو ما عبََّرت  وصلت حدًّ

ر األزمة. عنه وسائل إعالمية في أكثر من مناسبة قبل تفجُّ

كل ه���ذه المعطيات وغيرها تجعل المالحظ يميل إلى القول بأن 
أردوغ���ان ق���د يكون ضالًعا ف���ي تدبير هذا االنقالب ضّد نفس���ه حتى 
يحص���ل على فرصته التاريخية لتصفية حس���اباته مع خصومه، وحتى 
إذا س���ّلمنا -كم���ا ق���ال- بأن���ه ال ي���د له ف���ي االنقالب وبأن���ه هدية من 
الس���ماء، فإن���ه قد اتخ���ذه مطيَّة لكل اإلج���راءات التي ينّفذه���ا، والتي 

مات لدخول تركيا في متاهة. سينّفذها، وهو ما يمكن اعتباره مقّدِ





من �النقالب �لع�سكري �لمحفوف بالفخاخ �إلى �النقالب �لمدني
 )٣٧(")Ekrem Dumanlı( بقلم: "أكرم ُدوَماْنِلي
[نُشر في www.zamanarabic.com ٣ أغسطس/آب )٢٠١٦م(]

هل تعلمون أن األس���رار والتس���اؤالت التي تح���وم حول الهجوم 
على "بيرل هاربر )Pearl Harbor(" لم ينَزِح الس���تار عنها بعُد، على 
الرغ���م من مرور ٧٠ عاًما؟ وكما يعل���م الجميع، فإن القوات الجوية 
الياباني���ة نف���ذت ف���ي صب���اح ٧ ديس���مبر/كانون األول )١٩٤١م( غارة 
جوي���ة مباغتة أغرقت الس���فن األمريكي���ة القابعة ف���ي المحيط الهادئ 
والتي كانت تشكل "حبل الوريد" لألسطول األمريكي، الحدث الذي 
غي���ر مجرى التاري���خ وأرغم الواليات المتح���دة على دخول الحرب 

العالمية الثانية.

من���ذ اللحظ���ة األول���ى م���ن الح���دث، عل���ق ف���ي أذه���ان الخب���راء 
والمتخصصين عديٌد من التساؤالت الحارقة:

فهل لم تحصل الواليات المتحدة على معلومات استخباراتية 	 
حول هجوٍم بهذا الحجم قبل حدوثه فعاًل ؟

أم كان���ت لديه���ا معلومات مس���بًقا، لكنه���ا لم تتخ���ذ التدابير 	 
الضرورية لصّده؟

)٣٧(  كات���ب وصحف���ي تركي، رئيس التحرير األس���بق لجريدة "زمان )Zaman(" التركي���ة التي كانت أكثر 
مبيًعا في تركيا قبل إغالقها من قبل الحكومة.
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أم تغاض���ت ع���ن الهجوم ألنها خطّطت لتوظيفه في تس���ريع 	 
عملية خوض غمار الحرب على اليابان؟

 Franklin( هن���اك باحث���ون يعتق���دون ب���أن "فرانكلي���ن روزفل���ت
Roosevelt(")٣٨( ال���ذي س���بق أن ش���غل منص���ب وزارة البحري���ة كان 

يبح���ث عن حج���ة وذريعة إلعالن الح���رب على الياب���ان بعد اختياره 
رئيًس���ا للوالي���ات المتحدة، ويق���ول هؤالء إن الرأي الع���ام األمريكي 
ف���ي تل���ك الفترة لم يك���ن يحّبذ التحال���ف مع البريطانيي���ن والدخول 
معه���م إل���ى الح���رب، وم���ن المعل���وم أن المخاب���رات األمريكية التي 
كان���ت ف���ي حالة تأهب قصوى لهج���وم ياباني محتم���ل كان بحوزتها 
آنذاك ٧ أجهزة قادرة على فّك الشفرات، وكان األمريكيون يفّككون 
بفضل هذه األجهزة ش���فراِت وإحداثيات اليابانيين المتغيرة باستمرار 

ويرصدون ويعرفون مسبًقا كل خطواتهم وتحركاتهم.

وكذل���ك كان���ت الوالي���ات المتح���دة تلق���ت تقارير اس���تخباراتية 
تكشف عن وجود بعض التحركات داخل الجيش الياباني قبل أسبوٍع 

من وقوع الهجوم.

وإذا كان األمر كما وصفنا، فلماذا لم تس���تطع الواليات المتحدة 
الحيلول���ة دون ح���دوث هذا الهجوم الذي أس���فر ع���ن مقتل )٢٤٠٣( 

جنود أمريكيين؟
)٣٨(  "فرانكليـــن ديالنـــو روزفلـــت )Franklin Delano Roosevelt(" )١٨٨٢-١٩٤٥م(: كان الرئي���س 
الثاني والثالثين للواليات المتحدة األمريكية، وكان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، تولى روزفلت منصب 
رئي���س الوالي���ات المتحدة من تاريخ ٤ مارس )١٩٣٣م( إلى ١٢ أبري���ل )١٩٤٥م( وذلك ألنه أعيد انتخابه 

أربع مرات متتالية.
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بس���بب التصريحات المتناقضة للمس���ؤولين، لم تنقش���ع س���حب 
 الش���كوك والش���بهات ع���ن الهج���وم عل���ى مين���اء "بي���رل هارب���ر" طيلة 

٧٠ عاًما:

فإذا كان الهجوم معلوًما قبل وقوعه، فلماذا لم تُتَّخذ التدابير 	 
الكفيلة بمنع سقوط وإصابة هذا الكّم الهائل من الجنود؟

فه���ل تم توجي���ه الرأي العام من خالل غّض الطرف عن مثل 	 
ا من  ه���ذه الحادث���ة الصادم���ة بع���د أن كان اتخذ موقًف���ا مضادًّ

الحرب؟

نع���م، م���ا زال المؤرخ���ون والسياس���ون يطرح���ون ه���ذه األس���ئلة 
ويبحثون عن إجاباتها حتى اليوم…

أما المحاولة االنقالبية الخائنة التي ش���هدتها تركيا في ١٥ يوليو/
تموز )٢٠١٦م(، فنظًرا ألنها رافقتها أحداٌث غريبة تمثلت في الطريقة 
المتبعة والتوقيت والتطبيق، فإن التس���اؤالت الدائرة حولها لن تتبّخر 
أب���ًدا واأله���م م���ن ذل���ك وقبل كل ش���يء، ف���إن هناك عالمة اس���تفهام 

عمالقة تظّل دون إجابة شافية:

هل علمت السلطات مسبًقا بمحاولة االنقالب؟	 

وإذا كان���ت تعلم مس���بًقا، ألم يكن بمقدوره���ا الحيلولة دون 	 
إراقة الدماء؟

وإن كان���ت ال تعل���م بالحراك العس���كري، فما معن���ى وداللُة 	 
التصريحات المتضاربة لكبار المسؤولين وجهاز المخابرات 

وحتى األسماء العسكرية المتورطة في االنقالب؟
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فالتصريح���ات التي أدلى به���ا الرئيس رجب طيب أردوغان تثبت 
علمه بوجود "تحرك في صفوف الجيش بعد ظهر يوم الجمعة".

فض���اًل ع���ن أن جه���از المخابرات ص���ّرح لوكالة األنباء الرس���مية 
بأن���ه زود المعنيي���ن، بدًءا من رئي���س هيئة األركان العام���ة وانتهاًء إلى 
 ،")İbrahim Kalın( المتحدث باسم رئيس الجمهورية "إبراهيم َكاِليْن
بالمعلومات الخاصة بالمحاولة االنقالبية في الساعة ١٦:٠٠ عصًرا.

 ")Binali Yıldırım( ث���م خرج رئي���س الوزراء "ِبْن َعل���ي ِيْلِدِري���ْم
 وأعل���ن أن هذه المعلومات االس���تخباراتية تلقاها جه���اُز المخابرات

في الساعة ١٥:٠٠ بعد ظهر ذلك اليوم.

وإذا كان األم���ر كم���ا وص���ف المس���ؤولون لن���ا، فلماذا ل���م يُعتقل 
عناصُر المجلس العس���كري قبل نزولهم إلى الشوارع حوالي الساعة 

٢١:٠٠-٢٢:٠٠ من ليلة الجمعة من أجل تنفيذ خطة االنقالب؟

أليس أمًرا مثيًرا للدهشة وباعًثا على الصدمة أن يبادر أردوغان في 
هذه النقطة بالذات إلى تغيير تصريحاته؟ فهو غيَّر تصريحاته الس���ابقة 
بقول���ه "علمُت بالمبادرة االنقالبية في الس���اعة ٢٠:٠٠، لكنه لم يكن 
قّرر بعُد س���اعتها بالضبط على وجه التحديد، إذ صّرح لقناة الجزيرة 
بأنه تلقى خبر االنقالب في الساعة ٢٠:٠٠، إال أنه قال في اليوم ذاته 

لوكالة األنباء "رويترز )Reuters(" علمت به في الساعة ١٦:٣٠.

ِزْد عل���ى ذل���ك، فإن���ه ص���دم الجمي���ع بالقول "س���معُت خبره من 
صهري"، ثم لم يتوجه لمحاسبة جهاز المخابرات على هذه الحالة أو 
الصورة الغريبة، بل وأعلن أنه لن يفعل ذلك، فما هو السبب يا ترى؟
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 Berat( بعد ذلك ظهر صهر أردوغان وزير الطاقة "برات أَْلَباْيَراْق
Albayrak(" وأعلن أنه علم بالمبادرة االنقالبية ما بين الساعة ٢١:٣٠ 

و٢٢:٠٠، األمر الذي أحدث ارتباًكا والتباًسا أكثر من السابق.

ومم���ا زاد الطي���ن بلة تصريُح رئي���س الوزراء "ِيْلِدِري���ْم" بأنه تلقى 
خبرها من أصدقائه وزمالئه!

لماذا تكون هناك أقوال وتصريحات متضاربة متناقضة في مسألة 
واحدة؟

في مثل هذه األحداث التاريخية، ال تس���تقّر القصة المحاكة على 
أرضية متينة صلبة كلما ابتعدت عن الواقع.

وأنا أرى الصورة الراهنة المليئة بالشكوك والشبهات كالتالي:

تم الحصول على المعلومات الخاصة باالستعداد للمحاولة 	 
ذ. ط لها أن تُنفَّ االنقالبية الغادرة مسبًقا؛ لكن أريد وُخطِّ

وهذه الشبهة القوية التي يقف عليها الرأي العام الدولي أيًضا 	 
تقودنا إلى عدة احتماالت، فالوبال عظيم والجريمة كبيرة.

وهل العالمون بالمحاولة االنقالبية مسبًقا عمدوا إلى الدفع 	 
بأناٍس س���ّذج للمش���اركة في هذه الحادثة؟ هذا موضوع آخر 
ينبغ���ي العك���وف علي���ه أيًضا، فنح���ن أمام انق���الب محفوف 

بالفخاخ.

ونحمد اهلل على أن االنقالب العس���كري باء بالفش���ل؛ لكن فماذا 
عن االنقالب المدني؟ عجلة الديمقراطية الهشة أصاًل توقفت تماًما، 
وكل حق���وق اإلنس���ان باتت معّلقة؛ حيث أقدمت الس���لطة السياس���ية 
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عل���ى حرم���ان نح���و ١٠٠ ألف إنس���ان من العم���ل والم���ال والحرية، 
واالس���تيالِء عل���ى الش���ركات رغم ع���دم ارتباطه���ا بالجريم���ة إطالًقا، 
واعتق���اِل الصحفيين والمدرس���ين ورجال األعم���ال وحتى حكام كرة 

القدم.

وألن األبواب انفتحت على مصراعيها أمام هذا االنقالب المدني 
 فه���و )أردوغ���ان( يص���ف محاولة االنق���الب العس���كري ب�"لطف كبير

من اهلل".

فهل من حاجة إلى مزيٍد من القول!

إن التساؤالت التي تحوم حول انقالب ١٥ يوليو/تموز )٢٠١٦م( 
ل���ن تنمح���ي حتى ولو مر ٧٠ س���نة، كما كان ف���ي حادثة الهجوم على 

ميناء "بيرل هاربر".



بين �سناعة �النقالب و�إيقاظ �لفتنة 
بقلم: أ. د. عبد المجيد بوشبكة)٣٩(
[نُشر في www.zamanarabic.com ٣١ يوليو/تموز )٢٠١٦م(]

قد ال أكون مبالًغا إذا قلت بأن العالم المعاصر يشهد الفتنة الثالثة 
في العصر الحديث بسبب ما يحدث في الجمهورية التركية اليوم، أما 
أولها فيخص القضية الفلسطينية وأما الثانية فهي أحداث ١١ سبتمبر/ 

أيلول )٢٠٠١م( وأما الثالثة فهي محاولة االنقالب الملعونة بتركيا.

م���ن أه���م الحقائ���ق المضحك���ة المبكي���ة الت���ي طبع���ت خاص���رة 
 ه���ذا الق���رن، صناع���ة مصطل���ح "اإلره���اب" فمن���ذ ظهوره إل���ى اليوم
لم يس���تطع -بل لم يرد- المجتم���ع الدولي أن يحدد تعريًفا واضًحا 
لهذا المصطلح ألس���باب سياسية بالدرجة األولى، وبعد ذلك تسابق 
الن���اس وخاص���ة الظالمون منهم إلى توظيف ه���ذا المصطلح وتفننوا 
ف���ي الركوب عليه لتحقيق كثير م���ن مآربهم التي عجزوا عن تحقيقها 
بالقان���ون والع���دل والحق، وبذلك أُلِبس الظلم لباًس���ا قانونيًّا وأصبح 
يستعمل في المساومة على المبادئ وتصفية الحسابات السياسية مع 
كل خص���م أو مع���ارض، وهكذا وظ���ف المصطلح بش���كل كبير بعد 
أحداث ١١سبتمبر )٢٠٠١م(، حتى إن الكثير من الناس يتشائم بذكر 
ه���ذا التاريخ، الغري���ب في األمر أن جهات كثيرة م���ن خبراء اإلعالم 
والسياس���ة، يقدمون حقائق ومعلومات تكاد تتماثل بخصوص فبركة 

)٣٩(  األستاذ الدكتور المغربي، جامعة أبو شعيب الدكالي، مدينة الجديدة - المغرب.



--------------------------------------------------------------  [االنقالب في تركيا]  144

أحداث يختلف حجمها ودرجة قوتها باختالف المقصود، فقد تكون 
اتهام���ات مجاني���ة أو تلفي���ق تهم باطل���ة وقد تصل إلى درجة إش���عال 

الحروب وصنع االنقالبات وقتل الشعوب.

وبقدرة قادر يصبح الجالد مَلكاًا والضحية شـــيطاناًا، عبر ما وفرته 
العولمـــة اليوم مـــن تقنيات مرعبة، والناس في هـــذا درجات، وفق ما 
يملكون من إمكانات وســـلطات، وبقدر ما توســـعت تلك اإلمكانات 
والسلطات زادت العبقرية واإلبداع والدقة في إخراج مسرحية مفبركة 

عالية الجودة واسعة االنتشار كثيرة المشاهدة باهرة النتيجة.

ه���ذا ف���ي عالم الدنيا أما في عالم الدين فإّن ظلم الناس وإش���عال 
الفت���ن أو صناعته���ا أمر في غاية المذمة والنكي���ر، وقد جاء في بعض 
المصادر كما في كتاب "كشف الخفاء" للعجلوني: "الِفْتَنُة َناِئَمٌة َلَعَن 
اهللُ َمـــْن أَْيَقَظَهـــا")٤٠(، ورغم أن بعض العلماء ضّعف هذا الحديث إال 
أن مضمونه قوّي بعدٍد من النصوص في الكتاب والس���نة، وليس هنا 
  م���كان التفصي���ل فيه���ا.. منه���ا للتمثيل فقط ما روي ع���ن ابن عمر
 بلف���ظ "ِإنَّ اْلِفْتَن���َة َراِتَعٌة ِف���ي ِباَلِد اهلِل، َتَطأُ ِفي ِخَطاِمَه���ا، اَل َيِحلُّ أِلََحٍد

أَْن يُوِقَظَها، َوْيٌل ِلَمْن أََخَذ ِبِخَطاِمَها")٤١(.

بن���اء على ما س���لف، يمكن القول بأن العم���ل على إحداث الفتنة 
بين الناس فضاًل عن المس���لمين أمٌر منكٌر ومرفوٌض بالعقل والدين، 
لكنن���ا حي���ن التأمل ف���ي تاريخ الطغ���اة والظالمين نجده���م ال يقيمون 
)٤٠(  العجلون���ي: كشـــف الخفـــاء ومزيـــل اإللباس، المكتبة العصري���ة، تحقيق: عبد الحمي���د بن أحمد بن 

يوسف بن هنداوي، ط:١، )١٤٢٠ه�/٢٠٠٠م(، ٩٧/٢.
)٤١(  نعيم بن حماد: كتاب الفتن، مكتبة التوحيد، القاهرة، تحقيق: سمير أمين الزهيري، ط:١، )١٤١٢ه�(، 

.٣١/١
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وزًن���ا إل���ى القيم العظيم���ة التي تدعو إل���ى الرحمة والعدال���ة والحرية 
والمساواة، وأن كل همهم ُمنصّب على الفرعنة عبر حيازة كل السلطة 

أو القارونية من خالل جمع حطام الدنيا ومالها بالنقير والقطمير.

وبه���ذا الصني���ع تضي���ع مصالح الب���الد ويروع العب���اد عبر فقدان 
 الطمأنين���ة واألم���ن، فتنته���ك األع���راض والحرم���ات ويعي���ش الناس

في الهرج وتضيع المصالح العامة والخاصة.

وفي هذا اإلطار تعد األحداث التي تعرفها تركيا اليوم فظيعة بكل 
المقاييس، فعلى المس���توى الخارجي فقَد العالم اإلس���المي والعربي 
س���نًدا كبيًرا كان في أمّس الحاجة إليه في ظل ما يعيش���ه من تجاذبات 
سياس���ية وتخلف في التنمية، وفقَد العالم العربي واإلس���المي س���نًدا 
وُحلًما طالما انتظره، كما فقَد العالم بأسره دولة عظيمة كان بإمكانها 
المس���اهمة في تحقيق توازنات دولية وازن���ة بكل المقاييس، أما على 
المستوى الداخلي فال أظن عاقاًل يقبل االعتداء على الحقوق وانتهاك 

الحريات أو ضياع المصالح وإهانة الشرف بهذا الشكل.

منذ س���نوات والعالم يترق���ب نمّو تركيا بين حاس���د ومؤيد، وزاد 
م���ن ش���دة التربص عدد م���ن الخطوات المهمة الت���ي عرفتها تركيا في 
تحقيق تنمية حقيقية وديمقراطية واعدة، ولكن شيطنة الالعبين الكبار 
في صناعة الصورة الجميلة والمش���رفة لتركيا جعلت المس���يرة ترتبك 
والثقة تُفتقد في الداخل قبل الخارج، ال ينكر عاقل أن البناء التربوي 
والفك���ري الضخ���م ال���ذي قام ب���ه المفكر فت���ح اهلل كولن، بن���اٌء عظيم 
بكل المقاييس وقد أش���اد به أعداؤه قبل أوليائه في كل ربوع العالم، 
كم���ا ال يغي���ب ع���ن الذه���ن العبقرية السياس���ية التي أب���دع فيها رجب 
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طيب أردغان رغم كل المالحظات، وبذلك تزوجت السياسة بالتربية 
فأنتجت واقًعا غاية في الجودة والصالبة.

بين هذا وذاك بزغ فجر ١٧-٢٥ ديس���مبر )٢٠١٣م( حين أجمع 
المعارض���ون على ما حدث من عمليات فس���اد الت���ي اتهم فيها بعض 
الوزراء، حينها بدأت شقة الخالف تكبر بين السيد أردغان والمعارضة، 
وبقدرة قادر توجهت كل أصابع االتهام مباش���رة إلى األس���تاذ كولن 
فض���اًل ع���ن رج���ال حرك���ة الخدمة، هن���ا وب���دل تقدي���م المتهمين إلى 
القضاء ليبرئهم أو يتهمهم يتدخل السيد أردغان ليأمر باإلفراج عنهم، 
بعدها عمت الساحة الداخلية والخارجية اتهامات بتدخله في القضاء 
وتجاوز صالحياته وخرق الدس���تور، ولم يك���ن اإلعالم المقرب من 
حركة الخدمة إاّل واًحدا من هذه األصوات، وبدل تدخل من يسمون 
أنفس���هم حلف���اء وأصدقاء تركي���ا لتطويق الموق���ف، تدخلت األيادي 
الخفي���ة لتصب الزيت على النار ليأمر الس���يد أردغان بمعاقبة كل من 
كان ل���ه عالقة بالتدخل ف���ي ملف الوزراء المتهمي���ن وبعض أبنائهم، 
وبذل���ك وحس���ب الرواي���ات والتقاري���ر الداخلية بالخص���وص يصبح 

الظالم مظلوًما والمظلوم ظالًما.

بعد ذلك اتس���ع الفتق على الراتق وزاد من عمق األزمة مش���اكل 
السياس���ة الخارجي���ة.. حيث تقلص���ت العالق���ات الخارجية مع دول 
الج���وار إلى حد القطيعة والحرب، فيما تطورت وبش���كل دراماتيكّي 
م���ع إس���رائيل، وذل���ك بتزامن م���ع انس���حاب كثير من الش���خصيات 
والوج���وه النزيه���ة والمحترم���ة بداية باألعضاء المؤسس���ين والبارزين 
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ف���ي حزب العدال���ة ومروًرا بالرئيس الس���ابق "عبد اهلل ج���ول" وانتهاء 
باستقالة "داود أوغلو".. الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال.

ما يثير االنتباه في كل ذلك هو ربط كل األحداث بجماعة الخدمة 
وفت���ح اهلل كول���ن، علًم���ا أن كّل االتهام���ات لم تُثبت ول���و مرة واحدة 
ت���ورط أح���د م���ن أعضاء حرك���ة الخدمة في فس���اد مال���ّي أو أخالقي، 
لتبقى الّتهم دائًما عامة وبدون دليل، أو سياس���ية في أحسن األحوال، 
والمتأم���ل في الموضوع قد يجد لذلك مبررات منها االنتش���ار الكبير 
والملف���ت للمتعاطفين م���ع حركة الخدمة إضافة إل���ى النجاح الكبير 
الذي حققته هذه الحركة في كل المجاالت، لكن لما س���ئل األس���تاذ 
كول���ن ع���ن ذلك كان جوابه مقنًعا لجهات عديدة، ومفاده أنه وبصفته 
مواطًنا وعالًما يتحمل مس���ؤوليته ودوره في تربية وتكوين المواطنين 
ب���ل وكل الن���اس مذكًرا إياهم بما يأم���ر به دينه وواجبة الوطني، ثم إن 
أبن���اء ه���ذا الوطن لما انتش���روا ف���ي كل حدب وصوب ال ش���ك أنهم 
كان���وا يعملون بم���ا يفرضه عليهم واجبهم الوطن���ي أو الديني وفق ما 
يحمل���ون م���ن قي���م وأخ���الق، وكل ذلك في إط���ار االلت���زام الواضح 

بدستور وقوانين البالد. 

إًذا فهل يحاس���ب األس���تاذ كولن على ما قام به من واجب وطني 
أو دين���ي، أم يحاس���ب على آرائه ومواقفه المعارض���ة أحياًنا لمواقف 
أردوغ���ان؟ أم يحاس���ب عل���ى م���ا حقق���ه م���ن نجاحات؟ أم يحاس���ب 
 عل���ى أم���ور أخرى؟ نعم، قد نجد من بين رج���االت الدولة وموظفيها 
أو جنوده���ا من يق���ع فيما يخالف القوانين واألع���راف المعمول بها، 
وفي هذه الحالة ال يُعذر في تحمل تبعات فعله أيّّا كان فكره وعقيدته، 
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أما أن يحاسب أحد على أنه يحمل فكر األستاذ كولن أو يدافع عنه 
فهذا عين الظلم وقمة التعدي، في كل األعراف والقوانين.

أيًّ���ا كان األم���ر فإن الت���ورط في عملية محاول���ة انقالب ١٥ يوليو 
)٢٠١٦م( يُعد قاصًما للظهر بالنسبة لتركيا من جوانب كثيرة:

األول: أن التفكي���ر ف���ي االنق���الب ُحمق وتهور ب���كل المقاييس، 
حم���ق ألن التغيير في عصر العولمة يقوده الفكر والثقافة والقناعات، 
وال شك أن المتتبع للتغيرات الدولية اليوم يلحظ كيف تُفرغ الدول 
الكب���رى جهوده���ا وتنفق بس���خاء أموالها من أجل ذل���ك في عدد من 
أماك���ن العالم القوي، ولو كان االنقالب المباش���ر مجدًيا لما ترددت 
ال���دول في العمل به، لكنها تس���تغل كل ته���ور في هذا االتجاه لدعمه 
أو توجيه���ه قص���د تحقي���ق مصالحه���ا، وهو ُحمق ألن توس���ع الدولة 
وتشابك خيوطها واختالف عقائد وميول وأفكار رجاالتها يُعقد هذه 

العملية إن لم يجعلها من المستحيالت.

وم���ع كل ذل���ك ف���إن المس���تفيد األول مم���ا يجري ف���ي تركيا هم 
خصومها الحقيقيون في الداخل والخارج، أما في الداخل فال يحتاج 
األمر إلى عبقرّي لفهم ذلك، فبمجرد استقراء سريع لتاريخ هذا البلد 

نفهم بما ال يضع مجااًل للشك من هم خصوم تركيا الحقيقيون.

وأما خارجيًّا فال شك في أن الحديث عن إعادة تشكيل المنطقة 
وإعادة ترتيب أدوار الالعبين الكبار غير خاف على المهتمين، بل إن 
الحديث عن خلق "دول" جديدة أو "هالل" جديد أو "ش���رق أوس���ط 
جدي���د" …كل تلك مش���اريع تم اإلع���الن عنها غير ما مرة من طرف 
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جهات كثيرة، وكلها تكاد تجمع على أن المستفيد األول هما طرفان 
اثن���ان إي���ران وإس���رائيل، وإن قبلن���ا كل االحتماالت ف���إن قبول تورط 
المعنيي���ن بالش���أن الترك���ي من والة أمره وبناة صرح���ه أمر يحتاج إلى 
دليل، وإن اختلطت كل األوراق ووقع احتمال جهة معينة فال يمكن 
فه���م أو قب���ول اتهام فت���ح اهلل كول���ن العتبارات ش���كلية وموضوعية، 
أما ش���كاًل فيتعذر ذلك لكون التنظيم ليس تنظيًما س���ريًّا بل إنه يتعذر 
ف���ي ظ���ل هياكل دولة ُمعق���دة وجيش قوّي ومعارضة ش���ديدة لكل ما 
ه���و دينّي… لن يس���تقيم ذل���ك إال أن يكون فت���ح اهلل "يحّرك الجن!" 

و"يستعمل السحر!" كما يُرّوج خصومه.

أم���ا م���ن حي���ث الموض���وع ف���كل الباحثي���ن والدارس���ين يعلمون 
المواق���ف المبدئي���ة له���ذا الرجل وإن عمله على تنزي���ل تلك المبادئ 
الس���امية واإلنس���انية عبر مؤسس���ات قوية وناجحة دالة على انس���جام 
الرجل مع مواقفه في الس���لم والحرب، وإن كان له أن يفتخر فليكفه 
دفاعه عن العمل المدني وعبر المؤسس���ات وفي ظل القوانين، وهذا 
يشهد به القاصي والداني، إال أن يكون كل المثقفين والعلماء والدعاة 
والسياس���يين الذي���ن يثنون على هذا الرج���ل ومواقفه بل ويدعون إلى 
اقتفاء أثره، حمقى أو مغرر بهم أو عاجزون عن فهم مكره وخلفياته 

العدوانية كما يّدعي خصومه.

وخالصة القول إن هذا البلد العظيم اليوم يعيش محنة وفتنة لعن 
اهلل من أيقظها، وســـواء تعلق األمـــر بإيقاظ فتنة أو التخطيط النقالب 
فالنتيجة ســـواء، إنها الفرقة التي تنتهي بالفشـــل كمـــا قرر الدين وأكد 
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العقالء عبر تاريخ اإلنســـانية الطويل؛ الذي يســـن بأن المستفيد األول 
هم الخصوم الحقيقيون، وإال كيف نفهم انقالب قرارات السياســـات 

الداخلية والخارجية لتركيا بدون مقدمات؟

ا في لمح البصر؟ كيف  ا والعدو صديقاً كيـــف يصبح الصديق عدوًّ
يتـــم التطبيـــع مـــع الكيان اإلســـرائيلي وتشـــرع األبواب أمام إســـرائيل 
بشكل يستحيل فهمه؟ ثم كيف ولماذا تم وضع لوائح مفصلة وطويلة 
لـــآالف مـــن رجال الدولة والموظفين في كل أســـالك الدولة قبل ما 
ا من  ســـمي انقالباًـــا وربط ذلك بمحاولـــة االنقالب فيما بعـــد؟ وأخيراً
المســـتفيد من إهانـــة ثاني أكبر جيش في المنطقة، بـــل وتفريغ الدولة 
مـــن آالف األطـــر من الجيش واألمن والقضـــاة والمربّين بل وفي كل 

مجال؟ كل هذا يفتح الباب على مصراعيه أمام كل االحتماالت.

ف���اهلل نس���أل أن يحف���ظ هذا البلد م���ن كل س���وء وأن يجعل تدمير 
خصومه في تدبيرهم آمين.



يٌد؟!" �سِ "�أََلْي�َض ِمنُكم َرُجٌل رَّ
)٤٢(")Emine Eroğlu( بقلم: "أمينة أَرأُوْغُلو
[نُشر في www.zamanarabic.com ٣١ يوليو/تموز )٢٠١٦م(]

قال س���عيد بن س���لم الباهلي: "صلى بنا الخليفة العباس���ي الهادي 
َْعِل  ��ْم نَ

َ
ل
َ
ص���الة الغ���داة، فقرأ: س���ورة النبأ، فلما بل���غ قوله تعالى: ﴿أ

ْرَض ِمَهاًدا﴾ )سورة النََّبِأ: ٦/٧٨( أُرتَج عليه فرددها، ولم يجسر أحد أن 
َ
األ

يَْس ِمْنُكْم 
َ
ل
َ
يفتح عليه لهيبته، وكان أهيب الناس، فعلم ذلك فقرأ: ﴿أ

رَُجٌل َرِشيٌد﴾ )سورة ُهوٍد: ٧٨/١١(، ففتحنا عليه".

أحياًن���ا تس���توقفكم عبارة معينة فيذكرها لس���انكم تك���راًرا ومراًرا، 
وأما أنا فأكرر في هذه األيام اآلية التالية:

ِشيٌد؟!" "أََلْيَس ِمنُكم َرُجٌل رَّ

فبينما يهاجمون على المؤسسات التعليمية، وينهبون أموال الناس 
الح���الل، ويصفون المنح الدراس���ية واألضحيات الت���ي قدمها رجال 
الخير من رأس���مالهم الستخدامها في أعمال الخير وبناء المؤسسات 
التعليمي���ة بغي���ة تربية أجيال المس���تقبل، والتي كان أصحاب الس���لطة 
الحاكم���ة يقدمونها أيًض���ا في األيام الخوالي، إنه���م يفعلون كل ذلك 
)٤٢(  كاتبة وصحفية تركية، وهي كانت صاحبة عمود في جريدة "زمان )Zaman(" التركية التي كانت أكثر 

مبيًعا في تركيا قبل إغالقها من ِقبل الحكومة.
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س���ي "مادة الدين" الذي  بوصم���ة "دعم اإلرهاب!"، ويصرخ أحد مدّرِ
يبلغ من العمر ٥٦ عاًما، والذي لم يؤِذ في حياته حتى نملة قائاًل:

"إنهم اعتقلوني بتهمة اإلرهاب، رغم أنني ال أقدم حتى الســـكين 
ا طرفه الحاّد خشـــية أن أثيـــر لديها الخوَف  لزوجتـــي فـــي المنزل مبرزاً
ا فتجد نفســـك قد أصبحت إرهابيًّا!  والهلع! بمعنى أنك تســـتيقظ يوماً
لكنك ال تعرف شيئاًا عن اإلرهاب.. ال يمكنني أن أكون إرهابيًّا، فأنا 

عاجز عن ممارسة اإلرهاب بواقع فطرتي"

وعندم���ا ينتهك���ون حق���وق األيتام ويبعدون أناًس���ا ع���ن وظائفهم 
رغ���م عياله���م، ويقتلون األبري���اء، ويداهمون المن���ازل منتصف الليل 
 فإنه���م بذل���ك يترك���ون الش���يوخ الرك���ع واألطفال الرض���ع بال معيل

وال نصير…

ِشيٌد يوصي بالحق والعدل؟! أََلْيَس ِمنُكم َرُجٌل رَّ

طالم���ا أنن���ا مّتفقون جميًع���ا على أن الذين ال يوص���ون بالحق في 
خس���ران وض���الل مبين… أل���ن تقولوا ف���ي وجه ه���ؤالء الظلمة: "إن 
 ه���ذا ك���ذٌب وافتراء ال تقولوه"، "هذا افتراء ال تُقبلوا عليه"، "هذا ظلم

ال ترتكبوه"،"ال تتعّدوا الحدود".

متى تخليتم عن توصية الظالم بالعدل، والعادِل بالرحمة، فُرْحتم 
تقولون للمظلومين "الوضع ليس كما تعتقدون، أنكروا انتماءكم إلى 
حركة الخدمة، وإال سيِحل الدور عليكم كذلك"!! واعتبرتم قول هذا 

من ضروب التوصية بالحق؟
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تذكروا إذ يقول جالل الدين الرومي)٤٣(: 

ـــا تنقلب تنّيناًـــا"، بمعنى أن  "إن لـــم تـــَر األفعى إنســـاناًا أربعين عاماً
األفعى إن لم تُخِرج الســـّم الكامن في جوفها من خالل لدغ شـــخٍص 
ما لمدة طويلة ســـتتحول إلى وحٍش"؛ وكذلك إذا لم يستطع اإلنسان 
ا إلى شـــّرٍ محـــض مثل هذه  تزكيـــة نفســـه بالخيـــر يتحـــول كيانـــه تماماً
 األفعـــى، فهـــل أنتـــم تركتم مـــن كانـــوا ينصحونكم بالخيـــر فأصبحتم

ا؟ ال تنصحون بالخير أبداً

يقول اإلمام أبو حامد محمد الغزالي )ت: ٥٠٥ه�/١١١١م(:

"َوَق���اَل فت���ح الموصل���ي  أََلْي���َس اْلَمِري���ُض ِإَذا ُمِن���َع الطََّع���اَم 
َواَء َيُموُت، َقالُوا: َبَلى! َقاَل: َكَذِلَك اْلَقْلُب ِإَذا ُمِنَع َعْنُه  َراَب َوالدَّ َوالشَّ
اْلِحْكَمُة َواْلِعْلُم َثاَلَثَة أَيَّاٍم َيُموُت، َوَلَقْد َصَدَق َفِإنَّ ِغَذاَء اْلَقْلِب اْلِعْلُم 
َواْلِحْكَم���ُة َوِبِهَما َحَياتُُه َكَما أَنَّ ِغَذاَء اْلَجَس���ِد الطََّع���اُم َوَمْن َفَقَد اْلِعْلَم 
َفَقْلُبُه َمِريٌض َوَمْوتُُه اَلِزٌم َوَلِكنَُّه اَل يش���عر به إذ حّب الدنيا وش���غُله بها 
أبطل إحساس���ه...")٤٤(، هل سكوتكم عن هذا الكّم الهائل من الجور 
والظل���م ناب���ٌع عن خلّوكم حتى م���ن خردل من هذا العل���م والعرفان 

والحكمة؟

)٤٣(  جـــالل الديـــن الرومـــي )١٢٠٧-١٢٧٣م(: من أعظم ش���عراء األت���راك، درس على أبي���ه بهاء الدين، 
ورحل إلى بالٍد عديدة، التقى في مدينة "قونيه )Konya(" بأس���تاذه ومرش���ِده "ش���مس الدين التبريزي" فكان 
له تأثيٌر كبيٌر عليه، من أهّمِ آثاره ديوانه "ديوان ش���مس تبريزي"، وديوانه الكبير "المثنوي" وكتابه المش���هور 

"فيه ما فيه"، وهو مؤسس الطريقة المولوية.
)٤٤(  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ١-٤، ٧/١-٨.
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وكذلك يقول اإلمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي )١٥٦٤-
١٦٢٤م()٤٥(: 

"ال تدفعوا الجهالء ليطيلوا ألس���نتهم إل���ى العظماء والكبار"، هل 
باتت ألس���نتكم ال تس���تطيع النط���ق بالخير والتعبيَر ع���ن الحق ألنكم 
حّرضتم الجهالء على إطالة ألس���نتهم إل���ى العظماء والكبار، فغدوتم 
تصّفق���ون وتجللون من يوصون بالش���ر وتضعونهم على رؤوس���كم؟ 

باهلل عليكم ماذا حدث وحّل بكم؟

ِشيٌد؟! أََلْيَس ِمنُكم َرُجٌل رَّ

تعرف���ون الرجل المؤمن م���ن "آل فرعون"وهو نموذج لش���خصية 
معينة… إنه "رجل عاقل حكيم" بين الذين تجاوزوا حدودهم… إنه 
بطل حقيقي اس���تعاذ باهلل تعالى وأوصى بالحق في أوساط من ركعوا 

وخضعوا لقوة السلطة وانبهرت عيونُهم بسحرها الجذاب…

قص���ة ه���ذا الرجل ال ت���ِرُد ف���ي الت���وراة والتلمود، وإنم���ا هي هبة 
القرآن لتاريخ اإلنس���انية أخرجها من قب���ر التاريخ ليحفرها ويخّلدها 
ف���ي األذهان... وعلى وجه الخصوص في أذهاننا نحن المس���لمين.. 

لذلك سأعيد ذكرها كي تكون ذكرى وعبرة لقلوبنا مرة أخرى:
)٤٥(  اإلمام الرباني: هو أحمد بن عبد األحد السرهندي الفاروقي )٩٧١-١٠٣٤ه�( الملقب بحق "مجدد 
األل���ف الثان���ي"، ب���رع في علوم عصره، وجم���ع معها تربية الروح وتهذيب النف���س واإلخالص هلل وحضور 
القل���ب، رف���ض المناص���ب الت���ي عرضت عليه، ق���اوم فتنة "الملك أكب���ر" التي كادت تمحق اإلس���الم، وّفقه 
المول���ى العزي���ز إل���ى صرف الدولة المغولية القوية من اإللحاد والبرهمية إلى احتضان اإلس���الم بما بث من 
نظام البيعة واألخوة واإلرشاد بين الناس، طّهر معين التصوف من األكدار، تنامت دعوته في القارة الهندية 
حتى ظهر من ثمارها الملك الصالح "اورنك زيب" فانتصر المس���لمون في زمانه وهان الكفار، وانتش���رت 
طريقته "النقش���بندية" في أرجاء العالم اإلس���المي بوساطة العالمة خالد الشهرزوري المشهور بموالنا خالد 
)١١٩٢-١٢٤٣ه�(، وله مؤلفات عديدة أشهرها "مكتوبات" ترجمها إلى العربية "محمد مراد" في مجلدين.
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َسبِيَل الرََّشاِد﴾ )سورة المؤمن/َغاِفٍر: ٢٨/٤٠-٢٩(.

وبينما كان فرعون يخطط لقتل سيدنا موسى  وقومه، أخرج 
اهلل أمام���ه ذل���ك البطل من قصره وعائلته ورجاله.. يبدو أن هذا البيان 
الذي يدعو الناس إلى االعتدال واالتزان لم يؤثر في فرعون، غير أن 
رس���الة الص���دع بالحق والنطق بالصدق له���ي تنطوي على قيمة كبرى 
عند اهلل  بحيث سمى هذه السورة المباركة ب�"سورة المؤمن/غافر" 

إضافة إلى ذلك البطل المجهول.

إذا أمعنت���م النظ���ر وأعملتم الفكر فس���ترون أن ه���ذا البطل يفّضل 
استخدام لغة محايدة بعيًدا عن العاطفية، فيؤكد ضرورة تفكير الناس 
  ف���ي احتمالي���ة نزول بع���ٍض من المصائ���ب التي يعد بها موس���ى
له���م ويحذرهم منها، يخاطبهم قائاًل: "تتهمون إنس���اًنا بالكذب وأنتم 
تعلم���ون صدق���ه، ف���ال يمك���ن أن يجتمع ه���ذان الوصف���ان المضادان 
في ش���خص واحد، نظًرا الس���تحالة جمع الضدين، ولو كان موس���ى 
-حاش���اه- كاذًب���ا، لما أيّده اهلل عّز وجّل باآلي���ات والبراهين، وإن يُك 
ا فال موقع وال مكانة له في المجتمع بال ش���ّك، فال داعي  كاذًبا حقًّ
لخوفكم، وإن يُك صادًقا فأنتم كذابون سّفاكون للدماء، ولن يوفقكم 
اهلل في تحقيق أهدافكم المش���ؤومة، بل س���تعود كل مخططاتكم وبااًل 
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وبالًء عليكم".. ثم يدعو قومه إلى الخير وإن اتفقوا على الشّر قائاًل: 

"يا َقْوِم"!

واآلن أعود وأسائلكم مرة أخرى:

أليس بينكم رجٌل مؤمٌن مثل مؤمن آل فرعون ليقول هذه الجملة 
القرآنية من جديد:

ِس 
ْ
نَا ِمْن بَأ ْرِض َفَمْن َيْنُصُ

َ
َْوَم َظاِهِري��َن ِف األ ُك الْ

ْ
ُمل

ْ
ُكُم ال

َ
ْوِم ل

َ
﴿يَ��ا ق

اهللِ إِْن َجاَءنَا﴾ )سورة المؤمن/َغاِفٍر: ٢٩/٤٠(.



محاولة �نقالب تركيا ونظرة �أكثر تعّمًقا لحركة "�لخدمة"
)٤٦(")Alex Morel( بقلم: "أليكس موريل 
[نُشر في جريدة "هافنجتون بوست )The Huffington Post(" ٢ أغسطس )٢٠١٦م(]

ش���اهد الكثير منا في دهش���ة ما حدث في تركيا الجمعة الماضية 
في الخامس عشر من شهر يوليو.. ومع أن هذا لم يحرك ساكًنا لدى 
بع���ض الناس، إال أن تاري���خ تركيا المضط���رب والحافل بمحاوالت 
االنقالب ال يزال حاضًرا في أذهان مواطنيها.. ولكن خالل ساعات، 
فإن ما حدث كان كفياًل بأن يجعلك تش���عر أنك لم تتعرض لمفاجأة 
م���ن قبل، لدرج���ة أّن حاجبيك يرتفعان ويظه���ر العبوس على جبينك 
دهش���ة.. وبإمكان أي ش���خص على ش���يء م���ن الدراي���ة بتاريخ تركيا 

ا يحدث على الساحة. المعاصر أن يدرك أن شيًئا مريًبا جدًّ

عملي و�صبب كتابتي لهذا:

منذ س���نوات قليلة مضت س���معُت للمرة األولى عن حركة مدنية 
تركّي���ة له���ا أذرع ف���ي المج���االت التعليمي���ة، ح���وار األدي���ان وأعمال 
تخفي���ف األزم���ات حول العالم وليس في تركي���ا فقط.. دفعني عملي 
الفني كمعلمة للتداخالت فيما بين الجوانب االجتماعية والشخصية، 

St. John’s University. ٤٦(  األستاذ الدكتور األمريكية، جامعة(
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وخبرتي في توثيق عمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المساعدة 
إلى أن أعتزم إجراء دراس���ة متعمقة حول أعمال حركة "الخدمة" كما 
يطل���ق عليه���ا.. فمنذ طليعة ه���ذا العام وأنا أق���وم بتوثيق مصور لعمل 
حرك���ة "الخدم���ة"، لك���ن األهم أني عرفت أش���ياء ع���ن المنتمين إليها 

ودوافعهم.

فم���ن خالل منظم���ات مثل معه���د "جزيرة الس���الم"، تمكنت من 
التوس���ع في الخوض في تلك الدراس���ة ونش���اطها، وق���د اصطحبني 
ه���ذا المش���روع بالفعل اآلن ف���ي رحلة إلى أماكن مث���ل هايتي، الهند، 
نيب���ال، باإلضاف���ة إلى تركي���ا، وآمل أن يصطحبني إل���ى مناطق أخرى 
حي���ث توجد حركة "الخدمة".. وم���ن الصادم أن الرئيس رجب طيب 
أردوغ���ان قد اتهم تلك الحرك���ة بدعمها لمحاولة االنقالب باإلضافة 

إلى وصفها بالمؤسسة اإلرهابية.

محاولة االنقالب وما يحدث في تركيا االآن

لق���د ش���عرنا باالرتياح والس���عادة عندما نجحت ما تس���مى بإرادة 
الناس والديمقراطية في الدفاع عن حكومة منتخبة ديمقراطيًّا، ولكن 
كما أش���رت سابًقا، كان الش���يء الغريب هو أن االنقالب لم ينجح.. 
من الصعب على أي تركي وأي شخص آخر غير تركي على دراية بما 
يحدث أن يس���توعب كيف كان الغموض يشوب تلك المحاولة، إلى 
جانب عدم التحضير، واختفاء الدعم من الجيش نفسه.. ال يمكن أن 
تقع العسكرية التركية -حامية الجمهورية العلمانية- في خطإ كهذا.

ضف إلى هذا كفاءة الش���رطة وس���رعتها، والحش���ود المنظمة من 
المواطنين التي خرجت لحماية دولتها، واالكتشاف الفوري لمدبري 
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االنقالب وإدانتهم.. سامحوني إن بدا علي الشّك، لكن هذا الموقف 
يمزج بالفعل بين مش���اعر انتصار الحري���ة وتهديد األغبياء.. لقد اتهم 
الرئي���س أردوغ���ان فت���ح اهلل كولن -رج���َل الدين اإلس���المي المعتدل 
ال���ذي يعي���ش ف���ي منفاه االختي���اري في الوالي���ات المتح���دة منذ عام 
)١٩٩٩م(، والذي هو واضُع حجر األساس لحركة "الخدمة" الحركة 
المدني���ة بمش���اركة آخرين على مدى أربعة عق���ود منصرمة- بالتحكم 

في محاولة االنقالب وامتالِكه منظمة إرهابية.

لقد طالب أردوغان على المإل بتسليم فتح اهلل كولن بدون تقديم 
برهان، ووجه أعضاء مجلس���ه أصابع االتهام نحو الواليات المتحدة 

أيًضا بتهمة دعم االنقالب.

لق���د كان هذا الحدث س���بًبا في وجود ع���دد من الوفيات ال يغتفر 
ربم���ا )٢٩٠ وزي���ادة(، إال أن���ه عل���ى ما يبدو أن األس���وأ ل���م ينته بعد، 
فهن���اك أع���داد متزاي���دة، فقد تم القب���ض على ما يقرب م���ن )٣٠٠٠( 
عض���و في الحربية، كما تم إيقاف حوال���ي )٣٠٠٠( قاٍض ونائب عن 
العم���ل وواجهوا االعتقال لزعم أنه���م على صلة بحركة الخدمة التي 
تُدع���ى أحياًنا ب�)حرك���ة كولن(.. وتم فصل عدد مه���ول من أعمالهم، 
وه���و ما يربو على )٦٠٠٠( موظف بالخدمة العامة واألكاديميين بما 
فيه���م م���ا يزيد عل���ى )١٥٠٠( عميد جامعي لزع���م تورطهم بعالقات 
م���ع حركة كول���ن.. إن لم تكن تلك حملة ضد المعارضين أو عملية 
تطهير فكري، فال أعرف ماذا أطلق عليها، لقد أعلنت الحكومة حالة 
الط���وارئ، ودع���ا الرئيس أردوغان إلى إجراء تعديالت في الدس���تور 

وزيادة سلطات الرئيس.. كل ذلك بدعوى الدفاع عن الديمقراطية.
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ما راأيت وما تعلمت من حركة "الخدمة":

دون الخ���وض كثي���ًرا في تاريخ الحرك���ة )الذي يمكنك الحصول 
عليه بسهولة من مكان ما(، ولكن معتمدة فقط على خبرتي وأبحاثي 

حول هذا الشأن، أستطيع أن أقول:

"الخدم���ة" ه���ي حرك���ة مدني���ة تتألف من أش���خاص م���ن مختلف 
مج���االت العم���ل، معظمه���م أت���راك ولكنه���م متنوع���ون اآلن، حي���ث 
أصبحت الحركة تضم جنسيات عدة، بدأت الحركة مستوحية منهجها 
م���ن تعاليم رجل الدين اإلس���المي المعتدل فتح اهلل كولن وهي على 
زون  ه���ذا المنوال منذ أربعة عقود مضت ف���ي تركيا، ويبدو أنهم محفَّ
 بفلس���فة الح���ّب النش���ط، والخدمة، والتس���امح كوس���ائل للمس���اهمة

في بناء مجتمع عالمي س���لمي.. وينصّب تركيزهم بش���كل أساس���ي 
على ثالثة مجاالت لتطبيق تلك الرؤية عالميًّا: 

األول: إنش���اء معاه���د تعليمي���ة ذات مع���دالت تنمي���ة مرتفعة من 
المدارس االبتدائية حتى الجامعات.

الثانـــي: إنش���اء منظمات حوار األديان حي���ث يجتمع كبار رجال 
الدين من مختلف األديان باإلضافة إلى الموظفين العموميين ليجدوا 

أفكاًرا مشتركة ويتشاركوها على المستويين المحلي والدولي.

الثالث: وتقديم الحل السريع للكوارث التي تحدث حول العالم 
مث���ل الزالزل واألعاصير العاتية، عالوة على رعاية األيتام ومس���اعدة 

من هم أقل حظًّا في مجتمعاتنا.
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نُِش���َر مؤّخ���ًرا مق���اٌل لجري���دة "نيوي���ورك تايمز" أش���ار إل���ى حركة 
"الخدم���ة" بأنها حركة دينية س���رية وثرية بش���كل كبي���ر تخضع لقيادة 
رجل الدين المس���لم فتح اهلل كولن.. ال يس���عني إال أن أس���أل، ما هو 
ا ف���ي حركة "الخدم���ة"؟! ربما تبدأ  ا والديني جدًّ الش���يُء الس���ري ج���دًّ
المشكلة بكلمة "حركة" ووصفهم مثل اآلخرين بأنهم مختلفون عنا.. 

تس���مى حركة "الخدمة" أيًضا بحركة "كولن" إال أن هذا قد يكون 
مضّلاًل ألنه بينما تقوم الحركة على تعاليم الس���يد كولن، تبدو األفراد 
والمؤسسات التي تخضع لتلك الحركة أنها تتصرف باستقاللية بدون 
تواصل مباش���ر معه إال أنه���م يقرؤون ويطّلعون عل���ى كتبه ومؤلفاته، 

التي يظهر معظُمها في جريدة "نيويورك تايمز" نفسها.

ع���الوة عل���ى ذلك، ليس هن���اك قيادة ظاه���رة للمنظم���ة األم التي 
تتوحد تحت رايتها شبكٌة من المنتمين لها.

تتعام���ل المدارس بش���كل مكش���وف ف���ي تركيا وأي م���كان آخر، 
وتبن���ي هيئ���ات الحوار عالقات قوية مع الموظفي���ن العموميين وقادة 
المجتمع أينما كانوا.. تفتح العائالت بيوتها الستقبال الجيران لتناول 
العش���اء أو الشاي س���عًيا منهم لبناء مجتمع متفاهم.. واليوم، تفرعت 
حركة "الخدمة" فيما يقرب من مائتي دولة، وهناك ما يزيد على ألفي 
مدرسة حول العالم -العدد غير دقيق- باإلضافة إلى منظمات ثقافية 
أخرى.. من وجهة نظري، فإن الحكومة التركية نفسها ال تحظى بهذا 
التمثي���ل الدبلوماس���ي في تلك ال���دول، لذلك فإن الص���ورة اإليجابية 
 الت���ي تحظ���ى به���ا تركي���ا نوًعا م���ا ترجع بش���كل كبير إل���ى الخدمات 
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التي أس���دتها لها حركة "الخدمة"، ومن الواضح أن الرئيس أردوغان 
الذي كان يوًما ما صديًقا للسيد كولن لم يقّدر تلك الخدمة.

ٌز قوي  ا حركة دينية؟ حس���ًنا، إن االعتقاد الدينّي محّفِ هل هي حقًّ
بالفعل ومصدٌر للثبات في العمل بالنسبة لهؤالء المنتمين إلى حركة 
"الخدمة".. لكن إليكم الجزء المثير بالنسبة لي: إن ما يسميه البعُض 
بترجمة صوفية لإلسالم يقوم على مبادئ الحب والخدمة والتسامح 
مع اآلخرين، كما أش���رت س���ابًقا، ينبع الكثير من���ه من أفكار "جالل 
الدين الرومي"، شاعر القرن الثالث عشر والمحبوب في الحضارات 
الش���رقية والغربية على حد س���واء.. فهذا ليس التفس���يُر لإلسالم ليس 

تفسيًرا داعشيًّا متطّرًفا. 

إن القي���م التي يحث���ون عليها قيٌم عالمي���ة، وذات صدى على كل 
المعتق���دات العامة، وعلى األش���خاص غي���ر المتدينين ذوي االهتمام 
االجتماع���ي. وأخي���ًرا، ل���م أر بعُد أح���ًدا من أعضاء حرك���ة "الخدمة" 
يحاول أن يفرض على أحٍد الدخوَل في اإلسالم.. فالدين ليس جزًءا 
من المناهج الدراس���ية في المدارس التركية، وفي الخارج يتمسكون 
بكل صرامة باإلرشادات التعليمية لتلك البلدان.. نظًرا لما رأيت حتى 
اآلن، أصبح من الصعب بالنس���بة لي أن أصف حركة "الخدمة" بأنها 
حرك���ة ديني���ة، وأصعب منه أن أصفها بأنها منظمة س���رية.. فنش���اطهم 
ملم���وٌس وواض���ح، وينصب تركيزه عل���ى التوعي���ة االجتماعية وبناء 

مجتمعات أكثر تسامًحا ومسالمة.

وم���ع ذل���ك فإن هن���اك جانبين من ش���أنهما أن يثيرا الش���كوك في 
صدور العديد من الناس، وعلى الجانب الشخصي استغرقا مني وقًتا 
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طوياًل لفهمهما.. الس���ؤال األول: الذي يطرح نفسه هو، من أين يأتي 
تمويُل كّلِ تلك األعمال؟ الس���ؤال الثاني: -حيث يراوُدني ش���كي من 
ا لماذا يفعلون كل هذا؟ أعتقد أن تلك األسئلة تعكس  جديد- هو حقًّ

محيطَي المجتمعي والثقافي.

أّواًل: يب���دو أن المنتمي���ن إلى حركة "الخدم���ة" يضربون مثااًل في 
الشعور اإليثاري لخدمة المجتمع، حيث ال يتوّقعون جزاًء سوى أن 
يُكّون���وا عالًم���ا أفضل، بالطبع إنما هو مجتم���ع راٍض ومتأّصل يتيح 

الفرص للجميع.

ثانيا: يتلّقى معظمهم دعًما من خالل التبّرعات والعمل التطّوعي، 
بداية من األفراد البس���طاء الذين يس���اهمون بخمس���ة دوالرات وحتى 
رجال األعمال الناجحين الذين يساهمون باآلالف على نحو منتظم.. 
وبالفعل من المتوقع أن تحقق مؤسسات مثل المدارس اكتفاًء ذاتيًّا، 

تسهم في النهاية على الوجه المأمول في مّدِ وتوسيِع الحركة.

من المحزن أنه من الصعب على معظمنا بلوغ هذا المستوى من 
اإليثار على النفس، والش���عور بالمسؤولية االجتماعية، والرؤية بعيدة 
المدى على الرغم من كوننا نتاَج مجتمٍع يسمو على الفردية والمال 

والسلطة.

سياس���يًّا، ل���م أتن���اول أيَّ جانب مح���ّدد للحركة يظهر ه���ذا النوع 
من الطموح، فهي ليس���ت هيئة س���رية منظمة.. في أي مجتمع يتمتع 
بالحري���ة، يج���ب أن يك���ون المواط���ن المس���ؤول منخرًط���ا على وجه 

التحديد في مستوى سياسي ما.
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وم���ع ذلك فقد أعلن الرئي���س أردوغان -اإلس���المي المحافظ- 
ا بعض الش���يء  ع���ن طموحاته السياس���ية.. فهو يمارس تفس���يًرا خاصًّ
للديمقراطي���ة، ويق���وم بتركيز القوة في المنصب الرئاس���ي، ويتخلص 
بش���كل منظم م���ن األص���وات المعارضة، ويقوم باس���تمرار بتوس���يع 
الص���دع بين جماعات المجتمع التركي المختلفة، بالنس���بة لي، يبدو 

هذا أكثر كتهديد لديمقراطية تركيا العلمانية. 

مخاوف وم�صوؤوليات

إًذا م���ا ال���ذي يح���دث عندم���ا نض���ع ش���خًصا أو مجموعة تحت 
التصني���ف؟ كيف لنا أن نغير الطريقة التي يس���تقبلهم بها اآلخرون؟ ما 
مدى هولة تقّبلنا الكلمات الحماسية والعاطفية لهؤالء الذين يطعنون 
ف���ي الن���اس ويتحّدثون عنهم بالس���وء؟ هل لدينا المق���درة النقديّة كي 
نمّي���ز الحقيقة عندما نتعّرض ألي موقف وخصوًصا عندما يمثّل هذا 

الموقف مسألَة حياة أو موت بالنسبة لشخص آخر؟ 



هل هناك موؤ�مرة على بر�ق �الأمة؟
بقلم: أ. د. فؤاد البنا)٤٧(
[نُشر فيwww.alamatonline.net ٢١ يناير/كانون الثاني )٢٠١٦م(]

 إن تس���ارع األحداث التي تعصف بمنطقتنا العربية واإلس���المية، 
تبدو أول وهلة ثمرة فوضى طبيعية غير موجهة، كنوع من التداعيات 
الناتج���ة ع���ن محاولة عدد من ش���عوب المنطقة الث���ورة على جالديها 
واالنعت���اق من ظالميه���ا، حيث أدى الكبت الطويل والظلم الجس���يم 
بمجاميع من هذه الشعوب إلى الجنوح نحو التطرف ومعاقرة العنف، 
وال سيما بعد التكالب الواضح من قبل قوى وتيارات عديدة، داخلية 

وخارجية، ضد الربيع العربي.

ولك���ن المتابع لتلك الح���وادث واألحداث عن كثب، يدرك أنها 
ليست فوضى عشوائية بل عملية منظمة، إذ يبدو أنها تسير في حلقات 
متسلسلة، وتتجه نحو تحقيق أهداف تتبدى أنها ضد أشواق الشعوب 

بالحرية واالستقالل.

وكلم���ا مر الزمن تنكش���ف م���ا تبدو أنها مؤامرة تل���وح في األفق، 
 رغ���م الجهود الجبارة التي يبذلها المس���تفيدون م���ن الثورة المضادة،

من أجل إخفاء أصابعهم التي تتحرك في الظالم.
)٤٧(  كاتب يمنّي، أس���تاذ الفكر السياس���ي اإلس���المي بجامعة تعز، اليمن مركز أمية للبحوث والدراس���ات 

اإلستراتيجية.
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وكمتخص���ص ف���ي الفك���ر السياس���ي ومتاب���ع لألح���داث بتمعن، 
فإنني أش���عر بتلك األصابع تدفع جماعات العنف في المنطقة نحو 

االتجاهات التي تحقق مصالحها اإلستراتيجية.

وكمس���لم ومواط���ن عربي أخش���ى أن تك���ون كثير م���ن الحوادث 
المتالحقة جزًءا من مؤامرة على ما أسميه بالبراق الحضاري وهو ما 

زال غير قادر على الطيران.

وأقص���د به الجس���م الحامل لمش���روع النهوض الحض���اري لهذه 
األمة.

جناحا البراق

ظل الهالل الممتد من مصر إلى تركيا وفي القلب منه بالد الشام، 
هو القائد األساسي لهذه األمة في معظم المراحل التأريخية.

ويب���دو أن مح���اوالت أم���ة اإلس���الم للنه���وض تتج���دد م���ن هذه 
المنطق���ة، حيث تس���تحيل إلى ب���راق يحاول االرتق���اء باألمة حضاريًّا 

لوصل ما انقطع واستئناف ما توقف منذ زمن طويل.

ولهذا البراق جناحان رئيسان: الجناح التركي والجناح العربي.

: جناح النموذج التركي الناهض أوالاً

ويتمث���ل بمح���اوالت النهوض الحضاري القائم���ة اآلن في تركيا، 
تل���ك المنطق���ة التي تمتل���ك الكثير من مؤهالت الع���روج الحضاري، 

وأهمها باختصار شديد:
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1- العبقرية الجغرافية:

تمتلك تركيا موقًعا إس���تراتيجيًّا يس���مى "آس���يا الصغرى" ويتربع 
على هضبة األناضول، ويقع عند ملتقى أهم قارتين في العالم: آسيا 
وأوروبا، وفي مجمع البحرين: األبيض واألسود، ويتحكم بمضيقين 

هامين للتجارة الدولية: البوسفور والدردنيل.

2- الفاعلية الثقافية:

تركي���ا منطقة التق���اء وتماس بين أكبر ديانتين في الدنيا: اإلس���الم 
والمس���يحية، وظل���ت هذه المنطقة المتصلة ببالد الش���ام، ذات حراك 
ثقاف���ّي فاع���ل أث���رى الثقافة اإلنس���انية بش���كل كبير، ف���ي معظم حقب 
التأري���خ اإلنس���اني، وكان���ت أه���م قنطرة رب���ط بين الثقافات الش���رقية 

والغربية.

3- الثقل التأريخي:

ظلت آس���يا الصغرى من أش���د المناطق الجامدة إس���تراتيجيًّا في 
العال���م، حت���ى إنه���ا تمكنت عب���ر حقب التأري���خ المختلفة م���ن إقامة 
س���لطنات وإمبراطوريات ضخمة، نش���رت ظلها على كثير من أصقاع 

العالم بما فيها أجزاء واسعة من أوروبّا.

4- فاعلية اإلنسان التركي:

من المعلوم أن أغلى ما تمتلكه األمم من ثروات هو اإلنسان.

واإلنسان التركي مميز بنشاطه الدائب وعمليته الدائمة، ومعروف 
بذكائ���ه الحض���اري وحس���ه التج���اري، ومش���هور بقدرات���ه العس���كرية 

وطاقاته الروحية.
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الوقائ���ع واألرق���ام ذل���ك كل���ه، بجان���ب ركام هائ���ل  وتص���دق 
من الخبرات التأريخية الغنية والمتنوعة.

5- التحديات الداخلية والخارجية:

تعرضت تركيا لتحديات شّتى منذ قرن من الزمان، حيث انبجست 
م���ن داخله���ا واندفعت م���ن خارجها، ووصلت إلى ح���د احتاللها من 
قب���ل ُدول التحال���ف في الحرب العالمية األولى، وإس���قاط الس���لطنة 
العثماني���ة، ودفعه���ا نح���و تطبيق نم���وذج متط���رف م���ن العلمانية التي 
زرع���ت التبعية التركي���ة للغرب، وجعلتها ذياًل له ف���ي الواجبات دون 
الحقوق، إذ ضم الغرب تركيا إلى حلف ش���مال األطلسي العسكري 
منذ تأسيس���ه، ورفض إدخالها ضمن الس���وق األوروبية المش���تركة ثم 
االتحاد األوروبي، متعلاًل بأعذار واهية، ومطالًبا بالمزيد من الشروط 

التي عمقت التبعية وفقدان الهوية.

ول���م تثم���ر س���ائر التنازالت ش���يًئا مذك���وًرا، حت���ى أدرك كثير من 
األتراك أن االتحاد األوروبي منظمة مس���يحية ال مكان لبالدهم فيها، 
كما أعلنت ذلك "َتاْنصوا تِش���يلَّْر )Tansu Çiller(")٤٨( رئيس���ة حكومة 
تركي���ا قب���ل نحو عقدين م���ن الزمان، مس���تندة إل���ى تصريحات بعض 

الساسة األوروبيين، بجانب األفعال الواضحة في الواقع.
ْر )٢٣ أكتوبر )١٩٤٦م(: سياس���ية واقتصادية تركية، وهي أول امرأة تركية تتولى رئاس���ة  )٤٨(  َتاْنصوا تِشـــيلَّ
 Süleyman( وزراء تركي���ا، وأول وزي���رة خارجي���ة ف���ي تاريخه���ا أيًضا، وبع���د أن انتخب "س���ليمان دمي���رال
ْر" لرئاس���ة ح���زب الطريق القويم  Demirel(" الرئي���س التاس���ع للجمهوري���ة التركي ُرّش���حت "َتاْنصوا تِش���يلَّ
ا للحزب؛ وقد ترأس���ت الحكوم���ات التركية أرقام  )DYP(، وانتخب���ت ف���ي ١٣ يوني���و )١٩٩٣م( رئيًس���ا عامًّ
٥٠ و٥١ و٥٢ ف���ي الفت���رة م���ن ٢٥ يوني���و )١٩٩٣م( إلى ٦ مارس )١٩٩٦م(، باإلضاف���ة إلى أنها عملت في 
 )RP( منصب وزيرة للخارجية ونائبة لرئيس الوزراء في الحكومة رقم ٥٤ االئتالفية التي شكلها حزبا الرفاه

.)DYP( والطريق القويم
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وال شك أن تحّدي االحتالل واالمتهان قد جرح كرامة األتراك، 
واستفز وجدانهم، واستثار طاقاتهم الكامنة، كما هي عادة التحديات 
الكبرى، ولهذا عدها فالس���فة الحضارة ش���رًطا من ش���روط النهوض 

الحضارّي.

التوج�ش من النموذج التركي

م���ن المؤك���د أن االنبعاث الحضاري الذي تنعم به تركيا منذ عقد 
ونص���ف، يخي���ف التيارات اليمينية المتطرفة ف���ي بعض الدول الغربية 
ذات الخلفيات االستعمارية، وال سيما أن تجربة النهضة التي تحاول 
اإلق���الع اليوم ش���ديدة الطم���وح، وبدأ بعض رموزها بإطالق رس���ائل 
تش���ير إل���ى اس���تلهامها للنموذج العثماني الذي أش���رقت أش���عته على 

أوروبا طيلة قرون من الزمن.
ولذلك بدت في األفق رياح مؤامرة ضد تركيا ذات أبعاد مختلفة، 

لكن لبها يعتمد على تقويض العالقة بين عمودي اإلنجاز.

عمودا النموذج التركي

يب���دو أن نم���وذج اإلقالع الحضاري ال���ذي يتفاعل في تركيا اآلن 
يقوم على عمودين أساسين:

األول: العمود السياسي االقتصادي:
ويتمث���ل في حزب العدال���ة والتنمية الحاكم منذ ١٤ عاًما، والذي 
حق���ق إنج���ازات كب���رى عل���ى س���ائر األصع���دة، وال س���يما الصعي���د 
االقتصادي، حيث نقل تركيا من المركز ١١١ عالميًّا إلى المركز ١٦، 
 وأدخله���ا نادي العش���رين الكبار بق���وة، متقدمة على ع���دد من الدول

التي سبقتها بمسيرة اإلقالع الحضاري.
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وما تزال تركيا تتقدم نحو الصدارة بس���رعة، رغم كس���اد االقتصاد 
األوروبي وبشكل خاّص في الدول المحيطة بتركيا، كاليونان التي تعد 
الخلفية التأريخية والمكون الثقافي البارز للحضارة الغربية المعاصرة.

اآلخر: العمود التربوي واالجتماعي

ويمثله تيار الخدمة بقيادة الداعية والمفكر التركي فتح اهلل كولن، 
وكان ه���ذا التي���ار ش���ريًكا لحكوم���ة العدال���ة غير المنظ���ور في تحقيق 
النجاحات السابقة، حيث كان رديًفا قويًّا بكوادره ومؤسساته التربوية 

واالجتماعية واالقتصادية واإلعالمية التي خدمت التجربة وأثرتها.

وق���د حقق تي���ار الخدمة منج���زات هائلة داخل تركي���ا وخارجها، 
في مجاالت المدارس والجامعات والمؤسس���ات اإلعالمية والثقافية 
والفنية والبنوك والش���ركات والعمل االجتماعي والخيري، س���واء من 
ناحية الكم أو الكيف، حتى إنه اس���تدعى االهتمام والدراس���ة الغربية 
القوية، حتى إن هناك أكثر من ١٠٠ رس���الة علمية في الغرب درس���ت 

الخدمة، كما علمُت من بعض قادتها.

وال ب���د أن التي���ارات االس���تخباراتية واالس���تعمارية الغربي���ة التي 
تتوج���س خيف���ة من صح���وة األتراك، ليس���ت مرتاحة لم���ا يقدمه أبناء 
الخدم���ة م���ن نم���اذج ف���ي العط���اء ولم���ا يحققون���ه من نجاح���ات في 
 البناء، س���واًء ف���ي تركيا أو خارجها، إذ توجد على س���بيل المثال أكثر

من ٢٠٠٠ مدرسة للتيار تتوزع في ١٧٠ دولة من دول العالم.

ولذلك أالحظ قرائن كثيرة تدل على أن دواًل ومؤسس���ات غربية 
���ا ماك���ًرا في اإليق���اع بين عمودي المش���روع التركي،  تلع���ب دوًرا ذكيًّ
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وتتظاه���ر بالتماه���ي م���ع مخاوف كل طرف الس���تثارته ض���د اآلخر، 
وتم���ارس ص���وًرا من الدعاية الس���وداء لتش���كيك كل ط���رف باآلخر، 
وبالتعاون المباشر أو غير المباشر مع عناصر من الدولة العميقة التي 
تكون���ت طيل���ة عقود من العلمانية المتطرفة، ول���م يبتلعها البحر الذي 
ابتل���ع الدول���ة العميقة لفرعون؛ ألن���ه بالطبع ال يمتلك أي أحد عصا 

موسى  في هذا الزمان!!

الجناح الثاني: الربيع العربي

اندلع���ت ش���رارة الربي���ع العربي آخ���ر ع���ام )٢٠١٠م(، معبًرا عن 
أش���واق العرب للخ���الص م���ن إذالل الهوامش وصقيع الحواش���ي، 
والعودة إلى متون القوة ونواصي الكرامة الالئقتين بخير أمة أخرجت 

للناس.

وق���د حق���ق ه���ذا الربي���ع خالل فت���رة زمنية قصي���رة، تقدًم���ا كبيًرا 
على مس���توى إعادة تش���كيل الوع���ي وتنظيم الحرك���ة ومحاولة تنظيم 
طاق���ات األم���ة لمواجهة التحدي���ات الكبرى التي تواجهه���ا، مّما أبرز 
القوة الذاتية للفكر اإلس���المي، الذي ينهل منه ويتكئ عليه أصحاب 
الفصيل الرئيسي الحامل لهذا الربيع، ويشير إلى قوة التعبئة والتنظيم 

عند اإلسالميين.

وم���ن المؤك���د أن ه���ذا الربيع قد أيق���ظ مخاوف دع���اة المركزية 
الغربية وصدام الحضارات، واستدعى هواجس الرجل األبيض الذي 
كان قد أعلن عن )نهاية التأريخ(، وموت )الجغرافيا السياس���ية( التي 

تضع حدوًدا بين الدول.
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وأعل���ن أن العولم���ة ترف���ض التحج���ج بالخصوصي���ات الثقافي���ة 
والس���يادة الوطني���ة، لمنع األصلح -أي األقوى- م���ن دخول أّي بلد 
 بحري���ة تام���ة، وأك���د أن الح���دود الوطني���ة، ال محل لها م���ن اإلعراب

في النحو العولمّي الجديد!!

إيقاظ الربيع للمتآمرين

وكم���ا مثل الربي���ع العربي مفاجأة مبهجة للتيارات اإلنس���انية في 
الغ���رب، فق���د كان صادًما لإلمبريالي���ة الغربي���ة وامتداداتها في أعماق 
الحياة العربية، س���واء كانت أنظمة أو س���ارعت للقي���ام بثورة مضادة، 
اس���تنارت بمعلوم���ات أجه���زة المخابرات وأبح���اث مراكز منظمات، 
حيث الدراسات المحلية والدولية، وتسلحت بكّل ما تملكه من حيل 

في مخازن المكر وخزائن المخاتلة.

وم���ن المؤس���ف أن ولوج المؤام���رة الخارجية تم م���ن الفجوات 
القائم���ة ف���ي أس���وارنا الداخلي���ة الهش���ة، وأهمه���ا العصبي���ات الدينية 
والطائفية والعرقية والقبلية والِجَهوية، والتي أحالتها في ظل التخلف 
الماح���ق إل���ى قنابل موقوتة، فجرتها في وج���ه الربيع الذي ينزف دًما 

في كل دولة، لكنه ما يزال يتشبث بأهداب الحياة.

واس���تغلت المؤامرة الثغرات الكب���رى في صروح الربيع العربي، 
وأوله���ا الش���ركاء المتشاكس���ون نتيج���ة انعدام االنس���جام بي���ن تياراته 
ومكوناته، واس���تثمرت الجهل المخيم واألمي���ة المتراكمة، ومواريث 
الصراع القديم والحديث، ومن خاللها نفذت إلى مجاميع مؤثرة من 
المجتمع���ات العربي���ة، فكانت تلك الردة الت���ي جعلت الربيع المزهر 

ينقلب إلى أشواك شتوية!
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التغيرات الداخلية هي االأ�صا�ش

وأختتم هذه المقالة القصيرة بالتأكيد على أن صاحب هذا التحليل 
ال يؤمن بنظرية المؤامرة المطلقة، فالعرب والمس���لمون ليس���وا ريًشا 
ف���ي مه���ب أعاصير العولم���ة، أو أحجاًرا على رقعة الش���طرنج في يد 

الدول والمنظمات الكبرى!

فالمس���لمون يمتلك���ون إمكاني���ات ضخم���ة، تس���تطيع أن تصنع 
له���م مكانة مرموقة، إن اس���تثمروها بوعي وحكم���ة، وقدموا تنازالت 
لبعضه���م البع���ض ف���ي طري���ق التآلف والتع���اون، وإن جعل���وا تحدي 
المؤام���رة الخارجي���ة أداة لصه���ر مكوناته���م وتذوي���ب الخالفات غير 

الطبيعية، وإدارة الخالفات الطبيعية لصالح إستراتيجية النهوض.

ولهذا فإن ما يلوح في األفق من أدلة وقرائن، تشير إلى مؤامرة تكاد 
أن تزول منها الجبال، ال يزيل إيماني بأن التحديات الداخلية أخطر بكثير 
من الخارجية، وأملي بأن محاوالت بعض الدول والحركات التصدي 
له���ذه التحديات هي بداية عودة العافية، كالتقارب التركي الس���عودي، 

وتأسيس التحالف العربي، ثم التحالف العسكري اإلسالمي.

وعل���ى س���بيل المثال فإني ال أخاف م���ن المؤامرة الخارجية على 
تركي���ا رغ���م قوتها، مث���ل خوفي من الخالف���ات الداخلية بي���ن العدالة 

والتنمية ومن تحالف معه وبين تيار الخدمة ومن تخندق بجانبه.

وأخ���اف م���ن الش���قة التي ع���ادت للتوس���ع بي���ن الغالبي���ة التركية 
واألقلي���ة الكردي���ة، بع���د أن كانت على وش���ك أن ت���ردم نهائيًّا، حيث 
 تتس���لل المؤام���رات الخارجي���ة بخب���ث م���ن الفج���وات والتصدعات

في الصروح الوطنية.
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ورغ���م عبقري���ة أردوغان وضخامة المنج���زات التي حققها لبالده 
خالل سنوات قيادته لتركيا، فإنني أخشى من طموحاته الجامحة وال 
س���يما بعد االنتصارات الساحقة التي حققها على خصومه ومنافسيه، 
فق���د جعله ذلك كله منتش���ًيا وربما غير مب���ال بأصدقائه القدامى وغير 
َهّي���اب لخصوم���ه الذين يتكاثرون ويتكتلون، مم���ا دفعه للجموح إلى 
األم���ام حي���ث أبرز طموحاته العثمانية التي تس���تفز العلمانيين األتراك 
وتخي���ف الغربيي���ن، مم���ا س���يجذب المزيد م���ن المتآمري���ن كما تفعل 
روسيا اآلن والتي تؤلب المجتمعات األرثوذكسية ضد ما تصوره بأنه 

السلطان أردوغان!!

وال ش���ك أن ه���ذا التآم���ر الواض���ح، ومحاول���ة تجيي���ش ال���دول 
المج���اورة لتركي���ا ضدها، ودفع األقليات العرقي���ة والدينية والطائفية 
والسياس���ية داخل تركيا للخروج على الثوابت الوطنية وأصول اللعبة 
السياسية، قد تجعل أردوغان يرتكب أخطاء، بعد مكوثه الطويل نسبيًّا 
 في الس���لطة وإنجازاته الرائع���ة، وربما ألحقت ض���رًرا بالًغا بالتجربة،
أو رمت على األقل بمزيد من أحجار العثرة في سكة قطارها السائر. 



م�سروع للق�ساء على حركة �لخدمة وها هي �لنتيجة!
 )٤٩(")Veysel Ayhan( بقلم: "ويسل آيهان
[نُشر في www.zamanarabic.com ١٨ يوليو/تموز )٢٠١٦م(]

عندم���ا تكتش���ف جريم���ة أي ل���ص أو حرامّي أو مرت���ٍش نجد أنه 
يه���رب م���ن الجهات األمنية ه���ذا هو الواقع، لك���ن عندما يكون هذا 
اللص أو الحرامّي ذو منصب رفيع في الدولة ويستند إلى قوة الدولة 
نجده في الغالب ال يختار الهروب عندما تكتشف جرائمه بل يهاجم 
الجه���ات األمني���ة والقضاة ومدعي العم���وم وكأنهم ه���م الذين قاموا 
بهذه الجريمة، هذا ما فعله المتورطون في أعمال الفساد والرشوة من 
رج���ال الحكومة في تركيا أثناء عمليات مكافحة الفس���اد التي أطلقها 
رجال األمن في ديس���مبر ع���ام )٢٠١٣م(، حيث وجدنا المتهمين في 
القضي���ة أطلقوا حملة اعتقاالت في صفوف رجال الش���رطة والقضاة 
والمدعين العموم للتس���تر على الفساد والرشوة بتهمة االنقالب على 
الحكومة، والغريب في األمر أنهم لم يكتفوا باعتقال وإبعاد عشرات 
رجال الش���رطة وقضاة المحكمة ومدع���ي العموم بل حطموا اآلالف 
م���ن مدعي العموم ورجال الش���رطة والقضاء بتصنيفهم ضمن الكيان 
)٤٩(  كاتب وصحفي تركي، وهو كان صاحب عمود في جريدة "زمان )Zaman(" التركية التي كانت أكثر 

مبيًعا في تركيا قبل إغالقها من قبل الحكومة.
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الم���وازي ث���م أقصوهم من وظائفهم، وأبع���دوا اآلالف من الموظفين 
الحكوميين المخلصين عن مناصبهم، كما قاموا أيًضا بإغالق كليات 
الش���رطة وانته���اك حقوق آالف الطالب في تل���ك الكليات من خالل 
طردهم من مدارس���هم بتهمة صلتهم بالكيان الموازي دون تقديم أي 
دلي���ل على صحة هذه التهم، وهكذا دفعوا تركيا إلى عصر جديد من 
تاري���خ الس���رقة العالمي بارتكابهم أموًرا تُصنّ���ف كجرائم في القانون 

الدولي.

وف���ي البداي���ة اعتقدن���ا أن غضبه���م وجبروته���م ناب���ع من كش���ف 
فضائحهم أمام الرأي العاّم ولكن يبدو أننا ُخدعنا إذ أن كل األحداث 
غير القانونية التي يمارس���ونها ما هي إال جزء من األس���اليب القمعية 

التي يتبعونها في إدارة البالد.

س���بق وأن اعت���رف الرئي���س الترك���ي رجب طيب أردوغ���ان بأنهم 
راغب���ون ف���ي عملي���ات "مط���اردة الس���احرات" ف���ي صف���وف أجه���زة 
الدولة عش���ية تحقيقات ديس���مبر التي اكتش���فت فيها عمليات الفس���اد 
والرش���وة داخ���ل الحكومة على نطاق واس���ع، وال ش���ك في أن هذه 
التحقيق���ات التي اعتبرته���ا الحكومة محاولة لالنق���الب عليها ما هي 
إال ذريع���ة للس���يطرة على جميع أجهزة الدول���ة منها الجهاز القضائي 
واألم���ن، والوعود الت���ي قطعتها الحكومة في مجل���س األمن القومي 
ع���ام )٢٠٠٤م( بتوقيعها على قرارات القضاء على حركة الخدمة، لم 
يصدق أحد منا عندما اكتشف عام )٢٠١٣م( بل قلنا إنهم وقعوا على 
هذه القرارات ش���كليًّا ولن تدخل حيز التنفيذ، فلنتذكر اآلن بنود هذه 

القرارات مًعا: 
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مراقبة مدارس جماعة الخدمة وكتابة تقارير بحقها.. ١

تتول���ى وزارة الداخلي���ة التركي���ة مراقب���ة المس���اكن الطالبي���ة . ٢
للخدمة وإغالقها.

مراقبة التبرعات عبر مجلس التحقيق في الجريمة المالية.. ٣

س���حب التعليمات الموجهة من وزارة الخارجية التركية إلى . ٤
السفراء األتراك الخاصة بتقديم الدعم ألنشطة الخدمة.

مدار�ش الخدمة بالخارج

ه���ذه هي البنود األربعة التي س���بق أن نفتها الحكومة وقالت إنها 
لم تدخلها حيز التنفيذ، لكن تبين اليوم أن الحكومة برئاسة أردوغان 
تحملت مس���ؤولية تحقيق هذه البنود وغيرها التي تنص على القضاء 
على الحركة، حيث أن اإلجراءات التي تمارسها الحكومة ضد أفراد 

الخدمة تؤكد ما قلناه.

وفي الحقيقة فإن هذا الظلم الممنهج لم يقتصر على من كش���فوا 
فس���اد حكوم���ة العدال���ة والتنمي���ة، ألن المهمة الرئيس���ة الت���ي حملتها 

الحكومة على عاتقها كانت القضاء على الحركة بشكل تام.

ي���ا ت���رى ما الجرم الذي قد ترتكبه م���دارس تربي طالًبا يحصلون 
على ميداليات على جميع المستويات وأنجح طالب وأكثرهم خلًقا 
باعت���راف أعض���اء حزب العدالة والتنمية بأنفس���هم؟ هل هناك تفس���ير 
منطق���ي لتلقي���ب المدرس باإلرهاب���ي؟ ال يمكن ذل���ك ولكن المهمة 
الت���ي حملوه���ا على عاتقهم أجبرتهم على إلصاق مثل هذه التهم غير 

المنطقية.



--------------------------------------------------------------  [االنقالب في تركيا]  178

هن���اك مثل تركي يقول "القطة تأكل صغيرها بعد أن تقنع نفس���ها 
أنه من الجرذان"، وما نراه اليوم من الحكومة من مساعي القضاء على 
أف���راد الخدمة وإغالق مؤسس���اتهم التعليمية واإلعالمية ش���بيٌه بحال 

هذه القطة ألن أفراد الحركة هم أبناء هذا الشعب.

م���ن الواضح أن نواب حزب العدالة والتنمية والجماهير المؤيدة 
للح���زب رهن���وا عقوله���م وال أح���د منهم يح���اول تحلي���ل األحداث 
الجاري���ة في البالد بمنطق س���ليم، والدلي���ل على ذلك أنه ال يمكن أن 
ينزعج أحد من مدارس تقدم فعاليات تعليمية وثقافية في ١٧٠ دولة 
ح���ول العالم، قولوا بربّكم؛ من قد يتضرر من مستش���فى تخدم آالف 
المرض���ى في المدين���ة الواحدة وتوظف المئات م���ن األطباء وطواقم 

العمل؟!

 Kimse( وكيف يمكن االنزعاج من تقديم جمعية "ِكيْمَسه يُوْكُمو
?yok mu( )هل من مغيث؟(" الخيرية المساعدات لمئات اآلالف من 

المحتاجين داخل تركيا وخارجها؟! ومن ينزعج من إجراء جراحات 
آلالف المصابي���ن؟! أجيبون���ي! لك���ن طالما أنه هن���اك إعالًما يكرر ما 
يقول���ه أعض���اء الحكوم���ة كالبغبغ���اوات فبإمكانه���م تصني���ف الطبيب 

والممرضة وفاعل الخير كإرهابي ومهاجمتهم.

وش���اهدنا في هذه الفترة إعالن الحرب على الفئة التي س���بق وأن 
وصفوه���ا بأنها بريئة من الحركة، وكبلوا المحجبات وزجوا بالنس���اء 
في الش���هر الثامن من الحمل وكبار الس���ن في السجون، بل وهاجموا 
أيًض���ا ذوي االحتياج���ات الخاصة.. جميعها أمور قد ال تش���هدها أي 

دولة قمعية في العالم.
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وفي الفترات السابقة شهدت البالد استغالل الحجاب في تحقيق 
الطموحات السياس���ية في الميادين خالل الخطابات الجماهيرية، أما 

اليوم فهم ينتهجون منهج القضاء على الحجاب اإلسالمي.

قض���ى هؤالء عل���ى هاجس الحالل رغم اس���تخدام البس���ملة في 
جمي���ع المناس���بات، كما ش���هدنا أيًضا أناًس���ا منهم يرت���دون العمائم 
ويأكلون المال الحرام ويقبضون الرشاوى بدعوى أنها العشر، وبهذه 
التصرف���ات أبع���دوا الماليين من الش���عب عن الدين فض���اًل عن نفور 
البع���ض منه، وَتربّحوا من مكانة التق���وى والتدين في النفوس، وبات 
الحجاب سلعة لعرض األزياء، فضاًل عن تلطيخ جميع القيم الدينية 

إلخفاء األكاذيب واالفتراءات.

 نع���م، إنه���م نجحوا ف���ي مهمته���م وأصبحوا ش���ركاء ف���ي المهمة
مع "ُدوُغو َبِريْنيَشيْك )Doğu Perinçek(")٥٠(، وقد أثبت هذه الشراكة 
 أن كالًّ م���ن أردوغ���ان و"برينيش���يك" يس���عيان لتحقي���ق نف���س المهمة

وهي القضاء على حركة الخدمة. 

وفي هذه الفترة تبين بوضوح الشمس عقب االتفاق مع إسرائيل 
أن موقفهم العدائي للســـلطات اإلســـرائيلية والموقـــف المتضامن مع 
القضية الفليسطينية خالل السنوات الطويلة واستغاللها لجلب أصوات 
ا صوريًّا وشكليًّا ال عالقة له بالحقيقة، ال شك  الناس لم يكن إال موقفاً
فـــي أن نواياهم الحقيقية انكشـــفت ولـــم يعد أمامهم ما يســـتخدمونه 
إلخفـــاء ذنوبهم ســـوى مصطلح الكيان المـــوازي، وعندما باتت هذه 
)٥٠(  الرئي���س الع���اّم لح���زب الوطن اليس���اري الراديكالي في تركيا، اعتقل في ٢١ م���ارس/آذار )٢٠٠٨م( 
بحجة عضوية منظمة "أرجنكون" االنقالبية وقد حكم عليه في ٥ أغسطس/آب )٢٠١٣م( بمدة ١١٧ سنة، 

وأطلق سراحه بعد إغالق المحكمة -التي قضت عليه- من قبل الحكومة في ٦ مارس/آذار )٢٠١٤م(.
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ا بعد يوم، وجدناهم يتهمون الحركة بالوقوف  الكلمة تفقد بريقها يوماً
وراء محاولـــة االنقالب العســـكري الذي شـــهدته البـــالد ليلة الجمعة 
الماضية 15 يوليو/تموز )2016م( دون أن تتبين مالبسات األحداث، 
فأنا متأكد أن هذه الكلمة السحرية بالنسبة إليهم، لن تنفعهم في الفترة 

القادمة مهما استخدموها.

يب���دوا أنه���م اعتق���دوا ف���ي ب���ادئ األم���ر أن أنصار حرك���ة الخدمة 
كأنص���ار "حزب الرفاه" الذين أعلنوا مس���اندة ح���زب العدالة والتنمية 
بع���د إقص���اء "أَْرَب���َكاْن ) ")Erbakan ع���ن الس���احة السياس���ية على 
يد الس���يد أردوغ���ان، وفي الواقع ل���م يتمكنوا من اكتس���اب دعم من 
أنصار الحركة سوى شرذمة قليلة من البائسين أو ثالثة مطرودين من 
الجماع���ة، فكلما هاجمت الحكومة الجماع���ة ازدادت قوة واتجهت 
إل���ى المول���ى ، ولم ينزلوا إلى الش���وارع، وهناك أم���ر مهّم أيًضا أن 
الح���زب الحاك���م اعتق���د أن ق���وة الجماع���ة وقيمتها تنبع م���ن أمتعتها 
ومبانيها، في حين أن هناك قيمة للجماعة لم تنهدم على مدار التاريخ 
ولم يتمكن أحد من إنهائها، أال وهي اإليمان واإلخالص في العمل 
والدع���وة، ل���م تطلها أياديه���م الملوثة، وعجزوا عن تحطيم ش���خص 
واح���د مرابط، بل إن ظلمهم أصبح تعويذة س���حرية بالنس���بة للحركة 

للمضي قدًما لتحقيق آمالها والتي تتلخص في تربية أجيال متعلمة.



تركيا: ماذ� عن �ليوم �لتالي!؟
بقلم: إدريس الكنبوري)٥١(
[نُشر في ١٨ www.alarab.co.uk يوليو/تموز )٢٠١٦م(، العدد: ١٠٣٣٨، ص )٨(]

تركي���ا اآلن عل���ى مفرق الطري���ق بين االختي���ار الديمقراطي الذي 
يفس���ح المج���ال أم���ام المعارض���ة لتم���ارس دوره���ا، وبي���ن التوج���ه 
االستبدادي إذ أراد أردوغان استثمار ما حصل لالنتقام من خصومه.

ما حدث في تركيا يوم ١٥ يوليو/تموز )٢٠١٦م( وأوقف أنفاس 
العالم وحّول األنظار من مدينة "نيس" الفرنسية إلى إسطنبول وأنقرة 
التركيتين، يعتبر أقصر محاولة انقالبية عس���كرية في تاريخ البالد، في 
أسرع عملية إلفشالها، فبعد أَْزَيد من عقدين على آخر انقالب شهدته 
الب���الد، ودخ���ول تركيا من���اخ الديمقراطية مع المح���اوالت المتكررة 
لحس���م االختيار ما بي���ن نزعات الهيمنة الناتجة عن الثقافة السياس���ية 
الت���ي كرس���تها االنقالبات الس���ابقة منذ ع���ام )١٩٦٠م(، وبين التطلع 
إل���ى بن���اء ديمقراطية فعلية تس���مح باالعتراف المتبادل بين الش���ركاء، 
تأت���ي المحاولة االنقالبية األخيرة في ظروف ش���ديدة التعقيد وتطرح 

التساؤالت حول التوقيت واإلخراج والتنفيذ؟
)٥١(  كاتب ومفكر مغربي.
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المفارق���ة أن هذه المحاولة االنقالبية األخي���رة هي أكثر عمليات 
االنق���الب الت���ي حصلت في تاري���خ تركيا الحديث ارتب���اًكا، ذلك أن 
األمر كان يتعلق بانقالبين اثنين وليس بانقالب واحد، فهو من ناحية 
كان انقالًبا من داخل المؤسسة العسكرية، حيث عمد منفذو المحاولة 
إل���ى اعتق���ال رئيس هيئ���ة األركان العامة وعدد م���ن الجنراالت، ومن 
ناحي���ة ثاني���ة كان انقالًبا على الحكومة المدنية، وإذا س���لمنا بأن األمر 
كان يتعل���ق بمحاول���ة انقالب عس���كرية خالية من أّي طابع سياس���ي، 
يك���ون االنقالبيون قد ارتكبوا خطأ قات���اًل بمحاولة ضرب هدفين في 
وق���ت واحد، وتكون هذه المحاول���ة أكثر المحاوالت االنقالبية غباء 
ف���ي تاريخ االنقالبات العس���كرية؛ إذ من الطبيع���ي أن يحصل تقارب 
ما بين القيادة العس���كرية والقيادة السياس���ية فتكون الخسارة مزدوجة 

بالنسبة إلى االنقالبيين، وهذا ما حصل في تركيا.

عاشت تركيا خالل الفترات الماضية أجواء متوترة على الصعيدين 
الداخل���ي والخارج���ي، عل���ى خلفية ما يجري سياس���يًّا وعس���كريًّا في 
س���ورية، وق���د بدا أن ح���زب العدالة والتنمية س���عى إلى اس���تثمار كل 
التط���ورات اإلقليمي���ة من أجل التمكين لنفس���ه بش���كل أكب���ر، في أفق 
إزاح���ة خصومه والمعارضين من مختلف األطياف، حتى بدا واضًحا 
أن النظ���ام الحاكم وظف الش���رعية االنتخابي���ة من أجل تقنين نوع من 
االس���تبداد الديمقراطي المغّلف بالقانون واإلجماع، وخالل األسبوع 
اًل شبه جذرّي في السياسة  الماضي أحدث رجب طيب أردوغان تحوُّ
الخارجية لتركيا، مدفوًعا بالتحوالت الحاصلة في المسرح السوري، 
حيث مد يده إلى موسكو وإسرائيل، وبدأ يغير موقفه إزاء تنحية بشار 
األس���د، وكان من المقدر لهذا التحول أن ينعكس سلًبا على الوضع 
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السياس���ي الداخلي بحيث يضع العدالة والتنمية في موقع المساءلة، 
وألج���ل ذل���ك، ف���إن المحاول���ة االنقالبي���ة األخي���رة قد تش���كل نافذة 
للخ���روج من األزمات بالنس���بة إلى أردوغ���ان وحزبه، فاألمر لم يكن 
إفش���ااًل لمحاولة انقالبية فحس���ب، بقدر ما كان تجديًدا للمش���روعية 

السياسية وتغطية على األخطاء السياسية.

الرغب���ة ف���ي اس���تثمار المحاول���ة االنقالبي���ة ب���دت واضح���ة من���ذ 
الساعات األولى، فبعد أن ظهر أردوغان أمام مؤيديه هادئًا وهو يلقي 
كلم���ة ال يمّيزها ع���ن الكلمات التي يلقيها ف���ي التجمعات االنتخابية 
إال التوقي���ت، كان���ت أول اإلج���راءات هي اعتقال م���ا يربو على ثالثة 
آالف عس���كرّي وجن���رال م���ن مؤسس���ة الجي���ش، وهو رق���م كبير إذا 
ق���ورن بالخطاب الرس���مي الذي تحدث عن "طُْغَم���ة" صغيرة معزولة 
كانت تخطط لالنقالب، ويشير إلى أن هناك نية في تصفية المؤسسة 
العس���كرية من الخصوم الذين يوجدون على رأس الئحة المطلوبين 
لح���زب العدال���ة والتنمية، وفي تقاليد العالقة بين الس���لطة السياس���ية 
والمؤسس���ة العس���كرية في أّي بلد، فإن الوسيلة الوحيدة لكي تتدخل 
 األول���ى ف���ي ش���ؤون الثاني���ة، هي صنع محاول���ة انقالب ث���م التداعي

إلى خطاب الشرعية.

ســـارع أردوغـــان ورئيس الـــوزراء التركـــي إلى مطالبـــة الواليات 
المتحدة بتسليم زعيم حركة الخدمة الذي يعيش في "بنسلفانيا"، فتح 
اهلل كولن، بالرغم من أن التحقيقات لم تباشر بعد، ودلت هذه السرعة 
فـــي اإلدانـــة على أن أردوغان يســـعى إلى توظيف المحاولة الفاشـــلة 
للزّج بغريمه الرئيســـي في األزمة، ولكن المثير أن طلب تسليم كولن 
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تم تبريره بـ"الصداقة" التي تجمع واشنطن بأنقرة، وهو تبرير يبدو غير 
منطقي في العالقات الدبلوماســـية ويتعارض مع خطاب الديمقراطية 
ا أن تقـــدم "أنقرة" أدلـــة تفيد بتورط  ودولـــة القانـــون، ألنـــه كان منتظراً
كولن في العملية، واالتكاء على مبرر الصداقة دليل على فشل النظام 

الحاكم بتركيا في تدبير مرحلة ما بعد المحاولة االنقالبية.

مخاط���ر كبي���رة تحي���ط بمس���تقبل تركي���ا بع���د م���ا حصل ي���وم ١٥ 
يوليو/تم���وز )٢٠١٦م(، فالب���الد توجد في ملتقى ط���رق بين االختيار 
الديمقراط���ي الذي يفس���ح المج���ال أمام المعارض���ة لتمارس دورها، 
وبين التوجه االس���تبدادي إذ أراد أردوغان استثمار ما حصل لالنتقام 
من خصومه وفي هذه الحالة س���يكون االنقالب العسكري فشل لكن 

سينجح االنقالب السياسّي.



�نقالب �أعقبه �نقالب في تركيا
بقلم: عبد السالم كمال أبو حسن)٥٢(
[نُشر في www.zamanarabic.com ٢٩ يوليو/تموز )٢٠١٦م(]

ف���ي البداي���ة ال فرق بين االنقالب ال���ذي يحدث من الجيش على 
رئي���س منتخب، وبي���ن االنقالب الذي يحدث م���ن الرئيس المنتخب 

على فئة من الشعب وإقصاء فئة بعينها.

ول���و نظرن���ا إلى الواق���ع التركي لوجدنا أّن هذه الس���ابقة موجودة 
بش���قيها، فبع���د محاول���ة االنقالب الفاش���لة ف���ي تركيا، خ���رج الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بعّدة قرارات أدهشت المتابعين للوضع 
الترك���ي، حيث ب���دأ انقالب من نوع آخر في تركيا، انقالب قائم على 

تصفية كل معارض أو صاحب قلم ورأي.

ول���و رجعنا إل���ى الوراء قلياًل وبالتحديد إلى بداية )٢٠١٤م( وفي 
خط���اب أردوغ���ان بعد قضية الفس���اد المعروف���ة في تركي���ا، والتي تم 
التس���ّتر عليه���ا من ِقبل الحكومة -وهي بداي���ة الخالف الفعلي العلني 
بين أردوغان وحركة الخدمة التي تس���تقي فكَرها من مؤسسها الشيخ 
محم���د فت���ح اهلل كولن-، لوجدنا أن أردوغان جعل الخدمة ش���ماعته 

التي يعلق عليها أخطاءه دائًما.
)٥٢(  كاتب وباحث مصري.
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فمث���اًل ف���ي قضي���ة الفس���اد التي طالت بع���ض المقربين م���ن دائرة 
الحك���م في تركيا، أطلق أردوغان لقب "الكيان الموازي" على حركة 
الخدمة لكي يغطي على هذه القضية، وبدأت البروباغندا األردوغانية 
في الحديث عبر وس���ائل اإلعالم وترديد هذا اللقب، مع أن األصل 
أن من يحاول التس���ّتر على فس���اٍد أو مرتٍش ه���و الكيان الموازي ألنه 
يس���ير عك���س القيم الدينية واألعراف والقواني���ن التي تحكم أّي دولة 

في العالم وهذا كان بداية االنقالب الفعلي في تركيا.

ث���م أعق���ب هذا االنقالب عل���ى الديمقراطية انق���الٌب جديٌد على 
اإلع���الم والحري���ات، فأص���درت الحكوم���ة التركيه قراره���ا بمصادرة 
الملكي���ة الخاص���ة لحرك���ة الخدمة من قن���وات ومجالت ودور نش���ر 
وجرائ���د إخباري���ة، وفرض���ت الوصاية عل���ى هذه المؤسس���ات، ومن 
ضمنه���ا جري���دة زم���ان التركي���ة التي كانت ت���وزع مليون نس���خة يوميًّا 
والتي بعد فرض الوصاية عليها وزعت ٤٠٠٠ نسخة فقط بتهمة أنها 
تحرض على اإلرهاب وأنها جماعة إرهابية!؟ ولم تس���تطع الحكومة 
 التركي���ة أن تس���ّوق ه���ذا االّدع���اء وه���ذه التهم���ة خ���ارج تركي���ا ألنه���ا

لم تستطيع أن تقدم دلياًل ملموًسا واحًدا على صدق دعواها.

وهن���ا يث���ور س���ؤال: إذا كان أردوغ���ان يع���رف أن الخدمة جماعة 
فت���ح اهلل كول���ن الخدم���ة األس���تاذ  فلم���اذا دع���ا مؤس���س   إرهابي���ة، 

في )٢٠١٢م( إلى الرجوع إلى تركيا؟

ولماذا عندما كان يذهب إلى أّي مكان في العالم هو أو مستشاروه 
 أو وزراؤه، كان���وا يفتخ���رون ويب���ادرون إلى زيارة مؤسس���ات الخدمة

في تلك الدول؟
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لقد رفَض هذا االنقالب العس���كري الفاش���ل كلُّ العالم وكان من 
أول الرافضين له األستاذ فتح اهلل كولن، ولقد بيّن أنه ضد أّي انقالب 
يح���دث على الديمقراطية وأن من ج���اء بالصندوق يذهب به، وال بد 
م���ن معاقب���ة من توّرط في هذا االنق���الب بعد محاكمات عادلة، ومع 
ذل���ك فقد خرج أردوغان وقب���ل أّي تحقيق أو حتى التواصل مع أّي 
من مس���اعديه أو أّي ش���خصية في الدولة -كما قال هو- اتهم األستاذ 
فت���ح اهلل كول���ن بأنه خلف ه���ذا االنقالب!؟ وكان ه���ذا انقالًبا جديًدا 
انقالًبا على العدالة في تركيا.. فكيف يتهم شخص من غير تحقيق!؟

وه���و م���ا دف���ع الوالي���ات المتحدة أن ت���رد على وزي���ر الخارجية 
الترك���ي -على خلفي���ة طلب الثاني من األول تس���ليم فتح اهلل كولن- 

بأنه يجب أن تقدم تركيا دلياًل ملموًسا على صحة ما تقول.

وكم���ا ق���ال أردوغان أن ه���ذا االنقالب كان "لطف م���ن اهلل"، بدأ 
أردوغ���ان ف���ي اليوم التالي مباش���رة له���ذا االنقالب الفاش���ل في غلق 
مؤسس���ات الخدم���ة من م���دارس وجامعات ومستش���فيات ومس���اكن 
 Kimse yok( طالبي���ة، وجمعيات إغاثية منها جمعية "ِكيْمَس���ه يُوْكُمو
?mu( )هل من مغيث؟(")٥٣( المش���هورة بنشاطاتها اإلغاثية في إفريقيا 

)٥٣(  جمعي���ة "ه���ل ِمْن ُمِغي���ث؟ )?Kimse Yok mu(" إحدى جمعيات العمل المدني العالمية المؤسس���ة 
في ٣٠ يناير )٢٠٠٢م(، وكان يعمل معها عش���رات اآلالف من المتطوعين، وهي كانت تقدم المس���اعدات 
اإلنسانية في كل أنحاء العالم دون أدنى تمييز بسبب الدين واللغة والعرق والنوع، وكانت تمد يد المساعدة 
ف���ي محافظ���ات تركي���ا كله���ا عب���ر ٤٠ فرًعا لها، وف���ي ١١٠ دول بالعال���م، وهي عضو استش���اري بالمجلس 
االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة )ECOSOC(، وقد فازت الجمعية في ١٠ يوليو ب�"جائزة البرلمان 
الترك���ي ألفض���ل الخدمات المقدمة"، ومنذ عام )٢٠١٠م( وحتى الي���وم وهي تعمل بالتعاون مع المفّوِضية 
العلي���ا لألم���م المتحدة لش���ؤون الالجئي���ن )UNHCR( م���ن أجل توفي���ر احتياجات الالجئين ف���ي تركيا في 
مجاالت مثل الصحة والتعليم والغذاء، وتأتي فلسطين وغزة على رأس المساعدات التي تقوم بها الجمعية 
خ���ارج تركي���ا، ومن���ذ )٢٠٠٦م( وحتى اآلن ت���زداد تدريجيًّا فعاليات المس���اعدات والمعون���ات التي تقدمها 
الجمعية في المنطقة، قدمت الجمعية حتى اليوم مساعدات إنسانية عينية لفلسطين بقيمة ٨ ماليين دوالر.



--------------------------------------------------------------  [االنقالب في تركيا]  188

والعال���م العرب���ي، باإلضاف���ة إلى توقيف ما يقرب م���ن ٨٠ ألف معلم 
ومدٍع عام وطبيب.

فه���ل اس���تطاع أردوغان أن يحقق مع كل هذا الكم في س���اعات 
فقط، أم كان هناك أسماء وكشوفات ُمعّدة مسبًقا، وفي انتظار التنفيذ؟

ومـــن أطرِف ما قـــرأت في هذا الموضوع أن من ضمن األســـماء 
الموجودة في هذه الكشوفات، اسم مدعي عاّم توفي قبل ثالثة أشهر 

ا!. مما يدل على أن هذه الكشوفات كان معدة مسبقاً

وهذا يمثل انقالًبا جديًدا ألنه يؤدي في النهاية استقطاب اجتماعي 
وانفصام في المجتمع التركي، وال توجد أّي دولة في العالم تحاكم 

أناًسا بسبب انتمائهم الفكري.

في النهاية أقول كما قال االستاذ فتح اهلل كولن:

"يجـــب أن تُكـــّون لجنة دولية تحقق في هـــذا األمر، وإذا ثبت أن 
ا من أفراد حركة الخدمة متورٌط في هذا ال بد من معاقبته". أحداً

نسأل اهلل السالمة لتركيا.

وق���د اكتس���بت صف���ة "الجمعي���ة العاملة للصالح الع���اّم" بقرار مجلس ال���وزراء التركي الص���ادر في ١٩ يناير 
)٢٠٠٦م(، كم���ا حصل���ت بق���رار مجل���س ال���وزراء الترك���ي الص���ادر في ٦ فبراي���ر )٢٠٠٧م( عل���ى صالحية 
"جم���ع التبرع���ات دون تصري���ح"، إال أن هذه الصالحية ُألغيت من التنفيذ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 
٢٠١٤/٠٩/٢٢م؛ فقامت الجمعية برفع دعوى قضائية ضد هذا القرار األخير لدى محكمة مجلس شورى 
الدول���ة ف���ي ٢ أكتوبر )٢٠١٤م( تطالب فيه���ا بوقف القرار من التنفيذ، وكانت ال ت���زال اإلجراءات القانونية 

مستمرة ولكن أغلقْت من قبل الحكومة في تاريخ ٢٣ يوليو/تموز )٢٠١٦م(.



ما ور�ء �إل�ساق �الإرهاب باالأ�ستاذ كولن؟
 )٥٤(")Veysel Ayhan( بقلم: "ويسل آيهان
[نُشر في www.zamanarabic.com ١٨ يناير/كانون الثاني )٢٠١٦م(]

ط���رح األس���تاُذ فت���ح اهلل كول���ن مؤّخ���ًرا س���ؤااًل موجًع���ا ومؤلًما، 
ولعل هذا الس���ؤال يمثّل أهم مش���اكل المسلمين في القرنين العشرين 

والحادي والعشرين: 

ـــا نشـــأتم وترعرعتم في كنيســـة أو معبد يهودي، ثم  "لو كنتم أناساً
نظرتـــم إلى ديار التعســـاء كالقبور المتحركة التـــي نطلق عليها "العالم 
ا، هل كان يســـتيقظ في  اإلســـالمي" بمنظار يُظهر األماكن البعيدة جدًّ
نفوســـكم شـــعور يحثّكـــم علـــى اختيار اإلســـالم وإشـــادته وتبجيله؟! 
أخاطب بهذا الســـؤال ضمائركم المنصفة! هل يمكن لغير المسلمين 
أن يعتنقوا اإلسالم وهم يرون وضع العالم اإلسالمي الحالي؟! أريد 
أن أخاطب ضمائركم وأوجه لكم ســـؤاالاً باعتباركم مشـــاهدين لهذا 
الوضع األليم: لو كنتم نشـــأتم وترعرعتم في كنيســـة أو معبد يهودي 
أو في بيئات وأوســـاط مختلفة كالبوذية والشـــنتوية، ثم وضعوا العالم 
اإلسالمي على طاولة التشريح فأطلعوكم على بنيته الداخلية، فرأيتم 
ا، والذين ال يميزون بين الحالل  فيه الناس الذين يأكلون بعضهم بعضاً
)٥٤(  كاتب وصحفي تركي، وهو كان صاحب عمود في جريدة "زمان )Zaman(" التركية التي كانت أكثر 

مبيًعا في تركيا قبل إغالقها من قبل الحكومة.



--------------------------------------------------------------  [االنقالب في تركيا]  190

والحـــرام، والذيـــن ال يعترفون بالعدالة والقوانين، والذين يتســـّممون 
إذا ما ســـيطروا على الســـلطة والقوة، والذين يرتكبون كلَّ المســـاوئ 
واألخطـــاء… أريـــد هنا أن أســـألكم: هل كنتم ســـتختارون اإلســـالم 

ا؟!".  حقًّ

ا إنه لسؤال تاريخّي، ويمكننا أن نزيد من هذه األسئلة. حقًّ

- وهل يمكن ألي ش���خص في العالم أن يتعاطف مع اإلس���الم 
حي���ن ينظر إلى الوج���ه الدموي الظالمي لتنظيم "داعش" الذي يحمل 

اسم اهلل على علمه ولكنه يخون اإلسالم؟

- ه���ل يمك���ن ألّي ش���خص ف���ي العال���م أن يعتنق اإلس���الم وهو 
ر المسلمين على  يش���اهد تنظيم "القاعدة" الذي ينشر اإلرهاب ويصّوِ

أنهم إرهابيون في كل أنحاء العالم.

- وهل يمكن أن تؤّدي أنشطة تنظيم "بوكو حرام" في نيجيريا من 
قتل آالف الناس وحرق الكنائس واقتحام المدارس وخطف الفتيات 

إال إلى تنفير الناس من اإلسالم؟

- وه���ل يمكن للذي���ن يؤّججون الحق���د والكراهية في المجتمع 
 عب���ر تصني���ف الناس إل���ى علويين وأرم���ن وكفار أن يحببوا اإلس���الم

إلى اآلخرين؟

- وه���ل يمكن للذين يخونون اإلس���الم في تركيا حيث يرتش���ون 
ويس���رقون ويحصل���ون عل���ى عم���والت ويص���ادرون أم���وال األبرياء 
دون وج���ه قانون���ي أن يثي���روا أّي تعاط���ف لدى اآلخري���ن تجاه الدين 

اإلسالمي؟
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- وه���ل يمك���ن للذي���ن ال تفتأ ألس���نتهم ال قلوبهم ع���ن ذكر عمر 
اب���ن الخط���اب  الذي أمر بهدم مس���جد القتطاعه ج���زًءا من أرض 
شخص غير مسلم لكنهم حين تسنح لهم الفرصة يسلبون ويغتصبون 
 أموال المسلمين وممتلكاتهم وكأنهم قطاع طريق أن يحببوا اإلسالم

إلى الناس؟

اإلجاب���ة ع���ن ه���ذه األس���ئلة واضح���ة.. والحقيقة المرة ه���ي أّن: 
أكبر عدّو لإلس���الم هم المس���لمون أنفسهم أو الذين يدعون اإلسالم 

ويتظاهرون به -لألسف الشديد-.

م���ن ه���م الذي���ن يس���عون لتمثي���ل الوجه المش���رق لإلس���الم على 
الصعي���د العالمي، ونتمنى أن يكونوا كثيرين، ولكن لألس���ف ال نجد 

تمثياًل حقيقيًّا لإلسالم على الصعيد العالمي.

ولذلك فإن أحد علماء جامعة األزهر الش���هيرة في مصر األس���تاذ 
"حس���ين سيد عبد الباري" ش���أنه شأن الكثيرين من العلماء والمثقفين 
األج���الء وص���ف حرك���ة الخدم���ة بأنه���ا تعّبر ع���ن اإلس���الم الحقيقي 
م���ن خ���الل مقاومتها الجرئية ض���د التخريب أو التدمي���ر الذي يحدثه 

الراديكاليون وبرابرة المسلمين.

كم���ا وصف األس���تاذ عبد الب���اري مقالة األس���تاذ كول���ن األخيرة 
التي نش���رتها جريدة "لوموند" الفرنسية بأنها "قائمة الحلول المقترحة 
لإلنس���انية الت���ي تتص���ارع مع اإلره���اب"، وأفاد ب���أن كولن من خالل 
 جرأت���ه وفهم���ه العمي���ق لإلس���الم يناه���ض المجموع���ات الراديكالية

التي تستخدم اإلسالم الرتكاب عمليات بربرية.
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 Şahin( أم���ا الكات���ب الصحفي ف���ي جريدة زمان "َش���اِهيْن أَْلَب���اْي
Alpay("، المعروف بميوله الليبرالية، فلفت إلى تمثيل حركة الخدمة 

للقيم العالمية بقوله:

"إن كول���ن ه���و عال���م ع���زَّ نظي���ره ف���ي العال���م اإلس���المي برمت���ه؛ 
ألن���ه يدافع ع���ن الديمقراطية؛ ودول���ِة القانون القائم���ة على الحقوق 
األساس���ية والحري���ات العامة؛ ويؤيّد حرية االعتق���اد بأّي دين أو فكر 
م���ا لم يتع���ارض مع حقوق اإلنس���ان؛ وتقّبِل واحت���رام موقف اآلخر 
كم���ا ه���و مهما كان، أي احت���رام الفوارق بين الن���اس؛ وانضماِم تركيا 
إل���ى االتحاد األوروب���ي؛ واالحتراِم المتبادل والتعاون المش���ترك بين 
الش���عوب ومعتقداته���م؛ وي���رى أن العل���م ال يناق���ض الدي���ن؛ ويدعو 
للتعلي���م األكاديمي، وللش���رعية في كل الظ���روف؛ وينبذ العنف بكل 
ص���وره.. فهو رائد وقائ���د اجتماعي قاد فئة ديني���ة لتكون حركة مدنّية 
اجتماعي���ة بمقايي���س عالمية من خالل تعاليمه، ودعم تركيا في مجال 
 التعلي���م والنهض���ة والتكاف���ل االجتماع���ي، وجذب األصدق���اء لبالده

من مختلف أنحاء العالم". 

وسبق أن قال "أَْلَباْي" في كولن أيًضا:

"ال ش���ك ف���ي أن فت���ح اهلل كول���ن قيم���ة ذات أهمية فائقة بالنس���بة 
لتركيا، ألنه يناهض التعصب والراديكالية، ويرفض التعصب والعنف؛ 
ويدعو إلى السالم والديمقراطية، وحقوق اإلنسان، والعلم؛ وبالتالي 
يدعو إلى التفكير النقدي؛ ويؤّكد على الجانب االجتماعي والمعنوي 
لإلس���الم بداًل من الجانب القانوني، لذا فإن وصف هذه القيمة وهذا 
الرجل بأنه "زعيم تنظيم إرهابي مسلح"، دون أّي دليل ودون االستناد 
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إلى أي قرار صادر عن جهة قضائية ال ش���ّك أنه أوضح مؤش���ر على 
أننا كدولة نعيش حالة من الجنون".

حرك���ة الخدمة تفش���ل الخط���ة الرامية إلى تصوير كل المس���لمين 
بأنه���م إرهابيون، ولذلك فإن جميع بؤر النفاق والفس���اد في الداخل 

والخارج تستهدف هذه الحركة.

فماذا عسانا أن نفعل؟ ال يمكنكم أن تقنعوا المفترين الممسوخة 
فطرتهـــم بقبـــول الحقائـــق.. وكما يقـــول المثل الشـــعبي التركّي: "من 
ا فـــال داعي لالكتراث  يبصـــق على الريـــح إنما يبصق على نفســـه"، إذاً
بمثل هؤالء، فالشمس ال تمتنع عن الشروق ألن الخفاش ال يحبها. 





نجا �أردوغان وغرقت تركيا
)٥٥(")Metin Münir( بقلم: "متين منير
[نُشر في www.t24.com.tr ١٦ يوليو/تموز )٢٠١٦م(]

أعتق���د أن عب���ارة "م���ا ال يقتلن���ي يقوين���ي" ه���ي واح���دة م���ن أكثر 
 Friedrich( العبارات عقالنية للفيلس���وف األلماني "فريدريك نيش���ته
Nietzsche(")٥٦(، وال ش���ك في أن هذه العبارة تس���ري على الجميع 

بم���ن فيهم الرئي���س رجب طيب أردوغان، فمس���اء أول أمس أطلقت 
مجموع���ة من قيادات وجنود الجيش الترك���ي محاولة انقالبية بهدف 
اإلطاح���ة بأردوغان، لك���ن في نهاية المطاف ب���ات أردوغان أكثر قوة 

عقب فشل هذه المحاولة.

ل���م ينصع الش���عب ل���كالم الجنود ول���م يعودوا إل���ى منازلهم بل 
استمعوا لدعوات حزب العدالة والتنمية الحاكم وتدفقوا إلى الشوارع 
والميادين، فالشعب التركي لم يتجّمع حول الدبابات لمنعها للتقدم 
بل توجهوا كذلك إلى أردوغان تعبيًرا عن تضامنهم معه ومع حزبه، 

وهكذا نجا أردوغان من الخطر المحدق بينما تواصل تركيا غرقها.
)٥٥(  كاتب وصحفي تركي، يكتب في موقع )T24( اإلخباري التركي اليساري.

)٥٦(  "فريدريش نيتشـــه )Friedrich Nietzsche(" )١٨٤٤-١٩٠٠م(: فيلس���وف ألماني، ش���اعر وباحث 
في الالتينية واليونانية، وناقد ثقافي، كان لعمله تأثير عميق على الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث.
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وكم���ا قلن���ا في البداية ف���إن هذه األحداث المخيف���ة الجارية على 
الس���احة التركية تخدم بال شك مصالح أردوغان، وبالتالي لن تجعل 
أردوغان يغير من أس���لوبه في إدارة البالد بل س���تجعله أكثر اس���تبداًدا 
 م���ن ذي قب���ل، فأعتقد كذل���ك أن أردوغان لن يتعّق���ل ولن يعيد النظر
ف���ي أخطائ���ه التي ال حصر لها ولن يق���ود تركيا، التي تعمها الفوضى، 

إلى الصراط المستقيم. 

ولتحقي���ق االس���تقرار واألمن الحقيقي ف���ي البالد ال بد أن يتخلى 
الس���يد أردوغان عن تفكيره في النظام االس���تبدادي وسياس���ة الرجل 
الواح���د، وأن يدع���م الديمقراطي���ة ويع���ود عن مغامرات���ه الخطيرة في 
السياس���ة الخارجي���ة ويحتضن جمي���ع طوائف الش���عب بما في ذلك 
األكراد والعلويين من جديد بعدما تم إقصاؤهم عن الساحة السياسية 
ف���ي تركي���ا، لك���ن يبدو أنه غير ق���ادر على تحقيق مثل ه���ذا التغيير في 
نظرته السياسية، ففي أول تصريحاته عقب ظهور االنقالب العسكري 
باألمـــس الجمعـــة 15 يوليو/تموز )2016م( نجح في ســـتر خســـارته 
فـــي السياســـة الداخليـــة والخارجية من خالل تحميـــل حركة الخدمة 
مســـؤولية محاولـــة االنقالب، معلناًا عـــن براءة ذمته من أية مســـؤولية 
ممـــا يحـــدث في البالد مـــن القتل والدمار واالنفجـــارات وغيرها من 
مجريات األحداث المؤســـفة محمالاً المسؤولية الكاملة للداعية فتح 

اهلل كولن والقوى الخارجية.

أعتقد أنه أكثر ما تحتاج إليه تركيا في الوقت الراهن هو االستقرار 
والس���الم الداخلي، ويجب عل���ى أردوغان والعدال���ة والتنمية التركيز 
على تحقيقهما، لكنهم لن يفعلوا هذا بل س���يزداد أردوغان اس���تبداًدا 
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وس���يتّم تقليص الحريات، وسيس���رع من وتيرة وضع الدس���تور وفًقا 
لرغبت���ه بفضل الثقة التي حصل عليها بنجاحه في حش���د الجموع في 
صف���ه خالل أح���داث محاولة االنق���الب، بل قد يلجأ إل���ى انتخابات 

لتوسيع نطاق صالحياته عندما تهدأ األوضاع.

إن هذه التطورات التي نسمعها منذ صباح األمس ال تبشر بأخبار 
سارة ال لالقتصاد وال لالستقرار وال للسالم الداخلي، كما أنها لسيت 
أنباء سارة أيًضا بالنسبة ألردوغان وحزب العدالة والتنمية، فما حدث 
ليس نتيجة لضعف أردوغان، بل لقوته المفرطة فازدياد قوة أردوغان 

وسلطته تعني مزيًدا من الفوضى في مستقبل تركيا.

ه���ل هن���اك "رج���ل" واح���د يعي ه���ذه األم���ور التي قلناه���ا داخل 
صفوف العدالة والتنمية؟

أكث���ر واقع���ة مأس���اوية وكوميدي���ة وقعت ي���وم أم���س كان تجاهل 
ش���خصيات ك����"داود أوغلو وعب���د اهلل ج���ول" و"عبد القادر س���يلفي" 
انته���اكات أردوغ���ان وإظه���اره كبط���ل للديمقراطي���ة عل���ى شاش���ات 
 التلف���از بقوله���م: "إن تركي���ا ليس���ت دولة إفريقي���ة أو التينية"، إش���ارة

إلى االنقالبات هناك.

فالسؤال المطروح هنا إًذا أّي نوع من الدول تركيا؟

ي���ا ت���رى أال تخج���ل هذه الش���خصيات عندم���ا يخيرون الش���عب 
بين االنقالب العس���كري المس���تبد وبين حكومة ديمقراطية على حد 
زعمهم، إنني أقول على حد زعمهم ألن هذه الشخصيات تعرف علم 
اليقي���ن م���دى ابتعاد حكوم���ة أردوغان عن مس���ار الديمقراطية وحرية 
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التعبير في الوقت الراهن والدليل على ذلك س���يطرة النظام السياس���ي 
على جهازي القضاء واألمن واعتقال عش���رات الصحفيين فضاًل عن 

إغالق القنوات الخاصة المناوئة للحكومة.

أعتقد أن فشل محاولة االنقالب العسكري في تركيا أظهر لنا أنه 
لن يحدث اس���تبداد عسكري في البالد ولكن ماذا عن استبداد النظام 

المدني؟

أظن إننا سنعيش هذا النوع من االستبداد لسنوات طويلة.



حين ينقلب حلفاء �ليوم �إلى �أعد�ء �لغد
)٥٧(")Ali Ünal( بقلم: "علي أونال
[نُشر في www.zamanarabic.com ٨ فبراير/شباط )٢٠١٦م(]

إذ يق���ول الرئي���س التركي رج���ب طيب أردوغان "إنه���م خانوني" 
يبوح في الوقت ذاته ب�"سبب" الحرب التي يقودها ضد حركة الخدمة 
بكل إمكانيات الدولة وقوتها الغاشمة، وهذا يعني أن أردوغان يسّوي 

بينه وبين السلطة الحاكمة بل تركيا برمتها.

ف���ي تركي���ا "الجدي���دة" الت���ي بناها ح���زب العدال���ة والتنمية يمكن 
للش���رطة أن تطارد شابًّا س���رق البقالوة من محل للحلويات وتُعاقَبه؛ 
ذ القانون ضد الوزراء وأبنائهم يكون ذلك خيانة! أليس  لكن إذا ما نُّفِ
القان���ون ضرورّي للجمي���ع؟! أليس الناس كافة أمامه متس���اوين؟! لو 
كان ظه���ر عش���ر معش���ار ما ظه���َر من المش���هد الذي أظهرت���ه فضائح 
الفساد والرشوة في ما بين ١٧إلى ٢٥ من ديسمبر عام )٢٠١٣م( في 
بلٍد يسوده القانون الْستقال المسؤولون وسلموا أنفسهم للقانون، أما 

هذا األمر في تركيا أردوغان فيعد خيانًة موجهًة ضّد الحكومة!

يص���ف أردوغ���ان االس���تيالء عل���ى المؤسس���ات التابع���ة للخدمة 
ب�"إع���ادة م���ا أُخذ من الش���عب إلي���ه مج���ّدًدا".. بينما الحقيق���ة أن هذه 
المؤسسات لم تُنَشأ باألموال المنتزعة من الشعب، بل باألموال التي 
)٥٧(  كات���ب وصحف���ي ترك���ي، وكان صاحب عمود في جريدة "زم���ان )Zaman(" التركية التي كانت أكثر 

مبيًعا في تركيا قبل إغالقها من قبل الحكومة.
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قدمها الش���عب طواعية، في حين أن ذلك الش���عب ال ينعت االستيالء 
على تلك المؤسس���ات عبر تعيين أوصياء عليها برواتَب مأخوذٍة من 
أمواله تبلغ قيمتها ١٠٥ آالف ليرة )نحو ٣٥ ألف دوالر( ب�"اإلعادة" 
وإنم���ا ينعتها ب�"االغتصاب"، فبأّي قانون من الس���ماء أو األرض يبادر 
أردوغان إلى مصادرة ثروِة رجِل أعماٍل كسبها بالحالل وعرق الجبين 
والكّد والعمل واإلتقان واالحتراف، دون اللجوء إلى أيّة طرق شائبة 
قانوًنا وش���رًعا، باعتراف التقارير المحلي���ة والدولية، ومن ثم يمنحها 

إلى أشخاص غير معنيين؟

والح���ال أن أردوغ���ان إذ يفّس���ر حرب���ه عل���ى الخدم���ة ب�"التعرض 
للخيانة" يكش���ف عن الحقيقة بكاملها في الوقت ذاته، ألن أردوغان، 
كم���ا أثبتت التقارير الرس���مية التي نش���رتها صحيفة "ط���رف" من قبُل، 
واعترف بها نفس���ه وأعض���اُء حكومته، وّقع على ق���رار "القضاء على 
الخدم���ة" ع���ام )٢٠٠٤م( في اجتماع لمجل���س األمن القومّي، وأعلن 
أن���ه كان يخطّ���ط إلغالق مراكز دروس التقوية منذ وصوله إلى س���دة 

الحكم عام )٢٠٠٢م(.

كان الكات���ب الصحف���ي "فهمي ُكوُرو )Fehmi Koru(")٥٨( يفّس���ر 
كث���رة الحدي���ث ع���ن الخدمة وتضخي���م قوته���ا عمًدا وبش���كل مبالغ 
في���ه ب�"وض���ع البع���ض مخططات م���ن أجل إج���راء تصفية حس���ابات 
ومواجه���ة خطي���رة عب���ر حرك���ة الخدمة"، ف���ي مقال كتبه ف���ي ٤ مايو/

أي���ار ع���ام )٢٠٠٩م(.. إًذا أال يكون تحال���ُف أردوغان اليوم مع البؤر 
الت���ي كانت تضع مخططات مماثلة لإلطاحة بحكومته أيًضا وإعالنُه 

)٥٨(  كاتب وصحفي تركي مشهور، يتبنى الفكر اليميني.
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الحرب على حركة الخدمة، مع أنها من أعّدت األرضية التي وضع 
أردوغ���ان قدميه عليها وقف���ز منها إلى درجات العال في البالد، بمثابة 

خيانة للدعم الصادق الذي قدمته له الخدمة؟

حسًنا، هل يمكن أن يكسب أردوغان هذه الحرب ويقضي على 
الخدمة؟

إن أردوغ���ان يدير هذه الحرب وكأنه قد نس���ي اهلل؛ مدبر كل . ١
شيء، لكن العاقبة للمّتقين دائًما.

إن أردوغان ش���خص فاٍن زائٌل، بينم���ا الخدمة تيار اجتماعّي . ٢
 دين���ّي فك���رّي علم���ّي معن���وّي.. وه���ذا الن���وع م���ن التي���ارات
لم يُمكِن القضاُء عليه حتى اليوم وال يمكن بعد اليوم أيًضا.

كان���ت س���لطات الحزب الحاك���م في الرب���ع األول من عمر . ٣
الجمهورية التركية، وكذلك االنقالبات العسكرية بعدها، قد 
خاض���ت غم���ار الكفاح مع حركات رس���ائل الن���ور وتيارات 

فكرية أخرى مشابهة لها، فما هي النتيجة؟!
يتح���دث أح���د المواطني���ن قائ���اًل: "والدتي كان���ت تكيل كل . ٤

الم���دح والثن���اء ألردوغ���ان وتنزه���ه عن كل خط���إ، ثم عندما 
ذهب���ت لس���حب معاش الش���يخوخة لها من البن���ك قدمته لها 
ناقًص���ا ١٠٠ لي���رة )ثالثين دوالر تقريًبا(، وعندما استفس���رْت 
عن س���بب هذا النقص قلُت -مزاًح���ا-: "إن أردوغان اقتطع 
هذا الش���هر ١٠٠ لي���رة من روات���ب كل المتقاعدين من أجل 
 االنتخاب���ات"، عنده���ا راحت والدتي تس���تخدم كل ما تعرفه

من ألفاظ الدعاء على أردوغان!"
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نخل���ص م���ن ذل���ك إل���ى أن أردوغان يس���تند إل���ى أرضي���ة واهية 
يمك���ن للموجودي���ن فيه���ا أن يبيعوا دينهم وآخرته���م وبلدهم في 
س���بيل الحصول عل���ى ١٠٠ لي���رة؛ بينما تقوم الخدم���ة على مبدإ 
العطاء والس���خاء واإلنفاق وتجنّب انتظار أي شيء، وعلى أبطاٍل 
مس���تعدين ل�"من���ح كل ثروته���م م���ن أجل بس���مة واحدة لألس���تاذ 
كول���ن"، من أمثال رجل األعمال "أكي���ن إيباك" المصاَدرة جميع 

شركاته من قبل أردوغان.

"ولي���ام روس���ل" و"إدوارد جيب���ون" ونظراؤهم���ا م���ن العلماء . ٥
والمفكرين الغربيين اآلخرين يُرجعون سبب تغّلب النصارى 
عل���ى روما الوثنية إل���ى فضائل األخ���الق والتضحية والصبر 
والعف���ة التي كانوا يتحّلون بها؛ كما يعزون س���بب هزيممتهم 
فيما بعد أمام المس���لمين إل���ى فقدانهم هذه الفضائل وتحّلي 
المسلمين بها.. وأبناء حركة الخدمة مجهزون بهذه الفضائل 

وهلل الحمد.

لن���َدْع أردوغ���ان يواص���ل حرب���ه على حرك���ة الخدمة م���ع حلفائه 
الجدد.. فهو س���يمد يده إلى الخدمة لالس���تعانة واالستنجاد، بالضبط 
ف���ي النقط���ة التي س���يزعم فيها أنه "قض���ى عليها"، عندما س���يغرق في 
مس���تنقع المخططات المش���ؤومة لحلفائه في هذه الحرب، لكن اليد 

الحكيمة والعادلة للَقَدر سترفض هذه اليد.



تركيا و�لعالقات �لحرجة
بقلم: د. محمد بن إبراهيم بن حسن السعيدي)٥٩(
[نُشر في www.mohamadalsaidi.com ٢٩ يونيو/حزيران )٢٠١٦م(]

م���ا تم بي���ن تركي���ا والكي���ان الصهيوني م���ن االتفاق عل���ى تطبيع 
العالق���ات اعتب���ره الكثي���ر ال س���يما م���ن المنتمي���ن للفك���ر السياس���ي 
اإلس���المي مفاج���أة، ورأى بعضهم أن األوض���اع الملتهبة قد فرضته، 
ف���ي صيغة إدان���ة لكنها تميل لالعتذار للقيادة التركية، وصرح بعضهم 
باإلدانة، لكنها إدانات باردة يس���بقها إشادة بأردوغان وما قدمه لشعبه 

وما قدمه للقضايا اإلسالمية.

وجميع من قرأت لهم في هذا الصدد من المتابعين اإلس���الميين 
يغفلون أو يُغِفُلون عمًدا كون العالقات التركية مع الكيان الصهيوني 
إس���تراتيجية للجمهوري���ة التركي���ة من���ذ نش���وء الكيان الصهيوني س���نة 
)١٩٤٨م( بل إن عالقة الجمهورية التركية مع الصهاينة اليهود كانت 
قب���ل نش���وء كيانهم أي منذ قيام الجمهوري���ة التركية عام )١٩٢٣م( بل 
م���ن المعلوم تاريخيًّا أن لليهود دوًرا كبيًرا في إنش���اء هذه الجمهورية 

على أنقاض الدولة العثمانية.
)٥٩(  أكاديمي وعالم دين سعودي.
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ولي���س معروًف���ا أن حزب العدالة والتنمية الذي يتمتع مؤسس���وه 
بخلفية دينية ثار رسميًّا على المبادئ التي قامت عليها هذه الجمهورية، 

بل ال يُعرف أنه أدان هذه المبادئ أو تنصل منها.

ا: إن مؤسسي حزب العدالة والتنمية وقفوا ضد الحرب على  حقًّ
الدي���ن ومظاهره والتي كان���ت األحزاب العلماني���ة الحاكمة في تركيا 

تشنها باستمرار وبمغاالة ممقوتة .

���ا أيًض���ا: أن مؤسس���ي ح���زب العدال���ة والتنمي���ة ال يخف���ون  وحقًّ
تعاطفهم مع التاريخ العثماني.

كل ذل���ك صحيح إال أن العدال���ة والتنمية ما زالوا حريِصين على 
التركي���ز في اإلعالم على علمانية الدولة بش���كل مس���تمر، بل إن أحد 
مستشاري الرئيس أردوغان الم بشدة اإلسالميين العرب في أسلوب 
إشادتهم بتركيا في ملتقى -شكًرا تركيًّا- والذي وصفوا فيه أردوغان 
بأوصاف ال تليق برئيس علماني، وقال : "إن هؤالء العرب أس���قطوا 

دولهم بسبب هذه الشعارات ولن نسمح لهم بإسقاط تركيا".

إًذا تركي���ا اليوم ما زالت تؤمن -ول���و ظاهًرا- بمبادئ الجمهورية 
التركية وعالقاِتها اإلستراتيجية.

فتجديد العالقات التركية مع الصهاينة ليس أمًرا مستغرًبا إال في 
حال واحدة، وهي لو كانت تركيا الحالية تنصلت رس���ميًّا من مبادئ 

الجمهورية األتاتوركية وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وحت���ى يحدث ذلك تبقى اإلس���تراتيجية التركية على ما هي عليه 
 وم���ن الظل���م له���ا ولإلس���الم أن نحاكمه���ا عل���ى مقتضيات اإلس���الم
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وهي لم تقر به دستوًرا، بل العدل والنظرة الواقعية هي محاكمتها إلى 
المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية، وهي العلمانية.

 ")Ahmed Davudoğlu( يؤكد لنا ذلك الدكتور "أحمد داود أُوْغُلو
وزي���ر الخارجي���ة ورئي���س الوزراء الس���ابق في حكومة ح���زب العدالة 
والتنمية التركي، في كتابه "العمق اإلستراتيجي" حيث أكد في صفحة 
٤٥٢: "إن العالق���ات التركية اإلس���رائيلية والتركي���ة اإليرانية عالقات 
إس���تراتيجية والح���رص عليه���ا لئال تتولد حالة من العزل���ة في التوازن 

التركي العربي اإليراني".

فالمقصود بالعالقات التركية اإلسرائيلية [حسب داود أوغلو] هو 
المحافظة على التوازن التركي في مواجهة العرب واإليرانيين.

وحي���ن ننظ���ر إلى الواقع نج���د أن العالق���ات التركي���ة الصهيونية 
تخلف���ت من���ذ حادثة س���فينة "َم���اِوي َمرَم���َره )Mavi Marmara(" في 
الجان���ب الدبلوماس���ي فقط، أم���ا العالقات التجارية والعس���كرية فلم 
نعل���م أنها تخلفت إال بمقادير طبيعية يفرضها التجافي الدبلوماس���ي، 
وبذل���ك ال يمكننـــا القول كما يقول البعـــض إن تركيا اختارت عمقها 
الشـــعبي العربي اإلســـالمي ورفضت إســـرائيل، أو أنها اختارت األمة 
اإلسالمية على العلمانية أو القومية، أو غير ذلك من المقوالت التي 
يرددها إخواننا من المحللين اإلسالميين بشكل كبير، بل الذي ينبغي 
قوله: هو أن تركيا ال تزال ترى خيارها الصحيح هو مبادئ الجمهورية 
التركيـــة األتاتوركيـــة، وأن كل مـــا فعله حزب العدالة طيلة الســـنوات 
 االثنتـــي عشـــرة الماضية هو ثـــورة لتصحيح هذه المبـــادئ وتجديدها

ال ثورة عليها.
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مشكلة المحللين اإلسالميين السياسيين هي المغاالة في حب كل 
من أظهر المشاعر اإلسالمية حتى يأتي يوم ويُصدمون فيه ويكتشفوا 
أن أمنياته���م في���ه كانت بيوًتا م���ن القش، لذلك تكث���ر انهياراتهم كلما 

ُصِدُموا في شخصية كانت تمثل لهم حلًما.

حزب العدالة والتنمية َحلَّق باإلسالميين العرب في عالم األحالم 
بس���بب نجاحات���ه االقتصادي���ة، ورفع���ه المظال���م عن م���دارس تحفيظ 
الق���رآن والم���دارس الدينية، ووقوف���ه اإليجابي مع القضية الس���ورية 
وأح���داث "غزة"، ومس���اندته اإلخوان المس���لمين ض���د االنقالب في 
مص���ر، وهذا التحليق في األحالم من اإلس���الميين العرب مع حزب 
العدالة، جعلهم دائمي االعتذار للحزب في كل مواقفه التي يختلفون 
مع���ه فيها، كموقفه من الش���ذوذ الجنس���ي كمثال ص���ارخ للخالف في 
مجال األخالق، وكموقفه من إيران كمثال صارخ للخالف في مجال 

العالقات السياسية.

بل وقفوا معه حتى في ظلمه لحركة إســـالمية تركية أخرى وهي 
قوا إعالم حزب العدالة في كل ما يقوله عنها  "حركـــة الخدمة"، وصدَّ
ا لهم بدالاً من السعي  دون تحريات، وجعلوا مشاركته في ظلمها خياراً
فـــي المصالحة بينهما، مـــع أن الصلح خير كما يقول القرآن، ومع أن 
العدل هو الســـماع من الطرفين ال في تصديق طرف دون أخذ أقوال 

اآلخر، لكن التحليق في األحالم يفعل أكثر من ذلك .

مُته قد يأتي في الس���ؤال التالي: كيف  االستش���كال على كل ما قدَّ
يصح القول بأن تركيا حزب العدالة ما زالت على مبادئ الجمهورية 
التركية، مع ما نراه من مواقف محمودة لتركيا مع القضايا اإلسالمية، 
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كالوقف���ة م���ع أهل "غ���زة" و"س���ورية" و"بورم���ا"، هل ه���ذه المواقف 
تتناسب مع مبادئ الجمهورية؟!

الج���واب: نع���م، هي تتناس���ب مع مب���ادئ الجمهوري���ة من زاوية 
رف���ع الظل���م والمطالب���ة بالحريات، فه���ذه مبادئ رفعهت���ا الجمهورية 
التركي���ة األتاتوركي���ة من قبل، وال ننس���ى أن تركيا في زم���ن "أََتاتُوْرْك 
و"عدن���ان   )٦١(")İsmet İnönü( ِإينُونُ���و  و"ِعْصَم���ْت   )٦٠(")Atatürk(
ف���ي  نفس���ها  تس���ويق  حاول���ت   )٦٢(")Adnan Menderes( َمْنَدِري���ْس 
العالم العربي واإلس���المي على أنها تقف مع قضايا التحرر العادلة، 
ويحضرني هنا موقفها في عهد "عدنان َمْنَدِريْس" من استقالل "ليبيا" 
فق���د كان األخي���ُر مش���هوًدا وقويًّا أش���اد به مصطفى ب���ن حليمة رئيس 

الوزراء الليبي حتى عام )١٩٥٤م( في مذكراته .

نعـــم، أنـــا ال أُقـــارن الشـــعور الدينـــي وااللتـــزام الـــذي يوصف به 
الرئيس أردوغان ومن حوله بحال معظم رؤساء الجمهورية السابقين 
والموصوفيـــن بضعـــف التدين في أنفســـهم بل ومحاربـــة مظاهره في 
كل تفاصيـــل الحيـــاة التركيـــة، ال أقـــارن بين األمرين، وإنمـــا أقول إن 
المواقـــف التركية المحمودة حاليًّا ال تتعارض مع مبادئ الجمهورية، 
ا بائناًا. ا أن تركيا قد طلقت العلمانية -كما يقولون- طالقاً وال تعني أبداً

)٦٠(  "مصطفـــى كمـــال َأَتاُتـــوْرْك )Mustafa Kemal Atatürk(" )١٨٨١-١٩٣٨م(: وه���و قائ���د الحرك���ة 
التركي���ة الوطني���ة التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية األولى، وأس���س جمهوري���ة تركيا الحديثة، فألغى 

الخالفة اإلسالمية وأعلن علمانية الدولة.
)٦١(  "عصمت ِإيُنوُنو )İsmet İnönü(" )١٨٨٤-١٩٧٣م(: ثاني رؤساء الجمهورية التركية. تولى الرئاسة 

من ١١ نوفمبر )١٩٣٨م( إلى ٢٢ مارس )١٩٥٠م(.
)٦٢(  "َعْدَنـــاْن َمْنَدِريـــْس )Adnan Menderes(" )١٨٩٩-١٩٦١م(: ه���و أول زعي���م سياس���ّي منتخ���ب 

ديمقراطيًّا في تاريخ تركيا.
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موق���ف تركي���ا من مصر وم���ن إيران لو ت���م النظر إليه باس���تقاللية 
وحي���اد ل���دل على حقيقة التفكي���ر التركي الوطن���ي المصلحي، وليس 
 الِقَيِم���ّي األخالق���ّي كما يتص���ور الكثي���رون أو كما يح���اول الكثيرون

ُروا لنا . أن يَُصِوّ

فمعل���وم أن المواقف المبنية على الِقَي���م واألخالق تكون مطّردة 
ال تناقض بينها، بعكس المواقف المصلحية فإنها تظهر متناقضة حين 

نَُحاول تصويرها على أنها أخالقية.

فحكوم���ة تركي���ا تق���ف موقًفا ُصلًب���ا ضد االنقالب ف���ي مصر وما 
ح���دث في مي���دان رابعة على اعتب���ار أنه من���اف للديمقراطية وحقوق 

اإلنسان، ولهذا تقاطع النظام المصري وترفض التعامل معه.

ا متعاوناًـــا بقوة مع النظـــام اإليراني بالرغم  ومـــع ذلك تقـــف موقفاً
مـــن أعمالـــه القمعية ضد الشـــعب اإليراني نفســـه وتدخله السياســـي 
والعسكري في العراق وسورية التي يزعم حزب العدالة الوقوَف مع 

شعبها ضد األسد، لكنه ال يقف مع شعبها ضد "خامنئي".

فقتل���ى مي���دان رابعة الذين ال يتجاوز عدده���م أربعة آالف، ومع 
ذل���ك تقاط���ع تركي���ا مصر من أجله���م دبلوماس���يًّا وتجاريًّ���ا، وتؤوي 
المعارضي���ن للنظام المص���ري وتفتح لهم الفض���اء اإلعالمي ليعبروا 

عن معارضتهم.

ف���ي حين بل���غ القتلى العراقيون والس���وريون مئات اآلالف جراء 
التدخ���ل اإليران���ي فضاًل ع���ن المهاجرين الذين ت���ؤوي تركيا مليونين 
منهم، ومع ذلك تزيد مقادير التبادل التجاري والمشاريع بين البلدين 
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عن المائتي مليار ليرة تركية، كما ال يُس���مح بالهجوم اإلعالمي على 
نظ���ام إيران من داخل تركيا، بل إن عدًدا من الصحف والقنوات التي 

تهاجم النظام اإليراني تم إغالقها بحجة انتمائها لحركة الخدمة.

د العالق���ة بالصهاينة الذين  كم���ا أن الحكوم���ة التركية الت���ي تَُج���ِدّ
دم���روا غ���زة وقتلوا أهله���ا بالطائرات والصواري���خ، ترفض أي عالقة 

مع النظام المصري بحجة أنه يحاصر غزة.

 مم���ا أري���د الوصول إلي���ه من هذا المق���ال : أن العاطف���ة ال ينبغي
أن تكون حكًما في التحليل السياسي وتقييم مواقف الدول والساسة.





كم هي قيَمة �ل�سَيا�سة؟
 )٦٣(")Abdülhamid Bilici( بقلم: "عبد الحميد ِبيِليِجي
[نُشر في www.zamanarabic.com ٣ يناير/كانون الثاني )٢٠١٦م(]

إن الحب والبغض في السياس���ة مث���ل التوأم الملتصق، فليس من 
الصحيح أن يصل األمر بالناس إلى التعلق بحزٍب أو بقائٍد واالرتباط 
ب���ه إلى ح���ّدِ الجنون وال ي���روا أّي خطإ يقترفه، كما ليس من الس���ليم 
أيًض���ا أن يضم���روا لح���زٍب أو لقائٍد العداوَة ويتربص���وا فرصَة اإليقاع 
ب���ه، حت���ى وإن امت���أل داخله بالكراهي���ة ولم يُحَظ بكس���ب ثقة وتقدير 

الجميع.

وحتى ال تنزلق أرجلنا في هذين المرضين، أي اإلفراط في الحب 
أو البغ���ض، فم���ن األحرى بنا أن نس���لك الطريق اآلم���ن والمضمون، 
وهو عدم التخلي عن اإلنصاف مطلًقا، ووصف الصواب بأنه صواب 
 والخط���إ بأن���ه خط���أ ف���ي حقل السياس���ة، ولع���ل الحادثة الت���ي وقعت
ف���ي العصور األولى من التاريخ اإلس���المي، بمثاب���ة درٍس مفيٍد يبين 
 لن���ا م���ا آلت إلي���ه األمور عندما يصل األس���لوب المّتبع في السياس���ة

إلى حد اإلفراط:

وذات ي���وم رح���ل رجل عربّي بجمله من الكوفة، المعروفِة بكثرة 
له  أنص���ار س���يدنا علي )ك���ّرم اهلل وجهه(، إلى دمش���ق. وفي أثن���اء تجوُّ
)٦٣(  كاتب وصحفي تركي، رئيس التحرير السابق لجريدة "زمان )Zaman(" التركية التي كانت أكثر مبيًعا 

في تركيا قبل إغالقها من قبل الحكومة.
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في أزقة دمشق تعلق به رجل من أهل دمشق، وقال:

- هذه ناقتي أُخذت مني في صفين!

واحت���ّد النق���اش بينهما، لكن رغم دفاع الرج���ل الكوفي عن حقه 
قائاًل:

- إن هذا الجمل لي، فضاًل عن أنه جمل وليس ناقة كما تزعم!

لم يُجِد دفاعه ذلك ش���يًئا، وبلغ أمرهما معاوية ، فاستدعاهما 
ليحكم بينهما.

احتشد الناس في الميدان، وبعد أن استمع معاوية  إلى الرجل 
الكوفي والدمشقي، قرر اآلتي:

- إن هذه الناقة )األنثى( للرجل الدمشقي!

ثم التفت معاوية إلى الحشد الذي يعّج به الميدان وسألهم:

- أيّها الناس، لمن هذه الناقة )األنثى(؟

فصاح الحشد في صوت واحد:

- الناقة للدمشقي!

وبينما كان الكوفي واقًفا مندهًشا إزاء ما رآه بعدما أُخذ منه َجمله 
دون وجه حق، ناداه معاوية:

- اس���مع أيه���ا الكوفي! أنا وأنت نعلم أن ه���ذا الجمل لك، وإنه 
جم���ل وليس ناقة، عندما تعود إلى الكوفة أبلغ عليًّا أنني أقابله بمائة 
 أل���ف، لي���س فيهم من يف���ّرق بي���ن الناقة والجم���ل، ولكنه���م يقّررون

ما أقوله أنا، دون مساءلة، فكن حذًرا!"
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تـــروي لنـــا هذه القصة المليئة بالعبر عواقـــَب ما قد يحدث عندما 
تحّل السياســـة محل القيم األساســـية كاألخالق والضميـــر والعدالة، 
ويعمـــي التعصـــب الحزبـــّي أبصارنـــا إذا مـــا اْنَحْزنا لفئـــة دون أخرى، 
وال ريب في أن انقالب التسلســـل الهرمي للِقيم األساســـية على هذا 
الشكل؛ بمعنى االعتزاز والتمسك بشيء هو في األصل تافٌه وال قيمة 
له، والتغاضي عن كل ما هو قّيم، هو السبب الرئيسي في المشكالت 
التي نشهدها في العالم اإلسالمي، أَوليس النظُر إلى السياسة والتأييد 
الحزبـــي على أنهما ديٌن مثالاً نتيجةاً لخلل تلك المقاييس والقيم؟ بيد 
أّن العالمة األستاذ بديع الزمان سعيد النورسي أدرك -قبل مائة عام 
مضت- مدى العواقب الوخيمة التي سيتمخض عنها هذا االنحراف 
الواق���ع في المنظومة القيمية لدى المس���لمين؛ فبين لنا الميزان الذي 

ط ومختصر: ينبغي لنا أن نتبعه بشكل ُمبسَّ

"إن نسبة األخالق والعبادة وأمور اآلخرة والفضيلة في الشريعة، 
تمثل تس���ًعا وتس���عين بالمائة، بينما نس���بة السياس���ة ال تتجاوز الواحد 
بالمائة، ولنَدع التفكير فيها )أي السياس���ة( واالهتمام بها ألولي األمر 
منّ���ا" )ف���ي كتاب���ه: ديوان الحرب العرف���ي( وإذا قمتم بقل���ب وجه هذا 
المقي���اس وأنزلت���م نس���بة األخالق والعب���ادة والفضيلة إل���ى واحد في 
المائة، وأوليتم السياسة أهمية بنسبة تسعة وتسعين بالمائة؛ فستكونون 
بذل���ك ق���د هدمت���م التسلس���ل الهرم���ي للقي���م اإلس���المية، وإذا كانت 
مقاييس���كم وقيمكم متينة وس���ليمة؛ عندئٍذ لن ترتكبوا جناية أخالقية 
مليئة بالكذب من أجل تحقيق مصالحكم السياسية، وال تسرقون من 
أجل تحقيق مستقبل باهر، إنما تنتبهون للحالل والحرام في شؤونكم 
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بمنته���ى الدّقة، وتتجنبون االفت���راءاِت وانتهاَك حقوق األبرياء لتحقيق 
مطالبكم السياسية.

وفي التاريخ اإلس���المي، فإن ما قاله س���يدنا أبو بكر  في أول 
خطب���ة ألقاه���ا عل���ى الناس، حينما تول���ى الخالفة عقب وفاة رس���ولنا 
محم���د ، يلّخص لنا بش���كل جّذاب كيف يج���ب النظر إلى اإلدارة 

والسياسة في مجتمٍع مقاييُسه اإلسالمية سليمة: 

"أيها الناس، فإني قد ُولِّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنُت 
فأعينون���ي، وإن أس���أُت فقومون���ي، الص���دق أمان���ة، والك���ذب خيانة، 
والضعي���ف فيك���م ق���وي عن���دي حتى أري���ح علي���ه حقه إن ش���اء اهلل، 
والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء اهلل، ال يدع 
قوم الجهاد في س���بيل اهلل إال ضربهم اهلل بالذل، وال تش���يع الفاحش���ة 

في قوم قط إال عمهم اهلل بالبالء".

فلنح���اوْل أن نلقي نظرة على حمالت الظلم والفوضى والس���رقة 
والك���ذب واالفت���راء، واإلطاحات خارج نطاق القانون التي تش���هدها 
تركي���ا ف���ي الفترة األخي���رة من حزب سياس���ي ذي مرجعية إس���المية، 
وهذه فرصة ذهبية لتعريف العالم أجمع بمقاييس األخالق والفضيلة 
ا  اإلس���المية، وليس تعريف مجتمعنا بها فحس���ب، وإن كان مؤلًما حقًّ
أن نرى ضياع تلك المقاييس األخالقية بسبب تدمير المنظومة القيمية 
ل���دى اإلدارة الحاكمة والش���عب، إال أن الدور الذي يقع على عاتقنا 
ه���و حمل تل���ك القيم إلى حياتنا كما يجب، وتذكير اآلخرين بها كما 
 ينبغ���ي، وأال نضّحي بتس���عة وتس���عين في المائة م���ن القيم واألخالق

من أجل واحد في المائة من السياسة.



متالزمة تيتانيك
)٦٤(")Gökhan Bacık( بقلم: أ. د. "ُجوْكَهاْن َباِجيْك 
[نُشر في ،www.zamanarabic.com ١١ يناير/كانون الثاني )٢٠١٦م(]

اس���تغرق غرق س���فينة "تيتانيك )Titanic(")٦٥( س���اعات عدة بعد 
ارتطامه���ا بجب���ل جليدي، ويق���ال إن أغلب ركابها اس���تمروا بحياتهم 
الطبيعي���ة قائلي���ن في أنفس���هم "ال يمكن غرق هذه الس���فينة بحال من 
األح���وال"، حت���ى إن بعض الركاب اس���تمروا باللهو ألنهم كانوا على 

يقين تام بأنه من المستحيل أن تغرق تلك السفينة العمالقة!

وليس هذا فحس���ب بل إن سيدة تدعى "سيلفيا كالدويل" سمعت 
 م���ن أح���د العاملي���ن ف���ي طاقم الس���فينة أثن���اء ركوبه���ا قب���ل مغادرتها

من الميناء: "حتى اإلله ال يمكنه أن يُغرق هذه السفينة!".
)٦٤(  األستاذ الدكتور في العلوم السياسية وكاتب وصحفي تركي.

)٦٥(  "تيتانيـــك )Titanic(" ه���ي س���فينة ركاب عمالق���ة عاب���رة محي���ط منتظم���ة إنجليزي���ة، كان���ت مملوكة 
 لش���ركة "وايت س���تار الين"، تم بناؤها في حوض هارالند آند وولف )Harland and Wolff( لبناء الس���فن

ف���ي "بلفاس���ت" وكان���ت التيتانيك أكبر باخ���رة نقل ركاب في العالم في ذلك الوق���ت ففي أول رحلة لها في 
١٠ أبريل/نيس���ان )١٩١٢م( من "لندن" إلى "نيويورك" عبر المحيط األطلس���ي وبعد أربعة أيام من انطالقها 
في أبريل/نيس���ان )١٩١٢م( اصطدمت الباخرة بجبل جليدي عند الموقع ٤١°٤٤’ ش���مااًل و٤٩°٥٧’ غرًبا 
 قب���ل منتص���ف اللي���ل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد س���اعتين وأربعين دقيق���ة من لحظة االصطدام

في الساعات األولى ليوم ١٥ أبريل/نيسان )١٩١٢م(.
ت���م بن���اء التيتانيك على أيدي أمهر المهندس���ين وأكثرهم خبرة، وقد اس���تخدم في بنائه���ا أكثر أنواع التقنيات 
 تقدًم���ا وس���اد االعتق���اد بأنها الس���فينة التي ال يمكن إغراقه���ا، وكان غرقها صدمة كب���رى للجميع حيث أنها

قد زودت بأعلى معايير السالمة.
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ويُطلق مصطلح "متالزمة تيتانيك" على اس���تمرار الناس بحياتهم 
الطبيعي���ة ظانين بأن الس���فينة لن تغرق أب���ًدا مع أنها كانت في طريقها 
للغرق، وثمة كثير من الدول التي تفتتت عبر التاريخ ووقعت فريس���ة 
الح���روب األهلي���ة، وهي تذّكرنا بس���فينة تيتانيك، في حين أن س���كان 
ه���ذه الدول كمن أُصي���ب بمتالزمة تيتانيك، فهم يس���تمرون بحياتهم 

الطبيعية، ولسان حالهم يقول: "إن دولتنا ال يمكن أن تنهار أبًدا".

في الحقيقة يجب على األتراك أن يكونوا أبعد الناس عن الوقوع 
ف���ي متالزمة تيتاني���ك، ذلك ألن دولتهم العثمانية الت���ي تُذكر بين أهم 
الدول في التاريخ القريب قد انهارت بصورة مفجعة، وقد كان انهيارها 
مأس���اويًّا ف���ي الوقت نفس���ه، وكان ه���ذا االنهيار يحمل ف���ي طياته كل 
أنواع المش���اكل والصور المخزية، حيث تجمد المهاجرون القادمون 
إلى العاصمة إس���طنبول من ش���دة البرد، في حين أن الضباط اإلنجليز 
والفرنس���يين ه���م الذي���ن كان���وا يحكم���ون العاصم���ة، وانتش���ر القحط 
والمجاع���ة.. ولذل���ك لو أردنا أن نفكر بطريقة منطقية لقلنا إن األتراك 

يجب أن يكونوا أكثر الناس حساسية تجاه أفول شمس دولتهم.

فتص���وروا دولة تنتش���ر على س���واحلها جثث األطفال الس���وريّين 
الذي���ن غرق���وا ف���ي البح���ر، وال يعل���م مواطنوها ما يجري في ش���رقها 
وجنوبها الش���رقي )مناطق األكراد(، واألسوأ أن أخبار القتل أصبحت 
 اعتيادي���ة، فالن���اس أصبح���وا يموت���ون جماع���ات أو م���ع عائالته���م

في الحوادث المرورية.

كما أن التبادل التجاري مع دول الجوار تدنى إلى نصف مستواه 
ف���ي بع���ض األحي���ان، في حي���ن أن العالقات مع بع���ض دول الجوار 
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األخ���رى وصل���ت إلى حد التالس���ن اليومي، وإن المنطق���ة الجغرافية 
التي نعيش فيها كتربة انجرافية تتآكل شيًئا فشيًئا.

على العموم فإن المش���اكل السياس���ية سهلة نسبيًّا، إذ إن المشكلة 
األساسية هي مشكلة اجتماعية، فالمشكلة الكبرى التي تواجهها تركيا 
حاليًّا ليس���ت سياس���ية، بل هي اس���تهتار المجتمع رغم كل المآس���ي 
التي تش���هدها البالد، ولس���ان حاله يقول: "لن يحدث مكروه على أّي 
ح���ال!" كالمصاب بمتالزمة تيتانيك، وهذه العبارة تعني في حقيقتها: 
"ذلك ال يعنيني ما دمُت أنا بخير"، ولذلك فإن شريحة من المجتمع 
أصبحت محرومة من التعليم في المدارس منذ عدة أش���هر في ش���رق 
تركيا، األمر الذي يحدث للمرة األولى في تاريخ الجمهورية التركية، 
ف���ي حي���ن أن ش���ريحة أخرى من المجتم���ع تمارس حياته���ا الطبيعية 

وكأن شيًئا لم يكن.

وحين ينظر المرء إلى كل ذلك، يقول: "إن المشكلة في المجتمع، 
بل إن المجتمع هو نفسه المشكلة".

وقب���ل فت���رة قريبة ت���م اإلعالن عن أفض���ل )٥٠٠( مارك���ة تجارية 
ف���ي العالم، ول���م تكن بينها أية ماركة تركية، ل���ذا علينا أن نتخلى عن 
العواط���ف الجياش���ة الجوفاء لمواجه���ة الحقيقة: إن متوس���ط الوقت 
ال���ذي يقضيه المواطن التركي في المدرس���ة هو ٧.٥ س���نة، علًما بأنه 
يحتاج إلى ٨ س���نوات إلنهاء المرحلة اإلعدادية من دراس���ته، أي إن 
غالبية الش���ارع التركي يتش���كل من أناس لم يُنهوا المرحلة اإلعدادية 
م���ن ال���درس، فه���ل يمكنن���ا أن نقتحم عال���م الكمبيوتر واآليب���اد بهذا 

الكيان االجتماعي؟





�أردوغان وقتل �الأب
بقلم: إدريس الكنبوري)٦٦(
[نُشر في www.alarab.co.uk ٣٠ يوليو/تموز )٢٠١٦م(، العدد: ١٠٣٥٠، ص )٩(]

الهجمة الشرس���ة التي يش���نها أردوغان على أوس���اط أتباع حركة 
الخدم���ة تتجاوز كونها رد فعل عل���ى المحاولة االنقالبية، بل تعكس 
طموًح���ا سياس���يًّا لدى أردوغ���ان يمكن قراءته من منظ���ور عقدة "قتل 

األب" الشهيرة في علم النفس.

م���ا لم يك���ن متوقًعا أن يحققه أّي انقالب ناج���ح في تركيا أنجزه 
االنقالب الفاش���ل لي���وم ١٥ يوليو/تموز )٢٠١٦م(، فق���د بدا الرئيس 
رج���ب طي���ب أردوغان كما ل���و كان حاكًما جديًدا اس���تولى للتّو على 
السلطة في البالد، ويريد أن يصفي حساباته مع ماض ال يرغب فيه، 
وبعد أزيد من عقد من الزمن في الحكم يبدو أن ش���هوة الس���لطة قد 

ازدادت مع كثرة االستعمال.

من���ذ انكش���اف فضائح الفس���اد التي عصف���ت بالحكوم���ة التركية 
عام )٢٠١٣م(، حين كان أردوغان رئيًس���ا لل���وزراء، واندالع الصراع 
المكت���وم م���ا بي���ن حرك���ة الخدم���ة لفت���ح اهلل كول���ن وح���زب العدالة 

)٦٦(  كاتب ومفكر مغربي.
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والتنمي���ة، ب���دا واضًحا أن أردوغ���ان يتحين الفرصة األنس���ب للقضاء 
عل���ى الحرك���ة وتصفية وجودها، وقد اتخـــذ الهجوم على الحركة في 
المرحلة األولى أســـلوباًا سياســـيًّا وقانونيًّا، من خـــالل متابعة عدد من 
المســـؤولين والصحافيين المحسوبين على الحركة واعتقالهم، وشن 
حـــرب إعالميـــة صامتـــة على حركـــة الخدمة، ولكن ذلك األســـلوب 
لـــم يـــؤّد إلـــى النتيجـــة التـــي كان أردوغـــان يتوّخاهـــا، وهـــي اجتثاث 
الحركـــة بشـــكل نهائي، إذ ظلت تمتلك وســـائل إعالمها التي تســـدد 
عبرهـــا ضربات مقابلة إلى الحكومـــة، كما ظل حضورها االجتماعي 

ا. والتعليمي واالقتصادي قائماً

أم���ام تصلب الحركة ومقاومتها لعوام���ل الفناء لجأ أردوغان إلى 
أس���لوب آخر، وهو مصادرة صحفها وقنواته���ا التلفزيونية التي تتوفر 
عل���ى تأثي���ر معتبر ف���ي الرأي الع���اّم التركّي، فكان اقتح���ام مقر جريدة 
"زمان" واس���عة االنتشار، واالس���تيالء عليها وتغيير خطها التحريري، 
ومص���ادرة مجموع���ة "َس���َماْنُيولُو )Samanyolu(" التلفزيوني���ة، وبات 
واضًح���ا أن المرحلة التالية س���تكون األصع���ب، وهو ما حصل عقب 
محاول���ة االنقالب الفاش���لة، حي���ث انطلقت عملية االجتثاث بش���كل 
مباش���ر بدع���وى ت���ورط الحرك���ة في تل���ك المحاول���ة، وهو م���ا أعلنه 
 Berat( بوض���وح وزير الطاقة التركي صهر أردوغان "ب���رات أَْلَباْيَراْق
Albayrak(" ف���ي ن���دوة صحافية، حي���ن قال إن المجلس العس���كري 

التركي األعلى كان يخطط لطرد جميع الضباط المرتبطين بالحركة، 
ما يعني أن الخطة كانت جاهزة.
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لك���ن الهجم���ة الشرس���ة التي يش���نها أردوغان على أوس���اط أتباع 
الحرك���ة، والت���ي تش���به الحمل���ة المكارثي���ة ف���ي أوس���اط الش���يوعيين 
األميركيين خالل األربعينات التي جمعت ما بين الترهيب والمالحقة، 
تتج���اوز كونها رد فعل معق���واًل على المحاولة االنقالبية، فالواقع أن 
ه���ذه الحملة -الش���بيهة بعمليات التجفيف- تعكس طموًحا سياس���يًّا 
زائ���ًدا لدى أردوغان نفس���ه، يمكن قراءت���ه من منظور عقدة قتل األب 

الشهيرة في علم النفس اإلكلينيكي.

َقْب���ل أن يش���ن أردوغ���ان حربه عل���ى فتح اهلل كولن ب���دأ أردوغان 
مس���اره السياس���ي باالنقالب على أس���تاذه نجم الدي���ن أربكان، الذي 
يعد األب المؤسس لتجربة اإلسالم السياسي التركية، عمل أردوغان 
إلى جانب "أربكان" في حزب الرفاه إبان التس���عينات، وترش���ح باسم 
الحزب لمنصب عمدة إس���طنبول، لكنه ش���ق طريًق���ا منفرًدا عن قيادة 
الحزب وشرع في بناء فريقه من داخله، قبل أن يبدأ في رسم القطيعة 
م���ع "أرب���كان" ويتهمه بالمحافظ���ة واألبوية، ويص���ف تجربته وفريقه 
بالتجربة السياس���ية الجديدة المختلفة عن اإلس���الم السياسي التركي، 
قوامه���ا اإلنج���از المصح���وب بالش���عبوية، وتحوي���ل أّي أداء إلى أداة 
لش���حن الجماهي���ر، ولكي يض���ع قطيعة مع تجربة "أرب���كان" بدأ في 
إرس���ال رسائل سياسية لدفع تهمة االنتماء إلى التيار اإلسالمي عنه، 
فأرسل ابنيه للدراسة في أميركا، وقام بمبادرات إيجابية إزاء الغرب، 
وحصل على جائزة الشجاعة الفائقة من منظمة "إيباك" اليهودية؛ لكنه 
مع هذا ظل يقدم صورة مزدوجة عن نفسه، واحدة للشارع لدغدغة 
مش���اعر اإلس���الميين وجذبهم إليه، واألخرى إلى الغرب في الخارج 

والمؤسسة العسكرية في الداخل.
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ولقد ظهرت هذه االزدواجية في موقفه من المؤسس���ة العسكرية 
بتركيا، فخالل الس���نوات الماضية ظل أردوغان يعتبر الجيش التركي 
دول���ة عميق���ة أو موازي���ة، واس���تطاع مخادع���ة حرك���ة الخدم���ة التابعة 
ل�"كول���ن" لني���ل دعمها في ف���وزه بانتخاب���ات ع���ام )٢٠٠٢م(، بعد أن 
كان والؤها في الس���ابق لحزب "أربكان"، وبعد س���نوات من الحكم 
وتثبيت سلطته أصبحت حركة الخدمة هي التي تمثل الدولة العميقة 
أو الموازية! في انقالب يعكس االنتهازية السياسية التي تشكل طابًعا 
ممي���ًزا لفئ���ة عريضة م���ن اإلس���الميين، فبين عش���ية وضحاها تحولت 
المؤسس���ة العس���كرية من دولة موازية ال يستطيع االقتراب منها، إلى 
مؤسسة يستطيع أن يطرد منها العشرات من الجنراالت ويتصرف في 

شؤونها الداخلية بكّلِ حرية.



�أ�سو�أ ��ستخال�ض من �النقالب �لتركي
بقلم: جهاد الزين)٦٧(
[نُشر في www.newspaper.annahar.com ١٩ تموز )٢٠١٦م(]

العالمثالثي���ة السياس���ية ف���ي تركي���ا، البادئ���ة قبل االنق���الب، والتي 
تأّك���دْت م���ع حصول���ه، ه���ي الخس���ارة، خس���ارتنا جميًع���ا، ففي هذه 
اللحظ���ات م���ا ه���و أكبر من االصطف���اف أن نموذًجا فري���ًدا في العالم 
المس���لم يتمثّل بالنموذج التركي مات أو أوغل في االحتضار، فليس 
"نموذًج���ا" ه���ذا الذي علي���ك أن تختار فيه بين دولة وصاية عس���كرية 

علمانية ودولة بوليسية إسالموية.

ل  ل���م أقرأ مق���ااًل واحًدا جديًّا ف���ي الغرب بعد االنق���الب ال يحّمِ
الرئي���س رج���ب طّيِب أردوغان مس���ؤولية ما وصلت إلي���ه األمور في 
تركي���ا، خالًف���ا للكثير م���ن المواقف في منطقتن���ا اهتمت باالصطفاف 
فق���ط م���ع أو ضد أردوغ���ان بمعزل ع���ن تعقيد الوض���ع بين انقالب 
عس���كري يجب أن يكون مرفوًضا بالمطلق ألس���باب مبدئية وتس���ّلط 
ف���ردي حزب���ي مدني أقام دولة بوليس���ية، فهل نقبل بالدولة البوليس���ية 
ألنه���ا ج���اءت من صناديق االقت���راع؟! كان علينا أن نقب���ل إًذا ب�"هتلر" 
و"موسوليني" و"بيرون" وقبلهم ب�"نابوليون الثالث" رئيس الجمهورية 
المنتَخب في فرنس���ا عام )١٨٤٨م( بخمس���ة ماليين ونصف المليون 
صوت من أصل س���بعة ماليين ونص���ف المليون صوت، والذي تّوج 

نفسه إمبراطوًرا، بالمعنى الحرفي، عام )١٨٥٢م(.
)٦٧(  كاتب وصحفي لبناني.
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إنه تعقيٌد في تركيا يجعل الصراع عمليًّا هو بين هاتين "الدولتين" 
العسكرية والبوليسية.

لقد احترمت القوى السياس���ية التركية المعاِرضة نفس���ها وأخذت 
موقًفا حاس���ًما ضد االنقالب العسكري كان يجب أن تأخذه حتى لو 
نجح االنقالب، التمس���ك بالقيم الديمقراطية أمر ضروري، المشكلة 

ليست هنا في مجتمع تركي ذي تقاليد حداثية.

���ر فعلي على  كتب���ُت م���راًرا منذ بدأت مظاهرات "تقس���يم" كمؤّشِ
بدء انفصال النخبة الش���بابية والطليعية الليبرالية في إسطنبول والمدن 
���ب أردوغ���ان، كتب���ُت أن هذه  التركي���ة ع���ن حك���م الرئي���س رجب طّيِ
الطليعة، كأّي طليعة، رغم أنها أقلية وغير قادرة على التغيير المباش���ر 
ف���ي صنادي���ق االقتراع، فإنها مع ذلك هي الت���ي تطلق صّفارة اإلنذار 
نحو المس���تقبل وتعلن اتجاه التح���والت العميقة، صار كبار المثقفين 
والفنانين والصحافيين األتراك يعلنون معارضتهم النحراف أردوغان 

في كل مناسبة دولية كبيرة تخصهم.

ولق���د ثبت فع���اًل أن الص���دام األول الذي قمع في���ه رجب طيب 
أردوغ���ان ف���ي س���احة "تقس���يم" بداية صي���ف ع���ام )٢٠١٣م( الحركة 
الشبابية والثقافية كان صّفارة اإلنذار األولى التي أعلنت بداية انحدار 
حك���م حزب العدالة والتنمية وتحّوِله إلى قوة "رجعية" في المجتمع 
الترك���ي بعد حوالي عش���ر س���نوات على قيادته تغيي���ًرا ديمقراطيًّا ضد 
الوصاي���ة العس���كرية على الدول���ة، وتحديثيًّا ش���ّكل إضاف���ًة وانعطافًة 

لجهود األجيال النخبوية التركية التي سبقته.
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كل حك���م طويل األمد ُمهيأ للفس���اد واالس���تنزاف بطبيعة األمور 
ف���ي أي م���كان ف���ي العال���م.. هكذا في بداي���ة العقد الثان���ي من حكمه 
بدأت تظه���ر التورطات األردوغانية: ش���راهة للحكم الفردي، انتهاج 
سياسة شعبوية للبقاء في السلطة عندما ارتدى قميص القومية التركية 
وفت���ح الحرب على األكراد، ظهور قضايا الفس���اد المالي واس���تغالل 
الس���لطة، قمع كل معارض فردي وَجماعي ثم سياســـة تنكيل قضائي 
ضـــد الجســـمين الصحفـــي واألكاديمي وحملة تصفيـــات ضخمة في 
صفـــوف البوليـــس والقضـــاء… ناهيك عن بدء انفـــكاك بعض أقرب 
قـــادة حزبه عنـــه، والنتيجة كانت وال تزال والدة دولة بوليســـية حّلْت 
مكان دولة الوصاية العسكرية السابقة، كل ذلك ناهيك عن مغامرات 
السياسة الخارجية في سورية والعراق ومع مصر واالتحاد األوروبي 
وأخطرهـــا اللعبة المزدوجة حيال منظمة "داعش" والتي بدأت تنقلب 
عليه ويدفع ثمنها الشعب التركي، مثل شعوب أخرى، ضحايا ودماء.

���ر عل���ى طريق  ليس���ت محاول���ة االنق���الب العس���كري غي���ر مؤّشِ
الالعودة في مسار انحدار رجب طيب أردوغان السياسي.

ًدا أن الرئيس أردوغان سيستخلص الدرس الجوهري  لس���ُت متأّكِ
من هذا االنقالب وهو أنه لم يعد يستطيع أن يكمل كما كان.

لقد أس���قط هذا االنقالب "الفاش���ل" سلطة رجب طيب أردوغان 
حتى لو لم يسقط هو شخصيًّا.

لكن المشكلة أن أردوغان، رغم براغماتيته، وخصوًصا المستجدة 
في السياس���ة الخارجية، ليس من النوع الذي ينقلب على نفسه، فكما 
خِبْرن���ا م���ن ديكتاتوريّ���ي العالم وبص���ورة خاصة ديكتاتوريّي الش���رق 
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األوس���ط، فه���م يلجؤون إلى تقدي���م تنازالت في السياس���ة الخارجية 
لضمان تقوية قبضتهم على السلطة في السياسة الداخلية.

لك���ْن هذا م���ا كان أردوغان قد بدأه قبل محاولة االنقالب، ولهذا 
بع���د االنق���الب لم تعد معادل���ة "التنازل للخارج تش���ديد القبضة على 
الداخ���ل" معادل���ًة كافي���ة، فقد خ���رج أردوغ���ان من تجرب���ة االنقالب 
 مديًن���ا لمعارضته السياس���ية ومديًنا للقيادة العس���كرية اللتي���ن َمَنحتاه،

من "جيبه"، موقف رفض االنقالب والتمسك بالديمقراطية.

بهذا المعنى نجح االنقالب العس���كري ولو فش���ل، فلن يستطيع 
أردوغان أن يمسك بالسلطة بعد اليوم كما كان مهما كانت الظروف، 
تركي���ا دخل���ت مرحل���ة م���ن ع���دم االس���تقرار حت���ى داخل المؤسس���ة 
العس���كرية، فه���ذا الجيش المحت���رم والمحترف يش���هد تملمالت في 
صفوف���ه ض���د سياس���ات أردوغ���ان بدأت تضعف���ه فكيف وه���و يتلقى 
ضرب���ات الح���رب مع األكراد الت���ي أعادت القيادة السياس���ية توريطه 

فيها.

م���ا يثي���ر الحزن، في لحظة تركية كهذه، أن تركيا دخلت حتى أمد 
طوي���ل مرحلة عدم اس���تقرار عالمثالث���ي ومعها ينطِف���ئ وهج نموذج 
ريادي سابق وفريد في العالم المسلم للعالقة بين اإلسالم والحداثة.

هنا الخسارة ليست تركية فقط بل غير تركية أيًضا.

وأسوأ استخالص يمكن أن نسمعه اآلن من الرئيس أردوغان هو 
القول إن هناك مؤامرة على تركيا!!



معقولية �النقالب وزيف �لحقيقة �لغائبة في تركيا
بقلم: منير أديب)٦٨(
[نُشر في www.albawabhnews.com ٢٦ تموز )٢٠١٦م(]

معقولي���ة أي فكرة ترتبط أواًل بم���دى قابلية هذه الفكرة للتصديق 
من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى، وتحت زيف المش���هد السياس���ي 
غابت كثير من الحقائق عن تفاصيل االنقالب العسكري الذي شهدته 
تركيا في ١٥ يوليو/تموز )٢٠١٦م(، ولعل تداعي األحداث وتراكمها 
ساعد بشكل كبير في إظهار هذه الحقائق وجالء هذا المشهد الغامض 
وفك شفرات عالمات االستفهام التي لعبت دورها مع أولى المشاهد 

التي ظهرت على وسائل اإلعالم مساء ذلك اليوم المشؤوم.

بضع دبابات شاهدها األتراك خالل ساعات االنقالب العسكري 
المحدود في ســـاعاته األولى، ومثلها وقفت على جســـر البوســـفور، 
والبعض اآلخر في بعض شـــوارع تركيا، ال أحد يعرف ماذا يحدث، 
ا  ا شعبه بفشل االنقالب، مطالباً ُسمح للرئيس التركي بالخروج مخاطباً
إياه بضرورة الخروج للميادين، فجأة ونفس ذات الوسائل اإلعالمية 
تُعلن فشل االنقالب الذي لم يشعر به النّاس، فما بين مشهد الدبابات 
وإعالن فشـــل االنقالب ســـاعات قليلة كان يتحرك فيها رئيس الدولة 
ورئيـــس وزرائـــه بحريـــة تامـــة بينما تعمل وســـائل إعـــالم الدولة بكل 

أريحية ودون إزعاج!
)٦٨(  كاتب وصحفي مصري ومتخصص في شؤون الحركات اإلسالمية.
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انقالب ال� ٦ ساعات، سمح فيه االنقالبيون بحرية الحركة لرئيس 
الوزراء، كما أنهم لم يعتقلوا أو يحاولوا اعتقال الرئيس التركي، كما 
س���مح االنقالبيون بحرية التعبير في حركتهم، فتركت كافة الوس���ائل 
اإلعالمية التابعة للحكومة التركية بالعمل باس���تثناء إحدى المحطات 
في محاولة إلضفاء مصداقية مفتقدة وغير معقولية ال يصدقها العقل 

البشري على مسار ذلك االنقالب.

لست من دعاة النظرية التآمرية وال من محبيها وبخاصة في عالم 
السياس���ة، وأرى دائًما معتنقيها مشوهين نفسيًّا وسياسيًّا وغير قادرين 
 عل���ى فه���م األح���داث أو التفاع���ل معها إال به���ذه الصورة الس���اذجة،
 وأن منتجيه���ا فق���راء معدومين ليس لديهم وال عندهم ما يس���تطيعون
أن يقدموه للناس أو يفهموا من خالله األحداث السياسية التي تجري 

من حولهم.

ع���ادة تحدث االنقالبات العس���كرية في المس���اء أثن���اء نوم الناس 
حتى إذا ما اس���تيقظوا وجدوا أنفس���هم أمام نظام سياسّي جديد نجح 
ف���ي تأمي���ن كافة المرافق الحيوية للبلد وامتلك زمام كل ش���يء، وهذا 
يختل���ف عما ش���اهدناه في انقالب أردوغان الذي حدث في الس���اعة 
الس���ابعة مس���اًء، فتابع األتراك أحداثه عبر الشاش���ات التركية الداعية 
والداعمة للحكومة، فلم يناموا حتى اطمأنوا بفش���ل انقالب الدبابات 

ال� ٦ التي نزلت الشوارع.

ما تاَل االنقالب العسكري من إجراءات تُفسر عالمات االستفهام 
التي وضعها البعض أمام الفاعل الحقيقي لهذا االنقالب في محاولة 
لتفس���يره، ولعل إعالن اس���م الداعية اإلس���المي محمد فتح اهلل كولن 
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كمّتهم رئيسي في الساعات األولى لالنقالب، بل منذ اللحظة األولى 
عندم���ا وّجه إلي���ه الرئيس الترك���ي رجب طيب أردوغ���ان هذا االتهام 
عب���ر برنام���ج المحادثة على "اإلس���كاي ب���ي )skype(" و"الفيس تايم 
)facetime("، هو ما يؤكد إعداد س���يناريو االتهام، وقد يكون الرئيس 
ذاته متورًطا في التفاصيل واإلعداد، وقد يكون مشارًكا في التخطيط 
والتنفيذ، فقد ال يوجد ما يمنع أنه كان على علم مس���بق بما س���وف 
يح���دث واس���تغله في تمرير إج���راءات الهيمنة على المش���هد التركي، 
فقد كان يس���تعد لتوجي���ه ضربات لمعارضيه، منتظ���ًرا الفرصة لذلك، 

وقد حانت له أو هيئ لها ما دفعه لتنفيذ مخططه.

المشـــهد التركـــي ملـــيء بالحقائـــق المزيفـــة عن قـــراءة االنقالب 
العســـكري وتفاصيله، خاصة أن الرئيس اســـتخدم ما حدث من أجل 
توجيه انتقادات للمؤسســـة العســـكرية بل واتخاذ إجراءات من شأنها 
إعـــادة هيكلة هذا القطاع بما يتناســـب مع سياســـاته التـــي تم إعدادها 
ا، ولع���ل إهانة الجيش الترك���ي بهذه الص���ورة المزرية يؤكد نية  مســـبقاً
بعض التنفيذيين في تحقيق ذلك، ومن العجيب أن السلطات أعلنت 
اعتقال قرابة ١٥٠ جنرااًل في جيش أتاتورك على خلفية هذا االنقالب 
الهزي���ل، رغ���م أن عقيدته الكمالية ال تتي���ح لقياداته االنضمام لفصيل 
دين���ي، فض���اًل عن جنوده الذين تم إلق���اء القبض عليهم باآلالف على 

خلفية ذات التهمة.

اعتق���ال عضوي���ن بالمحكم���ة الدس���تورية العليا الت���ي تمثل أعلى 
محكم���ة ف���ي تركيا يؤكد مخط���ط الهيمنة التي كان يس���تعد له الرئيس 
الترك���ي، مس���تغالًّ ما ح���دث كذريع���ة أو تكيف األح���داث بما يخدم 
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هدف���ه، فس���رعان ما ح���دث وقام���ت أجهزته بفص���ل آالف الموظفين 
لدرجة فصل عش���رات الطالب الذين يدرس���ون ف���ي إحدى الكليات 
العس���كرية واعتقالهم، وإغالق العش���رات من وس���ائل اإلعالم وإلقاء 
القب���ض على إعالمييها، ومنع س���فر األكاديميين خارج البالد، وهذا 
إن دل فإنم���ا ي���دل على فكرة االعت���داء الُمَعّد لها من منطلق االفتئات 

على الحقيقة التي أصبحت غائبة عن المشهد التركي.

ف���ي الدول المتقدمة تقوم األنظمة السياس���ية بتقليص دور الدولة 
مقابل تضخيم دور المجتمع المدني وليس العكس كما يحدث على 
يد الرئيس التركي الذي اس���تغل أحداث االنقالب العس���كري أس���وأ 
استغالل بهدف تحقيق طموحه الشخصي بإخضاع الدولة بمؤسساتها 

لحزب العدالة والتنمية ولمنطقه السياسي.

أغلب الباحثين والسياس���يين يصعب عليهم فهم منطق األحداث 
ف���ي تركي���ا وغير قادرين على ربط سياس���ات رئيس الدول���ة حاليًّا بما 
س���بق من���ذ تولي حزبه مقاليد الحكم بش���كل منفرد ف���ي الداخل حتى 
يس���تطيع تمييز الغث من الس���مين والحقيقة من الزيف بخصوص ما 
حدث مس���اء ١٥ يوليو/تموز )٢٠١٦م(، وهو ما يجعلنا نطرح وبقوة 
الحديث عن معقولية االنقالب العس���كري بعد مرور أكثر من عش���رة 
أيام عليه والتش���كيك في تفاصيل ما حدث من األس���اس، وقد يزداد 
ه���ذا التش���كيك مع اإلج���راءات االس���تحواذية التي يتخذه���ا الرئيس 

التركي لضرب معارضيه.



�النقالب �الأوردغاني 
بقلم: عبد اهلل أحمد الزهراني)٦٩(
[نُشر في www.makkahnews.net ٢١ تموز )٢٠١٦م(]

ل���ن أص���ف االنقالب في تركيا ي���وم الجمعة ف���ي ١٥ يوليو/تموز 
)٢٠١٦م( بالمس���رحية األردوغاني���ة كم���ا ق���ال العدي���د م���ن المتابعين 
والنق���اد، وذل���ك لع���دم إلمام���ي باألح���داث السياس���ية ف���ي الدول���ة 
الديمقراطية التي فرضت نفس���ها بقوة على خارطة االتحاد األوروبي 
والعالم أجمع، ولكن أس���تطيع أن أش���بهه بالفرضي���ات التي يجريها 
الدف���اع المدن���ي لمعرفة مدى جاهزية أف���راده ألّي مهمة قادمة، ولكن 
ه���ذه المرة كانت على مس���توى أكبر، حي���ث نفذها فصيل من الجيش 

التركي كسابقة هي األولى في الجيوش العسكرية.

ل���ن أتقمص دور المحلل السياس���ي، وس���وف أتح���دث على أقل 
تقدي���ر عن انطباعي الش���خصي، فق���د كنت متوتًرا أكث���ر من أردوغان 
الذي خرج علينا عبر "الفيس تايم )facetime(" بكل برود رغم عظم 
الحادث���ة وخطورته���ا عل���ى البالد، وقد ش���اركتني مذيع���ة العربية التي 
كان���ت تنقل الخب���ر القلق، حيث كانت متوترة أكثر م���ن المذيعة التي 
نقل���ت رس���الة الرئي���س أردوغان، ولم تف���رق بين برنامجي "س���كاي" 

و"الفيس تايم" الذي استخدمه الرئيس في حديثه للشعب التركي.
)٦٩(  كاتب وصحفي سعودي رئيس تحرير صحيفة مكة اإللكتروني.
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رغـــم دراماتيكيـــة الحـــدث إال أن األكشـــن المصاحب لالنقالب 
كانت أحداثه متسارعة ونهايته باردة كبرودة دم أردوغان وهو يتجول 
بين العامة؛ وكأن الوضع هو االحتفال بفوز المنتخب التركي بإحدى 
البطـــوالت وليس انقالباًا عســـكريًّا، فرغم تحليـــق الطائرات في الجو 
وسماع دوي االنفجارات واحتجاز رئيس هيئة األركان إال أن الرئيس 

يتبختر بين العامة غير مبال بروحه.

ومع هذا تم احتجاز رئيس هيئة األركان بس���رعة فائقة واختفاؤه 
م���ن المش���هد تماًم���ا، ول���م يكن للجي���ش أّي دور ولك���ن ربما مخرج 
االنقالب أراد أن يمنح رجال الشرطة دور البطولة وهي سابقة أخرى 
سجلتها الفرضية بأن يتفوق رجال الشرطة على الجيش، وأكاد أجزم 
ب���أن المتابعي���ن للحدث خ���ارج تركيا كانوا متوتري���ن وقلقين أكثر من 
أردوغ���ان والفريق الذي معه ربما لجهلن���ا من جهة والطاّلعهم على 

السيناريوهات والتدريب عليها مسبًقا من جهة أخرى.

فالعملية كانت محددة ولم يخرجوا عن النص، فالرئيس لم يتكلف 
كثي���ًرا ف���ي حديثه للش���عب وطالبهم بالخ���روج للميادي���ن والمطارات 
فقط، وبس���رعة الفرضيات تجاوب الش���عب مع النداء وخرج مبتهًجا 
يجوب ش���وارع إسطنبول وأنقرة، وفجأة يستسلم االنقالبيون، كذلك 
أعداد القتلى والجرحى كانت بحس���ب اإلحصائيات الفرضية معقولة 

ا، إذا ما أخذنا في االعتبار بأن الحدث هو "انقالب عسكري". جدًّ

كل م���ا س���بق ال يهم بالنس���بة ل���ي ولكن أعتق���د أن عملية انقالب 
الجمعة سواء كانت حقيقة أم فرضية إال أنها كشفت لرئيس الجمهورية 
ع���ن عدوه من صديقه ليعيد حس���اباته من جديد وباس���تطاعته اللعب 
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عل���ى الحادثة ليحقق ما يريده حت���ى وإن كانت أهدافه تطهير الجيش 
من الخونة على حد تعبيره، ومطالبته ألمريكا بتسليم الداعية فتح اهلل 

كولن.

وختاًم���ا م���ن الذي انقلب على اآلخر؟ الجيش أو أوردغان؟ وهل 
االنقالب حقيقة أم فرضية؟ حتًما سوف تكشف عن تفاصيله المرحلة 

القادمة فلننتظر؟!





"ُخوَجه �أفندي" قوة �لمثال في �لنموذج �لمجتمعي
بقلم: د. سمير بودينار)٧٠(
[نُشر في www.hiramagazine.com مجلة حراء/العدد ٤٨]

عندم���ا يكت���ب المرء عن األس���تاذ فتح اهلل كول���ن، فهو يكتب عن 
الش���خصية العلمي���ة والتربوية المرموقة بين رم���وز اإلصالح في عالم 
المس���لمين اليوم، لكن األهم في تلك الش���خصية ربما أنها استطاعت 
أن تنت���ج نموذًج���ا كامن���ة خصائص���ه في مدرس���ة تجديدي���ة للنهوض 

والتغيير واستعادة المبادرة الحضارية.

معل���وم أننا نكابد في عالم المس���لمين مخاض النهوض وأس���ئلته 
الحارق���ة من���ذ أزيد من قرنين م���ن الزمان، وهي أس���ئلة متعّددة تتصل 
بالطري���ق الذي يخ���رج بمجتمعاتنا من التخلف ويمكنها من أس���باب 
النه���وض.. غي���ر أن جوهر تل���ك األس���ئلة جميًعا، هو قضي���ة مركزية 
جامعة تتلخص في الس���بيل إل���ى إنتاج نموذج حضاري خاص بديل، 
وش���رط هذا النموذج المنش���ود، ه���و تحقيقه فاعلية اإلنس���ان في أداء 
مهامه الكبرى في عالمه، تلك التي أجملها الوحي في أمانات الوراثة 

واالستخالف والعمران.

وال���ذي يعنين���ا ف���ي ه���ذا المقال، ه���و محاولة الوق���وف عند ذلك 
النم���وذج كما تأس���س في اجته���ادات وأفكار "ُخوَج���ه أفندي" اللقب 

)٧٠(  رئيس مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، وجدة، المغرب.
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التركي لألس���تاذ كولن، الذي يعني "الس���يد األس���تاذ"، وكما تبلور في 
الواق���ع -وال يزال- من خالل مش���روع "الخدم���ة".. والذي نزعم أنه 
نم���وذج حض���اري ذو هوي���ة مجتمعي���ة، وهو أمر يقتض���ي توضيحات 

أولية حول المراد بهذا النموذج وعالقته بنماذج أخرى مغايرة.

: لي���س الحدي���ث عن نموذج حضاري مجتمع���ّي هنا، مقاباًل  أوالاً
للنموذج السياس���ي لإلصالح؛ ألن النموذج المجتمعي معني بالش���أن 
الع���ام عنايت���ه بالش���أن الخاص باإلنس���ان الفرد بن���اء وتربي���ة وإعداًدا، 
وحاضر في المجال العام على أكثر من مس���توى، مما ينشأ مساحات 

التقاء وتقاطع بالضرورة بين النموذجين.

ـــا: ربم���ا كان النم���وذج األق���رب إل���ى كون���ه مقاب���اًل للنموذج  ثانياً
المجتمع���ي، ه���و "نم���وذج الس���لطة السياس���ية"، أي نم���وذج التغيي���ر 
المتمركز حول الس���لطة السياسية، تنافًسا عليها واستخداًما ألدواتها، 
وهو نموذج مخالف للنموذج المعرفي الحضاري اإلسالمي للسياسية 
في معناها األشمل بوصفها منظومة آليات لإلصالح، أي "القيام على 

األمر بما يصلحه" كما يقرر العالمة ابن خلدون.

ومن المهم في هذا السياق، التأكيد على أن األمر يتعلق -بالفعل- 
بنموذج كامل في مقابل نموذج كامل آخر، لكل منهما فلسفة ورؤية 
للتغيير، وأهداف ووسائل وإْن اتحدا في الغاية النهائية التي ينشدانها؛ 
وه���ي تحقي���ق مقتضي���ات االس���تخالف ف���ي األرض وعمرانه���ا م���ن 
خ���الل بعث النموذج الحضاري المؤس���س على ه���دي الوحي، لكن 
االتح���اد ف���ي الغاي���ة ال ينبغي أب���ًدا أن يصرف النظر ع���ن أهمية النظر 
بعم���ق في النموذجين ورؤيتيهما، وفحص مس���توى وعيهما بالحقائق 
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الماثل���ة وفعاليتهما في تحقيق ما ينش���دانها من غاية، والوس���ائل التي 
يستخدمانها من حيث الجدوى واآلثار على الواقع.

لكن ليس معنى ذلك أننا نقدم هنا نقًدا لنموذج السلطة السياسية 
الحديث���ة والمعاصرة، وقوامه اآللية والقواع���د الديمقراطية، فهو وإن 
كان قد تعرض لنقد واسع في الكتابات الفلسفية والسياسية األحدث 
-ترد بعض اإلشارات إليه دون أن يكون هذا مجال التفصيل فيه- إال 
أن النقد مؤسٌس على التجاوز وهذا رهن باالستيعاب؛ وهو ما لم يتم 
إل���ى اآلن في مجتمعاتنا بالنس���بة آلليات النموذج السياس���ي الحديث 

وتطبيقاتها المتعددة.

1- نموذجان للتغيير

يســـعى نموذج التغيير الحضاري أو المجتمعي في رؤية "كولن"، 
إلى تحرير إرادة المجتمع وإكســـاب كافـــة وحداته الفعالية المطلوبة، 
لتتحرك ذاتيًّا نحو بناء المجتمع وشهود األمة ورشاد اإلنسانية، بمعنى 
ا بكافة  أنه نموذج التغيير المنطلق من قاعدة المجتمع إلى قمته، مروراً
وحدات المجتمع بال اســـتثناء، وواضح في ضوء هذا النموذج -كما 
تجل���ى واقعيًّا في منظومة مش���اريع ومؤسس���ات "الخدم���ة" منذ أزيد 
من أربعة عقود- أن منطلقه هو "بناء اإلنس���ان" وإكس���ابه المواصفات 
الالزمة لوراثة األرض، وهو هدف يفضي إلى االرتقاء به عبر نقالت 
نوعية، وتحرير إرادته، ومن ثم تحرير إرادة المجتمع كله، وإكس���ابه 
الق���درة على أخذ زمام المبادرة بش���كل يحقق أكبر قدر مس���تطاع من 
االستقاللية عن أّي إرادة، سواء كانت إرادة سلطة حاكمة -مهما كان 
لونها أو توجهها- أو قوة تأثير داخلية أو خارجية، فيعيد بذلك سلطة 
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الدول���ة إلى حجمها الحقيق���ي الذي كان عليه قبل أن يتمدد باضطراد 
عبر الزمن؛ مما يعني أن تس���ير الس���لطة إلى جانب المجتمع، ميس���رة 
أمامه س���بل الفعل، ومذللة ما يواجهه من صعوبات، دون أدنى س���عي 
للحل���ول محله ف���ي أداء وظائ���ف ال يمكن أداؤها أصاًل، وال تتس���ع 
بنيتها والتزاماتها وهامش حركتها لما تقتضيه تلك األهداف من تحرر 

إرادة ومثال أخالقي وطاقة فعل ومرونة حركة.

وليس معنى ذلك أن هذا النموذج ال يملك تصوًرا لتدبير الش���أن 
الع���اّم بم���ا ف���ي ذلك السياس���ي، بل إنه م���ن خالل رصي���د الحركة في 
الواق���ع، يعي���د تعريف العمل السياس���ي، ليخرج به من إس���ار اإلطار 
الحزب���ي ومقتضياته التنافس���ية على س���لطة الحك���م، فيجعله قوة فعل 
ع���ام قوامها النموذج اإلنس���اني المؤهل والفاع���ل، والمجتمع الحي 
والمتح���رك والمب���ادر، دون أن يظل أس���ير اله���دف الحزبي المحدود 
في وس���ائل الممارس���ة السياس���ية التقليدية.. بل إن هذا النموذج، هو 
استثمار إيجابي للوظائف األهم واألشد تأثيًرا من بين تلك التي تقوم 
عليها عالقات الدولة الحديثة بالمواطن، من قبيل التعليم واالقتصاد 

واإلعالم.

أم���ا نموذج الس���لطة السياس���ية فقائم على مب���دإ التغيير من خالل 
سلطة مؤسسة الحكم، أي امتالك أداة السلطة السياسية طريًقا للتغيير.. 
لذا فإنه من المهم اإلشارة إلى أن ما يعانيه من أزمات حالية، مرتبطة 
أساًس���ا بس���المة األداة األساس���ية للتغيير وإمكانية تحقيق���ه باالعتماد 
عليه���ا، ذلك أن���ه فضاًل عن المحدودية الواضحة للس���لطة السياس���ية 
في عملية تغيير تستهدف غايات كبرى ذات طابع حضاري، مؤسسة 
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عل���ى القي���م الش���املة للوحي؛ فإن المنظ���ور السياس���ي يواجه معضلة 
الدول���ة الحديث���ة التي يتخذه���ا مركًبا لبلوغ غايته م���ع ما هو معروف 
من األزمات المستحكمة التي تئن تحت وطأتها هذه الدولة بإطالق، 
سواء من حيث جوهرها العنيف، أو نزوعها التحكمي للسيطرة على 
مس���احة الفعل على حس���اب المجتمع، أو صناعتها آلليات اس���تبداد 
جديدة باس���م األغلبية والديمقراطية وش���رعية الصن���دوق، أو ضربها 
ل���روح التواف���ق ومفهوم الجماعة، مع ما ف���ي ذلك من آفات التحكم 
الالأخالق���ي لمؤسس���ة الدولة نفس���ها وموازينها الداخلي���ة وإكراهاتها 
باألف���راد ومجموع���ات الحك���م مهم���ا كان���ت مس���توياتهم الفردية أو 
توجهاته���م الفكري���ة أو األخالقية األصلي���ة، نظًرا للطبيع���ة التحكمية 
لمؤسس���ة الدولة الحديثة نفس���ها، التي تكاد في بعض األحيان تحكم 
الجال���س عل���ى كرس���يها بدل العكس مم���ا يتوقعه الناس م���ن الحاكم 
ع���ادة، ويعلقون���ه عل���ى وجوده من آم���ال عراض، مستس���لمين لذات 
الفكرة التبس���يطية عن إمكانية التغيير الش���امل باألداة المفردة أو الفرد 

القائد المخّلص.

وغني عن التذكير هنا، أن الس���لطة السياس���ية في الدولة الحديثة، 
ليس���ت قياًما على األمر بما يصلحه، ألس���باب ترتبط بظروف تش���كل 
هذه الدولة، وامتداد الس���لطة السياس���ية العضوي من حقل العنف أو 
احتكاره على األقل كما يقول "ماكس فيبر"، وغيرها... مما يجعل أي 
إس���قاط تاريخي على التجربة اإلسالمية مثاًل في مجال تدبير السلطة 
السياسية المعاصرة، خاطًئا من األساس، ألنه قياس مع وجود فوارق 

نوعية كبرى.
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2- قوة المثال االإن�صاني

يب���دو نموذج الس���لطة السياس���ية الحالي -االبن الش���رعي للدولة 
الحديث���ة ونمطه���ا ف���ي التحكم بغض النظ���ر عن أيديولوجيت���ه- قائًما 
على منظور لمنظومة العالقات داخل المجتمع مغاير تماًما للمنظور 
الحضاري المجتمعي.. فهو ينظر إلى القاعدة االجتماعية العريضة من 
الناس بوصفها مجااًل للتوجيه، وأن مهمة الفاعل في هذا النموذج هو 
قيادتها وتوجيهها، وهي مهمة ال تتحقق إال من خالل تركيز عالقات 
اإلعج���اب )الكاريزما(، بل االنبهار بين الحاكم )أو صاحب الس���لطة 
السياس���ية( وبي���ن الناس، ف���ال بد حنئيذ من مد هذه العالقة باس���تمرار 
بوق���ود م���ن الخطاب الحماس���ي، وصناع���ة الص���ورة، والتمركز حول 
الش���خصية القيادي���ة؛ وهذه ه���ي مهمات عمليات التواصل السياس���ي 
ال���ذي يحي���ل ذلك اإلنجاب إلى تفويض مطلق، وتزداد هذه الس���لطة 
ف���ي التوجيه، من خالل وس���ائط التأثير في عصرن���ا، الذي يعتبره كثير 
من المؤرخين وعلماء االجتماع، عصر الجماهير )غوستاف لوبون(، 
أو عص���ر الجماهي���ر الغفي���رة )جالل أمين(، بعد أن تس���يدت وس���ائط 

االتصال عوامل التوجيه وصياغة القناعات وتشكيل الرأي العاّم.

وألن الغاية في النموذج المجتمعي ال تنفصل عن وس���يلة التغيير 
وأدائ���ه التي يتبوأ اإلنس���ان فيها منزلة الص���دارة، فإن مقتضاه أن تكون 
شبكة عالقاته قائمة على معان أكثر عمًقا وأقوى تأثيًرا في بناء دافعية 
اإلنس���ان نحو التغيير المنش���ود، هك���ذا تتصدر قيم التأس���ي واالقتداء 
بالرم���وز العلمي���ة والمجتمعي���ة في نس���ق تراحمي، والبذل في س���بيل 

الفكرة إلى أقصى الحدود في كل مكان ومجال.
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إن المقصود بالمثال اإلنساني هنا، هو نوعية العنصر الذي يحرك 
ه���ذه المنظومة فتعيد إنتاجه على امتداد األمكنة والبيئات والظروف؛ 
المعلمون، المهاجرون، والمضحون بمصائرهم الشخصية واألسرية 
والمهني���ة، األس���اتذة المتفان���ون في رس���التهم حد التماه���ي، الرجال 
والنس���اء الباذلون من أموالهم في تسابق عجيب تشهد عليه "مجالس 
الهم���ة" لبناء هذه الم���دارس والجامعات والمؤسس���ات ورعايتها في 
تركي���ا وعب���ر العالم، خريجوها من الطالب الذي���ن يعيدون إنتاج هذه 
الدائ���رة الصالحة م���ن الخدمة والبذل، هؤالء الذين يش���كلون جميًعا 
"جزر سالم" حقيقية في عالم مضطرب، كلهم عنوان المثال، ومعيار 
دقيق في الحكم على قوة النموذج الكامن في المنظومة المؤسس���ية، 

الذي أنتج هذه التجربة اإلنسانية الحية في عالمنا.

ا لنموذج فكرّي تربوّي أن يقدم نفسه للعالم اليوم معتمًدا  يمكن حقًّ
على مؤشر قوّي من مؤشرات الجودة، ويمكن لهذا النموذج أن يعرف 
االنتش���ار والقبول س���عًيا لإلفادة الجزئية من هذا المؤشر، وليس صعًبا 
أن نج���د أمثلة عديدة على ذلك في زم���ن اإلنتاج واالقتصاد والمعرفة 
ا هو أن يكون التحّدي بالمثال اإلنساني، أن  المعولمة، لكن الصعب حقًّ
تكون عالمتك المس���جلة موضع الثقة والفعالية إنساًنا مؤهاًل تتحدى 
به ظروف معقدة في بيئات صعبة عبر العالم، واثًقا من نجاعة مسلكه 

القيمي والتربوي، وكفاءته في التعامل معها في كل مكان.

3- معادلة الوعي التاريخي والروؤية الم�صتقبلية

ل���م تك���ن هذه الروابط بما ينس���جها م���ن قيم ومع���ان لتؤتي أكلها 
فعالي���ة تربوي���ة ونم���اًء اجتماعيًّا وتغي���ًرا في أعم���اق المجتمع، وعلى 
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صفح���ة التاريخ الممتد ف���ي النموذج المجتمع���ي دون وعي تاريخي 
ه. حاد وموّجِ

فليس غريًبا أن ترى األس���تاذ "كولن" يبكي في درس من دروس���ه 
أو موعظ���ة م���ن مواعظ���ه الدائمة، متأث���ًرا بحدث تاريخ���ي وهو يقف 
عن���ده مفس���ًرا، وال أن تس���مع نبرات الحس���رة في صوت���ه وهو يحلل 
موقًفا تاريخيًّا، أو تقرأ له في كتبه اس���تدراًكا على اختيار ما في لحظة 
تاريخية س���الفة... س���ر ذلك هو الوع���ي التاريخي ال���ذي يؤكد عليه، 
والذي يتخطى حواجز الزمن، بل يتجه إلى بعدي الزمن بنفس القوة 
والدق���ة، إلى الماضي المجس���د س���ياق الواقع وج���ذوره ومحدداته، 
وإلى المستقبل الكامن في رحم الغيب مستودًعا لألهداف والغايات.

الحقيق���ة أن الواقع وفق ذلك النموذج إن هو إال مس���تقبل نحيله 
ماضًيا بقوانين السعي في األرض، ومن خالل إرادة اإلنسان الواعية.

وإذا كان القائل���ون يقدم���ون الواقع تكراًرا للتاريخ يس���تحيل معه 
اإلنس���ان إل���ى كتلة منفعل���ة، حين ي���رددون أن "التاريخ يعيد نفس���ه"، 
فإن األس���تاذ كولن ينبهنا -بقولته "التاريخ يش���به نفسه"- إلى القوانين 
والس���نن الت���ي تتح���د فيها وقائ���ع التاري���خ فتتش���ابه، دون أن تتجاوز 
أهميتها اإلنس���ان أو الخليفة وس���عيه بوصفه مس���خر الس���نن، ومحور 

الكون، والفاعل الرئيس في مساحة التاريخ.

أم���ا ف���ي المس���تقبل، البع���د الثان���ي ف���ي خ���ط الزم���ن اإلنس���اني 
واالجتماعي فتوس���يع لمدى الرؤية اإلستراتيجية الحاكمة لألهداف 
الكامن���ة في كافة البرامج والمراح���ل. وهنا، حيث مفهومان مختلفان 
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للمرحلي���ة، تكم���ن أولى تجلي���ات التقاطع بين النم���وذج المجتمعي 
ونموذج السلطة السياسية.

تعن���ي المرحلي���ة وف���ق النم���وذج المجتمع���ي، أن تك���ون الرؤي���ة 
اإلس���تراتيجية المتصل���ة بالغايات الحضارية الكبرى واضحة ش���ديدة 
الوض���وح، ثم تتعلق األه���داف المرحلية بها، وتدور البرامج والمهام 
والمناش���ط المختلف���ة ح���ول تحقيق هذه األهداف، بم���ا يحقق الرؤية 
اإلس���تراتيجية الكلي���ة تدّرًج���ا وال ينقضها أو يصادمه���ا أبًدا، صحيح 
أن���ه ال يمك���ن تحقيق تلك األهداف كافة، وال تنزيلها على الواقع إال 
في إطار اإلمكان وظروفه وش���روطه، لكن األهم هو أن يظل الس���عي 
محكوًما بالغاية، منقاًدا إلى تحقيق األهداف حس���ب اإلمكان في غير 
تثاق���ل يقصر بالس���عي عن بلوغها، وال تس���رع يغفل الش���رط الواقعي 
أو يقف���ز عليه، غير أن نموذًجا بهذا المس���توى من االنضباط للش���رط 
التاريخ���ي، س���واء في م���داه الزمان���ي ماضًيا ومس���تقباًل أو ف���ي قانونه 
السنني واقًعا، ليس يسير التحقق، إذ ينضاف إلى المثال اإلنساني في 
انتمائ���ه وعالقاته، الترفع الواعي والمنضب���ط عن األهداف المرحلية 
المعلن���ة، مم���ا ال عالقة ل���ه بالرؤية منطلًقا والغاية مح���دًدا، ولعل هذا 
هو مكمن السبب فيما يبدو من مظاهر االصطدام بين هذين النوعين 

من األهداف.

فكثيرة هي األهداف التي وإن لم يعوزها حسن الدافعية وسالمة 
القصد، فإنها تخضع لمؤثرات ظرفية من قبيل الموجات االجتماعية 
وعواص���ف الجمهور، وردود األفعال والحضور الطاغي في وس���ائط 
االتص���ال، الف���رق هنا ليس في مدى االس���تيعاب للرؤية والصبر على 
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مراحله���ا، بل في الوتيرة الخاصة ب���كال النموذجين على خط الواقع 
اإلنساني وامتداداته الحاضرة.

فكيف لوتيرة مقيدة إلى زمن السلطة السياسية المتسارع والقصير 
الم���دى، المنضبط���ة لمواعي���ده واس���تحقاقاته، المحكوم���ة باتجاهات 
الجماهير وس���لطة الرأي العام، أن تصبر على أهداف بس���عة مواجهة 

األعداء المزمنين؛ الجهل، والفقر، والفرقة.

فالنموذج الحض���اري المجتمعي يعيد االعتبار -بدأٍب وإصراٍر- 
لقي���م الوح���ي في حياة اإلنس���ان والجماعة، مركًزا على بناء اإلنس���ان 
هدًف���ا مركزيًّ���ا، ليكون مؤهاًل لصياغة عالمه على مقتضى رس���الته في 
الكون كما قررها الوحي بمقاصدها الكبرى في بناء العمران، فتصير 
تلك المقاصد الكلية محدًدا ألهداف حركته في الواقع، لذا نجد أن 
أهداف كبرى بسعة نشر العلم مقاباًل للجهل، وتحقيق الكفاية مقاباًل 
للفقر، وإرس���اء أسس الحوار والتفاهم مقاباًل للفرقة والصراع، ظلت 
أهداًف���ا ق���ارة له���ذا النموذج، بل ه���ي المؤهلة وحدها لتوجيه مس���اره 
في المس���تقبل المنظ���ور كما يبدو، ألن المقاص���د الكلية الحاكمة لها 

والكامنة في النموذج، واضحة ثابتة.

ـــا بالفعـــل اآلني  بكلمـــة؛ إذا كان نمـــوذج الســـلطة السياســـية معنيًّ
ومـــدى تأثيـــره فـــي رأي الجمهـــور، فإن النمـــوذج المجتمعـــي مرتبط 
بمحددات ذلك الفعل وشـــروطه التاريخية والحضارية والمجتمعية، 
بمـــا تقتضيـــه مـــن تغّيرات دقيقة ومعقـــدة في منظومـــات القيم، ونمط 
التربية، والسلوك ومستويات المعرفة، ومؤشرات الفعالية االجتماعية 

وتركيبة مؤسسات االجتماع.
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وس���واء تعل���ق األم���ر بش���بكة عالقات���ه الداخل���ة أو م���دى إدراك���ه 
التاريخ���ي والحض���اري وتدبيره لزمن���ه الخاص، فإن نموذج الس���لطة 
السياسية يظل غير قادر على تأسيس الفعالية المجتمعية في مستواها 
الحضاري بعيد المدى، والتي هي شرط اإلصالح العام وهو المعنى 

المجتمعي للسياسة، أو أنه على األقل ال يتسع لها.

4- �صراع النماذج و�صياغة التمثالت

م���ن التجلي���ات األليمة لمفارقة الغاي���ات ومرحليتها، أن النموذج 
المجتمعي حين ال يولي ألداة الس���لطة السياس���ية )وليس العمل العام 
والشأن السياسي(، وال لهوية الماسك بها، أهميًة محددة لمساره العام، 
كتجل لرؤية متس���قة مع وعيه بخصائص الدولة الحديثة التي لم تُبِق 
للماس���ك بزمام السلطة السياس���ية الدوَر األساس في اإلصالح العام 
بمعناه األعمق واألبقى؛ فإن البعض يعد هذا موقًفا من هوية المجتمع 
وتعبيراته في الس���لطة، مع أن بين األم���ر )بين هوية المجتمع وهوية 
الس���لطة( اختالًف���ا واضًحا، بل تقاباًل من حي���ث طبيعته محددات كل 
منهما، فالمجتمع تعبير عن األصل الثابت الذي يمثل االس���تمرارية، 
بينما السلطة تجسيد للمرحلي اآلني، وليس المهم في ما يصدر عنها 
م���ن فع���ل -آني بطبيعته كذلك- أن يكون صائًبا في ذاته أو بمقاييس���ه 
دائمة التغّير فحسب، بل األهم أنه إن لم يخدم مقومات االستمرارية 
وينميها، فال أقل من أن ينسجم معها فال يصادمها، والحقيقة أن ربط 
الهوية المجتمعية التي صاغها اإلسالم في األساس، بنموذج السلطة 
السياس���ية يثير آليات المقارنة المباش���رة بين مكوني���ن، أحدهما ثابت 
راس���خ، واآلخر مؤقت دائم التحول، وهو ربط سيؤدي إلى اإلضرار 
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بهما مًعا؛ باإلسالم الذي هو لحمة المجتمع وسداه الراسخين بربطه 
بنموذج متحول، وبالنموذج ذاته بتحميله عبأ ال ِقَبل له به، ومسؤولية 
 ال طاق���ة ل���ه به���ا مهم���ا ادع���ى أهليت���ه لتمثيله���ا ف���ي مرحلة م���ا، ألنها

في الواقع أعظم من أن تستوعبها قدراته.

وم���ن الواج���ب في هذا المق���ام، تأكيد مبدإ واضح ف���ي ذاته أواًل 
وف���ي عالقاته بالس���ياقات الراهن���ة كذلك، وهو أن س���المة المجتمع 
وأمان���ه الداخل���ي مقصد تقتضيه رؤية التغيير ف���ي النموذج الحضاري 
ا، ذلك أن هذا النموذج يولي األهمية الشديدة  المجتمعي اقتضاء ُمِلحًّ
للمجتمع باعتباره مقصد التغيير ومادته األس���اس، وما يس���تتبعه ذلك 
من أهمية االس���تقرار والس���لم االجتماعيين والحفاظ عليهما في هذه 
الرؤي���ة، واعتب���ار ذلك أولوية تقتض���ي التضحية بالمنج���ز الخاص أو 
المرحلي، كما هو واضح في أمثلة حية من تجربتها ال يتسع المجال 

للتفصيل فيها.

وألن المنح تأتي دوًما في طي المحن، فإن الحال الراهنة فرصة 
هام���ة إلدراك أدق لمعال���م النموذجي���ن وأه���م الف���روق المميزة لكل 
منهم���ا، فالتماي���زات تك���ون آنئذ أكث���ر وضوًحا، وأظهر ف���ي لحظات 
األزم���ة، بم���ا يصاحبه���ا م���ن ردود فعل وتمث���الت جماعي���ة ومواقف 

ينتجها كال النموذجان في تفاعله مع الواقع.

ولعلن���ا نق���ف عند أهم الدروس المتأتية إلى اآلن، من واقع تلك 
األزم���ة التي آن لها أن تُقرأ بأعمق من المس���توى الظاهر الذي تطغى 
فيه الش���خوص واألحداث وردود األفعال... خاصة بالنس���بة لنموذج 
ح���ي وفاعل اس���تطاع أن ينجز على الصعيد اإلنس���اني في المجاالت 
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األدق المتصل���ة ببن���اء اإلنس���ان من خ���الل التربية والتعلي���م، وبحفظ 
حيوي���ة بني���ات المجتم���ع، بوصفها ضرورة حاس���مة للحف���اظ عليه، 
وضمان أكبر قدر من االستقاللية له، في تجربة تعيد تعريف السياسة 

والعمل العام، بما يتجاوز سقف التنافس على السلطة.

ويب���دو أن تن���اول النموذج اإلصالحي لألس���تاذ "فتح اهلل كولن"، 
بوصف���ه نموذًج���ا مجتمعيًّا، ال يتجلى في أبعاده الكاملة إال من خالل 
المقارنة بين رؤيتين مركبتين للعالم وللتغيير فيه، ومقومات هذا التغيير 
ومداه وأولوياته، وهما الرؤيتان اللتان تجمالن أكثر محاوالت التغيير 
واإلصالح الجادة في عالم المسلمين اليوم، وهذا هو مكمن األهمية 
ف���ي مجمل ما نش���هده في عالمنا خ���الل هذه المرحلة م���ن تجليات. 
أم���ا األم���ل من هذه الكلم���ات، فهو أن تكون ثمرته���ا هدية لكثير من 
ذوي النه���ى، المعاني���ن واقًع���ا أليًم���ا؛ ثم���رة قوامها نم���وذج حضاري 
 ح���ي وفاعل، يس���تمد الحياة من مصدر معن���وي عميق الغور، والفعل

من مكابدة واقع مركب ومتعدد المستويات رحب اآلفاق.





�لخطوة �الأخيرة نحو �لدولة �لمخابر�تية في تركيا
)٧١(")Yavuz Acar( بقلم: "َياُوز أََجاْر 
[نُشر في www.zamanarabic.com ٦ أغسطس/آب )٢٠١٦م(]

يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أنصاره وحلفائه 
ف���ي إع���ادة تصميم كل أجه���زة الدولة وف���ق هواه من خ���الل المفتاح 
أو "المصباح الس���حرّي" المس���مى ب�"الكيان الموازي"، فمنذ أن زعم 
أن هن���اك كياًن���ا موازًي���ا ف���ي جه���ازي األم���ن والقضاء يري���د اإلطاحة 
بحكم���ه عب���ر توظيف تحقيقات الفس���اد والرش���وة التاريخية في نهاية 
 ع���ام )٢٠١٣م( ظهرت عملية "إعادة تصميم تركيا" إلى الس���طح بعد

أن كانت تجرى بشكل خفّي.

ه���ذه الني���ة الُمَبيَّتة كانت موجودة حتى قب���ل وصول أردوغان إلى 
الحك���م، ثم جدد أعضاء مجلس األمن القومي مش���روع تدمير "تركيا 
الديمقراطي���ة المدني���ة الحرة" في االجتماع ال���ذي عقد عام )٢٠٠٤م( 
ووقع عليه مس���ؤولو السلطة السياس���ية، بمن فيهم رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء في تلك الفترة "عبد اهلل جول" و"أردوغان"، وهم لم 
ينك���روا ذل���ك وإنما زعموا أنهم اعتبروه في حك���م العدم، ثم ظهرت 
عالماٌت جديدة في عام )٢٠٠٧م( دلت على أن المش���روع ساٍر وراء 

الستار، إلى أن طفا على السطح جليًّا بحلول عام )٢٠١٤م(.
)٧١(  كاتب ومحلل سياسي تركي.
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يمكن تلخيص مراحل مشروع إجهاض تركيا الديمقراطية المدنية 
الحرة وهي في مهدها، كما يلي:

إعادة تصميم األمن والقضاء:

ع���زل وإقالة عش���رات اآلالف م���ن القادة والضب���اط األمنيين . ١
المخضرمين والمتخصصين في مكافحة التنظيمات اإلرهابية 
خاص���ة، وتعيين عناصر جدي���دة من أنصار أردوغان وحلفائه 
تتلق���ى األوام���ر من���ه مباش���رة، بحج���ة تطهيرهما م���ن الكيان 

الموازي.

إغ���الق جميع المعاهد الش���رطية التي كان���ت تخرج عناصر . ٢
مدربة ومتخصصة لمراكز األمن في كل أنحاء تركيا.

إج���راء تعديالت جذرية في جهاز القضاء والمجلس األعلى . ٣
للقض���اة والمدعي���ن العامين، نُِقل وش���ّرد بموجبها آالف من 
القضاة والمدعين العامين وعين مكانهم الموالون والمبايعون 

ألردوغان.

إغالق محاكم العقوبات الثقيلة )الجنايات( العاملة في البالد . ٤
منذ عقود، وتأس���يس محاك���م الصلح والج���زاء الحالية بداًل 
عنه���ا والتي وصفها أردوغان نفس���ه بأنها "مش���روع"، وتعيين 

القضاة والمدعين العامين من أنصاره وحلفائه بداًل عنهم.

وبذل���ك انته���ى أردوغان من إع���ادة تصميم األم���ن والقضاء وفق 
ه���واه، ثم قدم األمن والقضاء المع���اد تصميمهما ألردوغاَن وأنصاره 

وحلفائه عديًدا من الخدمات الجليلة، نذكرها منها ما يلي:
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تحويل األمن والقضاء إلى أداة للتعتيم 

إغالق كل الملفات الخاصة بتحقيقات الفساد والرشوة التي . ١
تورط فيها وزراء أردوغان ورجال أعمال مقربون منه، وعلى 
رأس���هم "رض���ا ضراب" الترك���ي من أصل إيران���ي، بل تورط 
فيها أردوغان نفس���ه ونجله بالل أيًضا، وكان أردوغان رفض 
كل الدعوات المطالبة بتش���كيل لجنة دولية محايدة للتحقيق 
في االتهامات الموجهة إليه، وكذلك في التس���جيل الصوتي 
المشهور المنسوب إليه وابنه، والذي يكشف عن تعليماته له 

بإخفاء األموال الهائلة في منزله بعد بدء تحقيقات الفساد.

إغ���الق جمي���ع الملف���ات المتعلق���ة بقضي���ة تنظيم "الس���الم . ٢
والتوحي���د" اإليران���ي اإلرهاب���ي، بالتوازي م���ع إغالق ملف 
الفس���اد، رغم أنه متهم بالتجس���س لصالح إيران ويقف وراء 
عديٍد من االغتياالت السياس���ية التي غيرت مجريات األمور 

وأحدثت الفوضى واإليقاع بين الفئات المختلفة في تركيا.

إخراج جميع الضباط والجنراالت الكبار من السجن بعد أن . ٣
أدانته���م المحكمة بتهم���ة التخطيط لالنقالب على حكومات 
أردوغان المتتالية حتى عام )٢٠٠٧م(، وذلك في إطار قضايا 
"أرجنك���ون" و"المطرق���ة" و"جيت���ام" االنقالبي���ة و"كا جي كا" 
)KCK( الخاصة بمنظمة حزب العمال الكردستاني اإلرهابي.

ا حتى موته! لقاء الأردوغان �صيبقى �صًرّ

وإذا علمن���ا أن "إدريس ب���ال )İdris Bal("؛ النائب البرلماني . ١
م���ن صفوف حزب أردوغ���ان "العدالة والتنمية" س���ابًقا تقدم 
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إل���ى رئاس���ة البرلمان بطلب الرّد عل���ى االدعاءات التي تقول 
إن رئيس هيئة األركان األس���بق الجنرال "َياَش���اْر بُويُوْك آِنيْط 
)Yaşar Büyükanıt(" أظهر ألردوغان، في لقاء ثنائي، عديًدا 
من الملفات الخاصة به، ثم هّدده وطالبه بتنفيذ "المش���روع" 
ال���ذي س���يطرحه، تحت إش���راف "فري���ق خ���اص" مكون من 
الخبراء؛ اللقاء التاريخّي الذي جرى عام )٢٠٠٧م( في قصر 
"دولما بهجه )Dolmabahçe(" في إس���طنبول، والذي أجاب 
 أردوغ���ان عن التس���اؤالت ال���واردة حول مضمونه بأنه "س���ّر

لن أكشف عنه حتى يأتيني اليقين"…

وإذا وضعن���ا نص���ب أعينن���ا أن ه���ذه الحادثة أحدث���ت تغييًرا . ٢
كام���اًل في نظ���رة أردوغان وموقفه من القضايا المذكورة التي 

انطلقت في العام نفسه…

وإذا أخذن���ا بعي���ن االعتبار أن "بُويُوْك آِنيْط" أعلن بنفس���ه أنه . ٣
االس���م الذي أعّد نصوص "التحذير العس���كري اإللكتروني" 
ه لحكومة أردوغان في العام ذاته )٢٠٠٧م( عندما تم  الموجَّ

ترشيح "عبد اهلل جول" لرئاسة الجمهورية…

سنس���تنتج بس���هولة أن أع���داء أردوغ���ان القدامى م���ن الجنراالت 
االنقالبيين المنتمين إلى شبكة أرجنكون الموصوفة ب�"الدولة العميقة" 
تحالف���وا م���ع "التيار اإليراني" في تركيا، ودفع���وا بأردوغان إلى عالم 
الجرائم، من أجل إنقاذ عناصرهما في الس���جون، وتنفيذ مش���روعهم 
لالنتقام من القادة والضباط األمنيين المشرفين على هذه التحقيقات، 
واأله���م من ذلك من الجيش التركي ال���ذي دعم هذه القضايا لتطهير 
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نفس���ه م���ن العناصر اإلجرامي���ة واالنقالبي���ة، إضافة إلى المؤسس���ات 
اإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها حركة الخدمة.

عالم جرائم أردوغان تمثل في ملفين رئيسين: 

مل���ف الفس���اد ال���ذي وّرطته فيه إي���ران عن طري���ق امتداداتها . ١
الداخلي���ة في تركيا م���ن أمثال "رضا ض���راب" المعتقل حاليًّا 
في الواليات المتحدة بتهمة خرق العقوبات المفروضة على 
إيران عبر شبكة "تبييض أموال" دولية عمالقة، إيران تنفست 
اقتصاديًّ���ا بفض���ل هذه الش���بكة، لكن أردوغ���ان أصبح متهًما 
بالفساد وغسيل األموال اإليرانية السوداء في الحمام التركي.

ملف اإلرهاب الذي وّرطته فيه شبكة "أرجنكون" من خالل . ٢
جناحه���ا اإلس���المي )األَْرَجَنُك���وْن األخض���ر( ال���ذي وظّ���ف 
طموح���ات أردوغان ف���ي قيادة تركيا والعالم اإلس���المي كله 
لدفع���ه إل���ى ركوب أم���واج ث���ورات الربيع العرب���ي وتحّدي 
إس���رائيل وس���ورية، ولم���ا عج���ز عن ذل���ك بحكم ق���وة تركيا 
المح���دودة نصحه بالتعاون مع جماعات متطرفة وتنظيمات 
إرهابي���ة مثل داع���ش، ثم تلقى أردوغان لطمة صادمة من كل 
من إسرائيل في مياه البحر المتوسط وإيران في سورية، دون 
ا إلى تطبيع  أن يحقق أيًّا من طموحاته، بل بات اليوم مضطرًّ

العالقات مع إسرائيل بل حتى مع سورية.
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مراحل مشروع االنتقام: 

عندما تمكنت شبكة أَْرَجَنُكوْن من الحصول على ورقتي "الفساد . ١
واإلرهاب"، راحت تضغط على أردوغان بس���هولة وتنفذ مشروع 
االنتق���ام من األم���ن والقضاء والجيش؛ األجهزة التي دعمت تلك 
القضاي���ا اإلجرامية واالنقالبية، أو بعبارة أصّح مش���روع "إس���قاط 
تركيا" برمتها، لصالح إسرائيل وإيران، أليس من الغريب أن تؤدي 
السياس���ة الخارجي���ة التي تتبعه���ا تركيا بقيادة أردوغان منذ س���بعة 
أعوام إلى تضييق الخناق عليها وفْتح الطريق أمام كل من إسرائيل 

وإيران اللتين تتظاهران بالعداوة في العلن وتتعاونان في الخفاء؟

نف���ذ األمن والقضاء الجديدان، م���ن األلف إلى الياء، عملية ضد . ٢
قيادات األمن القديمة ممن أش���رفوا على تحقيقات قضايا الفساد 
والتجس���س اإليران���ي وأرجنك���ون وح���زب العمال الكردس���تاني 
أس���فرت ع���ن اعتقال المئ���ات، بعد طرد وعزل عش���رات اآلالف 

منهم في وقت سابق.

أع���ادت اإلدارة الجدي���دة "المقنّع���ة" بالقن���اع األردوغاني تصميم . ٣
اإلع���الم التركي عبر سياس���ة الج���زرة أو العصا، فخضعت بعض 
وس���ائل اإلع���الم طوًع���ا، وبعضه���ا كرًه���ا، فيم���ا أب���ى بعضها إال 
ا محاي���ًدا، فدفع ثم���ن ذلك باهًظ���ا، حيث أغلقت  أن يك���ون ح���رًّ
جمي���ع مؤسس���اته، بما فيها ش���ركة "فضاء" اإلعالمي���ة التي تضم 
 ")İpek( صحيفة "زمان" األكثر مبيًعا في البالد، ومجموعة "ِإيَبْك
اإلعالمي���ة، وقن���وات "َس���اَماْنُيولُو )Samanyolu("، إل���ى جان���ب 

اعتقال عشرات الصحفيين.
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أطلق���ت ه���ذه اإلدارة المقنع���ة حمل���ة ش���عواء وعملي���ة "مطاردة . ٤
الس���حرة" ض���د محب���ي حرك���ة الخدم���ة ومؤسس���اتها المختلف���ة 
تركي���ا، ف���ي  الموج���ودة  الم���دارس  جمي���ع  أغلق���ت   بحي���ث 

إلى جانب مؤّسساتها األخرى.

وأخي���ًرا ج���اء ال���دور على إع���ادة تصمي���م الجيش أيًض���ا، بعد أن . ٥
ط أردوغان في التعاون مع اإلرهاب،  رصد وسّجل وسّرب تورُّ
باألس���لحة  المحمل���ة  المخاب���رات  ش���احنات  اس���تيقاف  بدلي���ل 
والمرس���لة إل���ى داع���ش عل���ى الطري���ق بي���ن أضنة ومرس���ين أول 
ع���ام )٢٠١٤م(، وبع���د أن رف���ض الخض���وع إلرادة أردوغان في 
إعالن الحرب على س���ورية، إذ هّب هذا التحالف الثالثي لتدبير 
محاول���ة انقالبي���ة محفوف���ة ب�"الفخ���اخ" حت���ى تبوء بالفش���ل لكي 
يحصل على الذريعة التي تس���وغ عملي���ة التصفيات واالنتقام من 
الجيش الذي هو اليد الحقيقية التي كانت تقف وراء عملية تنقية 
القوات المس���لحة من العناص���ر االنقالبية واإلجرامية، وبعد هذه 
المحاولة المراد لها أن تفشل، تعرض كثير من القادة العسكريين 
للتصفية حتى وإن لم يشاركوا فيها، ليأتي بداًل عنهم الجنراالت 
 المحكوم عليهم س���ابًقا في القضايا االنقالبية واإلجرامية، فضال

عن إغالق المعاهد العسكرية مثل المعاهد الشرطية سابًقا.

 ")Sözcü( ولع���ل العن���وان الرئي���س المثي���ر لصحيف���ة "ُس���وْزُجو
العلماني���ة المتطرفة يلخ���ص القصة: "الضب���اط المحكومون في إطار 
قضي���ة المطرقة )َباْلُي���وْز( أصبحوا جنراالت!"، ث���م أضافت: "انقلبت 
المرحل���ة ف���ي االتج���اه المعاكس…فبحل���ول تاري���خ ١٥ يوليو/تموز 
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)٢٠١٦م( )ليل���ة االنقالب الفاش���ل( تغّير س���ير تصفية الحس���ابات… 
دارت األيام وجاء الوقت الذي ظهرت فيه قيمة الضباط األتاتوركّيين 
في أعقاب المحاولة االنقالبية لمنظمة فتح اهلل كولن اإلرهابية -على 
ح���د وصفها- إذ تمت ترقية ثالثة عش���ر ضابًطا في مجلس الش���ورى 

العسكري األعلى، بعد حبسهم بمؤامرة نصبت ضدهم".

هل جاء الدور على المخابرات إلعادة هيكلتها؟

م���ع أن رئي���س المخابرات "ه���اكان فيدان" رف���ض وجود عناصر 
الكي���ان الم���وازي في جهازه، إال أن���ه يبدو أن ه���ذا التحالف المكون 
م���ن اللص���وص واالنقالبيي���ن واإلرهابيي���ن مقبٌل على إع���ادة تصميم 
جه���از المخاب���رات أيًض���ا، حيث ص���رح نائب رئيس ال���وزراء "نعمان 
ُكوْرتُوْلُموْش )Numan Kurtulmuş(" أنهم يعتزمون إجراء تعديالت 
جذري���ة في هيكلة المخابرات به���دف جْمع كل األجهزة والوحدات 

االستخباراتية والقوة المسلحة في "يد واحدة".

باهلل عليكم.. هل وعدنا أردوغان في بداية مشواره السياسي بهذه 
الدولة المخابراتية!

 لق���د ح���ّول تركي���ا إل���ى س���ورية بينم���ا كان أنص���اره ينتظ���رون منه
أن يحول سورية إلى تركيا!

باتت تركيا على شفا حفرة من النار بسبب عدوه الوهمي المسمى 
ب�"الكيان الموازي" الذي يزعم أن أعضاءه منتمون إلى حركة الخدمة، 
لكنن���ا ن���رى أن الذين يس���تهدفهم يوج���د بينهم أناس م���ن كل األلوان 
واألش���كال واألع���راق حتى األديان، كما س���بق أن أعل���ن أحد رجال 
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األم���ن المش���اركين في تحقيقات الفس���اد اعتقل���ه أردوغان قبل ثالث 
س���نوات أنه أق���ام في بيوت "عزي���ز َنِس���يْن )Aziz Nesin(" اإللحادي، 
وأعلن أحد الدكاترة بعد حبس���ه أمس أنه ملحد! فكيف يكون ملحًدا 

وهو تابع للخدمة!!

 ت���رى متى س���يتوقف أردوغان ع���ن ِكْذبة الكيان الم���وازي ويقلع
عن تدمير تركيا بحجة مكافحة هذا الشبح؟!





�أحد ع�سر مبد�أً لحركة �لخدمة..
)٧٢(")Kerim Balcı( بقلم: "َكِريْم َباْلِجي 
[نُشر في www.zamanarabic.com ٨ أغسطس/آب )٢٠١٦م(]

لس���َنا بحاج���ة إل���ى معرفة األح���داث الراهن���ة عل���ى حقيقتها لكْي 
نع���رف م���ا سنعيش���ه ونراه في المس���تقبل، لذلك يج���ب علينا أن نركز 
على رسم خارطة طريقنا، بداًل من إهدار طاقتنا في سبيل إقناع أناٍس 
م���ن المس���تحيل إقناُعهم أص���اًل، وانطالًقا من ذل���ك، حاولُت في هذا 
المقال أن أقدم لكم أحد عش���ر مبدأً أساس���يًّا لحركة الخدمة ال تتغير 

بتغير األزمنة واألمكنة، نسّلط الضوء عليها على النحو التالي: 

اأحد ع�صر مبداأً

المبدأ األول: لحركة الخدمة هدفان متالئمان، نسعى إلى تحقيق 
أحدهما في الدنيا، وثانيهما في اآلخرة: إقامة الصلح العاّم أو السالم 
العالم���ّي ف���ي الدني���ا؛ والحص���ول على الرض���اء اإللهّي ف���ي اآلخرة.. 
ش���ركاؤنا ومخاَطبون���ا في تحقي���ق الهدف األول ه���م الناس أجمعون 
دون التميي���ز بي���ن أديانهم ولغاته���م وأيديولوجياته���م وأعراقهم، وأما 
مخاَطبون���ا ف���ي تحقي���ق الهدف الثاني فه���م المؤمن���ون والباحثون عن 
طريق اإليمان والمس���لمون الس���اعون للوصول إلى مرتبة الكمال في 

اإليمان.
)٧٢(  كاتب وصحفّي تركّي، وهو كان يعمل في جريدة "َينِي َحَياة )Yeni Hayat(" التركية قبل إغالقها من 

قبل الحكومة، ويعمل محرّرا في جريدة )Turkish Review( اإلنجليزية حاليًّا.
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المبـــدأ الثانـــي: من المس���تحيل تحقيُق الكمال م���ن خالل أدوات 
ووس���ائل فاس���دة، وال يمكن الوصول إلى نتائج مش���روعة بالوس���ائل 
واألس���اليب غير المش���روعة، وفي هذا اإلطار تتقدم األصوُل )مناهج 
التطبيق( على المبدإ، بمعنى أن السالم العالمّي ال يمكن إنجازه عبر 
االنقالب العسكري أو الحرب أو القتل، إذ ال يمكن تحصيل الرضاء 

اإللهّي بارتكاب الذنوب.

المبدأ الثالث: الحّق يعلو وال يُعلى عليه، فال شّك في أن الحركة 
التي ال تتنازل قيد أنملة عن مبادئها الحقة تحقق النصر إن عاجاًل أو 
آجاًل، وال يهّمنا أن يتحّقق هذا النصر في الدنيا أو اآلخرة، في الظاهر 
أو ف���ي قلوب الن���اس، فالمؤمن هو القوي حتى في أصعب الظروف، 

والمؤمنون ال يخسرون إال إذا خسروا إيمانهم.

المبـــدأ الرابع: ل���م يبَق أّي حك���م للفتوى التي أصدره���ا التاريخ 
والتي تس���وغ "العدالة النس���بية": أي ال يمكن وال يجوز تضحية الفرد 
لصالح الدولة أو السلطة الحاكمة أو الجماعة أو أّي قيمة يُتوّهم أنها 
اجتماعية، إذ من غير الممكن فرض وصاية على اإلرادة الذاتية الحرة 
غ أيُّ نوع من الضغوط، بما  للف���رد لكْي يقوم بالتضحية، كما ال يس���وَّ
فيها الضغط الجماعّي والنفسّي، لكننا رأينا في ظل محنة آخر الزمان 
ه���ذه حت���ى التضحي���ة بالجماعات الكبي���رة في س���بيل تحقيق مصالح 

"شخص واحد"!

المبدأ الخامس: ال يمكن القصاص في الظلم، جميع أنواع الثأر 
واالنتقام، بدًءا من أصغره وانتهاًء بأعظمه، ظلٌم كبير، نظًرا لذلك فإن 
المتطوعي���ن ف���ي حركة الخدم���ة ال يمكنهم أن يمارس���وا الظلم دقيقًة 
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واحدة ويرضْوا به من أجل تحقيق االنتصار والتوفيق حتى ولو ظلوا 
مظلومين ومغلوبين ألف عام.

المبدأ السادس: ال رجوع عن الديمقراطية بتاًتا، فالمهمة التي تقع 
على المتطّوعين في حركة الخدمة في وقٍت تشهد فيه الديمقراطية أزمة 
الش���رعية على الصعيد العالمي هي الس���عُي إلى تأس���يس المؤسسات 
الديمقراطية وترس���يخ الثقافة الديمقراطية على نطاق واس���ٍع يبدأ من 
الفرد ويمتّد نحو المجتمع، ومن ثم العمُل على تشكيل عناصر ضماِنها 
ومقوم���ات تعزيزها والبحث عن س���بل كفيلة بتطويره���ا )الديمقراطية 

ومؤسساتها( حتى بلوغ مرتبة الكمال قدر المستطاع.

المبـــدأ الســـابع: "االس���تعاذة ب���اهلل تعالى م���ن إغواءات الش���يطان 
وإغراءات السياس���ة القائمة على االس���تقطاب" م���ن قواعدنا وأصولنا 
التي ال تقبل التغيير والتبديل وسيبقى هكذا حتى األبد، فالمتطوعون 
ف���ي الخدم���ة ال يأخذون أّي دوٍر في أّي تكّون سياس���ّي باس���م حركة 
الخدم���ة، وال يمكنه���م أن يس���تصِوبوا أيًّ���ا من التكوين���ات التي تحلم 

باالستيالء على السلطة، بما فيها اإلسالم السياسّي.

المبـــدأ الثامـــن: ال يمك���ن أن يك���ون لحركة الخدم���ة أيّة مصلحة 
سوى مصالح الوطن واألمة، أو أيّة مصلحة تتعارض مع مصالحهما، 
م لمؤسس���ات المجتمع المدن���ي في أّيٍ من  فالخدم���ة هي ج���زٌء متّمِ
بلدان العالم التي تزاول فيها أنشطتها، وكذلك قيمٌة للبلد الذي تعمل 
في���ه، وبن���اًء على ذلك، من المس���تحيل أن تك���ون للخدمة مصلحة أو 
أولويّة معارضة لمصالح وأولويّات تلك البلدان، اللهم إال أن تكون 

الرسالة والمصالح الوطنية.
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المبـــدأ التاســـع: ال يمك���ن تحويُل أيّة مؤسس���ة تابع���ة للخدمة أو 
ش���خصية من ش���خصياتها إلى "دوغمائي���ة" غير قابلة للنق���د والنقاش 
وإعالنُه���ا معصوم���ة مصونة خالية من الخطإ والذن���ب، فادعاء البراءة 
وعدم الخطإ هو خطأ جس���يم بقدر تحميل جميع األخطاء والذنوب 
عل���ى أف���راد الخدمة، ذل���ك أن المحاس���بة النفس���ية والمراقب���ة الذاتية 
ومراجع���ة عالقاتن���ا م���ع مبادئنا هي من نش���اطات الخدم���ة وعاداتها 

األساسية التي ال يمكن التخلي عنها.

المبـــدأ العاشـــر: ال يمك���ن تقدي���م تن���ازالت عن مبدإ "ش���خصية 
الجريم���ة والعقوب���ة" ومن غي���ر الممكن تس���ويغ العقوب���ة الجماعية، 
فاألص���ل هو قرين���ة البراءة، وكما أن الش���خص الموظّف الذي تورط 
في جريمٍة ضد الوطن واألمة تُقطع عالقته مع المؤسسة التي يعمل 

فيها، كذلك تُقطع عالقات أمثال هؤالء مع الخدمة أيًضا.

المبدأ الحادي عشر: المبادئ العشرة المذكورة أعاله هي العناصر 
األساس���ية الضروريّة التي ال يمكن الغنى عنها بأّي حال من األحوال 
لتعري���ف إنس���ان الخدمة، فاألش���خاص أو المؤسس���ات التي تتصرف 
بصورة مخالفة لهذه المبادئ تعلن بنفس���ها أنها ليس���ت تابعة للخدمة 
وأنهم ليس���وا رج���ال الخدمة، فكما أن إرهابية اإلرهابيين المســـلمين 
ال تخـــّل بحقيقـــة أن اإلســـالم هو الديـــن الحق، كذلك فـــإن الجرائم 
التي يرتكبها المتطوعون في الخدمة، رغم مبادئها الواضحة، ال تخّل 
بحقيقِة وصحة رسالة الخدمة، إذ تظّل حديقة الزهور تحتفظ بوصفها 

مهما نبتت فيها أعشاب ضارة.
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اإحدى ع�صرة م�صاهدة

المشـــاهدة األولى: حدث في تركي���ا انقالًبا في صبيحة ١٦ تموز/
يوليو المنصرم، هذا االنقالب الذي استهدف العسكر والقضاء األعلى 
يعّد تتمة للعملية االنقالبية التي انطلقت في صبيحة ١٨ ديسمبر/كانون 
األول )٢٠١٣م( والت���ي اس���تهدفت األم���ن والقض���اء المحل���ي، إذ بعد 
يوم واحد من بدء تحقيقات الفس���اد والرش���وة في ١٧ ديس���مبر/كانون 
األول )٢٠١٣م( دخلت تركيا مرحلة مظلمة ُعّلقت فيها دولة القانون، 
وانُتهك���ت كل حقوق اإلنس���ان، وُضّيق الخن���اق على حرية التعبير عن 
ال���رأي والمعتق���د، واته���ام فئٍة معينة من الناس مباش���رة م���ع غياب أي 
دلي���ل، يعطي لنا فكرة واضحة عن هوية الذين صّمموا ذلك االنقالب 

األول الذي مّهد الطريق للضغط على زناد هذا االنقالب األخير.

المشـــاهدة الثانيـــة: من الواضح أن هذه الهس���تيريا التي س���تنتهي 
خالل مدة قصيرة من تصفية جيشنا وقضائنا األعلى من كل األصوات 
المعارضة لتمتّد بعده إلى قاعدة المجتمع ستصل إلى مستًوى بحيث 

سيهدد أمن أرواح المتطوعين في حركة الخدمة وأموالهم.  

المشاهدة الثالثة: يبدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية استعدت 
النقالب ١٦ تموز )٢٠١٦م( بشكل أفضل من الذين حاولوا االنقالب 
قب���ل يوم واحد في ١٥ تموز )٢٠١٦م(، واالرتباك أو الخلُط الس���ائد 
���ا على أذه���ان متطّوعي الخدمة، وتش���ّتُت خطابهم وغياُب خطة  حاليًّ
عمل جاهزةٌ لهم أمر مفهوم، لكن هناك أناًسا لم يُفاجؤوا ولم يصدموا 
بهذه المبادرة الخائنة، مع أنها صدمت وأربكت العالم أجمع، األمر 

الذي يكشف عن وجود عالقات وأسرار عميقة صادمة.
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المشـــاهدة الرابعة: إن "القومي���ة العلمانية" التي حكمت طيلة ٧٥ 
عاًما من تاريخ جمهوريتنا انبعثت مجدًدا تحت غطاء وكسوة "القومية 
اإلس���المية"، وحّلت كياناٌت من قبيل ش���ركة األمن التي تحمل اس���م 
"س���ادات" أو "ص���دات" )SADAT( محّل الكيان���ات القديمة من قبيل 
شبكة أَْرَجَنُكوْن، وبدأ يتحول الخطاب القومي العسكري إلى خطاب 
األمة العس���كري، ه���ذا الوضع ال يهدد مس���تقبل الديمقراطية التركية 
فحسب، بل يهّدد العالم كله أيًضا، لذلك ليس من المقبول والصواب 
حم���ُل الش���عب التركي وحده، وأف���راِد الخدمة فقط م���ن بينهم، أعباَء 

مكافحة خطٍر بهذا الحجم.

المشاهدة الخامسة: كما أن عملية "مطاردة السحرة" التي أُطلقت 
بحجة المحاولة االنقالبية لم تقتصر على المس���تخَدمين من العس���كر 
ف���ي ه���ذه المحاولة، كذلك هي لن تس���تهدف المتطوعين في الخدمة 
فق���ط. وكم���ا أن القاعدة الش���عبية العام���ة التي تتلق���ى خدمات صحية 
وتعليمية ومساعدات إنسانية على أيدي متطوعي الخدمة ومؤسساتهم 
ه���ي المتضرر الحقيقي من ه���ذه العمليات في الوقت الراهن، كذلك 
من البَدهي أن األضرار النابعة من حركة التصفية الموسعة في أجهزة 
الدولة ستلتحق بأناٍس ال تربطهم أي عالقة ال من قريب وال من بعيد 
م���ع الخدم���ة، وما يقع عل���ى عاتق أهل الخدمة والح���ال كما وصفنا 
هو إيالء االهتمام بأمن األشخاص الذين يقدمون لهم هذه الخدمات 
أكثر من االهتمام بأمن أنفس���هم، بل ينبغي لهم أن يس���تقبلوا هم أكبر 
الضرر إذا تطلب األمر لكي يتجاوز نسيج المجتمع العام هذه العقبة 

بأقل الخسائر.
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المشاهدة السادسة: الطريق الوحيد لضمان االلتزام بمبدإ الفصل 
بين الس���لطات الث���الث )التنفيذية والتش���ريعية والقضائية( والمحاكمة 
العادل���ة في إطار القواعد القانوني���ة والحقوقية العالمية خالل العملية 
القانونية التي سنشهدها في الفترة المقبلة هو تشكيل مناخ إعالمي حر 
مطلٍق عن القيود المفروضة على حق الش���عب والعالم في الحصول 
عل���ى المعلوم���ات، والمهمة التي تقع عل���ى عاتق أهل الخدمة الذين 
يأت���ون ف���ي مقدمة ضحاي���ا ه���ذه المحاول���ة االنقالبي���ة وكّلِ العناصر 
الديمقراطي���ة المعارض���ة المتضررة منه���ا بالدرجة الثانية هي الس���عي 
للحفاظ على الطرق البديلة التي تمكن من الحصول على المعلومات، 
كوسائل اإلعالم الحساسة ومواقع التواصل االجتماعي، إضافة إلى 
تكثي���ف الجهود لتش���كيل قن���وات جديدة تس���تعصي عل���ى اإلغالق، 
نظ���ًرا الحتمالية منع الس���لطات في كل لحظ���ة من الوصول إلى تلك 

الوسائل والمواقع اإلعالمية المذكورة.  

المشـــاهدة الســـابعة: بغ���ّض النظر ع���ن هدف وني���ة الخونة الذين 
حاول���وا االنق���الب ف���ي ١٥ تموز الماضي، ف���إن النتيجة التي تس���ّببوا 
فيه���ا صبيح���ة ١٦ تموز هي تقوية ش���وكة س���لطة الرئيس رجب طيب 
أردوغان بصورة ال تتزعزع، وكْس���ُر القوة المعارضة التي كانت تقف 
حائ���اًل دون فرض النظام الرئاس���ي، وحصوُل ح���زب العدالة والتنمية 
الحاكم على دعم القاعدة الشعبية العريضة مجّدًدا ولعلها بصورة غير 
مس���بوقة، بعد أن بدأ يفقد هذا الدعم يوًما بعد يوم بس���بب التذبذبات 
والقرارات المتخذة في السياسة الخارجية خالل الشهور األخيرة، إن 
أردوغان هو الرابح األول واألخير بال نقاش، أما الخاس���ر بال نقاش 

أيًضا فهو األمة التركية بأكملها وديمقراطّيتها.
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المشـــاهدة الثامنـــة: إن الحزب الحاكم الذي اتخذ الش���رعية التي 
حص���ل عليها م���ن قبُل ف���ي صناديق االقتراع مطيًة وس���نًدا لسياس���اته 
االستبدادية فيما بعد، نراه اليوم قد بادر إلى توظيف الدعم والشرعية 
اللذْين حّققهما بفضل تصّديه ألس���وإ المحاوالت االنقالبية تخطيًطا 
وتنفي���ًذا ف���ي التاريخ م���ن الواضح أنها أُريَد لها أن تبوء بالفش���ل، في 
ترجمة أغراضه السياس���ية المشؤومة إلى أرض الواقع.. لذلك يجب 
عل���ى المعارضة البرلمانية والمدنية أن تؤّكد للحزب الحاكم بصوت 
عال جهوري أن الدعم الذي قدمتاه له ليس دعًما مفتوًحا غير مشروط 

يعطي له صالحية في اإلقدام على المجزرة المادية والمعنوية.   

المشـــاهدة التاســـعة: ال يمكن أن تبق���ى البني���ة المجتمعية طبيعية 
وسليمة في بلٍد يشهد يوميًّا تفزيَع فئة شعبية من عدّوٍ وهمي مختَلق، 
وش���ْحَنها وتحريَضها ضد ه���ذا العدو بصورة ممنهجة.. وال ريب في 
أن الواجب الذي يتعين على السلطة الحاكمة والمعارضة والمجتمع 
المدن���ي وبالض���رورة متطوعي حركة الخدمة ه���و اتخاذ خطوات من 
ش���أنها إعادة مجتمعنا إلى حالته الطبيعية الس���ليمة.. وال يمكن قبوُل 
وتسويُغ نْصِب أناٍس من العامة أنفَسهم قضاًة وشرطًة بل حتى سلطة 
تنفيذي���ة.. فالحكوم���ة مس���ؤولة عن الحفاظ على أم���ن نفوس وأموال 

الناس الذين تزعم بشكل غير مسؤول توّرطهم في الجريمة. 

المشاهدة العاشرة: لقد آن األوان ليضع المتطوعون في الخدمة 
مس���افة بينه���م وبي���ن أصحاب الحس���ابات الوهمية عل���ى موقع تويتر 
الذين يتسببون في زيادة االستقطاب االجتماعي بسبب تغريداتهم أو 
مقاالتهم، وبين الكتاب الذين يقدمون إخفاءهم لهويتهم كعالمة على 
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صح���ة م���ا يكتبونه، وبين أصح���اب األرواح المريضة الذين ينش���رون 
أخباًرا وأس���راًرا من وراء س���تار الغيب والذين ينتظرون المسيح لحّل 

المشاكل القائمة.

المشـــاهدة الحاديـــة عشـــرة: مهم���ا كان���ت ماهية األح���داث التي 
عاش���تها تركي���ا في ١٥ تم���وز الفائت، فإن الحقيقة الب���ارزة هي نجاح 
االنق���الب المضاد الذي حدث في صبيحة اليوم التالي لهذا التاريخ، 
لذل���ك يج���ب قبول هذه الحقيقة أواًل ومن ثم تحديد ورس���م خارطة 
طريق طويلة النفس وقابلة لالستمرار لكي نواصل مكافحتنا من أجل 

تأسيس الديمقراطية التركية وإقامة روح اإلسالم. 





ماذ� يجري في تركيا ومن هو فتح �هلل كولن؟
)٧٣( ")Tom Gage( بقلم: "توم جيج 
[نُشر في www.times-standard.com ٢٨ يوليو/تموز )٢٠١٦م(]

رج���ب طي���ب أردوغ���ان هو رئي���س تركيا وتركيا عض���و أممي في 
منظم���ة حل���ف ش���مال األطلس���ي وه���ي تس���تضيف أس���لحة الحل���ف 

النووية.. تشير البراهين إلى أنه إسالمي.

دفع���ت إدانات أردوغان المتعصبة إلى اضطهاد اثنين ممن كتبت 
عنهما ونش���رُت، وهما: "س���يليك جولرس���وى" واألخير المش���ار إليه 
"باألتاتورك القادم" فتح اهلل كولن.. وقد وِضع األخير في مقارنة مع 
غاندي، ولوذر، ونلس���ون مانديال ومارتن لوذر كينج الصغير، إال أن 
أردوغان يتهمه بإشعال شرارة االنقالب العسكري األخير.. كولن هو 
عالم ورجل دين، وقد كانت كتاباته عامَل جذب لما أتى، ونش���اطاتُه 
حرك���ًة عالمية اتخذت من اس���مها ومهمتها جري���دُة جامعة كاليفورنيا 
عنواًنا لمنش���ورها األخي���ر "هيزميت" التي تعن���ي "الخدمة" )د. مارتن 

مارتي: ٢٠١٥م(.
 Osher Lifelong( م���درس بمعه���د "أوش���ير بالتعلي���م المس���تمر ")Tom Gage( د. "ت���وم جي���ج  )٧٣(
Learning Institute("، جامع���ة "هامبول���ت )Humboldt State("، مرك���ز كول���ن، برنامج الش���باب الدولي 
على  )www.Güleninstitute.org/programs/youth-platforms/about-Gülen-institute(; وحاص���ل 
األس���تاذية الفخرية من جامعة هامبولت، ومنحة فولبرايت للعام الدراس���ي )١٩٨٣-١٩٨٤م( كباحث ممتاز 

- جامعة حلب - سورية.
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لق���د كتبُت "ح���وار كولن حول التعليم" كرّدٍ على من يس���أل "أين 
المس���لمون المعتدلون"؟ في عام )٢٠٠٨م( أجرت مجلة ذات سياسة 
أجنبية اس���تطالًعا حص���ل فيه كولن على نصف ملي���ون تقييم كاألول 
بين مئات عظماء المفكرين.. وفي عام )٢٠١٣م( منحته معاهد شرق 
مدينة نيويورك وغربها جائزة السالم، وأحد الثالثة الذين ساهموا في 
إقن���اع الرئيس ريجان بلق���اء ميخائيل جورباتش���يف، "الخدمة" منظمة 
مدنية وليس���ت سياس���ية، وتضم هؤالء الملهمين الذين يحدوهم فكر 
كول���ن لبن���اء الم���دارس )أكث���ر من ألف مدرس���ة حول العال���م( ولكي 
تخرج من بعد ذلك المعلمين وعمالء تخفيف الكوارث والُكتَّاب. 

وألك���ون ع���اداًل ظه���رت حكومة أردوغ���ان في أوائ���ل األلفينات 
كحكوم���ة واعدة.. حيث تفاوض���ت مع االنفصاليين األكراد، وألغت 

التعامل بالتأشيرة مع دول الحدود، وقادت حملة اقتصادية قوية. 

ماذا حدث؟ عام )2012م(، الربيع العربي ال�صوري.

بعد مفاوضات ليس���ت بالقليلة لمش���اورة الكذوب بش���ار األسد، 
ب���دأ أردوغان الهجوم، ووفر األس���د المالجئ لق���وات حزب العمال 
الك���ردي -األك���راد الذين يتبنون معتق���دات لينين ومارك���س- وتعتبر 
مس���ؤولة ع���ن حرب ٣٠ س���نة م���ن االنفص���ال والتي نجم عنه���ا قرابة 

ثالثين ألف قتيل.
من���ذ ع���ام )٢٠٠٠م(، والعدي���ُد م���ن المنتمي���ن لحرك���ة الخدم���ة 
باإلضافة إلى آخرين يطالبون الحكومة بالتحقيق مع هؤالء عسكريًّا 
خالل انقالب )١٩٨٠م( بشأن اختفاء اآلالف.. وقد تمَّ حبس العديد 
نتيج���ًة لمحاكم���ات متتالية باإلضافة إلى آخرين حاولوا ش���ّن انقالٍب 

ضد أردوغان بعد )٢٠٠٧م(. 
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لي العديد من األصدقاء -مثل جولرسوى- على صلة بالعسكرية 
التركية ثاني أكبر قّوة من نوعها في حلف ش���مال األطلس���ي.. ولكن 
بداخ���ل ه���ذا الكي���ان البدي���ع أحياًن���ا ما يك���ون هناك بع���ض العناصر 

اإلجرامية الفاسدة.

بالتزام���ن م���ع الربيع العرب���ي المجاور كان أردوغ���ان في حاجة 
إل���ى دع���م نفس الجيش الذي قام���ت الحكومات المنبثقة عنه س���ابًقا 

بسجنه.. 

ومنذ عام )٢٠١٣م( وهو يلقي باللوم على كولن وحركة "الخدمة" 
ومعه���م المفك���رون والعلماني���ون الذي���ن دعموا التحقيق���ات األولى، 
استطاع أردوغان تهدئة صفوف الجيش بإلقاء اللوم على كولن بشأن 
ه���ذا االنقالب.. وبحديث���ه عن حركة الخدمة وصَفه���ا أردوغان بأنها 
دول���ة موازي���ة تقوم بتأويل الحدي���ث إلعطاء تلمي���ح ذي معنى ألكثر 

علماء التاريخ السياسي التركي معرفة. 

ألكث���ر من نصف قرن أش���ار المصطلح الس���ري "الدولة العميقة" 
إلى جناح فاش���ّيٍ مسؤوٍل عن اإلطاحة بأربع حكومات ديمقراطية.. 
وه���ل ح���اول أحد من المنتمين للجيش وال���ذي خضع لبحث حركة 
الخدم���ة عل���ى م���دى العق���د الماضي اإلطاح���ة بالحكوم���ة التي تمثل 

اهتماًما للحركة.

بنف���س القدر من الده���اء، يزعم أردوغان بأنه األتاتورك الجديد.. 
مؤسس األمة كان علمانيًّا يمنع النساء من ارتداء الحجاب، ويفرض 
اللغ���ة التركية بداًل من اللغة العربية في العبادة ورفع ش���عار العلمانية 
 كمفه���وم مختل���ف ف���ي العالق���ة بي���ن الدولة والكنيس���ة عل���ى الطريقة
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الت���ي تمارس���ها الواليات المتح���دة.. ومن���ذ )٢٠١٠م( رفع أردوغان 
حظر أتاتورك ارتداء النساء الحجاب، أنشأ فصول الدين في المدارس 
العام���ة والجامع���ات، اعتق���ل الُكتَّ���اب والصحفيين والق���ادة المدنيين 
وقام بحظر اس���تخدام الفيس بوك وتويتر، وقام بفصل القضاة محاكًيا 
بذلك سياس���ة بوتين الرئاس���ية، وفي خالل أس���بوع من بعد االنقالب 
ق���ام باعتق���ال وفصل س���بعين ألًفا من موظفي القطاع الع���ام، لقد تبنّى 
أردوغ���ان فك���رة الثأر بدون دلي���ل إللقاء اللوم على كولن مس���تخدًما 
االنق���الب كعذر لمعاقبة أي انتقاد لسياس���ته االس���تبدادية المتزايدة.. 
وأبدى كل من الكونجرس والرئيس اعتراضهما تجاه ابتزاز أردوغان 

للواليات المتحدة كي تسلمه كولن.


