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خمس أسئلة :محاولة االنقالب الفاشلة يف  ۱۵متوز /يوليو
فيصل قورت
مــا هــو تنظيــم فتــح اللــه غولــن اإلرهــايب الــذي كان العامــل األســايس
يف محاولــة االنقــاب العســكري ليلــة الخامــس عــر مــن يوليــو/
متوز؟ وملاذا حاول القيام بانقالب؟

يف ليــل الخامــس عــر مــن يوليــو ،حاولــت مجموعــة مــن العســكريني
داخــل القــوات املســلحة الرتكيــة القيــام بانقــاب عســكري بهــدف الســيطرة عــى
النظــام الســيايس الدميقراطــي يف تركيــا ،عــن طريــق أســاليب إرهابيــة .ورصح رئيــس
الجمهوريــة رجــب طيــب أردوغــان أن هــذه املجموعــة تُــدار مــن قبــل تنظيــم فتــح
اللــه غولــن اإلرهــايب .وبعــد ترصيــح رئيــس الجمهوريــة جــاء ترصيــح أخــر مــن
رئاســة األركان .ووصــف الترصيــح املنشــور عــى املوقــع الرســمي لرئاســة األركان
هــذه املجموعــة مبحــاوالت اإلرهابيــن الخونــة املنتســبني لعصابــة غــر رشعيــة
تغلغلــت داخــل القــوات املســلحة الرتكيــة .عبــارات مشــابهة وردت يف أقــوال بعــض
القــادة ذوي الرتــب العاليــة املشــاركني يف محاولــة االنقــاب ،والتــي أدلــوا بهــا
للنيابــة بعــد القبــض عليهــم .وطبقـاً لألخبــار التــي نرشتهــا الصحافــة فقــد اعــرف
كبــر املرافقــن العســكريني (كبــر اليــاوران) لرئيــس األركان خلــويص آقــار ،بأنــه
عضــو بتنظيــم فتــح اللــه غولــن اإلرهــايب ،وأنــه كان يتنصــت عــى رئيــس األركان
بنــاء عــى تعليــات مــن أحــد مديــري التنظيــم (األخ الكبــر) .عــاوة عــى ذلــك
رصح كل مــن رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة ورئيــس الــوزراء بــن عــي يلدريــم،
وئيــس حــزب الحركــة القوميــة (معــارض) دولــت بهتشــي بأنهــم متفقــان يف الــرأي
بخصــوص ذلــك األمــر .هــذه الترصيحــات تظهــر بوضــوح أنــه هنــاك إجــاع عــى أن
العامل الرئييس وراء تلك املحاولة هو تنظيم فتح الله غولن اإلرهايب.
وميكــن القــول بــأن هــذا التنظيــم الــذي تحــرك ليــل الخامــس عــر مــن
يوليو كان يتحرك يف إطار خطة من ثالث مراحل.
املرحلــة األوىل كانــت الســيطرة عــى رئاســة األركان .لهــذا الســبب حاولــوا
إجبــار قــادة القــوات وعــى رأســهم رئيــس األركان ،عــى التوقيــع عــى بيــان
االنقــاب .وبهــذا كانــوا ســيزعمون أن االنقــاب تــم يف إطــار التسلســل القيــادي
داخل الجيش.
املرحلــة الثانيــة كانــت تأمــن الســيطرة امليدانيــة يف كل أرجــاء البــاد .وكانت
العديــد مــن الوحــدات املؤيــدة للمجموعــة االنقالبيــة ســتتحرك ومتنــع املقاومــة
لحركــة االنقــاب يف كل تركيــا .وكان قصــف مبــاين الوحــدات املســلحة التــي ميكنهــا
مقاومــة االنقــاب مثــل القــوات الخاصــة وقــوات التدخــل الرسيــع واملخابــرات
لتحييــد تلــك الوحــدات هــو جــزء مــن تلــك املرحلــة .يف الوقــت نفســه تــم إغــاق
الجســور باســطنبول بهــدف قطــع طــرق االمــدادات للتحــرك املضــاد لالنقــاب
وخلــق حالــة مــن الذعــر لــدى املواطنــن .وكان هجومهــم عــى مقــر هيئــة اإلذاعــة
والتلفزيــون الرتكيــة  TRTوإجبارهــم إحــدى املذيعــات عــى قـراءة بيــان االنقــاب
بالقــوة منــاورة منهــم لخلــق تصــور بــأن االنقــاب قــد نجــح .ولــي تنجــح املجموعة
االنقالبيــة التــي تــدار مــن قبــل تنظيــم فتــح اللــه غولــن اإلرهــايب ،يف محاولتهــا
لالنقــاب قامــت بقصــف بعــض املنشــآت واملبــاين العامــة وعــى رأســها الربملــان
واملجمــع الرئــايس ،كــا اســتخدموا الســاح يف ضــد املدنيــن وقــوات األمــن املقاومني

لالنقــاب .وعــاوة عــى كل ذلــك نظــم االنقالبيــون عمليــة الغتيــال رئيــس
الجمهوريــة أثنــاء تواجــده يف “مرمريــس” وأســفرت تلــك التحــركات املســلحة عــن
استشهاد  208من قوات األمن واملدنيني ،وإصابة  1491شخصاً.
أمــا املرحلــة الثالثــة فكانــت إقامــة نظــام ســيايس واجتامعــي جديــد عــن
طريــق تأســيس قيــادات األحــكام العرفيــة .إال أن املقاومــة التــي أبدتها االســتخبارات
والقــوات الخاصــة والتدخــل الرسيــع والشــعب ،والخطــة ال تـزال يف مرحلتيهــا األوىل
والثانية أفشلت املوجة األوىل من محاولة االنقالب.
ظهــر تنظيــم فتــح اللــه غولــن اإلرهــايب منــذ بدايــات الثامنينــات كجامعــة
يتزعمهــا فتــح اللــه كولــن اســتخدمت الخطــاب الدينــي للتغلغــل يف كل املجــاالت
البريوقراطيــة والسياســية واالجتامعيــة والحيــاة العملية.واســتغلت املجموعــة
املذكــورة إمكاناتهــا وكونــت تنظيـاً موازيـاً داخــل مؤسســات الدولــة خاصــة داخــل
سليك األمن واإلدارة املدنية.
وتحركــت هــذه الجامعــة الرسيــة واملنغلقــة لســنوات مثــل جامعــة مســيانية
أكــر مــن كونهــا جامعــة دينيــة ،واســتطاعت التوغــل داخــل مؤسســات القطــاع
العام.
واتضــح أن هــذا التنظيــم دخــل يف رصاع عــى الســلطة يف تركيــا ألول مــرة
مســتخدماً وســائل غــر مرشوعــة عندمــا ســعى العتقــال رئيــس جهــاز االســتخبارات
الوطنيــة هاقــان فيــدان .ويف الســابع عــر والخامــس والعرشيــن مــن ديســمرب/
كانــون أول عــام  2013قــام التنظيــم بتحريــك خاليــاه النامئــة داخــل ســليك القضــاء
واألمــن ،وتحــول هــذا التنظيــم إىل واحــد مــن أهــم مصــادر الوصايــة البريوقراطيــة
يف تركيــا .وكانــت محاولــة االنقــاب يف الســابع عــر والخامــس والعرشيــن مــن
ديســمرب هــي محاولــة مــن التنظيــم نفســه إلســقاط الســلطة باســتخدام القضــاء.
وبعــد هــذه املرحلــة بــدأت تظهــر العديــد مــن املؤامـرات وعمليــات االبتـزاز التــي
قام بها التنظيم بدأ يفقد مرشوعيته يف نظر السياسة واملجتمع.
أجريــت عمليــات ناجحــة يف الســنوات الثــاث األخــرة ضــد هــذا التنظيــم
الــذي يعــرف باســم الكيــان املــوازي .وبــدالً مــن أن يحــاول املنتســبون لهــذا التنظيم
إثبــات برائتهــم يف القضايــا التــي رفعتهــا املؤسســات القضائيــة بالدولــة ضــد
التنظيــم ،فــروا إىل خــارج البــاد وقامــوا بأنشــطة اللوبيــات .وقــام التنظيــم مبحاوالت
عــدة مــن أجــل الهــدف نفســه ولكنــه مل يســتطع أبــدا ً أن يحقــق النتيجــة التــي
يرجوهــا ،فبــدأ يف التطــرف أكــر يومـاً عــن يــوم ،وحــاول أن يعرقــل الحكومــة حتــى
حربهــا ضــد اإلرهــاب .ومل تفلــح كل جهــود التنظيــم لإلطاحــة بالحكومــة عــن
طريــق الوســائل غــر املرشوعــة لــذا قــام باتخــاذ خطــوة جديــدة يف الخامــس عــر
مــن متــوز كانــت مبثابــة الهجمــة االنتحاريــة األخــره لــه .فقــام منتســبو تنظيــم فتــح
اللــه غولــن اإلرهــايب داخــل الجيــش مبحاولــة القيــام بانقــاب عســكري خــارج إطــار
التسلســل القيــادي بالجيــش .وكانــت هــذه املحاولــة االنقالبيــة أكــر دليــل عــى أن
تنظيــم فتــح اللــه غولــن اإلرهــايب قــد أصبــح تنظيـاً مســلحاً .مثــل هــذه املحاولــة
مل تحــدث يف تركيــا يف أي مــن االنقالبــات التــي شــهدتها البــاد يف أعــوام ،1960
و ،1971و ،1980و.1997

خمس أسئلة

ما هي األسباب التي أدت لفشل محاولة االنقالب هذه؟

ميكن تقييم فشل محاولة االنقالب هذه يف إطار أربعة عوامل
العامــل األول هــو تعبــر الشــعب عــن إرادتــه الرافضــة لالنقــاب وخروجــه
للشــوارع واملياديــن اســتجابة لدعــوة رئيــس الجمهوريــة أردوغــان .فمنــذ الســاعات
األوىل تجمــع الشــعب يف األماكــن والنقــاط الحساســة التــي احتلتهــا وحــدات
االنقالبيني وقاوموهم.
وحــال وضــع املعــدات والســيارات الشــخصية أمــام الثكنــات العســكرية دون
خــروج املزيــد مــن الوحــدات العســكرية مــن ثكناتهــا .كــا منعــت املقاومــة
املدنيــة للشــعب يف النقــاط الحساســة التــي متــت الســيطرة عليهــا مثــل املطــار
والجســور ووحــدات األمــن ،مــن أن يكــون لالنقــاب تأثــر يف تلــك املناطــق .واألكــر
مــن ذلــك ،أن وقــوف الشــعب يف وجــه الوحــدات االنقالبيــة املــزودة بأســلحة ثقيلــة
وعــدم تراجعهــم رغــم النــران التــي أطلقــت عليهــم ،ســاهم بشــكل كبــر يف
إكساب قوات األمن األخرى األفضلية ضد قوات االنقالبيني.
ال جــرم أنــه مــن اإلشــارات املهمــة التــي أظهــرت إرادة الشــعب الــريك
القويــة ،عــدم تراجــع املواطنــن للــوراء رغــم إجبــار االنقالبيــن ،العاملــن يف قنــاة
التلفــزة الرســمية (تَ َر تَ ) عــى قــراءة بيــان األحــكام العرفيــة ،ودخــول أفــراد
الشــعب ،القنــاة املذكــورة ،ومســاعدتهم يف القبــض عــى الجنــود االنقالبيــن .خالصــة
القــول ،الشــعب الــريك أظهــر منوذجــا مرشفــا يف املقاومــة املدنيــة املؤثــرة دون
اللجوء للسالح ،ودون اإلرضار باملمتلكات العامة وال سيام الخاصة منها
أمــا العنــر الثــاين ،فهــو الزعامــة القويــة التــي يتمتــع بهــا الرئيــس رجــب
طيــب أردوغــان ،إذ خــرج يف عــدد مــن قنــوات التلفــزة ،عــر الهاتــف ،وأعلــن أنــه
ضــد هــذه املحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة ،ودعــا النــاس للخــروج إىل املياديــن ،وكانــت
هــذه أمــور مبثابــة نقطــة تحــول قلبــت الســحر عــى الســاحر .واألكــر مــن ذلــك أن
مخاطرتــه بحياتــه كرئيــس ،حينــا قــرر املجــيء إىل مدينــة اســطنبول بالطائــرة ،غــر
عابــئ بتحليــق طائــرات (إف  )16التــي اســتوىل عليهــا االنقالبيــون يف األجــواء،
زخــا
وكذلــك اســتقباله بحفــاوة مــن قبــل الشــعب ،كان مــن شــأنه أن يشــكل ً
وحـراكًا مناهضً ــا للحركــة االنقالبيــة .هــذا إىل جانــب أن رفــض هــذه املحاولــة مــن
قبــل القــوات املســلحة ،وجهــاز االســتخبارات ،ومديريــة األمــن ،أمــور أدت جميعهــا
إىل رفع الروح املعنوية ،وتحقيق إدارة قيادية فاعلة ومؤثرة.
أمــا العنــر الثالــث الــذي أفشــل املحاولــة االنقالبيــة ،فهــو ثبــات الحكومــة.
ففــي ســاعات االنقــاب األوىل ،تحــدث رئيــس الــوزراء بــن عــي يلدريــم ،عــر الهاتــف
مــع القنــوات التلفزيونيــة ،وقــال إنهــم يعارضــون االنقــاب ،وحــذا حــذوه وزراء
حكومتــه ،إىل جانــب حشــد كل اإلمكانــات املتوفــرة لديهــم للخدمــة العامــة ملواجهــة
االنقــاب .ولقــد كان لتــوىل رئيــس البــاد ،ورئيــس وزرائــه بنفســيهام إدارة العمليــة،
أهميــة كبــرة مــن حيــث تواصلهــا مــع الــرأي العــام يف ســياق إدارة األزمــة ،ومــن
حيث اإلرشاف بشكل كامل عىل سري األحداث املناهضة لالنقالب الفاشل.
وبخصــوص العنــر الرابــع الــذي أدى إىل عرقلــة االنقــاب ،هــو املبــادرة
التــي قامــت بهــا وحــدات األمــن .فــا شــك أن الوحــدات األمنيــة التابعــة ملديريــة
األمــن ،ويف مقدمتهــا الوحــدات الخاصــة ،وكذلــك قيــام جهــاز االســتخبارات بتعبئــة
كافــة اإلمكانيــات املوجــودة لديــه ،أمـران مثــا قــوة ضاربــة ضــد االنقالبيــن الذيــن
كانــوا يحملــون أســلحة ثقيلــة .كــا أن مقاومــة وحــدات يف الجيــش مبــا يف ذلــك
العمليــات الخاصــة ،للطغمــة املنقلبــة ،هــذا إىل جانــب إعــان عــدد مــن قــادة
الجيــش يف وســائل اإلعــام رفضهــم للمحاولــة االنقالبيــة .وبذلــك ميكننــا أن نفهــم أن
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متكــن كل هــذه العنــارص مجتمعــة مــن عرقلــة االنقــاب ودحــره ،يؤكــد مبــا ال يــدع
مجاال للشكل ،أن السياسة يف تركيا ال ميكن أن تتم إدارتها مبثل هذه املحاوالت.

هــل تــم دحــر االنقــاب بشــكل كام والتخلــص منــه ؟ وملــاذا النــاس يف
الشوارع حتى اآلن ؟

عندمــا ننظــر يف األحــداث التــي جــرت مــن حولنــا يف التاريــخ القريــب ،نجــد أن
هنــاك محــاوالت انقالبيــة نجحــت يف موجتهــا الثانيــة؟ فعــى ســبيل املثــال ،نجــد
أن الشــعب اإليــراين قــاوم لعــدة أيــام ،العمليــة االنقالبيــة التــي اســتهدفت
رئيــس وزرائهــم يف عــام  1953محمــد مصــدق ،وحينــا اســتقرت يف قناعتــه أن
الخطــر زال ،وأن رئيــس الــوزراء بــاقٍ يف الســلطة ،انســحب مــن الشــوارع،
فجــاءت عــى إثــر ذلــك املوجــة الثانيــة مــن املحاولــة االنقالبيــة ،والتــي أدت إىل
اإلطاحــة برئيــس الــوزراء .ويف تركيــا أيضــا حدثــت موجــه أوىل مــن انقــاب عــام
 1971يــوم  9مــارس ،لكــن املوجــة الثانيــة يف  12مــن الشــهر ذاتــه حققــت
الهدف من االنقالب.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه منــذ الســاعات األوىل للمحاولــة االنقالبيــة ،بــدأ
عــى الفــور يظهــر تأثــر املقاومــة التــي أبداهــا رئيــس الدولــة ،والشــعب ،وقــوات
األمــن ،ضــد املحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة ،وكان كل هــذا ســببا يف دحــر العســكر مــن
األماكــن التــي اســتولوا عليهــا ،وانســحابهم مــن الشــوارع .ولعــل انســحاب الجنــود
مــن فــوق جــر البســفور ،إشــارة إىل أن قــوات األمــن باتــت مســيطرة بشــكل كامــل
عــى املــكان .لكــن مــن الالفــت أن رئيــس البــاد ناشــد الشــعب البقــاء يف أماكنــه
التي كان فيها ،فاستجاب له الشعب ومل يبارح الشوارع.
ومــن األمــور التــي دعــت الشــعب إىل التــرف بحــذر خــال تلــك األحــداث،
مــا يعلمــه ذلــك الشــعب جيــدًا مــن الخــراب الــذي يحــل مــع قــدوم العســكر
للعمــل يف السياســة ،وكذلــك األســاليب التــي وضعتهــا قيــد التنفيــذ ،جامعــة فتــح
اللــه غولــن العقــل املدبــر والفاعــل الرئيــي لهــذه املحاولــة االنقالبيــة .وإذا كانــت
املحاولــة االنقالبيــة قــد متــت الســيطرة عليهــا ،إلغنــه ليــس مــن الســهل أيضً ــا أن
نقــول إن خطــر االنقــاب بكافــة أبعــاده قــد زال .فبالرغــم مــن دحــر املوجــة األوىل
مــن هــذه املحاولــة ،إىل أننــا شــاهدنا عــدة منــاذج كالتحــركات العســكرية يف
القاعــدة الجويــة الســابعة يف واليــة مالطيــة ،والثالثــة يف قونيــة ،إىل جانــب قيــام
قائــد قــوات الــدرك الــذي قــاوم ق ـرار توقيفــه ،بإعطــاء األوامــر لجنــوده بإطــاق
النــار يف مطــار “صبيحــة غوكتشــن” مبدينــة اســطنبول .والــرأي العــام الــريك يف البالد،
بــات خــال الســنوات الثالثــة األخــرة شــاهدًا عــى الطريقــة املتكاملــة التــي تعمــل
بهــا جامعــة “فتــح اللــه غولــن” .لذلــك بــات مــن الــروري تطهــر كافــة مؤسســات
الدولــة مبــا يف ذلــك القضــاء ،مــن األشــخاص املنتمــن لتلــك الجامعــة .هــذا األمــر
بــات مطل ًبــا للشــعب الــذي ينتظــر محاكمــة االنقالبيــن عــى مــا أقدمــوا عليــه،
وكذلــك نتظــر اتخــاذ تدابــر رادعــة ألي محــاوالت انقالبيــة محتملــة قــد تقــع
مســتقبال .كــا أن الشــعب الــذي يعتــر أهــم عامــل دحــر املقاومــة االنقالبيــة
الفاشلة ،قد أعلن رصاحة ملطبه املتعلق بإعادة تنفيذ عقوبة اإلعدام.

كيف ميكن تفسري البعد الدويل لهذه املحاولة االنقالبية ؟

ميكننا تقييم البعد الدويل للمحاولة االنقالبية من خالل شقني:
أول شــق ،الرســالة التــي تــم تكوينهــا بشــأن تركيــا يف فــرة مــا قبــل االنقــاب.
ففــي هــذا اإلطــار كانــت هنــاك محــاوالت كبــرة لــدى الــرأي العــام الــدويل التهــام
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تركيــا مبســاعدة تنظيــم “داعــش” اإلرهــايب ،وكان الهــدف مــن ذلــك هــو النيــل مــن
مرشوعيــة رئيــس البــاد وحكومتــه ،وهــا مــن تــم انتخابهــا مــن قبــل الشــعب
بطــرق دميقراطيــة .هــذا إىل جانــب أن الصحافــة األمريكيــة خــال األشــهر القليلــة
املاضيــة ،دأبــت عــى تنــاول خطابــات انقالبيــة بلغــة مســتفزة ،وكانــت هــذه
الخطابــات مبثابــة عمليــات تكمــل بعضهــا البعــض ،ومــن الصعــب القــول بــإن هــذه
العمليــات تــم التخطيــط لهــا ،وأنهــا وضعــت للتنفيــذ بشــكل متتابــع .لكــن يجــب
أن نضــع يف الحســبان “اتهــام تركيــا مبســاعدة تنظيــم داعــش” ،وأن األشــخاص
ووســائل اإلعــام التــي قــادت الخطابــات االنقالبيــة يف أمريــكا ،كانــوا شــكال واحــدا
ومل يتغــروا .ومــن املثــر لالنتبــاه أيضــا يف هــذا الســياق ،أنــه يف الوقــت الــذي يقــاوم
فيــه الشــعب يف تركيــا ضــد املحاولــة االنقالبيــة ،خــرج فتــح اللــه غولــن يف  16يوليــو
الجاري ،ليقول يف مقابلة صحفية إن “الرئيس أردوغان يدعم تنظيم داعش”.
أمــا املرحلــة الثانيــة ،فكانــت ردود أفعــال الفاعلــن الدوليــن اعتبــا ًرا مــن
اللحظــات األوىل التــي بــدات تنتــر فيهــا أنبــاء املحاولــة االنقالبيــة ،ليلــة  15يوليــو.
وكان ال بــد مــن ســاع ترصيحــات قويــة تدعــم القيــم الدميقراطيــة مــن الواليــات
املتحــدة وغريهــا مــن الــدويل األوروبيــة التــي متتلــك تركيــا معهــا عالقــات قويــة.
لكــن مــع األســف هــذه الــدول مل ترغــب يف تقديــم هــذا الدعــم ،ومل يدعمــوا
الدميقراطية وال الحكومة الرشعية يف حينه.
وجــاء أول ترصيــح مــن الواليــات املتحــدة عــى لســان وزيــر خارجيتهــا
“جــون كــري” الــذي قــال “أمتنــى الحفــاظ عــى االســتقرار والســام واألمــن يف
تركيــا” ،وهــذه الكلــات مل تــر إىل كــون االنقــاب مشــكلة أو أزمــة ،وكانــت بعيــد
متــام البعــد عــن دعــم الحكومــة الشــعرية املنتخبــة يف البــاد .وكان ينبغــي أن تكــون
ترصيحــات الرئيــس بــاراك أوبامــا التــي دعــم فيهــا الحكومــة ،أول ترصيحــات
الواليــات املتحــدة بشــأن األحــداث ،فترصيحــات الواليــات املتحــدة جــاءت متأخــرة،
وضعيفــة .كــا أن بعــض الج ـراالت رفيعــي املســتوى يف وزارة الدفــاع األمريكيــة،
نــروا إشــاعات تفيــد نجــاح االنقــاب يف تركيــا ،وهــذه أمــور تعنــي أنهــم كانــوا
يتمنــون نجــاح االنقــاب ،وخالفــوا بهــا اإلرادة الشــعبية يف تركيــا ،وليــس الحكومــة
املنتخبــة دميوقراطيــا فحســب .أمــا مــروع قــرار مجلــس األمــن الــدويل إلدانــة
املحالــوة االنقالبيــة يف عارضتــه مــر التــي يحكمهــا الســييس االنقــايب .وكانــت
هــذه املؤسســة التــي طاملــا صدعتنــا بالحديــث عــن الدميقراطيــة والليرباليــة ،بعيــدة
كل البعــج عــن تطمــن الــرأي العــام الــريك بخصــوص رفضهــا للمحاولــة االنقالبيــة.
وبينــا قــال السياســيون يف البــاد أنهــم بصــدد تقييــم مطلــب الشــعب املتعلــق
بإعــادة تطبيــق عقوبــة اإلعــدام يف تركيــا ،جــاءت ردود أفعــال االتحــاد األورويب يف
هذا الصدد رسيعة وواضحة إىل حد كبري.
ويف املقابــل نجــد ردود األفعــال األوليــة الرافضــة للمخاولــة االنقالبيــة ،التــي
جــاءت مــن أذربيجــان للصومــال ،ومــن أفريقيــا للــرق األوســط ،عــى املســتويني
الشــعبي والرســمي ،داعمــة للرئيــس املنتخــب وحكومتــه الرشعيــة .وعندمــا ننظــر
إىل كيــان جامعــة فتــح اللــه غولــن كتنظيــم دويل ،ميكننــا أن نــدرك حساســية تركيــا
يف هــذا الســياق .وطاملــا ظــل خطــر االنقــاب مســتم ًرا ومل يتــم دحــره ،دخلــت
عوامــل جيــدة دوليــة يف مجــرى األحــداث .فعــى ســبيل املثــال قــام مركــز الدراســات
االســترياتيجي “سـراتيجيك فوركاســتينغ” بعــرض إحداثيــات متعلقــة باتجــه طائــرة
الرئيــس أردوغــان الــذي تعــرض ملحاولــة اغتيــال يف “مرمريــس” ليلــة  15يوليــو،

وهــى يف طريقهــا إىل مدينــة اســطنبول ،ومــا قــام بــه هــذا املركــز االســترياتيجي
مبثابــة تهديــد فــظ .وصبــاح  18يوليــو أعلــن موقــع ويكليكــس أنــه بصــدد نــر 100
ألــف وثيقــة متعلقــة بتويــر عــى حســابه مبوقــع التواصــل االجتامعــي “تويــر”،
وذكــر أن هــذه الوثائــق ســتؤثر عــى الـراع يف تركيــا .فــكل هــذه األمــور ،تشــر إىل
أن املحاولــة االنقالبيــة كان لهــا بعــد دويل عمليــايت .يف حــن أن تركيــا كانــت لديهــا
تطلعــا محــددة مــن قبــل املؤسســات الدوليــة والجهــات الفاعلــة يف املحافــل
الدولية.

كيــف ينبغــي تقييــم مســألة إعــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة
لـ”فتح الله غولن”؟
أحــد أهــم أبعــاد تصفيــة التنظيــات اإلرهابيــة ،الســيطرة عــى الــكادر القيــادي
بهــا .وال شــك أن دحــر املخاولــة االنقالبيــة الفاشــلة يف تركيــا ،ســيكون مــن شــأنه
ترسيــع عمليــة التخلــص مــن جامعــة فتــح اللــه غولــن .وال شــك أن اســتعادة فتــح
اللــه غولــن مــن الواليــات املتحــدة ،يحمــل أهميــة كبــرة بخصــوص التخلــص مــن
جامعتــه ،وتصفيتهــا .وكان الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان حريصــا يف أول خطــاب
يوجهــه للشــعب يــوم الســبت  16يوليــو عقــب املحاولــة االنقالبيــة ،عــى توجيــه
رســالة إىل اإلدارة األمريكيــة ،ذكــر خاللهــا بالرشاكــة النموذجيــة بني البلديــن ،وطلب
منهــا “‘إعــادة الشــخص الــذي يتزعــم الجامعــة التــي أدارت املحاولــة االنقالبيــة”.
كــا أن وزيــر العــدل “بكــر بــوزداغ” قــال إنهــم اتخــذوا كافــة اإلج ـراءات الالزمــة
من أجل إعادته.
يف حقيقــة األمــر ،تركيــا منــذ فــرة طويلــة تطالــب الواليــات املتحــدة بإعــادة
فتــح اللــه غولــن ،لكــن واشــنطن ال تســتجيب .ومل يتضــح بعــد كيــف ســيكون رد
أمريــكا عــى هــذا الطلــب بعــد هضــه املحالــوة االنقالبيــة .ففــي الوقــت الــذي أعلــن
فيــه وزيــر الخارجيــة “كــري” اســتعدادهم للمشــاركة يف التحقيقات املتعلقــة مبحاولة
االنقالبيــة ،ذكــر بخصــوص اســتعادة “غولــن” ،أن عمليــة إعادتــه تحتــاج “أدلــة
ملموســة” ،وأن القضيــة بــات لهــا بعــد قانــوين .ويف ذات الســياق أدىل الســفري األمرييك
لــدى أنقــرة “جــون بــاس” بترصيحــات لفــت خاللهــا االنتبــاه إىل ثــاث نقاط رئيســية:
أولهــا التضليــل اإلعالمــي ملؤيــدي فتــح اللــه غولــن ،ثانيهــا انزعاجهــم مــا اســتقر لدى
قناعــات البعــض بــأن بالده تقــف وراء املحاولــة االنقالبيــة ،ثالثها اســتعدادهم التعاون
يف عمليــة إعــادة “غولــن” حــال اتخــاذ رضوريــات اتفــاق اســتعادة املتهمــن املوقــع
مــع الواليــات املتحــدة منــذ عــاك  .1980لذلــك ميكننــا القــول إن أرضيــة عمليــة
اســتعادته موجــودة ،لكــن املســألة لهــا ماهيــة سياســية ،وينبغــي عــى دوائر القـرار يف
الواليــات املتحــدة ،إبــداء نــوع مــن املبــادرة السياســية ،التخــاذ قـرار يف هــذا الشــأن.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه مــن الصعــب عــى الواليــات املتــدة أن تفهــم حالــة املقاومة
التــي يعيشــها الشــعب الــريك .وبــات عــى اإلدارة األمريكيــة ترجمــة مــا قالــه “كــري”
و”بــاس” بخصــوص التعــاون مــع تركيــا ،عــى واقــع فعــي ،وتنفيــذ تطلعــات الشــعب
الــريك .وبســبب إقامــة “غولــن” يف الواليــات املتحــدة ،فــإن الــرأي العــام الــريك ،مقتنع
أن أمريــكا هــي التــي تقــف وراء املحاولــة االنقالبيــة -وهــذا مــا أزعــج ســفريها لــدى
أنقــرة بــاس .-ولعــل أهــم خطــوة يتعــن عــى “أوبامــا” اتخاذهــا لكــر هــذه القناعة،
هي إعادة “غولن” لرتكيا.
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