المقاالت  -الدرا�سات

كلــمــة رئيــ�س التـحـــريــــر
رمـ�ضـــان يـلـــدرم

م ًث�ل االنقلاب الفاش�ل األخير يف تركي�ا
مرحلة فارقة ومفصلية يف تاريخ تركيا احلديث،
إذ ّ
متخضت عنه صريورة جديدة لشعب أبى أن
تعود البالد إىل سابق عهدها ،وأن تعيش جمد ًدا
مرارة االنقالبات العسكرية.

عندم�ا تلوح االنقالب�ات يف خميلة األتراك،
فإهن�ا تعود هب�م إىل ذلك امل�ايض القريب الذي
كان�ت البلاد تتذبذب في�ه بين االضطرابات
املرتهل ،فضًل�اً عن املعاناة
األمني�ة واالقتصاد
ّ
الناجتة عن س�لطة العس�كر ،وانعكاس�اهتا عىل
الواقعين الس�يايس واملجتمع�ي ،وه�و ما دفع
برتكيا -يف ذلك الوقت-إىل أن تعيش حالة من
العزل�ة واالغتراب اهلويايت ،وه�ي التي كانت
تسود مَ
العال يو ًما ما.
ُ
ّ
والش�ك ّ
مغايرا
أن انقلاب  15مت�وز كان
ً
لالنقالبات الس�ابقة ،فلم يكن عسكر ًّيا ً
حمضا،
ومل تكن قيادته تقترص عىل زمرة من اجليش ،بل
اجتمع�ت عليه وتش�ابكت فيه جه�ات داخلية
ودوليا،
إقليميا
وخارجي�ة ،أرادت تركيع تركيا
ًّ
ًّ
والرج�وع هبا إىل الوراء خائبة ،وكان عىل رأس
ه�ذه اجله�ات املتآمرة فت�ح اهلل غولن؛ مهندس
االنقلاب ورأس حربت�ه ،ومن خلف�ه تنظيمه
اإلرهايب.
يف م�وازاة ذل�ك حرصن�ا يف ه�ذا الع�دد
اجلدي�د من جمل�ة (رؤية تركية) أن نسبر أغوار
هذا التنظيم اإلره�ايب الذي غلبت عىل تنظيمه
الس ّية وعىل هيكليته الغموض ،مع قدرة فائقة
رّ
عىل التغلغ�ل يف هياكل الدولة ومفاصلها ،عىل
مدار أربعة عق�ود متتالية ،يف الوقت الذي كان
الش�عب الرتكي وحلفاؤه السياس�يون ينظرون
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إلي�ه على أن�ه رشيكه�م يف الوطني�ة ،إذ بدا هلم
يف ظاه�ره الرمح�ة ،بينام كان خُيف�ي هلم يف باطنه
العذاب.

استثنائية هذا العدد تكمن يف أنه مجع شتات
ه�ذا التنظي�م اإلره�ايب ،ووضعه حت�ت املجهر
البحثي ،يف حماولة جا ّدة نحو الفهم ،وقدّ م حقيبة
معلوماتي�ة كبيرة عن�ه ،رغم ما صنع�ه التنظيم
اإلرهايب حوله من الغموض والرسية؛ليس�هل
علي�ه التوغ�ل واالنتش�ار والتمكين يف الدولة
يعرف نفس�ه،
الرتكية ،فال هو مجاعة خدمية كام ّ
وال ح�زب س�يايس كما ُيط َلب منه ،ب�ل تنظيم
املجتمعيينَ .
السلم واألمن
إرهايب هيدّ د ِّ
ّ

ويف موازاة ذلك جاء اعتامد منظمة التعاون
اإلسلامي يف االجتماع التحضيري لل�دورة
الثالث�ة واألربعين ملجل�س وزراء خارجي�ة
الدول اإلسلامية -مشروع ق�رار إدراج هذه
ماأقره ً
أيضا جملس
اجلامعة منظمة إرهابية ،وهو ّ
التع�اون اخلليج�ي ،ليض�ع املش�هد اإلقليم�ي
بذل�ك اللمس�ة األخيرة لنهاي�ة ه�ذا التنظي�م
اإلرهايب الذي انتشر وانتفش يف أنحاء متفرقة
نضجا
من العامل ،إال أن الش�عب الرتكي األكثر ً
وفهماً ووع ًيا كشف ال ّلثام عن وجه هذا التنظيم
اإلره�ايب ومؤامرات�ه اخلبيثة ،ال عىل املس�توى
الداخلي الرتك�ي فحس�ب؛بل على املس�توى
اإلقليمي والدويل ً
أيضا.

يبدأ ه�ذا العدد بكلمة ّقيمة للس�يدإبراهيم
قالن املتحدّ ث باسم رئاسة اجلمهورية الرتكية،
يقدّ م فيها ً
عرض�ا مفصلاً عن اللحظات األوىل
لالنقلاب الفاش�ل ،وخ�روج ه�ذه الزم�رة
املتآم�رة عىل الدولة والش�عب يف مش�هد القى

اس�تهجان الكثريي�ن ،وتصاع�دت عالم�ات
االس�تفهام ح�ول تد ّفق الدباب�ات ليلة  15من
يولي�و إىل ش�وارع إس�طنبول ،واعتالئها جرس
ّ
البوسفور...ويؤكداس�تمرارية النهضة الرتكية
ونجاحها عىل مجيع األصعدة ،ويقدّ م املتحدّ ث
باس�م رئيس اجلمهوري�ة إزاء ذل�ك معلومات
تؤص�ل ه�ذه الرؤي�ة ،م�ع اس�ترشاف
متدفق�ة ّ
للمس�تقبل ،ومتوضع للدولة الرتكية ،س�يكون
تص�در تركيا املش�هد اإلقليمي،
له أث�ر كبري يف ّ
بس�بب ديناميكي�ة القي�ادة السياس�ية احلالي�ة،
واصطف�اف الش�عب خلفه�ا؛ لتكمل�ة املنج�ز
السيايس واحلضاري لوجه تركيا اجلديدة.

وي�أيت اإلمج�اع على ِّ
ع�د منظم�ة غول�ن
إرهابي�ة بمثاب�ة الس�مة العا ّم�ة الت�ي ّ
متخضت
ع�ن االنقلاب الفاش�ل يف الداخ�ل الرتك�ي،
ودولي�ا ،وهذا ما
وه�و خالصة تداعيات�ه حم ّل ًّيا
ًّ
تناول�ه الكات�ب املخضرم فخر الدي�ن ألطون
يف مقالت�ه (الديناميكيات السياس�ية االجتامعية
لتنظي�م غول�ن اإلره�ايب وحماول�ة انقالب 15
مت�وز) ،وتتمثّ�ل أمهي�ة ه�ذا العم�ل يف غوصه
عىل أعماق ه�ذا التنظي�م اإلره�ايب ،وبخاصة
آلياته التي ّ
وظفها خلدم�ة أغراضه من التمكني
والتغلغل يف مفاص�ل الدولة إىل االنقالب عىل
الدول�ة ،يف املش�هد الذي رس�مه التنظيم بدقة،
بالتنس�يق مع زمرة م�ن اجليش ليتبل�ور يف هذا
الش�كل االنقاليب الذي ظه�ر يف ليلة  15متوز،
ومل يغف�ل الباح�ث ألطون عن حتلي�ل ر ّدة فعل
الغربية-والس�يام الوالي�ات املتح�دة
ال�دول
ّ
ِ
وكيفي�ة تعاطيه�ا م�ع احل�دث،
األمريكي�ة-
والرسالة التي فهمتها السلطة السياسية الرتكية
منها ،واإلسرتاتيجية التي تبنتها تركيا فيام بعد،
ردا عىل هذه املواقف...ويف النهاية قدّ م الباحث
ًّ
توصي�ات جديرة بالتأمل ،تتناول إعادة اهليكلة
ّ

التي جرت يف تركيا ،وما أقدمت عليه السلطة،
ومربرات ذلك.

ث�م ت�أيت نتائ�ج ه�ذه املحاول�ة االنقالبي�ة
الفاشلة يف س�ياق عالقة (السياس�ة-اجليش)،
ّ
وف�ك االش�تباك حول جدلي�ة العالق�ة بينهام،

وه�و م�ا اس�تعرضه الباح�ث ويس�ل ك�ورت
يف بحثه(:حماول�ة انقلاب  15مت�وز ونتائجه�ا
يف س�ياق عالق�ة (السياس�ة– اجلي�ش) .وم�ن
السياس�ة إىل املؤ ّثر الفاعل يف املشهد املجتمعي
ضم�ن س�ياقات تداعي�ات انقلاب 15متوز،
وهو ماتكفل به األكاديمي القدير نبي ميش ،يف
دراس�ته التي هي خالصة عمل ميداين يعكس
كبيرا ُب ِ
�ذل من أج�ل اخل�روج بمنتوج
جه�دً ا ً
حقيق�ي يبع�د ع�ن النتائج غير الدقيق�ة ،وهو
(التصور
مايعط�ي ه�ذا العمل ال�ذي عنوان�ه:
ّ
املجتمع�ي ملحاولة انقالب  15مت�وز يف تركيا)
مميزً ا.
بعدً ا
ًّ
جمتمعيا ّ

وم�ن الطبيع�ي أن تس�عى الدول�ة الرتكي�ة
عق�ب االنقلاب الفاش�ل إىل ترتي�ب أوراقها
وخارجي�ا ،وكانت السياس�ة اخلارجية
داخلي�ا
ًّ
ًّ
أح�د أهم تلك املحاور وال�رؤى التي انتهجتها
الدولة عقب دح�ر انقالب  15متوز وإحباطه،
وه�ذا م�ا يرس�م مالحم�ه الباح�ث علي باكري،
مع رص�د حجم تل�ك التح�والت إزاء الدول
اإلقليمي�ة ،وبخاصة إرسائيل وال�دول العربية
واحلساس.
ذات املوقع املؤ ّثر
ّ
ويشرح جس�د فت�ح اهلل غول�ن وتنظيم�ة
اإلرهايب ٌّ
كل من مصطفى أوزترك ،وإسماعيل
ياش�ا ،ومم�دوح الشيخ-بش�كل تفصيلي م�ن
حي�ث التنظي�م اهلرم�ي واهليكلي�ة ،م�ن زاوية
مغايرة عن الرشوح الس�ابقة ،تقرتب من نتيجة
مفادها اتساق هذا الكيان اإلرهايب إىل حدّ كبري
مع التنظيامت املاس�ونية والكهنوتية التي يغلب
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الس ّية والغم�وض ،كمثيالهتا من
عليه�ا طابع رّ
التنظيمات الباطني�ة الت�ي عرفه�ا التاريخ ،مع
إعط�اء ص�ورة بانورامية ملواقف ذل�ك التنظيم
اإلره�ايب املتباين�ة تجُ �اه القضاي�ا اإلسلامية
املتنوعة ،فضلاً عن بي�ان موقف النخبة العربية
من التنظيم ورأسه فتح اهلل غولن.

وم�ن السياس�ة إىل االقتص�اد حي�ث يقدّ م
ّ
كل من ص�ادق أوناي ورشي�ف ديالك بحثهام
ع�ن االقتص�اد الس�يايس ملحاول�ة انقالب 15

مت�وز الفاش�لة ،يتبعهما أمحد يوس�ف يف رصد
وحتلي�ل املواقف العربية جت�اه حماولة االنقالب
الفاش�لة ،خُ
ويتَم العدد ببحث كتبه مراد يش�يل
تاش ونج�دت أوزتش�ليك بـعن�وان( :حماولة
االنقلاب الت�ي ُأج ِهض�ت يف تركيا:العملي�ة
والردود واآلفاق).

ّ
مل�ف
ويف النهاي�ة أتركك�م م�ع مطالع�ة
العدد ،وتأ ّمل مقاالته ودراس�اته ،آملاً أن تلقى
استحسانكم وتقدّ م لكم ماهو جديد ونافع.
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