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رأي

بعدما ّ
جرده أردوغان من معظم األدوات التي
ّ
ّ
كان يستخدمها ضده وضد السلطة عمومًا.
االستقطاب بهذا املعنى لم يعد ينفع كثيرًا
ّ
في مواجهة السلطة ،إذ إن فاعليته مرتبطة
بـنـجــاعــة أدوات االح ـت ـجــاج أو االع ـت ــراض،
وح ــن تـفـقــد ه ــذه األخـ ـي ــرة امل ـس ــان ــدة الـتــي
تحتاجها داخل أجهزة الدولة ،سواء أكانت
هــذه املساندة إعالمية أم قضائية أم ...إلخ
ت ـخــرج عــن سـيــاقـهــا املــرتـبــط بـتـضــافــر عــدد
مــن الـعــوامــل وتـتـحـ ّـول إلــى ظــاهــرة صوتية
َ
ال ثـ ـق ــل ك ـب ـي ـرًا لـ ـه ــا ،وال إم ـك ــان ـي ــة لـتـعــديــل
مــوازيــن الـقــوى مــع السلطة .التعديل اليوم
ي ـقــوم بــه أردوغـ ـ ــان وبـفــاعـلـيــة ك ـب ـيــرة ،وهــو
ّ
إذ يفعل ذلــك يعرف أن االنقسام السياسي
واالج ـت ـم ــاع ــي ال ـ ــذي ي ـعــانــي م ـنــه املـجـتـمــع
ال ـتــركــي ل ــن ي ـكــون ف ــي مـصـلـحــة مـعــارضـيــه
بعد اآلن .حيث ال إمكانية لتوظيفه مع هذا
ال ـك ـ ّـم الـكـبـيــر م ــن الـتـجــريــف الـ ــذي تـتـعـ ّـرض
ل ــه الـ ـك ــوادر امل ـع ــارض ــة ال ـت ــي ك ــان ــت تــواكــب
االحتجاجية
بــاسـتـمــرار معظم الـفـعــالـيــات
ً
الـتــي قــامــت فــي الـسـنــوات املــاضـيــة ،واضـعــة
إمكاناتها ونفوذها داخــل املجتمع التركي
في خدمتها .هذا االختالل في موازين القوى
بــن الـسـلـطــة ومـعــارضـيـهــا سـيـصـ ّـعــب قيام
ّ
أي فعالية جديدة في حــال ارتكاب السلطة
ّ
ملزيد مــن الحماقات ،وسيحد مــن الطبيعة
التراكمية لفعلها الــذي بــدأ باالحتجاجات
ّ
املؤسسات املنتخبة،
قبل أن ينتقل إلى داخل
ويـخــرج منها أخـيـرًا إلــى يــد العسكر الذين
ّ
فـشـلــوا فــي االخ ـت ـبــار ،وف ـ ّـرط ــوا نتيجة لقلة
ن ـض ـج ـه ــم وغـ ـب ــائـ ـه ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــي بـمـعـظــم
الرصيد الذي راكمته املعارضة في السنوات
املاضية.

خاتمة

يجر الحديث عنه بما
العامل اآلخر الذي لم
ِ
يكفي في األيام الفائتة هو تأثير التصفيات
الـتــي تـقــوم بـهــا السلطة ملـعــارضـيـهــا ،ليس
فقط على نمط اشتغال املعارضة ،بل أيضًا
على ق ــدرة املجتمع الـتــركــي على املجابهة،

ّ
ه ــذا ال يعني نـجــاح السلطة الـتــي يمثلها
املجتمع
حزب العدالة والتنمية في إخضاع
ّ
التركي لنسق واحــد مهيمن ،ولكنه مؤشر
ع ـلــى ال ـح ـيــويــة ال ـفــائ ـقــة ال ـت ــي يـتـمـتــع بها
هــذا الـحــزب خــافــا ألح ــزاب املـعــارضــة التي
ت ـف ـت ـقــر ل ـي ــس ف ـق ــط إل ـ ــى ح ـي ــوي ــة م ـمــاث ـلــة،
ب ــل أي ـض ــا إل ــى الـ ـق ــدرة ع ـلــى الـتـنـسـيــق بني
ّ
حراكها االعـتــراضــي والـنـفــوذ ال ــذي يتمتع
به معارضون آخــرون داخــل أجهزة الدولة.
الجمع بني األمرين هو العامل الوحيد الذي
سيسمح للمعارضة بمجابهة حكم يعتمد
على ميليشيات شعبية ونفوذ كبير داخل
أج ـهــزة ال ــدول ــة املـخـتـلـفــة .وبـفـقــدانـهــا لهذه
ال ــورق ــة ب ـعــد اع ـت ـقــال مـعـظــم الـ ـك ــوادر الـتــي
كانت ّ
تؤمن هذا التواصل ،تصبح املعارضة
لـيــس فـقــط فــي مــوقــع ض ـعــف ،بــل فــي حالة
ّ
هزيمة كاملة أمــام السلطة التي تمتلك كل
شيء في البالد تقريبًا ،بما في ذلك أدوات
ُ
الهيمنة التي ت َع ّد في الحالة التركية مفتاح
الــوصــول إل ــى الـسـلـطــة ،بـعـيـدًا عــن الــرطــانــة
ّ
الخاصة بصناديق االقتراع .فهذه األخيرة
ً
لم تكن يومًا إال غطاء ملمارسة الهيمنة عبر
الـقـ ّـوة املــاديــة التي يمتلكها هــذا الـحــزب أو
ذاك  -وق ــد رأي ـن ــا بـعـضـهــا ف ــي حــالــة حــزب
العدالة والتنمية  -بعد أن يكون قد سيطر
على معظم مفاصل الدولة ،تاركًا ملعارضيه
مـ ـق ــاع ـ َـد ب ــرمل ــان ـي ــة ه ــزي ـل ــة وشـ ــارعـ ــا مـلـيـئــا
ّ
ّ
املستعدين للموت من أجله.
بمؤيديه
* كاتب سوري

املـ ـطـ ـل ــوب .ب ـب ـس ــاط ــة ،وب ـع ـي ـدًا ع ــن الـتـنـظـيــر
الـ ـف ــارغ ،ال يـمـكــن اس ـت ـع ــادة الـ ـت ــراث وإعـ ــادة
ّ
بـعـثــه ف ــي ص ـحــوة مـكـتـمـلــة إل بــاالسـتـعــانــة
بـمـصــادر هــذا ال ـتــراث ونبشها وال بــأس في
اسـ ـتـ ـخ ــدام ب ـع ــض ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـحــدي ـثــة
مــع املحافظة على التقليد .فلم يستطع أي
فصيل إسالمي لغاية اآلن أن يهدينا صورة
مكتملة املـعــالــم تـحــاكــي غ ــزوة أوط ــاس على
سبيل املثال ال الحصر ،أو اغتصاب جماعي
كاغتصاب جيش الحجاج بن يوسف لنساء
ي ـث ــرب أو ذب ــح مـحـمــد ال ـفــاتــح ل ـكــل ح ـ ّـي في
القسطنطينية ،حتى املــذبـحــة األرمـيـنـيــة لم
تستطع الفصائل اإلسالمية استعادتها في
صــورة ّ
حية تفصيلية ،وهــذا محبط .وحــده
أردوغان وارث سيد قطب وحسن البنا يبدو
واع ـ ـدًا بـعــد فـشــل الـتـجــربــة اإلخــوان ـج ـيــة في

مصر وتـهــاوي وتــراجــع راشــد الغنوشي في
ّتونس.
إن ـ ـهـ ــا الـ ـل ــوح ــة ال ـت ـش ـي ـك ـي ـل ـيــة املـ ـمـ ـي ــزة ال ـتــي
تـجـتــاح امل ــدن الـتــركـيــة وال ـتــي تـتــداخــل فيها
أل ـ ــوان األجـ ـس ــاد ال ـع ــاري ــة ل ـج ـنــود مـتـمــرديــن
بألوان العلم األحمر ،وهو يخفي في خلفيته
تباشير األسود القاتم القادم حيث لن يكون
ّ
بعدها للوطن أي معنى وفـقــا لــرؤيــة املعلم
سيد قطب" :الوطن ليس إال حفنة تراب قذر"...
وح ـلــم اإلخ ـ ــوان ه ــو الـحـلــم اإلس ــام ــي عينه
بغزاة يتخطون حــدود الدنيا كلها ليقدموا
ّ
األرض كــلـهــا هــديــة تـحــت أقـ ــدام خليفة الله
ّوأردوغان هو وارث األرض ومن عليها.
إن ـ ــه زمـ ــن ال ـس ــاج ـق ــة ،ف ــاس ـت ـع ــدوا لـلـفـظــائــع
اآلتية.
* كاتب لبناني

الجمهوري والحركة القومية تحديدًا) كما
قيل في اإلعالم؟
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«العدالة والتنمية» يعيد
«هندسة» الدولة:
ّ
لدي تفويض من الشعب!
كويفا باترلي *
ّ
ف ــي ظـ ــل ت ـصــاعــد ح ـ ـ ّـدة «االن ـ ـقـ ــاب داخ ـ ــل االن ـق ــاب
(ال ـفــاشــل)» فــي كــافــة أرج ــاء تــركـيــا ،يــواجــه القضاة
واألك ــاديـ ـمـ ـي ــون وال ـص ـح ــاف ـي ــون وغ ـي ــره ــم ح ـمــات
اع ـت ـقــال واسـ ـع ــة ،إذ وص ـل ــت أع ـ ــداد امل ــوق ــوف ــن إلــى
عشرات اآلالف.
وت ـن ــاول م ــؤي ــدون لـلـشـعــب ال ـتــركــي ف ــي ال ـعــديــد من
الدول إعادة الهيكلة هذه لهندسة الدولة التي تتخذ
طابعًا ممنهجًا وشموليًا وانـتـهــازيــا ،فــأدانـهــا ولو
َ
من خــال تضامن رمــزي .لكن ّ
ثمة أمــر لم يحظ بما
يكفي من التمعن ،وقد تطور بشكل الفت في األيام
املــاض ـيــة ،مــا يـثـيــر م ـخــاوف الـنــاشـطــن الحقوقيني
في تركياً .فقد تبنى ً حــزب العدالة والتنمية بنحو
سخيف لغة انشقاقية تتحدث عن شرعية ممنوحة
من «الشعب» انطالقًا من الحشد الشعبي في الشارع
ليلة  15تموز (مهما كان فهمنا لتركيبة ذلك الحشد
ووالءاته) وتحويل هذه اللغة إلى واقع قاتم قد يزيد
الوضع تفاقمًا.
فـفـيـمــا تـسـتـمــر ال ـت ـظــاهــرات وامل ـس ـي ــرات الـيــومـيــة/
املـ ـس ــائـ ـي ــة املـ ــدعـ ــومـ ــة مـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ب ــات ــت رس ــال ــة

إن حركة المعارضة
الشجاعة والمبدئية هي التي
تحتاج إلى التضامن
«الشعب» تهديدية بشكل واضح ،حيث ُي َّ
عبر علنًا
عــن ش ـعــارات مذهبية /فوقية ومـعــاديــة لألجانب
ورجـعـيــة تـ ّ
ـوجــه خــالـهــا ال ـت ـهــديــدات ،مــا يــزيــد من
خطر وقــوع اع ـتــداءات تستهدف األقليات الدينية
ّ
واإلث ـن ـيــة ،إل ــى جــانــب احـتـمــال االقـتـصــاص مــن كــل
مــن ت ــراه الـحـكــومــة مـعــارضــا .وغ ــداة االن ـقــاب كــان
ُ
َ
ستهدف ،وهي
مــن السهل توقع الجهات التي ست
األحياء العلوية وتجمعات الالجئني ومكاتب حزب
الشعوب الديمقراطي (على الرغم من أن هذه الحزب
وغيره من التيارات اليسارية أدانت االنقالب) .وقد
ت ــراف ــق ذل ــك م ــع املـطــالـبــة الــواس ـعــة ب ــإع ــادة العمل
بـعـقــوبــة اإلعـ ـ ــدام ال ـت ــي ُدعـ ــي إل ـي ـهــا ع ـلــى مـسـتــوى
األفـ ــرادُ ،
وعـ ِّـبــر عنها مــن خ ــال الـتـهــديــدات بالقتل
في املسيرات التي يرى الكثيرون أنها مدعومة من
الشرطة والدولة.
تقام هذه التجمعات املسائية اليومية في الشوارع
ّ
والـســاحــات عينها املـحـظــورة على كــل مــن سبق أن
ّ
عبر عن صــوت معارض .إنها الـشــوارع والساحات
ذاتـهــا الـتــي واج ــه فيها املـطــالـبــون بحقوق العمال
وال ـت ـيــارات االجتماعية واألكـ ــراد ُوالـ َيـســار املتنوع
وال ـن ـســويــات وأم ـه ــات وع ــائ ــات امل ـخــفــن وراف ـضــو
ال ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـكــريــة وال ـص ـحــاف ـيــون وال ـنــاش ـطــون
املدافعون عن املثليني الجنسيني وداعمو الحركات
ال ـب ـي ـئ ـيــة وغ ـي ــره ــم ب ـط ــش ال ـش ــرط ــة واالع ـ ـت ـ ــداءات
واالت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات ب ـ ــ«ال ـ ـش ـ ـغـ ــب» ح ـ ــن ت ـ ـحـ ــركـ ــوا ضــد
اإلجراءات القمعية اليومية لحزب التنمية والعدالة
وم ــن سـبـقــوه .وبـعــد أن اسـتـحــوذ مــوالــو الحكومة
واالنـتـهــازيــون على «ال ـشــارع» كمكان لتظاهراتهم
املسموح بها من الدولة ،قد يتحول هذا املكان إلى
ّ
حيز للحصول على الشرعية السياسية القسرية

مــن خــال استخدامه كـ«استفتاء» يومي ومستمر
ل ـل ـش ـعــب ،ي ـت ــراف ــق م ــع ح ـم ــات االع ـت ـق ــال الــواس ـعــة
وال ــرق ــاب ــة عـلــى مـسـتــوى ال ــدول ــة .وك ــان ــت مـثــل هــذه
ال ـس ــواب ــق ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي سـ ّـج ـلــت ح ــول ال ـعــالــم،
ونـعـنــي بــذلــك الـحـشــد الـقـســري فــي ال ـش ــارع كدليل
على إرادة «الشعب» بهدف تعزيز قــوة الحكومات
اليمينية ،قد أثارت الكثير من املخاوف.
وف ــي اإلط ـ ــار ال ـس ـيــاســي لــاسـتـقـطــاب االجـتـمــاعــي
ال ـح ــاد ،فـشــل ال ـحــزب امل ـع ــارض األك ـبــر ال ــذي يتسم
ب ـقــوم ـيــة ش ــدي ــدة وم ـف ـه ــوم ض ـي ــق لـلـعـلـمــانـيــة فــي
مواجهة الليبرالية الجديدة ،واإلسالمية املناهضة
لـلـتـعــدديــة الـتــي يتبناها ح ــزب الـعــدالــة والتنمية.
ّأمــا أولـئــك الــذيــن يناضلون ضــد االستقطابني معًا
والذين يحشدون من أجل املطالبة بخيارات حقيقية
تستند إلى املبادئ الجامعة والتحررية والحقوق،
فهم يواجهون املزيد من القمع.
إن امل ــوق ــف امل ـب ــدئ ــي ال ـ ــذي اتـ ـخ ــذه حـ ــزب ال ـش ـعــوب
ً
الديمقراطي في خالل االنقالب كان مثاال على الثبات
واالن ـض ـب ــاط وال ـب ـق ــاء ع ـلــى امل ــواق ــف ال ـ ــذي يستمر
كثيرون في اليسار األكثر تنوعًا في تجسيده .وهم
يـقــومــون بــذلــك حـتــى عـنــدمــا يـكــونــون عـلــى الـطــرف
املتلقي لعنف السلطة الذي ّ
تعبر عنه باستمرار ضد
األكراد وغيرهم من التجمعات واألصوات املعارضة
في الـبــاد .فموقفهم الــرافــض إلزالــة حكومة فاسدة
وقمعية من خالل انقالب عسكري لم يحترم وقوبل
كـمــا هــو مـتــوقــع بـمــزيــد مــن الـعـنــف ،نتيجة مــا تــاه
وما سيتلوه في األسابيع واألشهر املقبلة .فعملية
التطهير ستتسع بال ّ
شك لتشمل أولئك الذين بقوا
ثــابـتــن عـلــى مــواقـفـهــم فــي رف ــع ص ــوت الحقيقة في
وجه تعجرف السلطة في تركيا على ّ
مر األجيال.
إن حــركــة امل ـعــارضــة األص ـل ـيــة الـشـجــاعــة واملـبــدئـيــة
هــذه ،هي التي تحتاج التضامن في هذا الوقت من
القمع املتصاعد .إنها حركة معارضة ترفض الظلم
التاريخي والعصري .إنها معارضة تناصر األكراد
ال ــذي ــن ي ـنــاض ـلــون ف ــي وج ــه ال ـس ـيــاســات امل ــزدوج ــة
القائمة على االعتداءات املمنهجة ومحاوالت طمس
ال ـهــويــة .مـعــارضــة تــرفــض ن ـكــران امل ـجــزرة األرمـنـيــة
وغـيــرهــا مــن امل ـج ــازر ،مـعــارضــة تــرفــض العنصرية
واملــذه ـب ـيــة ال ـســامــة ،وال ــذك ــوري ــة ،ورهـ ــاب املـثـلـيــن،
وره ــاب األجــانــب .إنـهــا معارضة تـعــرض بــدائــل عن
عنف رأس املال ،وتسليع الحياة والبيئة والعالقات
االج ـت ـمــاع ـيــة .إن ـهــا م ـعــارضــة ثــابـتــة ف ــي تضامنها
الــدولــي مــن كــوبــانــي إل ــى تـشـيــابــاس إل ــى بالتيمور
إلــى املحلة الكبرى .إنها معارضة تناصر النضال
الفلسطيني والسكان واملجتمعات املتنوعة داخــل
فـلـسـطــن ال ــذي ــن يـشـكـلــون ج ــزءًا م ــن ه ــذا ال ـن ـضــال -
بطريقة عميقة وتعددية وصادقة (وبطريقة تكشف
الــدعــم الـحـصــري االنـتـهــازي لــإخــوان املسلمني في
أنقرة لإلخوان في غزة).
إنها معارضة ّ
ترحب بالالجئني واملهاجرين بصدق
في أحضان تركيا ،وال تستخدمهم لتحقيق أربــاح
سـيــاسـيــة وات ـف ــاق ــات واه ـي ــة ل ـلــدخــول إل ــى االت ـحــاد
األوروبي .إنها معارضة تقبل أن تحاسب ،معارضة
شفافة ومتجذرة في مبادئ التضامن والرعاية .إنها
معارضة تحتاج في هذه األيام الصعبة والعواصف
القادمة إلى رفقاء وحلفاء وإلى دعم حقيقي ملموس.
* ناشطة إيرلندية ،وطالبة دراسات عليا ّ
ومعدة أفالم
وثائقية

باتت رسالة «الشعب» تهديدية حيث ُي َّ
عبر علنًا عن شعارات مذهبية ومعادية لألجانب (أ ف ب)

