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إصالح جمعية الصناعة واألعمال واتحاد الغرف والبورصات التركية وغير المسلمين
هو ظلم للمسلمين
(مترجم)
الخبر:
بدأ وزٌر الخزٌنة والمالٌة لطفً إٌلفان ووزٌر العدل عبد الحمٌد جول محادثات التشاور فً إطار
جهود "اإلصالح االقتصادي والقضائً" .وعقدوا أول اجتماع لهم فً  27تشرٌن الثانً/نوفمبر  2222مع
إدارة جمعٌة الصناعة واألعمال التركٌة فً مكتب العمل الرئاسً فً دولما بهجت .وفً الٌوم التالً فً
 22تشرٌن الثانً/نوفمبر  ،2222عقدوا اجتماعا ً مع إدارة اتحاد الغرف والبورصات التركٌة فً المكتب
نفسه .وبعد ٌوم من هذه اللقاءات ،التقى المتحدث باسم الرئاسة إبراهٌم كالٌن ووزٌر العدل عبد الحمٌد
غول بممثلٌن دٌنٌٌن ،بمن فٌهم البطرٌرك الٌونانً الفنار برثولومٌو ،والحاخام األكبر لتركٌا إسحاق هالٌفا،
والبطرٌرك األرمنً لتركٌا ساهاك مشالٌان ،والنائب البطرٌركً للكنٌسة السرٌانٌة األرثوذكسٌة فً
إسطنبول وأنقرة مور فٌلوكسٌنوس ٌوسف جٌتٌن .وكان االجتماع مغلقا أمام الصحافة واستمر قرابة 3
ساعات .أدلى كالٌن وجول بتصرٌحات عقب االجتماع ،فقال كالٌن فً بٌانه" :نهجنا هو أنه فً إطار مبدأ
المواطنة المتساوٌةٌ ،ستفٌد جمٌع مواطنً الجمهورٌة التركٌة بشكل متساو وعادل فً الحقوق والحرٌات
وٌحققون أهدافهم .مسؤولٌات المواطنة ضمن هذا اإلطار" .وقال وزٌر العدل جول ما ٌلً" :حزب العدالة
والتنمٌة ٌطرح نهجا ً معززا ً للحرٌة ومضاعفا ً لجمٌع المواطنٌن"" .إن جمهورٌة تركٌا دولة عظٌمة ستظل
قوٌة مع أقلٌتها وجمٌع مواطنٌها ،بغض النظر عن العقٌدة ،بسالمها ووحدتها وتضامنها .بهذه الثقة وبهذا
التصمٌم سنواصل اتخاذ جمٌع خطواتنا".
التعليق:
ذ ّكرتنا هذه االجتماعات بخطوات حزب العدالة والتنمٌة وأردوغان فً السنوات األولى عندما وصلوا
إلى السلطة .فً تلك الفترة كان حزب العدالة والتنمٌة ٌفعل كل ما قالته أوروبا وأمرٌكا إلصالح االقتصاد
المنهار ،وإزالة حطام البنوك المفلسة ،وكان ٌتخذ خطوات ُتسعد بارونات رأس المال فً تركٌا .من ناحٌة
أخرى ،كانت تعقد اجتماعات ومحادثات تشاورٌة كما تفعل الٌوم ،من أجل إرضاء العلمانٌٌن واللٌبرالٌٌن
فً تركٌا ،وإظهار هوٌة حزب العدالة والتنمٌة اللٌبرالً والتصالح والتسامح والدٌمقراطً والعلمانً أمام
أوروبا وأمرٌكا وإلثبات نفسها للغرب .فً كل مرة ذهب أردوغان إلى أمرٌكا ،التقى بممثلً الٌهود هناك،
وفً تركٌا ،بقٌادة أتباع غولن الذٌن نشروا فكرة الحوار بٌن األدٌان ،وافتتح المساجد والكنائس والمعابد
الٌهودٌة فً الوقت نفسه ،وجمع قادة األقلٌات حول موائد إفطار وابتسم من التسامح مع الغرب .فً أوائل
العقد األول من القرن الحادي والعشرٌن ،كان حزب العدالة والتنمٌة ٌحتضر للحصول على  2.5ملٌار
دوالر أمرٌكً إلٌداعها فً حساب تركٌا مقابل سقوط أول قنبلة على العراق ،بٌنما كان من ناحٌة أخرى
فً حوار مع الكفار غٌر المسلمٌن من أجل دخول تركٌا االتحاد األوروبً.
لم ٌتغٌر شًء .حزب العدالة والتنمٌة الذي انتظر كالم مجموعات االستثمار االحتكاري الرأسمالً من
أجل إصالح االقتصاد التركً ،الذي نام على أبواب البنوك األوروبٌة التً ٌقترض منها بالربا والتً باعت
جمٌع المؤسسات العامة تحت اسم الخصخصة ،هو الٌوم ال ٌزال ٌعتمد على بارونات االستثمار هؤالء.

ٌحاول إجراء إصالح فً االقتصاد من خالل الحفاظ على مصالح هذه الشركات الماصة للدماء ولٌس من
خالل االستماع إلى الناس والعمال والحرفٌٌن وتلبٌة احتٌاجاتهم .من خالل منح الثقة لغٌر المسلمٌن
وطمأنة أوروبا بحقوقهم وقانونهمٌ ،حاول تحقٌق اإلصالح القضائً ،ولٌس بإزالة ظلم المسلمٌن وتحرٌر
المظلومٌن ظلما ً من الزنزانات.
تصرٌح الرئٌس أردوغان "أطلقنا التعبئة فً االقتصاد والقضاء" لٌس رسالة إلى الرأي العام التركً،
بل هو رسالة إلى الرأي العام األوروبً واألمرٌكً .وبأي وسٌلة ،فإن أردوغان الٌوم أو غدا ً سٌفعل ما هو
ضروري لهذه الرسالة .والمطلوب لهذه الرسالة هو الخروج بحل لملفات المحاكم تلٌها أوروبا وأمرٌكا.
هذه الملفات هً ملفات تخص عثمان كافاال وصالح الدٌن دمرطاش وأحمد ألتان وصحفٌٌن آخرٌن.
وبذلكٌ ،مكن ألردوغان أن ٌعطً تعلٌمات لحل ملفات بعض األشخاص من مجموعة غولن .تجاهل
التصرٌحات الصعبة ألردوغان وشرٌك التحالف الشعبً بهجٌلً بعد ما قاله بولنت أرٌنك عن صالح الدٌن
دمرطاش وعثمان كافاال ،فهذه التصرٌحات هً تصرٌحات تجاه الرأي العام الداخلً فً تركٌا ،تجاه قواعد
حزب العدالة والتنمٌة .الرسالة الحقٌقٌة هً فً تصرٌحه "نحن بصدد إطالق حملة إصالحٌة" الموجه إلى
أوروبا وأمرٌكا .لقد كشفت حكومة حزب العدالة والتنمٌة عن الضرورة فً لقاءاتها مع جمعٌة الصناعة
واألعمال واتحاد الغرف والبورصات التركٌة ،وممثلً األقلٌات غٌر المسلمة.
الغرابة فً القانون فً محاكمات حزب التحرٌر ،الذي لدٌه  7انتهاكات منفصلة لقرارات صائبة
ضده ،من المحكمة العلٌا ،وهً أعلى سلطة قضائٌة فً تركٌا ،مؤشر واضح على ذلك .وزٌر العدل عبد
الحمٌد غول ٌقول "دع العدالة تتحقق رغم سقوط السماء" "على المحاكم أن تنفذ قرارات المحكمة العلٌا"،
ولكن بعد ٌومٌن أو ثالثة أٌام تتجاهل المحاكم قرار المحكمة العلٌا وتفرض عقوبة قدرها  52.5سنوات
على  3من أصدقائً األعزاء (عبد هللا إمام أوغلو ،وموسى باي أوغلو ،وعثمان ٌلدٌز) وأنا .كما فرضوا
حكما بالسجن  7.5سنوات على العزٌز ٌلماز شٌلك .تحتفظ هذه المحاكم ظلما بما ٌقرب من  22عضوا من
حزب التحرٌر فً زنازٌن فً قونٌة وبورصة وأنطالٌا.
أخاطب الحكام الذٌن ٌؤمنون أن هللا سٌحملهم مسؤولٌة كل ظلم فً عهدهم ٌوم الحساب ،والقضاة
الذٌن ٌقفون بجانب الحق! إذا كان العدل ال ٌحمً المظلوم ،فهذا لٌس عدال ً بل هو قهر! إذا تم تطبٌق العدالة
بشكل مختلف على األفراد ،فهذه لٌست عدالة بل محسوبٌة! إذا اختلف القانون باختالف الظروف ،فهذا
لٌس عدالً بل غرابة .إذا زاد االضطهاد بهذه القرارات على حزب التحرٌر ،فإن هللا عز وجل سٌؤتً
ثماره ٌوما ً ما .فإن هللا ٌمهل وال ٌهمل!
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