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العالم

ّ
بورتريه بعد مرور خمسة أشهر على تسلم بن علي يلدريم منصب رئاسة الوزراء ،لم تشهد تركيا تغييرات جذرية على
الصعيدين المحلي والخارجي ،وبات من الواضح أن من يشغل المنصب ليس إال «المساعد التنفيذي» لصاحب القرارات األول
واألخير« ،الزعيم» رجب طيب أردوغان

بن ّعلي يلدريم:

متعهد رغبات «األردوغانية»

يعجز يلدريم عن تأمين نفوذ له ضمن الحزب الحاكم (األناضول)

رنا حربي
ّ
م ـنــذ ت ـســلــم ب ــن ع ـلــي ي ـلــدريــم منصب
رئاسة الوزراء في تركيا ،كثر الحديث
ع ــن ال ـ ــدور الـ ــذي سـيـلـعـبــه «ال ـصــديــق
املـخـلــص لـلــرئـيــس» وع ــن الـتـغـيـيــرات
الـتــي ستترافق مــع هــذا التعيني على
الصعيدين املحلي والدولي .وفي حني
رأى البعض أن هدف يلدريم الرئيسي
سيكون إع ــادة ترتيب عــاقــات تركيا
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ال س ـي ـمــا ب ـع ــد م ـحــاولــة
أشار آخرون إلى أن
االنقالب الفاشلةّ ،
إضافية
خطوة
ل
يمث
تشكيل حكومته
ً
على طــريــق وضــع السلطة كــامـلــة في
ي ـ ــدي ال ــرئ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ،رج ـ ــب طـيــب
أردوغان.
فور اختياره في شهر
ألقاها
في كلمة
ّ
ّأيــار ،ووصفها النقاد بـ«قسم الــوالء»
ّ
ألردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،أكـ ـ ــد يـ ـل ــدري ــم أن مـهـمـتــه
األساسية في املرحلة املقبلة ستكون
اإلش ــراف على صياغة دسـتــور جديد
ي ـح ـ ّـول ال ـب ــاد م ــن ن ـظــام بــرملــانــي إلــى
نـظــام رئــاســي ،ال سيما أن أردوغـ ــان،
على ّ
ّ
«محب للشعب التركي،
حد قوله،
ويهتم بمشاكله وهمومه».
لكن بــدا أن محاولة االنقالب الفاشلة
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا الـ ـب ــاد ب ـعــد شـهــريــن
قـلـبــت سـلــم األول ــوي ــات ووض ـع ــت في
الــواج ـهــة مـســألــة مــاحـقــة مــن يـحــاول
«زعـ ـ ــزعـ ـ ــة أم ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاد» ،فــأص ـب ـحــت
حمالت الدهم واالعـتـقــاالت واإلقــاالت
ال ــواس ـع ــة ال ـتــي طــالــت جـمـيــع أط ــراف
املعارضة ،أول «إنجازات» عهد رئيس
الوزراء الجديد.
تـنـتـقــد ال ـص ـحــاف ـيــة ال ـت ــرك ـي ــة ،جــايــدا
كاران ،الحملة الشرسة ضد املعارضني
وحـ ــاالت الـتـعــذيــب ال ـتــي حـصـلــت في
السجون التركية إثر االنقالب ،مشيرة
إلى أن أردوغــان يريد أن ّ
يحول تركيا
إلـ ـ ــى «إمـ ـ ـ ـ ــارة إس ــامـ ـي ــة دكـ ـت ــات ــوري ــة
فاشية» ،وأن يلدريم سيساعده على
ذلك.

من جهة أخرى ،كان ملحاولة االنقالب
تداعيات ألقت بثقلها على العالقات
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـت ــرك ـي ــا ،ورأى ال ـب ـعــض
أن ــه ال بــد مــن أن تـعـيــد تــرتـيــب قائمة
«األص ــدق ــاء واألعـ ـ ـ ــداء» .فـيـمــا أش ــارت
صحيفة «حــريـيــت» إلــى أنــه مــن خالل
استبدال رئيس الوزراء السابق ،أحمد
داوود أوغلو ،بيلدريم ،كــان أردوغــان
يسعى «بشكل واضح لتغيير سياسة
ً
بالده الخارجية ،أمال في إنهاء العزلة
الدولية التي تسببت فيها سياسات
داوود أوغلو».
ومنذ تعيني يلدريم الذي وعد بالعمل
على «زيــادة عــدد األصــدقــاء وتقليص
عدد األعداء» ،كتبت الصحافة التركية
ع ــن «تـ ـح ـ ّـس ــن» الـ ـع ــاق ــات ال ـت ــرك ـي ــة ـ ـ
الروسية وحتى التركية ـ اإلسرائيلية
(علمًا بأن العالقات التركية ـ املصرية
وال ـت ــرك ـي ــة ـ ـ ـ األوروب ـ ـيـ ــة ال ت ـ ــزال على
حــالـهــا) ،وعــن سعي تركيا إلــى اتباع
«ن ـ ـهـ ــج أك ـ ـثـ ــر سـ ـلـ ـمـ ـي ــة» .وه ـ ـ ــو األم ـ ــر
ال ـ ــذي ج ـعــل م ــن داوود أوغـ ـل ــو كبش
ف ــداء إلخ ـفــاق بـعــض سـيــاســات تركيا
الخارجية خالل األعوام املاضية.
يـ ـ ــرى الـ ـك ــات ــب الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ـت ــرك ــي،
ّ
حسن سيفري ،أن تغييرات السياسة
الخارجية جاءت على صعيد «األقوال
ّ
ول ـي ــس األف ـ ـعـ ــال» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن تعيني
يلدريم ال ّ
يبدل شيئًا ،إذ إن «أردوغان
هــو مــن يتخذ ال ـقــرارات وليس رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء» .وت ــؤك ــد ج ــاي ــدا كـ ــاران على
خــاصــات س ـي ـفــري ،وت ــرى أن «هـنــاك
حاكمًا واحدًا في تركيا ،هو أردوغان...
وإذا كـ ــان داوود أوغـ ـل ــو أو ي ـلــدريــم
فــي امل ـن ـصــب ،فـلـيــس ه ـنــاك أي ف ــرق»،
ّ
مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اإلطار
ال ـ ـعـ ــام ل ـس ـي ــاس ــات ال ــرئـ ـي ــس ال ـتــركــي
تكاد تتلخص «بمحاولة اللعب على
الحبلني ،أي بني واشنطن وموسكو».
فــي الفترة األخـيــرة قبل تخلي داوود
أوغـ ـل ــو ع ــن م ـن ـص ـبــه وان ـس ـح ــاب ــه مــن
ال ـح ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ل ــم ي ـك ــن خــافـيــا

ّ
يكرس يلدريم جهوده
لتنفيذ رغبة أردوغان في اعتماد
النظام الرئاسي
توتر العالقة بينه وبني من كان يومًا
صــديـقــه املـ ـق ـ ّـرب ،أردوغ ـ ـ ــان .تـســارعــت
حـيـنـهــا ح ـم ـلــة ال ـت ـش ـه ـيــر ض ـ ــده ،كــان
أبرزها ّ
تسرب تقرير شبه استخباري
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة وم ـ ــواق ـ ــع
التواصل االجتماعي ،بعنوان «ملفات
ب ـل ـي ـك ــان» (وهـ ـ ــي ك ـل ـمــة ت ـع ـنــي طــائــر
ّ
الـبـجــع) ،ســلــط الـضــوء على  27نقطة

خ ــاف بــن أردوغ ـ ــان وداوود أوغـلــو،
واتهم األخير بـ«خيانة األمانة».
وفي  28نيسان املاضي ،سحبت لجنة
«حـ ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» املــركــزيــة
صالحية تعيني رؤســاء فــروع الحزب
فــي املـقــاطـعــات مــن رئـيــس الـحــزب في
حينه ،داوود أوغلو ،في خطوة يقول
مناصرو أردوغــان إنها جاءت بعدما
ق ــام داوود أوغ ـل ــو بــاس ـت ـبــدال  15من
رؤس ــاء ال ـفــروع بــآخــريــن مــن أنـصــاره،
في مؤشر على «سعيه إلــى السيطرة
على الحزب وإضعاف نفوذ أردوغان».
ّ
ول ـع ــل م ــن ضـمــن ال ـع ـنــاويــن الـعــديــدة
ال ـتــي تسببت فــي ال ـخــاف ال ــذي بــرز
فــي أواخ ــر  ،2015هــو تحويل النظام

النظام الرئاسي يقترب
يتوقع املحللون أن يجري االستفتاء على تعديالت الدستور في النصف األول من العام املقبل ،ما
سيتيح لرجب طيب أردوغان حل مسألة الصالحيات الرئاسية التي يتطلع إليها منذ وقت طويل.
ومن التعديالت التي يتكرر ذكرها في الصحف املحلية ،إمكانية انتماء الرئيس الى حزب سياسي
أو تمكينه من تسمية ال ــوزراء مباشرة ،في حني يقوم رئيس ال ــوزراء بذلك اآلن .ويقول املسؤولون
الحكوميون إن الـبــاد تحتاج إلــى نـظــام رئــاســي لتشريع
الوضع القائم بعدما أصبح أردوغان زعيمًا بال منازع.
لكن لتعديل الدستور ،يحتاج "العدالة والتنمية" إلى أغلبية
كبيرة مــن  367صوتًا مــن أصــل  550نائبًا فــي الجمعية
الوطنية ،فيما يشغل  316مقعدًا حاليًا .أما لطرح التعديالت
في استفتاء ،فيحتاج الحزب إلــى  330صوتًا فقط ،وهذا
ممكن فــي حــال حصل على دعــم حــزب الحركة القومية،
برئاسة دولت بهشلي والذي يشغل  40مقعدًا.
فــي جــانــب املـعــارضــة ،أعـلــن صــاح الــديــن دمـيــرتــاش ،قبل
يومني ،أن "املشاركة في هذا التصويت املهزلة ...مثل تشريع
الدكتاتورية من خالل صناديق االقتراع" ،فيما رأى الباحث فادي هاكورا أن "النظام الرئاسي سيعزز
االستقطاب اإليديولوجي بشكل أكبر ّ
ويقوي النزعة املحافظة ...كما سيزيد من حــدة االنقسامات
القائمة السياسية والفكرية والطائفية التي تؤرق املشهد السياسي والنسيج االجتماعي في تركيا".
(األخبار ،أ ف ب)

إل ــى رئــاســي ون ـقــل الـقـســم األك ـبــر من
الصالحيات التنفيذية لرئيس الوزراء
إلى جعبة رئيس البالد .ويتهم مؤيدو
أردوغـ ــان داوود أوغ ـلــو بــ«املـمــاطـلــة»
في إنهاء مسودة التعديل الدستوري
ودع ــم النظام البرملاني القائم وعــدم
الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ــرئ ـي ــس أمـ ـ ــام هـجـمــات
املعارضة ،ال سيما خالل االنتخابات
األخ ـي ــرة .وك ــان زعـيــم «ح ــزب الشعب
الجمهوري» ،كمال كليتش دار أوغلو،
قد أدرج خطوة إطاحة رئيس الوزراء
الـســابــق فــي خــانــة مـســاعــي أردوغ ــان
لـتـعــزيــز س ـل ـطــات ال ــرئ ــاس ــة ،ووص ــف
األمر بأنه «انقالب من القصر».
ّ
ووفــق الصحافة املحلية ،فــإن داوود
أوغلو ،املحاضر في العلوم السياسية
والـ ـع ــاق ــات ال ــدولـ ـي ــة ،وال ـ ـ ــذي تــزعــم
«حـ ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» وأص ـبــح
رئـ ـيـ ـس ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزراء بـ ــدعـ ــم أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان
وم ـ ـبـ ــارك ـ ـتـ ــه ع ـ ـ ــام  ،2014ل ـ ــم ي ـن ـجــح
ف ــي ام ـت ـح ــان «اإلخـ ـ ـ ــاص وال ـط ــاع ــة»
لـ«الزعيم» ،وبالتالي جرى استبداله
بيلدريم ليساعد الرئيس في مسعاه
لتكريس سلطته الـتــامــة على الحكم
في البالد.
ويوصف يلدريم ،الــذي ولــد في بلدة
رفــاهـيــة بمحافظة أرزيـنـجــان شرقي
األنـ ـ ــاضـ ـ ــول عـ ـ ــام  ،1955ب ــأن ــه رج ــل
الــرئ ـيــس امل ـخ ـلــص ،إذ إن ــه وق ــف إلــى
جانب أردوغ ــان منذ تأسيس «حــزب
العدالة والتنمية» في عام  ،2001وكان
موضع ثقة طوال هذه املدة .كان بعيدًا
ّ
تخصصه
عــن عــالــم الـسـيــاســة بحكم
في الهندسة واملالحة البحرية ،لكنه
أشــرف فــي أوق ــات الحقة على العديد
م ــن م ـش ــاري ــع ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة ،مـثــل
القطار السريع والنقل البحري ،وعمل
عـ ـل ــى ت ـح ـس ــن االن ـ ـتـ ــرنـ ــت وخ ــدم ــات
ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة ال ـتــرك ـيــة وال ـط ــرق
ال ـس ــري ـع ــة .وأك ـس ـب ــت هـ ــذه امل ـشــاري ــع
ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـص ـح ـيــة والـتـعـلـيـمـيــة
حكومة أردوغان شعبية كبيرة ،كانت
تـســاهــم فــي ال ـفــوز فــي االسـتـحـقــاقــات
االنتخابية.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن أن يـ ـل ــدري ــم كـ ـ ــان مــن
مـ ّ
ـؤسـســي «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» ،فإنه
ل ـي ــس م ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـق ــوي ــة فــي
ال ـحــزب ،بــل ك ــان يحيا دائ ـمــا فــي ظل
أردوغ ــان ،بعكس داوود أوغلو ،الذي
كـ ـ ــان يـ ـح ــوز «والءات» خ ــاص ــة ب ــه،
وك ــان ق ــادرًا ب ـصــورة أو بــأخــرى على
التقليل مــن نـفــوذ أردوغـ ــان ،ال سيما
ّ
بعد خــروج األخير من الحزب لتسلم
رئاسة البالد.
ويـ ـ ـق ـ ــول حـ ـس ــن سـ ـيـ ـف ــري إن داوود
أوغـ ـل ــو ك ـ ــان م ـع ــروف ــا داخـ ـ ــل ال ـح ــزب
ّ
بـ ــ«املـ ـع ــل ــم» الـ ـ ــذي ه ـن ــدس ال ـس ـيــاســة
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـت ــرك ـي ــا ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن
ّ
واقع تزايد شعبيته كان يشكل خطرًا
عـلــى أردوغ ـ ــان .لــذلــك ،ي ــرى املــراقـبــون
أن شـخـصـيــة ي ـلــدريــم تـتـنــاســب أكـثــر
مع طموحات أردوغ ــان ،إذ إن األخير
يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس وزراء ي ـل ـعــب
دور امل ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ــرئ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ويـ ـك ــرس جـ ـه ــوده فــي
ت ـغ ـي ـيــر نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم الـ ـ ــذي سـيـضــع
ح ـ ّـدًا ألزم ــة الشرعيات املتنافسة بني
املنصبني.
وبـيـنـمــا انـشـغـلــت الـسـلـطــات التركية
ع ـقــب م ـح ــاول ــة االنـ ـق ــاب ب ــ«مــاح ـقــة
ج ـم ــاع ــة ف ـت ــح الـ ـل ــه غـ ــولـ ــن» ،واض ـع ــة
ّ
جانبًا املقترح الذي يحث على انتقال
ال ـب ــاد م ــن ن ـظ ــام بــرملــانــي إل ــى نـظــام
ّ
رئ ــاس ــي ،ف ـ ــإن امل ـل ــف عـ ــاد الـ ـي ــوم إلــى
ال ــواج ـه ــة ،وق ــد صـ ـ ّـرح ي ـلــدريــم نفسه
ق ـب ــل ي ــوم ــن بـ ــأن ال ـح ـك ــوم ــة س ـت ـقـ ّـدم
«قــريـبــا ج ـ ّـدًا» اقـتــراحــات إلــى البرملان
إلدخ ـ ـ ــال ت ـع ــدي ــات دسـ ـت ــوري ــة ت ـعــزز
س ـل ـط ــات ال ــرئـ ـي ــس .ول ـ ــو ن ـج ــح ذل ــك،
يكون أردوغــان الــذي يواصل تكريس
سياساته الهادفة إلــى إكـســاب بــاده
ً
ثقال إقليميًا يجعلها «بــوابــة الشرق
األوسط» ،قد وضع الشخص املناسب
في املنصب املناسب.

