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تحقيق
بولنت
أرينش
أحد ن� ّ�واب رئيس الحكومة ،وهو من رفاق درب
رج� ��ب ط �ي��ب أردوغ � � � ��ان ،وأح � ��د م��ؤس �س��ي ح��زب
«العدالة والتنمية» الحاكم بعدما كان نائبًا عن
ّ
حزب «الرفاه» .حافظ على منصبه الذي تسلمه
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ال�س��اب�ق��ة ،م��ع ص�لاح�ي��ات ج��دي��دة
موسعة ،علمًا أن��ه ي�ع� ّ�د ممثل التيار االس�لام��ي
امل �ت �ش��دد ن�س�ب�ي��ًا ف��ي ال �ح��زب ال �ح��اك��م .ك ��ان ّأول
رئيس للبرملان في عهد حكم «العدالة والتنمية»
ب�ي�ن  2002و ،2007وه� ��و اب� ��ن م��دي �ن��ة ب��ورص��ة
ومحام ،وكاد يكون أحد ضحايا «إرغينيكون».
ٍ

علي
باباجان
ح��اف��ظ ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء ع�ل��ى م�ن�ص�ب��ه في
الحكومة الثالثة ألردوغ��ان ،وهو مسؤول امللف
االقتصادي ،علمًا أن النجاح التركي الكبير في
االقتصاد محسوب ،في جزء كبير ،له ،خصوصًا
في إدارة األزمة املالية عام  .2008ورغم أنه يبلغ
 44عامًا فقط ،إال أنه أحد الرجال األقوياء املقربني
ج � �دًا م ��ن أردوغ � � ��ان وم ��ن ع �ب��د ال �ل��ه غ� ��ول .وزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��اب��ق ه��و أح ��د م��ؤس�س��ي ال�ح��زب
ّ
الحاكم ،وسبق أن تولى عام  2005منصب كبير
املفاوضني األتراك مع االتحاد األوروبي.

بشير
أتاالي
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �س ��اب ��ق ه ��و ب �ط��ل «امل � �ب� ��ادرة
ال �ك��ردي��ة» ال �ت��ي أط�ل�ق�ت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة ع ��ام ،2009
ّ
وي�ك��ن ل��ه العلمانيون الكماليون ك��ره��ًا عميقًا،
ّ
ح�ت��ى إن ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق أح�م��د ن�ج��دت سيزر
وض ��ع ال�ف�ي�ت��و ض��د تعيينه وزي � �رًا ل�ل�ت��رب�ي��ة في
 .2002ول �ل �م ��رة األول � � ��ى س �ي �ك��ون ه� �ن ��اك ن��ائ��ب
لرئيس الحكومة متفرغ للملف الكردي ،واختير
له أت� ّ�االي ،األستاذ الجامعي في م��ادة القانون،
ب�م��ا أن ��ه ت�م�ك��ن م��ن ال �ت �ف��اوض ج�ي�دًا م��ع األك ��راد
وممثليهم.

بكير
بوزداغ
ّ
ظل رئيسًا للكتلة البرملانية للحزب الحاكم منذ
محام من مدينة يوزغات،
انتخابات  .2007هو
ٍ
وظل يمارس املهنة حتى انتخب للمرة األولى
عن «العدالة والتنمية» في  .2002أظهر مهارات
تفاوضية كبيرة خالل توليه مهامه البرملانية،
ل��ذل��ك اخ �ت��اره أردوغ � ��ان ل�ي�ك��ون ن��ائ�ب��ًا لرئيس
الحكومة للمهمة األصعب :التوصل لتسويات
مع األحزاب املعارضة حول دستور جديد ،وهو
من الجيل الجديد للحزب الحاكم ،وال يبلغ إال
 46عامًا من العمر.
أردوغان وباباجان وباغيش خالل
جلسة نيل الحكومة ثقة البرملان
أول من أمس (آدم ألتان ــ أ ف ب)

تركيا

بستة رؤوس
حكومة ّ

قد توحي النظرة العامة للحكومة التركية الجديدة أن ال جديد حقيقيًا
تحمله .إال أن الدخول إلى بعض تفاصيل أسماء الوزراء والحقائب امللغاة وتلك
املستحدثة ،واملهام املوكلة إلى كل من أعضائها ،يكشف أنها مختلفة عن
التشكيلتني السابقتني لرجب طيب أردوغان ،على أكثر من صعيد
أرنست خوري
ُو َلدت الحكومة التركية الجديدة
ف� � ��ي ظ� � � ��رف اس � �ت � �ث � �ن� ��ائ� ��ي ،ب �م��ا
أن �ه��ا اب �ن��ة ف ��وز ان �ت �خ��اب��ي كبير
وتاريخي للحزب الحاكم ،وألنها
ت �ت��زام��ن م��ع ص �ع��ود اق �ت �ص��ادي
ك �ب �ي��ر ،وف �ت��رة ذه �ب �ي��ة بالنسبة
إل ��ى ت�ص��اع��د ن �ف��وذ أن �ق��رة كقوة
كبرى في املنطقة والعالم .ورغم
أن �ه ��ا ح �ك��وم��ة م ��ن ح� ��زب واح ��د
طبعًا ،فإنها تعكس ت�ن� ُّ�وع��ًا في
الهويات الفكرية لوزرائها ،وهو
م��ا ل �ي��س س ��وى ت��رج �م��ة ل�ت�ن� ُّ�وع
التيارات التي يتألف منها حزب
«العدالة والتنمية» .فرغم طابعه
االس�ل�ام��ي ال �ع��ام ،ي�ض��م ت �ي��ارات
ورم � ��وزًا ي�س��اري��ة دي�م��وق��راط�ي��ة،
وأخ ��رى ل�ي�ب��رال�ي��ة س�ي��اس�ي��ًا إل��ى
جانب التيار االسالمي املحافظ
األقوى طبعًا (انظر إلى بطاقات
ال � �ه� ��وي� ��ة ل� �ب� �ع ��ض ش �خ �ص �ي��ات
الحكومة).
وألن ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ،ال�ت��ي
ت� �ح� �م ��ل ال � ��رق � ��م  61ف � ��ي ت ��اري ��خ
الجمهورية ،تأخذ على عاتقها
م �ه �م ��ة م� ��رك� ��زي� ��ة ،وه� � ��ي إع� � ��داد
دس�ت��ور ج��دي��د بالكامل للبالد،
ّ
ف � ��إن ج �م�ي��ع ع �ن��اص��ره��ا ه ��م من
امل � �ق� ��رب �ي�ن ج � � �دًا م � ��ن أردوغ � � � � ��ان،
حتى إن معظمهم من أصدقائه
ال� �ش� �خ� �ص� �ي�ي�ن .ل � �ه � ��ذا ال� �س� �ب ��ب،
وص� � ��ف ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل ��راق� �ب�ي�ن
األت� � � � ��راك امل � �ع� ��ارض�ي��ن ،ح �ك��وم��ة
أردوغ � � � � � ��ان ب ��أن� �ه ��ا ف� ��ري� ��ق ع �م��ل
«ال��رج��ل ال ��واح ��د» ،أي أردوغ� ��ان
ن �ف �س��ه .وي �م �ك��ن ال� �ق ��ول إن ذل��ك
ص� �ح� �ي ��ح م� �ث� �ل� �م ��ا أن ال� �ع� �ك ��س
صحيح أيضًا .فمن جهة ،الوزراء
الـ  ،21إضافة إلى النواب األربعة
ل��رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ،م��رت �ب �ط��ون
ع�ض��وي��ًا ب ��أردوغ ��ان ،وم ��ن جهة
أخ� � � � ��رى ف� � � ��إن رئ� � �ي � ��س ال� � � � � ��وزراء
أراد ت� ��وزي� ��ع امل � �ه� ��ام ال� �ت ��ي ك ��ان
يحتكرها ،على ن��واب��ه ووزرائ ��ه
حتى ،بدليل استحداثه وزارات
ج��دي��دة للقيام بمهام ك��ان��ت من
ص�لاح�ي��ات��ه ال�ح�ص��ري��ة .وق��د تم
إلغاء  8وزارات دولة واستحداث
 6وزارات ذات حقائب ،وأضيف
م� �ن� �ص ��ب ن � ��ائ � ��ب وزي � � � � ��ر ،وب � ��ات
ن � ��واب رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة أرب �ع��ة
ّل�اّ ً
ب��دل ث�لاث��ة .وال�ل�اف��ت أن ك� من
النواب األربعة لرئيس الحكومة

أصبح لديه ملف كبير ليتابعه،
ّ
وكأن أردوغان ،من خالل ترؤسه
م ��ا ي �ظ��ن ك �ث �ي��رون أن� ��ه س�ي�ك��ون
ح�ك��وم�ت��ه األخ �ي��رة ق�ب��ل ان�ت�ق��ال��ه
إلى القصر الرئاسي في شنقايا،
أراد توزيع مهام رئيس ال��وزراء
ل � �ي � �ك ��ون رئ � �ي � ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة
ه ��و امل� �س ��ؤول ال �ف �ع �ل��ي للسلطة
التنفيذية بعد أن يصبح النظام
في تركيا رئاسيًا في وقت الحق.
ّ
وف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل ،ف� ��إن  6وزراء
جدد ُع ّينوا في الوزارة الجديدة،
ه ��م ف��اط �م��ة ش��اه�ي�ن وأردوغ� � ��ان
ب� ��اي� ��راك � �ت� ��ار وع� �ص� �م ��ت ي �ل �م��از
وإدري ��س نعيم شاهني وس��وات
كليتش وبكير بوزداغ ،ليحافظ
 16وزي �رًا من الحكومة السابقة
على مناصبهم ،لكن م��ع بعض
التعديالت في الحقائب.

وزع أردوغان
ّ
بعض صالحياته
ربما ليصبح رئيس
الجمهورية هو
مسؤول السلطة
التنفيذية في
النظام الرئاسي

وأهم مالمح الحكومة الجديدة،
النواب األربعة لرئيس الحكومة،
وه � � ��م ب ��ول � �ن ��ت أري� � �ن � ��ش وع �ل ��ي
باباجان (احتفظا بمنصبيهما
ال � �س� ��اب � �ق�ي��ن) وب � �ك � �ي� ��ر ب � � � ��وزداغ
وب� �ش� �ي ��ر أت � � � � ��االي .وس �ي �ح �ت �ف��ظ
أردوغ � � ��ان ب �ص�لاح �ي��ة االش � ��راف
ع �ل��ى امل �ل �ف��ات ال �ت��ال �ي��ة :م�ج�ل��س
األم��ن ال�ق��وم��ي ،واألم��ان��ة العامة
مل �ج �ل��س ال � � � ��وزراء (وه � ��ي وك��ال��ة
مهمة للغاية في البالد) ،وجهاز
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ت��رك �ي��ة ،MIT
وم��ؤس �س��ة اإلس �ك��ان (أح ��د أب��رز
أس�ب��اب نجاحاته االنتخابية)،
وهيئة االستثمار.
وس � �ي � �ك� ��ون أري � � �ن � ��ش امل� �ت� �ح ��دث
ال � ��رس� � �م � ��ي ب � ��اس � ��م ال � �ح � �ك ��وم ��ة،

وامل� �س ��ؤول ع��ن وس��ائ��ل االع�ل�ام
ال �ح �ك��وم �ي��ة (ت �ل �ف��زي��ون ورادي � ��و
 TRTو )RTUKووك��ال��ة األن�ب��اء
ال��رس �م �ي��ة «األن� � ��اض� � ��ول» .ك��ذل��ك
س � �ي � �ك ��ون م � � �س � ��ؤول ال � �ت ��واص ��ل
ب�ين ال�ح�ك��وم��ة وم�ج�ل��س ش��ورى
ال� � � ��دول� � � ��ة ،إح� � � � ��دى امل� ��ؤس � �س� ��ات
ال�ق�ض��ائ�ي��ة «ال �ش��رس��ة» للجهاز
الكمالي العلماني.
أم � � � � ��ا ع� � �ل � ��ي ب� � � ��اب� � � ��اج� � � ��ان ،أح � ��د
أص �ح��اب ال�ف�ض��ل ف��ي «امل�ع�ج��زة
االقتصادية» التركية ،فسيكون
نائب رئيس الحكومة للشؤون
االقتصادية ،واملشرف على عمل
امل�ص��رف امل��رك��زي واألم�ي�ن العام
لهيئة املصارف .بدوره ،سيكون
ن��ائ��ب رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة امل�ع�ين
ح��دي �ث��ًا ،ب�ش�ي��ر أت � ��االي (ال��وزي��ر
ال� �س ��اب ��ق ل� �ل ��داخ� �ل� �ي ��ة) م� �س ��ؤول
امللف ال�ك��ردي وامل�ل��ف القبرصي
ورئيس املجلس األعلى ملكافحة
االره � ��اب .أخ �ي �رًا ،س�ي�ك��ون بكير
ً
ب � � ��وزداغ م � �س ��ؤوال ع ��ن م��دي��ري��ة
الشؤون الدينية وامللف العلوي،
ّ
واألهم أنه سيكون مكلفًا بإعداد
ال��دس �ت��ور ال �ج��دي��د وال �ت �ف��اوض
ب� �ش ��أن ��ه م� ��ع ال �ك� �ت ��ل ال �ب��رمل��ان �ي��ة
امل�ع��ارض��ة .أم��ا وزي��ر الخارجية
أح �م��د داوود أوغ� �ل ��و ،ال � ��ذي لم
ُي � �ع� نَّ�َّي� ن ��ائ �ب ��ًا ل ��رئ � َّي ��س ال � � ��وزراء
بعكس ما كان متوقعًا ،فاحتفظ
بمنصبه ،رغم أن متابعي الشأن
التركي يدركون أن نفوذه وقوته
ي �ك��ادان يضاهيان جميع ن��واب
رئيس الحكومة.
وأب � ��رز امل �ف��اج��آت ت�م�ث�ل��ت ب��دف��ع
وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع ال �س ��اب ��ق وج ��دي
غ��ون��ول ث�م��ن م��ا كشفته وث��ائ��ق
ّ
«ويكيليكس» ع��ن أن��ه ك��ان يكن
ال �ك��ره ل��وزي��ر ال �خ��ارج �ي��ة أح�م��د
داوود أوغ� � �ل � ��و ،ف� ��أت� ��ى م �ك��ان��ه
عصمت ي�ل�م��از ،وه��و م��ا حصل
ت �ق ��ري �ب ��ًا م � ��ع ال � �ن ��ائ ��ب ال �س ��اب ��ق
لرئيس الحكومة كميل جيجيك
ال � � ��ذي أظ � �ه� ��رت «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س»
أن��ه ك��ان ي�ع� ّ�د إلط��اح��ة أردوغ ��ان
ف ��ي ع� ��ام  ،2004ف �ط ��ار م�ن�ص�ب��ه
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ل �ي�ص �ب��ح رئ�ي�س��ًا
ل �ل �ب��رمل��ان ،ودف� ��ع وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
نعمت شوبوكجو ثمن فضيحة
ت� �ه ��ري ��ب أس� �ئ� �ل ��ة االم� �ت� �ح ��ان ��ات
الرسمية التي ضربت تركيا قبل
أس��اب �ي��ع ،ل�ي�ح��ل م �ك��ان��ه ال��وزي��ر
السابق للعمل عمر دينشر.

أحمد
داوود
أوغلو
ي �ك��اد ي �ك��ون ال��رئ �ي��س ال �ث��ان��ي ل�ل�ح�ك��وم��ة ن�ظ�رًا
للنفوذ ال�ه��ائ��ل ال ��ذي يتمتع ب��ه ع�ن��د أردوغ ��ان
وال �ح �ك��وم��ة وال��رئ �ي��س وال �ح ��زب ال �ح��اك��م ال��ذي
أصبح نائبًا عنه للمرة األول��ى في  12حزيران
امل� ��اض� ��ي .ال� �ب ��روف� �ي� �س ��ور ،اب � ��ن م��دي �ن��ة ق��ون �ي��ا،
صاحب الفضل ف��ي ك��ل م��ا ل��ه عالقة بإنجازات
السياسة الخارجية التركية منذ  .2002ال شك
في أنه أبرز دبلوماسي في العالم حاليًا ،لكنه
ي��واج��ه ت�ح� ّ�دي م�ح��دودي��ة سياسته بـ«تصفير
املشاكل» في ظل ثورات «الربيع العربي».

إرتوغلول
غوناي
هو الوزير السابق والحالي للسياحةّ .
يسميه
البعض نموذجًا للعجائب ال�ت��ي ال تحصل إال
ف��ي تركيا ،إذ ك��ان األم�ين ال�ع��ام لحزب «الشعب
الجمهوري» العلماني ،قبل أن يخرج من صفوفه
ب�س�ب��ب خ �ل�اف م ��ع رئ �ي��س ا ّل �ح ��زب آن � ��ذاك دن�ي��ز
ب��اي�ك��ال ع��ام  .2004ه��و م�م��ث��ل ال�ت�ي��ار ال�ي�س��اري
في الحزب الحاكم حاليًا ،مثلما كان رمز التيار
اليساري في حزب مصطفى كمال .تقرب سريعًا
م��ن أردوغ� ��ان ال ��ذي وض�ع��ه م�ب��اش��رة ب�ع��ده على
الئحة حزبه في إسطنبول في انتخابات .2007

محمد
شيمشيك
وزي��ر امل��ال ال�س��اب��ق وال�ح��ال��ي ،ال �ك��ردي ال�ج��ذور،
م �ل �ه��م م ��درس ��ة ال �خ �ص �خ �ص��ة وال �ن �ي��ول �ي �ب��رال �ي��ة
املتوحشة ف��ي ح��زب «ال�ع��دال��ة والتنمية» ،وهو
ال �ق��ادم إل��ى ال�س�ي��اس��ة م��ن ب��واب��ة ع�م�لاق��ة شركة
االس �ت �ش��ارات امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة« ،م�ي��ري��ل لينش».
ابن مدينة غازي عنتاب تعلم اللغة التركية وهو
ف��ي ال�س��ادس��ة م��ن العمر ،وأن�ج��ز علمه وخبرته
االقتصادية في أرق��ى الجامعات والشركات في
لندن ونيويورك التي أخذ منها زوجته ،وهو من
املنتسبني إلى الحزب الحاكم بعد تأسيسه.

إغمن
باغيش
كبير املفاوضني األت��راك مع االت�ح��اد األوروب��ي،
ب��ات على رأس وزارة ش��ؤون االت�ح��اد األوروب��ي
امل�س�ت�ح��دث��ة ف��ي ال �ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة .اب ��ن ال� �ـ41
ّ
ّ
املتحدر من مدينة بينغول ،تعلم أصول
عامًا،
امل �ف��اوض��ات م��ن دراس ��ات ��ه ال�ج��ام�ع�ي��ة ف��ي إدارة
ش� � � ��ؤون امل ��وظ � �ف �ي�ن م � ��ن ج ��ام � �ع ��ات ن � �ي ��وي ��ورك.
ستكون مهامه صعبة في محاولة إعادة إحياء
املفاوضات بني تركيا واالتحاد األوروب��ي حول
انتساب بالده لنادي القارة العجوز ،خصوصًا
أن املفاوضات متوقفة عند الفصل الـ12س.

