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قضية

مؤتمر «العدالة والتنمية»

استعراض «السلطان» أردوغان
يتزامن املؤتمر الثالث لحزب
العدالة والتنمية الحاكم
في تركيا ،الذي يعقد
غدًا ،مع تطورات داخلية
واقليمية ،تشكل تحديات
للحزب وتحديدًا رجله القوي
رجب طيب أردوغان الذي
يستعد ملرحلة جديدة من
تاريخه السياسي ،من املرجح
أن تحمله إلى أبواب القصر
الرئاسي التركي .وسيشكل
املؤتمر فرصة لظهور
االسماء املرشحة لخالفة
اردوغان في املستقبل في
حني لن تكون الرسائل
اإلقليمية بعيدًا عن املؤتمر،
نظرًا لطبيعة املشاركني
اسطنبول ــ حسني محلي
يعقد ح��زب «ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة» الحاكم
في تركيا ،غدًا مؤتمره العام الثالث وسط
نقاشات مصيرية ومهمة ح��ول مستقبل
ً
الحزب والديموقراطية في تركيا ،فضال
ع��ن ال ��دور ال�ت��رك��ي ال�س�ي��اس��ي وال�ع�ق��ائ��دي
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .وم��ن امل�ت��وق��ع أن ي �ش��ارك في
املؤتمر عدد كبير من القيادات السياسية
وال��دي�ن�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة واإلسل��ام �ي��ة ،وأه�م�ه��ا
ال��رئ �ي��س امل �ص��ري م�ح�م��د م��رس��ي ،رئ�ي��س
املكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل،
وزع � �ي� ��م ح ��رك ��ة «ال� �ن� �ه� �ض ��ة» ال �ت��ون �س �ي��ة،
راش��د الغنوشي .وسيسعى أردوغ��ان ،من

خاللهم وم��ن خ�لال أمثالهم م��ن القيادات
العربية واإلسالمية املشاركة ،إلى توجيه
رس��ائ��ل م�ه�م��ة ل �ل��داخ��ل وال� �خ ��ارج (ع��رب�ي��ًا
وإقليميًا ودوليًا) ،لكي يقول للجميع إنه
قد أصبح أقوى من خالل هؤالء املشاركني
ال��ذي��ن ج ��اؤوا م��ن دول «ال��رب �ي��ع ال�ع��رب��ي»
اإلسالمي.
وعلى الصعيد الداخلي ،يعرف الجميع أن
هذا املؤتمر سيقرر أيضًا مصير أردوغان
وح � ��زب ال� �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ،ألن ال �ن �ظ��ام
ال��داخ �ل��ي ل�ل�ح��زب يمنع ع�ل��ى أي م�س��ؤول
حزبي ترشيح نفسه أكثر من ثالث مرات
ل�ع�ض��وي��ة ال �ب��رمل��ان ،وب��ال �ت��ال��ي ال�ح�ص��ول
على أي حقيبة وزارية .هذا األمر يعني أن
أردوغ ��ان ،وه��و زع�ي��م ال�ح��زب ،ل��ن يترشح
وم �ع��ه ع ��دد ك�ب�ي��ر م ��ن ال � � ��وزراء ال�ح��ال�ي�ين
ل�ع�ض��وي��ة ال �ب��رمل��ان ف��ي ان �ت �خ��اب��ات ت�م��وز
 .2015في املقابل ،بات معروفًا أن أردوغان
س � �ي ��رش ��ح ن� �ف� �س ��ه الن � �ت � �خ� ��اب� ��ات رئ ��اس ��ة
الجمهورية التي ستجري في أي��ار ،2014
حني ستنتهي والية الرئيس الحالي عبد
الله غول ،مؤسـس حزب العدالة والتنمية
وأول رئ �ي ��س وزراء ل ��ه ب �ع��د ان �ت �خ��اب��ات
تشرين الثاني .2002
وت �ت �ح��دث امل �ع �ل��وم��ات ع��ن س�ي�ن��اري��وه��ات
مختلفة حول مستقبل الحزب والبالد في
حال انتخاب أردوغان رئيسًا للجمهورية
عبر التصويت الشعبي املباشر ،وهو ما
س�ي�ض�م��ن ل��ه دخ� ��ول ال �ق �ص��ر ال�ج�م�ه��وري
في ظل املعطيات الحالية .اذ ال يوجد له
أي منافس جدي من املعارضة اليسارية،
امل �م �ث �ل��ة ف ��ي ح � ��زب ال �ش �ع��ب ال �ج �م �ه��وري
وال� �ق ��وى امل ��ؤي ��دة ل� ��ه .وم� ��ا دام � ��ت غ��ال�ب�ي��ة
ال �ش �ع��ب ال �ت��رك��ي ي�م�ي�ن�ي��ة وم �ح��اف �ظ��ة في
ط�ب�ع�ه��ا وس�ل��وك�ه��ا ال �ع��ام ،ف ��إن ه ��ذا األم��ر
يزيد من حظوظ أردوغان أمام أي منافس
يساري أو ليبرالي.
ف� ��ي م � � � ��وازاة ذل � � ��ك ،ي �س �ت �م��ر ال� �ن� �ق ��اش ف��ي
الشارع السياسي واإلعالمي حول البدائل
املحتملة ألردوغ ��ان ف��ي رئ��اس��ة الحكومة،
على الرغم من أن البعض يقول إن التجربة
ال��روس�ي��ة ق��د ت�ت�ك��رر ف��ي ت��رك�ي��ا ،م��ن خ�لال

التناوب في املناصب بني غول وأردوغ��ان
ع �ل��ى غ � ��رار ف�ل�ادي �م �ي��ر ب ��وت�ي�ن ودي �م �ت��ري
م��دف�ي��دي��ف .ل�ك��ن آخ��ري��ن ي�س�ت�ب�ع��دون مثل
هذا االحتمال .ويقولون إن غول قد يصبح
أم�ي�ن��ًا ع��ام��ًا ل�ح�ل��ف ش�م��ال��ي األط �ل �س��ي أو
األم � ��م امل� �ت� �ح ��دة ،ف �ي �م��ا س �ي �ق��رر أردوغ � � ��ان
مصير الشخص الذي سيخلفه في رئاسة
الحكومة .وق��د يكون ه��ذا الشخص وزي��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،أح� �م ��د داوود أوغ � �ل� ��و ،ل�ك��ن
ذل� ��ك م��رت �ب��ط ب��ال �س �ن��اري��وه��ات ال �خ��اص��ة
ب ��االت� �ف ��اق� �ي ��ات وال� �ت� �ف ��اه� �م ��ات ب �ي�ن أن �ق ��رة
وواشنطن في ما يتعلق بمستقبل تركيا
وامل�ن�ط�ق��ة ،ف��ي ض��وء ت �ط��ورات ال��وض��ع في
س��وري��ا وانعكاساته على لبنان وال�ع��راق
وإيران بشكل خاص.
ك �م��ا ي �ق��ف أردوغ� � � ��ان أم � ��ام ت �ح ��دي ال �ف��وز
بوالية ثالثة واخيرة على رأس الحزب ،إذ
ال يسمح النظام ال��داخ�ل��ي ل�ح��زب العدالة
وال �ت �ن �م �ي��ة اال ب� �ث�ل�اث والي� � � ��ات رئ��اس �ي��ة
متتالية ،وبالتالي سيشكل ه��ذا املؤتمر
وف ��ق امل��راق �ب�ين م�ن��اس�ب��ة ل�ظ�ه��ور االس �م��اء
املرشحة لخالفة اردوغان .ومن بني هؤالء
الخلفاء املحتملني ،نعمان ك��ورت��ومل��وش،
القائد السابق لحزب محافظ واملنضوي
حديثًا في حزب اردوغ��ان ،وهو قد يتقدم
ال ��ى م�ن�ص��ب رئ �ي��س ال �ح��زب ح��امل��ًا ي�غ��ادر
اردوغان ( 58عامًا) مهامه.
ً
ويعقد األميركيون آماال كبيرة على الدور
ال �ت��رك��ي ف��ي ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ،ال �ت��ي ي �ب��دو أن
الثنائي أردوغان ــ داوود أوغلو يخططان

أردوغان سيقرر مصير
الشخص الذي سيخلفه
في رئاسة الحكومة

ألن ي �ك��ون��ا الع �ب�ي�ن أس��اس �ي�ين ف �ي �ه��ا .ه��ذا
إن ل ��م ي� �ض � ّ�ح أردوغ � � � ��ان ب� � � ��داوود أوغ �ل��و
ً
ف��ي ال�ل�ح�ظ��ة األخ� �ي ��رة ،م�ح�م�لا إي ��اه فشل
السياسات التركية في سوريا .وقد يدفع
ذلك أردوغ��ان ،لوضع خطط استراتيجية
ب��ال �ن �س �ب��ة ل ��ه ول �ت��رك �ي��ا م ��ع ال �ح��دي��ث ع��ن
م�س��اع�ي��ه ل�ت�ح��وي��ل ال�ن�ظ��ام ال�س�ي��اس��ي في
ً
ال�ب�لاد إل��ى ن�ظ��ام رئ��اس��ي ب��دال م��ن النظام
البرملاني الحالي.
ويستمر املختصون في الحزب في دراسة
ال�ن �ظ��ام ال�ف��رن�س��ي واألم �ي��رك��ي ل�ل�ت��أك��د أي��ًا
من هذين النظامني هو األنسب بالنسبة
لتركيا .وهو ما سيقرره في نهاية املطاف،
رئيس الحكومة ،ال��ذي ق��رر حتى اآلن كل
ص �غ �ي��رة وك �ب �ي ��رة ف ��ي ال� �ح ��زب وال� ��دول� ��ة،
ب�ع��دم��ا وض��ع ح �دًا ن�ه��ائ�ي��ًا ل ��دور املنافس
األه��م واألق��وى واألخ�ط��ر ،أي العسكر ،في
ال�ح�ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة ،وس�ي�ط��ر ع�ل��ى جميع
م��راف��ق وم��ؤس�ـ�س��ات ال��دول��ة ال�ت��رك�ي��ة ،بما
ف��ي ذل��ك أغلبية وس��ائ��ل اإلع�ل�ام الخاصة
أي �ض��ًا .وق��د أص�ب��ح أردوغ� ��ان م ��ادة دسمة
ل�ل�ص�ح��ف ال �ك��اري �ك��ات��وري��ة ال �ت��ي ت �ص��وره
س�ل�ط��ان��ًا ع�ث�م��ان�ي��ًا ي �ق��رر م�ص�ي��ر ك��ل ش��يء
بفرماناته السلطانية ذات الطابع الديني
والسياسي ،وال سيما أن��ه ي��رى في نفسه
ام � �ت� ��دادًا ل �ل��دول��ة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة ب�ق��وم�ي�ت�ه��ا
ودي � �ن � �ه ��ا وأم � �ب ��راط ��وري � �ت � �ه ��ا ب � ��ل وح �ت��ى
ثقافتها .فقد انضوت تقريبًا كل الحركات
اإلسالمية واألح ��زاب اليمينية التقليدية
تحت راي��ة العدالة والتنمية ،ال��ذي تخلى
طوعًا وتنازل عن أيديولوجيته العقائدية
ال��دي �ن �ي��ة خ�لاف��ًا ل �ح��زب ال ��رف ��اه اإلس�لام��ي
بزعامة رئيس ال��وزراء الراحل نجم الدين
أرب � � �ك � ��ان .وال ي� �ف ��وت ي � ��وم إال وي �ت �ح��دث
اإلعالميون عن الطبقة الغنية الجديدة من
ال�ب��رج��وازي��ة «اإلس�لام�ي��ة» التي استفادت
م ��ن ح �ك��م ال� �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة .وي �ق��ول��ون
إن��ه كلما زاد ع��دد ه ��ؤالء ،اب�ت�ع��د ال�ع��دال��ة
والتنمية عن ايديولوجيته الدينية ،التي
ب��ات��ت تكتسب ط��اب��ع ال �ع��ادات والتقاليد
وتفرغ اإلسالم من معانيه الجوهرية .فقد
وص��ف أردوغ � ��ان ف�ي�ل��م «ب� ��راءة املسلمني»

بأنه استفزازي ،وناشد املواطنني األتراك
التهرب من أي رد فعل عنيف على الفيلم.
فلم يخرج أي من املواطنني إلى الشوارع.
وه��و ال �ح��ال بالنسبة إلس��رائ�ي��ل وقضية
س �ف �ي �ن��ة م� ��رم� ��رة ال� �ت ��ي ق� �ت ��ل ف �ي �ه��ا  9م��ن
املواطنني األتراك .فقد نسيهم أردوغان إلى
جانب جميع اإلسالميني األت ��راك .كما لم
يتذكر أحد منهم الحصار على غزة وتلك
املاليني التي كانت تخرج من أجل فلسطني
وي��ري��د لها أردوغ ��ان اآلن أن تتضامن مع
ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ال �ح��ر .ك��ل ذل ��ك ي�ح��دث
دون أن ي�ك��ون ه�ن��اك أي اع �ت��راض م��ن أي
شخص داخ��ل ق�ي��ادة ال�ح��زب على ق��رارات
أردوغ� � ��ان .ول ��م ت�س�ج��ل اع �ت��راض��ات طيلة
السنوات العشر املاضية عليها باستثناء
ب� �ع ��ض ال� � �ح � ��االت ال � �ت ��ي ان� �ت� �ه ��ت ب �ن �ه��اي��ة
ح �ي��اة امل�ن�ت�ق��دي��ن ال�س�ي��اس�ي��ة .وم��ن ه��ؤالء
أه ��م م��ؤس�ـ�س��ي ال �ع��دال��ة وال �ت�ن �م �ي��ة ،ن��ائ��ب
رئيس ال��وزراء ،وزي��ر املالية السابق ،عبد
اللطيف شنار ،ال��ذي اختلف مع أردوغ��ان
حول العديد من القضايا االستراتيجية،
ف��اض �ط��ر ل �ت �ق��دي��م اس �ت �ق��ال �ت��ه م ��ن ال �ح��زب
صيف  2007ثم انتهى .وهذا ما يثبت عدم
وجود أي مراكز قوى أو تيارات سياسية

دعوات متبادلة للحوار بني أنقرة و«العمال» الكردستاني
ي� �ب ��دو أن امل� ��وق� ��ف اإلي � �ج ��اب ��ي ل �ل��زع �ي��م
الكردي ،عبدالله أوج�لان ،من استئناف
ال� �ح ��وار م��ع أن� �ق ��رة ،ه��و م��ا دف ��ع رئ�ي��س
الحكومة التركية ،رجب طيب أردوغان،
ال� ��ى إص� � ��دار م ��واق ��ف ت��دع��و ال� ��ى إن �ه��اء
األزم ��ة ال �ك��ردي��ة ،ب�ح�ي��ث ص ��درت ،أم��س،
تصريحات منقولة عنه في وقت سابق
من حديث أردوغ��ان ،تؤكد إصراره على
إن �ه��اء ال �ن��زاع ال ��دم ��وي ،رغ ��م التصعيد
األخير من قبل عناصر تنظيمه «العمال
الكردستاني» ،والذي ّ
يعد األكثر دموية
منذ بدء النزاع قبل نحو عقد.
موقف أوجالن نقله أخوه ،محمدت ،الى
ال�ص�ح�ي�ف��ة ال �ت��رك �ي��ة «ط � ��رف» .وق� ��ال «ال
ينبغي أن يموت أي جندي أو شرطي أو
متمرد من اآلن وصاعدًا .هذا ما أخبرني
به شقيقي خ�لال لقائنا األخ�ي��ر» .ونقل
ع� ��ن أخ� �ي ��ه رغ �ب �ت��ه ف� ��ي «إن � �ه� ��اء ال� �ن ��زاع
ال��دم��وي .وح��ل األزم � ��ة» .ورف ��ض محمد

تحديد تاريخ لقائه مع أخيه في سجن
ج ��زي ��رة إي� �م ��رال ��ي ،ج �ن��وب ت��رك �ي��ا .لكن
صحيفة «حرييت» قالت إن اللقاء حصل
يوم الجمعة املاضية.
وت��أت��ي ه��ذه ال��دع��وة ف��ي وق��ت تتصاعد
ف �ي��ه االش �ت �ب��اك��ات ب�ي�ن ال �ج �ن��ود األت� ��راك
وم�ت�م��ردي ح��زب ال�ع�م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي،
وه� ��و م ��ا أس �ف��ر ع ��ن ق �ت��ل ال �ع �ش��رات من
الجانبني في األشهر القليلة املاضية.
وك��ان أردوغ� ��ان ق��د أع�ل��ن ع��ن مقتل 144
من القوات األمنية التركية و 239مسلحًا
ك ��ردي ��ًا ،م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال� �ع ��ام ال �ح ��ال ��ي ،ما
يجعل م��ن االش�ت�ب��اك��ات األخ �ي��رة األكثر
دوامية في ُالنزاع منذ أكثر من عقد .وفي
اإلج� �م ��ال ،ق �ت��ل أك �ث��ر م��ن  4500شخص
منذ أن أعلن حزب العمال الكردستاني
تمرده العسكري في جنوب شرق البالد
عام .1984
وخ�ل�ال دع��وت��ه ال��ى ال �ح��وار لحل األزم��ة

ال �ك��ردي��ة أول م ��ن أم� ��س ،ق ��ال أردوغ � ��ان
إنهم سمحوا قبل فترة قصيرة لشقيق
أوج� �ل� ��ان ب ��زي ��ارت ��ه ف� ��ي س �ج �ن ��ه ،وع� ��اد
ب��ان �ط �ب��اع��ات إي �ج��اب �ي��ة ن�ق�ل�ه��ا ل �ق �ي��ادات
ح��زب ال�س�لام وال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،الجناح
ال � �س � �ي ��اس ��ي ل � �ل � �ك ��ردس � �ت ��ان ��ي .وت � �ط ��رق
أردوغ� � ��ان ف��ي ح��دي �ث��ه إلح� ��دى م�ح�ط��ات
ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ال� �ت ��رك� �ي ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة إل ��ى
ال �ح �م �ل��ة ال �ت ��ي ت �ت �ع��رض ل �ه��ا ح�ك��وم�ت��ه
ف��ي م��وض��وع ال �ح��وار م��ع ال�ك��ردس�ت��ان��ي
ال ��ذي ب��دأ ف��ي أوس �ل��و ع��ام  ، 2009وق��ال
إن �ه��م ل��ن ي �ت��رددوا ف��ي ال �ع��ودة إل��ى ه��ذا
ال� �ح ��وار ال � ��ذي ان �ق �ط��ع ألس� �ب ��اب ع��دي��دة
ل �ه��ا ع�ل�اق ��ة ب �م��وق��ف ال �ك��ردس �ت��ان��ي م��ن
ال �ح��وار وت�س��ري��ب تفاصيله .وأك��د على
عزم وإصرار الحكومة على حل املشكلة
الكردية بأي شكل كان.
واكتسبت تصريحات أردوغ ��ان أهمية
إض��اف�ي��ة ألن�ه��ا ج��اءت م��ع الحملة التي

ت�ت�ع��رض ل�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة م��ن ق�ب��ل أح��زاب
امل � �ع� ��ارض� ��ة ،ب �ح �ي��ث ت �ت �ه �م �ه��ا ب ��إج ��راء
م �ب ��اح �ث ��ات س ��ري ��ة م� ��ع «اإلره� ��اب � �ي�ي��ن»،
وامل � � � �ق � � � �ص� � � ��ود ب � � �ه� � ��م ق � � � � �ي� � � � ��ادات ح� � ��زب
«الكردستاني».
وس �ب ��ق ل��رئ �ي��س ج �ه ��از االس �ت �خ �ب��ارات
الوطنية ه��اك��ان ف �ي��دان ،أن اجتمع بهم
في أوسلو ،واتفق معهم حول مجموعة
م ��ن األف� �ك ��ار مل�ع��ال�ج��ة امل�ش�ك�ل��ة ال �ك��ردي��ة
سياسيًا وسلميًا وديموقراطيًا .وقامت
الحكومة خالل فترة املباحثات السرية
ب ��االع� �ت ��راف ل �ل�أك ��راد ب �ب �ع��ض ال �ح �ق��وق
الثقافية والقومية والسياسية ،ومنها
ت �ع �ل �ي��م ال� �ل� �غ ��ة ال � �ك� ��ردي� ��ة ف� ��ي امل � � ��دارس
الحكومية م��ادة اختيارية على أن يتم
بحث تسوية وضع أوجالن الحقًا.
وت �ح��دث��ت امل �ص ��ادر ال �ك��ردي��ة آن � ��ذاك عن
إصرار الطرف الكردي على إخالء سبيل
أوج�ل��ان ف ��ورًا أو وض �ع��ه ت�ح��ت اإلق��ام��ة

