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وحدة تحليل السياسات

*

كيف سيؤثِّر الخالف بين أردوغان وغولن
**
في المشهد السياسي التركي؟

* وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
** ورقة تقدير موقف.
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ً
أجرى رئيس الحكومة الرتكية رجب طيب أردوغان
تعديل وزاريًّا طال ألحزاب معينة ،مقابل حصولها عىل تسهيالت وخدمات مختلفة يف
عد ًدا كب ًريا من وزراء حكومته ،بعد أن وردت أسامء أربعة منهم يف حال وصول هذه األحزاب إىل الحكم.
التحقيقات يف قضايا فساد ،منها ما هو مرتبط ببنك "خلق" الذي
وكان من أبرز هذه التحالفات ما قام بني حزب العدالة والتنمية
يجرى من خالله تسديد قيمة مشرتيات تركيا من النفط والغاز
وحركة "خدمة" .فعندما قام أردوغــان ورفاقه بتأسيس العدالة
اإليراين ،والذي تنتقده اإلدارة األمريكية منذ فرتة وتع ُّده حال ًة من كس
ْ والتنمية ،بعد إطاحة ُحكم أستاذهم أربكان ،وفق برنامج سيايس
رجل الدين فتح الله غولن ،املقيم
الحصار عىل إيران .ويتهم أردوغان َ
املؤسسة العسكرية ،كان
يحرتم الدستور العلامين ويتج َّنب الصدام مع ّ
وخصوصا أ ّن
يف الواليات املتحدة واملعروف بعالقاته املتشعبة هناك ،رئيس حركة فتح الله غولن وتالمذته من املباركِني لهذه الخطوة،
ً
"خدمة" التي يناهز عدد أتباعها املليون ،بينهم مسؤولون كبار يف استطالعات الرأي حينها كانت تشري إىل أ ّن حزب العدالة والتنمية
ظل وضْ ع سيايس واقتصادي معقَّد ،ثبت
الرشطة والقضاء ،بتدبري هذه "املؤامرة" إلسقاط حكومته ،بالتنسيق سوف يفوز يف االنتخابات يف ّ
مع قوى أجنبية غري راضية عن السياسات الخارجية الرتكية من خالله فشل األحزاب العلامنية وانكشف فسادها.
مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.
وكانت جامعة غولن تُ َع ُّد حتى وقت قريب حليفًا وثيقًا لحكومة
حزب العدالة والتنمية التي يقودها أردوغان ،وكانت قد ص َّوتت
لها يف جميع االنتخابات التي جرت منذ عام  .2002فام الذي أ َّدى
إىل تح ّول الجامعة ض ّد الحكومة وأدخل تركيا يف واحدة من أخطر
أزماتها السياسية منذ االنقالب الذي أطاح حكومة نجم الدين أربكان
عام 1997؟ وكيف ستؤثر هذه املواجهة يف املشهد السيايس الرتيك مع
اقرتاب موعد االنتخابات البلدية املق َّرر يف  30آذار  /مارس املقبل،
ظل حكومة
وسائل إعالم نافذ ًة ولديها أتباع وميكن القول إ ّن جامعة غولن عاشت عرصها الذهبي يف ِّ
َ
وخصوصا أ ّن جامعة غولن متلك
ً
أردوغان التي فتحت لها آفاق العمل والنشاط يف جميع قطاعات
ومؤيّدون يف أوساط األعامل والوظائف العا َّمة.
الدولة ،مبا فيها تلك التي مل يكن ممك ًنا لها العمل فيها من قبل،
وال سيام وزارات الرتبية والتعليم ،والداخلية ومديريات األمن
واالستخبارات ،ووزارايت الخارجية والعدل .كام ذهب أردوغان إىل ح ّد
من التحالف إلى العداء
توسط بينها وبني مختلف الزعامء
الرتويج للجامعة يف الخارج ،عندما ّ
والرؤساء؛ للحصول عىل أر ٍ
اض يف بلدانهم تقيم الجامعة عليها مدرسةً،
نتيجة تشدد النظام العلامين الرتيك يف التعامل مع األحزاب والتيارات أو ٍ
رخص تقيم مبوجبها مرشو ًعا .ويف املقابل دعمت الحركة الحزب يف
ذات التوجهات اإلسالمية ،بخاصة خالل العقود األوىل من نشأة جميع االنتخابات التي فاز بها منذ وصوله إىل السلطة.
الجمهورية ،عملت معظم التيارات الدينية تحت قانون الجمعيات
الخريية ،أو الحركات الصوفية التي ُسمح لها بالنشاط يف عهد حكومة وقد ساعد النجاح الداخيل والخارجي الذي حقَّقه حزب العدالة
لتنهي سيطرة حزب والتنمية بني عامي  2002و 2010يف استمرار هذا التحالف .بيد
عدنان مندريس التي فازت بانتخابات عام َ ،1950
الشعب الجمهوري العلامين املتطرف الذي أنشأه أتاتورك وانفرد أ ّن التحديات التي بدأت تواجهها تركيا ،سواء عىل صعيد عالقاتها
بالسلطة منذ تأسيس الجمهورية عام  .1923بيد أ ّن نشاط الجمعيات الخارجية نتيجة التحوالت الكبرية التي حصلت يف محيطها اإلقليمي
الخريية والدينية مل يع ْد يقترص ،مبرور الوقت ،عىل النشاطات ودفعتها إىل االصطدام بالعديد من دول الجوار الفاعلة ،أو عىل صعيد
الخدمية والرتبوية .بل امت َّد إىل املجال السيايس عرب إنشاء تحالفات مشاكلها الداخلية املرتبطة ببعض القضايا؛ مثل املسألة الكردية،
وخصوصا يف مواسم االنتخابات؛ إذ جعلت بعض املتحالفني مع حزب العدالة والتنمية يختلفون معه،
مع األحزاب والقوى السياسية،
ً
تحثّ هذه الجمعيات أعضاءها واملتعاطفني معها عىل التصويت وكان من بني هؤالء حركة فتح الله غولن.

دراسات وأوراق تحليليّة
ِّ
سيؤثر الخالف بين أردوغان وغولن في المشهد السياسي التركي؟
كيف

خالفات على المستويين
الخارجي والداخلي
بدأت الخالفات بني جامعة غولن وحزب العدالة والتنمية نتيجة
أساسا .فمنذ
اختالفات يف تحديد املصالح الخارجية الرتكية وقراءتها ً
حادثة سفينة "مايف مرمرة" ،يف أيار  /مايو  ،2010بدأ فتح الله غولن
يو ِّجه انتقا ًدا الذ ًعا إىل الحكومة الرتكية ،م َّدع ًيا أنها سمحت للسفينة
باإلبحار من دون أخْذ إذنٍ من الحكومة اإلرسائيلية .ويف مفارقة
رئيس الحكومة أردوغان
أثارت استغراب الكثريين ،ح َّمل غولن َ
مسؤولية الهجوم اإلرسائييل عىل السفينة الرتكية الذي أ َّدى إىل مقتل
ٍ
حينئذ صدم ًة داخل تركيا
تسعة أتراك .وقد مثَّلت هذه الترصيحات
وخارجها .ومل يكن الخالف املتعلق بقضية سفينة مرمرة التي مل
مؤشا عىل
أي إجراء ً
تتَّخذ حكومة أردوغان إزاءها يف الواقع َّ
أصل إال ِّ ً
رفْض غولن سياسات أردوغان املنحازة إىل العرب يف نقدها للسياسة
اإلرسائيلية؛ إذ ميثّل غولن يف هذا املوضوع تحدي ًدا وجهة نظر مختلفة
حرصا شدي ًدا عىل بناء عالقات ممتازة بالواليات
كل ًّيا ،فهو ال يُبدي ً
املتحدة فحسب ،بل إنه حريص عىل ذلك مع إرسائيل أيضً ا .وهكذا
ظهر غولن معارضً ا لسياسات حزب العدالة والتنمية يف الخارج ،قبل
أن يظهر معارضً ا لها يف الداخل.
لقد ظهر الخالف املتعلِّق بقضايا داخلية بني غولن وأردوغان ،أ َّول ما
ظهر ،عندما ّأسست حكومة العدالة والتنمية املحاكم الخاصة للنظر
يف قضيَّة األرغينيكون ،وهي قضية اتهمت فيها الحكومة عرشات
املؤسسة العسكرية بالتدبري النقالب عليها عام .(((2007
الضباط من ّ
متس
لك ّن أمد املحاكامت طال من دون حسمٍ  ،كام أخذت االتهامات ُّ
ٍ
قيادات عسكري ًة عملت حتى وقت قريب بجانب أردوغان الذي
جعل يُبدي استيا ًء واض ًحا من بُطْء سري املحاكامت ،ومن اقرتابها
من قيادات عسكرية تع ُّد قريبة إليه؛ ما أشعر أردوغان بأ ّن جهازي
الرشطة والقضاء اللذين أمسيا يف قبضة جامعة غولن باتا يشكِّالن
تحديًا كب ًريا له.
 1أرغينيكون هو اسم واد أسطوري يف آسيا الوسطى تعود أصول األتراك العرقية إليه،
رسية ،تأسست عام  ،1999تقول إ ّن هدفها املحافظة عىل العلامنية يف تركيا،
وهي منظمة ِّ
وتُتهم بالقيام باغتياالت وتفجريات يف عدد من املدن الرتكية ،ومحاولة االنقالب عىل الحكومة.
استُهلت القضية عام  2007مع اكتشاف مخبأ لألسلحة يف إسطنبول ،جرى عىل إثره اعتقال
عرشات املتهمني بينهم جرناالت وصحافيون وزعامء عصابات إجرامية يحاكمون منذ ترشين
األول  /أكتوبر  .2008وقد باتت القضية رم ًزا للرصاع بني الحكومة اإلسالمية املحافظة وبني
املؤسسات العلامنية يف البالد .وضمن أخطر القضايا التي يتآمر فيها الجرناالت األتراك يف تاريخ
الجمهورية الرتكية وأكربها ،قضت محكمة إسطنبول بقبول النظر يف قضية باليوز؛ وهي اسم
املخطط الذي وضعه الجرناالت األتراك لالنقالب عىل الحكومة ،ومن بني املتهمني قائد األركان
السابق الجرنال إيلكر باشبوغ الذي قاد الجيش الرتيك بني عام  2008وعام  .2010وبلغ عدد
َّ
املتهمني يف هذه القضية ثالمثئة متَّهم.
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أ ّما الخالف الداخيل الثاين فقد ظهر عندما جرى الكشف عن
رسيــة يف أوسلو مع حزب العامل
تسجيالت صوتية ملفاوضات ِّ
الكردستاين ،تحت إرشاف رئيس جهاز االستخبارات ،يف إطار مسعى
لحل القضية الكردية .غري أ ّن جامعة غولن التي لها امتداد
الحكومة ّ
الحل يختلف يف التفاصيل
ونفوذ يف املناطق الكردية كان لها رأي يف ّ
مع رأي أردوغان؛ ما جعل امل ّدعي العا ّم "صدر الدين صاريقايا"،
املحسوب عىل جامعة غولن يقوم يف فرباير  /شباط  2012باستدعاء
رئيس جهاز االستخبارات "هاكان فيدان" للمساءلة القانونية ،إذ وجه
تهم بالتفاوض مع أعداء الوطن وتجاوز صالحياته ،فرتت َّب عىل
إليه ً
ذلك تدخُّل من رئيس الوزراء أردوغان الذي ع َّد املسألة خارج ًة عن
عب استدعاء
نطاق الخالف السيايس إىل االستهداف الشخيص لهْ ،
صديقه فيدان للتحقيق.
وقد ذهبت الشكوك إىل أ ّن جامعة غولن هي التي قامت بترسيب
التسجيالت الصوتية لرئيس جهاز االستخبارات يف أوسلو .وأشارت بعض
الصحف إىل أ ّن عنارص من جامعة غولن يف جهاز الرشطة هي التي
كانت وراء التقاعس األمني الذي أ َّدى إىل تفجريات الريحانية يف شهر
أيار  /مايو 2013؛ ما أوقع الحكومة يف حر ٍج داخيل وخارجي كبري(((.
وبــلــغ الــخــاف بــن الحكومة والــجــاعــة أو َجـــه عندما أيَّــد
غولن  -ضمن ًّيا  -االحتجاجات التي جرت يف ساحة تقسيم ،يف
حزيران  /يونيو  ،2013عىل خلفية قضية حديقة غازي((( .وقامت،
من جهة ،وسائل إعالم تابعة للجامعة بتوجيه انتقاد حا ٍّد ألردوغان،
ولطريقة تعامل حكومته مع األحداث .وتولَّت ،من جهة أخرى،
صحيفة توداي زمان الناطقة باإلنكليزية مه ّمة "تشويه" صورة حزب
العدالة والتنمية عىل املستوى الدويل.
أ ّما القضية التي ف َّجرت الخالف عىل نح ٍو علني ومفتوح ،فكانت
قيام عنارص يف الرشطة تدين بالوالء لغولن بحملة اعتقاالت طالت
أبناء وزراء يف حكومة أردوغان بتُهم فسا ٍد  -من دون ِعلم السلطات
عب
العليا  -مبن فيهم وزير الداخلية؛ وذلك بهدف إحراج الحكومة ْ
رميها بتُهم الفساد املايل واألخالقي ،قبل ثالثة أشهر من االنتخابات
البلدية؛ ما اضطر رئيس الحكومة أردوغان إىل أن يطلب من ثالثة
وزراء  -وهم وزراء الداخلية واالقتصاد والبيئة  -تقديم استقاالتهم،
 2حول تفجريات الريحانية وموقف الحكومة الرتكية انظر" :أردوغان :منفِّذي تفجريات
الريحانية ساعدوا وفد املعارضة الرتكية يف لقاء األسد" ،الحياة 24 ،أيار  /مايو  ،2013عىل
الرابط:
http://alhayat.com/Details/516950
 3بشأن هذا املوضوع ،انظر "ميدان تقسيم ...اقتالع شجرة يولد احتجاجات" ،الجزيرة
نت 3 ،حزيران  /يونيو ،2013
http://www.aljazeera.net/news/pages/c8c233f8-6991-48f4-881c-ff8ef342d1fe

44
بعد سجن أبنائهم عىل ذمة قضايا فساد ،حتى يتس َّنى للقضاء
الرتيك التحقيق يف التُّهم من دون التأثر مبناصب آبائهم ،أو مكانتهم
السياسية يف الحكومة.
كل خطوة عدائية كانت تقوم بها جامعة غولن ،كانت
ويف مقابل ّ
الحكومة ت ُر ُّد بإجراء عقايب ،فت َّم إغالق املدارس التحضريية الخاصة
التي كانت جامعة غولن متلك  %25منها يف البالد ،ر ًّدا عىل موقف
الجامعة من أحداث ساحة تقسيم .وتذهب بعض القراءات إىل أ ّن
الحملة األخرية من الرشطة ض ّد الفساد مل تكن إال ر ًّدا من حركة
غولن عىل قيام الحكومة بإغالق مدارسها .لك ّن الحكومة قامت بالر ّد
عب ط ْرد العرشات من ضباط الرشطة واملوظفني العموميني
عىل الر ّد ْ
(((
املحسوبني عىل الجامعة ،من بينهم رئيس رشطة إسطنبول .
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االستمرار يف التحالف مع حكومة العدالة والتنمية التي فتحت لها
كل األبواب؟ أم هل أ ّن غولن يشعر بأ ّن نجم أردوغان بدأ باألفول وأ ّن
ّ
تقل نتيجة الصعوبات التي أخذ
حظوظه يف االستمرار يف الحكم بدأت ُّ
يواجهها يف السنتني األخريتني سواء داخل ًّيا أو خارج ًّيا ،ولذلك بدأ يعمل
منذ اآلن عىل بناء جسور مع من سيخلف حكم العدالة والتنمية،
بخاصة أ ّن غولن معروف بحسن قراءته للمتغريات الدولية وقدرته
عىل استثامر املعادالت السياسية الداخلية ،وأنه يريد أن يكرر تجربته
مع حزب العدالة والتنمية ،ولكن مع أحزاب أخرى؟

معارضة من داخل التيار اإلسالمي
هذه املواقف املتعارضة بني حزب العدالة والتنمية وحركة فتح
الله غولن جعلت املعارضة الرئيسة للحكومة الرتكية تأيت من داخل
شبكة مصالح تجمع بني الصوفية والرباغامتية السياسية ،وقد ُع َّدت
حق ،محسوب ًة عىل التيار اإلسالمي ،ال عىل املعارضة
بحق ،أو بغري ّ
العلامنية ،ليربالي ًة كانت أو قوميةً .وهذا تطور يف ساحة اإلسالم
ٍ
تحالفات مع
السيايس الرتيك الفت للنظر .بل إ ّن غولن أخذ يَنشُ د
األحزاب العلامنية املعارضة لحكومة العدالة والتنمية ،وكأنه يسري
عىل النهج نفسه الذي تعامل به مع نجم الدين أربكان عندما ترأَّس
الحكومة خالل العام املمت ّد بني  1996و1997؛ إذ جعل من نفسه
مل غروش "رأي األمــة" ،من داخل
خصم عنيدا ألربكان ولحركته ّ
ً
تيار اإلسالم السيايس الرتيك .وهذا يعني أ ّن غولن أخذ يتب َّنى برنام ًجا
واض ًحا ملعارضة حكومة العدالة والتنمية ،وأ ّن األمر ليس اختالفًا
مع مواقفها من القضايا الداخلية والخارجية فحسب .وقد يشري
كل
للتخل عن ّ
ّ
املؤسسة العسكرية وادعاء استعداده
قيامه مبغازلة ّ
ممتلكات الجامعة للعسكر الرتيك ،إىل أ ّن كولن رمبا يسعى إلسقاط
بديل منها.
حكومة العدالة والتنمية ،لكن من دون أن يقدم نفسه ً
هذا التحول الكبري يف موقف فتح الله غولن من حلفاء األمس يثري
ٍ
تساؤالت عديد ًة متعلق ًة باألسباب التي دعت إليه ،فهل ييش ذلك بأ ّن
الجامعة أصبحت من القوة والتأثري والنفوذ ما يجعلها يف غ ًنى عن
 4انظر" :حملة تطهري جديدة يف صفوف الرشطة الرتكية بسبب فضيحة فساد" ،الحياة23 ،
كانون األول  /ديسمرب  ،2013عىل ال َّرابط:
http://alhayat.com/Details/585101

ال َّ
شك يف أ ّن االنتخابات البلدية املقبلة سوف تكون االمتحان األبرز
لحزب العدالة والتنمية ،كام أنها ستعطي مؤرش ٍ
ات متعلق ًة بهذه
فعل يف شعبيته بني الناخبني األتراك .ويبدو
األزمة إن كانت أث َّرت ً
حتى اآلن أ ّن الحزب مطمنئ إىل غياب معارضة سياسية حزبية قوية
له ،فجميع األحزاب العلامنية ثبت فشلها ،وعدم قدرتها حتى عىل
استثامر متاعبه كام حصل يف أحداث تقسيم وغريها.
إضاف ًة إىل ذلك يبدو أ ّن حزب العدالة والتنمية مطمنئ إىل أ ّن
األتراك ،خالل االنتخابات البلدية املقبلة ،لن يص ِّوتوا ألجندة سياسية،
بل ملصلحة أجندة خدمية .ويف هذا املجال يدرك الحزب الحاكم
أ ّن اآلخرين غري قادرين عىل منافسته؛ فمنذ وصوله إىل السلطة
عام  2002مل يستطع حزب سيايس تريك منافسة العدالة والتنمية يف
املحليات ،وال حتى يف االنتخابات الربملانية .وعىل ال ّرغم من ذلك فإ ّن
حرك ًة اجتامعي ًة وجمعي َة خدم ٍة خريية ذات عالقات متشعبة مبا فيها
الواليات املتحدة ،مثل جامعة غولن ،قد ت ُلحق بالحزب الحاكم رض ًرا
مم تستطيع أن تلحقه به أحزاب املعارضة العلامنية مجتمعةً.
أكرب ّ
بديل من حزب
فهذه املعارضة لن تستطيع أب ًدا أن ت ُق ِّدم نفسها ً
بكل أنواعها ،والذي يعرف
العدالة والتنمية الذي خاض االنتخابات ّ
كيف يديرها بربنامج له وزنه يف الشارع الرتيك.

