بسم هللا الرمحن الرحيم
جواب سؤال

أسباب ومسببات إقالة رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أوغلو
السؤال :ما زالت وسائل اإلعالم تتناقل موضوع إرغام داود أوغلو على االستقالة من قبل أردوغان؛ فمن قائل إن
ذلك ألن أوغلو مل يكن متحمسا ملوضوع النظام الرائسي ،ومن قائل ألنه انزلق يف املفاوضات مع االحتاد األورويب بشأن
موضوع تدفق الالجئني إىل أورواب ...فأرجو توضيح هذا األمر وخباصة أن داود أوغلو كان مالزما ألردوغان حنو 14
عاما وكان من املقربني منه فكيف هكذا بسرعة يستقيل بل يقال؟ أرجو توضيح هذا األمر ولك جزيل الشكر.
اجلواب :إن استعراض ظروف هذه االستقالة ،أو اإلقالة ،وكذلك قرائن األحوال يعطي داللة على األسباب
واملسببات ،واألمر كما يلي:
 -1مل يكن يالحظ املتابع فرقا كبريا بني الرئيس أردوغان ورفيق دربه أمحد داود أوغلو طوال فرتة رائسة أردوغان
للوزراء ،بل والسنة األوىل من رائسة أوغلو للوزراء ،فكان هذا الثنائي رمزا من رموز النظام السياسي يف تركيا الذي يتزعمه
حزب العدالة والتنمية ،وإن كانت شخصية أردوغان تفوق كثريا شخصية أوغلو من حيث حب الصدارة واملسؤولية
والروح القيادية ...إن أوغلو مل يُظهر طوال سين عمله أي خالف مع أردوغان ،ال عندما كان مستشارا له بني 2003
و ،2009وال عندما شغل منصب وزير اخلارجية بني  2009و ،2014وال عندما أصبح رئيسا للحكومة يف حزيران
(يونيو)  .2015ولكن شخصية أردوغان ال تقبل املنصب الرمزي وفق الدستور املعمول به وكان ينتظر أن تتيح الظروف
إقرار دستور جديد جيعل من الرئيس ،أي من أردوغان ،الرجل األول يف الدولة ،ولكن فشل حزب العدالة والتنمية يف
انتخاابت سنة  2014يف احلصول على األغلبية املطلقة اليت اعتاد عليها ،مل متكنه من تغيري الدستور إىل النظام الرائسي
الذي يطمح إليه ومن مث دعا إىل انتخاابت مبكرة لعله يفوز أبصوات أكثر...
 -2بعد تلك االنتخاابت يف  2014ظهر أمران من داود أوغلو انزعج منهما أردوغان:
األول :عدم احلماس القوي عند أوغلو للنظام الرائسي كما يريده أردوغان وخباصة تعليق أوغلو يف أعقاب
انتخاابت حزيران/يونيو  2014حيث قال يف برانمج تلفزيوين "أردان االنتقال إىل النظام الرائسي ولكن الشعب مل يسمح
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لنا هبذا احلق .هناك جدول جديد يف الوقت احلاضر ،وال بد للجميع أن أيخذ يف االعتبار هذا اجلدول".
 ]Milliyetوقد أزعج هذا األمر أردوغان ألن هذا التعليق أظهر أن الشعب ال يؤيد أردوغان يف موضوع النظام الرائسي
يف الوقت الذي يركز فيه أردوغان على أنه منتخب من الشعب وأن الشعب يؤيده يف آرائه وأبرزها النظام الرائسي!
والثاين :انزالق أوغلو يف املفاوضات مع االحتاد األورويب حول تدفق الالجئني إىل أورواب واهلالة اليت كانت حتيط به
خالل املفاوضات واالهتمام األورويب به يف حله وترحاله حىت إن بعض التحليالت السياسية يف وسائل إعالمية كانت
تشري إىل تقارب قوي بني تركيا وبني أورواب يف مقابل تباعد بني تركيا وبني أمريكا! وكل ذلك بسب سري املفاوضات

ابنسجام بني أوغلو وبني االحتاد األورويب ما ولّد خشية عند أردوغان ومن خلفه أمريكا على أوغلو أن تستطيع أورواب
التأثري فيه وخباصة وأنه ليس ابلدهاء السياسي مثل أردوغان بل هو أقرب إىل السذاجة يف الوعي السياسي ويسهل على
الدهاء السياسي األورويب اخرتاقه أو على األقل الفوز بصداقته! ...وهكذا فإن أورواب حاولت خداع أوغلو عن طريق
املفاوضات لتفوز على األقل بصداقته فتستغلها ملآرب أخرى ...وأردوغان وأمريكا من خلفه ال يريدون ألورواب مدخال
إىل تركيا حىت وإن كان جمرد صداقة مبفهومهم!
 -3أما األمر األول فكان يزعج أردوغان ولكنه مل يكن يشكل خطرا على أردوغان يدفعه إلقالته بتلك الصورة
املذلة وهو كان من بطانة أردوغان ...وتعليقه على االنتخاابت بتلك الصورة كان ألن نتائج االنتخاابت مل توصل
حزب العدالة إىل الثلثني حبيث متكنه من إقرار النظام الرائسي ،وحىت لو كان تعليقه مقصودا فقد كانت له تصرحيات
على عكسه فيما بعد وكان ميكن معاجلة هذا األمر هبدوء...
ولكن يبدو أن الذي تطلب احلسم وإقالة أوغلو بتلك الطريقة هو األمر الثاين ،وأن أمريكا وراءه ،ليكون درسا لكل
من يتقارب مع أورواب من السياسيني ...فأوغلو مل يسر مع أورواب وال حىت تقارب معهم بل فقط ألنه تفاوض معهم
بشيء من الود دون استعمال التصاريح النارية ضد أورواب مثل أردوغان فكان مصري أوغلو هكذا!
أما األدلة على أن األمر الثاين املذكور أعاله هو وراء تلك اإلقالة فهي:
أ -بدأ أردوغان إبجراءات هذا األمر بعد عودته يف  2016/4/1من أمريكا واجتماعه فيها مع أوابما ...ومن مث
رجع وبدأ ابلشروع يف تلك اإلجراءات! وهي تذكر ابجتماع أوابما مع بوتني يف  2015/9/30مث رجع وأعلن التدخل
يف سوراي جوا! وهكذا فإن اجتماع أوابما مع أردوغان مث رجوع األخري والبدء إبجراءات إقالة أوغلو ،هذا يدل على دور
أمريكا يف هذا األمر ،وذلك لقطع أي شبهة تدخل ألورواب يف تركيا ليبقى النفوذ يف تركيا خالصا للسياسة األمريكية!
ب -بلغت إجراءات أردوغان يف إقالة أوغلو القمة عندما وصلت املفاوضات إىل شبه هنايتها مع االحتاد األورويب!
فقد نقل موقع دار احلياة يف 2016/05/22م أن القرار (قد اختذ مباشرة بعد األخبار «السارة» من بروكسيل يف  4أاير
(مايو) اجلاري عن اتفاق ابلغ األمهية لرتكيا مع االحتاد األورويب ...وإعالن املفوضية األوروبية موافقتها على ما كانت
تركيا تطلبه منذ سنوات ،وهو إلغاء شرط حصول األتراك على أتشريات لدخول دول منطقة شنغني يف االحتاد
األورويب ...لكن بدل أن حيتفل أردوغان وأوغلو هبذه املناسبة ،استدعى الرئيس الرتكي رئيس وزرائه إىل اجتماع اقتصر
على الرجلني واستمر ساعة ونصف ساعة ،أُعلِن يف هنايته نية أوغلو اخلروج من فريق أردوغان ،ما يعين عمليا كسر عرى
عالقة وطيدة بينهما استمرت عقدا على األقل .وكان أوغلو انتخب ابإلمجاع زعيما للعدالة والتنمية يف االجتماع
االستثنائي األول ملؤمتر احلزب ،وخلفا ألردوغان يف رائسة احلكومة الـ  62لرتكيا .ومنذ اللحظات التالية النتخابه ،الحت
بوادر تدخل رئيس الدولة يف عمله ،إذ بدأ األخري يتلقى التعليمات اآلتية من أردوغان عرب القنوات الداخلية للحزب
احلاكم يف رسم سياسة البالد اخلارجية واإلقليمية)...
ومن مث أعلن أمحد داود أوغلو يف مؤمتر صحفي عقده يف  5أاير/مايو  2016بعد لقائه مع أردوغان ألكثر من

ساعة ونصف يف  4أاير/مايو األربعاء (أنه سيتنحى عن منصبه يف مؤمتر استثنائي يعقده حزب العدالة والتنمية يف وقت
الحق من الشهر احلايل وأضاف أن قراره "ليس نتيجة خيار شخصي وإمنا ضرورة" وأضاف" :قررت من أجل وحدة
[skynewsarabia
احلزب احلاكم أن تغيريا لرئيس احلزب هو أكثر مالءمة .ال أفكر يف الرتشح يف مؤمتر  22مايو".
])05.05.2016
 -4هيأ أردوغان األرضية الختاذ قرار اإلقالة ابخلطوات التالية:
أ -مت سحب سلطة أوغلو بصفته رئيسا حلزب العدالة والتنمية من تعيني مسؤويل احلزب ابألقاليم يوم اجلمعة
 ،2016/4/29وذكرت رويرتز ( 2016/5/2وتعد اخلطوة اليت اختذت يوم اجلمعة خالل اجتماع للجنة التنفيذية
حلزب العدالة والتنمية أحد أقوى الدالئل حىت اآلن على التوتر بني إردوغان  -الذي يريد رائسة ذات صالحيات تنفيذية
يف تركيا  -وبني داود أوغلو الذي سيتم هتميشه يف حال تغيري النظام الربملاين)...
ب -يف األول من أاير/مايو ،أي قبل أربعة أايم فقط من تنحي أوغلو ،وبعد يومني فقط من االجتماع األشهر
للهيئة املركزية للحزب ،ظهرت على الشبكة العنكبوتية مدونة جمهولة املصدر والتبعية تسمى "ملف البجعة" (pelikan
) dosyasıظلت حديث الدوائر السياسية واإلعالمية يف تركيا حىت إعالن داود أوغلو عن قراره.
مل حتمل هذه املدونة امسا ومل تشر إىل مصدرها أو مرجعيتها إال من خالل مقدمتها اليت طلبت من القراء اعتبارها
"صرخة" من "الذين ي ْفدون الرئيس أبرواحهم" ...وتدور الفكرة الرئيسة يف املدونة حول حماولة إثبات أن رئيس الوزراء
داود أوغلو  -الذي تشري إليه ابسم "اخلوجا" أي األستاذ  -قد قرر اخلروج عن خط الرئيس أردوغان و"خيانته"
واالنقالب عليه ،وحتاول التدليل على ذلك من خالل سرد عدة أحداث وأحاديث دارت يف العلن أو وراء الكواليس أو
على اهلاتف ...وتورد املدونة أن أردوغان أخذ على أوغلو تعهدا بتأييد النظام الرائسي والدفاع عنه يف وجه "حماوالت
الغرب االنقالب عليه" .وتقرر املدونة (ملف البجعة) أن داود أوغلو مل يف مبا وعد ...وتذكر خمالفات كثرية ألوغلو...
ومع أن املدونة ال تتضمن أي "واثئق" موثقة إال أهنا انتشرت وأاثرت ضجيجا حول أوغلو وتشويها له ...وإبنعام النظر
وتدبر الفكر حول ما جاء يف املدونة يرجح أن من يقف خلفها ليس بعيدا عن الدوائر املقربة من أردوغان.
ج -ال يزال احملسوبون على أردوغان يلقون تصاريح تصب يف هذا االجتاه؛ فمثال أكد رئيس الربملان إمساعيل
كهرمان املقرب من أردوغان أخريا أن "سيارة يقودها سائقان ال ميكن أن تتجنب احلوادث"
[ ]http://www.france24.com/ar/20160505مع أهنم ال شك يدركون أن أوغلو كان فقط جيلس جبانب السائق!
 -5وكما كان متوقعا فقد انعقد مؤمتر حزب العدالة والتنمية األحد  ،2016/5/22أي بشكل سريع ،ومت
انتخاب بن علي يلدرمي رئيسا للحزب ،فق ّدم داود أوغلو استقالته كرئيس للحكومة ،وكلف الرئيس أردوغان رئيس
احلزب اجلديد املوايل له بتشكيل حكومة جديدة ...وبشكل متسارع أيضا شكلت احلكومة يوم الثالاثء
2016/05/23م ،و(ترأس الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،األربعاء ،أول اجتماع للحكومة اجلديدة يف مبادرة
تؤكد عزمه على إحكام السيطرة على السلطة التنفيذية ،يف وقت حتذر فيه املعارضة من الفوضى يف حال منح منصب

الرائسة صالحيات أكرب .وفور توليه منصبه تعهد رئيس الوزراء أن "يقوم بكل ما يف وسعه" وبسرعة لتبين نظام رائسي
شبيه ابلنموذجني األمريكي والفرنسي .العربية2016/05/25 :م) وقد نشرت ترك برس على موقعها يف
2016/05/24م ما يلي( :تسلم "بن علي يلدرم" زعيم حزب العدالة والتنمية ،مهام رائسة الوزراء رمسيا من سلفه
"أمحد داود أوغلو" ،وذلك يف قصر تشانكااي ،بعيد إعالنه عن قائمة احلكومة اجلديدة .وغادر داود أوغلو القصر
بسيارته اخلاصة ،بعيد االجتماع املغلق الذي سلم فيه مهامه إىل بن علي يلدرم والذي استمر حوايل  30دقيقة .وقد
أعلن بن علي يلدرم اليوم قائمة احلكومة اجلديدة ،بعد أن عرضها على الرئيس الرتكي "أردوغان" ،وحصل على مصادقة
األخري عليها ،لينتقل فيما بعد إىل مقر حزب العدالة والتنمية ،جمراي اجتماعه األول مع احلزب ،بصفته رئيسا جمللس
الوزراء)...
وقد ظهر يف املؤمتر االستثنائي حلزب العدالة والتنمية أن زعيم هذا احلزب عمليا هو أردوغان ...فنب علي يلدرمي
أكثر والء ألردوغان وسينفذ األولوايت ألردوغان فورا ،ولذلك انتخب رئيسا حلزب العدالة والتنمية .وشدد بن علي
يلدرمي أيضا يف خطابه يف املؤمتر االستثنائي على التناسق والنظام الرائسي ،وقال إن زعيم هذا احلزب هو أردوغان ،وأكد
أيضا أن طريق حزب العدالة والتنمية هو طريق أردوغان.
 -6وهكذا يتبني أن السبب الراجح يف إقالة أوغلو هو انزالقه يف املفاوضات مع االحتاد األورويب حول تدفق
الالجئني إىل أورواب واهلالة اليت كانت حتيط به خالل املفاوضات واالهتمام األورويب به يف حله وترحاله كما ذكران
آنفا ...ويؤكد ذلك استعراض التصرحيات من ذوي العالقة :أمريكا ،أورواب ،أردوغان ،وهي كما يلي:
أ -أما أمريكا فقد "أعلن املتحدث الرمسي ابسم وزارة اخلارجية األمريكية ،مارك تونر ،اليوم اخلميس ،أن الوالايت
املتحدة تعترب استقالة رئيس الوزراء الرتكي ،أمحد داود أوغلو ،شأان داخليا لرتكيا" وكالة سبوتنيك الروسية 2016/5/5
أي أهنا تقبلته ابلرضا...
ب -وأما تصرحيات أورواب فقد كانت عنيفة حيث انربت الصحف الربيطانية تصف ما حصل بـ"انقالب القصر"
وتدافع عن رئيس الوزراء أوغلو ،فقد نقلت اجلزيرة نت ( 2016/5/6طغى اخلالف بني الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان ورئيس الوزراء أمحد داود أوغلو بشأن الصالحيات داخل احلزب احلاكم ،على عناوين الصحف الربيطانية اليوم.
فقد كتبت فايننشال اتميز أن صراع السلطة الرتكي ابت يهدد الصفقة احملورية لوقف تدفق املهاجرين من تركيا إىل االحتاد
األورويب الذي تفاوض فيه أوغلو شخصيا مع املستشارة األملانية أجنيال مريكل .وأشارت الصحيفة إىل ما وصفته
ابالستجابة الباردة من الرئيس أردوغان لالتفاق الذي أبرمه رئيس وزرائه ،وأنه أظهر عداوة متزايدة حنو االحتاد األورويب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني يف االحتاد األورويب اعتقادهم أن صفقة التنازل عن التأشرية للمواطنني األتراك كانت
"القشة اليت قصمت ظهر البعري" يف الصدع بني أوغلو وأردوغان ،وأن االهنيار األخري جاء بعد ساعات فقط من توصية
املفوضية األوروبية ابملضي قدما يف الصفقة أمس األول ...ووصف املقال أردوغان ابلرئيس السلطوي ،وأنه من
"اإلسالميني اجلدد" وأنه عدو لداود أوغلو ،وقال إن لديه وجهة نظر أقل إجيابية جتاه االحتاد األورويب)...

ج -أما أردوغان فقد هاجم أورواب واهتمها ابلنفاق ،وقال يف خطابه ابلعاصمة أنقرة ("االحتاد األورويب يقف ليقول
لنا خففوا من تصديكم للمنظمة اإلرهابية" يف إشارة حلرب تركيا ضد متمردي حزب العمال الكردستاين .وأضاف موجها
سؤاله لالحتاد األورويب "منذ مىت تديرون هذا البلد ،من أعطاكم احلق يف ذلك؟" .اجلزيرة نت  .)2016/5/12ويف
واحد من أعنف انتقاداته ابآلونة األخرية لالحتاد األورويب ،اهتم أردوغان هذه الكتلة ابلنفاق عندما قال ("يظنون أن احلق
معهم "يف حماربة اإلرهاب" لكنهم يعتربون ذلك ترفا وتصرفا غري مقبول عندما يتعلق األمر بنا .امسحوا يل القول بوضوح
إن هذا يُسمى نفاقا" .اجلزيرة نت  .)2016/5/12وجاء يف اجلزيرة يف 2016/05/25م( :ودعا أردوغان األوروبيني
لعدم مطالبة تركيا مبعايري جديدة بني احلني واآلخر من أجل إلغاء التأشرية عن مواطين بالده ...وقال أردوغان إن دول
أمريكا الالتينية مل يطلب منها مثل هذه الشروط القاسية إلعفاء مواطنيها من احلصول على أتشريات دخول ،مضيفا
"لكن تركيا دولة مرشحة (لعضوية االحتاد) ،فلماذا يطلبون هذه الشروط؟").
 -7وعليه فإن الراجح أن السبب الرئيس يف إقالة أوغلو هو انزالقه يف هذا اخلط الطويل من املفاوضات مع االحتاد
األورويب كما بيناه أعاله وليس عدم محاسة أوغلو للنظام الرائسي ،وإن كان عدم محاسة أوغلو للنظام الرائسي قد أزعج
أردوغان ...وإبطاحته برئيس الوزراء أوغلو فقد متكن أردوغان من حسم توجهات تركيا حنو أمريكا ،وأقفل األحالم
الربيطانية واألوروبية برتكيا إىل حني ...ولذلك فقد اعترب طيب أردوغان أن املؤمتر االستثنائي حلزب العدالة والتنمية الذي
اختذ تلك القرارات إبقالة أوغلو وتعيني رئيس جديد للحزب ،اعترب أردوغان هذا املؤمتر (من أهم املنعطفات السياسية يف
اتريخ تركيا احلديث .وهذا مؤشر ملا سيتبع هذا املؤمتر من تغيريات كبرية وجذرية يف قيادة احلزب والدولة .وهذا ما
انعكس بشكل مباشر وكان واضحا يف لوائح قيادة احلزب اجلديدة اليت تغري منها أكثر من أربعني ابملائة .ومن املتوقع أن
يستمر التغيري يف كثري من مفاصل احلكومة والدولة .ترك برس 2016/05/24م) ويؤكد ذلك ما ذُكر عن أن رسالة
أردوغان يف املؤمتر (مت االستماع هلا وقوفا على األقدام ،وهي ظاهرة جديدة يف مؤمترات العدالة والتنمية الرتكي .وهي تعبري
وقبول من اجلميع بقيادة وزعامة مؤسس احلزب وهرم الدولة ...ترك برس 2016/05/24م)
هذا ما أرجحه يف سبب إقالة داود أوغلو من رائسة احلزب واحلكومة وهللا أعلم وأحكم.
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