
الثالثاء  14  كانون األول  2010  العدد  1291العالم24

تنتشر بعض األفكار الخاطئة في تركيا 
ع��ن ال��ع��ل��وّي��ن، ك��م��ث��ل اع��ت��ب��اره��م بمثابة 
لعلوّيي س��وري��ا، بحجة  ام��ت��داد سياسي 
هي  وسكنهم  انتشارهم  أم��اك��ن  أه��م  أن 
إق��ل��ي��م اإلس��ك��ن��درون )ال���س���وري سابقًا( 

واملناطق الحدودية مع سوريا. 
ل��ك��ّن األت������راك ي��ع��رف��ون أّن ال��ع��ل��وي��ن في 
العظم،  حتى  علمانيون  تاريخيًا،  تركيا، 
وهو ما يبرر حقيقة أّن ع��ددًا كبيرًا من 
ق����ادة األح������زاب ال��ي��س��اري��ة واالش��ت��راك��ي��ة 
من  كانوا  تاريخيًا  املتشددة  والعلمانية 
ال��ع��ل��وي��ن، وآخ��ره��م زع��ي��م ح��زب الشعب 
ال���ج���م���ه���وري امل����ع����ارض ال���ح���ال���ي، ك��م��ال 

كليتش دار أوغلو )الصورة(. 
ه����ذا إض���اف���ة ط��ب��ع��ًا إل����ى أن ع����ددًا ك��ب��ي��رًا 
ج�������دًا م�����ن ال����ق����ض����اة وض�����ب�����اط ال���ج���ي���ش 
)وخ�����ص�����وص�����ًا ال������ق������وة ال����ب����ح����ري����ة( ه��م 

م����ن ال���ع���ل���وي���ن. وم�����ن ه���ن���ا، ت��ث��ي��ر رواي�����ة 
ي��رغ��ب ف��ي رؤي��ة  أّن الجيش  البعض ع��ن 
سخرية  العلوين  م��ع  يشتبكون  ال��س��ّن��ة 
االجتماعية  الطبيعة  بتفاصيل  العارفن 
حتى  »العلمانين  للعلوين  والتاريخية 

العظم«.

أنقرة ــ عائشة كربات 

م���ن���ذ ت���أس���ي���س ال���ج���م���ه���وري���ة ال���ت���رك���ي���ة، 
والعلويون يناضلون من أجل االعتراف 
بهم كمذهب إسالمي مستقل عن اإلسالم 
ال��س��ّن��ي الحنفي امل��ع��ت��رف ب��ه ف��ي ال��ب��الد. 
م��ط��ل��ب ل���م ت��ح��ق��ق��ه ال��ح��ك��وم��ات ال��ت��رك��ّي��ة 
امل��ت��ع��اق��ب��ة، رغ����م أن ال��ع��ل��وي��ن ي��م��ّث��ل��ون 
شريحة هائلة من املواطنن األت��راك )ما 
ب���ن 15 و20 م��ل��ي��ون ش��خ��ص م���ن أص��ل 
نحو 77 مليونًا(، وكانوا وال يزالون من 
أشد األتراك علمانية في البالد، وعنصرًا 
مؤّسسًا رئيسيًا في حزب مصطفى كمال 

)أتاتورك(، حزب »الشعب الجمهوري«. 
وال��ن��ت��ي��ج��ة ت��ب��ق��ى ن��ف��س��ه��ا: ال أم��اك��ن��ه��م 
امل����ق����دس����ة ال�����������100 امل���ن���ت���ش���رة ف�����ي ال���ب���الد 
معتَرف بها، وال مؤسساتهم تنال دعمًا 
ال���دي���ن���ي���ة«،  ال����ش����ؤون  »إدارة  م����ن  م����ادي����ًا 
وشكاوى  متواصلة  اعتصامات  وه��ن��اك 
ق��ان��ون��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة ت��ص��ل أح��ي��ان��ًا إل��ى 
ح����دود ال��ع��ص��ي��ان ال����ذي ع��ج��زت حكومة 
التعاطي معه  ع��ن  أردوغ����ان  رج��ب طيب 
بطريقة مختلفة عن الحكومات العلمانية 

السابقة. 
آخر حركة اعتصام نفذها العلويون كانت 
تأّكد  املاضي، بعدما  الثاني  في تشرين 
أردوغ��ان  فشل »خريطة طريق« حكومة 
ل��ح��ل األزم������ة ال��ع��ل��وي��ة. وال���ع���ق���دة األك��ب��ر 
التي توقفت عندها جهود الحكومة هي 
العلوين  ملساجد  القانونية  الوضعية 
)ب���ي���وت ال��ج��م��ع( ال���ت���ي ال ي�����زال وص��ف��ه��ا 
صّبت  وهنا  ثقافية«.  »م��راك��ز  القانوني 
على  زيتها  األميركية  الخارجية  وزارة 
ال�����ن�����ار، ب���ع���دم���ا أص��������درت ت���ق���ري���ره���ا ع��ن 
الحريات الدينية التي رأت فيه أن وضع 

العلوين في تركيا »سّيئ«. 
وك���ان���ت ال��ح��ك��وم��ة ق���د أط��ل��ق��ت ف���ي ع��ام 
للعقدة،  ح��ل  إل��ى  للوصول  حملة   2009
رسمية  عمل  ورش  بثماني  استهّلتها 
ج��م��ع��ت ف��ي��ه��ا آالف ال��ن��اش��ط��ن ورج����ال 
ال����دي����ن وال���س���ي���اس���ي���ن واألك����ادي����م����ي����ن. 
آخ�����ر ورش������ة ع���م���ل ح��ص��ل��ت ف����ي ك���ان���ون 
الثاني 2010، ورغ��م ذل��ك، فشلت اللجنة 
����ف����ة ب�����امل�����وض�����وع ف��ي  ال���ح���ك���وم���ي���ة امل����ك����لَّ
إص����دار ت��ق��ري��ره��ا ال��ن��ه��ائ��ي ح��ت��ى ال��ي��وم، 
أي ب��ع��د ن��ح��و ع����ام ك���ام���ل ع��ل��ى ان��ت��ه��اء 
آخ���ر ورش����ة ع��م��ل. ف��ش��ل م��ش��اب��ه للعجز 
ف��ي امل��ل��ف ال���ك���ردي، ال���ذي اق��ت��ص��ر العمل 
لحل مشكلته على مجموعة ورش عمل 

وندوات انتهت إلى الشيء أيضًا. 
ال��ن��ائ��ب��ة عن  ال��ف��ش��ل، اس��ت��ق��ال��ت  ونتيجة 
رئيسة  الحاكم،  والتنمية  العدالة  ح��زب 
لجنة »املبادرة العلوية«، رحا قمر أوغلو، 
»ل��م   ج��ه��وده��ا 

ّ
أن ب��داع��ي  م��ن منصبها، 

 العلوين 
ّ

تصل إلى أي نتيجة«. ورغم أن
 

ّ
متعّددو االنتماءات السياسية، ومع أن

جزءًا كبيرًا منهم يساري الهوى، وعددًا 
السواد   

ّ
أن إال  العلمانين،  آخر من أشد 

بديهي  حق  على  يتفقون  منهم  األعظم 
»ب��ي��وت  ال ب���د م���ن ت��ح��ق��ق��ه: االع����ت����راف ب���
الجمع« أواًل، وهو ما اعترفت الحكومة 
ب��ع��ج��زه��ا ع���ن ت��ح��ق��ي��ق��ه، واق��ت��رح��ت ح��اًل 
آخ����ر ي���ق���وم ع��ل��ى إص������دار ق���ان���ون خ��اص 
ل��ل��ع��ل��وي��ن ي���ح���دد وض��ع��ي��ت��ه��م ك��ط��ائ��ف��ة 
خاصة، ال كمذهب إسالمي. ووف��ق هذه 
ال��ف��ك��رة، س��ت��ك��ون ص��ف��ة »ب��ي��وت الجمع« 
أقرب إلى »مراكز إيمان« تابعة مباشرة 

مل��ك��ت��ب رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة، ال ك��م��س��اج��د 
»إدارة ال���ش���ؤون  ل��ل��ع��ل��وي��ن ت��خ��ض��ع ل������������
ال���دي���ن���ي���ة«، وب���ال���ت���ال���ي س���ي���ك���ون م��م��ك��ن��ًا 
ت��م��وي��ل��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة، وه����و ما 
س���ي���م���ّث���ل ش���ب���ه اع�����ت�����راف م����ن ال��ح��ك��وم��ة 

بوضعية العلوين. 
»العدالة  أن حكومة  واض��ح��ًا  ك��ان  وهنا 
وال��ت��ن��م��ي��ة« ت��راع��ي رج����ال ال��دي��ن ال��س��ّن��ة 
 م��وق��ف��ه��م ك���ان 

ّ
ب���ن م���ن���ه���ا، ب���م���ا أن امل���ق���رَّ

واضحًا خالل عاَمي النقاشات العلوية: 
ال يمكن في اإلسالم االعتراف بأي مكان 
 هناك مشكلة 

ّ
س غير املساجد. ثّم إن مقدَّ

ال��ذي  العلوي  امل��وق��ف  أضعفت  إضافية 
ان��ق��س��م ب��ن ط��رف��ن ك��ب��ي��ري��ن: ج���زء أص��ّر 
ع���ل���ى أن ت����وَض����ع امل���ؤس���س���ات ال��ع��ل��وي��ة 
الدينية«،  الشؤون  »إدارة  إش��راف  تحت 
ف��ي م��ق��اب��ل ق��س��م آخ���ر رف���ض ال��ف��ك��رة من 
األس���اس، لكونها س��ت��ؤدي إل��ى سيطرة 
»اإلدارة« على الشؤون الداخلية للمذهب 
ال�����ع�����ل�����وي، أك��������ان م�����ن خ�������الل ال���ح���ص���ص 
الدينية أم من خالل تعين األئمة أو نوع 
فريق  قابلهما  ت��ّي��اران  الدينية.  الخطب 
علوي يساري ثالث يرفض أصاًل وجود 
»إدارة الشؤون الدينية«، ألنها تتعارض 

مع مبدأ العلمانية. 
النقطة الثانية من املعضلة العلوية هي 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دي��ن��ي اإلل���زام���ي ف��ي امل����دارس، 
وه����و امل��ح��ص��ور ف���ي ال��ح��ص��ص ال��دي��ن��ي��ة 
ال��ت��ي يعطيها رج���ال دي��ن س��ّن��ة يتبعون 
املذهب الحنفي، وفق دستور انقالب 12 
العلويون  يرفضه  ما  وه��و   ،1980 أيلول 
ب��ش��دة. والق���ت اع��ت��راض��ات��ه��م ه���ذه تأييد 
امل���ح���ك���م���ة األوروب������ي������ة ل���ح���ق���وق اإلن���س���ان 
2007 حكمًا ملصلحة  ف��ي  أص����درت  ال��ت��ي 
من  ابنتها  بإعفاء  طالبت  علوية  عائلة 
الحصص الدينية اإللزامية. على أثر هذا 
القرار القضائي، اضطرت الحكومة ����� التي 
الشروط  الدينية أحد  الحريات   

ّ
أن ت��درك 

في  العضوية  م��ف��اوض��ات  ف��ي  الرئيسية 
����� إل���ى إدخ����ال بعض  االت���ح���اد األوروب�����ي 
 

ّ
الدروس العلوية على املنهج الديني، لكن

د  ك��اٍف ومجرَّ ذل��ك غير   
ّ

أن رأوا  العلوين 
تأجيل للحل. 

التي يجتمع  العلوية،  املطالب  ثالث  أّم��ا 
عليها عدد كبير من أبناء هذا املذهب، فهو 
تحويل فندق مديماك في مدينة سيفاس 
)في وسط األناضول( إلى متحف وطني 
أيدي  ذك��رى مقتل 34 علويًا على  يمّجد 
أت����راك ف��ي ت��م��وز 1993، بعدما  غ��اض��ب��ن 
قرر الكاتب العلوي الشهير عزيز ناسن 
اإلي��ران��ي  للكاتب  األش��ه��ر  العمل  ترجمة 
س��ل��م��ان رش�����دي )آي������ات ش��ي��ط��ان��ي��ة( إل��ى 
ال��ت��رك��ي��ة. ف��ي ح��ي��ن��ه��ا، ه��اج��م إس��الم��ي��ون 
غ��اض��ب��ون ال��ف��ن��دق ح��ي��ث ك���ان ال��ع��ل��وي��ون 
ي���ح���ي���ون إح������دى م��ن��اس��ب��ات��ه��م ال��دي��ن��ي��ة، 
 
ّ
ي��وم هز وأح��رق��وه، فُقتل 34 مشاِركًا في 

تركيا وال تزال تداعياته حّية حتى اليوم. 
وإل���ى يومنا ه���ذا، ال ي���زال ال��ف��ن��دق يعمل 
ك��ال��س��اب��ق، رغ����م إص������رار ال��ع��ل��وي��ن على 
هدمه  أو  ل��ل��ذك��رى،  متحف  إل���ى  تحويله 
لجعله حديقة عامة باسم الشهداء ال�34. 
وحتى اآلن، ال ت��زال خطط الحكومة إزاء 
ال��ف��ن��دق غ��ي��ر واض��ح��ة، رغ���م م��ا ق��د يكون 
مبادرة حسن نية ُترجَمت قبل نحو شهر 
ب��ت��أم��ي��م ال��ف��ن��دق، وب��ت��ع��ي��ن وزي���ر ال��دول��ة 
ق�����اروق ج��ل��ي��ك م��ن��ّس��ق��ًا ج���دي���دًا ل��ل��م��ب��ادرة 

العلوية. 

حكومة أردوغان تجاري عجز سابقاتها 
ال تزال العقدة العلوية في تركيا من أغرب املعضالت التي 
لم تعرف الجمهورية، منذ تأسيسها في عشرينيات القرن 
املاضي، كيف تحّلها، رغم أّن ظاهر املشكلة يبدو شديد 
البساطة؛ ال العلويون يريدون االستقالل أو الحكم الذاتي، 
وال حتى يرغبون في جعل أتباع املذاهب األخرى ينضّمون 
االعتراف  أمور:   3 العلويون  يريد  ببساطة،  مذهبهم.  إلى 

بأماكنهم املقدسة، والخروج من حصرية املذهب السّني 
الجمهورية  به  تعترف  الذي  الوحيد  )املذهب  الحنفي 
الدينية  الدروس  إلزامية  مبدأ  إلغاء  وبالتالي  العلمانية(، 
التاريخية  الذكرى  تثبيت  وأخيرًا  املدارس،  في  )السّنية( 
وطني  بمتحف  تخصيصهم  عبر  إليهم،  بالنسبة  األهم 

تكريمًا لشهدائهم الـ34 الذين ُقتلوا في عام 1993 

عقدة علوّيي تركيا واملطالب الثالثة 

كانوا وال يزالون من أشد 
األتراك علمانية وعنصرًا 

مؤّسسًا رئيسيًا في حزب 
أتاتورك

االعتراف بـ »بيوت الجمع« 
وإلغاء إلزامية التعليم 
الديني وتخصيص متحف 
لذكرى شهدائهم 

علمانّيون أّواًل 

نّظمت الحكومة 8 
ورش عمل ملناقشة 

حلول القضية من 
دون أن تنجح في 
تلبية مطالبهم

عام 1993 ارُتكَبت 
في حقهم مجزرة 
راح ضحيتها 34 
علويًا بعدما قرر 

أحدهم ترجمة 
»آيات شيطانية«

تظاهرة علوّية مناهضة ألردوغان في العام 2008 )أرشيف ــ أ ف ب(

ُ


