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 التجسبة الربملانية لألحصاب اإلسالمية يف تسكيا 
 "حصب العدالة والتنمية" أمنوذجا  

 
                                           )*( 

 م.م. هنال هحوذ صالح

 

 
 ملخص البحث

أثار صعود اإلسالمييف السياسي في العالـ اإلسالمي مؤشرات عديدة أىميا مدى     
يف لممنافسة البرلمانية وتداوؿ السمطة سمميا ، وىؿ ظيور إمكانية تقبؿ اإلسالمي

 . األحزاب اإلسالمية ونشاطيا السياسي ىو ىدؼ أـ تكتيؾ؟
إال أف التجربة البرلمانية لألحزاب التركية والسيما حزب العدالة والتنمية بزعامة    

رجب طيب اردوغاف قدـ أنموذجا يمكف أف يترؾ بصماتو الشاخصة عمى الحركات 
المعاصرة منذ بداية ىذا القرف والى تاريخ ليس بالقريب فكيؼ تطور الوعي  اإلسالمية 

والممارسة اإلسالمية في تركيا بحيث نجحت في المزاوجة بيف المبادئ اإلسالمية 
الثابتة و تقاليد التجربة الديمقراطية في تركيا، مما ال شؾ فيو أف اردوغاف وحزبو لـ 

نما ى و سميؿ تقاليد بدأت تترسخ حوؿ النشاط السياسي لإلسالمييف ينبثقا مف العدـ وا 
في تركيا مف خالؿ ارتقائو إلى المناصب البرلمانية والدستورية وعدـ الخروج عمييا 
واالبتعاد كميا عف مفيـو االنقالبات السياسية و الحكـ الفردي ، فمف المعروؼ أف نجـ 

 يا لممنع مف الديف اربكاف قد أسس خمسة أحزاب تعرض أربعة من
 
 

 هذرس هضاعذ في قضن التاريخ، كلية التربية، جاهعة الووصل. )*(



 التجربة البرلوانية لألحزاب اإلصالهية في تركيا 

 "حزب العذالة والتنوية" أنوورجا  

 م.م. هنال هحوذ صالح

 

 163 

مزاولة العمؿ السياسي ولـ يفكر بممارسة أي فعؿ خارج العمؿ الدستوري الشائع في 
  الحياة البرلمانية .

مف جانب أخر فاف اردوغاف وجد باف منيج أستاذه اربكاف قد وصؿ إلى طريؽ مسدود 
التركية العممانية التي تديف ألتاتورؾ بوجودىا أوصدت الباب كميا أماـ  واف التقاليد

اربكاف ومنظوره السياسي والفكري ، فأفاد مف ىذا الدرس وقدـ نموذجا شطب فيو ىذا 
المنظور وأعاد صياغتو بطريقة ذكية أفقدت خصومو ومناوئيو ذلؾ الزخـ الذي كاف 

مسمطة ، أما المسالة الثالثة فيي النشاطات يتمتعوف بو عندما أحبطوا ارتقاء اربكاف ل
واإلنجازات التي قاـ بيا اردوغاف أثناء تقمده عدد مف المناصب الميمة والسيما إدارتو 

التي وضعتو عمى تماس مباشر مع المواطف التركي وسجمت نجاحو  ؿبمدية استانبو 
يولوجيات بوصفو مسووال مخمصا نظيفا جعؿ ىمو المواطف والمجتمع أكثر مف اإليد

والشعارات إسالمية كانت أـ عممانية ، ليذه األسباب نجح اردوغاف في اكتساح 
منافسيو السياسييف والحصوؿ عمى األغمبية البرلمانية التي أىمتو لتشكيؿ الوزارة في 

فكانت فترة وجوده في ىذا المنصب مف الفترات القميمة في التاريخ التركي  2002عاـ 
فييا األوضاع السياسية وشعر األتراؾ لممرة األولى باألماف المعاصر الذي استقرت 

  بعد سمسمة طويمة مف التقمبات السياسية بيف اليميف واليسار .
 

 

 

ABSTRACT 

     For many and most important indicators the political raising 

Islamists in the Muslim world evoked the chance to accept the 

Islamists in parliamentary compete ,peaceful currency power ,Is 

the emergence of Islamic parties and their political activity a 

goal or a tactic .                                                                      

      However , the experience of Turkish parties , particularly 

Justice and Development party led by Recep Tayyip Erdogan 

made a model which left its mark on contemporary Islamic 
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movements since the beginning of this century and to date no 

adversary ,how the evolution of consciousness and Islamic 

practice in Turkey  so successful in pairing between Islamic 

principles firm and tradition experience of democracy in 

Turkey . There is no doubt , that Erdogan and his party did not 

emerge out of nonexistence ,but it is a descendant of a tradition 

that began to take hold on the political activity of the Islamists 

in Turkey by helding a parliamentary and constitutional 

position .It is known , that Necmettin Erbakan ,has established 

five parties , four of them were banned from engaging in 

political work ,but he did not consider the exercise of any act 

outside the common constitutional work in parliamentary life .    

     On the other hand ,Erdogan has found that the method of his 

leader Erbakan had reached an impasse and the traditions of the 

secular Turkish owed to Ataturk's presence closed the door 

completely in front of Erbakan and his perspective of the 

political and intellectual .He benefit from this lesson and 

provided a model eliminated in an intelligent way ,depriving his 

opponents and foes of the momentum it had enjoyed when they 

aborted upgrade Erbakan to power . The third issue is the 

activities and achievements made by Erdogan during his 

assumption of a number of important positions ,particularly 

management of Municipality of  Istanbul ,led him to direct 

contact with the Turkish citizen and registered his success as a 

sincerely clean leader  ,making his worries the citizen and 

community more than ideologies and slogans whether is Islamic 

or secular .  For these reasons Erdogan’s success in sweeping 

his political rivals and getting a parliamentary majority to enable 

him to form a ministry in 2002 . This period of his presence in 

this position witness stabilized the political situation for the first 

time in contemporary Turkish history ,and Turks felt safely after 

long series of political upheavals between the right and left .       
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 ةـاملقدم

وىػػذا التميػػز شػػمؿ  ،التركيػػة بػػالتنوع فػػي مكوناتيػػا السياسػػية السياسػػيةتمتػػاز الساحة   
تمتمػؾ بعػدا ثقافيػا وفكريػا  أخػرىثال تيػارات ذات بعػد تربػوي و التيػار اإلسػالمي فنجػد مػ

باإلضػػافة إلػػى الطػػرؽ الصػػوفية وكػػؿ ىػػذه األطيػػاؼ تنػػادي بتحقيػػؽ ىػػدفا واحػػدا ىػػو 
تمػػع التركػػي اإلسػػالمية التػػي كانػػت تمثػػؿ األسػػاس فػػي قيػػاـ المصػػالحة مػػع ىويػػة المج
 اإلمبراطورية العثمانية .

عمػػػػى المرجعيػػػػة  ةمعتمػػػػدت فميمػػػػة ىػػػػذه المكونػػػػات تبقػػػػى وميمػػػػا تعػػػػددت واختمفػػػػ   
اإلسػػالمية لكػػف االخػػتالؼ يظيػػر فػػي طريقػػة التعبيػػر المناسػػب إلعػػادة االعتبػػار لتمػػؾ 

فينػاؾ مػف تمػارس وتعمػػؿ  ؛ت فيمػا بينيػااليويػة ، وعمػى الػرغـ مػف تنػوع ىػذه المكونػا
إال أنيػا تصػب جميعػا  ؛في المجاؿ االجتماعي ومنيا مف تعمؿ في المجػاؿ السياسػي

 في بودقة التكامؿ فيما بينيا .
لػػػـ تكػػػف نزعػػػة محايػػػدة مػػػع الػػػديف المعاصػػػرة والف النزعػػػة العممانيػػػة لمدولػػػة التركيػػػة    

ؤوف الدولػػة وعػػدـ تػػدخؿ الدولػػة بمعنػى أنيػػا لػػـ تحػػرص عمػػى عػػدـ تػػدخؿ الػديف فػػي شػػ
شاممة لغرض النيػؿ مػف  إجراءات، بؿ عمى العكس مف ذلؾ قامت بفي شؤوف الديف 

الديف ومحاربة مظاىره مف خالؿ فرض سيطرتيا عمى المؤسسات الدينيػة التػي تأثير 
خمػػػؽ حالػػػة مػػػف  فشػػػمت فػػػي القضػػػاء عمييػػػا والػػػتخمص منيػػػا ، ممػػػا أدى بالتػػػالي إلػػػى

 والدولة .مف ذوي التوجيات اإلسالمية المجتمع التركي أبناء  فالصراع المستمر بي
ينقسػػـ البحػػث فضػػال عػػف مقدمػػة وخاتمػػة الػػى محػػوريف أوليمػػا يتطػػرؽ الػػى التطػػورات 
التػػي شػػيدتيا الحركػػة اإلسػػالمية المعاصػػرة فػػي أعقػػاب حظػػر حػػزب الرفػػاه والفضػػيمة 

نجازاتو الداخم يديولوجيتو وا  اقتصر عمى  ية ،  وثانييماوجذور حزب العدالة والتنمية وا 
ولحداثػػة الموضػػوع تػػـ االعتمػػاد  2003األزمػػة الرئاسػػية التػػي عاشػػتيا تركيػػا فػػي عػػاـ 

تػأتي فػي مقػدمتيا كتػاب تركيػا التػي عرفػت مػف السػمطاف الػى عمى المصادر الحديثة 
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لمؤلفػو مصػطفى الطحػاف ، كتػاب حجػاب وحػراب  2002-4421نجـ الديف اربكاف 
ة في تركيا لمؤلفو محمػد نػور الػديف ، وكتػاب تركيػا بػيف تحػديات الكمالية وأزمة اليوي

الػػداخؿ ورىانػػات الخػػارج لمجموعػػة بػػاحثيف، وكتػػاب موقػػؼ التيػػار اإلسػػالمي والتيػػار 
العممػػػاني فػػػي تركيػػػا مػػػف القضػػػية الكرديػػػة لمؤلفػػػو وليػػػد رضػػػواف ، كتػػػاب اإلسػػػالميوف 

ة لمؤلفػو عبػد الحمػيـ غزالػي الجدد والعممانية األصولية في تركيا ظػالؿ الثػورة الصػامت
فضػػال عػػف اإلصػػدارات الحديثػػة فػػي المجػػالت والصػػحؼ االلكترونيػػة المنشػػورة عمػػى 

التػي شبكة المعمومات العالمية السيما األرشيؼ الخاص بموقع قناة الجزيرة الفضائية 
 تناولت ىذا الموضوع ورصدت تداعياتو .

 
 -: ةاحملوز األول :جروز حصب العدالة والتنمي

بعػػػد الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة فػػػي تركيػػػا  أقػػػرالػػػذي و التعدديػػػة الحزبيػػػة  سػػػاعد مبػػػدأ   
( األتراؾ في إعطاء أصواتيـ لثالثػة دورات انتخابيػة متتاليػة لعػدناف 4595-4511)

دار ػجػ مخترقػةالذي فتح ثغػرة صػغيرة السػتعادة بعػض تقاليػدىـ اإلسػالمية *4س مندري
وأصػبحت االنقالبػات ، 4520الب ػمنػو فػي انقػ صػر لمتخمػػلعسكػع اػة ممػا دفػػالعمماني

حيػػػث  ،العسػػػكر تخالتػػػدالعسػػػكرية ظػػػاىرة فػػػي النظػػػاـ السياسػػػي التركػػػي مػػػف خػػػالؿ 
التػي أحػدثتيا الطبقػة ائػع مختمفػة فمػرة لوضػع حػد لمفوضػى توالت االنقالبػات تحػت ذر 

لمنػػع صػػعود اليسػػار الماركسػػي وأخػػرى لمتصػػدي والوقػػوؼ أمػػاـ القػػوى  ةالسياسػػية ومػػر 
 .(4)سالمية ومنعيا مف الوصوؿ إلى مواقع صنع القراراإل
كانت الحركة اإلسػالمية ناشػطة سياسػيا فػي تركيػا عبػر واجيػات مختمفػة طػواؿ فقد   

نصػػؼ قػػرف وكػػػاف اإلسػػالميوف حريصػػيف عمػػػى احتػػراـ النظػػاـ القػػػانوني الػػذي أسسػػػو 
ومػات ألنيػا ال لذلؾ قبمػوا بوجػود الدولػة العممانيػة لكػنيـ ىػاجموا الحك *2أتاتورؾكماؿ 
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ف الديمقراطييف اإلسػالمييف ا ،أمريكاتطبؽ الحيادية الدينية كما ىو الحاؿ في فرنسا و 
 (2)الديمقراطية النصرانية األوربية ". واألتراؾ يريدوف تطبيؽ ما يشاب

  *9عمػػػى الػػػرغـ مػػػف تعػػػرض األحػػػزاب اإلسػػػالمية التػػػي أسسػػػيا نجػػػـ الػػػديف اربكػػػافف  
 4532ثػػػػػػـ حػػػػػزب السػػػػػػالمة الػػػػػػوطني 4530عػػػػػاـ  مف حػػػػػػزب النظػػػػػاـ الػػػػػػوطنيبػػػػػدءاً 
قبػؿ المحكمػة الدسػتورية تحػت ذريعػة  لمحظر مػف.4554وحزب الفضيمة 4549الرفاه

الشػعور الػديني لمشػعب التركػي األمػر الػذي دفػع  وذلػؾ لػـ ينػإال أف ،إقامة نظاـ دينػي
 (9)ثبات وجودىـ عمى المسرح السياسي .وانشاطيـ  ؼاإلسالمييف الستئنا

التػي تتممػذ اإلسػالمية لمدرسػة اربكػاف الخمفية حزب العدالة والتنمية ذو ر تعود جذو   
ممػػا يعنػػي أف أصػػوؿ الحػػزب معظػػـ قػػادة الحػػزب، وفػػي مدرسػػتو السياسػػية عمػػى يديػػو 

والتػػػي لعبػػػت دورا كبيػػػرا فػػػي صػػػقؿ شخصػػػية ،  إسػػػالمية مػػػف منبػػػت الطػػػرؽ الصػػػوفية
فػػة بجماعػػة اسػػكندر باشػػا وجماعتػػو المعرو *1اربكػػاف بمعاونػػة الشػػيخ محمػػد زاىػػد كتكػػو

 وحزابػػأل كيمومػػف خػػالؿ تشػػ األمػػر الػػذي سػػاعد فػػي إعػػادة صػػياغة اليويػػة اإلسػػالمية
السػمطة كػأوؿ  والخمسة وتمكنو مف فرضيا عمى الساحة السياسية التركية حتى تسػمم

 (1).4552رئيس وزراء إسالمي عاـ 
ؿ اردوغػاف مػف حظػر جعػة لكف التطػورات التػي شػيدىا حػزب الرفػاه وحػزب الفضػيم  

يػػػدرؾ تمامػػػا أف الصػػػيغة التقميديػػػة التػػػي يتعامػػػؿ بيػػػا اربكػػػاف مػػػع األوضػػػاع الداخميػػػة 
والدوليػػػػػػة بػػػػػػالرغـ مػػػػػػف تحقيقيػػػػػػا بعػػػػػػض النجاحػػػػػػات إال أنيػػػػػػا كانػػػػػػت عرضػػػػػػة لمفشػػػػػػؿ 

 (1)واالنييار .
برز حزب العدالة والتنمية عمى الساحة التركيػة بقيػادة رجػب طيػب وعمى اثر ذلؾ    

إسػػػالمية سياسػػػية السػػػيما مػػػع  خمفيػػػةوالمػػػذاف جػػػاءا مػػػف  *2وؿكػػػ وعبػػػد اه *1اردوغػػػاف
فتبنػػػى صػػػػياغة ، حػػػزب الرفػػػاه صػػػاحب اكبػػػػر كتمػػػة برلمانيػػػة فػػػي حقبػػػػة التسػػػعينيات 

إيديولوجيػػة تالئػػـ وتناسػػب الحالػػة التركيػػة وتمتمػػؾ القػػدرة عمػػى إيجػػاد السػػبؿ والحمػػوؿ 
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لحداثػػة مػػف ا بػػيف المخػػروج مػػف المػػأزؽ الػػذي يعيشػػو المجتمػػع التركػػي مػػف التجػػاذب مػػ
 (2)مف ناحية أخرى .سالمية ناحية واليوية اال

إلى نفي أي شبية عف حزبػو باسػتمرار الصػمة بإيديولوجيػة اربكػاف ىذا بدوره دفعو    
وتياره اإلسالمي الذي اغضب العممانييف مرات عديدة معمنا بػاف حزبػو سػوؼ يحػافظ 

ة العسػػكرية حيػػث قػػاؿ  " عمػػى أسػػس النظػػاـ الجميػػوري متجنبػػا الصػػداـ مػػع المؤسسػػ
سػػنتبع سياسػػة واضػػحة ونشػػطة مػػف اجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى اليػػدؼ الػػذي رسػػمو أتػػاتورؾ 
إلقامػػػة المجتمػػػع المتحضػػػر والمعاصػػػر فػػػي إطػػػار القػػػيـ اإلسػػػالمية التػػػي يػػػؤمف بيػػػا 

 (3)تركيا ". يمواطن%مف 55
مف  ىناؾ عمى الرغـ مف نفي قادة العدالة والتنمية صفة اإلسالـ عف حزبيـ إال أف  

الػػػذي  *3ومػػػنيـ الخبيػػػر األمريكػػػي السياسػػػي ا ف ماكوفسػػػكي ويقػػػوؿ العكػػػس يخػػػالفيـ
قائال  " إف حزب العدالػة والتنميػة انبثػؽ مػف احػد اكبػر التيػارات   فسر حقيقة الحزب 

السياسػػية التركيػػة وىػػي حركػػة المممػػي كػػروش التابعػػة لحػػزب الرفػػاه " لكػػف مػػف جانػػب 
ف أف حػزب العدالػة والتنميػة التركػي يتػألؼ مػف عمى الػرغـ مػ "ذكر ماكوفسكي   أخر

يعػد مؤشػرا لصػالح و  (4)جماعة يطغى عمييا اإلسالميوف لكنيا ممتزمة بالديمقراطية " 
اإلسالميوف الذيف يسػعوف لموصػوؿ لمسػمطة عػف طريػؽ صػناديؽ االقتػراع ولػيس عػف 

 طريؽ العنؼ .
عى لتطبيػؽ ديمقراطيػة  " نس جسد ذلؾ إذ قاؿ ح اردوغاف لجريدة الحياةيصر ت لعؿ   

لػػذا يعػػد رجػػب طيػػب قويػػة ومتطػػورة ال تقػػؿ عػػف الػػديمقراطيات المتطػػورة فػػي العػػالـ ". 
اردوغاف ابرز قادة الحزب فقد تمكف مف تأسيس حزب معتدؿ قادر عمى التعايش مع 
العممانيػػة والتقاليػػد الميبراليػػة الغربيػػة ، حيػػث انطمػػؽ اردوغػػاف فػػي عممػػو مػػف فكػػرة اف 

نما ىو حزب الشعب الذي يريد العيش بسالـ حزب العدالة  والتنمية ليس حزبا دينيا وا 
وانػػػو يسػػػعى لتحقيػػػؽ سػػػعادة الجميػػػع ، األمػػػر الػػػذي أسػػػيـ فػػػي زيػػػادة رصػػػيده بالتػػػالي 
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حصػػػوؿ حزبػػػو عمػػػى تأييػػػد األغمبيػػػة التػػػي وفػػػرت لمحػػػزب ومرشػػػحيو فػػػوزا كبيػػػر أىمػػػو 
 .(5)لموصوؿ إلى رئاسة الحكومة 

السػػتفادة مػػف الخبػػرات والػػدروس التػػي استسػػقاىا مػػف خػػالؿ لقػػد اسػػتطاع اردوغػػاف ا  
مشػاركتو عنػدما كػاف رئيسػا لبمديػة اسػػتانبوؿ حيػث جمػع حولػو مجموعػة مػف القيػػادات 
اإلسالمية الشابة لينتيي بو المطػاؼ عنػد االنفصػاؿ السياسػي عػف معممػو نجػـ الػديف 

 انيجػػػػ اربكػػػاف ويؤسػػػس حػػػػزب تحػػػت شػػػػعار )التغييػػػر والتجديػػػػد فػػػي العمػػػػؿ السياسػػػي
 (40)ومضمونا (مخالفا معممو وتاركا إياه خارج المعبة السياسية التركية .

فػػي ضػػوء ذلػػؾ وجػػد اردوغػػاف نفسػػو محاصػػرا لػػيس مػػف قبػػؿ حمػػاة العممانيػػة فحسػػب   
بؿ مف أسػتاذه اربكػاف لخروجػو عػف  نيجػو واتيامػو بالعمالػة  لمغػرب إال انػو رد عمػى 

ماكنت عميو قبؿ ثالثيف سنة الف عقمي  ذلؾ بالقوؿ  "تغيرت بؿ تطورت لـ ابؽ عمى
ليس متحجرا ".وإلدراؾ اردوغاف صعوبة االستمرار بنيج أسػتاذه اربكػاف انتيػز فرصػة 
حظر حزب الفضيمة لتشكيؿ حزبو مع عدد مف أعضاء الحزب المحظور ومنيـ عبد 

كػوؿ ، وقػد أوضػح اردوغػػاف نقطػة الخػالؼ مػع أسػػتاذه خػالؿ مقابمػة صػحفية مػػع  اه
الحيػاة  قػائال  " إنػي فػي خػالؼ حػوؿ المبػادئ مػع أسػتاذي نجػـ الػديف اربكػاف جريدة 

وىذا دفعني إلػى تشػكيؿ حػزب جديػد واالنفصػاؿ عػف الخػط الػذي ال يػزاؿ يسػير عميػو 
 (44)حزب السعادة ".

وفيما يتعمؽ بقناعات اردوغاف اإلسالمية فقد أعمػف قػائال  " نعتقػد اليػـو اف بعػض    
الماضػي خاطئػة بيػد انػو ينبغػي النظػر إلػى المسػتقبؿ إنػي اعتبػر قناعاتنا المعمنػة فػي 
وممػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػو انػػػو بػػػالرغـ مػػػف اخػػػتالؼ اردوغػػػاف فػػػي  التغيػػػر فضػػػيمة "،

توجياتػو الفكريػة مػع اربكػاف إال انػو يتفػؽ معػو تمامػا فػي موقفػو مػف العممانيػة التركيػة 
نييف بػػػأمور الػػػديف وعػػػدـ العممػػػا تحيػػػث نػػػدد اربكػػػاف طػػػواؿ مشػػػواره السياسػػػي بتػػػداخال

  (42)إعطاء الحؽ لمفرد فيما يؤمف بو .
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ونػػػادى اردوغػػػاف بالعممانيػػػة بمعناىػػػا األوربػػػي ولػػػيس العممانيػػػة الكماليػػػة فػػػي حػػػديث   
المندنيػػػػة أبػػػػاف رئاسػػػػتو لبمديػػػػة اسػػػػتانبوؿ إذ  Jenhy Whiteأجرتػػػػو معػػػػو صػػػػحيفة 

مارسة الحياة الػذي يريػد قاؿ  "يفضؿ النظاـ العمماني الذي يمنح لكؿ فرد الحؽ في م
سػواء أكػػاف إسػػالميا أـ غيرذلػػؾ "، مضػػيفا  "أنػا مسػػمـ لػػدي مسػػؤولياتي أمػػاـ اه الػػذي 
خمقنػػي وأحػػاوؿ تنفيػػذ تمػػؾ المسػػؤولية لكػػف أحػػاوؿ اف أحػػافظ عميػػو بعيػػدا عػػف حياتػػو 
السياسػػػية وجعمػػػو خاصػػػا بػػػي "، مشػػػيرا الػػػى اف الحػػػزب السياسػػػي ال يمكػػػف اف يمتمػػػؾ 

ىػػو شػػي سػػامي ال يمكػػف اسػػتغاللو سياسػػيا ، بالمقابػػؿ رفػػض اردوغػػاف الػػديف ، الػػديف 
 (49)القمع الميبرالي لإلسالـ الذي مارستو الكمالية لعقود كثيرة .

بابتعػػػػاده عػػػػف العبػػػػارات  وإف ابتعػػػػاد اردوغػػػػاف عػػػػف اسػػػػتغالؿ الػػػػديف وعػػػػدـ تسييسػػػػ   
تيـ والتشػػػبييات مكنػػػو مخاطبػػػة اإلسػػػالمييف وغيػػػرىـ فػػػي الوقػػػت نفسػػػو فكسػػػب أصػػػوا

، حتػػػػى اف المحممػػػػيف  2002لصػػػالحو والتػػػػي ترجمػػػػت فػػػي انتخابػػػػات تشػػػػريف الثػػػاني 
 .(41)فوز الحزب الى شخصية زعيمو بالدرجة األولى اارجعو 

فقد شيدت الحركة اإلسالمية تطورا خطيرا خالؿ الثالثيف عاما وىػو التنػافس حػوؿ   
سػابقة لحركػة الفكػر الزعامة أثناء انعقاد مؤتمر حزب الفضيمة فكانت عمى موعد في 

إذ تجػػػرا احػػػد نوابػػػو الوقػػػوؼ فػػػي وجػػػو الػػػزعيـ نجػػػـ الػػػديف *4الػػػوطني "المممػػػي كػػػروش" 
 (41)اربكاف مطالبا محاسبتو ومناقشة سياستو.

تمخض عف ذلؾ تبادؿ االتيامات بيف كؿ مػف جنػاحي التجديػد والتقميػد وعػف ىػذه    
ذا العمر؟ ، يجب اف نكػوف االتيامات ذكر كوؿ  " تقولوف أننا ما زلنا صغار ابعد ى

مػػف جانبػػو  "شػػيدنا خروجػػا سػػافرا عمػػى *5رجػػائي قوطػػاف  دشػػركاء فػػي القػػرار" وجػػاء ر 
تقاليػػدنا الحزبيػػػة إذ أصػػػر زمالئنػػػا عمػػػى خػػوض االنتخابػػػات ضػػػدي وبقائمػػػة منفصػػػمة 
تمامػػا "، وبػػرر كػػوؿ أسػػباب الترشػػيح ضػػد قوطػػاف قػػائال  " مشػػكالتنا تكمػػف فػػي تغيػػر 

ع الحقائؽ بأفضؿ شكؿ وتييئة حزبنا لمواجية وقائع الحياة ويجب الواقع واالنسجاـ م
اف نقػػـو بيػػذا عبػػر تحػػديث أسسػػنا أي ثقافتنػػػا المحميػػة وفكرنػػا ".وفيمػػا يتعمػػؽ بػػػالفكر 
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المحمػػػي أضػػػاؼ غػػػوؿ  " اف الفكػػػر المحمػػػي قػػػوي لكػػػف يجػػػب اف نفعمػػػو بعالقػػػات مػػػع 
عزال ػتنتظر وستبقى من األفكار األخرى إذا حافظت عمى االنغالؽ وقمت بالطاعة فال

."(42) 
إال أف وجود اربكاف الذي أعطى تأييػده إلػى كوتػاف شػكؿ عائقػا أمػاـ فػوز كػوؿ مػع   

ىػػػذا قػػػاؿ  "حققنػػػا نجاحػػػًا كبيػػػرًا، الغالبيػػػة كانػػػت تؤيػػػدنا وتػػػرى أننػػػا عمػػػى حػػػؽ ، واف 
سياستنا ىي الصػحيحة نصػؼ األعضػاء صػوتوا لنػا والنصػؼ األخػر امتنػع لكػف بػال 

  (43)المؤتمر نقطة تحوؿ ميمة في تاريخ الحياة السياسية في تركيا ". شؾ كاف ذلؾ
كاف إقداـ كوؿ عمى تمؾ الخطوة إليمانو بضرورة التغيير والتحػديث واالسػتفادة مػف   

الدروس السابقة حيث قاؿ  " االنعػزاؿ يولػد الجمػود ، والجمػود يولػد الػزواؿ وبعػد فتػرة 
ظير مقاومة ، مقاومػة تػودي الػى التصػمب ، مف اجؿ المحافظة عمى الوضع القائـ ت

والتصػمب يجبػػرؾ عمػى القيػػاـ بػبعض الممارسػػات غيػر العقالنيػػة ، وفػي أطػػار مبػػادئ 
 (44)أف نكوف قاطرة التغير ". احزبنا وشخصيتنا الحزبية نريد بمبادراتنا وقراراتن

فاعتمػػػد كػػػوؿ فػػػي طرحػػػو عمػػػى لغػػػة الحػػػوار لمناقشػػػة االنتخابػػػات لتحقيػػػؽ طموحػػػو    
جعؿ األحزاب اإلسالمية نموذجا يحتذى بو فيقوؿ " كنا نتمنى اف ننجح بالتغير مف ب

خالؿ الحوار واالنتخابات لنكوف مثاال تحتذي بو بقية األحزاب اإلسالمية فػي الشػرؽ 
األوسػػط التػػي تسػػعى وراء اإلصػػالح فكػػاف ذلػػؾ سيصػػبح نموذجػػا لإلصػػالح والتجديػػد 

 (45)مف الداخؿ ".
مر كػػوؿ يؤكػػد عمػػى ضػػرورة  مشػػاركة المػػواطنيف وعػػدـ إلغػػاء فضػػال عػػف ذلػػؾ اسػػت   

مكانيػػػػة االسػػػػتفادة مػػػػنيـ فػػػػي إدارة الػػػػبالد موضػػػػحا التبػػػػايف بػػػػيف المشػػػػاركة  عقػػػػوليـ وا 
والطاعة ويرى اف ىناؾ اختالؼ بينيما قػائال  "حركتنػا ىػدفيا تفعيػؿ عمػؿ شػعبنا بػؿ 

نضػػمف مشػػاركة  كػػذلؾ عقػػوليـ والمشػػاركة يجػػب اف تكػػوف أوال داخػػؿ الحػػزب ومػػف ثػػـ
المواطنيف في تركيا في إدارة البمػد ويجػب اف تػنعكس عمػى سياسػات حزبنػا لػيس فقػط 

 (20)قياداتو المركزية بؿ تفعيؿ مشاركة قواعده ".
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أدى إخفاؽ الحوار في إنجاح أىـ محاولة لمتجديد واإلصالح في التيار اإلسالمي    
حاولنػػا اف نوصػػؿ وجيػػة نظرنػػا السياسػػي فػػي تركيػػا إلػػى االنقسػػاـ ويعمػػؿ كػػوؿ ذلػػؾ  " 

لحػػػؿ مشػػػاكمنا بشػػػكؿ ىػػػادي وبػػػالحوار لكننػػػا أدركنػػػا أف الحػػػوار ال يفيػػػد وال يغيػػػر مػػػف 
سياسػػة الحػػزب لػػذلؾ لجئنػػا الػػى قػػانوف األحػػزاب وطالبنػػا بعقػػد مػػؤتمر طػػارئ " ، وبعػػد 
حظر حزب الفضيمة بقرار المحكمة الدستورية صػرح كػوؿ قػائال  " بػاف ظيػور حػزب 

فكػػػػاف تشػػػػكيؿ حػػػػزب العدالػػػػة  (24)منػػػػو ونحػػػػف جػػػػادوف بيػػػػذا الصػػػػدد ".جديػػػػد ال مفػػػػر 
 والتنمية .

نما سػبقتو ظػروؼ ومميػدات أسػيمت     فػي ولـ يأتي قرار تشكيؿ الحزب مف فراغ وا 
اربكػاف ففػي  القػى المػوـ عمػىالمسػتوى الػداخمي ىنػاؾ مػف فعمػى  التشػكيؿ ،فكرة  بمورة

 4554حظػر حػزب الرفػاه عػاـ و  4553أعقاب سقوط حكومتو عمى يد العسكر عاـ 
 لعمػؿ السياسػي لمػدة خمسػة سػنوات ،مف قبؿ المحكمة الدستورية ومنعو مػف مزاولػة ا

الحػزب والػذي يعػد ة يس حزب جديد أطمؽ عميػو حػزب الفضػيمتأسعمى ـ اربكاف اقدوا
فػػي إطػػار الشػػد والجػػذب بػػيف زاب اإلسػػالمية التػػي أسسػػيا الرابػػع ضػػمف سمسػػمة األحػػ

الشبابية داخػؿ  اتبعض القيادمف قبؿ معارضة  ، ظيرتلعمماني التيار اإلسالمي وا
 موجيػةنظػرىـ ( )وجيػة  فمػ تفزة لمعسكر والمتفػردة بػالقرارالحزب عمى سياساتو المس

ممشػػػػكالت الداخميػػػػة حمػػػػوؿ مناسػػػػبة ل لػػػػو االتيػػػػاـ بافتقػػػػاره القيػػػػادة القػػػػادرة عمػػػػى إيجػػػػاد
 (22)والخارجية .

بب مػا تعػرض إليػو مػف مشػاكؿ تمثمػت برغبػة مع ىذا لـ يستمر الحزب طػويال بسػ   
"بزعامػػػة رجػػػب طيػػػب  جػػػددلا فعرفػػػوا باسػػػـ "االصػػػطالحيو  اؿ عػػػدد مػػػف النػػػوابانفصػػػ

ة المحظور أكد ذلػؾ زعيـ حزب الفضيم كوتافح  ولعؿ تصريوؿ ك اردوغاف وعبد اه
بقولػػو  " فػػي الحقيقػػة بػػدأت بعػػض األفكػػار والمفػػاىيـ المختمفػػة والجديػػدة تطفػػو عمػػػى 

حظر حزب الرفاه وتشكيؿ حزب وخالؿ 4553شباط  24السيما بعد انقالب  السطح
فمػػـ  بػػدأت بعػػض التيػارات بػػالظيور بشػػكؿ عمنػػي وواضػح داخػػؿ الحػػزب ."، الفضػيمة 
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 وؿ ألسػػػتاذه كوتػػػاف وزعيمػػػو اربكػػػاف فػػػي االخػػػتالؼ معيمػػػا فػػػي الػػػرأيكػػػيمنػػػع احتػػػراـ 
 (29)في تركيا .قيادة حركة تجديدية داخؿ التيار اإلسالمي باتخاذ قرار 

ر اإلسالمي مػف قبػؿ الػبعض بسػبب الشبابية عف التيا اتوفسر قرار انفصاؿ القياد  
ى عضوات اربكاف في شؤوف حزب الفضيمة مف وراء الستار فقد ذكرت إحد تخالتد

لحػػزب الفضػػيمة مػػف  " بالتحديػػد كانػػت قيػػادة اربكػػاف  بخصػػوص ذلػػؾ حػػزب الفضػػيمة 
كيؿ تيػػار رافػػض مػػػف الشػػباب كػػانوا ضػػد تفػػػرد بعيػػد عػػف طريػػؽ كوتػػاف سػػػببا فػػي تشػػ

أمػػا المشػػكمة الثانيػػة فيػػي توجيػػو االتيامػػات لمحػػزب مػػف  اربكػػاف فػػي سياسػػة الحػػزب "
الكماليػػػة كونػػػو وريثػػػا لحػػػزب الرفػػػاه  الدسػػػتورية بذريعػػػة مخالفػػػة المبػػػادئ قبػػػؿ المحكمػػػة

 (21).2004حزيراف  21تاريخ حظر الحزب بفأصدرت المحكمة قرارىا ب
فينػػاؾ مػف يػػرى اف وجػود حػػزب كحػزب العدالػػة والتنميػػة لمسػػتوى الخػارجي عمػى او    

يعتبػػػر احػػػد مخػػػارج الغػػػرب والواليػػػات المتحػػػدة مػػػف مػػػأزؽ اسػػػممة المنطقػػػة مػػػف ناحيػػػة 
وأسباب تتعمؽ باألجندة األمريكية وبقضية الحرب عمػى )اإلرىػاب( واف نمػوذج حػزب 

)تطػػػػرؼ( أحػػػػزاب اإلسػػػػالـ العدالػػػػة والتنميػػػػة ىػػػػو السػػػػبيؿ األكثػػػػر ناجحػػػػا فػػػػي احتػػػػواء 
 (21).السياسي

  بقيػػادةامػػة الجنػػاح التقميػػدي حػػزب السػػعادة بزع وبعػػد حظػػر حػػزب الفضػػيمة تأسػػس   
،وبعػػد مػػرور أسػػبوع عمػػى ذلػػؾ قػػررت القيػػادة الشػػبابية  2004تمػػوز  20كوتػػاف فػػي 

واإلعالف عف تأسيس حزب  ،غوؿ االنفصاؿ المتمثمة برجب طيب اردوغاف وعبد اه
 (22).التنمية العدالة و 

رئيس الشبابية خافيا عمى احد بدليؿ تصريح نائب  آتلـ يكف قرار انفصاؿ القياد    
حزيػػػػراف  20فػػػػي مقابمػػػػة صػػػػحفية نشػػػػرت يػػػػـو شػػػػنر مطيػػػػؼ آلعبػػػػد حػػػػزب الفضػػػػيمة 

ة أعػػدت حزبػػا بػػديال سػػيظير يممجموعػػة مػػف الشػػباب فػػي حػػزب الفضػػ  " إف 2004
مػػف قبػػؿ الػػرأي العػػاـ  كانػػت متوقعػػة كمػػا اف مسػػالة االنفصػػاؿ خػػالؿ ىػػذا الصػػيؼ "

حيػػث ذكػػر مكتػػب رئػػيس تحريػػر جريػػدة تػػوركيش ديمػػي نيػػوز بخصػػوص ذلػػؾ قػػائال  " 
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قسػػػـ يسػػػمى  قسػػػميفالفضػػػيمة أف ينقسػػػـ نوابػػػو إلػػػى حػػػزب انػػػو مػػػف المتوقػػػع بعػػػد حػػػؿ 
" ومف المنتظر أف يشكموا حزبا ، والقسـ الثاني نواب حزب الفضػيمة  ف"االصطالحيو 

سيصبحوف قوة معارضة في البرلماف يرفضوف األفكار  ـتقميديوف" وىا خريف وىـ "ال
نائبػػا  94بػػػ 4551الغربيػػة ويتحركػػوف مثممػػا كػػاف حػػزب الرفػػاه يتحػػرؾ قبػػؿ انتخابػػات 

 (23). فقط "
وؿ المعػػروؼ بقربػػو مػػػف اربكػػاف والػػذي كػػاف فػػي يػػـو مػػا وزيػػػر كػػمػػف جانبػػو بػػرر    

يػاريف فإمػا أف يكػوف لػدينا حػزب شػفاؼ خارجيتو في حكومة الرفاه قائال  " كنا بيف خ
أو غير شفاؼ ويمكف أف يكوف داخؿ الحزب أفكار متعددة ومختمفة بؿ ربمػا مخالفػة 

األفكػػار بأسػػموب تمػػؾ مناقشػػة جميػػع فسػػح المجػػاؿ لالميػػـ ، مطػػرح العػػاـ لومناىضػػة 
جماع " فشؿ حػزب الرفػاه يعػود اف  ، ومف وجية نظرهعممي والخروج باتفاؽ وتفاىـ وا 

 " كنػا نعػاني الكثيػر وبسػبب ذلػؾ فػاف حزبنػا خػذؿ ناخبيػو  قػائال عنياتحدث  ابألسب
ا جدا مف اربكاف كانت يب " عممت قر  ولـ تحقؽ سياساتو النجاح المنشود " ، وأضاؼ

وتعتمد عمى الخطب الحماسية والشعارات ومداعبػة  يةسياستنا حينيا بعيدة عف الواقع
 (24)مشاعر الناخبيف ".

قػػػاؿ  " إف مػػػف الخطػػػأ أف نسػػػاوي  إذردوغػػػاف وجيػػػة النظػػػر نفسػػػيا كػػػاف ال ذلؾكػػػ   
، ولسػنا حزبػا  الحزب بالديف والديف بالسياسة إننا النيػدؼ إلػى تأسػيس دولػة إسػالمية

إما في حاؿ انخراط الناس األتقيػاء فػي الحيػاة السياسػية مػع امتنػاعيـ عمػى ثيوقراطيا 
 (25).حديث عف اإلسالـ السياسي"اعتبار المعيار الديني مرجعا ليـ فال يمكننا ال

حػػػزب  ثيػػػر أي ردة فعػػػؿ مػػػف قبػػػؿ أعضػػػاءىػػػذا األمػػػر لػػػـ ي لمنظػػػر أف الفػػػتومػػػف ال  
ف أبؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ فقػد بػدا وكػ ة فمـ يصدر أي احتجاج أو اعتراضالفضيم

ف الذي جاء فيو  " جذع الشجرة عندنا ...إف الذيف قوطااألمر طبيعيا بدليؿ تصريح 
 (90)سوؼ يعودوف إلينا ثانية في األياـ القميمة المقبمة ".انفصموا عنا 
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 مثمػػوالسياسػػي والػػذي  اإلسػػالـوقػػد مثػػؿ ىػػذا االنفصػػاؿ تقاطعػػا عمميػػا مػػع نمػػط مػػف   
اربكػػاف مػػف خػػالؿ أحزابػػو ألكثػػر مػػف ثالثػػة عقػػود مػػف الػػزمف ففػػي الوقػػت الػػذي اعتبػػر 

ور الحركػة اإلسػالمية ، البعض أف تجربة العدالة والتنمية بداية مرحمػة جديػدة فػي تطػ
اعتبرىػػا آخػػروف بدايػػة عصػػر جديػػد نجػػح فيػػو تيػػار ينتمػػي تاريخيػػا إلػػى تيػػار اإلسػػالـ 

عمى الرغـ مف نفػي الحػزب صػفة اإلسػالـ ،ربمػا لفشػؿ تجربػة حػزب الرفػاه ،السياسي 
التػػػي اثبػػػت بشػػػكؿ عممػػػي صػػػعوبة تطبيػػػؽ البرنػػػامج اإلسػػػالمي فػػػي صػػػورتو المعتدلػػػة 

بػػػػدليؿ انزعػػػػاج اردوغػػػػاف عمػػػػى الصػػػػحافة التركيػػػػة ،يا اربكافوالديمقراطيػػػػة التػػػػي قػػػػدم
واألوربية وتوجيو انتقاده بشدة أثناء توصيؼ حزبو "باإلسالمي " حيث صرح قػائال  " 

  (94)باف حزب العدالة والتنمية ليس إسالميا وال يشكػؿ الديف محػورا في عممػو ".
 ،ح أوربيػيف بمعنػى الكممػةوؿ فػي االتجػاه نفسػو قػائال  " نريػد اف نصػبكػ عبػركذلؾ   

وفػػػػي  ،الحكومػػػػة عمػػػػى الكنػػػػائس ماتقدمػػػػو لمنػػػػاس أيػػػػاـ األحػػػػد  ضفػػػػي ألمانيػػػػا ال تفػػػػر 
بريطانيػػا يمكػػف لمفتيػػات اف يػػذىبف لمجامعػػات وىػػف يرتػػدف مػػايحمو ليػػف بمػػا فػػي ذلػػؾ 
الحجاب اإلسالمي "، ويستمر بالقوؿ  " أما في تركيا فحديثؾ عف اإلسالـ كما يحمو 

بالسػػػجف وبالتأكيػػػد فػػػاف الفتيػػػات ال يسػػػتطعف دخػػػوؿ الجامعػػػات أو لػػػؾ قػػػد يمقػػػي بػػػؾ 
 (92)المكاتب الحكومية وىف يرتدف الحجاب ".

تبمورت فكرة تأسيس حزب العدالة والتنمية في ظؿ االحتقاف التركػي  مف اجؿ ذلؾ   
زالػػػة  بػػيف اإلسػػػالمييف والنظػػاـ العممػػػاني ولتجنػػب الصػػػداـ مػػع المؤسسػػػات العممانيػػة وا 

متوارثػػة عػػف الظػػاىرة االربكانيػػة اعتمػػدت قيػػادة الحػػزب خططػػا تحػػوؿ دوف الشػػكوؾ ال
 (99). 4553شباط  24مواجية النظاـ وعدـ فسح المجاؿ لتكرار ماحدث في 

ومػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر اف قػػػػرار تأسػػػػيس الحػػػػزب اسػػػػتغرؽ وقتػػػػا طػػػػويال مػػػػف عقػػػػد    
فػػػي  اجتماعػػات ونقاشػػػات مطولػػة عمػػػى العكػػس مػػػف السػػػرعة التػػي عػػػرؼ بيػػا اربكػػػاف

ف تحػػػػدي كبيػػػػر لمخػػػػروج بصػػػػيغة تجمػػػػع بػػػػيف يمػػػػاـ المؤسسػػػػياتأسػػػػيس أحزابػػػػو وكػػػػاف 
 (91)اإلصالح والتجديد دوف التخمي عف اليوية اإلسالمية .
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وألجؿ إنجاح ىػذه التجربػة ذكػر كػوؿ قػائال  "مػف اجػؿ إظيػار اختالفنػا عػف البقيػة    
وث السياسػػػية وجػػػديتنا كػػػاف عمينػػػا اف نعمػػػؿ بشػػػكؿ جػػػدي وعممػػػي فأقمنػػػا مركػػػزا لمبحػػػ

والفكرية تمت فيو مناقشة جميع األفكار دوف تحفظ ، بحثنا كيؼ نشكؿ حركة تجديػد 
صػالح واسػتعنا فػػي سػبيؿ ذلػػؾ بأصػدقاء لنػػا مػف الخػارج ليػػـ تجربػة جيػػدة مػف اجػػؿ  وا 

 (91)الوصوؿ الى تصور واضح لحركتنا الجديدة".
 

     -تأسيس حصب العدالة والتنمية :
وتحديػػدا فػػي الرابػػع عشػػر مػػف آب والدة حػػزب  2004شػػيدت تركيػػا فػػي صػػيؼ     

 أربعة وسبعوف شخصػا مػف التكنػوقراط ورجػاؿ القػانوف وعػدد مػفالعدالة والتنمية ضـ 
باإلضافة إلى مؤسسيو اردوغاف ورفاقو رافعا  فالسياسييف اليمينيف والقومييف والميبراليي

مػػػاف مػػػف حػػػزب (ولػػػـ يضػػػـ الحػػزب أعضػػػاء مػػػف البرلاإلصػػػالح والديمقراطيػػػة )شػػعار 
 ، ربما قصد اردوغاف مف ذلؾ اإلشارة لنفي صفة اإلسالـ عف حزبو .(92)الفضيمة

بمصػػطمح جديػػد يصػػؼ بػػو ىويػػة حزبػػو بأنػػو محػػافظ وديمقراطػػي اردوغػػاف خػػرج     
وضػػمف ىػػذا اإلطػػار صػػرح اردوغػػاف قػػائال  " نحػػف حػػزب محػػافظ وديمقراطػػي بمعنػػى 

وبعػػد اإلعػػالف عػػف تأسػػيس الحػػزب ، يػػة "إننػػا نحػػافظ عمػػى عػػادات وتقاليػػد األمػػة الترك
 42قال مف البرلماف مما كانوا نوابا في حزب الفضيمة يـو ت( نائبا مس14) إليو انضـ
 (93). 2004أب 
عقػد " واسػتقطاب شػرائح مختمفػة مػف المجتمػع  تحت شعار "العمػؿ مػف اجػؿ تركيػا   

زنػػػػة اف بالمو ألقػػػػى فيػػػػو اردوغػػػػاف خطابػػػػو المقػػػػرو ، لمحػػػػزب ي األوؿالمػػػػؤتمر التأسيسػػػػ
الحياديػػػة، فمػػػـ يػػػذكر أتػػػاتورؾ فػػػي خطابػػػو ، كمػػػا ابتعػػػد عػػػف الخػػػوض فػػػي موضػػػوع 

الـ ، معتمػػدا عمػػى اإلعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف واالتفاقيػػة األوربيػػة لحمايػػة ػاإلسػػ
 (94)حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية .
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لحػػزب الرجػػؿ الثػػاني فػػي اغػػوؿ بعػػد مػػرور يػػـو واحػػد عمػػى تأسػػيس الحػػزب صػػرح    
ليؤكػػد عمػػى البعػػد الشػػامؿ لمحػػزب قػػائال  " اف حزبنػػا لػػيس حزبػػا دينيػػا ، ونحػػف نعمػػؿ 

وسػػافرات ممتحػػيف وغيػػر  تحجبػػاتعمػػى ضػػماف تمثيػػؿ الجميػػع وفػػي عػػداد مؤسسػػينا م
ممتحيف ، اف السياسييف ليسوا وسػيمة تبميػب بػؿ لمخدمػة ، ىػدفنا التطبيػع والعمػؿ عمػى 

 "نحف حػزب أوربػي محػافظ وحػديث ال نعتػرض ، مضيفامسياسة "لتعميـ مفيوـ جديد 
 فإذا وصفنا بأننا ديمقراطيػوف مسػمموف عمػى غػرار الػديمقراطيوف األوربيػوف المسػيحيي

 (95)في األقطار األوربية األخرى ولكف ىذا ال يعني إننا حركة دينية ".
 
 

   -أيديولوجية حصب العدالة والتنمية :
نػػػػامج التنميػػػػة والتحػػػػوؿ الػػػػديمقراطي "  الػػػػذي أطمػػػػؽ عميػػػػة "بر  جػػػػاء برنػػػػامج الحػػػػزب  

بخمسة بنود ليكوف خريطة عمؿ الحزب وقادتو إلثبات وجودىـ والوفاء بالوعود التػي 
السػػيما تػػوفير الرفاىيػػة مػػف خػػالؿ تحسػػيف األوضػػاع االقتصػػادية   يفقطعوىػػا لمنػػاخب

 الء القػػادة ألجػػؿ تحقيػػؽ ذلػػؾ البػػد مػػفؤ لتركيػػا وتحقيػػؽ المزيػػد مػػف الحريػػات  فػػأدرؾ ىػػ
توفر كادر يمتمؾ خصائص المعرفة فضال عف وضع بػرامج واقعيػة ومشػاريع تنمويػة 

 (10)لفتح أفاؽ مستقبمية لرؤية الحاضر والمستقبؿ بوضوح .
لػػذا تبنػػى اردوغػػاف أيديولوجيػػة مخالفػػة تمامػػا لتوجيػػات اربكػػاف فقػػدـ برنػػامج حزبػػو    

ت كافػػػػػة ضػػػػػـ مقدمػػػػػة وخمسػػػػػة بنػػػػػود وخاتمػػػػػة تناولػػػػػ 2009-9-44االنتخػػػػػابي فػػػػػي 
 التيلحقوؽ األساسية والمبادئ االمستويات الداخمية والخارجية ، فقد ضـ البند األوؿ 

فػي مجتمػع  فيعيشػو المجتمعية ىو األيمػاف بػاف األفػراد العنصر األىـ لمثقة  تضمنت
سوؼ يحافظ عمى أسس النظػاـ الجميػوري معمنا أف حزبو  ،يحتـر حقوقيـ وحرياتيـ 
سػػنتبع سياسػػة واضػػحة ونشػػطة مػػف اجػػؿ اف حزبػػو  "، مبينػػاوالتزامػػو بمبػػادئ أتػػاتورؾ
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صػػػالحاتو  الوصػػػوؿ الػػػى اليػػػدؼ الػػػذي رسػػػمو أتػػػاتورؾ معتبػػػرا أف مبػػػادئ أتػػػاتورؾ وا 
 .(14)الى مستوى المدنية الحديثة  ضالمحرؾ األىـ بالنيو 

أنػو لػـ يمػس  الحزب برنامجأما البند الثاني فقد تناوؿ المستوى السياسي فجاء في    
ولف يقوض اتفاقيات تركيػا مػع الخػارج ولػف يسػعى الػى اسػتفزاز دوؿ الجػوار الدستور 

 . (12) مؤكدا عمى أف أوؿ عمؿ سيقوـ بو زيارة اليوناف وأوربا
فػي بنػاء العالقػات مػع األحػزاب  ةالحزب عمى المواظبػبرنامج أكد  مف جانب أخر   

تحديػػػد  عمػػػى مؿء كانػػػت بالسػػػمطة أو الػػػى جانػػػب المعارضػػػة وانػػػو سػػػيعاالعممانيػػػة سػػػو 
 ييػرخمػؽ حالػة التغلو ،العالقة مع المراكػز الماليػة وعمػى رأسػيا صػندوؽ النقػد الػدولي "

تبنػػػى الحػػػزب أيديولوجيػػػة قائمػػػة عمػػػى ضػػػرورة االسػػػتعانة بالػػػدوائر الخارجيػػػة إلحػػػداث 
قامة جسور التغيرات داخمية مف خالؿ  تصاؿ معيا إلتاحػة المزيػد االتوجو نحو أوربا وا 

مػػا  ربمػػا أراد بػػذلؾ محػػو (19)،وؼ تقمػػؿ مػػف تػػدخالت العسػػكر مػػف الحريػػات التػػي سػػ
 .عمؽ باألذىاف مف قناعات بأنو ال يمكف أحداث تغير داخمي بدوف تدخؿ العسكر 

انو يحتـر الحريات الدينية والفكرية وليس منغمؽ عف العػالـ  كما أكد برنامج الحزب  
وؿ  " مػف كػوص ذكػر ويعتمد أسموب التسامح والحػوار فػي سياسػاتو وفػي ىػذا الخصػ

ال  الخطػأ القػوؿ أنػػو حػزب إسػالمي فػػي بمػد مسػمـ ، ال يمكنػػؾ احتكػار الػديف لنفسػػؾ وا 
فييػا نجػاح وفييػا فشػؿ فػال يمكننػا اف نحمػؿ  ،فماذا ستكوف األحزاب الباقيػة والسياسػة
يجػػب اف يبقػػى الػػديف و الػػديف فػػوؽ كػػؿ شػػي اف الػػديف سػػبب فشػػمنا "،وأضػػاؼ غػػوؿ  " 

أبػدا الػديف حقيقػة ال يمكػف  ،الػديف    عػف  يعني تخمينا ذا الىفوؽ كؿ المسائؿ لكف 
ضػمف  ، لذا جػاء "يةػسياس   كما اف الحزب يرفض استغالؿ الديف ألغراض إنكارىا،

اف اإليماف بتوزيع الحريات والديمقراطية ىو الذي سيضػمف إزالػة بنود برنامج الحزب 
ف ىػػػػػي مػػػػػف أىػػػػػـ حقػػػػػػوؽ أي عوائػػػػػؽ إمػػػػػاـ حريػػػػػة التػػػػػديف والعبػػػػػادة الف حريػػػػػة الػػػػػدي

 (11).اإلنساف 
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وفي موضوعة تحقيؽ العدالة وسيادة القانوف كاف ىدؼ الحزب جعؿ الدولة "دولة    
جػػد الحػػزب ضػػرورة تقػػديـ مقتػػرح لكتابػػة دسػػتور فو قػػانوف بػػدال مػػف كونيػػا دولػػة نظػػـ " 

أيموؿ والذي وضع مف قبؿ العسكر لـ يعد يمبي  42باف دستور   توجديد العتقاد قاد
يجػػادياجػػات تركيػػا وتطمعاتيػػا الداخميػػة والخارجيػػة و احت الحمػػوؿ لسػػد الثغػػرات السػػمبية  ا 

بػػالرغـ مػػف اف  (11)التػػي كانػػت سػػببا فػػي تػػردي أوضػػاع تركيػػا فػػي كافػػة المجػػاالت " 
 الحزب أعمف تمسكو بالدستور .

مػػػف العممانيػػػة فقػػػد حػػػاوؿ تجنػػػب الصػػػداـ مػػػع المؤسسػػػة  اقػػػؼ الحػػػزبمو  أمػػػا عػػػف   
صػفة المحػافظ  ائػوو اإلسػالمية وأعطيػمرجعالعف  التخميؿ إعالنو العسكرية مف خال

الشػريعة اردوغػاف  لػذا فسػر ينادي بتطبيؽ الشػريعةفمـ الديمقراطي المؤمف بالعممانية  
عمى أنيا نوع مف النظاـ فحسب بينما مػف الممكػف  ى الشريعة" يمكف النظر إلقائال  

 (12)."اف ينظر ليذا النظاـ باعتباره نظاما قانونيا
كما فسر الحزب "العممانية" ضمف برنامجو تفسيرا أخر بأنيا ليست عػدوا لمػديف بػؿ   

عػػػدىا أداة ديمقراطيػػػة فقػػػد ذكػػػػر اردوغػػػاف قػػػائال  " سػػػوؼ نعمػػػػؿ عمػػػى مجابيػػػة ىػػػػذا 
يػذائيـ "، مؤكػدا عمػى اف  المفيوـ الخاطئ، سنعمؿ عمى منع استضػعاؼ المتػدينيف وا 

 (13)ة ولف يكوف داخؿ الحزب مكانا لسطوة زعيـ .الحريات والحقوؽ اإلنسانية مكفول
مف العممانية قائال " نحف ممتزموف  الحزب وؿ عف موقؼكصرح  وفي السياؽ ذاتو  

التزامػا كػامال بالعممانيػة التػي تعنػي فصػػؿ الػديف عػف السياسػة ، اف الخمػط بػيف الػػديف 
أمػػا السياسػػة يػػر ، يوالسياسػػة يضػػرىما معػػا المبػػدأ الػػديني محصػػف بطبيعتػػو مػػف أي تغ

 (14)  فتتغير باستمرار استجابة لمواقع ".
الحػزب فػي برنامجػو اىتمامػا كبيػرا لقضػايا  عطػىأ فيما يخػص القضػايا االجتماعيػة  

الشعب مؤكدا عمى ضػرورة التعامػؿ مػع أبنائػو بنزاىػة دوف التفريػؽ بيػنيـ عمػى أسػس 
القػػػانوف واحتػػػراـ عرقيػػػة أو مذىبيػػػة مػػػف خػػػالؿ تعزيػػػز قػػػيـ الديمقراطيػػػة وسػػػيادة دولػػػة 

أطياؼ المجتمع فػي نػواحي الرعايػة  افةالدستور كما تعيد بتحقيؽ الرخاء والسعادة لك
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كؿ ىذه النواحي برامج لتحقيؽ الرفاىية اضعًا والخدمات االجتماعية والعمـ واإلعالـ و 
 (15)لمجميع .

ب تعػػػػاني األزمػػػػات بسػػػػب ؿوألىميػػػػة االقتصػػػػاد بالنسػػػػبة لتركيػػػػا التػػػػي كانػػػػت ومػػػػا تػػػػزا  
التفػػاوت الكبيػػر فػػي توزيػػع الثػػروات الوطنيػػة مػػف قبػػؿ الحكومػػات السػػابقة فقػػد أعطػػى 
الحػػػػزب فػػػػػي برنامجػػػػػو األىميػػػػػة القصػػػػوى لموضػػػػػوعة االقتصػػػػػاد السػػػػػيما واف أغمبيػػػػػة 

 (10)الناخبيف أعطوا أصواتيـ ألسباب اقتصادية .
س أولويػػػات الحػػػزب فركػػػز أالنيػػػوض االقتصػػػادي عمػػػى ر مسػػػالة لػػػذا وضػػػع الحػػػزب   

تحقيػػؽ الموازنػػة العادلػػة فػػي توزيػػع الثػػروات الوطنيػػة عمػػى كافػػة األقػػاليـ التركيػػة  عمػػى
بالتسػػػػاوي والعمػػػػؿ عمػػػػى تجػػػػاوز األزمػػػػات بمكافحػػػػة الفقػػػػر والفسػػػػاد مػػػػف خػػػػالؿ تبنػػػػي 
المشاريع التنموية لتحقيؽ االستقرار االقتصادي وتحسيف األوضاع المعيشية لممجتمع 

يػا بطريقػة عادلػة وحمايػة الصػناعة الوطنيػة عف طريؽ تقميؿ الضرائب وتوزيع ،كافة 
وتشػػػػجيعيا ، أمػػػػػا بالنسػػػػػبة لمتجػػػػػارة فقػػػػػد أكػػػػػد البرنػػػػػامج عمػػػػػى ضػػػػػرورة العمػػػػػؿ بزيػػػػػادة 

 (14)الصادرات مف خالؿ تقديـ القروض المصرفية .
ولػػػـ يغفػػػؿ برنػػػامج الحػػػزب اإلدارة العامػػػة مؤكػػػدا عمػػػى صػػػياغة جديػػػدة ليػػػا تتنػػػاوؿ   

التناسػػب الحضػػاري، وانػػو مػػف الضػػروري أتبػػاع صػػيغة محاورىػػا العمميػػة الديمقراطيػػة و 
الالمركزيػػة فػػي الحكػػـ إلتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ الحكومػػات المحميػػة فػػي اتخػػاذ قراراتيػػا ، 
دارات الدولػػة بشػػكؿ موجػػو نحػػو إرضػػاء  مقترحػػا ضػػرورة إعػػادة ىيكميػػة المؤسسػػات وا 

لدولػة فػي المواطنيف ومحاربة الفساد عف طريؽ إقامة مكاتب مختصة لمراقبة أجيػزة ا
كػػػػؿ المؤسسػػػػات مػػػػع إشػػػػراؾ المنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػة لمنػػػػع اسػػػػتغالؿ المػػػػواطنيف 

 (12)ومراعاة أجور الموظفيف في القطاع العاـ .
فضال عف تمؾ البنود التي تضمنيا برنامج الحػزب، وضػع مؤسسػيو نصػب أعيػنيـ   

عػيش فكػاف االحتياجات الضرورية لمشػعب التركػي والمتمثمػة بالعدالػة والحريػة ولقمػة ال
مف أىـ مبادئ الحزب وأىدافو تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ بذؿ الجيود المكثفة لتوفير تمؾ 
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االحتياجػػات والحفػػاظ عمػػى القػػيـ األخالقيػػة التػػي تعػػد بمثابػػة تػػراث لمشػػعب التركػػي ، 
بالتالي الحفػاظ عمػى وحػدة األمػة التركيػة وتحقيػؽ الحضػارة والمدنيػة المعاصػرة لتركيػا 

 (19)و أتاتورؾ .وفؽ الطريؽ الذي رسم
طػػػرح حػػػزب العدالػػػة والتنميػػػة برنامجػػػا يتسػػػـ  السياسػػػة الخارجيػػػةمسػػػتوى  أمػػػا عمػػػى  

"بالواقعية"جاء فيو  " يتبػع الحػزب سياسػة خارجيػة تتسػـ بالواقعيػة وتتناسػؽ مػع تػاريخ 
تركيا وموقعيا الجغرافي خالية مف األفكار المسبقة والتعسفية عمى اف نقوـ عمى مبدأ 

بادلػػػة " كمػػػا حػػػدد البرنػػػامج أولويػػػات السياسػػػة الخارجيػػػة بأنػػػو  "سػػػيعيد المصػػػالح المت
تعريػػؼ أولويػػات السياسػػة الخارجيػػة فػػي مواجيػػة الحقػػائؽ اإلقميميػػة والدوليػػة المتغيػػرة 

 (11)الوطنية ". وسيخمؽ توازنا جديدا في ىذه الحقائؽ والمصالح
ب أحػػػدى أولوياتػػػو اعتبرىػػػا الحػػػز  لالتحػػػاد األوربػػػيفػػػي مسػػػالة قبػػػوؿ انضػػػماـ تركيػػػا   

إلزالػػة أيػػة شػػكوؾ مػػف قبػػؿ العممػػانييف بأنػػو نسػػخة عػػف أحػػزاب اربكػػاف وذلػػؾ ألىميتيػػا 
ىذا مف ناحية وقناعة قادة الحزب باف عضوية تركيا في االتحاد األوربي سوؼ تتيح 

والتػػي  *40فكالحريػػات الشخصػػية بمػػا فييػػا حريػػة التػػديف وتطبيػػؽ كػػؿ معػػايير كوبنيػػا
ف لمتخمص مف القمػع والضػغوط التػي يتعرضػوف لػو منػذ عقػود ستحقؽ أمؿ اإلسالميي

 (11).مف ناحية أخرى
 2002فػوز حػزب العدالػة والتنميػة فػي االنتخابػات البرلمانيػة عػاـ أما فيما يخػص    

فقد كاف وراء تحقيؽ ذلؾ الفوز أسباب عدة ، منيا انػزالؽ تركيػا نحػو أزمػة اقتصػادية 
حزاب التقميدية التي كاف فسادىا أو سوء إداراتيا حادة فقد فييا الشعب ثقتو بجميع األ

ومثمػػت اخطػػر  2004شػػباط  45عامػػؿ أساسػػي فػػي تمػػؾ أالزمػػة التػػي انفجػػرت فػػي 
أزمػػة اقتصػػادية تعػػرض ليػػا االقتصػػاد التركػػي فػػي تػػاريخ الجميوريػػة التركيػػة منػػذ عػػاـ 

4511 .(12) 
التػي انخفضػت  حيث فقد المواطف التركي عمػى اثػر ىػذه أالزمػة ثمثػي قيمػة عممتػو   

ألػػؼ مؤسسػػة صػػغيرة أبوابيػػا  100بصػػورة دراماتيكيػػة أمػػاـ الػػدوالر وأغمقػػت أكثػػر مػػف 
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وارتفع عدد العاطميف عػف العمػؿ مػف مميػوف ونصػؼ الػى ثالثػة ماليػيف ، فضػال عػف 
وارتفع  2002مميار دوالر عاـ  410الى  200انخفاض الناتج القومي الصافي مف 

الر وظيور عمميات النيػب لممػاؿ العػاـ مػف جانػب مميار دو  220مجموع الديوف الى 
مميػػار دوالر خػػالؿ عػػاميف  فقػػط، ولػػذلؾ رىنػػت تركيػػا  42أحػػزاب الحكومػػة قاربػػت الػػػ 

 (13)مميار دوالر قروض خالؿ اقؿ مف سنة . 43لصندوؽ النقد الدولي جاوزت 
س وبػػيف الػػرئي *44فضػػال عػػف ذلػػؾ كػػاف النػػدالع األزمػػة السياسػػية بػػيف بولنػػد اجاويػػد  

مػػع انتيػػاء تػػولي ميػػاـ األخيػػر منصػػب رئاسػػة الجميوريػػة سػػببا *42احمػػد نجػػدت سػػيزر
شػػارؾ  2002تشػػريف الثػػاني  9فػػي ضػػرورة  إجػػراء انتخابػػات تشػػريعية فػػي تركيػػا فػػي

حزبػػا سياسػػيا وجػػاءت النتيجػػة لصػػالح حػػزب العدالػػة والتنميػػة حيػػث حصػػد  44فييػػا 
ف مجموع مقاعد البرلمػاف مقعدا م 929% مف أصوات الناخبيف وعمى 91,95نسبة 

 434عمػػى *49مقعػػد ، بالمقابػػؿ حصػػد حػػزب الشػػعب الجميػػوري  110التركػػي البالغػػة
%مػػف األصػػوات فػػي حػػيف فشػػمت بقيػػة األحػػزاب المشػػاركة فػػي 45,1 ومعقػػدا مػػا نسػػبت
% لمػػػػدخوؿ البرلمػػػػاف ومنيػػػػا حػػػػزب السػػػػعادة ، وقػػػػد اعتبػػػػرت ىػػػػذه 40تخطػػػػي نسػػػػبة 

لسياسػػية التركيػػة وأحػػدثت ىػػزة سياسػػية كػػاف مػػف االنتخابػػات نقطػػة تحػػوؿ فػػي الحيػػاة ا
ابػػرز نتائجيػػا دخػػوؿ حػػزب جديػػد الػػى حمبػػة المسػػرح السياسػػي تحػػت شػػعار "التغييػػر 

 (14)والتجديد ".
ومما تجدر اإلشارة إليو اف فوز حزب العدالة كاف متوقعا مف قبؿ األوساط التركيػة   

شػػارت فيػػو الػػى إمكانيػػة فقػػد أجػػرت صػػحيفة )حريػػت التركيػػة (اسػػتطالعا لمػػرأي العػػاـ أ
حػػزب العدالػػة والتنميػػة فػػي تحقيػػؽ الفػػوز مػػف حيػػث التمثيػػؿ فػػي البرلمػػاف والقػػدرة عمػػى 

مقعػػػد مػػػف مقاعػػػد البرلمػػػاف بسػػػبب  214تشػػػكيؿ الحكومػػػة وانػػػو سػػػوؼ يحصػػػؿ عمػػػى 
معانػاة المػػواطف التركػػي جػراء اسػػتمرار تػػداعيات األزمػة السياسػػية واالقتصػػادية فضػػال 

المية لمحظػػر ، كػػؿ ذلػػؾ أسػػيـ مػػف وجيػػة نظػػر الصػػحيفة عػػف تعػػرض األحػػزاب اإلسػػ
 (15)في زيادة  فرص العدالة والتنمية في الحصوؿ عمى تأييد قطاعات واسعة .
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عػدـ أىميػة  2002-5-20وعمى الرغـ مف إعالف المجنة االنتخابية العميا بتاريخ    
األوؿ كػػانوف  42إللقائػػو آبيػػات شػػعرية فػػي  اردوغػػاف؛ لصػػدور الحكػػـ عميػػو بالسػػجف

المػػػ ذف فػػػي تجمػػػع عػػػاـ فػػػي أحػػػدى قػػػرى األناضػػػوؿ الشػػػرقية ، قػػػاؿ فييػػػا  "  4553
ومؤمنينػػا جنػػودا " فكانػػت ىػػذه األبيػػات ، جنودنػػا جوامعنػػا معسػػكراتنا  وقبابنػػا  حرابنػػا،

نبوؿ ، ومنػع عمػى اة الستفزاز العسكر والحكـ عميو بالسجف بعيػدا عػف بمديػة إسػتيمكف
إال اف ذلؾ لـ يؤثر عمى فرص  ، 2002عاـ ي لغاية أثرىا مف مزاولة العمؿ السياس

اإلسػػالمييف فػػي ظػػػؿ برنػػامج الحػػزب الػػػذي طرحػػو اردوغػػاف وىػػػو برنػػامج متكامػػػؿ ال 
يػػرتبط باسػػـ زعيمػػو السػػيما وانػػو يتمتػػع بشخصػػية كاريزميػػة تؤىمػػو بػػاف يحظػػى بتأييػػد 

 (20)الناخبيف  فقاد غوؿ الحممة لمشاركة الحزب باالنتخابات البرلمانية .
ولعػػػػؿ اردوغػػػػاف وكػػػػوادر حزبػػػػو اسػػػػتطاعوا االسػػػػتفادة مػػػػف الخبػػػػرات والػػػػدروس فػػػػي   

مشػػاركتيـ التػػي قػػاموا بيػػا خػػالؿ العقػػود الماضػػية السػػيما اردوغػػاف عنػػدما كػػاف رئػػيس 
األمر الذي أسيـ في زيادة رصيده وبالتػالي حصػوؿ حزبػو عمػى تأييػد  ؿبمدية استانبو 

يػػرا أىمتػػو لموصػػوؿ الػػى رئاسػػة الحكومػػة، األغمبيػػة التػػي وفػػرت لمرشػػح الحػػزب فػػوزا كب
برئاسػػة عبػػداه  14وبيػػذه النتيجػػة تمكػػف حػػزب العدالػػة والتنميػػة مػػف تشػػكيؿ الحكومػػة 

 (24)كما ذكرنا سابقا. 4554كوؿ بحكـ الحظر المفروض عمى اردوغاف منذ عاـ 
اف األزمػات التػي عاشػتيا تركيػا باإلضػافة الػػى عوامػؿ أخػرى مثػؿ توصػؿ الشػػعب    
ي الػى قناعػة الػى مرحمػة كشػؼ فييػا ضػالؿ النخبػة العممانيػة فضػال عػف تنػامي الترك

تػػوحش العولمػػة وانخػػراط الشػػعب التركػػي فػػي البحػػث عػػف ثقافتػػو وىويتػػو التػػي يشػػكؿ 
اإلسالـ احد مقوماتيا ممػا وفػر الفػرص لحػزب العدالػة والتنميػة لموصػوؿ الػى السػمطة 

قتصاد الخػاص التػي اتفقػت عمػى دوف عائؽ مثؿ الرئاسة والحكومة والجيش وقوى اال
دفػػع تركيػػا لالنضػػماـ الػػى االتحػػاد األوربػػي واالتفػػاؽ عمػػى رسػػـ إسػػتراتجية تركيػػا فػػي 

 (22)المرحمة القادمة.



  

 هجلة كلية العلوم اإلصالهية 

 م1222 -هـ 2341د العاشر        الوجلذ الخاهش      العذ   

 

 131 

مػػع ىػػذا تعػػرض مشػػروع حػػزب العدالػػة والتنميػػة لػػبعض االنتقػػادات منيػػا انػػو يقػػـو    
واإلسػػالـ وعرفػػوا عمػػى أسػػاس المصػػالحة بػػيف العممانيػػة واإلسػػالـ ، وبػػيف الديمقراطيػػة 

أنفسيـ عمػى أنيػـ حػزب محػافظ عمػى غػرار األحػزاب المسػيحية األوربيػة ويتضػح انػو 
ليس في ذلؾ مف جديد عمػى الخطػاب االربكػاني ، بالمقابػؿ ىنػاؾ مػف يشػير اف فػوز 

الػػػى تفاىمػػػػو مػػػػع حمػػػاة العممانيػػػػة مػػػػف  دالحػػػزب ال يعػػػػود الػػػى خطابػػػػو بقػػػػدر مػػػا يعػػػػو 
سرائيؿمؤسسات رجاؿ اإلعماؿ والصحافة  ،وربما يعد ىذا  (29)والجيش واألمريكاف  وا 

انتقػػاص مػػف دور الشػػعب وتجاىػػؿ إدارتػػو وشػػؿ قدراتػػو باإلضػػافة الػػى تيمػػيش خبػػرات 
 القيادات الشبابية ودورىا المميز في إدارة البمديات الكبرى .

طػػػرح فػػػوز حػػػزب العدالػػػة والتنميػػػة العديػػػد مػػػف التسػػػاؤالت فػػػي األوسػػػاط السياسػػػية    
لنخب العممانيػة التػي حكمػت تركيػا منػذ عشػرينات القػرف الماضػي عػف كيفيػة السيما ا

تحػػػوؿ توجيػػػات الشػػػعب التركػػػي ومػػػاىي أسػػػباب ذلػػػؾ التحػػػوؿ ، ىػػػؿ فشػػػؿ األحػػػزاب 
وانقساماتيا ؟ أـ استمرار تردي الوضع االقتصادي أـ طبيعة الشعب التركي الػذي ال 

بة ببساطة اف كؿ ىذه العوامؿ يحتفظ بتاريخو الممتد حتى أوساط أوربا ؟ واإلجا ؿيزا
مجتمعة أدت الى تحقيػؽ ذلػؾ الفػوز ،ولعػؿ تصػريح أحػدى نائبػات الحػزب يؤكػد ذلػؾ 
حيث قالت  " فزنا ألننػا قػدمنا أفضػؿ التصػورات لالقتصػاد التركػي ولػيس ألننػا حػزب 

لػيس  ةأنفسنا عمى أننا حزب إسػالمي وحػزب العدالػة والتنميػ ؼإسالمي نحف ال نصن
 (21)رة اسممة تركيا ".لديو أصال فك

 
 -اجناشات حصب العدالة والتنمية :

، فقػػػد أحػػػدثت تغيػػػرات ميمػػػة انجػػػازات حكومػػػة حػػػزب العدالػػػة والتنميػػػةفيمػػػا يخػػػص    
اعتبرىا البعض بمثابة ثػورة صػامتة وايجابيػة لػـ يحػدث اف عاشػتيا تركيػا طػواؿ عيػد 

لتنميػػة قػػدرتيا عمػػى الجميوريػػة البػػالب ثمػػانوف عامػػا ، حيػػث أثبتػػت حكومػػة العدالػػة وا
الجيش في  تجعؿ تركيا دولة ديمقراطية بعد اف كانت نصؼ ديمقراطية بحكـ تدخال
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أمور السياسة ،لتكوف أنموذجا في محيطيا اإلقميمي اذ حققت انجػازات غيػر مسػبوقة 
عمػػى كافػػة األصػػعدة غيػػرت وجػػو تركيػػا ، ونجحػػت حكومػػة اردوغػػاف فيمػػا فشػػمت بػػو 

لسبب فػي ذلػؾ تصػميمو عمػى تقػديـ األفضػؿ مػف الوعػود الحكومات السابقة ، ولعؿ ا
التػػػي قطعيػػػػا لمشػػػػعب ، فقػػػػد صػػػػرح اردوغػػػاف قػػػػائال  " منػػػػذ انتخابػػػػات تشػػػػريف الثػػػػاني 

"  ا، أكممنػػػا ثػػػالث سػػػنوات وكانػػػت ىػػػذه الفتػػػرة جيػػػدة جػػػدا وقمنػػػا فييػػػا بواجباتنػػػ2002
الشػػعب  وأردؼ قػػائال  " أمامنػػا سػػنتاف إلكمػػاؿ فتػػرة خمػػس سػػنوات التػػي ائتمننػػا فييػػا

لنقوـ بوظيفتنا خالليا ولدينا العـز والقدرة عمى مواصػمة القيػاـ بيػذه الوظيفػة دوف آيػة 
 (21)تنازالت ".

وانطالقػػػػا مػػػػف الرؤيػػػػة الجديػػػػدة التػػػػي تبناىػػػػا حػػػػزب العدالػػػػة والتنميػػػػة ذي الجػػػػذور    
اإلسػػػػالمية اسػػػػتطاع الحػػػػزب اف يحقػػػػؽ شػػػػيئا كبيػػػػرا لتركيػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ إدارتػػػػو لمشػػػػأف 

ما نجح منطمقا مف ىدؼ انضماـ تركيا لالتحاد األوربي أف يحد كثيرا مف السياسي ك
المؤسسػػة العسػػكرية وىػػذا األمػػر لػػـ يكػػف قػػد تحقػػؽ مػػف ذي قبػػؿ ال لألحػػزاب  تتػػدخال

 (22)السياسية ذات المرجعية اإلسالمية وال لغيرىا .
قامػػت الحكومػػة بنشػػاط مميػػز مػػف اإلصػػالحات معظميػػا  الصػػعيد السياسػػيفعمػػى    

مػػػا يسػػمى معػػػايير كوبنيػػػاكف المطموبػػة لنيػػػؿ عضػػػوية تركيػػا لالتحػػػاد األوربػػػي  عكػػس
بالحصػػػػوؿ عمػػػػى اقتصػػػػاد السػػػػوؽ الحػػػػر والمؤسسػػػػات الديمقراطيػػػػة ،حريػػػػة األقميػػػػات 
باإلضافة إلػى تشػريعيا إصػالحات قانونيػة وحقوقيػة توسػع نطػاؽ الحريػة الفرديػة مثػؿ 

ديد العقوبػػػػة عمػػػػى القػػػػائميف حريػػػػة التعبيػػػػر عػػػػف الػػػػرأي ، إلغػػػػاء عقوبػػػػة اإلعػػػػداـ ، تشػػػػ
بعمميات تعذيب سواء في السجوف أو في مخافر الشرطة  إعطاء الحؽ لألقميات فػي 
تعمػػـ وتعمػػيـ لغاتيػػا ، إصػػدار قػػرار العفػػو عػػف األكػػراد الػػذيف سػػبؽ واف التحقػػوا بحػػزب 

إف ىذه اإلنجازات حققيا حزب؛ مػتيـ )بالرجعيػة  41*.(23) (ppk)العماؿ الكردستاني 
ره إسػػػػالمية( ؛ أكثػػػػر تقدميػػػػة واقػػػػرب إلػػػػى المدنيػػػػة المعاصػػػػرة مػػػػف جميػػػػع كػػػػوف جػػػػذو 

 األطراؼ األخرى بما فييا الكمالية .
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فقد اقترنت األوضاع السياسية في تركيا دوما وعمػى  الصعيد االقتصاديأما عمى    
التػػوالي باالقتصػػاد الػػذي ظػػؿ يعػػاني مػػف أزمػػات حػػادة عجػػزت الحكومػػات عػػف إيجػػاد 

والتػي عرفػت بأسػوأ )أزمػة اقتصػادية( عاشػتيا  2004يما أزمة عػاـ الحموؿ ليا ، الس
تركيػػا ، نػػتج عنيػػا مشػػاكؿ حقيقػػة تمثمػػت بتظػػاىرات عديػػدة مطالبػػة باسػػتقالة الحكومػػة 

 (24)الرتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ وانييار العممة التركية .
أثبتػت بأنيػا ولعؿ مف أىـ النجاحات التي سجمت لصالح حكومة العدالة والتنمية و    

ركيػػػزة االسػػػتقرار فػػػي تركيػػػا مػػػف خػػػالؿ تحسػػػيف أوضػػػاع االقتصػػػاد تػػػدريجيا فػػػي فتػػػرة 
قصػػيرة لػػـ تتجػػاوز تسػػعة أشػػير عمػػى الػػرغـ مػػف تػػراكـ الػػديوف الداخميػػة والخارجيػػة ، 
فنجحػػػت الحكومػػػة فػػػي لمممػػػة االقتصػػػاد مػػػف خػػػالؿ تخفػػػيض النفقػػػات الحكوميػػػة مثػػػؿ 

السػػػيارات الحكوميػػػة والقصػػػور الفػػػاخرة  عػػػرض األلػػػؼ مػػػف، وتقمػػػيص عػػػدد الػػػوزارات 
المؤثثة والمخصصة لنواب البرلمػاف لمبيػع ، مصػادرة أمػواؿ أصػحاب ومػديري البنػوؾ 

 (25)الكبار الذيف سرقوا البنوؾ الحكومية .
وقػػػد أثمػػػرت تمػػػؾ السياسػػػة نتػػػائج جيػػػدة تمثمػػػت بارتفػػػاع النمػػػو االقتصػػػادي التركػػػي   

وص عمػؽ اردوغػاف  " عنػدما تولينػا الحكػـ وتراجع معدالت التضخـ فيو وبيذا الخصػ
% لكف فترة الثالث سػنوات األخيػرة انخفضػت ىػذه 91كانت نسبة التضخـ في تركيا 

% ،وارتفعت قيمة الميرة التركيػة مقابػؿ 3,12% وأخر نسبة ىي 4النسبة الى مادوف 
% ونشطت البورصة وارتفػع مؤشػرىا كػذلؾ ىبطػت نسػبة الفائػدة 90مف  أكثرالدوالر 

%"وأضػػػػاؼ 91%ونتيجػػػػة ليػػػػذا النشػػػػاط الواسػػػػع زادت الصػػػػادرات بنسػػػػبة 10داربمقػػػػ
 2002لغايػػة  2009اردوغػػاف اف متوسػػط النمػػو االقتصػػادي خػػالؿ الفتػػرة مػػف العػػاـ 

 (30)% "، موضحا " اف دخؿ الفرد تضاعؼ في تركيا خالؿ تمؾ الفترة ".3,9كاف 
خوؿ االتحاد األوربػي وقػد كما صرح وزير االقتصاد عمي بابا جاف قائال  "ىدفنا د   

عممنػا بجػد عمػى تعزيػػز سػيادة القػانوف وتوسػيع الحريػػات والديمقراطيػة وقػد أسػس ذلػػؾ 
االسػػتقرار تنميػػة اقتصػػادنا فتحولػػت تركيػػا الػػى دولػػة جاذبػػة لالسػػتثمارات "، وذلػػؾ مػػف 
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وممػا الشػؾ فيػو  خالؿ توسيع رقعة االسػتثمارات عمػى المسػتوى الػداخمي والخػارجي ،
تمػػػؾ النجاحػػػات اسػػػتدعت جيػػػودا كبيػػػرة مػػػع تػػػوافر مقومػػػات تحػػػدث عنيػػػا اف تحقيػػػؽ 

اردوغػػاف  " لقػػد تولينػػا الحكػػـ كحكومػػة تتحمػػى بالحمػػاس والعػػـز وكنػػا نعػػرؼ مشػػاكؿ 
 (34)اد ".ػر والفسػة والفقػتركيا وقضاياىا بحسـ واىـ ىذه األمور البطال

ة مبػادرات ناجحػة فػي فقد كاف لحكومة العدالة والتنميػ الصعيد االجتماعيأما عمى   
قطاع التعميـ والقضاء واإلسكاف والمواصالت وعف ىذه المبادرات تحدث اردوغػاف  " 
بمػػػب عػػػدد المسػػػاكف الجػػػاىزة التػػػي شػػػرعنا فػػػي بناءىػػػا منػػػذ ثػػػالث سػػػنوات وحتػػػى عػػػاـ 

(ألػػؼ مسػػكف وسػػيكوف عػػدد المسػػاكف المسػػتممة فعميػػا لمسػػتحقييا نيايػػة 410) 2001
ف ، وحققنا ذلؾ عف طريؽ مؤسسة تابعػة لرئاسػة الػوزراء ألؼ مسك 420العاـ القادـ 

"، وعػػػف كيفيػػػة حصػػػوؿ المػػػواطف ليػػػذا السػػػكف قػػػاؿ اردوغػػػاف  " تمكػػػف المػػػواطف مػػػف 
الحصوؿ عمى سكف مناسب بدفع ثمنػو عمػى أقسػاط شػيرية بػدوف فوائػد تتػراوح مػدتيا 

وؽ مابيف عشرة الى خمسة عشر أو عشريف سنة مما أدى الى انتعاش جاد  فػي السػ
" مقارنػػػة مػػػع أسػػػعار العقػػػارات التركيػػػة حيػػػث ذكػػػر اردوغػػػاف قػػػائال  " شػػػيدت أسػػػعار 
العقػػارات التركيػػة ارتفاعػػػا كبيػػرا مػػػع ذلػػؾ نحػػف نبيػػػع بسػػعر رخػػػيص عػػف طريػػػؽ إدارة 
اإلسكاف الجماعي "،كما أقرت حكومة العدالػة والتنميػة باسػتقاللية القضػاء مػف خػالؿ 

ذا اإلطار تحدث اردوغاف  " نفػذنا النػواحي ماسنتو مف قوانيف لصالح الفرد وضمف ى
واإلمكانيات المادية بالقضػاء مػف اجػؿ تشػجيع وزيػادة اسػتقالليتو أكثػر قمنػا بخطػوات 

 (32)ممتازة في مجاؿ الحقوؽ الشخصية ونقـو بنفس الخطوات في أجيزة األمف ".
ء ينسػػػب اردوغػػػاف تحقيػػػؽ تمػػػؾ االنجػػػازات الػػػى قػػػدرات وزرائػػػو حيػػػث قػػػاؿ  "اف وزرا  

حزب العدالة والتنمية عمى قدر المسؤولية التي حمميا ليـ المواطنوف فػي االنتخابػات 
"، مضيفا  " أنيػـ حققػوا الكثيػر مػف االنجػازات فػي  2002التي جرت عاـ  ةالتشريعي

العػػػػاـ الػػػػداخمي  الػػػػرأيمجػػػػاالت الصػػػػحة والتنميػػػػة وحمايػػػػة الحريػػػػات مشػػػػيرا الػػػػى اف 



  

 هجلة كلية العلوم اإلصالهية 

 م1222 -هـ 2341د العاشر        الوجلذ الخاهش      العذ   

 

 133 

التػػػي كػػػاف فػػػي مقػػػدمتيا االبتعػػػاد عػػػف شػػػبح  والخػػػارجي قػػػد اعتػػػرؼ بتمػػػؾ االنجػػػازات
 (39)األزمات االقتصادية والسياسية انطالقا مف قاعدة    الديمقراطية ".

ذكرنػػػا فيمػػػا سػػػبؽ إنجػػػازات حكومػػػة العدالػػػة والتنميػػػة عمػػػى الصػػػعيد الػػػداخمي ، أمػػػا   
فقػػد تبنػػت حكومػػة العدالػػة والتنميػػة سياسػػة  الصػػعيد الخػػارجيبالنسػػبة إلنجازاتيػػا عمػػى 

رجية مرنة ، عممت جاىدة عمى تعزيػز عالقػات تركيػا مػع الواليػات المتحػدة وأوربػا خا
وكنقػيض حػػاد الربكػػاف عبػػر اردوغػػاف عػػف معارضػة فكػػرة تكػػويف كتمػػة إسػػالمية بػػديال 
عػػػػف ذلػػػػؾ ، ويقػػػػوؿ إحسػػػػاف داغي)أسػػػػتاذ فػػػػي جامعػػػػة الشػػػػرؽ األوسػػػػط( ضػػػػمف ىػػػػذا 

حاد األوربػي والجماعػات المواليػة مف مطاليب االت هلموىمة األولى اف ما نرا السياؽ  "
لإلسػػػالـ قمبػػػت مجػػػرى التػػػاريخ التركػػػي إذ وجػػػدنا الغػػػرب حميفػػػا لمجماعػػػات اإلسػػػالمية 

 (31)يحمييـ ضد استمرار الدولة الكمالية ".
مػػػف جانبػػػو أكػػػد كػػػوؿ عمػػػى جديػػػة توجػػػو تركيػػػا لالنضػػػماـ لالتحػػػاد األوربػػػي حيػػػث   

ب اف تمعػػػب دورىػػا فػػػي صػػػياغة قػػاؿ  "بػػػالطبع نحػػػف صػػادقوف تركيػػػا بمػػػد أوربػػي ويجػػػ
مستقبؿ القارة وسػتكوف أولػى الخطػوات التػي تقػـو بيػا حكومتنػا ىػي إرسػاؿ وفػود الػى 
الدوؿ الخمس عشرة األعضاء في االتحاد األوربػي لحػثيـ عمػى اإلسػراع لحسػـ طمػب 

 (31)العضوية الذي تقدمت بو تركيا ".
ؽ األوسط فقد أحدثت تحوال أما عف مواقؼ حكومة العدالة والتنمية مف منطقة الشر   

قػد ال يكػوف جػذريا كمػا أراد اربكػاف لكنػو مختمػؼ  2002نسبيا منذ تولييا الحكـ عاـ 
عما أراده العممانيوف مف انسالخ عف العالـ العربي واإلسالمي ، فقد تابعت الحكومػة 

الحػػػرب األمريكيػػة عمػػػى  باىتمػػاـ التطػػورات الجاريػػػة فػػي منطقػػة الشػػػرؽ األوسػػط مثػػؿ
، تنشيط دورىا في منظمة المؤتمر اإلسػالمي، بنيػؿ البروفسػور أكمػؿ  2009 العراؽ

،كمػػا تبنػػت تركيػػػا مبػػادرة الشػػػرؽ  2001إحسػػاف اوغمػػو رئاسػػػة المنظمػػة فػػي حزيػػػراف 
األوسط الكبير األمريكيػة األصػؿ مػع كػؿ مػف بريطانيػا والػيمف والتػي أقرتيػا مجموعػة 

الحكومػػة بقػػدرة تركيػػا لتكػػوف حمقػػة ، وانطالقػػا مػػف إيمػػاف  2001الػػدوؿ الثمانيػػة عػػاـ 
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االتصاؿ بيف الغرب والعالـ  اإلسالمي سعت لترويج ذلؾ في خػط المسػاعي اليادفػة 
 (32)الى تحقيؽ انضماـ تركيا لالتحاد األوربي .

 
 -: 7002احملوز الثاني / أالشمة السئاسية 

العثمانية فػي  اتسـ تاريخ الجميورية التركية منذ قياميا عمى أنقاض اإلمبراطورية    
مطمع العشرينات مف القرف الماضي باالضػطراب وعػدـ االسػتقرار، فقػد أراد مؤسسػيا 
مصطفى كمػاؿ أتػاتورؾ اف تكػوف الدولػة الجديػدة ذات طبيعػة عممانيػة البنيػة والتوجػو 
واليوية ، وفرض نظاما صػارما يدعمػو الجػيش والدسػتور إللغػاء ومصػادرة كػؿ مػاىو 

 (33).4594وفاتو عاـ إسالمي واستمر بذلؾ حتى 
وقػػد أكػػد رئػػيس األركػػاف السػػابؽ حممػػي اوزكػػوؾ حقيقػػة مشػػروع أتػػاتورؾ مػػف خػػالؿ    

تصريحو " اف العسكرييف ىـ الذيف قاموا ببناء نظاـ حديث في تركيا واف ىذا التغيير 
الػػػذي شػػػيدتو تركيػػػا عمػػػى أيػػػدييـ لػػػو األىميػػػة نفسػػػيا مقارنػػػة بمرحمػػػة عصػػػر النيضػػػة 

 (34)لمغرب ، اف ىذه النيضة إنما قامت بأيدي الجنود ".األوربية بالنسبة 
عمػػى مػػر العقػػود الماضػػية شػػيدت تركيػػا أحػػداثا سياسػػية غالبػػا مػػا انحصػػرت بػػيف     

وعالقتيػػا مػػػع  اإلسػػالمييفالمؤسسػػة العسػػكرية حاميػػة النظػػاـ العممػػاني والصػػراع مػػع 
نذ أمػد بعيػد ، إال الغرب أو األزمات االقتصادية التي يتعرض ليا االقتصاد التركي م

 تمثمػػت بانتخػػاب رئيسػػاً  2003اف تركيػػا عاشػػت أزمػػة جديػػدة مػػف نوعيػػا فػػي نيسػػاف 
 (35)النتياء والية  سيزر . لمبالد

إال اف ىػذه األزمػة اتسػمت بطػػابع المعارضػة واالحتجػاج بفعػػؿ تربػع حػزب العدالػػة    
المسػػػػرح والتنميػػػػة ذي الجػػػػذور اإلسػػػػالمية فػػػػي السػػػػمطة وسػػػػعيو لتثبيػػػػت وجػػػػوده عمػػػػى 

السياسي مف خالؿ فرض سيطرتو عمى مراكز صنع القرار السياسي إال اف اردوغػاف 
نفػػػػى ذلػػػػؾ قػػػػائال  "لػػػػف نتػػػػازؿ عػػػػف أي مػػػػف المبػػػػادئ األساسػػػػية لمجميوريػػػػة سنواصػػػػؿ 
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ليؤكد بذلؾ عمى احترامو لمبػادئ  (40)بتصميـ اإلصالحات االقتصادية والديمقراطية "
 وقيـ  الجميورية والعممانية .

سيما واف المحطة الثانية بعد فوز اردوغاف في تولي منصػب رئاسػة الػوزراء لمػدة ال  
خمسة سنوات تمثمت باحتمالية ترشيحو لمنصب رئاسة البالد ، ولـ يكف أمامػو سػوى 
خيػػاريف إمػػا اف يتحػػالؼ مػػع احػػد األحػػزاب العممانيػػة فػػي تقاسػػـ السػػمطة ممػػا يعنػػي اف 

سػػػة الدولػػػة لمطػػػرؼ األخػػػر ، أمػػػا يكػػػوف منصػػػب رئػػػيس الػػػوزراء لطػػػرؼ ومنصػػػب رئا
الخيػػار الثػػاني المجػػوء الػػى انتخابػػات مبكػػرة وىػػذا يعنػػي حصػػولو عمػػى مقاعػػد برلمانيػػة 
أكثػػر ويتأىػػؿ النتخػػاب الػػرئيس الػػذي يريػػد أو عػػدـ كفايػػة األصػػوات وبالتػػالي خسػػارة 

 (44)الحزب رئاسة الوزراء والخروج مف الحكومة لصالح خصمو .
لعدالة والتنمية ترشػيح اردوغػاف لرئاسػة الجميوريػة ومػف ثػـ كاف التوجو الغالب في ا  

تػػولي عبػػداه كػػوؿ لرئاسػػة الحكومػػة وقيػػادة الحػػزب فػػي الجولػػة االنتخابيػػة البرلمانيػػة 
 (42).2003القادمة المقرر إجراءىا في تشريف الثاني 

اال اف ىذا التوجو أثار معارضة األحزاب السياسية ومنيا حػزب الشػعب الجميػوري   
الذي عبر عف معارضتو ليذا الترشػيح قػائال  "نحػف عمػى عمػـ  *41عامة دينز بيكاؿبز 

بنيػػة اردوغػػاف فػػي الترشػػيح لمنصػػب الرئاسػػة واف عميػػو اف يعمػػف ذلػػؾ بصػػراحة" كمػػا 
قػػػائال  " اف ترشػػػيح اردوغػػػاف  *42عػػػارض زعػػػيـ حػػػزب الحركػػػة القوميػػػة دولػػػت بيجمػػػي

 (49)لرئاسة الجميورية إىانة لموطف ".
ى مػف ذلػؾ اف اردوغػػاف لػـ يعمػف بعػػد قػرار ترشػيحو مػع ذلػػؾ أثػار أجػواء مػػف االنكػ   

الترقػػػب والتػػػوتر فػػػي أوسػػػاط العممػػػانييف الػػػذيف يعػػػدوف اردوغػػػاف عػػػدوىـ المػػػدود بسػػػبب 
جػػػذوره اإلسػػػالمية السػػػيما واف اردوغػػػاف يعتبػػػر األوفػػػر حظػػػا لمفػػػوز بمنصػػػب الرئاسػػػة 

أعمنوا تأييدىـ في حالة ترشػيح  خصوصا اف نواب حزب العدالة والتنمية في البرلماف
نفسػػو، فمػػف وجيػػة نظػػر الػػبعض اف اردوغػػاف يسػػتحؽ ىػػذا المنصػػب ألنػػو مػػف انجػػح 
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رؤساء الوزراء األتراؾ منذ منػدريس وأكثػرىـ شػعبية وبػات معػروؼ عمػى نطػاؽ واسػع 
 (41)إقميميا ودوليا .

مػػػػع تزايػػػػد التكينػػػػات بشػػػػاف خػػػػوض اردوغػػػػاف انتخابػػػػات الرئاسػػػػة عػػػػارض الػػػػرئيس    
التركػػػػي  سػػػػيرز المعػػػػروؼ بتعصػػػػبو لمعممانيػػػػة ومتيمػػػػا حكومػػػػة اردوغػػػػاف بأنيػػػػا تقػػػػـو 

ا " ػبمحاولة السممة كوادر الدولة العممانية قائال  " اف التيديد األصولي بمػب حػدا مقمقػ
، ممػػا دفػػع اردوغػػاف بػػالرد عميػػو بحػػدة قػػائال  " مػػف حػػؽ المػػؤمنيف فػػي ىػػذا البمػػد اف 

 (41)يمارسوا السياسة ".
د فعؿ عمى ذلؾ نظـ العممانيوف عدة مظاىرات في العديد مف المدف احتجاجا وكر    

عمػػى ذلػػؾ مؤكػػديف عمػػى اليويػػة العممانيػػة لتركيػػا ومحػػذريف ممػػا يعتبرونػػو مخطػػط لػػػ 
أكثػػر مػػف ثالثمائػػة  2003-1-41اسػػممة الدولػػة، فقػػد شػػارؾ يػػـو السػػبت المصػػادؼ 

لعممػػاني فػػي تركيػػا وسػػػط ألػػؼ شػػخص بتظػػاىرة بالعاصػػػمة أنقػػرة دفاعػػا عػػف النظػػػاـ ا
احتماالت مسبقة اف يصبح اردوغاف رئيس تركيا القػادـ ، وىتػؼ المتظػاىروف )تركيػا 

بداء معارضتيـ لتولي اردوغاف .  (42)عممانية وستبقى كذلؾ ( وا 
 2003-1-42إال اف اردوغػػػػػاف عمػػػػػؽ عمػػػػػى تمػػػػػؾ المعارضػػػػػة فػػػػػي يػػػػػـو االثنػػػػػيف    

قػػائال  " أنيػػا لػػف تػػوثر عمػػى قػػراره بشػػاف ترشػػيح نفسػػو اـ ال " مشػػيرا الػػى انػػو يواصػػؿ 
مشػػػاوراتو مػػػع نػػػواب حزبػػػو فػػػي ىػػػذا الشػػػأف ،وأضػػػاؼ " اف الػػػرئيس المقبػػػؿ ينبغػػػي اف 
يكوف حياديا " وقاؿ "عميكـ االحتفاظ بيويتكـ السياسية فػي ذاكػرتكـ " وفسػرت بعػض 

 (43)ارة تدؿ عمى انو سيترشح .الصحؼ المحمية اف ىذا التصريح إش
وفي ضوء تصاعد االحتجاجات الحتمالية ترشيح اردوغاف لمنصب الرئاسػة أدلػى    

بتصػػػػريح لػػػػو  "بأنػػػػو ال يفكػػػػر فػػػػي تػػػػولي رئاسػػػػة الػػػػبالد"، وأضػػػػاؼ لصػػػػحفية راديكػػػػاؿ 
نمػا  المحمية  " لست مصرا عمى قصر الرئاسة ولست مصرا عمػى اف أصػبح رئيسػا وا 

 (44)ىذا البمد مكانا يعيش فيو مواطنو بسالـ ". إصراري ىو اف يكوف
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، فمػػع اقتػػراب موعػػد تقػػديـ أسػػماء المرشػػحيف طػػرح بالفعػػؿ فػػاجئ اردوغػػاف الجميػػع  
اسػػػـ عبػػػداه كػػػوؿ مرشػػػحا لخػػػوض انتخابػػػات رئاسػػػة الجميوريػػػة حيػػػث اتضػػػح ميػػػؿ 
أعضاء الحزب وميػؿ اردوغػاف لػذلؾ وأنيػى اردوغػاف الجػدؿ حػوؿ ترشػحو لغػوؿ أمػاـ 

قػػػائال  " بعػػػد كػػػؿ  2003-1-21مػػػف نػػػواب الحػػػزب البرلمػػػانييف يػػػـو الثالثػػػاء  حشػػػد
البحث والمناقشات بشاف الرئيس الحادي عشر اقترح اسـ وزير خارجيتنا العزيػز عبػد 

 (45)كوؿ لمرئاسة ". اه
عمػػػى الػػػرغـ مػػػف اف منصػػػب الرئاسػػػة فػػػي تركيػػػا منصػػػب )مراسػػػيـ( تنحصػػػر فيػػػو    

قػػػوانيف ونقػػػض مشػػػاريع قػػػوانيف يطرحيػػػا البرلمػػػاف صػػػالحيات الػػػرئيس فػػػي إصػػػدار ال
والحكومة ، اال اف ترشيح شخصية ذات خمفية إسالمية أثار استياء السياسييف داخؿ 

لكػػف كػػوؿ وفػػي أعقػػاب ترشػػحو لمنصػػب الرئاسػػة أعمػػف مػػف جانبػػو  األوسػػاط التركيػػة ،
ولػػػة التمسػػػؾ بالعممانيػػػة مؤكػػػدا عمػػػى ذلػػػؾ بػػػالقوؿ  " بانػػػو سػػػيحافظ عمػػػى عممانيػػػة الد

التركيػة والمبػادئ التػي وضػػعيا أتػاتورؾ "، وطالػب بالوقػت نفسػػو بػاحتراـ قػرار زوجتػػو 
 (50)بارتداء الحجاب عمى انو قرار شخصي وحؽ فردي وعمى الجميع احترامو.

كما تعيد كوؿ فػي حػاؿ اختيػاره مػف قبػؿ البرلمػاف  "بحمايػة العممانيػة واعتبرىػا مػف   
احػػد بخصػػوص ىػػذا وانػػو سػػيكوف رئيسػػا لكػػؿ  ؽمػػالمبػػادئ األساسػػية وينبغػػي اف ال يق

األتػػػراؾ "؛ بمعنػػػى اف الحػػػزب ال يػػػدعو الػػػى تبنػػػي "دسػػػتور إسػػػالمي" عمػػػى اف ىويتػػػو 
عممانية مؤمنة تتمحػور باألسػاس حػوؿ احتػراـ حريػة كػؿ شػخص ؛ مػع ىػذا اعتػرض 
حػػػزب الشػػػعب الجميػػػوري عمػػػى مرشػػػح حػػػزب العدالػػػة والتنميػػػة مثممػػػا اعتػػػرض عمػػػى 

حممػػة معارضػػة ضػػد ىػػذا الترشػػيح وصػػرح بايكػػاؿ قػػائال  " اف كػػوؿ اردوغػػاف ، فقػػاد 
يعرؼ تماما انو ينتمي الى تيار أيديولوجي " مضيفا  " اف تركيا أصبحت بمدا تتغيػر 
فييا التوازنات السياسية بسرعة ولذا ستنعكس عمييػا أكثػر فػأكثر ىويػة منطقػة الشػرؽ 

 (54)األوسط".
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قوميػػػػة بيمجػػػػي معارضػػػػتو ترشػػػػيح كػػػػوؿ مػػػػف جانبػػػػو أعمػػػػف زعػػػػيـ حػػػػزب الحركػػػػة ال   
ومقاطعػػػة جمسػػػة االنتخػػػاب وىػػػذا يعنػػػي اف االتجػػػاه يميػػػؿ الػػػى نصػػػاب ثمثػػػي مجمػػػس 
النػػواب النتخػػاب الػػرئيس الجديػػد ،باإلضػػافة الػػى معارضػػة األحػػزاب بمقاطعػػة جمسػػات 

 (52)اب ، كذلؾ لـ يخفي الجيش احتماالت تدخمو قبؿ اف تيدا األمور.ػاالنتخ
خابات الرئاسػية دخػؿ الجػيش عمػى خػط المواجيػة السياسػية موجيػا ففي غمرة االنت   

بيانػػا شػػديد الميجػػة  2003نيسػػاف  23تيديػػده حيػػث أصػػدرت ىيئػػة األركػػاف فػػي ليمػػة 
مشيرة الى قمقيػا مػف جيػود الحكومػة ذات الجػذور اإلسػالمية النتخػاب كػوؿ لمنصػب 

 (59) الرئاسة .
الرئاسة والػذي تدوالتػو أسػماء اف تدخؿ الجيش حوؿ مرشح الحزب الحاكـ لمنصب   

خالصة الوالء لمعممانية حفز األحزاب العممانية وعمى رأسيا حػزب الشػعب الجميػوري 
الى مقاطعة جمسة التصويت والتظاىر في الشوارع واتخاذه أسػموبا إلحبػاط طموحػات 
اردوغػػاف فػػي تحقيػػؽ مػػا بػػدا يعػػرؼ بالمثمػػث اإلسػػالمي ضػػمعو الثالػػث برلمػػاف بأغمبيػػة 

 (51)إال رئاسة الجميورية . اوحكومة ذات أداء ممفت ال ينقصيم إسالمية
مف جانبو أعطى الجنراؿ السابؽ كنعاف ايفريف قائد االنقالب العسكري في تركيػا     
تبريػػرا لتػػدخؿ الجػػيش فػػي األزمػػة الرئاسػػية قػػائال  "اف الجػػيش محػػؽ فػػي  4540عػػاـ 

كيػػا الف دوره حمايػػة الدولػػة التػػدخؿ فػػي الخػػالؼ الخػػاص باالنتخابػػات الرئاسػػية فػػي تر 
العممانيػػػة "،مػػػف جانبيػػػا وجيػػػت ىيئػػػة األركػػػاف االتيامػػػات لحكومػػػة اردوغػػػاف بتراخػػػي 
الحكومة أماـ تنامي أنشطة اإلسالمييف لكف اردوغاف رد بحـز عمػى القػوات المسػمحة 

 (51)مشددًا عمى اف ىيئة األركاف "تبقى تحت أوامر رئيس الوزراء ".
ألركػػاف بتوجيػػو االتيامػػات بػػؿ اتخػػذت طابعػػا جديػػدا مػػف خػػالؿ ولػػـ تكتفػػي ىيئػػة ا    

بػػث اإلشػػارات إلبػػداء المعارضػػة وتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي تصػػريح الجنػػراؿ يشػػار بيػػوؾ ريػػئس 
األركاف العامة الذي جاء   فيو  " عمى نػواب البرلمػاف اختيػار رئػيس عممػاني حقيقػي 

ة "، كمػػػا اف ىيئػػػة موكػػػدا فػػػي الوقػػػت نفسػػػو عمػػػى احتػػػراـ الدسػػػتور والشػػػرعية البرلمانيػػػ
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األركػػاف أصػػدرت بيانػػا أخػػر جػػاء فيػػػو  " اف الجػػيش لػػف يتراجػػع عػػف إبػػراز دوره فػػػي 
الػػدفاع عػػف القػػيـ العممانيػػة فػػي الػػبالد " وأضػػاؼ البيػػاف  " اف الجػػيش يتػػابع العمميػػة 
االنتخابيػػػة بقمػػػؽ وانػػػو يجػػػب عػػػدـ نسػػػياف اف القػػػوات المسػػػمحة ىػػػي طػػػرؼ فػػػي ىػػػذه 

 (52)عف العممانية ".المناظرة وانو مدافع شرس 
كما حذر رئيس الجميورية سيزر مػف ترشػيح كػوؿ لمنصػب الرئاسػة السػيما مػع      

تصػػاعد التوقعػػات لػػذلؾ اعتبػػر سػػيزر اف تركيػػا تواجػػو اكبػػر خطػػر منػػذ تأسيسػػيا عػػاـ 
وقػػػػػػػاؿ  " اعتقػػػػػػػد اف ىنػػػػػػػاؾ حممػػػػػػػة مسػػػػػػػتمرة لمضػػػػػػػرر بػػػػػػػالقوات المسػػػػػػػمحة "،  4529

ركيػػػا لػػػـ يواجػػػو مثػػػؿ ىػػػذا الخطػػػر مػػػف أنشػػػطة وأضػػػاؼ  " اف النظػػػاـ السياسػػػي فػػػي ت
موجيػػػة ضػػػد النظػػػاـ العممػػػاني وجيػػػود إقحػػػاـ الػػػديف فػػػي السياسػػػة تزيػػػد مػػػف التػػػوترات 
االجتماعية "، وردا عمى تمؾ التصريحات رد كوؿ في مؤتمر صحفي بمطار أنقرة  " 
ال أوافؽ عمى ىذه الكممػات وبػالعكس لػيس األتػراؾ فقػط ولكػف األجانػب يثقػوف بتركيػا 

 .(53)"، في إشارة ألداء الحكومة لالقتصاد واإلصالحات السياسية
الجػػيش مطمقػػا ألنػػو  ىمػػف جانبػػو حػػاوؿ كػػوؿ طمأنػػة الجػػيش قػػائال  " نحػػف ال نخشػػ  

الجػػػيش التركػػػي ىػػػو جيشػػػنا ونحػػػف فخػػػوروف بػػػو، اف ميمتػػػو فػػػي خدمػػػة األمػػػة واضػػػح 
وطنيػة مػف اجػؿ وضوح ميمتنا "، مف جانبو أكد اردوغاف أيضا عمى أىميػة الوحػدة ال

الحفػػػاظ عمػػػى المكتسػػػبات السياسػػػية واالقتصػػػادية وصػػػرح دوف اإلشػػػارة الػػػى الخػػػالؼ 
السياسي قائال  " الوحدة التعاضد التضامف تمؾ ىي األشياء التي نحتاجيػا أكثػر مػف 
أي شي ، يمكننا التغمػب عمػى الكثيػر مػف المشػكالت اذ عامػؿ بعضػنا الػبعض بحػب 

نمو وتطور بسرعة كبيرة وبقي لنا اف نحمػي ىػذا الجػو وانسجاـ"، مضيفا  "اف تركيا ت
 (54)مف االستقرار واليدوء ".

األمػػر الػػذي دفػػع اردوغػػاف إليجػػاد حمػػوؿ مناسػػبة لمواجيػػة الجػػيش، لحصػػولو عمػػى    
قػػػوي لنجػػػاح  تػػػأثيردعػػػـ المحكمػػػة الدسػػػتورية ، عػػػف طريػػػؽ االسػػػتعانة بػػػأطراؼ ذات 

وأمريكػػا ضػػالتو، مثػػؿ تيديػػد االتحػػاد عمميػػة ترشػػيح كػػوؿ فوجػػد فػػي االتحػػاد األوربػػي 
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األوربي بقطع عالقاتو مع تركيا بسبب تدخؿ الجيش ، أو عدـ الحصوؿ عمى الػدعـ 
االقتصادي األمريكي مف خالؿ إحداث المستثمريف األجانػب أزمػة ماليػة داخػؿ تركيػا 

 (55)تحمؿ الحكومة وزرىا لمجيش لتدخمو السافر في شوؤنيا .
ف ولقرابػػة ثمػػانوف عامػػا بحقيقػػة احتيػػاج تركيػػا لعمميػػة تحػػديث اقتنػػاع العممػػانيو ومػػع   

وتغريب اذ عانت مف الرجعيػة عنػدما تػولى اإلسػالمييف السػمطة مػف )وجيػة نظػرىـ ( 
بطػػرؽ عديػػدة لتػػرويج إصػػالحات عديػػدة ذات أسػػموب غربػػي وفػػرض الييمنػػة  افحػػاولو 

لقضػػػػائية لػػػيس فقػػػػط عمػػػػى العسػػػػكر بػػػػؿ أيضػػػػا عمػػػػى البيروقراطيػػػػة المدنيػػػػة والسػػػػمطة ا
ووسائؿ األعالـ وقامت بما يسمى )الحالػة القمعيػة( لمواجيػة التغيػرات التػي جػاء بيػا 
حػػػزب العدالػػػة والتنميػػػة إال اف اردوغػػػاف اسػػػتطاع تسػػػجيؿ انتصػػػارات كبيػػػرة ضػػػد ىػػػذه 

 (400)الييمنة .
ومػػػف وجيػػػة نظػػػر بعػػػض البػػػاحثيف اف تػػػدخؿ الجػػػيش يعػػػود لمخػػػاوفيـ مػػػف انتخػػػاب   

زب العدالة والتنمية ومف أصوؿ إسالمية سػوؼ يضػفي ىويػة ريئس الجميورية مف ح
إسالمية لتركيا وىذا مايخيؼ اليسار والعممانييف بدرجة كبيرة  مما جعميـ في مواجية 
زاء ذلػػؾ صػػرح اردوغػػاف قائال "الديمقراطيػػة والعممانيػػة ودولػػة سػػيادة  أمػػاـ الحكومػػة ، وا 

أحػػػػػػػداىا سػػػػػػػتنيار البنيػػػػػػػة"  القػػػػػػػانوف ىػػػػػػػي المبػػػػػػػادئ الرئيسػػػػػػػية لمجميوريػػػػػػػة أذا أزيمػػػػػػػت
وضػػاؼ  "يجػػب اف ال تثيػػر أي جماعػػة تػػوترات بشػػاف ىػػذه المبػػادئ بػػإرادة المجتمػػع 
سػػتحيا لألبػػد"وتابع اردوغػػاف قػػائال " الحكومػػة ممزمػػة لحمايػػة النظػػاـ الدسػػتوري لمػػبالد 

، ولعمػػو قصػػد مػػف ذلػػؾ التزامػػو بالنظػػاـ العممػػاني فػػي (404)وىػػي مصػػممة عمػػى ذلػػؾ" 
 البالد .

حث احد نواب حزب العدالػة والتنميػة الشػعب التركػي قػائال  " اف عمػى الشػعب  وقد  
التركػػي اف يتوحػػد فػػي الفتػػرة القادمػػة لمحفػػاظ عمػػى االسػػتقالؿ السياسػػي لمػػبالد رافضػػا 

 (402)ية ".ػتدخؿ الجيش لمحياة السياسية باعتبار ذلؾ مساس بالقيـ الديمقراطية الترك



  

 هجلة كلية العلوم اإلصالهية 

 م1222 -هـ 2341د العاشر        الوجلذ الخاهش      العذ   

 

 133 

ب الرئاسػػػة( وسػػػط تخػػػوؼ األحػػػزاب العممانيػػػة )منصػػػ االنتخابػػػات الرئاسػػػيةجػػػاءت   
والعسػػػػكر مػػػػف تػػػػولي مرشػػػػح ذي خمفيػػػػة إسػػػػالمية والػػػػذي كػػػػاف ومػػػػا  زاؿ حكػػػػرا عمػػػػى 
شخصػػيات عممانيػػة ، إال اف ىػػذا االحتجػػاج والتخػػوؼ لػػـ يشػػكؿ عائقػػا أمػػاـ خػػوض 

شػيدت تركيػا انتخابػات برلمانيػة  2002-1-23غوؿ االنتخابات ، ففي يـو الجمعة 
لمػػبالد أسػػفرت عػػف فشػػؿ كػػوؿ فػػي الجولػػة األولػػى فػػي التصػػويت لعػػدـ  الختيػػار رئيسػػاً 

صػوتا وىػو مايقػؿ عػف عشػرة  913حصولو عمى األصوات الكافيػة فقػد حصػؿ عمػى 
وري ػأصوات عف العدد المطموب عمى اثر مقاطعة األحزاب السياسية )الشعب الجميػ

يت شػػػػرط ، الػػػػوطف األـ ، الطريػػػػؽ الصػػػػحيح ( ممػػػػا أدى الػػػػى افتقػػػػار جمسػػػػة التصػػػػو 
( مػػػف الدسػػػتور التركػػػي بالتػػػالي اتخػػػذ رئػػػيس 402النصػػػاب القػػػانوني بحسػػػب المػػػادة )

أيػػػػػػار موعػػػػػػدا إلجػػػػػػراء الجمسػػػػػػة  2المجمػػػػػػس قػػػػػػرارا بتأجيػػػػػػؿ االنتخابػػػػػػات وتحديػػػػػػد يػػػػػػوـ
 (409)الثانية  .

الػػػى إحػػػداث أزمػػػة سياسػػػية حيػػػث طالبػػػت  *43أدى فشػػػؿ كػػػوؿ فػػػي الجولػػػة األولػػػى   
تػػػػي يقودىػػػػا حػػػػزب الشػػػػعب الجميػػػػوري المحكمػػػػػة المعارضػػػػة الرافضػػػػة لمتصػػػػويت وال

الدسػػتورية بإلغػػػاء الجولػػػة حيػػػث صػػػرح زعػػيـ الحػػػزب بكيػػػاؿ قػػػائال " اف حػػػزب العدالػػػة 
والتنمية لـ يستشره في االختيار، مصرا عمى اعتبار الجولة األولػى الغيػو " لحضػور 

وغػاف لالقتراع " بالمقابػؿ جادلػت حكومػة ارد 110اقؿ مف ثمثي النواب البالب عددىـ 
 (401)يكفي لصالحية االقتراع . 441بالقوؿ باف 

وأمػػػػاـ ضػػػػغط المعارضػػػػة واألحػػػػزاب العممانيػػػػة أصػػػػدرت المحكمػػػػة الدسػػػػتورية قرارىػػػػا  
إلغػػػاء االنتخابػػػات وفػػػي أعقػػػاب ذلػػػؾ صػػػرح اردوغػػػاف قػػػائال  " اف  2003-2-4فػػػي

حيػػػاز متيمػػػا إياىػػػا باالن (401)المحكمػػػة الدسػػػتورية وجيػػػت طمقػػػة قاتمػػػة لمديمقراطيػػػة ".
سياسيا  "ىذا الحكـ سيكوف موضع نقاش كبير لـ ينتيي ، أتحدث بصراحة تامة انػو 
ألمػػر موسػػؼ لمقضػػاء،انو" لعػػار" وعمػػى اثػػر ذلػػؾ أعمنػػت المحكمػػة الدسػػتورية عزميػػا 
عػػػف تقػػػديـ شػػػكوى ضػػػد اردوغػػػاف بعػػػد تصػػػريحو ىػػػذا واعتبرتو"تيديػػػدا بحػػػؽ المحكمػػػة 
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ف تصػػػريحات رئػػػيس الػػػوزراء تتجاىػػػؿ وتقػػػويض سػػػيادة القػػػانوف " وأضػػػافت أيضػػػا  " ا
سيادة القانوف وتنطوي عمى تيديدات واتيامات وعداء وتجعػؿ المحكمػة ىػدفا لميجػـو 

 (402)،واف تصريحات رئيس الوزراء تتجاوز حدود االحتراـ ".
عمى الرغـ مف إصدار القرار أكدت بعض األوساط السياسية أحقية كػوؿ لمترشػيح    

المحكمػػة الدسػػتورية بػػبطالف الجولػػة األولػػى لالنتخابػػات  مػػرة أخػػرى وذكػػرت  "اف قػػرار
بسبب عدـ اكتماؿ النصاب القانوني ال يمغي حؽ كوؿ بالترشيح مجددا وحظوظ فوزه 

 (403)خصوصا اذا ما اتفقت األحزاب التركية عمى صيغة حؿ ".
عمى اثر ذلؾ قاـ مسؤولوف في حزب العدالة والتنمية بمبادرة لمحصوؿ عمى كسػب   
ييػػد لكػػوؿ مػػف خػػالؿ إجػػراء لقػػاءات مػػع نػػواب مسػػتقميف وزعمػػاء حزبػػي الػػوطف األـ التأ

 (404)مقعدا في البرلماف . 21والطريؽ الصحيح )يميف الوسط( والذيف يتمتعوف بػ
إال اف ىذه المبادرة استفزت العسكر وبدوا بالتيديد " باف القوات العسكرية المسػمحة   

ح ذلػؾ ضػروريا ،وينبغػي اف ػيا عندما يصبػموقفف ػالتركية ضد ىذه المناقشات وستعم
بكػػؿ  ةال يشػػؾ أحػػدا بيػػذا الموضػػوع " مػػذكريف بػػاف القػػوات المسػػمحة )حاميػػة العممانيػػ

تصػميـ ( إضػػافة الػى ذلػػؾ صػرح ايفػػريف قػائال  " اف ىيئػػة األركػاف تقػػـو بمسػػؤولياتيا 
 (405)في تحدي الحكومة ".

مػػى المسػػتوى الػػداخمي والػػدولي فقػػد وكػػاف لتصػػريح القػػوات المسػػمحة أصػػداء قويػػة ع  
اعتبر بعض المحمميف اف تدخؿ العسكر بمثابة تحذير جػدي لمحكومػة لغػرض سػحب 
ترشػػيح كػػوؿ مػػف جانبػػو حتػػى اف الصػػحؼ التركيػػة المحميػػة الواسػػعة االنتشػػار فسػػرت 
تيديػػػدات الجػػػيش بأنيػػػا تحػػػذير فجػػػاء فػػػي افتتاحيػػػة صػػػحيفة حرييػػػت  " انػػػو تحػػػذير ، 

كوؿ رئيسػا "، وأضػافت  فممكف اف يحممو ىو أنيـ الجيش ال يريدو والمعنى الوحيد ال
الصػػػحيفة  "يمكػػػف اف نتسػػػاءؿ مػػػاذا كػػػاف ليحصػػػؿ لػػػو اف كػػػوؿ انتخػػػب رئيسػػػا اليػػػـو 

."(440) 
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وعمى المسػتوى الػدولي أبػدى المفػوض األوربػي اعتراضػو عمػى تػدخؿ الجػيش قػائال   
نترنيت بعناية شديدة واعتبػر "  إننا ندرس اإلعالف الذي نشر الميمة الماضية عمى اال

اإلعالف مفاجئا   وغربيا  " وأضاؼ   كما قمت بوضػوح اف ىػذا األمػر يمثػؿ اختبػار 
لرؤيػػػػػػػة مػػػػػػػا اذا كانػػػػػػػت القػػػػػػػوات المسػػػػػػػمحة التركيػػػػػػػة تحتػػػػػػػـر الترتيبػػػػػػػات الديمقراطيػػػػػػػة 

 (444)األوربية  "
نقػػرة اليػػالؿ األحمػر التركػػي فػػي أ ةمػف جانبػػو أكػػد اردوغػاف فػػي اجتماعػػو مػع منظمػػ  

عمػػػى الوقػػػوؼ بوجػػػو كػػػؿ مػػػف يحػػػاوؿ النيػػػؿ مػػػف وحػػػدة الػػػبالد قػػػائال  " يمكػػػف لموحػػػدة 
السياسػػػػية والبيئػػػػة االجتماعيػػػػة فػػػػي ىػػػػذا البمػػػػد اف تكػػػػوف أحيانػػػػا ضػػػػحيتي كػػػػوارث "، 
مضيفا  " اف ىذه األمة دفعت ثمنا غاليا ومؤلما عندما فقػدت أسػس االسػتقرار والثقػة 

الذيف ينتظروف ويفتحوف الطريؽ أمػاـ  فموصولييلكنيا لـ تعد تسمح ولف تسمح أبدا ل
الكارثػػة ليشػػقوا طػػريقيـ لمسػػمطة " وتػػابع حديثػػو قػػائال  " ال األمػػة وال التػػاريخ سيصػػفح 
عػػػػػف الػػػػػذيف يحػػػػػاولوف زعزعػػػػػة بيئتنػػػػػا االجتماعيػػػػػة أو روح التضػػػػػامف والسػػػػػخاء لػػػػػدينا 

 (442)والقضاء عمييما ".
س الجميوريػػة كانػػت لصػػالح حػػزب رأى بعػػض المحممػػيف اف معركػػة انتخابػػات رئػػي   

العدالػػة والتنميػػة،واف مػػا شػػيدتو معركػػة االنتخابػػات مػػف احتجاجػػات مػػف طػػرؼ التيػػار 
العمماني عمى مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة الجميورية كميػا صػبت فػي صػالح 

 (449)الحزب في الوقت الذي كاف ينتظر اف تحجـ شعبيتو .
واسػػػػػػعا أثارتػػػػػػو األوسػػػػػػاط السياسػػػػػػية والقانونيػػػػػػة جػػػػػػدال  األزمػػػػػػة الرئاسػػػػػػيةأفػػػػػػرزت     

واإلعالميػػػة وطفػػػت عمػػػى السػػػطح مناقشػػػات حػػػوؿ عػػػدة مواضػػػيع منيػػػا إيجػػػاد البػػػديؿ 
لرئيس الجميورية المنتيية واليتو أو إمكانية بقائو في منصبو فظيرت أراء عديدة مف 

خػاب قبؿ خبراء القػانوف والدسػتور منيػا مػا يؤيػد اسػتمرار سػيزر فػي منصػبو لحػيف انت
رئيس جديد ،ومنيا ما يؤيد ترشيح رئيس البرلماف لتسمـ منصب الرئيس بالنيابة وفػي 
نياية المطاؼ أيد مجمس األمػف القػومي اسػتمرار سػيزر فػي منصػبو عمػى اثػر رفػض 
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رئػػػيس المجمػػػس الػػػوطني الػػػذي أوضػػػح قػػػائال  " لػػػيس لػػػدي تتطمػػػع ألشػػػغاؿ منصػػػب 
 (441)الرئاسة بعد والية الرئيس سيزر ".

ا حػػزب العدالػػة والتنميػػة فقػػد تعامػػؿ مػػف جانبػػو مػػع ىػػذه المسػػالة بحػػذر متفاديػػا أمػػ   
حػػدوث أزمػػة أخػػرى ممػػا دفػػع نائػػب رئػػيس الػػوزراء عبػػد المطيػػؼ شػػنر لمتصػػريح  " اف 

،عمى ما يبدو اسػتطاع  (441)الرئيس سيستمر في منصبو لحيف انتخاب رئيس جديد "
 حزب العدالة والتنمية تجاوز ىذه المعضمة.

تػػدعيـ الموقػػؼ االنتخػػابي لمحػػزب وضػػع اردوغػػاف وكػػودار حزبػػو مقترحػػات منيػػا ول  
الدسػػػتورية كػػػاف فػػػي مقػػػػدمتيا إصػػػالحا يػػػنص عمػػػػى  تتقػػػديـ عػػػدد مػػػف االصػػػػطالحا

الرئيس باالقتراع العاـ بدال مف انتخابو مف قبؿ نواب البرلماف ، وضمف ىػذا  بانتخا
ألفضػؿ " واسػتمر بػالقوؿ  "انػػو اإلطػار قػاؿ اردوغػاف  " التوجػو الػى األمػػة ىػو الحػؿ ا

يأمػػؿ فػػي طػػرح ىػػذا االقتػػراح النتخػػاب رئػػيس  الجميوريػػة بػػاالقتراع العػػاـ فػػي الػػدورة 
الحالية لمبرلماف قبؿ إجػراء انتخابػات برلمانيػة مبكػرة "، كمػا نػص التعػديؿ عمػى جعػؿ 
الواليػػة الرئاسػػية خمػػس سػػنوات قابمػػة لمتجديػػد مػػػرة بػػدال مػػف سػػبع سػػنوات غيػػر قابمػػػة 

كػػػؿ أربػػػع  ةجديػػػد ،إضػػػافة الػػػى ذلػػػؾ نػػػص التعػػػديؿ عمػػػى إجػػػراء انتخابػػػات تشػػػريعيلمت
سػػنوات بػػدال مػػف خمسػػة ،كمػػا صػػاغ الحػػزب تعػػديال أخػػر تػػـ إقػػراره مػػف قبػػؿ البرلمػػاف 

لممشػػػػػػػاركة فػػػػػػػي  21الػػػػػػػى  90مػػػػػػػف  ةتخفػػػػػػػيض سػػػػػػػف الترشػػػػػػػيح لمعناصػػػػػػػر الشػػػػػػػبابي
ادة مػػف الشػػعبية ، لعػػؿ ىػػدؼ حػػزب العدالػػة والتنميػػة مػػف ذلػػؾ االسػػتف (442)االنتخابػػات

 الكبيرة التي يتمتع بيا . 
كاف لحزب العدالة والتنمية ىدفا مف طرحو تمؾ اإلصالحات الدستورية ىو "جعػؿ    

تركيػػػا العممانيػػػة ذات األغمبيػػػة المسػػػممة أكثػػػر ديمقراطيػػػة " وحظػػػي التعػػػديؿ الخػػػاص 
ييػػد بتأ 2001-1-44بػػاالقتراع الشػػعبي المباشػػر عمػػى موافقػػة البرلمػػاف التركػػي فػػي 

يبػػػػػػػدو اف الحػػػػػػػزب قػػػػػػػرر ىػػػػػػػذه  (443)فػػػػػػػي البرلمػػػػػػاف.  110عضػػػػػػوا مػػػػػػػف بػػػػػػػيف  930
 بعد خسارتو معركة انتخاب رئيس البالد. تاالصطالحا
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اسػػػػتمرار الجػػػػدؿ والمواجيػػػػات بػػػػيف حػػػػزب العدالػػػػة  األزمػػػػة الرئاسػػػػيةأدت تػػػػداعيات   
ذ والتنميػػة والقػػوى العممانيػػة وعمػػى رأسػػيا قػػادة الجػػيش وبعػػد مسػػاجالت واسػػعة ، اتخػػ

اردوغػػاف قػػرار إعػػالف المواجيػػة وطمػػب مػػف البرلمػػاف الموافقػػة عمػػى إجػػراء انتخابػػات 
الحتكػػػاـ  2003تمػػػوز  22عامػػػة مبكػػػرة إليجػػػاد حػػػؿ لالزمػػػة وحػػػدد ليػػػا موعػػػد يػػػـو 

يػذانا  الشعب ورأى بعض المػراقبيف اف ىػذه الػدعوة تمثػؿ التفافػا عمػى قػرار المحكمػة وا 
لػػػذي يؤيػػػده العممػػػانيوف وحػػػزب العدالػػػة لفػػػتح معركػػػة الصػػػراع السياسػػػي بػػػيف الجػػػيش ا
 (444)والتنمية الذي تسانده القوى الشعبية المحافظة.

وعمػػػػى اثػػػػر التحػػػػذير الشػػػػديد الػػػػذي وجيتػػػػو ىيئػػػػة األركػػػػاف التركيػػػػة أجمعػػػػت أغمبيػػػػة   
الصػػحؼ التركيػػة عمػػى المطالبػػة بانتخابػػات مبكػػرة كمخػػرج مػػف األزمػػة التػػي تمػػر بيػػا 

مقػاال جػاء فيػو   "يتحػوؿ االنتخػاب الرئاسػي إلػى  البالد فمثال نشرت صػحيفة حرييػت
أزمػػة سياسػػية واف الخػػالص الوحيػػد لتركيػػا ىػػو تنظػػيـ انتخابػػات تشػػريعية فػػي األشػػير 

 (445)حؿ أخر ". دالمقبمة ال يوج
اف مسػػاعي الجػػيش والمعارضػػة لالحتكػػاـ إلجػػراء انتخابػػات برلمانيػػة مبكػػرة كحػػؿ    

عمػػػى اف السػػػيناريو جػػػاىز إلسػػػقاط حكومػػػة لمخػػػروج مػػػف األزمػػػة الراىنػػػة يعػػػد مؤشػػػرا 
العدالة والتنمية قد اكتمؿ عمى غػرار مػا حػدث مػع حكومػة اربكػاف قبػؿ عشػرة سػنوات 
إال أف اردوغػػاف كػػاف حصػػيفا واتخػػذ موقفػػا ال يخمػػو مػػف التحػػدي لمعرفتػػو اف الميادنػػة 
غيػػر مجديػػة وجربيػػا اربكػػاف قبمػػو،فعبر عػػف تحديػػو فػػي تصػػريح جػػاء فيػػو  "إننػػا نعمػػؿ 

 (420)موجب الدستور ولـ نخرج عنو ".ب
أثػػػار قػػػرار االنتخابػػػات المبكػػػرة اىتمػػػاـ بعػػػض األوسػػػاط التركيػػػة حيػػػث ذكػػػرت  "اف   

إجراء انتخابات مبكرة في تركيا باتت شي في حكـ المؤكد السيما واف الحزب الحاكـ 
والمعارضػػة يتفقػػاف عمػػى ضػػرورة إجػػراء انتخابػػات مبكػػرة ، الف االنتخابػػات سػػتتحوؿ 

ى اسػػتفتاء حػػوؿ الحػػزب وبنػاءا عمييػػا سػػيتحدد الكثيػػر مػف األشػػياء وسػػتطرح قضػػايا إلػ
 (424)جديدة ".
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كما القت دعوة اردوغاف إلجراء انتخابات مبكرة تأييد مف األسواؽ الماليػة ومجتمػع   
رجاؿ األعماؿ العتقادىـ باف حزب العدالة والتنمية والمؤيد لنظاـ السػوؽ سػيفوز مػرة 

يػػػػػػرة فػػػػػػي البرلمػػػػػػاف تسػػػػػػاعده عمػػػػػػى المضػػػػػػي قػػػػػػدمًا فػػػػػػي تطبيػػػػػػؽ أخػػػػػػرى بأغمبيػػػػػػة كب
 (422)اإلصالحات .

وضمف ىذا اإلطار صرح رسوؿ طومسػوف احػد نػواب حػزب العدالػة والتنميػة  " اف   
الحزب ال يخشى الدخوؿ في انتخابات برلمانية مبكػرة " مؤكػدا  " اف الحػزب سػيحقؽ 

 (429)البرلمانية ". انتصارا جديدا يحصؿ فيو عمى عدد إضافي مف المقاعد
ممػػا الشػػؾ فيػػو اف عوامػػؿ نجػػاح الحػػزب فػػي تحقيػػؽ المنجػػزات التػػي قػػدميا لمشػػعب   

سػػػاعدت فػػػي زيػػػادة التأييػػػد لػػػو وأتضػػػح ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التقػػػارير التػػػي قػػػدمتيا مراكػػػز 
% فػػػػي 99,4البحػػػػوث واإلحصػػػػاء التػػػػي أعطػػػػت مؤشػػػػرات إلػػػػى زيػػػػادة شػػػػعبيتو مػػػػف 

كمػا جػرت اسػتطالعات لمػرأي فػي  2003 % في انتخابات12الى  2002انتخابات 
خمس مدف تركية كبرى أعطت نتائجيا باف شعبية حزب العدالػة والتنميػة قػد ارتفعػت 

% مقابؿ تراجع معظـ أحزاب المعارضة السيما حزب الشعب الجميػوري ومػف 94,1
 (421)المتوقع فوز حزب العدالة والتنمية بأغمبية مطمقة في البرلماف .

ت حػػػػػزب العدالػػػػػة والتنميػػػػػة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ االسػػػػػتقرار السياسػػػػػي فضػػػػػال عػػػػػف نجاحػػػػػا   
أسػيمت عوامػؿ   2002والمجتمعي والتصاعد المسػتمر فػي شػعبية الحػزب بعػد عػاـ 

أخػػػرى بشػػػكؿ أو بػػػأخر بيػػػذا النجػػػاح مثػػػؿ المرونػػػة الكبيػػػرة التػػػي تعامػػػؿ بيػػػا اردوغػػػاف 
ة عمػى ذلػؾ وكوادر حزبو متفاديا الدخوؿ في مواضيع استفزازية ضػد العممػانييف عػالو 

 (421)تحقيؽ اإلنجازات الميمة وعمى وجو الخصوص االقتصاد .
باإلضػافة الػى اسػػتيعاب حػزب العدالػػة والتنميػة لواقػػع الشػعب التركػػي والتعامػؿ معػػو   

بحػػذر سػػجؿ لصػػالحو وزاد مػػػف رصػػيده المتالكػػو وعيػػا سياسػػػيا متوافػػؽ بشػػكؿ واسػػػع 
العممػػانيوف لػػرفض ترشػػيحو وتػػرجـ مػػف خػػالؿ تعاممػػو مػػع التظػػاىرات التػػي حشػػد ليػػا 
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وكػػػػوؿ لمنصػػػػب الرئاسػػػػة وبيػػػػذا فػػػػوت الحػػػػزب عمػػػػى خصػػػػومو آيػػػػة فرصػػػػة لالحتقػػػػاف 
 (422)السياسي مما أزعج حماة العممانية المعارضة لإلسالـ .

اغمػػػػب األتػػػػراؾ ضػػػػد  تتحػػػػوال جػػػػذريا لتصػػػػوي ةالتشػػػػريعي 2003انتخابػػػػات فمثمػػػػت   
ا ال شػػػؾ فيػػػو اف حػػػزب لمعسػػػكر، وممػػػ خالمؤسسػػػة العسػػػكرية بصػػػورة واضػػػحة كتػػػوبي

نيسػػاف  23العدالػػة والتنميػػة اسػػتفاد مػػف مػػذكرة التحػػذير التػػي أرسػػميا العسػػكر لػػو فػػي 
وىػػي تشػػبو مػػذكرة أيفػػريف التػػي حػػذر فييػػا األتػػراؾ بعػػدـ التصػػويت لتوركػػت اوزاؿ ممػػا 

% فاألتراؾ مع احتػراميـ الكبيػر لمجػيش بوصػفو جػدارًا وقائيػا لكػنيـ 11جعمو يحصد 
 (423)يفضموف بقائو في ثكناتو بعيدا عف الساحة السياسية .في الوقت نفسو 

يبدو اف اردوغاف وكػوؿ اسػتفادا مػف التجػارب السػابقة التػي تعرضػت ليػا األحػزاب    
اإلسػػػالمية مػػػف حظػػػر عمػػػى أيػػػدي العسػػػكر تحػػػت ذريعػػػة مناىضػػػة العممانيػػػة فخرجػػػا 

عتبرىػا الجػػيش بقناعػة مفادىػا اف العمػؿ الحزبػي يجػب اف ال يصػطدـ بالثوابػت التػي ي
)خػػط احمػػر ( فاتفقػػا عمػػى االعتػػداؿ كوسػػيمة لتخطػػي العقبػػات التػػي تقػػؼ أمػػاـ تحقيػػؽ 

،وقػد دعػا اردوغػاف الشػعب التركػي لمتوجػو الػى صػناديؽ االقتػراع مػف اجػؿ  ااىد افيم
التصػػويت لمحريػػة والديمقراطيػػة مؤكػػدا عمػػى اف الحػػزب سيسػػعى لحمايػػة الديمقراطيػػة 

 (424) ة في البالد.والقانوف والقيـ االجتماعي
حقؽ حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغاف فػوزا سػاحقا فػي االنتخابػات التشػريعية    

% ممػا مكنػو مػف الحصػوؿ 12,2حيػث حصػد نسػبة  2003تمػوز22التي جرت في 
مقعػدا فػي البرلمػاف وقػد فرضػت تمػؾ النتػائج نفسػيا بسػيطرة حػزب العدالػة  914عمى 

، فقػػد أعطػػت تمػػؾ النتػػائج مؤشػػرات بالغػػة منيػػا انتصػػار والتنميػػة عمػػى رئاسػػة الػػوزراء
عمػػػػى  2002الثػػػػورة البيضػػػػاء أو الصػػػػامتة التػػػػي بػػػػدءىا الجنػػػػاح المعتػػػػدؿ فػػػػي عػػػػاـ 

العممانيػػػػة المتطرفػػػػة ، حيػػػػث تمكػػػػف مػػػػف خػػػػالؿ احتكامػػػػو لمشػػػػعب مػػػػف تعطيػػػػؿ دور 
  (425)المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية .
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يـ ماكوفسكي اف نتيجة تمؾ االنتخابات كانػت ومف وجية نظر بعض الخبراء ومن   
بمثابػة مػذكرة ىويػػة حيػث قػاؿ  " اف حػػوالي نصػؼ السػكاف اختػػار اف يكػوف مسػػمما ، 

وحسػػػػب  2002% عمػػػػى انتخابػػػػات 22لقػػػػد نجػػػػح حػػػػزب العدالػػػػة والتنميػػػػة بإضػػػػافة 
فػػاف نسػػبة الػػذيف اقػػروا بػػأنيـ مسػػمميف فقػػط ، قػػد زادت  2002إحصػػائيات جػػرت عػػاـ 

ذ ما استم 2002% عف عاـ 40 ىذا التقسيـ فاف العممانييف األتراؾ سيصػبحوف  روا 
 (490)قوة ىامشية في المجتمع التركي ".

حظي فوز حزب العدالة والتنمية في االنتخابات باىتماـ كبيػر مػف قبػؿ المفوضػية    
األوربية التي عبرت عنو مف خالؿ التصريح الػذي جػاء  " اف حػزب العدالػة والتنميػة 

ف أكثػػػر األحػػػزاب التركيػػػة يػػػؤمف بالعولمػػػة ويػػػؤمف باقتصػػػاد السػػػوؽ الحػػػر التركػػػي مػػػ
والتجػػػارة الحػػػرة " فالمفوضػػػية األوربيػػػة تيػػػتـ بيػػػذا الحػػػزب ألنػػػو حػػػزب كثيػػػرا مػػػا يؤيػػػد 

 (494)التغيير الجذري لممجتمع التركي في القوانيف التركية وفي الدستور .
انييف الى فئتيف، األولي تقبمت أسفرت نتائج االنتخابات في تركيا عف انقساـ العمم   

ية ،أمػػا ػفكػػرة اإلسػػالـ المعتػػدؿ باعتبػػار حػػزب العدالػػة والتنميػػة حػػزب ذي خمفيػػة اسالمػػ
الفئة الثانية رحبت بالحزب كونو لـ يكف إسالميًا في توجياتو وشعاراتو ، فنجح حزب 

سػػالـ العدالػػة والتنميػػة فػػي كسػػب اإلسػػالمييف والعممػػانييف وىكػػذا تػػـ التعػػايش بػػيف اإل
 (492)والعممانية .

األخيػرة عمػى  ةأبقى حزب العدالة والتنمية الحاكـ بعد فوزه في االنتخابػات التشػريعي  
-4- 49ترشيح وزير الخارجية عبداه كوؿ حسبما أكدتو شبكات التمفزة يوـ االثنيف 

قد أثار أزمة سياسية خطيػرة أدت بالتػالي  2003وكاف ترشيح كوؿ في ربيع  2003
 (499)مبكرة حقؽ فييا اردوغاف فوزا كاسحا . ةتخابات تشريعيإلى ان

اف وصوؿ كوؿ لمنصب الرئاسة بعد نجاح حزب العدالة والتنميػة يعػد مؤشػرا عمػى   
وعي الناخب التركػي الػذي أعطػى صػوتو لالسػتقرار االقتصػادي بفعػؿ بػرامج حكومػة 
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جازات الحزب أسػيمت مف دوف شؾ اف ان (491)العدالة والتنمية االقتصادية الناجحة .
 في تبمور تمؾ الرؤية. 

وفي تطور خطير دعا اردوغاف الجيش لمبقاء بعيدا عف السياسة وجاء ذلؾ متزامنا   
مػػػع موعػػػد االنتخابػػػات قػػػائال  "انػػػو عمػػػى العسػػػكرييف البقػػػاء فػػػي مكػػػانيـ ويجػػػب عمػػػى 
المؤسسػػػػػػات كافػػػػػػة العمػػػػػػؿ وفقػػػػػػًا لمصػػػػػػالحيات التػػػػػػي منحيػػػػػػا الدسػػػػػػتور لكػػػػػػؿ منيمػػػػػػا 

ا  "اذا كنػػا نػػؤمف بالديمقراطيػػة فعمينػػا اف ال نقحػػـ القػػوات المسػػمحة التركيػػة فػػي "مضػػيف
المعبػػػة السياسػػػية " وأردؼ قػػػائال  " بالنسػػػبة لنػػػا القػػػوات المسػػػمحة مقدسػػػة  ولكػػػف فػػػي 

 (491)النظاـ الديمقراطي ليا مكاف خاص بيا ولمسياسييف مكاف أخر ".
ت عػػػف فشػػػؿ كػػػوؿ بتحقيػػػؽ أسػػػفر  2003-4-24جػػػرت االنتخابػػػات الرئاسػػػية يػػػـو   

الفػػػوز فػػػي الجػػػولتيف األولػػػى والثانيػػػة لعػػػدـ تمكنػػػو مػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى ثمثػػػي أعضػػػاء 
نائب لكنػو تمكػف فػي الجولػة الثالثػة فػي الحصػوؿ  110مف أصؿ  923البرلماف أي 

صوتا بأقؿ مف صوتيف مف مجموع أصوات حزب العدالة والتنمية متعديا  995عمى 
 (492)األغمبية المطمقة .

فأعمف رئيس البرلمػاف فػي تمػاـ السػاعة الثالثػة عصػرا بتوقيػت أنقػرة انتخػاب عبػداه   
كػػػوؿ وزيػػػر الخارجيػػػة رئيسػػػا لمجميوريػػػة ليصػػػبح بػػػذلؾ أوؿ رئػػػيس منبثػػػؽ مػػػف التيػػػار 

 232اإلسػػػػالمي يصػػػػؿ الػػػػى سػػػػدة الرئاسػػػػة متخطيػػػػا بفػػػػارؽ كبيػػػػر الغالبيػػػػة البسػػػػيطة 
صػباح الػديف جقمقجػي مػف حػزب  المطموبة بالفوز لمنصب الرئاسة وحصػوؿ منافسػو

 49و 30العمػػؿ القػػومي )يمػػيف( وحسػػيف تفػػوف أجيمػػي مػػف حػػزب اليسػػار الػػديمقراطي 
 (493)صوت عمى التوالي .

وفي أعقاب ذلؾ أدلى عبد اه كوؿ اليمف الدستوري بالبرلماف التركػي رئيسػا جديػدا   
لحريػػػػات لمجميوريػػػة التركيػػػػة مؤكػػػدا عمػػػػى انػػػو سػػػػوؼ يبػػػذؿ قصػػػػارى جيػػػده لترسػػػػيخ ا

والديمقراطيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف مجػػددا تمسػػكو بالعممانيػػة ومبػػادئ أتػػاتورؾ كمػػا أعػػرب 
 (494)عف شكره وتقديره لكؿ مف قدـ لو الدعـ .
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   تاالستنتاجا
 -تمثمت في األتي   تبناءا عميو توصؿ البحث الى ثمة استنتاجا 
مػت نمطػا جديػدا فػي تعتبر تجربة حزب العدالة والتنمية تجربة إسػالمية جديػدة مث -4

إنجاح الحركة اإلسالمية في دولة عممانيػة ، ويعػود السػبب فػي ذلػؾ لمجيػود المبذولػة 
مػػػف قبػػػؿ اربكػػػاف طػػػواؿ مشػػػواره السياسػػػي فػػػي تييئػػػة األرضػػػية لبنػػػاء دعػػػائـ اإلسػػػالـ 

 السياسي .
اسػػتطاع الحػػزب حسػػـ الصػػراع عمػػى اليويػػة بػػيف اإلسػػالـ والغػػرب وتصػػالح بػػيف  -2

سياسي في تركيا لتستقطب المزيد مف أصوات اإلسالمييف والعممانييف ألواف الطيؼ ال
 اليميف واليسارييف وتتفاىـ مع الجميع عربيا ودوليا .

تكيؼ الحزب مع الواقع المحيط بو مف خالؿ إدارتو لشؤوف الحكـ ممػا أدى الػى  -9
ريقػة المتالكػو وعيػا سياسػيا عميقػا فػي اختيػار ىويتػو بط سنجاح تجربتػو بكػؿ المقػايي

ذكيػػة فتعامػػؿ بمسػػتوى عػػالي مػػف االحتػػراؼ السياسػػي متجػػاوزا معضػػمة العسػػكر مػػف 
 خالؿ كسب تأييد الغرب ومساندتو.

تبنػػػى الحػػػزب خطابػػػا إصػػػالحيا وطنيػػػا أدى إلػػػى اكتسػػػابو قاعػػػدة شػػػعبية مختمفػػػة  -1
الرؤى والتصورات الفكرية والسياسية لكنيا متفقة عمى مبدأ إحداث التغير لمخروج مف 

ات السياسية ، وترجـ الحػزب وعػوده عمػى ارض الواقػع فمػـ تكػف مجػرد شػعارات األزم
ولغػػػة خطابيػػػة أو فكريػػػة بػػػؿ عمػػػى العكػػػس حقػػػؽ العديػػػد منيػػػا سػػػواء عمػػػى المسػػػتوى 
السياسي أو االقتصادي ومنح حقوؽ األقميات وأكد عمى الحرية الدينية وبػذلؾ طمػئف 

 الشعب بعدـ تكرار التجارب السابقة .

اب السياسػػػػي لمحػػػػزب بمغػػػػة المعرفػػػػة واالجتيػػػػاد ودراسػػػػة المعمومػػػػات تميػػػػز الخطػػػػ -1
واألرقػػاـ ولػػيس لغػػة الشػػعارات واألفكػػار المعمبػػة ويمكػػف قػػراءة ذلػػؾ مػػف بيػػاف الحػػزب 
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االنتخػػابي وفػػػي المػػؤتمرات الصػػػحفية لقادتػػو ، حيػػػث أسػػيمت نزاىػػػة ومصػػداقية قػػػادة 
حػزب فػي األوسػاط الحزب بشكؿ كبير في تزايػد األصػوات االنتخابيػة حيػث وصػؼ ال

اإلعالميػػػة بػػػػ "الحػػػزب األبػػػيض " ولعػػػؿ السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ  يعػػػود لقادتػػػو الػػػذيف عرفػػػوا 
 بأصحاب "أأليدي النظيفة ".

اسػػتطاع الحػػزب تقمػػيص نفػػوذ المؤسسػػة العسػػكرية وتفكيػػؾ قبضػػتيا الحديديػػة مػػف  -2
خػػػالؿ جعػػػؿ مسػػػالة انضػػػماـ تركيػػػا لالتحػػػاد األوربػػػي والوفػػػاء بشػػػروط االنضػػػماـ الػػػى 

 تحاد والتزاـ بما يعرؼ بمعايير كوبنياغف معبرا يمرر فوقو برنامجو اإلصالحي .اال
 
 

 شـاهلوام
                                                 

3*
( مػػف مواليػػد مدينػػة أيػػدف مػػف مػػالكي األراضػػي ، 4524-4455عػػدناف منػػدريس ) 

درس الحقػػوؽ فػػي أنقػػرة ثػػـ انخػػرط بالعمػػؿ السياسػػي فػػي الحػػادي والثالثػػيف مػػف عمػػره 
طرد مف حزب الشعب كعضو في حزب الشعب الجميوري ونائبا عف مقاطعة أيدف ، 

وكاف احد موسي حزب الديمقراطي المعارض ثـ أصبح رئيسا  4511الجميوري عاـ 
وحكػػػػـ عميػػػػو 4520حتػػػػى انقػػػػالب أيمػػػػوؿ  4510لمػػػػوزراء اثػػػػر فػػػػوز حزبػػػػو بانتخابػػػػات 

 Bernard Lewis ,The Emergence of Mordernباإلعػداـ  .لممزيػد ينظػر  

Turkey ,Oxford Unipress,(London:1966),p.139.                           

                    
طو الجاسر ، تركيػا ميػداف الصػراع بػيف الشػرؽ والغػرب ، دار الفكػر لمنشػر محمد  (4)

 .252(،ص 2002، )دمشؽ  

( ولػػد فػػي مدينػػة صػػالونيؾ الواقعػػة عمػػى 4594-4494مصػػطفى كمػػاؿ أتػػاتورؾ ) *2
ثػـ تخػرج مػف الكميػة الحربيػة والتحػؽ  4501بحر ايجة انتسب الػى الثانويػة العسػكرية 
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حقؽ انتصارات عسكرية في معػارؾ  ( 4544-4541بالخدمة العسكرية في دمشؽ) 
           p.p.418-420,1976,بارزة خالؿ الحػرب العالميػة االولػى ، لممزيػد ينظػر  

The world book Encyclopedia .vol .19,U.S.A libary 
(2) Eric Roulear ,"Terrorism and Islamism", Islam for 

today.com,p.1 
ا ػفػي سػينوب عمػى البحػر األسػود شػماؿ تركيػ 4522نجـ الديف اربكاف مػف مواليػد  *9

،حاصػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػيادة الػػػػػػػػػػدكتوراة فػػػػػػػػػػي اليندسػػػػػػػػػػة الميكانيكيػػػػػػػػػػة ،لممزيػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف 
كػاف ودوره فػي السياسػة بالتفاصيؿ،ينظر  مناؿ محمػد صػالح الحمػداني ،نجػـ الػديف أر 

 .21-91،ص ص4553-4525التركية 
ة ػف والسياسػػػػػػات فػػػػػي الديػػػػػػرة مقارنػػػػػػمحمػػػػػد نػػػػػور الػػػػػديف ، تركيػػػػػا الجميوريػػػػػة الحائػػػػػ (9)

وث ػات اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية والبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالعالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .402(،ص4554،)بيروت 

 بشػندبة( مؤسس تكية اسػكندر باشػا لمطريقػة النق4540-4453محمد زاىد كتكو ) *1
عػػػػرؼ بعدائػػػػو لمغػػػػرب وسػػػػعيو  4544اسػػػػكندر باشػػػػا مقػػػػرا لػػػػو منػػػػذ عػػػػاـ اتخػػػػذ جػػػػامع 

تتممذ عمى يديو نجـ الديف اربكػاف ولعػب دورا كبيػرا الستقالؿ الفكر واالقتصاد التركي 
،الحمػػػػػداني ، المصػػػػػدر السػػػػػابؽ .فػػػػػي مسػػػػػار حياتػػػػػو ونشػػػػػاطو السياسػػػػػي والصػػػػػناعي 

 .95،ص

رجمػػػػة  الصفصػػػػفاي احمػػػػد صػػػػباح الػػػػديف اوجػػػػار ، اربكػػػػاف والرفػػػػاه اإلسػػػػالمي ،ت (1)
 .20،ص20095المرسي ، التراؾ لمنشر ،)القاىرة  

طػػارؽ عبػػد الجميػػؿ ، الجػػيش والحيػػاة السياسػػية تفكيػػؾ القضػػبة الحديديػػة ، ضػػمف  (1)
كتػػاب تركيػػا بػػيف تحػػديات الػػداخؿ ورىانػػات الخػػارج ، مجموعػػة بػػاحثيف ، دار العربيػػة 

 .32(،ص2040لمعموـ ناشروف ، )بيروت 
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فػػي احػػد األحيػػاء الشػػعبية عػػرؼ  4511شػػباط  22طيػػب اردوغػػاف فػػي ولػػد رجػػب  *1

باسػػـ قاسػػـ باشػػا ،وينحػػدر مػػف عائمػػة ىػػاجرت مػػف جورجيػػا إلػػى محافظػػة رضػػا الواقعػػة 
عمػػى البحػػر األسػػود ،أنيػػى دراسػػتو االبتدائيػػة فػػي مدرسػػة ببالػػة باشػػا فػػي اسػػتانبوؿ ثػػـ 

درسػػػة الدينيػػػة ؛ بمعنػػػى انػػػو خػػػرج مػػػف رحػػػـ الم 4521دخػػؿ معيػػػد أمػػػاـ خطيػػػب عػػػاـ 
ثـ التحؽ بعد ذلؾ إلكماؿ دراسػتو بكميػة  4539)أالئمة والخطباء( و تخرج منيا عاـ 

العموـ االقتصادية والتجارية بجامعػة مرمػرة ، متػزوج مػف السػيدة أمنيػة اردوغػاف ولديػو 
أربعة أبناء . بدا اردوغاف نشاطو السياسي مبكرا حيث التحػؽ باتحػاد الطمبػة )المممػي( 

تػػرأس فػػرع بػػي اوغمػػو  4532مػػى الػػيمف المحػػافظ فػػي تركيػػا ، وفػػي عػػاـ المحسػػوب ع
لمشػػػػباب التػػػػابع لحػػػػزب السػػػػالمة الػػػػوطني حيػػػػث انتسػػػػب لمحػػػػزب وكػػػػاف مػػػػف المقػػػػربيف 

شػغؿ منصػب رئػيس فػرع بػي اوغمػو التػابع لحػزب الرفػاه ،  4549الربكاف .وفي عػاـ 
ز برئاسة بمدية ثـ فا ؿتسمـ ميمة رئيس فرع حزب الرفاه في استانبو  4541وفي عاـ 

وليػػػػد رضػػػػواف ، موقػػػػؼ التيػػػػار اإلسػػػػالمي والتيػػػػار  . 4551اسػػػػتانبوؿ فػػػػي انتخابػػػػات 
العممػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػػف القضػػػػػػػػػػػية الكرديػػػػػػػػػػػة ، دار الػػػػػػػػػػنيج لمدراسػػػػػػػػػػػات والنشػػػػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػػػػع 

 .944(،ص2004،)حمب  

فػػي مدينػػة قيصػػري المعروفػػة  4510تشػػريف األوؿ  25غػػوؿ بتػػاريخ  ولػػد عبػػد اه *2
والعػػادات والتقاليػػد الشػػرقية وكانػػت ىػػذه المدينػػة مػػف أشػػير المراكػػز بتمسػػكيا باإلسػػالـ 

(. أكمؿ غوؿ دارستو االبتدائية بمدرسػة غػازي 4255-4034أياـ الدولة السمجوقية )
باشا، ثـ التحؽ بمدرسة أالئمة والخطباء إلكماؿ دراستو الثانوية بعػد ذلػؾ انتسػب الػى 

االقتصػاد مػف جامعػة لنػدف ، وفػي  حصؿ عمى شػيادة الػدكتوراة فػي  ؿجامعة استانبو 
تعرض غوؿ لمسجف في أطار حممة شنيا العسكر عمى معظـ  4540أعقاب انقالب 

.بعػػد  ؿالسياسػػييف األتػػراؾ وقضػػى عػػدة شػػيور فػػي سػػجف متػػريس الشػػيير فػػي اسػػتانبو 
التحػػػػؽ بصػػػػفوؼ حػػػػزب  4554- 4549ذلػػػػؾ تػػػػرؾ غػػػػوؿ تركيػػػػا وعمػػػػؿ ولمفتػػػػرة مػػػػف 
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لمشؤوف الخارجية وقضايا العالـ اإلسالمي ومتحدثا  الرفاه . شغؿ منصب وزير الدولة
.الموسوعة الحرة 4553-4552رسميا في الحكومة االئتالفية التي شكمت بيف عامي 

 9-4،ص ص2004-5-40،ويكبيديا،

عبػػػد الحمػػػيـ غزالػػػي ، اإلسػػػالميوف الجػػػدد والعممانيػػػة األصػػػولية فػػػي تركيػػػا ، مكتبػػػة  (2)
 .21(،ص2003الشروؽ الدولية ،)القاىرة 

ة ػاد ، دار المعرفػػػػػػػػنة والجيػػػػػػػػة بػػػػػػػيف الفتػػػػػػػػات االسالميػػػػػػػػاف ، الحركػػػػػػػػاحمػػػػػػػد طحػػػػػػػ (3)
 .442(،ص2003،)بيروت  

عامػػػػػا  44ألػػػػػف ماكوفسػػػػػكي   خبيػػػػػر أمريكػػػػػي فػػػػػي الشػػػػػووف التركيػػػػػة عمػػػػػؿ لمػػػػػدة  *3
( كػػاف 2004-4551( فػػي وزارة الخارجيػػة األمريكيػػة وبػػيف عػػامي )4549-4551)

وحتػػػى الوقػػػت  2004الشػػػرؽ األدنػػػى ومنػػػذ عػػػاـ عضػػػوا فػػػي معيػػػد واشػػػنطف لسياسػػػة 
الحاضر يعمؿ كعضو في مجمس الممثميف ومستشارًا فػي لجنػة الشػوؤف الخارجيػة فػي 
الكػػػونكرس األمريكػػػي ، ولػػػـ يكتفػػػي ماكوفسػػػكي بتقػػػديـ المشػػػورة لمػػػداوئر السياسػػػية فػػػي 
نما كاف يساىـ مع الباحثيف فػي إنضػاج التطػورات بشػاف األوضػاع السياسػي ة امريكا وا 

فػػي تركيػػا خػػالؿ الحمقػػات النقاشػػية، .منػػاؿ محمػػد صػػالح  المراكػػز البحثيػػة األمريكيػػة 
والحركة اإلسالمية في تركيا ألف ماكوفسكي نموذجا ، بحث مشارؾ في الندوة العممية 

 .4،ص2005لجامعة فالدفيا ، تشريف الثاني 
(4) Alan Makovsky ,"How to Deal with Erbakan",Middle East 

Quarterly,March1997,p.2. 
الطحػػاف ،تركيػػا التػي عرفػػت مػػف السػػمطاف الػى نجػػـ الػػديف اربكػػاف محمػػد مصػطفى  (5)

 .915(،ص2003)الكويت  ،الجزء الثاني 4421-2002
ة ػػػػػػػػػػػػرة الفضائيػاة الجزيػػػػػػػػػػػقنػػػػػػػػػػ ر،ػج تحػػػػػػػػػػت المجيػػػػػػػػػػػدد ،برنامػػػػػػػػػػػوف الجػػػػػػػػػػػالعثمانيػػػػػػػػػػ (40)
 .1،ص22/3/2003،
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 .910الطحاف ،المصدر السابؽ،ص (44)
 .441طحاف ، المصدر السابؽ ،ص  (42)

 .910الطحاف ، المصدر السابؽ ،ص  (49)

 .21غزالي ، اإلسالميوف الجدد المصدر السابؽ ،ص  (41)

3*
تحػدث فيػو عػف  4531وىي حركة تبمػورت مػف بيػاف نشػره نجػـ الػديف اربكػاف عػاـ  

عمميػػػػات التربيػػػػة الدينيػػػػة واألخالقيػػػػة مػػػػع تركيػػػػز اكبػػػػر عمػػػػى االسػػػػتقالؿ االقتصػػػػادي و 
ؽ ػدر السابػػػػػالتصػػػػنيع محػػػػذرا االنجػػػػرار وراء أوربػػػػا ، لممزيػػػػد ينظػػػػر  الحمػػػػداني ،المصػػػػ

 .52-50،ص

 .910الطحاف ،المصدر السابؽ،ص (41)
3*

شػػارؾ فػػي  فػػي محافظػػة مالطيػػا 4590أبريؿ/نيسػػاف  90ولػػد رجػػائي قوطػػاف فػػي  
ت القوميػة ذات التيارات المناىضة لمشيوعية إباف دراستو الجامعية وانتمى إلى الحركػا

التوجو اإلسالمي، تخرج في كمية اإلنشػاءات بجامعػة إسػطنبوؿ، وتػزوج وأنجػب ثالثػة 
أوالد. دخػػؿ الحيػػاة السياسػػية عبػػر حػػزب السػػالمة الػػوطني بزعامػػة نجػػـ الػػديف أربكػػاف 

 4533، انتخػػب عضػػوا فػػي البرلمػػاف مػػف محافظػػة مالطيػػا فػػي انتخابػػات 4539عػػاـ 
، وبعػد حػؿ حػزب اف ػات التػي ترأسػيا نجػـ الػديف اربكػتقمد مناصب إدارية فػي الحكومػ

الرفاه اإلسالمي شكؿ أعضاؤه حزبا آخر سموه حزب الفضيمة وانتخبوا رجائي قوطاف 
 .9/40/2001 2040لممزيد ينظر   المعرفة ،ممفات خاصة زعيما لو، 

محمػػػػػػػد نػػػػػػػور الػػػػػػػديف ،حجػػػػػػػاب وحػػػػػػػراب الكماليػػػػػػػة وأزمػػػػػػػات اليويػػػػػػػة فػػػػػػػي تركيػػػػػػػا  (42)
 .291(،ص2004،)بيروت 

 .1العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ،ص (43)
 .291....،المصدر السابؽ ،ص نور الديف ،حجاب وحراب الكمالية (44)

 .1العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ،ص (45)
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 .291....،المصدر السابؽ ،ص نور الديف ،حجاب وحراب الكمالية (20)

 .2العثمانيوف الجدد ، المصدر السابؽ ، ص (24)
حسػػػف حمػػػداف العمكػػػيـ ،قػػػراءة سياسػػػية فػػػي الحركػػػة اإلسػػػالمية ،قضػػػايا أسػػػالمية  (22)

 .4(،ص4553)القاىرة   ،مركز الدراسات األسيوية2معاصرة ،ط
كريـ محمد حمزة ، دحاـ محمود الجبوري ، القوى الفاعمة فػي المجتمػع التركػي ،  (29)

 .2صدر السابؽ ،ص؛العثمانيوف الجدد ،الم12(،ص2000بيت الحكمة  )بغداد 

 .2العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ ،ص (21)
عبػػد اه التركمػػاني ،جػػدؿ اإلسػػالـ والحداثػػة فػػي تجربػػة تركيػػا ،ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة  (21)

 .4،ص41/42/2001الى ندوة اإلسالـ والديمقراطية ،تونس 
يػػا محمػد ثمجػػي ، ازمػػة اليويػة فػػي تركيػػا طػرؽ جديػػدة لممعالجػػة ،ضػمف كتػػاب ترك (22)

 .51بيف تحديات الداخؿ ورىانات الخارج ،المصدر السابؽ ،ص
(23)

 Nilay Karaelmas, Virtue, Happiness, Contentment, and 

Rancor in the Turkish Opposition, World Press Review , 

Ankara ,July 26, 2001 
 .2العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ ،ص (24)
 .442ابؽ ،صطحاف ، المصدر الس (25)
إبػػػراىيـ خميػػػؿ العالؼ،خارطػػػة الحركػػػات اإلسػػػالمية فػػػي تركيػػػا المعاصػػػرة ،مركػػػز  (90)

 .42،ص2000الدراسات التركية )اإلقميمية حاليا( ، جامعة الموصؿ ،

 .32عبد الجميؿ ، المصدر السابؽ ،ص (94)

محمػػػد نػػػػور الػػػديف ، حػػػػزب العدالػػػة الػػػػى أيػػػف ....؟ حػػػػزب العدالػػػة والتنميػػػػة الػػػػى  (92)
 .22(،ص2009،)بيروت  243السمطة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ع 

 .32عبد الجميؿ ، المصدر السابؽ ،ص (99)

 .51ثمجي  ،المصدر السابؽ ،ص (91)
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 .3العثمانيوف الجدد ، المصدر السابؽ ،ص (91)
حسػػػنيف خالػػػد وآخػػػروف ،الجراحػػػة التجميميػػػة لمعمػػػؿ اإلسػػػالمي ،قػػػراءة فػػػي تجربػػػة  (92)

 .443(،ص2001لة والتنمية التركي ،مركز دراسات األمة )عماف  حزب العدا
 .24غزالي ،اإلسالميوف الجدد ، المصدر السابؽ ،ص (93)
 .22(،ص2004محمد نور الديف ،تركيا الصيغة والدور ،)بيروت  (94)
نائب ريئس حزب العدالػة والتنميػة التركػي   ال تسػمونا إسػالمييف ونحػف ممتزمػوف  (95)

،  2002تشػريف الثػاني  1، 4319العممانية ، مجمة الشػرؽ األوسػط  عبشكؿ كامؿ ب
 .4ص 

 .411خالد ،المصدر السابؽ ،ص  (10)
،دراسػة تاريخيػة 2002-4540أفراح ناثر جاسػـ ،الحركػات اإلسػالمية فػي تركيػا  (14)

 .421(،ص2004،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية ا داب )جامعة الموصؿ  
 .34لمصدر السابؽ ،ص عبد الجميؿ ،ا (12)
 .51ثمجي ، المصدر السابؽ ،ص (19)

 .3العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ ،ص (11)

ضػػياء رشػػواف ،دليػػؿ الحركػػات اإلسػػالمية فػػي العػػالـ )حػػزب العدالػػة والتنميػػة نيػػج  (11)
،مؤسسػػة  ة،مركػػز الدراسػػات السياسػػية واإلسػػتراتيجي4اإلسػػالمييف الجػػدد فػػي تركيػػا (،ع

 .29قاىرة ،ص األىراـ ،ال

 .910الطحاف ،تركيا التي عرفت ....،المصدر السابؽ ،ص (12)

 .42العالؼ ،المصدر السابؽ ،ص  (13)

ؽ ػػػػػدر السابػالمصػػػ، تسػػػمونا اسػػػالمييف نائػػػب رئػػػيس حػػػزب العدالػػػة التركػػػي ...ال (14)
 .4ص،

 .432خالد،المصدر السابؽ ،ص (15)
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 . 42،ص غزالي ، االسالميوف الجدد، المصدر السابؽ (10)

 .23رشواف ،المصدر السابؽ ،ص (14)

 .443خالد ،المصدر السابؽ ،ص (12)
ابػػػػراىيـ الػػػػداقوقي ، االخػػػػتالؼ الثقػػػػافي اليقػػػػؼ حػػػػائال دوف انضػػػػماـ تركيػػػػا لنػػػػادي (19)

 .1،ص4/5/2001 4944االوربي ،مجمة  الحوار المتمدف ، ع
،ممفػػػات خاصػػػة  غزالػػػي ،مػػػف الفكػػػرة القوميػػػة الػػػى الجسػػػر الحضػػػاري عبػػػد الحمػػػيـ (11)

 .2،ص41/42/2002،تركيا صراع عمى اليوية ،المعرفة ،
33*

عاـ   شروط أساسية وضعيا اإلتحاد األوربي في ىيو  -معايير كوبنياكف   
 دوؿ المرشحة لالنضماـ اليو، والتي نصت عمى ضمافقبوؿ الغرض ل 4559
 انوف، ًو ضمافتعيد بضماف دولة القالوالحفاظ عمى الديمقراطية و  مؤسساتالاستقرار 

يجب أف تتمتع باقتصاد  ،ولقبوؿ تمؾ الدوؿ كاعضاء حقوؽ اإلنساف وحماية األقميات
عمى الصمود أماـ ضغط المنافسات  سوؽ مستقر كما وأنو ال بد مف أف تكوف قادرة

قوانينيا مع قانوف اإلتحاد  اف تتوافؽ جميع ، واخيرا . في السوؽ الداخمية األوربية
 Andrea K.  Riemer,Turkey and the European ينظر ، لممزيد األوربي ،

Union : A never ending story ,international studies 

association ,20 Feb.1999,p.3-4.                                                     
 .22نور الديف ، تركيا ..الى ايف ............،المصدر السابؽ ،ص (11)

 .4،ص41/1/2003، 4439تركيا ،مجمة الشرؽ االوسط ،ع تاضطرابا (12)

 .22نور الديف ،تركيا ...الى ايف ؟....،المصدر السابؽ ،ص (13)

33*
( ولد في استانبوؿ درس في كمية المغات عمؿ في 2002-4521بولند اجاويد  ) 

 ( وتاثر خالؿ4510-4512المكتب الصحفي لسفارة التركية في لندف بيف عامي )
تمؾ الفترة باالتجاىات واالفكار السياسية واالجتماعية ومايخص رفاىية الدولة ، كاف 
وثيؽ الصمة باعضاء الحزب الجميوري فوضع عمى قائمة مرشحي الحزب في انقرة 
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 4534في االنتخابات البرلمانية فشغؿ منصب وزير العمؿ انذاؾ ، بعد انقالب 
ثالث كومات .لممزيد ،ينظر  عبد اه  تراس4532انتخب رئيسا لمحزب ، منذ ايار 

معوض ، صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية ، مركز دراسات الوحدة 
 .51(،ص4554العربية ،)بيروت 

33*
كميػػػػة  جامعػػػػة أنقػػػػرة، تخػػػػرج مػػػػف 4514 سػػػػبتمبر 49احمػػػػد نجػػػػدت سػػػػيزر   ولػػػػد  

ثػـ حصػؿ عمػى ماجسػتير فػي  أنقػرةوبدأ مسيرتو كقاضػي فػي  4522القانوف في عاـ 
 تركػػػي.سياسػػػي 4534القػػػانوف المػػػدني مػػػف كميػػػة القػػػانوف فػػػي جامعػػػة أنقػػػرة فػػػي عػػػاـ 

 24إلػػػػى  2000 مػػػػايو 42ورئػػػػيس الجميوريػػػػة التركيػػػػة األسػػػػبؽ. تػػػػولى الرئاسػػػػة مػػػػف 
 .4،ص 2004، ويكبيديا،،الموسوعة الحرة 2003 أغسطس

31*
تشػػريف الثػػاني  41حػػزب الشػػعب الجميػػوري  اسسػػو مصػػطفى كمػػاؿ اتػػاتورؾ فػػي  

وىػو اوؿ االحػػزاب السياسػػية التركيػػة بعػػد اعػػالف الجميوريػػة اتخػػذ شػػعارا مؤلفػػا  4529
لجميوريػػػة ، مػػف اربعػػة سػػػياـ مبنيػػة عمػػى اربعػػػة مبػػادئ تتضػػمنت نظػػػاـ تركيػػا وىػػي ا

تػـ  4594الممية ، الشػعبية ، العممانيػة وفػي اثنػاء انعقػاد المػؤتمر الثػاني لمحػزب عػاـ 
اقرار مبدئيف اخريف ىما الدوليتة واالنقالبية واقرت ىػذه المبػادئ ضػمف مػواد الدسػتور 

 .412(،ص 4534، لممزيد ، ينظر  محمد عزت دروزة ، تركيا الحديثة ، )د.ـ. 

واحػػػد اصػػػطدـ مػػػع رئػػػيس الحكومػػػة بولنػػػد أجاويػػػد انػػػذاؾ حػػػوؿ  فبعػػػد مػػػرور شػػػير (14)
فػػي المناصػػب العميػػا بالجامعػػات التركيػػة  تبعػػض المسػػائؿ الحيويػػة مثػػؿ قػػرار التعيينػػا

ورفضػػو التوقيػػع عمػػى قػػرار فصػػؿ مئػػات المػػوظفيف بحجػػة انتمػػائيـ لجماعػػات أصػػولية 
نوف .األمػػر الػػذي أدى بػػالرغـ مػػف تشػػدده بالعممانيػػة إال انػػو عػػد ىػػذا القػػرار مخالفػػا لمقػػا

إلػػػى تػػػأـز الوضػػػع بػػػيف رئػػػيس الجميوريػػػة ورئػػػيس الحكومػػػة ووصػػػمت أالزمػػػة الػػػى حػػػد 
توجيو االتيامات لوزرائو بالفسػاد ، باإلضػافة الػى اعػتالؿ صػحة  أجاويػد وعجػزه عػف 
متابعػػة اجتماعػػات مجمػػس األمػػف القػػومي المقػػرر عقػػده لبحػػث تطػػورات انضػػماـ تركيػػا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1941
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2000
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
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أعقػػاب ذلػػؾ تعرضػػت الحكومػػة لموجػػة مػػف االسػػتقاالت مػػف لالتحػػاد األوربػػي ، وفػػي 
إتبػػاع أجاويد.جاسػػـ الحريػػري ، اىميػػة العالقػػات العراقيػػة التركيػػة فػػي االمػػف االقميمػػي 
والدولي في مرحمة ما بعد الحرب الباردة ، ارشيؼ مركز الدراسات االقميمية ، جامعػة 

 .40(،ص2الموصؿ ، بحوث سياسية ، رقـ الممؼ )

طفػػي ،ازمػػة تركيػػا تتعمػػؽ فػػي ابطػػاؿ الػػدورة االولػػى فػػي االنتخابػػات ،مجمػػة منػػاؿ ل (15)
 .4،ص2003ايار2، 40942الشرؽ االوسط ،ع 

 ة ،ػسمير صالحة ،الخارطة الحزبية التركيػة ومواقفيػا مػف االزمػة السياسػية الحاليػ (20)
 .2،ص2/1/2003ط مجمة الشرؽ االوس

 .442طحاف ، المصدر السابؽ ، ص (24)
(22) Sami Faltas and Erik Sportel,Security Matters ,center for 

European security CESS,issue 19,June 2008,p.3. 
(29) Ibid,p.4. 

ط ػرؽ االوسػػػػػػػػػػػف ،الشػػػػػػػػػػػة المسمميػػػػػػػػػػػاء وخالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب االشقػفي ،حػػػػػػػػػػػاؿ لطػػػػػػػػػػػمنػػػػػػػػػػ (21)
 .10554،24/40/2003،ع

رنػػػامج بػػال حػػدود، قنػػػاة رجػػب طيػػب اردوغػػاف ....الثػػػورة الصػػامتة فػػي تركيػػا ، ،ب (21)
 .1،ص20/44/2001الجزيرة الفضائية ،

اديب عساؼ بدر اوغمو ، المؤسسة العممانيػة واالسػالـ فػي تركيػا ، ضػمف كتػاب  (22)
 .424تركيا بيف تحديات الداخؿ ورىانات الخارج  المصدر السابؽ ،ص 

33*
   ىػو حػزب سياسػي كػردي يسػاري مسػمح ذو PKKحزب العماؿ الكردسػتاني أو  

توجيػػات قوميػػة كرديػػة اىدفػػو إنشػػاء مػػايطمؽ عميػػو الحػػزب دولػػة كردسػػتاف المسػػتقمة. 
يعتبػػر الحػػزب فػػي قائمػػة المنظمػػات االرىابيػػة عمػػى لػػوائح الواليػػات المتحػػدة والمممكػػة 
يػػػراف وسػػػوريا وأسػػػتراليا ،لممزيػػػد ينظػػػر يوسػػػؼ  المتحػػػدة  واالتحػػػاد األوروبػػػي وتركيػػػا  وا 
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واالكػػػػػػػػػراد ،دار حػػػػػػػػػوراف لمطباعػػػػػػػػػة والنشػػػػػػػػػر  ابػػػػػػػػػراىيـ الجيمػػػػػػػػػاني ،اوجػػػػػػػػػالف تركيػػػػػػػػػا
 .4(،ص4555،)دمشؽ  

 .942رضواف ، المصدر السابؽ ،ص  (23)

ابراىيـ اوزتورؾ ، التحوالت االقتصادية التركية ، ضمف كتاب تركيا بيف تحديات  (24)
 .13الداخؿ ورىانات الخارج ، المصدر السابؽ ص 

 .943رضواف، المصدر السابؽ ،ص(25)
(30) Morton Abramowilz and Henri Barkey ,"Turkey's 

Transformers ",foreign affairs, Nov -     Dec2009 ,vol88, issue6, 

p11. 
 ..40-5العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ ،ص ص  (34)
 .9-2الثورة الصامتة ، المصدر السابؽ ، ص ص  (32)

 المصدر نفسو. (39)
(31) Carrol ,Thomas Datirick,"Turkey's Justice and Development 

Party :A model to Democratic Islam ?,Middle East 

Intelligence,Jun-Jul,2004,vol6,issue617,p.1. 
 .291نور الديف ،حجاب وحراب ...،المصدر السابؽ ،ص (31)
محمد نور الديف، السيمسة الخارجية اسس ومرتكزات،ضمف كتاب تحديات الداخؿ (32)

 .414ت الخارج،المصدر السابؽ ،ص ورىانا

احمػػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػػوري النعيمػػػػػػػػػػػػػػي ، الحيػػػػػػػػػػػػػػاة السياسػػػػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػػػػي تركيػػػػػػػػػػػػػػا الحديثػػػػػػػػػػػػػػة  (33)
 .451(،ص4550،)بغداد 

ف ػالـ اوف اليػػػػػوؿ ، اسػػػػػوف عمػػػػة جػػػػػبسػػػػاـ السػػػػيد ، العسػػػػكر فػػػػي تركيػػػػا ىػػػػؿ ينقمبػػػػ (34)
 .4نص23/1/2003،
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اردوغػػػػػػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػػػػػامت مػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػدء الترشػػػػػػػػػػػػػيح لمرئاسػػػػػػػػػػػػػة ،اسػػػػػػػػػػػػػالـ اوف اليػػػػػػػػػػػػػف  (35)
 .9،ص42/1/2003،
اردوغاف السياسي األكثر شعبية في تركيا ، شخصيات سياسة ، االعػالـ العربيػة  (40)
 .1،ص44/44/2003، 

(44)
 Faltas and  Sportel,op.cit.,p.5. 

بشػػير موسػػى نػػافع ، انتخابػػات رئاسػػية محفوفػػة بػػالتوتر وبالغػػة االىميػػة ، سمسػػمة  (42)
 .2،ص22/1/2003المعرفة ، تركيا صراع عمى اليوية ،ممفات خاصة ،

33*
حاصػػؿ عمػػى شػػيادة الػػدكتوراة مػػف كميػػة العمػػـو  4594دينيػػز بايكػػاؿ  مػػف مواليػػد  

واصػػػبح  4539السياسػػػية مػػػف جػػػامعتي كولومبيػػػا وبركمػػػي فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة عػػػاـ 
تػولى منصػب وزيػر الطاقػػة  4532نائػب االمػيف العػاـ لحػزب الشػعب الجميػوري عػاـ 

،لممزيػد ،ينظػر  يوسػؼ الجيمػاني ،اتاتوركيػة القػرف 4533اويد والموارد في حكومة اج
 22(،ص2001العشريف ،حوراف ،)دمشؽ 

36*
في محافظة عثمانية لعائمة غنية  4514ولد دولت بيجمي في األوؿ مف يناير  

حزب الشعب الجميوري، غير أف بيجمي اختار في شبابو االنضماـ إلى  تنتمي إلى
وحصؿ عمى الدكتوراه في االقتصاد  ،ألب أرسالف تركش تزعميا الحركة القومية التي

غازي، وعمؿ في الجامعة نفسيا أستاذا محاضرا  في معيد العمـو االجتماعية بجامعة
القومية في  تسمـ قيادة الحركة 4553، وبعد وفاة أرسالف عاـ 4543حتى عاـ 

شارؾ . راإذ أحرز حزب العمؿ القومي نجاحا كبي 4555تركيا، ولمع في انتخابات 
وزيرا  في االئتالؼ الحاكـ مع حزب اليسار الديمقراطي وحزب الوطف األـ وعمؿ

 .9/40/2001،  2040.شخصيات ،المعرفة ، ممفات خاصة ونائبا لرئيس الوزراء

منػػاؿ لطفػػي ،ازمػػة تركيػػا تتعمػػؽ فػػي ابطػػاؿ الػػدورة االولػػى فػػي االنتخابػػات ،مجمػػة  (49)
 .4،ص2003ايار2، 40942الشرؽ االوسط ،ع 
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(41) Faltas and Sportel,op.cit.7. 

 .443طحاف ، المصدر السابؽ ،ص  (41)
(42)   ِ Abdullah Bozkurt,Crisis –plagued Turkey looks for way 

out through referendum,Today's Zaman,7 Mar.2010,p.2. 
 .2اردوغاف صامت .........،المصدر السابؽ ، ص (43)
ف ػالـ اوف اليػػػػػػػػػا ،اسػػػػػػػػػة تركيػػػػػػػػػر لعممانيػػػػػػػػػر خطػػػػػػػػػي اكبػػػػػػػػيس اسػػػػػػػػالمػزر رئػػػػػػػػػسي (44)
 .4،ص49/1/2003،

(45) Kerem Fktem ,Hurbingers of Turkey ,middle east ,29 

Oct.2010,p.3. 
(50)

 Gamze Cavadan ,Behind Turkey presidential battle ,middle 

east ,28 oct.2010,p.3 
(54) Ibid,p.4. 

التػػي شػػيدتيا تركيػػا لػػـ تكػػف جديػػدة او غربيػػة عمييػػا فقػػد سػػبؽ اف االزمػػة الرئاسػػية  (52)
مػػع اقتػػراب  4539واف مػػرت تركيػػا بػػازمتيف متشػػابيتيف عبػػر تاريخيػػا المعاصػػر بعػػاـ 

مػع اقتػراب انتيػاء واليػة فخػري  4540انتياء والية جودت صوناي، وفػي نيسػاف عػاـ 
ميػػػة السياسػػػية فػػػي قوروتػػػوؾ، لممزيػػػد ينظػػػر نػػػواؿ عبػػػد الجبارسػػػمطاف ، التطػػػورات الداخ

،اطروحػػة دكتػػوراة غيػػر منشػػورة ،كميػػة التربيػػة ،جامعػػة الموصػػؿ 4540-4520تركيػػا 
 .420-445،ص ص  2002،

(59) Helena Smith and Ned Temko ,"Turkey faces military crisis 

",the observer,22 Apr.2007,p.1. 
برنػػامج مػػاوراء الخبػػر يوسػػؼ الشػػريؼ ، االزمػػة السياسػػية المتصػػاعدة فػػي تركيػػا ، (51)

 .4،ص24/1/2003،الجزيرة الفضائية ،
(51) Turkey : where does presidential crisis go now ?,Today's 

Zaman ,2007,p.2. 
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يمػػوح بالتػػدخؿ فػػي ازمػػة الرئاسػػة ...اردوغػػاف يػػرد  الجػػيش يعمػػؿ الجػػيش التركػػي  (52)

 .2003نيساف  25، 40935بامري ، مجمة الشرؽ االوسط ،ع 
(53) Cavadan ,op.cit.,p.3 

 .2..،المصدر السابؽ ،صنائب رئيس حزب العدالة التركي ...التسمونا (54)
 .4الشريؼ ،المصدر السابؽ ،ص (55)

(400) Carrol .op.cit.,p.10. 

 اسػػػػػػػػالـ اوف اليػػػػػػػػفاردوغػػػػػػػاف يؤكػػػػػػػػد التزامػػػػػػػو بالنظػػػػػػػػاـ العممػػػػػػػاني فػػػػػػػػي تركيػػػػػػػا ، (404)
 .2،ص43/1/2003،
 .2االتراؾ ..،المصدر السابؽ،ص اردوغاف يدعو (402)

(409) Ioannis N.,Grigoriadis ,"Islam and Democratization in 

Turkey: Secularism and Trust in adivided Society", 

parliamentary affairs,Dec2009,vol16,issue6,p.20. 
33*

تمػػد عمػػى ومػػف الجػػدير بالػػذكر اف اليػػة االنتخابػػات لمنصػػب الرئاسػػة فػػي تركيػػا تع 
سمسػػػمة اقتراعػػػات يقػػػـو بيػػػا البرلمػػػاف ويتطمػػػب حصػػػوؿ المرشػػػح لمرئاسػػػة عمػػػى ثمثػػػي 

عمػػػػى االقػػػػؿ مػػػػف مجمػػػػوع مقاعػػػػد  923اصػػػػوات البرلمػػػػاف بمعنػػػػى اف يحصػػػػؿ عمػػػػى 
فػػي التصػػويت االوؿ ،وفػػي حالػػة اخفػػاؽ المرشػػح تجػػري عمميػػة  110البرلمػػاف البالغػػة 

واذا لػـ تتحقػؽ ىػذه النتيجػة  923تصويت بعد مػرور ثالثػة ايػاـ بشػرط حصػولو عمػى 
صوتا وفي  232يتـ اجراء تصويت ثالث ورابع وفي ىذه الحالة يكفي الحصوؿ عمى 

حالػػة عػػدـ تمكػػف البرلمػػاف فػػي انتخػػاب الػػرئيس فػػي الجػػوالت االربػػع يػػتـ حمػػو،الجيش 
 .2التركي ييدد بالتدخؿ ،المصدر السابؽ ،ص

(401) Smith and Temko ,op.cit.,p.2. 

ز ػاف ،وكالػػػػػػػػػػة رويتػػػػػػػػػػػو اردوغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تشكػيا بتركيػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػة الدستوريػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالمحك (401)
 .2،ص90/1/2003،
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 .2....،المصدر السابؽ ،صلطفي ،ازمة تركيا تتعمؽ في ابطاؿ الدورة (402)

(403) Cavadan,op.cit.,p.6. 

 .9....،المصدر السابؽ ،صلطفي ،ازمة تركيا تتعمؽ في ابطاؿ الدورة (404)
(405) Faltas and Sportel,op.cit.,p.12. 

(440) Bozkurk,op.cit.,p.3. 

(444) Faltas and Sportel,op.cit.,p.13. 

ادريػػس بوانػػو ، االسػػالميوف العػػرب واالتػػراؾ ...تعػػددت االشػػكاؿ واليػػدؼ واحػػد  (442)
 .1،ص 24/1/2003،اسالـ اوف اليف،

(449) Cavadan,op.cit.,p.6. 

(441) Ibid,p.7. 

ء االنتخابػػػػات رصاصػػػة ضػػػد الديمقرطيػػػػة ، اخبػػػار وتحمػػػػيالت ، اردوغػػػاف  الغػػػا (441)
 2،ص2003حزيرا ف 2اسالـ اوف اليف ،

(442) Carol Migdlovitz ,"Turkey's 2007 election crisis of 

indentity and power" ,CRS report for Congress ,11 

July2007,p.5. 
ف ػ،اسػػالـ اوف اليػػطػػة البرلمػػاف غزالػػي ،تركيػػا ازمػػة تعيػػد تشػػكيؿ خار  بػػد الحمػػيـع (443)
 .4،ص1/2/2003،

(444)  Migdlovitz ,op.cit.,p.6. 

 .9الشريؼ ،المصدر السابؽ ،ص (445)
 رة ػاخبػػػػار قنػػػػاة الجزيػػػػا ،ػة فػػػػي تركيػػػػػاردوغػػػػاف يػػػػتيـ العممانيػػػػة بتػػػػدمير الديمقراطيػػػػ (420)
 .2،ص94/4/2003،

(424) Migdalovitz,op.cit.,p.3. 

 .2ا تتعمؽ ...،المصدر السابؽ ،صلطفي ،ازمة تركي (422)
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(429) Abramowilz and Barkey ,op.cit., p11. 

(421) Fktem ,op.cit.,p.3. 

كمػػػاؿ السػػػيد حبيػػػب ، االسػػػالميوف االتػػػراؾ مػػػف اليػػػامش الػػػى المركػػػز ، ضػػػمف  (421)
 .443كتاب تركيا بيف تحديات الداخؿ ورىانات الخارج  المصدر السابؽ ، ص

(422) Fktem,op.cit.,p.4 

(423) Alan Makovsky,Turkey's Election and New Goverment:An 

Analysis ,meria,Jul.2007,p.3 
د ػدة الغػػػػػػػر ،جريػػػػػػػزب والعسكػػػػػػػر صػػػػػػراع بػػػػػػيف الحػػػػػػػازمػػػػػػة تركيػػػػػػا مرشػػػػػػحة لتفجيػػػػػػ (424)
 .2،ص2/1/2003،
 محمد نور الديف ، تركيا  المخرج الوحيػد لحػزب العدالػة والتنميػة ، مجمػة الشػرؽ  (425)
 .4،ص42-40-2004،

(490) Rabia Karakaye,Polat,"The 2007 Parliamentary Elections in 

Turkey Between Securitisation and Desecuritisation 

",Parliamentary affairs ,Jan2009,vol.62,issue1,p.12. 
اوراء الخبػر االسالـ السياسي بيف التجربة التركية والمشاريع االوربية ، برنامج م (494)

 .2،ص2003-4-9، قناة الجزيرة الفضائية ،
(492) Makovsky,Turkey's Election and…..,op.cit.,p.3. 

(499) 2007 elections in Turkey, EurActiv Network: recent news, 5 

April 2007.p.2. 
(491) Abramowilz, Barkey, "Turkey's Transformers",op.cit.,p.11. 

دوغاف يدعو الجيش باالبتعاد عف السياسة ،اخبار وتحميالت،اسالـ اوف اليف ار  (491)
 .4،ص20-4-2003، 

(492)  Migdlovitz,op.cit,p.7. 
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(493) Faltas and Sportel,op.cit.,p.9. 

محمود رضا ،ترحيػب امريكػي اوربػي بانتخػاب عبػداه غػوؿ رئيسػا لتركيػا اسػالـ  (494)
 .4،ص25/4/2003اوف اليف ،

 

 


