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التجسبة الربملانية لألحصاب اإلسالمية يف تسكيا
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(*)
م.م .هنال هحوذ صالح

ملخص البحث

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

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

اإلسالمية المعاصرة منذ بداية ىذا القرف والى تاريخ ليس بالقريب فكيؼ تطور الوعي
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

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

الديف اربكاف قد أسس خمسة أحزاب تعرض أربعة منيا لممنع مف

(*) هذرس هضاعذ في قضن التاريخ ،كلية التربية ،جاهعة الووصل.
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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
واف التقاليد التركية العممانية التي تديف ألتاتورؾ بوجودىا أوصدت الباب كميا أماـ
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
يتمتعوف بو عندما أحبطوا ارتقاء اربكاف لمسمطة  ،أما المسالة الثالثة فيي النشاطات
واإلنجازات التي قاـ بيا اردوغاف أثناء تقمده عدد مف المناصب الميمة والسيما إدارتو

بمدية استانبوؿ التي وضعتو عمى تماس مباشر مع المواطف التركي وسجمت نجاحو
بوصفو مسووال مخمصا نظيفا جعؿ ىمو المواطف والمجتمع أكثر مف اإليديولوجيات

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

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

تمتػػاز الساحةالسياسػػية التركيػػة بػػالتنوع فػػي مكوناتيػػا السياسػػية ،وىػػذا التميػػز شػػمؿ

التيػار اإلسػالمي فنجػد مػثال تيػارات ذات بعػد تربػوي وأخػرى تمتمػؾ بعػدا ثقافيػا وفكريػا
باإلضػػافة إلػػى الطػػرؽ الصػػوفية وكػػؿ ىػػذه األطيػػاؼ تنػػادي بتحقيػػؽ ىػػدفا واحػػدا ىػػو

المصػػالحة مػػع ىويػػة المجتمػػع التركػػي اإلسػػالمية التػػي كانػػت تمثػػؿ األسػػاس فػػي قيػػاـ
اإلمبراطورية العثمانية .

وميمػ ػػا تعػ ػػددت واختمف ػ ػت فميمػ ػػة ىػ ػػذه المكونػ ػػات تبقػ ػػى معتمػ ػػدة عمػ ػػى المرجعيػ ػػة

اإلسػػالمية لكػػف االخػػتالؼ يظيػػر فػػي طريقػػة التعبيػػر المناسػػب إلعػػادة االعتبػػار لتمػػؾ

اليويػة  ،وعمػى الػرغـ مػف تنػوع ىػذه المكونػات فيمػا بينيػا؛ فينػاؾ مػف تمػارس وتعمػػؿ
في المجاؿ االجتماعي ومنيا مف تعمؿ في المجػاؿ السياسػي؛ إال أنيػا تصػب جميعػا

في بودقة التكامؿ فيما بينيا .

والف النزعػػة العممانيػػة لمدولػػة التركيػػة المعاص ػرة لػػـ تكػػف نزعػػة محايػػدة مػػع الػػديف

بمعنػى أنيػػا لػػـ تحػػرص عمػػى عػػدـ تػػدخؿ الػديف فػػي شػؤوف الدولػػة وعػػدـ تػػدخؿ الدولػػة

في شؤوف الديف  ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ قامت بإجراءات شاممة لغرض النيػؿ مػف
تأثير الديف ومحاربة مظاىره مف خالؿ فرض سيطرتيا عمى المؤسسات الدينيػة التػي

فش ػػمت ف ػػي القض ػػاء عميي ػػا وال ػػتخمص مني ػػا  ،مم ػػا أدى بالت ػػالي إل ػػى خم ػػؽ حال ػػة م ػػف
الصراع المستمر بيف أبناء المجتمع التركي مف ذوي التوجيات اإلسالمية والدولة .

ينقسػػـ البحػػث فضػػال عػػف مقدمػػة وخاتمػػة الػػى محػػوريف أوليمػػا يتطػػرؽ الػػى التطػػورات

التػػي شػػيدتيا الحركػػة اإلسػػالمية المعاص ػرة فػػي أعقػػاب حظػػر حػػزب الرفػػاه والفضػػيمة
وجذور حزب العدالة والتنمية وايديولوجيتو وانجازاتو الداخمية  ،وثانييما اقتصر عمى
األزمػػة الرئاسػػية التػػي عاشػػتيا تركيػػا فػػي عػػاـ  2003ولحداثػػة الموضػػوع تػػـ االعتمػػاد
عمى المصادر الحديثة تػأتي فػي مقػدمتيا كتػاب تركيػا التػي عرفػت مػف السػمطاف الػى
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نجـ الديف اربكاف  2002-4421لمؤلفػو مصػطفى الطحػاف  ،كتػاب حجػاب وحػراب
الكمالية وأزمة اليوية في تركيا لمؤلفو محمػد نػور الػديف  ،وكتػاب تركيػا بػيف تحػديات
الػػداخؿ ورىانػػات الخػػارج لمجموعػػة بػػاحثيف ،وكتػػاب موقػػؼ التيػػار اإلسػػالمي والتيػػار

العممػػاني فػػي تركيػػا مػػف القضػػية الكرديػػة لمؤلفػػو وليػػد رض ػواف  ،كتػػاب اإلسػػالميوف
الجدد والعممانية األصولية في تركيا ظػالؿ الثػورة الصػامتة لمؤلفػو عبػد الحمػيـ غ ازلػي

فضػػال عػػف اإلصػػدارات الحديثػػة فػػي المجػػالت والصػػحؼ االلكترونيػػة المنشػػورة عمػػى
شبكة المعمومات العالمية السيما األرشيؼ الخاص بموقع قناة الجزيرة الفضائية التػي

تناولت ىذا الموضوع ورصدت تداعياتو .

احملوز األول :جروز حصب العدالة والتنمية -:

س ػػاعد مب ػػدأ التعددي ػػة الحزبي ػػة وال ػػذي أق ػػر ف ػػي تركي ػػا بع ػػد الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة

( )4511-4595األتراؾ في إعطاء أصواتيـ لثالثػة دورات انتخابيػة متتاليػة لعػدناف
مندريس *4الذي فتح ثغػرة صػغيرة السػتعادة بعػض تقاليػدىـ اإلسػالمية مخترقػة ج ػدار
العممانيػة ممػا دف ػع العسك ػر لمتخم ػص منػو فػي انق ػالب ، 4520وأصػبحت االنقالبػات

العسػػكرية ظ ػػاىرة ف ػػي النظ ػػاـ السياس ػػي الترك ػػي م ػػف خ ػػالؿ ت ػػدخالت العس ػػكر ،حي ػػث
ذرئػع مختمفػة فمػرة لوضػع حػد لمفوضػى التػي أحػدثتيا الطبقػة
توالت االنقالبػات تحػت ا

السياسػػية ومػػرة لمنػػع صػػعود اليسػػار الماركسػػي وأخػػرى لمتصػػدي والوقػػوؼ أمػػاـ القػػوى

اإلسالمية ومنعيا مف الوصوؿ إلى مواقع صنع القرار(.)4

فقد كانت الحركة اإلسػالمية ناشػطة سياسػيا فػي تركيػا عبػر واجيػات مختمفػة طػواؿ

نصػػؼ قػػرف وكػػاف اإلسػػالميوف حريصػػيف عمػػى احت ػراـ النظػػاـ القػػانوني الػػذي أسسػػو

كماؿ أتاتورؾ *2لذلؾ قبمػوا بوجػود الدولػة العممانيػة لكػنيـ ىػاجموا الحكومػات ألنيػا ال
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تطبؽ الحيادية الدينية كما ىو الحاؿ في فرنسا وأمريكا ،اف الديمقراطييف اإلسػالمييف
األتراؾ يريدوف تطبيؽ ما يشابو الديمقراطية النصرانية األوربية ".

()2

*9

فعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف تع ػػرض األحػ ػزاب اإلس ػػالمية الت ػػي أسس ػػيا نج ػػـ ال ػػديف اربك ػػاف

ب ػ ػػدءاًمف ح ػ ػػزب النظ ػ ػػاـ ال ػ ػػوطني ع ػ ػػاـ  4530ث ػ ػػـ ح ػ ػػزب الس ػ ػػالمة ال ػ ػػوطني4532

الرفاه4549وحزب الفضيمة .4554لمحظر مػف قبػؿ المحكمػة الدسػتورية تحػت ذريعػة
إقامة نظاـ دينػي،إال أف ذلػؾ لػـ ينػو الشػعور الػديني لمشػعب التركػي األمػر الػذي دفػع
اإلسالمييف الستئناؼ نشاطيـ واثبات وجودىـ عمى المسرح السياسي .

()9

تعود جذور حزب العدالة والتنمية ذو الخمفية اإلسػالمية لمدرسػة اربكػاف التػي تتممػذ

عمػػى يديػػو وفػػي مدرسػػتو السياسػػية معظػػـ قػػادة الحػػزب ،ممػػا يعنػػي أف أصػػوؿ الحػػزب
إسػػالمية مػػف منبػػت الطػػرؽ الصػػوفية  ،والتػػي لعبػػت دو ار كبي ػ ار فػػي صػػقؿ شخصػػية

اربكػػاف بمعاونػػة الشػػيخ محمػػد ازىػػد كتكػػو*1وجماعتػػو المعروفػػة بجماعػػة اسػػكندر باشػػا
األمػػر الػػذي سػػاعد فػػي إعػػادة صػػياغة اليويػػة اإلسػػالمية مػػف خػػالؿ تش ػكيمو ألح ازب ػو
الخمسة وتمكنو مف فرضيا عمى الساحة السياسية التركية حتى تسػممو السػمطة كػأوؿ

رئيس وزراء إسالمي عاـ .4552

()1

لكف التطػورات التػي شػيدىا حػزب الرفػاه وحػزب الفضػيمة مػف حظػر جعػؿ اردوغػاف

يػػدرؾ تمام ػػا أف الص ػػيغة التقميدي ػػة الت ػػي يتعام ػػؿ بي ػػا اربك ػػاف م ػػع األوض ػػاع الداخمي ػػة
والدولي ػ ػػة ب ػ ػػالرغـ م ػ ػػف تحقيقي ػ ػػا بع ػ ػػض النجاح ػ ػػات إال أني ػ ػػا كان ػ ػػت عرض ػ ػػة لمفش ػ ػػؿ

واالنييار .

()1

وعمى اثر ذلؾ برز حزب العدالة والتنمية عمى الساحة التركيػة بقيػادة رجػب طيػب

اردوغػػاف *1وعبػػد اه ك ػوؿ *2والمػػذاف جػػاءا مػػف خمفيػػة إسػػالمية سياسػػية السػػيما مػػع
ح ػػزب الرف ػػاه ص ػػاحب اكب ػػر كتم ػػة برلماني ػػة ف ػػي حقب ػػة التس ػػعينيات  ،فتبن ػػى ص ػػياغة
إيديولوجيػػة تالئػػـ وتناسػػب الحالػػة التركيػػة وتمتمػػؾ القػػدرة عمػػى إيجػػاد السػػبؿ والحمػػوؿ
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لمخػػروج مػػف المػػأزؽ الػػذي يعيشػػو المجتمػػع التركػػي مػػف التجػػاذب مػا بػػيف الحداثػػة مػػف
ناحية واليوية االسالمية مف ناحية أخرى .

()2

ىذا بدوره دفعو إلى نفي أي شبية عف حزبػو باسػتمرار الصػمة بإيديولوجيػة اربكػاف

وتياره اإلسالمي الذي اغضب العممانييف مرات عديدة معمنا بػاف حزبػو سػوؼ يحػافظ

عمػػى أسػػس النظػػاـ الجميػػوري متجنبػػا الصػػداـ مػػع المؤسس ػة العسػػكرية حيػػث قػػاؿ "

سػػنتبع سياسػػة واضػػحة ونشػػطة مػػف اجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى اليػػدؼ الػػذي رسػػمو أتػػاتورؾ
إلقام ػػة المجتم ػػع المتحض ػػر والمعاص ػػر ف ػػي إط ػػار الق ػػيـ اإلس ػػالمية الت ػػي ي ػػؤمف بي ػػا

%55مف مواطني تركيا ".

()3

عمى الرغـ مف نفي قادة العدالة والتنمية صفة اإلسالـ عف حزبيـ إال أف ىناؾ مف

يخػػالفيـ ويقػػوؿ العكػػس ومػػنيـ الخبيػػر األمريكػػي السياسػػي ا ف ماكوفسػػكي *3الػػذي

فسر حقيقة الحزب قائال " إف حزب العدالػة والتنميػة انبثػؽ مػف احػد اكبػر التيػارات
السياسػػية التركيػػة وىػػي حركػػة المممػػي كػػروش التابعػػة لحػػزب الرفػػاه " لكػػف مػػف جانػػب

أخر ذكر ماكوفسكي " عمى الػرغـ مػف أف حػزب العدالػة والتنميػة التركػي يتػألؼ مػف
جماعة يطغى عمييا اإلسالميوف لكنيا ممتزمة بالديمقراطية "

()4

ويعػد مؤشػ ار لصػالح

اإلسالميوف الذيف يسػعوف لموصػوؿ لمسػمطة عػف طريػؽ صػناديؽ االقتػراع ولػيس عػف

طريؽ العنؼ .

لعؿ تصريح اردوغاف لجريدة الحياة جسد ذلؾ إذ قاؿ " نسعى لتطبيػؽ ديمقراطيػة

قويػػة ومتطػػورة ال تقػػؿ عػػف الػػديمقراطيات المتطػػورة فػػي العػػالـ " .لػػذا يعػػد رجػػب طيػػب
اردوغاف ابرز قادة الحزب فقد تمكف مف تأسيس حزب معتدؿ قادر عمى التعايش مع

العممانيػػة والتقاليػػد الميبراليػػة الغربيػػة  ،حيػػث انطمػػؽ اردوغػػاف فػػي عممػػو مػػف فك ػرة اف

حزب العدالة والتنمية ليس حزبا دينيا وانما ىو حزب الشعب الذي يريد العيش بسالـ
وانػػو يس ػػعى لتحقي ػػؽ س ػػعادة الجمي ػػع  ،األم ػػر الػػذي أس ػػيـ ف ػػي زي ػػادة رص ػػيده بالت ػػالي
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حص ػػوؿ حزب ػػو عم ػػى تأيي ػػد األغمبي ػػة الت ػػي وف ػػرت لمح ػػزب ومرش ػػحيو ف ػػو از كبي ػػر أىم ػػو

لموصوؿ إلى رئاسة الحكومة (.)5

لقػػد اسػػتطاع اردوغػػاف االسػػتفادة مػػف الخب ػرات والػػدروس التػػي استسػػقاىا مػػف خػػالؿ

مشػاركتو عنػدما كػاف رئيسػا لبمديػة اسػػتانبوؿ حيػث جمػع حولػو مجموعػة مػف القيػػادات
اإلسالمية الشابة لينتيي بو المطػاؼ عنػد االنفصػاؿ السياسػي عػف معممػو نجػـ الػديف

اربك ػػاف ويؤس ػػس ح ػػزب تح ػػت ش ػػعار (التغيي ػػر والتجدي ػػد ف ػػي العم ػػؿ السياس ػػي نيجػ ػا
ومضمونا )مخالفا معممو وتاركا إياه خارج المعبة السياسية التركية .

()40

فػػي ضػػوء ذلػػؾ وجػػد اردوغػػاف نفسػػو محاصػ ار لػػيس مػػف قبػػؿ حمػػاة العممانيػػة فحسػػب

بؿ مف أسػتاذه اربكػاف لخروجػو عػف نيجػو واتيامػو بالعمالػة لمغػرب إال انػو رد عمػى

ذلؾ بالقوؿ "تغيرت بؿ تطورت لـ ابؽ عمى ماكنت عميو قبؿ ثالثيف سنة الف عقمي
ليس متحج ار ".وإلدراؾ اردوغاف صعوبة االستمرار بنيج أسػتاذه اربكػاف انتيػز فرصػة

حظر حزب الفضيمة لتشكيؿ حزبو مع عدد مف أعضاء الحزب المحظور ومنيـ عبد

اه كػوؿ  ،وقػد أوضػح اردوغػػاف نقطػة الخػالؼ مػع أسػػتاذه خػالؿ مقابمػة صػحفية مػػع
جريدة الحيػاة قػائال " إنػي فػي خػالؼ حػوؿ المبػادئ مػع أسػتاذي نجػـ الػديف اربكػاف
وىذا دفعني إلػى تشػكيؿ حػزب جديػد واالنفصػاؿ عػف الخػط الػذي ال يػزاؿ يسػير عميػو

حزب السعادة ".

()44

وفيما يتعمؽ بقناعات اردوغاف اإلسالمية فقد أعمػف قػائال " نعتقػد اليػوـ اف بعػض

قناعاتنا المعمنػة فػي الماضػي خاطئػة بيػد انػو ينبغػي النظػر إلػى المسػتقبؿ إنػي اعتبػر
التغي ػػر فض ػػيمة " ،ومم ػػا تج ػػدر اإلش ػػارة إلي ػػو ان ػػو ب ػػالرغـ م ػػف اخ ػػتالؼ اردوغ ػػاف ف ػػي
توجياتػو الفكريػة مػع اربكػاف إال انػو يتفػؽ معػو تمامػا فػي موقفػو مػف العممانيػة التركيػة

حيػػث نػػدد اربكػػاف ط ػواؿ مش ػواره السياسػػي بتػػداخالت العممػػانييف بػػأمور الػػديف وعػػدـ
إعطاء الحؽ لمفرد فيما يؤمف بو .

()42
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ونػػادى اردوغػػاف بالعممانيػػة بمعناىػػا األوربػػي ولػػيس العممانيػػة الكماليػػة فػػي حػػديث
أجرت ػػو مع ػػو ص ػػحيفة White

 Jenhyالمندني ػػة أب ػػاف رئاس ػػتو لبمدي ػػة اس ػػتانبوؿ إذ

قاؿ "يفضؿ النظاـ العمماني الذي يمنح لكؿ فرد الحؽ في ممارسة الحياة الػذي يريػد

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

السياسػػية وجعمػػو خاصػػا بػػي " ،مشػػي ار الػػى اف الحػػزب السياسػػي ال يمكػػف اف يمتمػػؾ
الػػديف  ،الػػديف ىػػو شػػي سػػامي ال يمكػػف اسػػتغاللو سياسػػيا  ،بالمقابػػؿ رفػػض اردوغػػاف
القمع الميبرالي لإلسالـ الذي مارستو الكمالية لعقود كثيرة .

()49

إف ابتع ػػاد اردوغ ػػاف ع ػػف اس ػػتغالؿ ال ػػديف وع ػػدـ تسييسػ ػو بابتع ػػاده ع ػػف العب ػػارات

والتش ػػبييات مكن ػػو مخاطب ػػة اإلس ػػالمييف وغي ػػرىـ ف ػػي الوق ػػت نفس ػػو فكس ػػب أصػ ػواتيـ

لص ػػالحو والت ػػي ترجم ػػت ف ػػي انتخاب ػػات تشػ ػريف الث ػػاني  ، 2002حت ػػى اف المحمم ػػيف

ارجعوا فوز الحزب الى شخصية زعيمو بالدرجة األولى(.)41

فقد شيدت الحركة اإلسالمية تطو ار خطي ار خالؿ الثالثيف عاما وىػو التنػافس حػوؿ

الزعامة أثناء انعقاد مؤتمر حزب الفضيمة فكانت عمى موعد في سػابقة لحركػة الفكػر

الػػوطني "المممػػي كػػروش" *4إذ تج ػ ار احػػد نوابػػو الوقػػوؼ فػػي وجػػو الػػزعيـ نجػػـ الػػديف
اربكاف مطالبا محاسبتو ومناقشة سياستو.

()41

تمخض عف ذلؾ تبادؿ االتيامات بيف كؿ مػف جنػاحي التجديػد والتقميػد وعػف ىػذه

االتيامات ذكر كوؿ " تقولوف أننا ما زلنا صغار ابعد ىذا العمر؟  ،يجب اف نكػوف

شػػركاء فػػي القػرار" وجػػاء رد رجػػائي قوطػػاف *5مػػف جانبػػو "شػػيدنا خروجػػا سػػاف ار عمػػى
تقاليػػدنا الحزبيػػة إذ أصػػر زمالئنػػا عمػػى خػػوض االنتخابػػات ضػػدي وبقائمػػة منفصػػمة
تمامػػا " ،وبػػرر كػػوؿ أسػػباب الترشػػيح ضػػد قوطػػاف قػػائال " مشػػكالتنا تكمػػف فػػي تغيػػر

الواقع واالنسجاـ مع الحقائؽ بأفضؿ شكؿ وتييئة حزبنا لمواجية وقائع الحياة ويجب
اف نقػػوـ بيػػذا عبػػر تحػػديث أسسػػنا أي ثقافتنػػا المحميػػة وفكرنػػا ".وفيمػػا يتعمػػؽ بػػالفكر
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المحمػػي أضػػاؼ غػػوؿ " اف الفكػػر المحمػػي قػػوي لكػػف يجػػب اف نفعمػػو بعالقػػات مػػع
األفكار األخرى إذا حافظت عمى االنغالؽ وقمت بالطاعة فال تنتظر وستبقى منػعزال

".

()42

إال أف وجود اربكاف الذي أعطى تأييػده إلػى كوتػاف شػكؿ عائقػا أمػاـ فػوز كػوؿ مػع

ى ػػذا ق ػػاؿ "حققن ػػا نجاحػ ػاً كبيػ ػ اًر ،الغالبي ػػة كان ػػت تؤي ػػدنا وت ػػرى أنن ػػا عم ػػى ح ػػؽ  ،واف
سياستنا ىي الصػحيحة نصػؼ األعضػاء صػوتوا لنػا والنصػؼ األخػر امتنػع لكػف بػال

شؾ كاف ذلؾ المؤتمر نقطة تحوؿ ميمة في تاريخ الحياة السياسية في تركيا ".

()43

كاف إقداـ كوؿ عمى تمؾ الخطوة إليمانو بضرورة التغيير والتحػديث واالسػتفادة مػف

الدروس السابقة حيث قاؿ " االنعػزاؿ يولػد الجمػود  ،والجمػود يولػد الػزواؿ وبعػد فتػرة

مف اجؿ المحافظة عمى الوضع القائـ تظير مقاومة  ،مقاومػة تػودي الػى التصػمب ،
والتصػمب يجبػػرؾ عمػى القيػػاـ بػبعض الممارسػػات غيػر العقالنيػػة  ،وفػي أطػػار مبػػادئ

حزبنا وشخصيتنا الحزبية نريد بمبادراتنا وق ارراتنا أف نكوف قاطرة التغير ".

()44

فاعتمػػد كػػوؿ فػػي طرحػػو عمػػى لغػػة الح ػوار لمناقشػػة االنتخابػػات لتحقيػػؽ طموحػػو

بجعؿ األحزاب اإلسالمية نموذجا يحتذى بو فيقوؿ " كنا نتمنى اف ننجح بالتغير مف
خالؿ الحوار واالنتخابات لنكوف مثاال تحتذي بو بقية األحزاب اإلسالمية فػي الشػرؽ

األوسػػط التػػي تسػػعى وراء اإلصػػالح فكػػاف ذلػػؾ سيصػػبح نموذجػػا لإلصػػالح والتجديػػد
مف الداخؿ ".

()45

فضػػال عػػف ذلػػؾ اسػػتمر كػػوؿ يؤكػػد عمػػى ضػػرورة مشػػاركة المػواطنيف وعػػدـ إلغػػاء

عق ػػوليـ وامكاني ػػة االس ػػتفادة م ػػنيـ ف ػػي إدارة ال ػػبالد موض ػػحا التب ػػايف ب ػػيف المش ػػاركة
والطاعة ويرى اف ىناؾ اختالؼ بينيما قػائال "حركتنػا ىػدفيا تفعيػؿ عمػؿ شػعبنا بػؿ

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

قياداتو المركزية بؿ تفعيؿ مشاركة قواعده ".

()20
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أدى إخفاؽ الحوار في إنجاح أىـ محاولة لمتجديد واإلصالح في التيار اإلسالمي
السياسػػي فػػي تركيػػا إلػػى االنقسػػاـ ويعمػػؿ كػػوؿ ذلػػؾ " حاولنػػا اف نوصػػؿ وجيػػة نظرنػػا
لحػػؿ مشػػاكمنا بشػػكؿ ىػػادي وبػػالحوار لكننػػا أدركنػػا أف الح ػوار ال يفيػػد وال يغيػػر مػػف

سياسػػة الحػػزب لػػذلؾ لجئنػػا الػػى قػػانوف األحػزاب وطالبنػػا بعقػػد مػػؤتمر طػػارئ "  ،وبعػػد
حظر حزب الفضيمة بقرار المحكمة الدستورية صػرح كػوؿ قػائال " بػاف ظيػور حػزب

جدي ػػد ال مف ػػر من ػػو ونح ػػف ج ػػادوف بي ػػذا الص ػػدد ".

()24

فك ػػاف تش ػػكيؿ ح ػػزب العدال ػػة

والتنمية .

ولـ يأتي قرار تشكيؿ الحزب مف فراغ وانما سػبقتو ظػروؼ ومميػدات أسػيمت فػي

بمورة فكرة التشػكيؿ  ،فعمػى المسػتوى الػداخمي ىنػاؾ مػف القػى المػوـ عمػى اربكػاف ففػي

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

واقداـ اربكاف عمى تأسيس حزب جديد أطمؽ عميػو حػزب الفضػيمة والػذي يعػد الحػزب

ال اربػػع ضػػمف سمسػػمة األح ػزاب اإلسػػالمية التػػي أسسػػيا فػػي إطػػار الشػػد والجػػذب بػػيف
التيار اإلسالمي والعمماني  ،ظيرت معارضة مف قبؿ بعض القيادات الشبابية داخػؿ

الحزب عمى سياساتو المستفزة لمعسكر والمتفػردة بػالقرار مػف وجيػة (نظػرىـ ) موجيػة

ل ػػو االتي ػػاـ بافتق ػػاره القي ػػادة الق ػػادرة عم ػػى إيج ػػاد حم ػػوؿ مناس ػػبة لممش ػػكالت الداخميػػػة
والخارجية .

()22

مع ىذا لـ يستمر الحزب طػويال بسػبب مػا تعػرض إليػو مػف مشػاكؿ تمثمػت برغبػة

انفص ػاؿ عػػدد مػػف الن ػواب عرف ػوا باسػػـ "االصػػطالحيوف الجػػدد "بزعامػػة رجػػب طيػػب
اردوغاف وعبد اه كوؿ ولعؿ تصريح كوتاف زعيـ حزب الفضيمة المحظور أكد ذلػؾ
بقولػػو " فػػي الحقيقػػة بػػدأت بعػػض األفكػػار والمفػػاىيـ المختمفػػة والجديػػدة تطفػػو عمػػى

السطح السيما بعد انقالب  24شباط 4553وخالؿ حظر حزب الرفاه وتشكيؿ حزب

الفضػيمة  ،بػػدأت بعػػض التيػارات بػػالظيور بشػػكؿ عمنػػي وواضػح داخػػؿ الحػػزب  ".فمػػـ
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يمنػػع احت ػراـ ك ػوؿ ألسػػتاذه كوتػػاف وزعيمػػو اربكػػاف فػػي االخػػتالؼ معيمػػا فػػي ال ػرأي
باتخاذ قرار قيادة حركة تجديدية داخؿ التيار اإلسالمي في تركيا .

()29

وفسر قرار انفصاؿ القيادات الشبابية عف التيار اإلسالمي مػف قبػؿ الػبعض بسػبب

تدخالت اربكاف في شؤوف حزب الفضيمة مف وراء الستار فقد ذكرت إحدى عضوات

حػػزب الفضػػيمة بخصػػوص ذلػػؾ " بالتحديػػد كانػػت قيػػادة اربكػػاف لحػػزب الفضػػيمة مػػف
بعيػػد عػػف طريػػؽ كوتػػاف سػػببا فػػي تش ػكيؿ تيػػار ارفػػض مػػف الشػػباب كػػانوا ضػػد تفػػرد

اربكػػاف فػػي سياسػػة الحػػزب " أمػػا المشػػكمة الثانيػػة فيػػي توجيػػو االتيامػػات لمحػػزب مػػف

قبػػؿ المحكمػػة الدسػػتورية بذريعػػة مخالفػػة المبػػادئ الكماليػػة كونػػو وريثػػا لحػػزب الرفػػاه
فأصدرت المحكمة قرارىا بحظر الحزب بتاريخ  21حزيراف .2004

()21

وعمػى المسػػتوى الخػارجي فينػػاؾ مػف يػػرى اف وجػود حػػزب كحػزب العدالػػة والتنميػػة

يعتبػػر احػػد مخػػارج الغػػرب والواليػػات المتحػػدة مػػف مػػأزؽ اسػػممة المنطقػػة مػػف ناحيػػة
وأسباب تتعمؽ باألجندة األمريكية وبقضية الحرب عمػى (اإلرىػاب) واف نمػوذج حػزب

العدال ػػة والتنمي ػػة ى ػػو الس ػػبيؿ األكث ػػر ناجح ػػا ف ػػي احتػ ػواء (تط ػػرؼ) أحػ ػزاب اإلس ػػالـ
السياسي.

()21

وبعػػد حظػػر حػػزب الفضػػيمة تأسػػس حػػزب السػػعادة بزعامػػة الجنػػاح التقميػػدي بقيػػادة

كوتػػاف فػػي  20تمػػوز ، 2004وبعػػد مػػرور أسػػبوع عمػػى ذلػػؾ قػػررت القيػػادة الشػػبابية
المتمثمة برجب طيب اردوغاف وعبد اه غوؿ االنفصاؿ ،واإلعالف عف تأسيس حزب

العدالة والتنمية .

()22

لـ يكف قرار انفصاؿ القيادآت الشبابية خافيا عمى احد بدليؿ تصريح نائب رئيس

حػ ػػزب الفضػ ػػيمة عبػ ػػد آلمطيػ ػػؼ شػ ػػنر فػ ػػي مقابمػ ػػة صػ ػػحفية نشػ ػػرت يػ ػػوـ  20حزي ػ ػراف
 " 2004إف مجموعػػة مػػف الشػػباب فػػي حػػزب الفض ػيمة أعػػدت حزبػػا بػػديال سػػيظير

خػػالؿ ىػػذا الصػػيؼ " كمػػا اف مسػػالة االنفصػػاؿ كانػػت متوقعػػة مػػف قبػػؿ ال ػرأي العػػاـ
حيػػث ذكػػر مكتػػب رئػػيس تحريػػر جريػػدة تػػوركيش ديمػػي نيػػوز بخصػػوص ذلػػؾ قػػائال "
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انػػو مػػف المتوقػػع بعػػد حػػؿ حػػزب الفض ػػيمة أف ينقسػػـ نوابػػو إلػػى قسػػميف قسػػـ يس ػػمى
"االصطالحيوف " ومف المنتظر أف يشكموا حزبا  ،والقسـ الثاني نواب حزب الفضػيمة
ا خريف وىـ "التقميديوف" وىـ سيصبحوف قوة معارضة في البرلماف يرفضوف األفكار
الغربيػػة ويتحركػػوف مثممػػا كػػاف حػػزب الرفػػاه يتحػػرؾ قبػػؿ انتخابػػات  4551بػ ػ 94نائبػػا

فقط " .

()23

مػػف جانبػػو بػػرر ك ػوؿ المعػػروؼ بقربػػو مػػف اربكػػاف والػػذي كػػاف فػػي يػػوـ مػػا وزيػػر

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

ومناىضػػة لمطػػرح العػػاـ  ،الميػػـ فسػػح المجػػاؿ لمناقشػػة جميػػع تمػػؾ األفكػػار بأسػػموب
عممي والخروج باتفاؽ وتفاىـ واجماع " ،ومف وجية نظره اف فشؿ حػزب الرفػاه يعػود

ألسباب تحدث عنيا قػائال " كنػا نعػاني الكثيػر وبسػبب ذلػؾ فػاف حزبنػا خػذؿ ناخبيػو
ولـ تحقؽ سياساتو النجاح المنشود "  ،وأضاؼ " عممت قريبا جدا مف اربكاف كانت

سياستنا حينيا بعيدة عف الواقعية وتعتمد عمى الخطب الحماسية والشعارات ومداعبػة
مشاعر الناخبيف ".

()24

كػ ػذلؾ ك ػػاف الردوغ ػػاف وجي ػػة النظ ػػر نفس ػػيا إذ ق ػػاؿ " إف م ػػف الخط ػػأ أف نس ػػاوي

الحزب بالديف والديف بالسياسة إننا النيػدؼ إلػى تأسػيس دولػة إسػالمية  ،ولسػنا حزبػا
ثيوقراطيا إما في حاؿ انخراط الناس األتقيػاء فػي الحيػاة السياسػية مػع امتنػاعيـ عمػى

اعتبار المعيار الديني مرجعا ليـ فال يمكننا الحديث عف اإلسالـ السياسي".

()25

ومػػف الالفػػت لمنظػػر أف ىػػذا األمػػر لػػـ يثيػػر أي ردة فعػػؿ مػػف قبػػؿ أعضػػاء حػػزب

الفضيمة فمـ يصدر أي احتجاج أو اعتراض بؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ فقػد بػدا وكػأف
األمر طبيعيا بدليؿ تصريح قوطاف الذي جاء فيو " جذع الشجرة عندنا ...إف الذيف

انفصموا عنا سوؼ يعودوف إلينا ثانية في األياـ القميمة المقبمة ".
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وقػػد مثػػؿ ىػػذا االنفصػػاؿ تقاطعػػا عمميػػا مػػع نمػػط مػػف اإلسػػالـ السياسػػي والػػذي مثمػػو
اربكػػاف مػػف خػػالؿ أح ازبػػو ألكثػػر مػػف ثالثػػة عقػػود مػػف الػػزمف ففػػي الوقػػت الػػذي اعتبػػر
البعض أف تجربة العدالة والتنمية بداية مرحمػة جديػدة فػي تطػور الحركػة اإلسػالمية ،
اعتبرىػػا آخػػروف بدايػػة عصػػر جديػػد نجػػح فيػػو تيػػار ينتمػػي تاريخيػػا إلػػى تيػػار اإلسػػالـ

السياسي ،عمى الرغـ مف نفػي الحػزب صػفة اإلسػالـ ،ربمػا لفشػؿ تجربػة حػزب الرفػاه
التػػي اثبػػت بشػػكؿ عممػػي صػػعوبة تطبيػػؽ البرنػػامج اإلسػػالمي فػػي صػػورتو المعتدلػػة

والديمقراطيػ ػػة التػ ػػي قػ ػػدميا اربكاف،بػ ػػدليؿ انزعػ ػػاج اردوغػ ػػاف عمػ ػػى الصػ ػػحافة التركيػ ػػة
واألوربية وتوجيو انتقاده بشدة أثناء توصيؼ حزبو "باإلسالمي " حيث صرح قػائال "

باف حزب العدالة والتنمية ليس إسالميا وال يشكػؿ الديف محػو ار في عممػو ".

()94

كذلؾ عبػر كػوؿ فػي االتجػاه نفسػو قػائال " نريػد اف نصػبح أوربيػيف بمعنػى الكممػة،

ف ػػي ألماني ػػا ال تف ػػرض الحكوم ػػة عم ػػى الكن ػػائس ماتقدم ػػو لمن ػػاس أي ػػاـ األح ػػد ،وف ػػي
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

ل ػػؾ ق ػػد يمق ػػي ب ػػؾ بالس ػػجف وبالتأكي ػػد ف ػػاف الفتي ػػات ال يس ػػتطعف دخ ػػوؿ الجامع ػػات أو
المكاتب الحكومية وىف يرتدف الحجاب ".

()92

مف اجؿ ذلؾ تبمورت فكرة تأسيس حزب العدالة والتنمية في ظؿ االحتقاف التركػي

بػػيف اإلسػػالمييف والنظػػاـ العممػػاني ولتجنػػب الصػػداـ مػػع المؤسسػػات العممانيػػة وا ازلػػة

الشػػكوؾ المتوارثػػة عػػف الظػػاىرة االربكانيػػة اعتمػػدت قيػػادة الحػػزب خططػػا تحػػوؿ دوف
مواجية النظاـ وعدـ فسح المجاؿ لتكرار ماحدث في  24شباط . 4553

()99

ومػ ػػف الجػ ػػدير بالػ ػػذكر اف ق ػ ػرار تأسػ ػػيس الحػ ػػزب اسػ ػػتغرؽ وقتػ ػػا طػ ػػويال مػ ػػف عقػ ػػد

اجتماعػػات ونقاشػػات مطولػػة عمػػى العكػػس مػػف السػػرعة التػػي عػػرؼ بيػػا اربكػػاف فػػي
تأسػ ػػيس أح ازبػػػو وكػ ػػاف امػ ػػاـ المؤسسػػػييف تحػ ػػدي كبي ػػر لمخػ ػػروج بص ػػيغة تجم ػػع بػ ػػيف
اإلصالح والتجديد دوف التخمي عف اليوية اإلسالمية .
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وألجؿ إنجاح ىػذه التجربػة ذكػر كػوؿ قػائال "مػف اجػؿ إظيػار اختالفنػا عػف البقيػة
وج ػػديتنا ك ػػاف عمين ػػا اف نعم ػػؿ بش ػػكؿ ج ػػدي وعمم ػػي فأقمن ػػا مركػ ػ از لمبحػ ػوث السياس ػػية
والفكرية تمت فيو مناقشة جميع األفكار دوف تحفظ  ،بحثنا كيؼ نشكؿ حركة تجديػد

واصػالح واسػتعنا فػػي سػبيؿ ذلػػؾ بأصػدقاء لنػػا مػف الخػارج ليػػـ تجربػة جيػػدة مػف اجػػؿ
الوصوؿ الى تصور واضح لحركتنا الجديدة".

()91

تأسيس حصب العدالة والتنمية -:

شػػيدت تركيػػا فػػي صػػيؼ  2004وتحديػػدا فػػي ال اربػػع عشػػر مػػف آب والدة حػػزب

العدالة والتنمية ضـ أربعة وسبعوف شخصػا مػف التكنػوقراط ورجػاؿ القػانوف وعػدد مػف
السياسييف اليمينيف والقومييف والميبرالييف باإلضافة إلى مؤسسيو اردوغاف ورفاقو رافعا

شػػعار (اإلصػػالح والديمقراطيػػة )ولػػـ يضػػـ الحػػزب أعضػػاء مػػف البرلمػػاف مػػف حػػزب
الفضيمة( ،)92ربما قصد اردوغاف مف ذلؾ اإلشارة لنفي صفة اإلسالـ عف حزبو .

خػػرج اردوغػػاف بمصػػطمح جديػػد يصػػؼ بػػو ىويػػة حزبػػو بأنػػو محػػافظ وديمق ارطػػي

وضػػمف ىػػذا اإلطػػار صػػرح اردوغػػاف قػػائال " نحػػف حػػزب محػػافظ وديمق ارطػػي بمعنػػى

إننػػا نحػػافظ عمػػى عػػادات وتقاليػػد األمػػة التركيػػة " ،وبعػػد اإلعػػالف عػػف تأسػػيس الحػػزب
انضـ إليو ( )14نائبا مستقال مف البرلماف مما كانوا نوابا في حزب الفضيمة يوـ 42

أب . 2004

()93

تحت شعار "العمػؿ مػف اجػؿ تركيػا واسػتقطاب شػرائح مختمفػة مػف المجتمػع " عقػد

المػ ػػؤتمر التأسيس ػ ػي األوؿ لمحػ ػػزب ،ألقػ ػػى فيػ ػػو اردوغػ ػػاف خطابػ ػػو المقػ ػػروف بالموازنػ ػػة
الحيادي ػػة ،فم ػػـ ي ػػذكر أت ػػاتورؾ ف ػػي خطاب ػػو  ،كم ػػا ابتع ػػد ع ػػف الخ ػػوض ف ػػي موض ػػوع

اإلس ػالـ  ،معتمػػدا عمػػى اإلعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف واالتفاقيػػة األوربيػػة لحمايػػة
حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية .

()94
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بعػػد مػػرور يػػوـ واحػػد عمػػى تأسػػيس الحػػزب صػػرح غػػوؿ الرجػػؿ الثػػاني فػػي الحػػزب
ليؤكػػد عمػػى البعػػد الشػػامؿ لمحػػزب قػػائال " اف حزبنػػا لػػيس حزبػػا دينيػػا  ،ونحػػف نعمػػؿ
عمػػى ضػػماف تمثيػػؿ الجميػػع وفػػي عػػداد مؤسسػػينا متحجبػػات وسػػافرات ممتحػػيف وغيػػر
ممتحيف  ،اف السياسييف ليسوا وسػيمة تبميػب بػؿ لمخدمػة  ،ىػدفنا التطبيػع والعمػؿ عمػى

تعميـ مفيوـ جديد لمسياسة " ،مضيفا "نحف حػزب أوربػي محػافظ وحػديث ال نعتػرض

إذا وصفنا بأننا ديمقراطيػوف مسػمموف عمػى غػرار الػديمقراطيوف األوربيػوف المسػيحييف

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

()95

أيديولوجية حصب العدالة والتنمية -:

جػ ػػاء برنػ ػػامج الحػ ػػزب الػ ػػذي أطمػ ػػؽ عميػ ػػة "برنػ ػػامج التنميػ ػػة والتحػ ػػوؿ الػ ػػديمقراطي "

بخمسة بنود ليكوف خريطة عمؿ الحزب وقادتو إلثبات وجودىـ والوفاء بالوعود التػي

قطعوىػػا لمنػػاخبيف السػػيما تػػوفير الرفاىيػػة مػػف خػػالؿ تحسػػيف األوضػػاع االقتصػػادية
لتركيػػا وتحقيػػؽ المزيػػد مػػف الحريػػات فػػأدرؾ ىػؤالء القػػادة ألجػػؿ تحقيػػؽ ذلػػؾ البػػد مػػف
توفر كادر يمتمؾ خصائص المعرفة فضال عف وضع بػرامج واقعيػة ومشػاريع تنمويػة

لفتح أفاؽ مستقبمية لرؤية الحاضر والمستقبؿ بوضوح .

()10

لػػذا تبنػػى اردوغػػاف أيديولوجيػػة مخالفػػة تمامػػا لتوجيػػات اربكػػاف فقػػدـ برنػػامج حزبػػو

االنتخػ ػػابي فػ ػػي  2009-9-44ضػ ػػـ مقدمػ ػػة وخمسػ ػػة بنػ ػػود وخاتمػ ػػة تناول ػ ػت كافػ ػػة
المستويات الداخمية والخارجية  ،فقد ضـ البند األوؿ الحقوؽ األساسية والمبادئ التي

تضمنت العنصر األىـ لمثقة المجتمعية ىو األيمػاف بػاف األفػراد يعيشػوف فػي مجتمػع
يحترـ حقوقيـ وحرياتيـ  ،معمنا أف حزبو سوؼ يحافظ عمى أسس النظػاـ الجميػوري

والت ازمػػو بمبػػادئ أتػػاتورؾ" ،مبينػػا اف حزبػػو سػػنتبع سياسػػة واضػػحة ونشػػطة مػػف اجػػؿ
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الوص ػػوؿ ال ػػى الي ػػدؼ ال ػػذي رس ػػمو أت ػػاتورؾ معتبػ ػ ار أف مب ػػادئ أت ػػاتورؾ واص ػػالحاتو
المحرؾ األىـ بالنيوض الى مستوى المدنية الحديثة (.)14

أما البند الثاني فقد تناوؿ المستوى السياسي فجاء في برنامج الحزب أنػو لػـ يمػس

الدستور ولف يقوض اتفاقيات تركيػا مػع الخػارج ولػف يسػعى الػى اسػتفزاز دوؿ الجػوار
مؤكدا عمى أف أوؿ عمؿ سيقوـ بو زيارة اليوناف وأوربا

()12

.

مف جانب أخر أكد برنامج الحزب عمى المواظبػة فػي بنػاء العالقػات مػع األحػزاب

العممانيػػة سػػواء كانػػت بالسػػمطة أو الػػى جانػػب المعارضػػة وانػػو سػػيعمؿ عمػػى تحديػػد

العالقة مع الم اركػز الماليػة وعمػى أرسػيا صػندوؽ النقػد الػدولي "،ولخمػؽ حالػة التغييػر
تبنػػى الحػػزب أيديولوجيػػة قائمػػة عمػػى ضػػرورة االسػػتعانة بالػػدوائر الخارجيػػة إلحػػداث

تغيرات داخمية مف خالؿ التوجو نحو أوربا واقامة جسوراالتصاؿ معيا إلتاحػة المزيػد

مػػف الحريػػات التػػي س ػوؼ تقمػػؿ مػػف تػػدخالت العسػػكر ،

()19

ربمػػا أراد بػػذلؾ محػػو مػػا

عمؽ باألذىاف مف قناعات بأنو ال يمكف أحداث تغير داخمي بدوف تدخؿ العسكر .

كما أكد برنامج الحزب انو يحترـ الحريات الدينية والفكرية وليس منغمؽ عف العػالـ

ويعتمد أسموب التسامح والحػوار فػي سياسػاتو وفػي ىػذا الخصػوص ذكػر كػوؿ " مػف

الخطػأ القػوؿ أنػػو حػزب إسػالمي فػػي بمػد مسػمـ  ،ال يمكنػػؾ احتكػار الػديف لنفسػػؾ واال
فماذا ستكوف األحزاب الباقيػة والسياسػة ،فييػا نجػاح وفييػا فشػؿ فػال يمكننػا اف نحمػؿ

الػػديف سػػبب فشػػمنا "،وأضػػاؼ غػػوؿ " اف الػػديف فػػوؽ كػػؿ شػػي ويجػػب اف يبقػػى الػػديف

فوؽ كؿ المسائؿ لكف ىذا ال يعني تخمينا عػف

الػديف ،أبػدا الػديف حقيقػة ال يمكػف

إنكارىا ،كما اف الحزب يرفض استغالؿ الديف ألغراض سياسػية"  ،لذا جػاء ضػمف
بنود برنامج الحزب اف اإليماف بتوزيع الحريات والديمقراطية ىو الذي سيضػمف إ ازلػة

أي عوائ ػ ػػؽ إم ػ ػػاـ حري ػ ػػة الت ػ ػػديف والعب ػ ػػادة الف حري ػ ػػة ال ػ ػػديف ى ػ ػػي م ػ ػػف أى ػ ػػـ حق ػ ػػوؽ
اإلنساف .

()11
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وفي موضوعة تحقيؽ العدالة وسيادة القانوف كاف ىدؼ الحزب جعؿ الدولة "دولة
قػػانوف بػػدال مػػف كونيػػا دولػػة نظػػـ " فوجػػد الحػػزب ضػػرورة تقػػديـ مقتػػرح لكتابػػة دسػػتور
جديد العتقاد قادتو باف دستور  42أيموؿ والذي وضع مف قبؿ العسكر لـ يعد يمبي

احتياجػػات تركيػػا وتطمعاتيػػا الداخميػػة والخارجيػػة وايجػػاد الحمػػوؿ لسػػد الثغ ػرات السػػمبية
التػػي كانػػت سػػببا فػػي تػػردي أوضػػاع تركيػػا فػػي كافػػة المجػػاالت "

الحزب أعمف تمسكو بالدستور .

()11

بػػالرغـ مػػف اف

أم ػػا ع ػػف مواق ػػؼ الح ػػزب م ػػف العمماني ػػة فق ػػد ح ػػاوؿ تجن ػػب الص ػػداـ م ػػع المؤسس ػػة

العسكرية مف خالؿ إعالنو التخمي عف المرجعيػو اإلسػالمية وأعطائػو صػفة المحػافظ
الديمقراطي المؤمف بالعممانية فمـ ينادي بتطبيؽ الشػريعة لػذا فسػر اردوغػاف الشػريعة

قائال " يمكف النظر إلى الشريعة عمى أنيا نوع مف النظاـ فحسب بينما مػف الممكػف
اف ينظر ليذا النظاـ باعتباره نظاما قانونيا".

()12

كما فسر الحزب "العممانية" ضمف برنامجو تفسي ار أخر بأنيا ليست عػدوا لمػديف بػؿ

ع ػػدىا أداة ديمقراطي ػػة فق ػػد ذك ػػر اردوغ ػػاف ق ػػائال " س ػػوؼ نعم ػػؿ عم ػػى مجابي ػػة ى ػػذا
المفيوـ الخاطئ ،سنعمؿ عمى منع استضػعاؼ المتػدينيف وايػذائيـ " ،مؤكػدا عمػى اف
الحريات والحقوؽ اإلنسانية مكفولة ولف يكوف داخؿ الحزب مكانا لسطوة زعيـ .

()13

وفي السياؽ ذاتو صرح كوؿ عف موقؼ الحزب مف العممانية قائال " نحف ممتزموف

الت ازمػا كػامال بالعممانيػة التػي تعنػي فصػػؿ الػديف عػف السياسػة  ،اف الخمػط بػيف الػػديف
والسياسػػة يضػػرىما معػػا المبػػدأ الػػديني محصػػف بطبيعتػػو مػػف أي تغييػػر  ،أمػػا السياسػػة

فتتغير باستمرار استجابة لمواقع ".

()14

فيما يخػص القضػايا االجتماعيػة أعطػى الحػزب فػي برنامجػو اىتمامػا كبيػ ار لقضػايا

الشعب مؤكدا عمى ضػرورة التعامػؿ مػع أبنائػو بن ازىػة دوف التفريػؽ بيػنيـ عمػى أسػس
عرقي ػػة أو مذىبي ػػة م ػػف خ ػػالؿ تعزي ػػز ق ػػيـ الديمقراطي ػػة وس ػػيادة دول ػػة الق ػػانوف واحتػ ػراـ

الدستور كما تعيد بتحقيؽ الرخاء والسعادة لكافة أطياؼ المجتمع فػي نػواحي الرعايػة
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والخدمات االجتماعية والعمـ واإلعالـ واضعاً كؿ ىذه النواحي برامج لتحقيؽ الرفاىية

لمجميع .

()15

وألىمي ػػة االقتص ػػاد بالنس ػػبة لتركي ػػا الت ػػي كان ػػت وم ػػا تػ ػ ازؿ تع ػػاني األزم ػػات بس ػػبب

التفػػاوت الكبيػػر فػػي توزيػػع الثػػروات الوطنيػػة مػػف قبػػؿ الحكومػػات السػػابقة فقػػد أعطػػى

الحػ ػػزب فػ ػػي برنامجػ ػػو األىميػ ػػة القصػ ػػوى لموضػ ػػوعة االقتصػ ػػاد السػ ػػيما واف أغمبيػ ػػة

الناخبيف أعطوا أصواتيـ ألسباب اقتصادية .

()10

لػػذا وضػػع الحػػزب مسػػالة النيػػوض االقتصػػادي عمػػى أرس أولويػػات الحػػزب فركػػز

عمػػى تحقيػػؽ الموازنػػة العادلػػة فػػي توزيػػع الثػػروات الوطنيػػة عمػػى كافػػة األقػػاليـ التركيػػة
بالتس ػػاوي والعم ػػؿ عم ػػى تج ػػاوز األزم ػػات بمكافح ػػة الفق ػػر والفس ػػاد م ػػف خ ػػالؿ تبن ػػي
المشاريع التنموية لتحقيؽ االستقرار االقتصادي وتحسيف األوضاع المعيشية لممجتمع

كافة  ،عف طريؽ تقميؿ الضرائب وتوزيعيػا بطريقػة عادلػة وحمايػة الصػناعة الوطنيػة
وتشػ ػػجيعيا  ،أمػ ػػا بالنسػ ػػبة لمتجػ ػػارة فقػ ػػد أكػ ػػد البرنػ ػػامج عمػ ػػى ضػ ػػرورة العمػ ػػؿ بزيػ ػػادة

الصادرات مف خالؿ تقديـ القروض المصرفية .

()14

ول ػػـ يغف ػػؿ برن ػػامج الح ػػزب اإلدارة العام ػػة مؤك ػػدا عم ػػى ص ػػياغة جدي ػػدة لي ػػا تتن ػػاوؿ

محاورىػػا العمميػػة الديمقراطيػػة والتناسػػب الحضػػاري ،وانػػو مػػف الضػػروري أتبػػاع صػػيغة

الالمركزيػػة فػػي الحكػػـ إلتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ الحكومػػات المحميػػة فػػي اتخػػاذ ق ارراتيػػا ،
مقترحػػا ضػػرورة إعػػادة ىيكميػػة المؤسسػػات وادارات الدولػػة بشػػكؿ موجػػو نحػػو إرضػػاء
المواطنيف ومحاربة الفساد عف طريؽ إقامة مكاتب مختصة لمراقبة أجيػزة الدولػة فػي

كػ ػػؿ المؤسسػ ػػات مػ ػػع إش ػ ػراؾ المنظمػ ػػات غيػ ػػر الحكوميػ ػػة لمنػ ػػع اسػ ػػتغالؿ الم ػ ػواطنيف
ومراعاة أجور الموظفيف في القطاع العاـ .

()12

فضال عف تمؾ البنود التي تضمنيا برنامج الحػزب ،وضػع مؤسسػيو نصػب أعيػنيـ

االحتياجات الضرورية لمشػعب التركػي والمتمثمػة بالعدالػة والحريػة ولقمػة العػيش فكػاف
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 ت ػراث لمشػػعب التركػػي ،
بالتالي الحفػاظ عمػى وحػدة األمػة التركيػة وتحقيػؽ الحضػارة والمدنيػة المعاصػرة لتركيػا

وفؽ الطريؽ الذي رسمو أتاتورؾ .

()19

أم ػػا عم ػػى مس ػػتوى السياس ػػة الخارجي ػػة ط ػػرح ح ػػزب العدال ػػة والتنمي ػػة برنامج ػػا يتس ػػـ

"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
المص ػػالح المتبادل ػػة " كم ػػا ح ػػدد البرن ػػامج أولوي ػػات السياس ػػة الخارجي ػػة بأن ػػو "س ػػيعيد
تعريػػؼ أولويػػات السياسػػة الخارجيػػة فػػي مواجيػػة الحقػػائؽ اإلقميميػػة والدوليػػة المتغي ػرة

وسيخمؽ توازنا جديدا في ىذه الحقائؽ والمصالح الوطنية ".

()11

فػػي مسػػالة قبػػوؿ انضػػماـ تركيػػا لالتحػػاد األوربػػي اعتبرىػػا الحػػزب أحػػدى أولوياتػػو

ألىميتيػػا وذلػػؾ إل ازلػػة أيػػة شػػكوؾ مػػف قبػػؿ العممػػانييف بأنػػو نسػػخة عػػف أحػزاب اربكػػاف
ىذا مف ناحية وقناعة قادة الحزب باف عضوية تركيا في االتحاد األوربي سوؼ تتيح
*40

الحريػػات الشخصػػية بمػػا فييػػا حريػػة التػػديف وتطبيػػؽ كػػؿ معػػايير كوبنيػػاكف

والتػػي

ستحقؽ أمؿ اإلسالمييف لمتخمص مف القمػع والضػغوط التػي يتعرضػوف لػو منػذ عقػود

مف ناحية أخرى.

()11

أما فيما يخػص فػوز حػزب العدالػة والتنميػة فػي االنتخابػات البرلمانيػة عػاـ 2002

فقد كاف وراء تحقيؽ ذلؾ الفوز أسباب عدة  ،منيا انػزالؽ تركيػا نحػو أزمػة اقتصػادية

حادة فقد فييا الشعب ثقتو بجميع األحزاب التقميدية التي كاف فسادىا أو سوء إداراتيا
عامػػؿ أساسػػي فػػي تمػػؾ أالزمػػة التػػي انفجػػرت فػػي  45شػػباط  2004ومثمػػت اخطػػر

أزمػػة اقتصػػادية تعػػرض ليػػا االقتصػػاد التركػػي فػػي تػػاريخ الجميوريػػة التركيػػة منػػذ عػػاـ

. 4511

()12

حيث فقد المواطف التركي عمػى اثػر ىػذه أالزمػة ثمثػي قيمػة عممتػو التػي انخفضػت

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

مجموع الديوف الى  220مميار دوالر وظيور عمميات النيػب لممػاؿ العػاـ مػف جانػب
أحػزاب الحكومػػة قاربػػت ال ػ  42مميػػار دوالر خػػالؿ عػػاميف فقػػط ،ولػػذلؾ رىنػػت تركيػػا
لصندوؽ النقد الدولي جاوزت  43مميار دوالر قروض خالؿ اقؿ مف سنة .
*44

فضػػال عػػف ذلػػؾ كػػاف النػػدالع األزمػػة السياسػػية بػػيف بولنػػد اجاويػػد

()13

وبػػيف الػرئيس

احمػػد نجػػدت سػػيزر*42مػػع انتيػػاء تػػولي ميػػاـ األخيػػر منصػػب رئاسػػة الجميوريػػة سػػببا
فػػي ضػػرورة إج ػراء انتخابػػات تش ػريعية فػػي تركيػػا فػػي 9تش ػريف الثػػاني  2002شػػارؾ

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

التركػػي البالغػػة 110مقعػػد  ،بالمقابػػؿ حصػػد حػػزب الشػػعب الجميػػوري*49عمػػى 434
معقػػدا مػػا نسػػبتو %45,1مػػف األصػوات فػػي حػػيف فشػػمت بقيػػة األحػزاب المشػػاركة فػػي
تخطػ ػػي نسػ ػػبة  %40لمػ ػػدخوؿ البرلمػ ػػاف ومنيػ ػػا حػ ػػزب السػ ػػعادة  ،وقػ ػػد اعتبػ ػػرت ىػ ػػذه
االنتخابػػات نقطػػة تحػػوؿ فػػي الحيػػاة السياسػػية التركيػػة وأحػػدثت ى ػزة سياسػػية كػػاف مػػف
ابػػرز نتائجيػػا دخػػوؿ حػػزب جديػػد الػػى حمبػػة المسػػرح السياسػػي تحػػت شػػعار "التغييػػر

والتجديد ".

()14

ومما تجدر اإلشارة إليو اف فوز حزب العدالة كاف متوقعا مف قبؿ األوساط التركيػة

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

تشػػكيؿ الحكومػػة وانػػو سػػوؼ يحصػػؿ عمػػى  214مقعػػد مػػف مقاعػػد البرلمػػاف بس ػػبب

معانػاة المػواطف التركػػي جػراء اسػػتمرار تػػداعيات األزمػة السياسػػية واالقتصػػادية فضػػال
عػػف تعػػرض األحػزاب اإلسػالمية لمحظػػر  ،كػػؿ ذلػػؾ أسػػيـ مػػف وجيػػة نظػػر الصػػحيفة
في زيادة فرص العدالة والتنمية في الحصوؿ عمى تأييد قطاعات واسعة .
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وعمى الرغـ مف إعالف المجنة االنتخابية العميا بتاريخ  2002-5-20عػدـ أىميػة
اردوغػػاف؛ لصػػدور الحكػػـ عميػػو بالسػػجف إللقائػػو آبيػػات شػػعرية فػػي  42كػػانوف األوؿ

 4553ف ػػي تجم ػػع ع ػػاـ ف ػػي أح ػػدى ق ػػرى األناض ػػوؿ الشػ ػرقية  ،ق ػػاؿ فيي ػػا " المػ ػ ذف
حرابنػػا ،وقبابنػػا جنودنػػا جوامعنػػا معسػػكراتنا  ،ومؤمنينػػا جنػػودا " فكانػػت ىػػذه األبيػػات

كفيمة الستفزاز العسكر والحكـ عميو بالسجف بعيػدا عػف بمديػة إسػتانبوؿ  ،ومنػع عمػى
أثرىا مف مزاولة العمؿ السياسي لغاية عاـ  ، 2002إال اف ذلؾ لـ يؤثر عمى فرص
اإلسػػالمييف فػػي ظػػؿ برنػػامج الحػػزب الػػذي طرحػػو اردوغػػاف وىػػو برنػػامج متكامػػؿ ال
ي ػرتبط باسػػـ زعيمػػو السػػيما وانػػو يتمتػػع بشخصػػية كاريزميػػة تؤىمػػو بػػاف يحظػػى بتأييػػد

الناخبيف فقاد غوؿ الحممة لمشاركة الحزب باالنتخابات البرلمانية .

()20

ولعػ ػػؿ اردوغػ ػػاف وك ػ ػوادر حزبػ ػػو اسػ ػػتطاعوا االسػ ػػتفادة مػ ػػف الخب ػ ػرات والػ ػػدروس فػ ػػي

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

األغمبيػػة التػػي وفػػرت لمرشػػح الحػػزب فػػو از كبيػ ار أىمتػػو لموصػػوؿ الػػى رئاسػػة الحكومػػة،
وبيػػذه النتيجػػة تمكػػف حػػزب العدالػػة والتنميػػة مػػف تشػػكيؿ الحكومػػة  14برئاسػػة عبػػداه

كوؿ بحكـ الحظر المفروض عمى اردوغاف منذ عاـ  4554كما ذكرنا سابقا.

()24

اف األزمػات التػي عاشػتيا تركيػا باإلضػافة الػػى عوامػؿ أخػرى مثػؿ توصػؿ الشػػعب

التركي الػى قناعػة الػى مرحمػة كشػؼ فييػا ضػالؿ النخبػة العممانيػة فضػال عػف تنػامي
تػػوحش العولمػػة وانخ ػراط الشػػعب التركػػي فػػي البحػػث عػػف ثقافتػػو وىويتػػو التػػي يشػػكؿ
اإلسالـ احد مقوماتيا ممػا وفػر الفػرص لحػزب العدالػة والتنميػة لموصػوؿ الػى السػمطة

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

المرحمة القادمة.

()22
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مػػع ىػػذا تعػػرض مشػػروع حػػزب العدالػػة والتنميػػة لػػبعض االنتقػػادات منيػػا انػػو يقػػوـ
عمػػى أسػػاس المصػػالحة بػػيف العممانيػػة واإلسػػالـ  ،وبػػيف الديمقراطيػػة واإلسػػالـ وعرفػوا

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

الح ػػزب ال يع ػػود ال ػػى خطاب ػػو بق ػػدر م ػػا يع ػػود ال ػػى تفاىم ػػو م ػػع حم ػػاة العمماني ػػة م ػػف
مؤسسات رجاؿ اإلعماؿ والصحافة والجيش واألمريكاف واسرائيؿ

()29

،وربما يعد ىذا

انتقػػاص مػػف دور الشػػعب وتجاىػػؿ إدارتػػو وشػػؿ قد ارتػػو باإلضػػافة الػػى تيمػػيش خبػرات

القيادات الشبابية ودورىا المميز في إدارة البمديات الكبرى .

ط ػػرح ف ػػوز ح ػػزب العدال ػػة والتنمي ػػة العدي ػػد م ػػف التس ػػاؤالت ف ػػي األوس ػػاط السياس ػػية

السيما النخب العممانيػة التػي حكمػت تركيػا منػذ عشػرينات القػرف الماضػي عػف كيفيػة
تح ػػوؿ توجي ػػات الش ػػعب الترك ػػي وم ػػاىي أس ػػباب ذل ػػؾ التح ػػوؿ  ،ى ػػؿ فش ػػؿ األحػ ػزاب
وانقساماتيا ؟ أـ استمرار تردي الوضع االقتصادي أـ طبيعة الشعب التركي الػذي ال

ي ازؿ يحتفظ بتاريخو الممتد حتى أوساط أوربا ؟ واإلجابة ببساطة اف كؿ ىذه العوامؿ
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

إسالمي نحف ال نصنؼ أنفسنا عمى أننا حزب إسػالمي وحػزب العدالػة والتنميػة لػيس
لديو أصال فكرة اسممة تركيا ".

()21

اجناشات حصب العدالة والتنمية -:

فيمػػا يخػػص انجػػازات حكومػػة حػػزب العدالػػة والتنميػػة ،فقػػد أحػػدثت تغي ػرات ميمػػة

اعتبرىا البعض بمثابة ثػورة صػامتة وايجابيػة لػـ يحػدث اف عاشػتيا تركيػا طػواؿ عيػد
الجميوريػػة البػػالب ثمػػانوف عامػػا  ،حيػػث أثبتػػت حكومػػة العدالػػة والتنميػػة قػػدرتيا عمػػى
جعؿ تركيا دولة ديمقراطية بعد اف كانت نصؼ ديمقراطية بحكـ تدخالت الجيش في
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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

الحكومات السابقة  ،ولعؿ السبب فػي ذلػؾ تصػميمو عمػى تقػديـ األفضػؿ مػف الوعػود
الت ػػي قطعي ػػا لمش ػػعب  ،فق ػػد ص ػػرح اردوغ ػػاف ق ػػائال " من ػػذ انتخاب ػػات تشػ ػريف الث ػػاني

 ،2002أكممن ػػا ث ػػالث س ػػنوات وكان ػػت ى ػػذه الفتػ ػرة جي ػػدة ج ػػدا وقمن ػػا فيي ػػا بواجباتنػ ػا "
وأردؼ قػػائال " أمامنػػا سػػنتاف إلكمػػاؿ فت ػرة خمػػس سػػنوات التػػي ائتمننػػا فييػػا الشػػعب
لنقوـ بوظيفتنا خالليا ولدينا العزـ والقدرة عمى مواصػمة القيػاـ بيػذه الوظيفػة دوف آيػة

تنازالت ".

()21

وانطالقػ ػػا مػ ػػف الرؤيػ ػػة الجديػ ػػدة التػ ػػي تبناىػ ػػا حػ ػػزب العدالػ ػػة والتنميػ ػػة ذي الجػ ػػذور

اإلس ػػالمية اس ػػتطاع الح ػػزب اف يحق ػػؽ ش ػػيئا كبيػ ػ ار لتركي ػػا م ػػف خ ػػالؿ إدارت ػػو لمش ػػأف

السياسي كما نجح منطمقا مف ىدؼ انضماـ تركيا لالتحاد األوربي أف يحد كثي ار مف
تػػدخالت المؤسسػػة العسػػكرية وىػػذا األمػػر لػػـ يكػػف قػػد تحقػػؽ مػػف ذي قبػػؿ ال لألحػزاب
السياسية ذات المرجعية اإلسالمية وال لغيرىا .

()22

فعمػػى الصػػعيد السياسػػي قامػػت الحكومػػة بنشػػاط مميػػز مػػف اإلصػػالحات معظميػػا

عكػػس مػػا يسػػمى معػػايير كوبنيػػاكف المطموبػػة لنيػػؿ عضػػوية تركيػػا لالتحػػاد األوربػػي
بالحصػ ػػوؿ عمػ ػػى اقتصػ ػػاد السػ ػػوؽ الحػ ػػر والمؤسسػ ػػات الديمقراطيػ ػػة ،حريػ ػػة األقميػ ػػات
باإلضافة إلػى تشػريعيا إصػالحات قانونيػة وحقوقيػة توسػع نطػاؽ الحريػة الفرديػة مثػؿ

حري ػػة التعبي ػػر ع ػػف الػ ػرأي  ،إلغ ػػاء عقوب ػػة اإلع ػػداـ  ،تشػ ػديد العقوب ػػة عم ػػى الق ػػائميف
بعمميات تعذيب سواء في السجوف أو في مخافر الشرطة إعطاء الحؽ لألقميات فػي

تعمػػـ وتعمػػيـ لغاتيػػا  ،إصػػدار قػرار العفػػو عػػف األكػراد الػػذيف سػػبؽ واف التحقػوا بحػػزب

العماؿ الكردستاني )(ppk

)23( *41

.

إف ىذه اإلنجازات حققيا حزب؛ مػتيـ (بالرجعيػة

كػ ػػوف جػ ػػذوره إسػ ػػالمية) ؛ أكثػ ػػر تقدميػ ػػة واقػ ػػرب إلػ ػػى المدنيػ ػػة المعاص ػ ػرة مػ ػػف جميػ ػػع
األطراؼ األخرى بما فييا الكمالية .
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أما عمى الصعيد االقتصادي فقد اقترنت األوضاع السياسية في تركيا دوما وعمػى
التػوالي باالقتصػػاد الػػذي ظػػؿ يعػػاني مػػف أزمػػات حػػادة عجػػزت الحكومػػات عػػف إيجػػاد

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

الرتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ وانييار العممة التركية .

()24

ولعؿ مف أىـ النجاحات التي سجمت لصالح حكومة العدالة والتنمية وأثبتػت بأنيػا

ركيػ ػزة االس ػػتقرار ف ػػي تركي ػػا م ػػف خ ػػالؿ تحس ػػيف أوض ػػاع االقتص ػػاد ت ػػدريجيا ف ػػي فتػ ػرة
قصػػيرة لػػـ تتجػػاوز تسػػعة أشػػير عمػػى الػػرغـ مػػف ت ػراكـ الػػديوف الداخميػػة والخارجيػػة ،
فنجحػػت الحكومػػة فػػي لمممػػة االقتصػػاد مػػف خػػالؿ تخفػػيض النفقػػات الحكوميػػة مثػػؿ

تقمػػيص عػػدد الػػو ازرات  ،وعػػرض األلػػؼ مػػف السػػيارات الحكوميػػة والقصػػور الفػػاخرة
المؤثثة والمخصصة لنواب البرلمػاف لمبيػع  ،مصػادرة أمػواؿ أصػحاب ومػديري البنػوؾ

الكبار الذيف سرقوا البنوؾ الحكومية .

()25

وق ػػد أثم ػػرت تم ػػؾ السياس ػػة نت ػػائج جي ػػدة تمثم ػػت بارتف ػػاع النم ػػو االقتص ػػادي الترك ػػي

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

النسبة الى مادوف  %4وأخر نسبة ىي ، %3,12وارتفعت قيمة الميرة التركيػة مقابػؿ

الدوالر أكثر مف  %90ونشطت البورصة وارتفػع مؤشػرىا كػذلؾ ىبطػت نسػبة الفائػدة
بمق ػ ػدار%10ونتيجػ ػػة ليػ ػػذا النشػ ػػاط الواسػ ػػع زادت الصػ ػػادرات بنسػ ػػبة "%91وأضػ ػػاؼ

اردوغػػاف اف متوسػػط النمػػو االقتصػػادي خػػالؿ الفت ػرة مػػف العػػاـ  2009لغايػػة 2002

كاف  ،" %3,9موضحا " اف دخؿ الفرد تضاعؼ في تركيا خالؿ تمؾ الفترة ".

()30

كما صرح وزير االقتصاد عمي بابا جاف قائال "ىدفنا دخوؿ االتحاد األوربػي وقػد

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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خالؿ توسيع رقعة االسػتثمارات عمػى المسػتوى الػداخمي والخػارجي  ،وممػا الشػؾ فيػو
اف تحقي ػػؽ تم ػػؾ النجاح ػػات اس ػػتدعت جي ػػودا كبيػ ػرة م ػػع تػ ػوافر مقوم ػػات تح ػػدث عني ػػا
اردوغػػاف " لقػػد تولينػػا الحكػػـ كحكومػػة تتحمػػى بالحمػػاس والعػػزـ وكنػػا نعػػرؼ مشػػاكؿ
تركيا وقضاياىا بحسـ واىـ ىذه األمور البطالػة والفقػر والفسػاد ".

()34

أما عمى الصعيد االجتماعي فقد كاف لحكومة العدالة والتنميػة مبػادرات ناجحػة فػي

قطاع التعميـ والقضاء واإلسكاف والمواصالت وعف ىذه المبادرات تحدث اردوغػاف "
بمػػب عػػدد المسػػاكف الجػػاىزة التػػي شػػرعنا فػػي بناءىػػا منػػذ ثػػالث سػػنوات وحتػػى عػػاـ

)410( 2001ألػػؼ مسػػكف وسػػيكوف عػػدد المسػػاكف المسػػتممة فعميػػا لمسػػتحقييا نيايػػة
العاـ القادـ  420ألؼ مسكف  ،وحققنا ذلؾ عف طريؽ مؤسسة تابعػة لرئاسػة الػوزراء
" ،وع ػػف كيفي ػػة حص ػػوؿ المػ ػواطف لي ػػذا الس ػػكف ق ػػاؿ اردوغ ػػاف " تمك ػػف المػ ػواطف م ػػف
الحصوؿ عمى سكف مناسب بدفع ثمنػو عمػى أقسػاط شػيرية بػدوف فوائػد تتػراوح مػدتيا

مابيف عشرة الى خمسة عشر أو عشريف سنة مما أدى الى انتعاش جاد فػي السػوؽ

" مقارنػػة مػػع أس ػػعار العقػػارات التركي ػػة حيػػث ذك ػػر اردوغػػاف ق ػػائال " شػػيدت أس ػػعار
العقػػارات التركيػػة ارتفاعػػا كبي ػ ار مػػع ذلػػؾ نحػػف نبيػػع بسػػعر رخػػيص عػػف طريػػؽ إدارة
اإلسكاف الجماعي "،كما أقرت حكومة العدالػة والتنميػة باسػتقاللية القضػاء مػف خػالؿ

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

ممتازة في مجاؿ الحقوؽ الشخصية ونقوـ بنفس الخطوات في أجيزة األمف ".

()32

ينسػػب اردوغػػاف تحقيػػؽ تمػػؾ االنجػػازات الػػى قػػدرات وز ارئػػو حيػػث قػػاؿ "اف وز ارء

حزب العدالة والتنمية عمى قدر المسؤولية التي حمميا ليـ المواطنوف فػي االنتخابػات

التشريعية التي جرت عاـ  ،" 2002مضيفا " أنيػـ حققػوا الكثيػر مػف االنجػازات فػي
مجػ ػػاالت الصػ ػػحة والتنميػ ػػة وحمايػ ػػة الحريػ ػػات مشػ ػػي ار الػ ػػى اف ال ػ ػرأي العػ ػػاـ الػ ػػداخمي
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والخ ػػارجي ق ػػد اعت ػػرؼ بتم ػػؾ االنج ػػازات الت ػػي ك ػػاف ف ػػي مق ػػدمتيا االبتع ػػاد ع ػػف ش ػػبح
األزمات االقتصادية والسياسية انطالقا مف قاعدة

الديمقراطية ".

()39

ذكرن ػػا فيم ػػا س ػػبؽ إنج ػػازات حكوم ػػة العدال ػػة والتنمي ػػة عم ػػى الص ػػعيد ال ػػداخمي  ،أم ػػا

بالنسػػبة إلنجازاتيػػا عمػػى الصػػعيد الخػػارجي فقػػد تبنػػت حكومػػة العدالػػة والتنميػػة سياسػػة

خارجية مرنة  ،عممت جاىدة عمى تعزيػز عالقػات تركيػا مػع الواليػات المتحػدة وأوربػا
وكنقػيض حػػاد الربكػػاف عبػػر اردوغػػاف عػػف معارضػة فكػرة تكػػويف كتمػػة إسػػالمية بػػديال

ع ػػف ذل ػػؾ  ،ويق ػػوؿ إحس ػػاف داغي(أس ػػتاذ ف ػػي جامع ػػة الش ػػرؽ األوس ػػط) ض ػػمف ى ػػذا

السياؽ " لموىمة األولى اف ما ن اره مف مطاليب االتحاد األوربػي والجماعػات المواليػة
لإلسػػالـ قمبػػت مجػػرى التػػاريخ التركػػي إذ وجػػدنا الغػػرب حميفػػا لمجماعػػات اإلسػػالمية
يحمييـ ضد استمرار الدولة الكمالية ".

()31

م ػػف جانب ػػو أك ػػد ك ػػوؿ عم ػػى جدي ػػة توج ػػو تركي ػػا لالنض ػػماـ لالتح ػػاد األورب ػػي حي ػػث

قػػاؿ "بػػالطبع نحػػف صػػادقوف تركيػػا بمػػد أوربػػي ويج ػب اف تمعػػب دورىػػا فػػي صػػياغة
مستقبؿ القارة وسػتكوف أولػى الخطػوات التػي تقػوـ بيػا حكومتنػا ىػي إرسػاؿ وفػود الػى

الدوؿ الخمس عشرة األعضاء في االتحاد األوربػي لحػثيـ عمػى اإلسػراع لحسػـ طمػب

العضوية الذي تقدمت بو تركيا ".

()31

أما عف مواقؼ حكومة العدالة والتنمية مف منطقة الشرؽ األوسط فقد أحدثت تحوال

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

باىتمػػاـ التطػػورات الجاريػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط مثػػؿ الحػػرب األمريكيػػة عمػػى

العراؽ  ، 2009تنشيط دورىا في منظمة المؤتمر اإلسػالمي ،بنيػؿ البروفسػور أكمػؿ
إحسػػاف اوغمػػو رئاسػػة المنظمػػة فػػي حزي ػراف ، 2001كمػػا تبنػػت تركيػػا مبػػادرة الشػػرؽ
األوسط الكبير األمريكيػة األصػؿ مػع كػؿ مػف بريطانيػا والػيمف والتػي أقرتيػا مجموعػة

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

()32

احملوز الثاني  /أالشمة السئاسية -: 7002

اتسـ تاريخ الجميورية التركية منذ قياميا عمى أنقاض اإلمبراطورية العثمانية فػي

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

إسالمي واستمر بذلؾ حتى وفاتو عاـ .4594

()33

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

الػػذي شػػيدتو تركيػػا عمػػى أيػػدييـ لػػو األىميػػة نفسػػيا مقارنػػة بمرحمػػة عصػػر النيضػػة
األوربية بالنسبة لمغرب  ،اف ىذه النيضة إنما قامت بأيدي الجنود ".

()34

عمػػى مػػر العقػػود الماضػػية شػػيدت تركيػػا أحػػداثا سياسػػية غالبػػا مػػا انحصػػرت بػػيف

المؤسسػػة العسػػكرية حاميػػة النظػػاـ العممػػاني والص ػراع مػػع اإلسػػالمييف وعالقتيػػا مػػع
الغرب أو األزمات االقتصادية التي يتعرض ليا االقتصاد التركي منذ أمػد بعيػد  ،إال

اف تركيػػا عاشػػت أزمػػة جديػػدة مػػف نوعيػػا فػػي نيسػػاف  2003تمثمػػت بانتخػػاب رئيس ػاً

لمبالد النتياء والية سيزر .

()35

إال اف ىػذه األزمػة اتسػمت بطػػابع المعارضػة واالحتجػاج بفعػػؿ تربػع حػزب العدالػػة

والتنمي ػػة ذي الج ػػذور اإلس ػػالمية ف ػػي الس ػػمطة وس ػػعيو لتثبي ػػت وج ػػوده عم ػػى المس ػػرح
السياسي مف خالؿ فرض سيطرتو عمى مراكز صنع القرار السياسي إال اف اردوغػاف

نف ػػى ذل ػػؾ ق ػػائال "ل ػػف نت ػػازؿ ع ػػف أي م ػػف المب ػػادئ األساس ػػية لمجميوري ػػة سنواص ػػؿ
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بتصميـ اإلصالحات االقتصادية والديمقراطية "

()40

ليؤكد بذلؾ عمى احترامو لمبػادئ

وقيـ الجميورية والعممانية .

السيما واف المحطة الثانية بعد فوز اردوغاف في تولي منصػب رئاسػة الػوزراء لمػدة

خمسة سنوات تمثمت باحتمالية ترشيحو لمنصب رئاسة البالد  ،ولـ يكف أمامػو سػوى

خيػػاريف إمػػا اف يتحػػالؼ مػػع احػػد األحػزاب العممانيػػة فػػي تقاسػػـ السػػمطة ممػػا يعنػػي اف

يك ػػوف منص ػػب رئ ػػيس ال ػػوزراء لط ػػرؼ ومنص ػػب رئاس ػػة الدول ػػة لمط ػػرؼ األخ ػػر  ،أم ػػا
الخيػػار الثػػاني المجػػوء الػػى انتخابػػات مبكػرة وىػػذا يعنػػي حصػػولو عمػػى مقاعػػد برلمانيػػة

أكثػػر ويتأىػػؿ النتخػػاب ال ػرئيس الػػذي يريػػد أو عػػدـ كفايػػة األص ػوات وبالتػػالي خسػػارة
الحزب رئاسة الوزراء والخروج مف الحكومة لصالح خصمو .

()44

كاف التوجو الغالب في العدالة والتنمية ترشػيح اردوغػاف لرئاسػة الجميوريػة ومػف ثػـ

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

()42

اال اف ىذا التوجو أثار معارضة األحزاب السياسية ومنيا حػزب الشػعب الجميػوري
*41

بزعامة دينز بيكاؿ

الذي عبر عف معارضتو ليذا الترشػيح قػائال "نحػف عمػى عمػـ

بنيػػة اردوغػػاف فػػي الترشػػيح لمنصػػب الرئاسػػة واف عميػػو اف يعمػػف ذلػػؾ بص ػراحة" كمػػا
*42

عػػارض زعػػيـ حػػزب الحركػػة القوميػػة دولػػت بيجمػػي
لرئاسة الجميورية إىانة لموطف ".

()49

قػػائال " اف ترشػػيح اردوغػػاف

االنكػى مػف ذلػؾ اف اردوغػػاف لػـ يعمػف بعػػد قػرار ترشػيحو مػع ذلػػؾ أثػار أجػواء مػػف

الترقػػب والتػػوتر فػػي أوسػػاط العممػػانييف الػػذيف يعػػدوف اردوغػػاف عػػدوىـ المػػدود بسػػبب
جػػذوره اإلسػػالمية السػػيما واف اردوغػػاف يعتبػػر األوفػػر حظػػا لمفػػوز بمنصػػب الرئاسػػة

خصوصا اف نواب حزب العدالة والتنمية في البرلماف أعمنوا تأييدىـ في حالة ترشػيح
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
إقميميا ودوليا .

()41

م ػػع ت ازي ػػد التكين ػػات بش ػػاف خ ػػوض اردوغ ػػاف انتخاب ػػات الرئاس ػػة ع ػػارض الػ ػرئيس

الترك ػػي س ػػيرز المع ػػروؼ بتعص ػػبو لمعمماني ػػة ومتيم ػػا حكوم ػػة اردوغ ػػاف بأني ػػا تق ػػوـ

بمحاولة السممة كوادر الدولة العممانية قائال " اف التيديد األصولي بمػب حػدا مقمق ػا "

 ،ممػػا دفػػع اردوغػػاف بػػالرد عميػػو بحػػدة قػػائال " مػػف حػػؽ المػػؤمنيف فػػي ىػػذا البمػػد اف
يمارسوا السياسة ".

()41

وكرد فعؿ عمى ذلؾ نظـ العممانيوف عدة مظاىرات في العديد مف المدف احتجاجا

عمػػى ذلػػؾ مؤكػػديف عمػػى اليويػػة العممانيػػة لتركيػػا ومحػػذريف ممػػا يعتبرونػػو مخطػػط لػ ػ

اسػػممة الدولػػة ،فقػػد شػػارؾ يػػوـ السػػبت المصػػادؼ  2003-1-41أكثػػر مػػف ثالثمائػػة
ألػػؼ شػػخص بتظػػاىرة بالعاصػػمة أنق ػرة دفاعػػا عػػف النظػػاـ العممػػاني فػػي تركيػػا وسػػط
احتماالت مسبقة اف يصبح اردوغاف رئيس تركيا القػادـ  ،وىتػؼ المتظػاىروف (تركيػا

عممانية وستبقى كذلؾ ) وابداء معارضتيـ لتولي اردوغاف .

()42

إال اف اردوغػ ػػاف عمػ ػػؽ عمػ ػػى تمػ ػػؾ المعارضػ ػػة فػ ػػي يػ ػػوـ االثنػ ػػيف 2003-1-42

قػػائال " أنيػػا لػػف تػػوثر عمػػى ق ػ ارره بشػػاف ترشػػيح نفسػػو اـ ال " مشػػي ار الػػى انػػو يواصػػؿ
مشػػاوراتو مػػع ن ػواب حزبػػو فػػي ىػػذا الشػػأف ،وأضػػاؼ " اف ال ػرئيس المقبػػؿ ينبغػػي اف
يكوف حياديا " وقاؿ "عميكـ االحتفاظ بيويتكـ السياسية فػي ذاكػرتكـ " وفسػرت بعػض

الصحؼ المحمية اف ىذا التصريح إشارة تدؿ عمى انو سيترشح .

()43

وفي ضوء تصاعد االحتجاجات الحتمالية ترشيح اردوغاف لمنصب الرئاسػة أدلػى

بتصػ ػريح ل ػػو "بأن ػػو ال يفك ػػر ف ػػي ت ػػولي رئاس ػػة ال ػػبالد" ،وأض ػػاؼ لص ػػحفية راديك ػػاؿ

المحمية " لست مص ار عمى قصر الرئاسة ولست مص ار عمػى اف أصػبح رئيسػا وانمػا
إصراري ىو اف يكوف ىذا البمد مكانا يعيش فيو مواطنو بسالـ ".
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بالفعػػؿ فػػاجئ اردوغػػاف الجميػػع ،فمػػع اقت ػراب موعػػد تقػػديـ أسػػماء المرشػػحيف طػػرح
اس ػػـ عب ػػداه ك ػػوؿ مرش ػػحا لخ ػػوض انتخاب ػػات رئاس ػػة الجميوري ػػة حي ػػث اتض ػػح مي ػػؿ
أعضاء الحزب وميػؿ اردوغػاف لػذلؾ وأنيػى اردوغػاف الجػدؿ حػوؿ ترشػحو لغػوؿ أمػاـ

حش ػػد م ػػف نػ ػواب الح ػػزب البرلم ػػانييف ي ػػوـ الثالث ػػاء  2003-1-21ق ػػائال " بع ػػد ك ػػؿ
البحث والمناقشات بشاف الرئيس الحادي عشر اقترح اسـ وزير خارجيتنا العزيػز عبػد

اه كوؿ لمرئاسة ".

()45

عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف اف منص ػػب الرئاس ػػة ف ػػي تركي ػػا منص ػػب (م ارس ػػيـ) تنحص ػػر في ػػو

ص ػػالحيات الػ ػرئيس ف ػػي إص ػػدار القػ ػوانيف ونق ػػض مش ػػاريع قػ ػوانيف يطرحي ػػا البرلم ػػاف
والحكومة  ،اال اف ترشيح شخصية ذات خمفية إسالمية أثار استياء السياسييف داخؿ

األوسػػاط التركيػػة  ،لكػػف كػػوؿ وفػػي أعقػػاب ترشػػحو لمنصػػب الرئاسػػة أعمػػف مػػف جانبػػو
التمس ػػؾ بالعمماني ػػة مؤك ػػدا عم ػػى ذل ػػؾ ب ػػالقوؿ " بان ػػو س ػػيحافظ عم ػػى عمماني ػػة الدول ػػة
التركيػة والمبػادئ التػي وضػػعيا أتػاتورؾ " ،وطالػب بالوقػت نفسػػو بػاحتراـ قػرار زوجتػػو

بارتداء الحجاب عمى انو قرار شخصي وحؽ فردي وعمى الجميع احترامو.

()50

كما تعيد كوؿ فػي حػاؿ اختيػاره مػف قبػؿ البرلمػاف "بحمايػة العممانيػة واعتبرىػا مػف

المبػػادئ األساسػػية وينبغػػي اف ال يقم ػؽ احػػد بخصػػوص ىػػذا وانػػو سػػيكوف رئيسػػا لكػػؿ
األت ػراؾ "؛ بمعنػػى اف الحػػزب ال يػػدعو الػػى تبنػػي "دسػػتور إسػػالمي" عمػػى اف ىويتػػو
عممانية مؤمنة تتمحػور باألسػاس حػوؿ احتػراـ حريػة كػؿ شػخص ؛ مػع ىػذا اعتػرض

ح ػػزب الش ػػعب الجمي ػػوري عم ػػى مرش ػػح ح ػػزب العدال ػػة والتنمي ػػة مثمم ػػا اعت ػػرض عم ػػى
اردوغػػاف  ،فقػػاد حممػػة معارضػػة ضػػد ىػػذا الترشػػيح وصػػرح بايكػػاؿ قػػائال " اف كػػوؿ
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
األوسط".

()54
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م ػػف جانبػ ػػو أعم ػػف زعػػػيـ حػ ػػزب الحرك ػػة القوميػػػة بيمجػ ػػي معارض ػػتو ترش ػػيح ك ػػوؿ
ومقاطع ػػة جمس ػػة االنتخ ػػاب وى ػػذا يعن ػػي اف االتج ػػاه يمي ػػؿ ال ػػى نص ػػاب ثمث ػػي مجم ػػس

النػواب النتخػػاب الػرئيس الجديػػد ،باإلضػػافة الػػى معارضػػة األحػزاب بمقاطعػػة جمسػػات
االنتخػاب  ،كذلؾ لـ يخفي الجيش احتماالت تدخمو قبؿ اف تيدا األمور.

()52

ففي غمرة االنتخابات الرئاسػية دخػؿ الجػيش عمػى خػط المواجيػة السياسػية موجيػا

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

الرئاسة .

()59

اف تدخؿ الجيش حوؿ مرشح الحزب الحاكـ لمنصب الرئاسة والػذي تدوالتػو أسػماء

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

إسالمية وحكومة ذات أداء ممفت ال ينقصيما إال رئاسة الجميورية .

()51

مف جانبو أعطى الجنراؿ السابؽ كنعاف ايفريف قائد االنقالب العسكري في تركيػا

عػػاـ  4540تبري ػ ار لتػػدخؿ الجػػيش فػػي األزمػػة الرئاسػػية قػػائال "اف الجػػيش محػػؽ فػػي
التػػدخؿ فػػي الخػػالؼ الخػػاص باالنتخابػػات الرئاسػػية فػػي تركيػػا الف دوره حمايػػة الدولػػة
العمماني ػػة "،م ػػف جانبي ػػا وجي ػػت ىيئ ػػة األرك ػػاف االتيام ػػات لحكوم ػػة اردوغ ػػاف بت ارخ ػػي
الحكومة أماـ تنامي أنشطة اإلسالمييف لكف اردوغاف رد بحزـ عمػى القػوات المسػمحة

مشدداً عمى اف ىيئة األركاف "تبقى تحت أوامر رئيس الوزراء ".

()51

ولػػـ تكتفػػي ىيئػػة األركػػاف بتوجيػػو االتيامػػات بػػؿ اتخػػذت طابعػػا جديػػدا مػػف خػػالؿ

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

موكػػدا فػػي الوقػػت نفسػػو عمػػى احت ػراـ الدسػػتور والشػػرعية البرلماني ػة " ،كمػػا اف ىيئػػة
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األركػػاف أصػػدرت بيانػػا أخػػر جػػاء فيػػو " اف الجػػيش لػػف يت ارجػػع عػػف إب ػراز دوره فػػي
الػػدفاع عػػف القػػيـ العممانيػػة فػػي الػػبالد " وأضػػاؼ البيػػاف " اف الجػػيش يتػػابع العمميػػة

االنتخابي ػػة بقم ػػؽ وان ػػو يج ػػب ع ػػدـ نس ػػياف اف القػ ػوات المس ػػمحة ى ػػي ط ػػرؼ ف ػػي ى ػػذه
المناظرة وانو مدافع شرس عف العممانية ".

()52

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
 4529وقػ ػ ػػاؿ " اعتقػ ػ ػػد اف ىنػ ػ ػػاؾ حممػ ػ ػػة مسػ ػ ػػتمرة لمضػ ػ ػػرر بػ ػ ػػالقوات المسػ ػ ػػمحة "،
وأض ػػاؼ " اف النظ ػػاـ السياس ػػي ف ػػي تركي ػػا ل ػػـ يواج ػػو مث ػػؿ ى ػػذا الخط ػػر م ػػف أنش ػػطة

موجيػػة ضػػد النظ ػػاـ العممػػاني وجيػػود إقح ػػاـ الػػديف فػػي السياس ػػة تزيػػد مػػف الت ػػوترات
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

" ،في إشارة ألداء الحكومة لالقتصاد واإلصالحات السياسية(.)53

مػػف جانبػػو حػػاوؿ كػػوؿ طمأنػػة الجػػيش قػػائال " نحػػف ال نخشػى الجػػيش مطمقػػا ألنػػو

الجػػيش التركػػي ىػػو جيشػػنا ونحػػف فخػػوروف بػػو ،اف ميمتػػو فػػي خدمػػة األمػػة واضػػح
وضوح ميمتنا " ،مف جانبو أكد اردوغاف أيضا عمى أىميػة الوحػدة الوطنيػة مػف اجػؿ

الحفػػاظ عم ػػى المكتس ػػبات السياس ػػية واالقتص ػػادية وص ػػرح دوف اإلش ػػارة ال ػػى الخ ػػالؼ
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

وانسجاـ" ،مضيفا "اف تركيا تنمو وتطور بسرعة كبيرة وبقي لنا اف نحمػي ىػذا الجػو

مف االستقرار واليدوء ".

()54

األمػػر الػػذي دفػػع اردوغػػاف إليجػػاد حمػػوؿ مناسػػبة لمواجيػػة الجػػيش ،لحصػػولو عمػػى

دع ػػـ المحكم ػػة الدس ػػتورية  ،ع ػػف طري ػػؽ االس ػػتعانة ب ػػأطراؼ ذات ت ػػأثير ق ػػوي لنج ػػاح
عمميػػة ترشػػيح كػػوؿ فوجػػد فػػي االتحػػاد األوربػػي وأمريكػػا ضػػالتو ،مثػػؿ تيديػػد االتحػػاد
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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

تحمؿ الحكومة وزرىا لمجيش لتدخمو السافر في شوؤنيا .

()55

ومػػع اقتنػػاع العممػػانيوف ولق اربػػة ثمػػانوف عامػػا بحقيقػػة احتيػػاج تركيػػا لعمميػػة تحػػديث

وتغريب اذ عانت مف الرجعيػة عنػدما تػولى اإلسػالمييف السػمطة مػف (وجيػة نظػرىـ )

فحػػاولوا بطػػرؽ عديػػدة لتػػرويج إصػػالحات عديػػدة ذات أسػػموب غربػػي وفػػرض الييمنػػة
ل ػػيس فق ػػط عم ػػى العس ػػكر ب ػػؿ أيض ػػا عم ػػى البيروقراطي ػػة المدني ػػة والس ػػمطة القض ػػائية
ووسائؿ األعالـ وقامت بما يسمى (الحالػة القمعيػة) لمواجيػة التغيػرات التػي جػاء بيػا

حػػزب العدالػػة والتنميػػة إال اف اردوغػػاف اسػػتطاع تسػػجيؿ انتصػػارات كبي ػرة ضػػد ىػػذه

الييمنة .

()400

ومػػف وجيػػة نظػػر بعػػض البػػاحثيف اف تػػدخؿ الجػػيش يعػػود لمخػػاوفيـ مػػف انتخػػاب

ريئس الجميورية مف حزب العدالة والتنمية ومف أصوؿ إسالمية سػوؼ يضػفي ىويػة

إسالمية لتركيا وىذا مايخيؼ اليسار والعممانييف بدرجة كبيرة مما جعميـ في مواجية

أمػػاـ الحكومػػة  ،وازاء ذلػػؾ صػػرح اردوغػػاف قائال "الديمقراطيػػة والعممانيػػة ودولػػة سػػيادة

القػ ػ ػػانوف ىػ ػ ػػي المبػ ػ ػػادئ الرئيسػ ػ ػػية لمجميوريػ ػ ػػة أذا أزيمػ ػ ػػت أحػ ػ ػػداىا سػ ػ ػػتنيار البنيػ ػ ػػة"
وضػػاؼ "يجػػب اف ال تثيػػر أي جماعػػة تػػوترات بشػػاف ىػػذه المبػػادئ بػػإرادة المجتمػػع

سػػتحيا لألبػػد"وتابع اردوغػػاف قػػائال " الحكومػػة ممزمػػة لحمايػػة النظػػاـ الدسػػتوري لمػػبالد

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

وقد حث احد نواب حزب العدالػة والتنميػة الشػعب التركػي قػائال " اف عمػى الشػعب

التركػػي اف يتوحػػد فػػي الفت ػرة القادمػػة لمحفػػاظ عمػػى االسػػتقالؿ السياسػػي لمػػبالد رافضػػا
تدخؿ الجيش لمحياة السياسية باعتبار ذلؾ مساس بالقيـ الديمقراطية التركػية ".
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ج ػػاءت االنتخاب ػػات الرئاس ػػية (منصػ ػب الرئاس ػػة) وس ػػط تخ ػػوؼ األحػ ػزاب العمماني ػػة
والعس ػػكر م ػػف ت ػػولي مرش ػػح ذي خمفي ػػة إس ػػالمية وال ػػذي ك ػػاف وم ػػا زاؿ حكػ ػ ار عم ػػى

شخصػػيات عممانيػػة  ،إال اف ىػػذا االحتجػػاج والتخػػوؼ لػػـ يشػػكؿ عائقػػا أمػػاـ خػػوض
غوؿ االنتخابات  ،ففي يوـ الجمعة  2002-1-23شػيدت تركيػا انتخابػات برلمانيػة

الختيػػار رئيسػاً لمػػبالد أسػػفرت عػػف فشػػؿ كػػوؿ فػػي الجولػػة األولػػى فػػي التصػػويت لعػػدـ
حصولو عمى األصوات الكافيػة فقػد حصػؿ عمػى  913صػوتا وىػو مايقػؿ عػف عشػرة
أصوات عف العدد المطموب عمى اثر مقاطعة األحزاب السياسية (الشعب الجمي ػوري

 ،ال ػػوطف األـ  ،الطري ػػؽ الصػػػحيح ) مم ػػا أدى ال ػػى افتقػ ػػار جمس ػػة التص ػػويت شػ ػػرط
النصػػاب القػػانوني بحسػػب الم ػػادة ( )402مػػف الدسػػتور الترك ػػي بالتػػالي اتخػػذ رئ ػػيس

المجم ػ ػػس قػ ػ ػ ار ار بتأجي ػ ػػؿ االنتخاب ػ ػػات وتحدي ػ ػػد ي ػ ػػوـ 2أي ػ ػػار موع ػ ػػدا إلجػ ػ ػراء الجمس ػ ػػة

الثانية .

()409

أدى فش ػػؿ ك ػػوؿ ف ػػي الجول ػػة األول ػػى

*43

ال ػػى إح ػػداث أزم ػػة سياس ػػية حي ػػث طالب ػػت

المعارضػ ػػة الرافضػ ػػة لمتصػ ػػويت والتػ ػػي يقودىػ ػػا حػ ػػزب الشػ ػػعب الجميػ ػػوري المحكمػ ػػة
الدسػػتورية بإلغػػاء الجولػػة حيػػث صػػرح زعػػيـ الحػػزب بكيػػاؿ قػػائال " اف حػػزب العدالػػة
والتنمية لـ يستشره في االختيار ،مص ار عمى اعتبار الجولة األولػى الغيػو " لحضػور

اقؿ مف ثمثي النواب البالب عددىـ  110لالقتراع " بالمقابػؿ جادلػت حكومػة اردوغػاف
بالقوؿ باف  441يكفي لصالحية االقتراع .

()401

وأم ػػاـ ض ػػغط المعارض ػػة واألحػ ػزاب العمماني ػػة أص ػػدرت المحكم ػػة الدس ػػتورية قرارى ػػا

ف ػػي 2003-2-4إلغ ػػاء االنتخاب ػػات وف ػػي أعق ػػاب ذل ػػؾ ص ػػرح اردوغ ػػاف ق ػػائال " اف
المحكم ػػة الدس ػػتورية وجي ػػت طمق ػػة قاتم ػػة لمديمقراطي ػػة ".

()401

متيم ػػا إياى ػػا باالنحي ػػاز

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
عػػف تقػػديـ شػػكوى ضػػد اردوغػػاف بعػػد تص ػريحو ىػػذا واعتبرتو"تيديػػدا بحػػؽ المحكمػػة
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وتقػػويض سػػيادة القػػانوف " وأضػػافت أيضػػا " اف تص ػريحات رئػػيس الػػوزراء تتجاىػػؿ
سيادة القانوف وتنطوي عمى تيديدات واتيامات وعداء وتجعػؿ المحكمػة ىػدفا لميجػوـ

،واف تصريحات رئيس الوزراء تتجاوز حدود االحتراـ ".

()402

عمى الرغـ مف إصدار القرار أكدت بعض األوساط السياسية أحقية كػوؿ لمترشػيح

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

خصوصا اذا ما اتفقت األحزاب التركية عمى صيغة حؿ ".

()403

عمى اثر ذلؾ قاـ مسؤولوف في حزب العدالة والتنمية بمبادرة لمحصوؿ عمى كسػب

التأييػػد لكػػوؿ مػػف خػػالؿ إجػراء لقػػاءات مػػع نػواب مسػػتقميف وزعمػػاء حزبػػي الػػوطف األـ
والطريؽ الصحيح (يميف الوسط) والذيف يتمتعوف بػ 21مقعدا في البرلماف .

()404

إال اف ىذه المبادرة استفزت العسكر وبدوا بالتيديد " باف القوات العسكرية المسػمحة

التركية ضد ىذه المناقشات وستعمػف موقفػيا عندما يصبػح ذلػؾ ضػروريا ،وينبغػي اف
ال يشػػؾ أحػػدا بيػػذا الموضػػوع " مػػذكريف بػػاف الق ػوات المسػػمحة (حاميػػة العمماني ػة بكػػؿ
تصػميـ ) إضػػافة الػى ذلػػؾ صػرح ايفػريف قػائال " اف ىيئػػة األركػاف تقػػوـ بمسػػؤولياتيا

في تحدي الحكومة ".

()405

وكػػاف لتص ػريح الق ػوات المسػػمحة أصػػداء قويػػة عمػػى المسػػتوى الػػداخمي والػػدولي فقػػد

اعتبر بعض المحمميف اف تدخؿ العسكر بمثابة تحذير جػدي لمحكومػة لغػرض سػحب
ترشػػيح كػػوؿ مػػف جانبػػو حتػػى اف الصػػحؼ التركيػػة المحميػػة الواسػػعة االنتشػػار فسػػرت

تيديػػدات الجػػيش بأنيػػا تحػػذير فجػػاء فػػي افتتاحيػػة صػػحيفة حرييػػت " انػػو تحػػذير ،

والمعنى الوحيد الممكف اف يحممو ىو أنيـ الجيش ال يريدوف كوؿ رئيسػا " ،وأضػافت
الص ػػحيفة "يمك ػػف اف نتس ػػاءؿ م ػػاذا ك ػػاف ليحص ػػؿ ل ػػو اف ك ػػوؿ انتخ ػػب رئيس ػػا الي ػػوـ

".

()440
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وعمى المسػتوى الػدولي أبػدى المفػوض األوربػي اعت ارضػو عمػى تػدخؿ الجػيش قػائال
" إننا ندرس اإلعالف الذي نشر الميمة الماضية عمى االنترنيت بعناية شديدة واعتبػر
اإلعالف مفاجئا وغربيا " وأضاؼ كما قمت بوضػوح اف ىػذا األمػر يمثػؿ اختبػار

لرؤي ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػا اذا كان ػ ػ ػػت القػ ػ ػ ػوات المس ػ ػ ػػمحة التركي ػ ػ ػػة تحت ػ ػ ػػرـ الترتيب ػ ػ ػػات الديمقراطي ػ ػ ػػة
األوربية "

()444

مػف جانبػػو أكػػد اردوغػاف فػػي اجتماعػػو مػع منظمػة اليػػالؿ األحمػر التركػػي فػػي أنقػرة

عمػػى الوقػػوؼ بوجػػو كػػؿ م ػػف يحػػاوؿ النيػػؿ مػػف وح ػػدة الػػبالد قػػائال " يمكػػف لموح ػػدة

السياسػ ػػية والبيئػ ػػة االجتماعيػ ػػة فػ ػػي ىػ ػػذا البمػ ػػد اف تكػ ػػوف أحيانػ ػػا ضػ ػػحيتي ك ػ ػوارث "،
مضيفا " اف ىذه األمة دفعت ثمنا غاليا ومؤلما عندما فقػدت أسػس االسػتقرار والثقػة

لكنيا لـ تعد تسمح ولف تسمح أبدا لموصولييف الذيف ينتظروف ويفتحوف الطريؽ أمػاـ

الكارثػػة ليشػػقوا ط ػريقيـ لمسػػمطة " وتػػابع حديثػػو قػػائال " ال األمػػة وال التػػاريخ سيصػػفح
عػ ػػف الػ ػػذيف يحػ ػػاولوف زعزعػ ػػة بيئتنػ ػػا االجتماعيػ ػػة أو روح التضػ ػػامف والسػ ػػخاء لػ ػػدينا

والقضاء عمييما ".

()442

رأى بعػػض المحممػػيف اف معركػػة انتخابػػات رئػػيس الجميوريػػة كانػػت لصػػالح حػػزب

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

الحزب في الوقت الذي كاف ينتظر اف تحجـ شعبيتو .

()449

أف ػ ػػرزت األزمػ ػ ػػة الرئاسػػ ػػية ج ػ ػػدال واسػ ػ ػػعا أثارتػ ػ ػػو األوس ػ ػػاط السياس ػ ػػية والقانونيػػ ػػة

واإلعالميػػة وطف ػػت عمػػى الس ػػطح مناقش ػػات حػػوؿ ع ػػدة مواض ػػيع منيػػا إيج ػػاد الب ػػديؿ
لرئيس الجميورية المنتيية واليتو أو إمكانية بقائو في منصبو فظيرت أراء عديدة مف

قبؿ خبراء القػانوف والدسػتور منيػا مػا يؤيػد اسػتمرار سػيزر فػي منصػبو لحػيف انتخػاب
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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رئ ػػيس المجم ػػس ال ػػوطني ال ػػذي أوض ػػح ق ػػائال " ل ػػيس ل ػػدي تتطم ػػع ألش ػػغاؿ منص ػػب
الرئاسة بعد والية الرئيس سيزر ".

()441

أم ػا حػػزب العدالػػة والتنميػػة فقػػد تعامػػؿ مػػف جانبػػو مػػع ىػػذه المسػػالة بحػػذر متفاديػػا

حػػدوث أزمػػة أخػػرى ممػػا دفػػع نائػػب رئػػيس الػػوزراء عبػػد المطيػػؼ شػػنر لمتصػريح " اف
الرئيس سيستمر في منصبو لحيف انتخاب رئيس جديد "

حزب العدالة والتنمية تجاوز ىذه المعضمة.

()441

،عمى ما يبدو اسػتطاع

ولتػػدعيـ الموقػػؼ االنتخػػابي لمحػػزب وضػػع اردوغػػاف وكػػودار حزبػػو مقترحػػات منيػػا

تق ػػديـ ع ػػدد م ػػف االص ػػطالحات الدس ػػتورية ك ػػاف ف ػػي مق ػػدمتيا إص ػػالحا ي ػػنص عم ػػى
انتخاب الرئيس باالقتراع العاـ بدال مف انتخابو مف قبؿ نواب البرلماف  ،وضمف ىػذا
اإلطػار قػاؿ اردوغػاف " التوجػو الػى األمػػة ىػو الحػؿ األفضػؿ " واسػتمر بػالقوؿ "انػػو
يأمػػؿ فػػي طػػرح ىػػذا االقت ػراح 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 م ػرة بػػدال مػػف سػػبع سػػنوات غيػػر قابمػػة
لمتجدي ػػد ،إض ػػافة ال ػػى ذل ػػؾ ن ػػص التع ػػديؿ عم ػػى إجػ ػراء انتخاب ػػات تشػ ػريعية ك ػػؿ أرب ػػع
سػػنوات بػػدال مػػف خمسػػة ،كمػػا صػػاغ الحػػزب تعػػديال أخػػر تػػـ إقػ ارره مػػف قبػػؿ البرلمػػاف
تخف ػ ػ ػػيض س ػ ػ ػػف الترش ػ ػ ػػيح لمعناص ػ ػ ػػر الش ػ ػ ػػبابية م ػ ػ ػػف  90ال ػ ػ ػػى  21لممش ػ ػ ػػاركة ف ػ ػ ػػي

االنتخابػػات

()442

 ،لعػػؿ ىػػدؼ حػػزب العدالػػة والتنميػػة مػػف ذلػػؾ االسػػتفادة مػػف الشػػعبية

الكبيرة التي يتمتع بيا .

كاف لحزب العدالة والتنمية ىدفا مف طرحو تمؾ اإلصالحات الدستورية ىو "جعػؿ

تركي ػػا العمماني ػػة ذات األغمبي ػػة المس ػػممة أكث ػػر ديمقراطي ػػة " وحظ ػػي التع ػػديؿ الخ ػػاص

بػػاالقتراع الشػػعبي المباشػػر عمػػى موافقػػة البرلمػػاف التركػػي فػػي  2001-1-44بتأييػػد
 930عض ػ ػ ػوا مػ ػ ػػف بػ ػ ػػيف  110فػ ػ ػػي البرلمػ ػ ػػاف.

()443

يبػ ػ ػػدو اف الحػ ػ ػػزب قػ ػ ػػرر ىػ ػ ػػذه

االصطالحات بعد خسارتو معركة انتخاب رئيس البالد.
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أدت تػػػداعيات األزمػ ػػة الرئاسػػػية اسػ ػػتمرار الجػ ػػدؿ والمواجيػ ػػات ب ػػيف حػ ػػزب العدالػ ػػة
والتنميػػة والقػػوى العممانيػػة وعمػػى أرسػػيا قػػادة الجػػيش وبعػػد مسػػاجالت واسػػعة  ،اتخ ػذ

اردوغػػاف ق ػرار إعػػالف المواجيػػة وطمػػب مػػف البرلمػػاف الموافقػػة عمػػى إج ػراء انتخابػػات
عام ػػة مبكػ ػرة إليج ػػاد ح ػػؿ لالزم ػػة وح ػػدد لي ػػا موع ػػد ي ػػوـ  22تم ػػوز  2003الحتك ػػاـ

الشعب ورأى بعض المػراقبيف اف ىػذه الػدعوة تمثػؿ التفافػا عمػى قػرار المحكمػة وايػذانا
لفػػتح معرك ػػة الصػ ػراع السياسػػي ب ػػيف الج ػػيش ال ػػذي يؤيػػده العمم ػػانيوف وح ػػزب العدال ػػة
والتنمية الذي تسانده القوى الشعبية المحافظة.

()444

وعم ػػى اث ػػر التح ػػذير الش ػػديد ال ػػذي وجيت ػػو ىيئ ػػة األرك ػػاف التركي ػػة أجمع ػػت أغمبي ػػة

الصػػحؼ التركيػػة عمػػى المطالبػػة بانتخابػػات مبك ػرة كمخػػرج مػػف األزمػػة التػػي تمػػر بيػػا

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

المقبمة ال يوجد حؿ أخر ".

()445

اف مسػػاعي الجػػيش والمعارضػػة لالحتكػػاـ إلج ػراء انتخابػػات برلمانيػػة مبك ػرة كحػػؿ

لمخ ػػروج م ػػف األزم ػػة الراىن ػػة يع ػػد مؤشػ ػ ار عم ػػى اف الس ػػيناريو ج ػػاىز إلس ػػقاط حكوم ػػة
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 تصػريح جػػاء فيػػو "إننػػا نعمػػؿ

بموجب الدستور ولـ نخرج عنو ".

()420

أث ػػار قػ ػرار االنتخاب ػػات المبكػ ػرة اىتم ػػاـ بع ػػض األوس ػػاط التركي ػػة حي ػػث ذك ػػرت "اف

إجراء انتخابات مبكرة في تركيا باتت شي في حكـ المؤكد السيما واف الحزب الحاكـ
والمعارضػػة يتفقػػاف عمػػى ضػػرورة إج ػراء انتخابػػات مبك ػرة  ،الف االنتخابػػات سػػتتحوؿ

إلػى اسػػتفتاء حػػوؿ الحػػزب وبنػاءا عمييػػا سػػيتحدد الكثيػػر مػف األشػػياء وسػػتطرح قضػػايا
جديدة ".

()424
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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

أخػ ػ ػػرى بأغمبيػ ػ ػػة كبي ػ ػ ػرة فػ ػ ػػي البرلمػ ػ ػػاف تسػ ػ ػػاعده عمػ ػ ػػى المضػ ػ ػػي قػ ػ ػػدماً فػ ػ ػػي تطبيػ ػ ػػؽ
اإلصالحات .

()422

وضمف ىذا اإلطار صرح رسوؿ طومسػوف احػد نػواب حػزب العدالػة والتنميػة " اف

الحزب ال يخشى الدخوؿ في انتخابات برلمانية مبكػرة " مؤكػدا " اف الحػزب سػيحقؽ
انتصا ار جديدا يحصؿ فيو عمى عدد إضافي مف المقاعد البرلمانية ".

()429

ممػػا الشػػؾ فيػػو اف عوامػػؿ نجػػاح الحػػزب فػػي تحقيػػؽ المنجػزات التػػي قػػدميا لمشػػعب

سػػاعدت فػػي زيػػادة التأييػػد لػػو وأتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التقػػارير التػػي قػػدمتيا م اركػػز
البحػ ػػوث واإلحصػ ػػاء التػ ػػي أعطػ ػػت مؤش ػ ػرات إلػ ػػى زيػ ػػادة شػ ػػعبيتو مػ ػػف  %99,4فػ ػػي

انتخابات  2002الى  %12في انتخابات  2003كمػا جػرت اسػتطالعات لمػرأي فػي
خمس مدف تركية كبرى أعطت نتائجيا باف شعبية حزب العدالػة والتنميػة قػد ارتفعػت

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

()421

فضػ ػػال عػ ػػف نجاحػ ػػات حػ ػػزب العدالػ ػػة والتنميػ ػػة فػ ػػي تحقيػ ػػؽ االسػ ػػتقرار السياسػ ػػي

والمجتمعي والتصاعد المسػتمر فػي شػعبية الحػزب بعػد عػاـ  2002أسػيمت عوامػؿ
أخػػرى بشػػكؿ أو بػػأخر بيػػذا النجػػاح مثػػؿ المرونػػة الكبي ػرة التػػي تعامػػؿ بيػػا اردوغػػاف
وكوادر حزبو متفاديا الدخوؿ في مواضيع استف اززية ضػد العممػانييف عػالوة عمػى ذلػؾ

تحقيؽ اإلنجازات الميمة وعمى وجو الخصوص االقتصاد .

()421

باإلضػافة الػى اسػػتيعاب حػزب العدالػػة والتنميػة لواقػػع الشػعب التركػػي والتعامػؿ معػػو

بحػػذر سػػجؿ لصػػالحو وزاد مػػف رصػػيده المتالكػػو وعيػػا سياسػػيا متوافػػؽ بشػػكؿ واسػػع
وتػػرجـ مػػف خػػالؿ تعاممػػو مػػع التظػػاىرات التػػي حشػػد ليػػا العممػػانيوف ل ػرفض ترشػػيحو
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وك ػػوؿ لمنص ػػب الرئاس ػػة وبي ػػذا ف ػػوت الح ػػزب عم ػػى خص ػػومو آي ػػة فرص ػػة لالحتق ػػاف
السياسي مما أزعج حماة العممانية المعارضة لإلسالـ .

()422

فمثم ػػت انتخابػ ػػات  2003التش ػ ػريعية تح ػ ػوال ج ػػذريا لتص ػػويت اغم ػػب األت ػ ػراؾ ضػػػد

المؤسس ػػة العس ػػكرية بص ػػورة واض ػػحة كت ػػوبيخ لمعس ػػكر ،وممػ ػا ال ش ػػؾ في ػػو اف ح ػػزب
العدالػػة والتنميػػة اسػػتفاد مػػف مػػذكرة التحػػذير التػػي أرسػػميا العسػػكر لػػو فػػي  23نيسػػاف
وىػػي تشػػبو مػػذكرة أيفػريف التػػي حػػذر فييػػا األتػراؾ بعػػدـ التصػػويت لتوركػػت اوزاؿ ممػػا

جعمو يحصد  %11فاألتراؾ مع احتػراميـ الكبيػر لمجػيش بوصػفو جػدا اًر وقائيػا لكػنيـ

في الوقت نفسو يفضموف بقائو في ثكناتو بعيدا عف الساحة السياسية .

()423

يبدو اف اردوغاف وكػوؿ اسػتفادا مػف التجػارب السػابقة التػي تعرضػت ليػا األحػزاب

اإلس ػػالمية م ػػف حظ ػػر عم ػػى أي ػػدي العس ػػكر تح ػػت ذريع ػػة مناىض ػػة العمماني ػػة فخرج ػػا
بقناعػة مفادىػا اف العمػؿ الحزبػي يجػب اف ال يصػطدـ بالثوابػت التػي يعتبرىػا الجػػيش

(خػػط احمػػر ) فاتفقػػا عمػػى االعتػػداؿ كوسػػيمة لتخطػػي العقبػػات التػػي تقػػؼ أمػػاـ تحقيػػؽ

اىد افيما ،وقػد دعػا اردوغػاف الشػعب التركػي لمتوجػو الػى صػناديؽ االقتػراع مػف اجػؿ
التصػػويت لمحريػػة والديمقراطيػػة مؤكػػدا عمػػى اف الحػػزب سيسػػعى لحمايػػة الديمقراطيػػة
والقانوف والقيـ االجتماعية في البالد.

()424

حقؽ حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغاف فػو از سػاحقا فػي االنتخابػات التشػريعية

التي جرت في 22تمػوز 2003حيػث حصػد نسػبة  %12,2ممػا مكنػو مػف الحصػوؿ
عمى  914مقعػدا فػي البرلمػاف وقػد فرضػت تمػؾ النتػائج نفسػيا بسػيطرة حػزب العدالػة
والتنميػػة عمػػى رئاسػػة الػػوزراء ،فقػػد أعطػػت تمػػؾ النتػػائج مؤش ػرات بالغػػة منيػػا انتصػػار

الثػ ػػورة البيضػ ػػاء أو الصػ ػػامتة التػ ػػي بػ ػػدءىا الجنػ ػػاح المعتػ ػػدؿ فػ ػػي عػ ػػاـ  2002عمػ ػػى
العممانيػ ػػة المتطرفػ ػػة  ،حيػ ػػث تمكػ ػػف مػ ػػف خػ ػػالؿ احتكامػ ػػو لمشػ ػػعب مػ ػػف تعطيػ ػػؿ دور

المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية .

()425
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ومف وجية نظر بعض الخبراء ومنيـ ماكوفسكي اف نتيجة تمؾ االنتخابات كانػت
بمثابػة مػذكرة ىويػػة حيػث قػاؿ " اف حػوالي نصػؼ السػكاف اختػػار اف يكػوف مسػػمما ،

لقػ ػػد نجػ ػػح حػ ػػزب العدالػ ػػة والتنميػ ػػة بإضػ ػػافة  %22عمػ ػػى انتخابػ ػػات  2002وحسػ ػػب
إحصػػائيات جػػرت عػػاـ  2002فػػاف نسػػبة الػػذيف اقػػروا بػػأنيـ مسػػمميف فقػػط  ،قػػد زادت
 %40عف عاـ  2002واذ ما استمر ىذا التقسيـ فاف العممانييف األتراؾ سيصػبحوف

قوة ىامشية في المجتمع التركي ".

()490

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
الترك ػػي مػ ػف أكث ػػر األحػ ػزاب التركي ػػة ي ػػؤمف بالعولم ػػة وي ػػؤمف باقتص ػػاد الس ػػوؽ الح ػػر
والتج ػػارة الحػ ػرة " فالمفوض ػػية األوربي ػػة تي ػػتـ بي ػػذا الح ػػزب ألن ػػو ح ػػزب كثيػ ػ ار م ػػا يؤي ػػد

التغيير الجذري لممجتمع التركي في القوانيف التركية وفي الدستور .

()494

أسفرت نتائج االنتخابات في تركيا عف انقساـ العممانييف الى فئتيف ،األولي تقبمت

فكػرة اإلسػػالـ المعتػػدؿ باعتبػػار حػػزب العدالػػة والتنميػػة حػػزب ذي خمفيػػة اسالم ػية ،أمػػا
الفئة الثانية رحبت بالحزب كونو لـ يكف إسالمياً في توجياتو وشعاراتو  ،فنجح حزب
العدالػػة والتنميػػة فػػي كسػػب اإلسػػالمييف والعممػػانييف وىكػػذا تػػـ التعػػايش بػػيف اإلسػػالـ

والعممانية .

()492

أبقى حزب العدالة والتنمية الحاكـ بعد فوزه في االنتخابػات التشػريعية األخيػرة عمػى

ترشيح وزير الخارجية عبداه كوؿ حسبما أكدتو شبكات التمفزة يوـ االثنيف -4- 49
 2003وكاف ترشيح كوؿ في ربيع  2003قد أثار أزمة سياسية خطيػرة أدت بالتػالي

إلى انتخابات تشريعية مبكرة حقؽ فييا اردوغاف فو از كاسحا .

()499

اف وصوؿ كوؿ لمنصب الرئاسة بعد نجاح حزب العدالة والتنميػة يعػد مؤشػ ار عمػى

وعي الناخب التركػي الػذي أعطػى صػوتو لالسػتقرار االقتصػادي بفعػؿ بػرامج حكومػة
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العدالة والتنمية االقتصادية الناجحة .

()491

مف دوف شؾ اف انجازات الحزب أسػيمت

في تبمور تمؾ الرؤية.

وفي تطور خطير دعا اردوغاف الجيش لمبقاء بعيدا عف السياسة وجاء ذلؾ متزامنا

مػػع موعػػد االنتخابػػات قػػائال "انػػو عمػػى العسػػكرييف البقػػاء فػػي مكػػانيـ ويجػػب عمػػى

المؤسسػ ػ ػػات كافػ ػ ػػة العمػ ػ ػػؿ وفق ػ ػ ػاً لمصػ ػ ػػالحيات التػ ػ ػػي منحيػ ػ ػػا الدسػ ػ ػػتور لكػ ػ ػػؿ منيمػ ػ ػػا

"مضػػيفا "اذا كنػػا نػػؤمف بالديمقراطيػػة فعمينػػا اف ال نقحػػـ القػوات المسػػمحة التركيػػة فػػي
المعب ػػة السياس ػػية " وأردؼ ق ػػائال " بالنس ػػبة لن ػػا القػ ػوات المس ػػمحة مقدس ػػة ولك ػػف ف ػػي
النظاـ الديمقراطي ليا مكاف خاص بيا ولمسياسييف مكاف أخر ".

()491

ج ػػرت االنتخاب ػػات الرئاس ػػية ي ػػوـ  2003-4-24أس ػػفرت ع ػػف فش ػػؿ ك ػػوؿ بتحقي ػػؽ

الفػػوز فػػي الجػػولتيف األولػػى والثانيػػة لعػػدـ تمكنػػو مػػف الحصػػوؿ عمػػى ثمثػػي أعضػػاء

البرلماف أي  923مف أصؿ  110نائب لكنػو تمكػف فػي الجولػة الثالثػة فػي الحصػوؿ
عمى  995صوتا بأقؿ مف صوتيف مف مجموع أصوات حزب العدالة والتنمية متعديا

األغمبية المطمقة .

()492

فأعمف رئيس البرلمػاف فػي تمػاـ السػاعة الثالثػة عصػ ار بتوقيػت أنقػرة انتخػاب عبػداه

كػػوؿ وزي ػػر الخارجي ػػة رئيس ػػا لمجميوري ػػة ليص ػػبح ب ػػذلؾ أوؿ رئ ػػيس منبث ػػؽ م ػػف التي ػػار

اإلسػ ػػالمي يصػػػؿ الػ ػػى سػ ػػدة الرئاسػ ػػة متخطيػ ػػا بفػ ػػارؽ كبيػ ػػر الغالبي ػػة البسػ ػػيطة 232
المطموبة بالفوز لمنصب الرئاسة وحصػوؿ منافسػو صػباح الػديف جقمقجػي مػف حػزب

العمػػؿ القػػومي (يمػػيف) وحسػػيف تفػػوف أجيمػػي مػػف حػػزب اليسػػار الػػديمقراطي  30و49

صوت عمى التوالي .

()493

وفي أعقاب ذلؾ أدلى عبد اه كوؿ اليمف الدستوري بالبرلماف التركػي رئيسػا جديػدا

لمجميوري ػػة التركي ػػة مؤك ػػدا عم ػػى ان ػػو س ػػوؼ يب ػػذؿ قص ػػارى جي ػػده لترس ػػيخ الحري ػػات
والديمقراطيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف مجػػددا تمسػػكو بالعممانيػػة ومبػػادئ أتػػاتورؾ كمػػا أعػػرب

عف شكره وتقديره لكؿ مف قدـ لو الدعـ .

()494
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االستنتاجات

بناءا عميو توصؿ البحث الى ثمة استنتاجات تمثمت في األتي -

 -4تعتبر تجربة حزب العدالة والتنمية تجربة إسػالمية جديػدة مثمػت نمطػا جديػدا فػي
إنجاح الحركة اإلسالمية في دولة عممانيػة  ،ويعػود السػبب فػي ذلػؾ لمجيػود المبذولػة

م ػػف قب ػػؿ اربك ػػاف طػ ػواؿ مشػ ػواره السياس ػػي ف ػػي تييئ ػػة األرض ػػية لبن ػػاء دع ػػائـ اإلس ػػالـ
السياسي .

 -2اسػػتطاع الحػػزب حسػػـ الص ػراع عمػػى اليويػػة بػػيف اإلسػػالـ والغػػرب وتصػػالح بػػيف

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

 -9تكيؼ الحزب مع الواقع المحيط بو مف خالؿ إدارتو لشؤوف الحكـ ممػا أدى الػى
نجاح تجربتػو بكػؿ المقػاييس المتالكػو وعيػا سياسػيا عميقػا فػي اختيػار ىويتػو بطريقػة

ذكيػػة فتعامػػؿ بمسػػتوى عػػالي مػػف االحت ػراؼ السياسػػي متجػػاو از معضػػمة العسػػكر مػػف
خالؿ كسب تأييد الغرب ومساندتو.

 -1تبن ػػى الح ػػزب خطاب ػػا إص ػػالحيا وطني ػػا أدى إل ػػى اكتس ػػابو قاع ػػدة ش ػػعبية مختمف ػػة
الرؤى والتصورات الفكرية والسياسية لكنيا متفقة عمى مبدأ إحداث التغير لمخروج مف

األزمات السياسية  ،وترجـ الحػزب وعػوده عمػى ارض الواقػع فمػـ تكػف مجػرد شػعارات
ولغ ػػة خطابي ػػة أو فكري ػػة ب ػػؿ عم ػػى العك ػػس حق ػػؽ العدي ػػد مني ػػا سػ ػواء عم ػػى المس ػػتوى
السياسي أو االقتصادي ومنح حقوؽ األقميات وأكد عمى الحرية الدينية وبػذلؾ طمػئف

الشعب بعدـ تكرار التجارب السابقة .

 -1تمي ػػز الخطػ ػاب السياس ػػي لمح ػػزب بمغ ػػة المعرف ػػة واالجتي ػػاد ود ارس ػػة المعمومػ ػػات
واألرقػػاـ ولػػيس لغػػة الشػػعارات واألفكػػار المعمبػػة ويمكػػف ق ػراءة ذلػػؾ مػػف بيػػاف الحػػزب
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االنتخػػابي وفػػي المػػؤتمرات الصػػحفية لقادتػػو  ،حيػػث أسػػيمت ن ازىػػة ومصػػداقية قػػادة
الحزب بشكؿ كبير في ت ازيػد األصػوات االنتخابيػة حيػث وصػؼ الحػزب فػي األوسػاط

اإلعالمي ػػة ب ػ ػ "الح ػػزب األب ػػيض " ولع ػػؿ الس ػػبب ف ػػي ذل ػػؾ يع ػػود لقادت ػػو ال ػػذيف عرفػ ػوا
بأصحاب "أأليدي النظيفة ".

 -2اسػػتطاع الحػػزب تقمػػيص نفػػوذ المؤسسػػة العسػػكرية وتفكيػػؾ قبضػػتيا الحديديػػة مػػف
خػػالؿ جعػػؿ مسػػالة انضػػماـ تركيػػا لالتحػػاد األوربػػي والوفػػاء بشػػروط االنضػػماـ الػػى

االتحاد والتزاـ بما يعرؼ بمعايير كوبنياغف معب ار يمرر فوقو برنامجو اإلصالحي .

اهلوامـش
 *3عػػدناف منػػدريس ( )4524-4455مػػف مواليػػد مدينػػة أيػػدف مػػف مػػالكي األ ارضػػي ،
درس الحقػػوؽ فػػي أنق ػرة ثػػـ انخػػرط بالعمػػؿ السياسػػي فػػي الحػػادي والثالثػػيف مػػف عم ػره
كعضو في حزب الشعب الجميوري ونائبا عف مقاطعة أيدف  ،طرد مف حزب الشعب

الجميوري عاـ  4511وكاف احد موسي حزب الديمقراطي المعارض ثـ أصبح رئيسا

لم ػػوزراء اث ػػر ف ػػوز حزب ػػو بانتخاب ػػات  4510حت ػػى انق ػػالب أيم ػػوؿ 4520وحك ػػـ عمي ػػو
باإلعػداـ .لممزيػد ينظػر Bernard Lewis ,The Emergence of Mordern
Turkey
,Oxford
Unipress,(London:1966),p.139.
()4

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

*2

مصػػطفى كمػػاؿ أتػػاتورؾ ( )4594-4494ولػػد فػػي مدينػػة صػػالونيؾ الواقعػػة عمػػى

( ،دمشؽ ،)2002ص .252

بحر ايجة انتسب الػى الثانويػة العسػكرية  4501ثػـ تخػرج مػف الكميػة الحربيػة والتحػؽ
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بالخدمة العسكرية في دمشؽ(  ) 4544-4541حقؽ انتصارات عسكرية في معػارؾ
,1976,p.p.418-420
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
 *9نجـ الديف اربكاف مػف مواليػد  4522فػي سػينوب عمػى البحػر األسػود شػماؿ تركي ػا
،حاصػ ػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ػ ػػى شػ ػ ػ ػ ػػيادة الػ ػ ػ ػ ػػدكتوراة فػ ػ ػ ػ ػػي اليندسػ ػ ػ ػ ػػة الميكانيكيػ ػ ػ ػ ػػة ،لممزيػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػػف
التفاصيؿ،ينظر مناؿ محمػد صػالح الحمػداني ،نجػـ الػديف أربكػاف ودوره فػي السياسػة

التركية ،4553-4525ص ص.21-91

()9

محمػ ػػد نػ ػػور الػ ػػديف  ،تركيػ ػػا الجميوري ػ ػػة الحائػ ػ ػرة مقارنػ ػ ػات فػ ػػي الديػ ػ ػف والسياس ػ ػ ػة

والعالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات الخارجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة  ،مركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية والبحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوث

(،بيروت ،)4554ص402.

*1

محمد زاىد كتكو ( )4540-4453مؤسس تكية اسػكندر باشػا لمطريقػة النقبشػندبة

اتخ ػػذ ج ػػامع اس ػػكندر باش ػػا مقػ ػ ار ل ػػو من ػػذ ع ػػاـ  4544ع ػػرؼ بعدائ ػػو لمغ ػػرب وس ػػعيو

الستقالؿ الفكر واالقتصاد التركي تتممذ عمى يديو نجـ الديف اربكػاف ولعػب دو ار كبيػ ار

فػ ػػي مسػ ػػار حيات ػ ػػو ونشػ ػػاطو السياسػ ػػي والص ػ ػػناعي ،.الحمػ ػػداني  ،المصػ ػػدر الس ػ ػػابؽ

،ص.95
()1

صػ ػػباح الػ ػػديف اوجػ ػػار  ،اربكػ ػػاف والرفػ ػػاه اإلسػ ػػالمي ،ترجمػ ػػة الصفصػ ػػفاي احمػ ػػد

()1

طػػارؽ عبػػد الجميػػؿ  ،الجػػيش والحيػػاة السياسػػية تفكيػػؾ القضػػبة الحديديػػة  ،ضػػمف

المرسي  ،التراؾ لمنشر (،القاىرة ،20095ص.20

كتػػاب تركيػػا بػػيف تحػػديات الػػداخؿ ورىانػػات الخػػارج  ،مجموعػػة بػػاحثيف  ،دار العربيػػة

لمعموـ ناشروف ( ،بيروت ،)2040ص.32
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ولػػد رجػػب طيػػب اردوغػػاف فػػي  22شػػباط  4511فػػي احػػد األحيػػاء الشػػعبية عػػرؼ

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

دخػػؿ معيػػد أمػػاـ خطيػػب عػػاـ  4521؛ بمعنػػى انػػو خػػرج مػػف رحػػـ المدرسػػة الدينيػػة
(أالئمة والخطباء) و تخرج منيا عاـ  4539ثـ التحؽ بعد ذلؾ إلكماؿ د ارسػتو بكميػة
العموـ االقتصادية والتجارية بجامعػة مرمػرة  ،متػزوج مػف السػيدة أمنيػة اردوغػاف ولديػو

أربعة أبناء  .بدا اردوغاف نشاطو السياسي مبك ار حيث التحػؽ باتحػاد الطمبػة (المممػي)

المحسػػوب عمػػى الػػيمف المحػػافظ فػػي تركيػػا  ،وفػػي عػػاـ  4532ت ػرأس فػػرع بػػي اوغمػػو
لمش ػػباب الت ػػابع لح ػػزب الس ػػالمة ال ػػوطني حي ػػث انتس ػػب لمح ػػزب وك ػػاف م ػػف المقػ ػربيف
الربكاف .وفي عػاـ  4549شػغؿ منصػب رئػيس فػرع بػي اوغمػو التػابع لحػزب الرفػاه ،

وفي عاـ  4541تسمـ ميمة رئيس فرع حزب الرفاه في استانبوؿ ثـ فاز برئاسة بمدية
اس ػػتانبوؿ ف ػػي انتخاب ػػات  . 4551ولي ػػد رضػ ػواف  ،موق ػػؼ التي ػػار اإلس ػػالمي والتي ػػار

العممػ ػ ػ ػ ػػاني مػ ػ ػ ػ ػػف القضػ ػ ػ ػ ػػية الكرديػ ػ ػ ػ ػػة  ،دار الػ ػ ػ ػ ػػنيج لمد ارسػ ػ ػ ػ ػػات والنشػ ػ ػ ػ ػػر والتوزيػ ػ ػ ػ ػػع
(،حمب ،)2004ص.944

*2

ولػػد عبػػد اه غػػوؿ بتػػاريخ  25تش ػريف األوؿ  4510فػػي مدينػػة قيصػػري المعروفػػة

بتمسػػكيا باإلسػػالـ والعػػادات والتقاليػػد الش ػرقية وكانػػت ىػػذه المدينػػة مػػف أشػػير الم اركػػز
أياـ الدولة السمجوقية ( .)4255-4034أكمؿ غوؿ دارستو االبتدائية بمدرسػة غػازي
باشا ،ثـ التحؽ بمدرسة أالئمة والخطباء إلكماؿ دراستو الثانوية بعػد ذلػؾ انتسػب الػى

جامعة استانبوؿ حصؿ عمى شػيادة الػدكتوراة فػي االقتصػاد مػف جامعػة لنػدف  ،وفػي

أعقاب انقالب  4540تعرض غوؿ لمسجف في أطار حممة شنيا العسكر عمى معظـ
السياسػػييف األتػراؾ وقضػػى عػػدة شػػيور فػػي سػػجف متػريس الشػػيير فػػي اسػػتانبوؿ .بعػػد

ذل ػػؾ ت ػػرؾ غ ػػوؿ تركي ػػا وعم ػػؿ ولمفتػ ػرة م ػػف  4554- 4549التح ػػؽ بص ػػفوؼ ح ػػزب
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الرفاه  .شغؿ منصب وزير الدولة لمشؤوف الخارجية وقضايا العالـ اإلسالمي ومتحدثا
رسميا في الحكومة االئتالفية التي شكمت بيف عامي .4553-4552الموسوعة الحرة

،ويكبيديا،2004-5-40،ص ص9-4

()2

عبػػد الحمػػيـ غ ازلػػي  ،اإلسػػالميوف الجػػدد والعممانيػػة األصػػولية فػػي تركيػػا  ،مكتبػػة

()3

احم ػ ػ ػػد طح ػ ػ ػ ػاف  ،الحرك ػ ػ ػ ػات االسالمي ػ ػ ػ ػة ب ػ ػ ػػيف الفت ػ ػ ػ ػنة والجي ػ ػ ػ ػاد  ،دار المعرف ػ ػ ػ ػة

الشروؽ الدولية (،القاىرة ،)2003ص.21

(،بيروت ،)2003ص442.

*3

أل ػ ػػف ماكوفس ػ ػػكي خبي ػ ػػر أمريك ػ ػػي ف ػ ػػي الش ػ ػػووف التركي ػ ػػة عم ػ ػػؿ لم ػ ػػدة  44عام ػ ػػا

( )4551-4549فػػي و ازرة الخارجيػػة األمريكيػػة وبػػيف عػػامي ( )2004-4551كػػاف
عض ػوا ف ػػي معي ػػد واشػػنطف لسياس ػػة الش ػػرؽ األدن ػػى ومنػػذ ع ػػاـ  2004وحت ػػى الوق ػػت

الحاضر يعمؿ كعضو في مجمس الممثميف ومستشا اًر فػي لجنػة الشػوؤف الخارجيػة فػي
الكػػونكرس األمريكػػي  ،ولػػـ يكتفػػي ماكوفسػػكي بتقػػديـ المشػػورة لمػػداوئر السياسػػية فػػي

امريكا وانما كاف يساىـ مع الباحثيف فػي إنضػاج التطػورات بشػاف األوضػاع السياسػية
فػػي تركيػػا خػػالؿ الحمقػػات النقاشػػية. ،منػػاؿ محمػػد صػػالح الم اركػػز البحثيػػة األمريكيػػة
والحركة اإلسالمية في تركيا ألف ماكوفسكي نموذجا  ،بحث مشارؾ في الندوة العممية

لجامعة فالدفيا  ،تشريف الثاني ،2005ص.4

()4

Alan Makovsky ,"How to Deal with Erbakan",Middle East
Quarterly,March1997,p.2.
( )5مصػطفى محمػػد الطحػػاف ،تركيػػا التػي عرفػػت مػػف السػػمطاف الػى نجػػـ الػػديف اربكػػاف
،2002-4421الجزء الثاني (الكويت ،)2003ص.915

()40

العثماني ػ ػ ػ ػ ػوف الج ػ ػ ػ ػ ػدد ،برنام ػ ػ ػ ػ ػج تح ػ ػ ػ ػػت المجي ػ ػ ػ ػ ػر ،قن ػ ػ ػ ػ ػاة الجزي ػ ػ ػ ػ ػرة الفضائيػ ػ ػ ػ ػ ػة

،2003/3/22،ص.1
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()44

الطحاف ،المصدر السابؽ،ص.910

()42

طحاف  ،المصدر السابؽ ،ص .441

()41

غزالي  ،اإلسالميوف الجدد المصدر السابؽ ،ص .21

()49

الطحاف  ،المصدر السابؽ ،ص .910

 *3وىي حركة تبمػورت مػف بيػاف نشػره نجػـ الػديف اربكػاف عػاـ  4531تحػدث فيػو عػف
التربي ػػة الديني ػػة واألخالقي ػػة م ػػع تركي ػػز اكب ػػر عم ػػى االس ػػتقالؿ االقتص ػػادي وعممي ػػات

التص ػػنيع مح ػػذ ار االنجػ ػرار وراء أورب ػػا  ،لممزي ػػد ينظ ػػر الحم ػػداني ،المص ػ ػدر الساب ػ ػؽ

،ص.52-50
()41

الطحاف ،المصدر السابؽ،ص910.

 *3ولػػد رجػػائي قوطػػاف فػػي  90أبريؿ/نيسػػاف  4590فػػي محافظػػة مالطيػػا شػػارؾ فػػي
التيارات المناىضة لمشيوعية إباف دراستو الجامعية وانتمى إلى الحركػات القوميػة ذات

التوجو اإلسالمي ،تخرج في كمية اإلنشػاءات بجامعػة إسػطنبوؿ ،وتػزوج وأنجػب ثالثػة

أوالد .دخػػؿ الحيػػاة السياسػػية عبػػر حػػزب السػػالمة الػػوطني بزعامػػة نجػػـ الػػديف أربكػػاف
عػػاـ  ،4539انتخػػب عضػوا فػػي البرلمػػاف مػػف محافظػػة مالطيػػا فػػي انتخابػػات 4533
تقمد مناصب إدارية فػي الحكومػات التػي ت أرسػيا نجػـ الػديف اربك ػاف  ،وبعػد حػؿ حػزب
الرفاه اإلسالمي شكؿ أعضاؤه حزبا آخر سموه حزب الفضيمة وانتخبوا رجائي قوطاف

زعيما لو ،لممزيد ينظر المعرفة ،ممفات خاصة .2001/40/9 2040

()42

محم ػ ػ ػػد ن ػ ػ ػػور ال ػ ػ ػػديف ،حج ػ ػ ػػاب وحػ ػ ػ ػراب الكمالي ػ ػ ػػة وأزم ػ ػ ػػات اليوي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي تركي ػ ػ ػػا

(،بيروت ،)2004ص.291
()43

العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ،ص.1

()45

العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ،ص.1

()44

نور الديف ،حجاب وحراب الكمالية ،....المصدر السابؽ ،ص.291
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()20
()24
()22

نور الديف ،حجاب وحراب الكمالية ،....المصدر السابؽ ،ص.291
العثمانيوف الجدد  ،المصدر السابؽ  ،ص.2

حس ػػف حم ػػداف العمك ػػيـ ،قػ ػراءة سياس ػػية ف ػػي الحرك ػػة اإلس ػػالمية ،قض ػػايا أس ػػالمية

معاصرة ،ط،2مركز الدراسات األسيوية (القاىرة ،)4553ص.4

()29

كريـ محمد حمزة  ،دحاـ محمود الجبوري  ،القوى الفاعمة فػي المجتمػع التركػي ،

()21

العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ ،ص.2

بيت الحكمة (بغداد ،)2000ص12؛العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ ،ص.2

()21

عبػػد اه التركمػػاني ،جػػدؿ اإلسػػالـ والحداثػػة فػػي تجربػػة تركيػػا ،ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة

الى ندوة اإلسالـ والديمقراطية ،تونس ،2001/42/41ص.4

()22

محمػد ثمجػػي  ،ازمػػة اليويػة فػػي تركيػػا طػرؽ جديػػدة لممعالجػػة ،ضػمف كتػػاب تركيػػا

بيف تحديات الداخؿ ورىانات الخارج ،المصدر السابؽ ،ص.51

()24
()25
()90

()23

Nilay Karaelmas, Virtue, Happiness, Contentment, and
Rancor in the Turkish Opposition, World Press Review ,
Ankara ,July 26, 2001
العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ ،ص.2
طحاف  ،المصدر السابؽ ،ص.442

إب ػراىيـ خميػػؿ العالؼ،خارطػػة الحركػػات اإلسػػالمية فػػي تركيػػا المعاص ػرة ،مرك ػػز

الدراسات التركية (اإلقميمية حاليا)  ،جامعة الموصؿ ،2000،ص.42

()94
()92

عبد الجميؿ  ،المصدر السابؽ ،ص.32

محم ػػد ن ػػور ال ػػديف  ،ح ػػزب العدال ػػة ال ػػى أي ػػف ....؟ ح ػػزب العدال ػػة والتنمي ػػة ال ػػى

السمطة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ع (،243بيروت ،)2009ص.22

()99
()91

عبد الجميؿ  ،المصدر السابؽ ،ص.32

ثمجي ،المصدر السابؽ ،ص.51
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()91

العثمانيوف الجدد  ،المصدر السابؽ ،ص.3

()92

حس ػػنيف خال ػػد وآخ ػػروف ،الج ارح ػػة التجميمي ػػة لمعم ػػؿ اإلس ػػالمي ،قػػراءة ف ػػي تجرب ػػة

()93

غزالي ،اإلسالميوف الجدد  ،المصدر السابؽ ،ص.24

()95

نائب ريئس حزب العدالػة والتنميػة التركػي ال تسػمونا إسػالمييف ونحػف ممتزمػوف

حزب العدالة والتنمية التركي ،مركز دراسات األمة (عماف ،)2001ص.443

()94

محمد نور الديف ،تركيا الصيغة والدور (،بيروت ،)2004ص.22

بشكؿ كامؿ بالعممانية  ،مجمة الشػرؽ األوسػط ع 1 ،4319تشػريف الثػاني ، 2002

ص .4
()10

خالد ،المصدر السابؽ ،ص .411

()14

أفراح ناثر جاسػـ ،الحركػات اإلسػالمية فػي تركيػا ،2002-4540د ارسػة تاريخيػة

()12

عبد الجميؿ ،المصدر السابؽ ،ص .34

()11

العثمانيوف الجدد ،المصدر السابؽ ،ص.3

،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية ا داب (جامعة الموصؿ ،)2004ص.421

()19

()11

ثمجي  ،المصدر السابؽ ،ص.51

ضػػياء رشػواف ،دليػػؿ الحركػػات اإلسػػالمية فػػي العػػالـ (حػػزب العدالػػة والتنميػػة نيػػج

اإلسػػالمييف الجػػدد فػػي تركيػػا )،ع،4مركػػز الد ارسػػات السياسػػية واإلسػػتراتيجية ،مؤسسػػة
األىراـ ،القاىرة ،ص .29

()12
()13

الطحاف ،تركيا التي عرفت ،....المصدر السابؽ ،ص.910

العالؼ ،المصدر السابؽ ،ص .42

()14

نائ ػػب رئ ػػيس ح ػػزب العدال ػػة الترك ػػي ...ال تس ػػمونا اس ػػالمييف ،المص ػ ػدر السابػ ػ ػؽ

()15

خالد،المصدر السابؽ ،ص.432

،ص.4
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()10
()14
()12

غزالي  ،االسالميوف الجدد ،المصدر السابؽ ،ص.42
رشواف ،المصدر السابؽ ،ص.23
خالد ،المصدر السابؽ ،ص.443

()19ابػ ػراىيـ ال ػػداقوقي  ،االخ ػػتالؼ الثق ػػافي اليق ػػؼ ح ػػائال دوف انض ػػماـ تركي ػػا لن ػػادي
االوربي ،مجمة الحوار المتمدف  ،ع،2001/5/4 4944ص.1

()11

عبػػد الحمػػيـ غ ازلػػي ،مػػف الفك ػرة القوميػػة الػػى الجسػػر الحضػػاري ،ممفػػات خاص ػػة

،تركيا صراع عمى اليوية ،المعرفة ،2002/42/41،ص.2

 *33معايير كوبنياكف  -وىي شروط أساسية وضعيا اإلتحاد األوربي في عاـ
 4559لغرض قبوؿ الدوؿ المرشحة لالنضماـ اليو ،والتي نصت عمى ضماف

استقرار المؤسسات والحفاظ عمى الديمقراطية والتعيد بضماف دولة القانوفً ،و ضماف
حقوؽ اإلنساف وحماية األقميات ،ولقبوؿ تمؾ الدوؿ كاعضاء يجب أف تتمتع باقتصاد
سوؽ مستقر كما وأنو ال بد مف أف تكوف قادرة عمى الصمود أماـ ضغط المنافسات

في السوؽ الداخمية األوربية ، .واخي ار اف تتوافؽ جميع قوانينيا مع قانوف اإلتحاد

األوربي ،لممزيد ينظر Andrea K. Riemer,Turkey and the European ،
Union : A never ending story ,international studies
association ,20 Feb.1999,p.3-4.
( )11نور الديف  ،تركيا ..الى ايف ،............المصدر السابؽ ،ص.22
()12
()13

اضطرابات تركيا ،مجمة الشرؽ االوسط ،ع،2003/1/41 ،4439ص.4
نور الديف ،تركيا ...الى ايف ؟،....المصدر السابؽ ،ص.22

 *33بولند اجاويد ( )2002-4521ولد في استانبوؿ درس في كمية المغات عمؿ في
المكتب الصحفي لسفارة التركية في لندف بيف عامي ( )4510-4512وتاثر خالؿ

تمؾ الفترة باالتجاىات واالفكار السياسية واالجتماعية ومايخص رفاىية الدولة  ،كاف

وثيؽ الصمة باعضاء الحزب الجميوري فوضع عمى قائمة مرشحي الحزب في انقرة
333

هجلة كلية العلوم اإلصالهية
2341هـ 1222 -م
العذد العاشر
الوجلذ الخاهش

في االنتخابات البرلمانية فشغؿ منصب وزير العمؿ انذاؾ  ،بعد انقالب 4534
انتخب رئيسا لمحزب  ،منذ ايار 4532تراس ثالث كومات .لممزيد ،ينظر عبد اه

معوض  ،صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية  ،مركز دراسات الوحدة

العربية (،بيروت ،)4554ص.51

 *33احم ػػد نج ػػدت س ػػيزر ول ػػد  49س ػػبتمبر  ،4514تخ ػػرج م ػػف جامع ػػة أنقػ ػرة كمي ػػة
القانوف في عاـ  4522وبدأ مسيرتو كقاضػي فػي أنقػرة ثػـ حصػؿ عمػى ماجسػتير فػي
الق ػػانوف الم ػػدني م ػػف كمي ػػة الق ػػانوف ف ػػي جامع ػػة أنقػ ػرة ف ػػي ع ػػاـ .4534سياس ػػي ترك ػػي
ورئ ػػيس الجميوري ػػة التركي ػػة األس ػػبؽ .ت ػػولى الرئاس ػػة م ػػف  42م ػػايو  2000إل ػػى 24

أغسطس ،2003الموسوعة الحرة  ،ويكبيديا،2004،ص .4

 *31حػػزب الشػػعب الجميػػوري اسسػػو مصػػطفى كمػػاؿ اتػػاتورؾ فػػي  41تش ػريف الثػػاني
 4529وىػو اوؿ االحػزاب السياسػػية التركيػػة بعػػد اعػػالف الجميوريػػة اتخػػذ شػػعا ار مؤلفػػا
مػػف اربعػػة سػػياـ مبنيػػة عمػػى اربعػػة مبػػادئ تتضػػمنت نظػػاـ تركيػػا وىػػي الجميوريػػة ،
الممية  ،الشػعبية  ،العممانيػة وفػي اثنػاء انعقػاد المػؤتمر الثػاني لمحػزب عػاـ  4594تػـ
اقرار مبدئيف اخريف ىما الدوليتة واالنقالبية واقرت ىػذه المبػادئ ضػمف مػواد الدسػتور

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

()14

فبعػػد مػػرور شػػير واحػػد اصػػطدـ مػػع رئػػيس الحكومػػة بولنػػد أجاويػػد انػػذاؾ حػػوؿ

بعػػض المسػػائؿ الحيويػػة مثػػؿ قػرار التعيينػػات فػػي المناصػػب العميػػا بالجامعػػات التركيػػة
ورفضػػو التوقيػػع عمػػى قػرار فصػػؿ مئػػات المػػوظفيف بحجػػة انتمػػائيـ لجماعػػات أصػػولية
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