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  جتربة االسالميون يف تركيا

  

  

  

  امسالقسم اخل



التحدي الصهيوين                  )٥_٢١(راتيجياملتابع اإلست                              التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٤٥من ٢                         ٢٠١١- ثاينالكانون 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

التجربة اليت خاضها واليزال االسالميون : يتناول هذا العدد ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهو

مز لتركيا العلمانية ور كقائد بارز كمال اتاتوركمنذ سقوط دولة اخلالفة العثمانية وصعود  يف تركيا

 حيث آلت اليت نعيشها اآلن، املرحلة احلاليةالشديد لكل ما له عالقة بالدين، وحلد  اليت اظهرت العداء

احلركة االسالمية اليت اصـبح رمزهـا    الذي خرج من رحم حزب العدالة والتنميةاىل  هذه التجربة

  . جنم الدين اربكانالكبري 

رموزهم، الن  بالذات حيث يتربع على السلطة هناك احد ميني العراقنيلالسالوتأيت أمهية هذا امللف

منـها،   لالستفادة من دروس احلركة االسالمية التركية واخذ العـرب الالزمـة   احلاجة اصبحت ملحة

الذي  وانتهاج النهج املعتدل والذكي واملرن، وحماولة جتنب االخطاء اليت مارسها جنم الدين اربكان

  .ستراتيجية اليت حتيط به، على املستوى احمللي والدويليدرك البيئة اال
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أصبحت حمورا مركزيا، واهتماما رئيسيا من جيمع الدارسون واملراقبون على أن احلركة اإلسالمية اليوم -

ويف غريها، حبيث مت جتنيد باحثني وخرباء  غربيةاهتمامات الرأي العام داخل دوهلا وخارجها، يف الدوائر ال

.وإستراتيجيني ومعاهد ومراكز يراقبون ويتابعون جل حتركاا وتطوراا

أ اإلسالميون يف اجلزائر عندما اختاروا عن طواعية الدخول يف اللعبة الدميقراطية اليت سرعان ما فهل أخط-

انقلبت السلطة الفعلية عليها لتعلن أا ترفض أن يكون وجه أفغانستان حاضرا يف احلظرية السياسية 

اإلسالمي الذي مل يدرس  اجلزائرية، ولو بسلطان الدميقراطية، أم أن الكياسة هي اليت كانت تنقص اجلانب

جيدا الساحة السياسية داخليا وخارجيا اليت كانت ملغمة، لينقاد حنو معركة غري متكافئة، فكان مصريه 

.الذي رأيناه؟

وهناك من يرفض أن يعترف  -وهذا الذي حدث لألسف الشديد،إذ أصبح التيار اإلسالمي يف اجلزائر-

.يتطاحن فيما بينه على قضايا هامشية -ذا

لتنمية عكس التيار اإلسالمي يف تركيا الذي وإن لقي احملن فقد فهم حقيقة اللعبة،وعندنا حزب العدالة وا-

الذي يعلن بصوت جهوري أنه غري إسالمي،رغم تأكيدات بعض األصوات االسالمية اليت يهمها أن 

يصرح الطيب أردوغان بأنه إسالمي،ويلقى بعدئذ حتفه على يد املقصلة العلمانية اليت تنتظر مثل هذه 

.التصرحيات بفارغ الصرب

وإنين شخصيا معجب بسياسة حزب العدالة والتنمية،كما أنين معجب حبزب السعادة الذي يرأسه رجائي -

ن التنوع السياسي يف تركيا وعمل اإلسالميني قوطان الذي مجعتين معه جلسة محيمة وتبادلنا األحاديث ع

الذين ال يصطدمون أبدا مع املشروع األتاتوركي، وهدفهم هو خدمة الشعب التركي،والربهنة على أرض 

الواقع وليس باخلطب العرمرمية،اليت ال تطعم من جوع، كذلك معجب بالدور الذي يلعبه كل واحد 

. اخلطاب والقول ثانيامنهما يف ترسيخ قاعدة العمل،أوال مث يأيت

مع املعذرة إذا ال حيبون أن - إن الفرق الوحيد بني التيار اإلسالمي يف اجلزائر والتيار اإلسالمي يف تركيا-

هو أن األول اختار القمة من غري تدرج فتدحرج لألسف الشديد، أما الثاين فاختار - يقال عنهم هذا

.التدرج فتألق،واستفاد الشعب التركي من جليل أعماله

تتجه لصاحل دولة دميقراطية حتترم اإلسالم واملتدينني لكن ميكن القول إن حقائق التطور السياسي يف تركيا -

.وأكثر جتاوبا مع حقائق العصر وال تنفي العلمانية وإمنا ذا من أجل أن تكون أكثر انفتاحا ودميقراطية
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العثمانيون ... إسالميو تركيا

اجلدد

  عبد احلكيم أمحني/عرض

  

  

  

جيمع الدارسون واملراقبون على أن احلركة 

أصبحت حمورا مركزيا، اإلسالمية اليوم 

واهتماما رئيسيا من اهتمامات الرأي العام 

 داخل دوهلا وخارجها، يف الدوائر الغربية

وخرباء  ويف غريها، حبيث مت جتنيد باحثني

وإستراتيجيني ومعاهد ومراكز يراقبون 

  .ويتابعون جل حتركاا وتطوراا

ويرون أن املسألة التركية، ويف صلبها التجربة 

تكتسي أمهية خاصة يف السياسية اإلسالمية، 

العامل اإلسالمي وجتارب احلركات اإلسالمية 

.فيه

وبقدر ما هي يف حاجة إىل الدراسة والبحث 

نب جناحاا وإخفاقاا، بقدر يف خمتلف جوا

ما هي حباجة أيضا إىل استخالص دروس 

.منها

الدكتور إدريس بووانووهذا ما حاول 

.. إسالميو تركيا"الوقوف عليه يف كتابه 

."العثمانيون اجلدد

العثمانيون .. إسالميو تركيا: الكتاب-

اجلدد

إدريس بووانو: املؤلف-

١١١: عدد الصفحات-

مؤسسة الرسالة، سوريا: الناشر-

٢٠٠٥/األوىل: الطبعة-

  اإلسالم العدو البديل

االهتمام باحلركة اإلسالمية عموما سامهت 

يتعلق أوهلا بالثورة فيه ثالثة عوامل رئيسية، 

، والتحوالت ١٩٧٩اإلسالمية يف إيران عام 

اليت ترتبت عليها يف منطقة الشرق األوسط، 

كقوة عاملية،  ويتعلق ثانيها بايار الشيوعية

.واندحارها كأيديولوجية سياسية

أما العامل الثالث فيتجسد يف شعبية احلركة 

اإلسالمية اليت تعاظمت داخل أوطاا يف ظل 

حالة االحتقان االجتماعي والسياسي اليت 

.عرفتها املنطقة
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فقد أعلنت جل احلركات اإلسالمية منذ 

منطلقها هو اإلسالم بدايات ظهورها أن 

ة إياه القادر على بناء نظام سياسي معترب

وأنه الذي أفرز من قبل منوا ثقافيا  منوذجي،

مل يؤثر على األشخاص الذين اعتنقوه 

فحسب، بل ترك أثره الواضح على العامل 

.بأسره

أحد األقطار وتعترب تركيا يف هذا السياق 

العديدة اليت استأثر فيها اهتمام املتتبعني 

البلد اإلسالمي  فهي باحلركة اإلسالمية،

الذي ال يزال يرمز حبضارته وتارخيه للخالفة 

العثمانية اليت عمرت قرونا من الزمن 

وبسطت سلطان خالفتها على بلدان عديدة 

.من عاملنا اإلسالمي

لقد كان االيار املباغت لالحتاد السوفيايت 

مؤشرا  ١٩٨٦وسقوط جدار برلني سنة 

على حتمية حدوث تغيريات وتكتيكات 

، السياسية للعامل-على اخلارطة اجلغرافية

بدأت معاملها يف التبلور والتشكل منذ تلك 

.الفترة لتأخذ مظاهر وأشكاال شىت

وتسارعت وترية التحوالت اليت رافقت هذا 

وبدت فراغات احلدث العاملي بشكل الفت، 

كبرية يف أحزمة القوة اليت تسيطر على 

حرك ، أعقبتها موجة حممومة من التالعامل

.قادها الغرب اإلمربيايل

إجياد صيغة جديدة وكانت كلها دف إىل 

تظل ا أذرع احلضارة الغربية قابضة 

، مع السياسية-بناصية اخلارطة اجلغرافية

حتريك اجتاهات الفعل بطريقة أو بأخرى 

لتستوعب ايارات الطرف الشرقي للحضارة 

الغربية واحملافظة عليه حتت مظلة السيادة 

، قاطعة الطريق أمام أي يمنة الغربيتنيواهل

.منافس جديد

طبعا كان اإلسالم الذي امست حوله 

" العدو البديل"القوى الغربية اإلمربيالية، هو 

عن الشيوعية انطالقا من محله ملنظومة من 

القيم واألفكار تستطيع ديد االنفراد الغريب 

، بتسيري شؤون العامل -يف شقه الرأمسايل-

هل حامليه مللء فراغات القوة وصوال كما تؤ

.إىل سدة احلكم

يرى بووانو أن بعض األطراف داخل الغرب 

، وجدت يف اإلسالم املنافس األول هلا

املنافس الذي خيتزن مؤهالت القوة 

" املارد"وهو وإمكانات عمارة األرض، 

، فيصل إىل الذي ميكن أن يتطاول بنيانه
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، حلظات االستشراف والشهود احلضاري

.ينازعها السيادة على العاملوبالتايل 

صك "وهكذا اختار الغرب وصادق على 

املواجهة واملؤامرة ضد هذا املارد اإلسالمي 

، وأعاد على ضوء ذلك كله ترتيب "القادم

  .أجندته

  الصراع العلماين اإلسالمي

أما االهتمام باملسألة التركية بصفة عامة 

داد منذ داخليا وخارجيا، عربيا ودوليا، فاز

سقوط اخلالفة وقيام اجلمهورية التركية سنة 

، وال يزال هذا االهتمام بارزا ١٩٢٤

.وحاضرا إىل وقتنا احلايل

قبل احلرب العاملية األوىل كان يف تركيا تيار 

يشعر بأنه يعيش يف ظل دولة من املسلمني 

، رغم ضعف هذه الدولة، واختالف إسالمية

.تقييم هذا التيار هلا

أفرادا من هذا التيار ومعهم جمموعة  ورغم أن

من املسلمني كانوا يعتقدون أن هذه الدولة 

هاضمة حلقوقهم، فإم كانوا يتجهون 

، عكس التيار بأبصارهم إىل إصالحها

العلماين املغترب الذي اخترق النخبة 

العثمانية، مدنييها وعسكرييها، منذ بداية 

 القرن التاسع عشر امليالدي بفكره الفلسفي

يسعى ومظاهره األوروبية، والذي كان 

اليت مل  جاهدا إىل تقويض بنيان هذه الدولة

تعد يف نظره قادرة على اإلمساك مبقاليد 

.البالد

هكذا برز يف أواخر عهد الدولة العثمانية 

تيار علماين محل : صراع قوي بني تيارين

 االلتحاق بالغربعلى كاهله الدعوة إىل 

شرحية عريضة مثلته والتماس طريقه، وتيار 

وعلى رأسها العلماء  من الشعب التركي

وزعماء الطرق الصوفية أطلق عليهم فيما بعد 

اإلسالميون "، و"التيار اإلسالمي"اسم 

احلركة "وعلى جزء منه اسم " األتراك

هذا التيار هو الذي أخذ ، "اإلسالمية التركية

.على كاهله مهمة الدفاع عن اإلسالم

يف " االنتصار"غريب أن ويرى الكاتب امل

الشوط األول من الصراع الذي بدأ بني 

–وال يزال مستمرا-التيارين منذ تلك الفترة 

عقب  كان لصاحل احلركة الكمالية العلمانية

حرب االستقالل، وتكون اجلمهورية التركية 

العلمانية مببادئها القائمة كلية وصراحة على 

.إلغاء دور اإلسالم
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صرحيا  مال أتاتوركمصطفى كولقد كان 

يف تأكيد ذلك حينما ذكر يف جملس األمة 

مل تعد تأخذ مثاهلا من "التركي أن هذه الدولة 

الغيبيات، ومل تعد تأخذ قوانينها مما يظن أا 

."كتب جاءت من السماء

أما الشوط الثاين بني هذين التيارين فقد أخذ 

الصراع فيه معامل أخرى دلت يف جمموعها 

جحان كفة االنتصارات لصاحل بداية رعلى 

.التيار اإلسالمي

مل يكن التيار اإلسالمي يف تركيا أو 

نبتة  - حسب بووانو-اإلسالميون األتراك 

دخيلة على التربة التركية وال نتيجة ظروف 

حىت .. طارئة أو بسبب معادالت خارجية

يستغرب البعض اليوم سر وجود هذا التيار 

، وسر جناحاته يف ظل الدولة التركية احلديثة

.وصعود جنمه السياسي يف اآلونة األخرية

فوجه االستغراب، يقول الكاتب، ينبغي أن 

يتوجه إىل البحث عن سر وجود خصمه، 

بيئة وجمتمع غالبيته وهو التيار العلماين، يف 

مسلمة، ظلت تدين باإلسالم عبادة 

.وسلوكا لعدة قرون

لإلجابة على هذا االستغراب قام الدكتور 

نظرة تارخيية للبحث يف ريس بووانو بإلقاء إد

جذور التيار اإلسالمي اليت متتد إىل الدولة 

، ويف حقيقة املالبسات والظروف العثمانية

اليت رافقت ظهور خصمه وهو التيار العلماين 

يف أخريات الدولة العثمانية، واشتداد معركته 

.معه بعيد ذلك وإىل يومنا هذا

ة من املثقفني فقد محلت النخبة املدني

العثمانيني والنخبة العسكرية من الضباط 

استكملوا تعليمهم يف العسكريني الذين 

، على كاهلها املدارس العسكرية األوروبية

مهمة تثبيت أركان الدولة العلمانية، فقامت 

بروز ديناميكية وحركية بدور ولو حمدود يف 

مبختلف شرائحه اجتاه ما  التيار اإلسالمي

الكمالية لتحقيقه من " الحاتاإلص"سعت 

أهداف كلها كانت تروم التضييق على 

النشاطات اإلسالمية واجتثاث كل املظاهر 

.الدالة عليها

ممارسات التيار العلماين أثناء تطبيقه 

منذ أن - الكمالية وقبلها " لإلصالحات"

االحتاد والترقي وتركيا أصبحت حركة 

دوث تسببت يف ح -متنفذتني يف البالد الفتاة

.أثر شديد وبليغ على املسلمني

شكل فقد اختذت هذه املمارسات يف بداياا 

رد الفعل ، وعقب ذلك ظهر معاداة للدين
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يف شكل جتمعات دينية، خاصة مع  اإلسالمي

سقوط اخلالفة الذي ترك يف نفوس املسلمني 

.جرحا كبريا مل يندمل رغم مرور العقود

ز لقد ظلت مع هذا السقوط املفاجئ لرم

جمموعة  -مكث شاخما عدة قرون-إسالمي 

من األسئلة تراود الكثري من املسلمني، أسئلة 

ولدت لدى بعضهم، بل الكثري منهم ضرورة 

االلتفاف حول رمز ما، فهرعت كل مجاعة 

وفئة تلتف حول كبري هلا، وتعتربه رمزا 

.للخليفة

وهكذا أصبحت كل مجاعة يتعاظم شأا، 

، حتدث كيانا ويكثر أتباعها ومريدوها

التيار "مستقال، لتشكل جمتمعة ما مسي بـ

وسيضطلع كل مكون فيه مبهمة ". اإلسالمي

مواجهة املمارسات العلمانية اليت رافقت 

الكمالية انطالقا من رؤية " اإلصالحات"

كل منها إىل الواقع وسبل التصدي 

.الحنرافاته

مل يكن صراع التيار اإلسالمي مع التيار 

بتيه العسكرية واملدنية صراعا العلماين بنخ

بل كان صراعا عنيفا وقويا، أملت عاديا، 

، تفاعالته قدرا كبريا من التأثري والتأثر

وتركت هذه التفاعالت بصمات واضحة 

على مسرية التيار اإلسالمي الذي عرف 

.حتوالت هامة يف مسريته

  حتوالت التيار اإلسالمي

من وقف الدكتور بووانو يف احملور الثالث 

التحوالت اليت عرفها التيار كتابه على 

سواء على مستوى الطرق الصوفية  اإلسالمي

واجلماعات اإلسالمية ذات البعد التربوي 

والفكري، أو على مستوى اجلماعات 

اإلسالمية ذات البعد احلركي املمثلة يف 

حركة الرأي الوطين وبصفة خاصة على 

مستوى ممارستها وجتربتها السياسية، حيث 

عرفت ميالد توجه جديد ميثله حزب 

.العدالة والتنمية احلايل

وقال إن هذا التوجه أو هذه التجربة تشكل 

نقلة نوعية يف مسار احلركة اإلسالمية 

، ويف مسار التجربة السياسية ذات عموما

املرجعية اإلسالمية يف تركيا خصوصا، وهي 

مؤطرة يف " حركة سياسية"إىل حد ما عنوان 

أكثر مما هي عنوان حزب جمتمعي هذا احلزب 

.صاحب بنيات مؤسساتية

إا جتربة أظهرت قدرا كبري من املرونة 

والواقعية السياسية يف تعاطيها مع القضايا 
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وامللفات املطروحة سواء على املستوى 

.الداخلي أو اخلارجي

وجتلت هذه املرونة يف واقعية واعتدال مواقف 

ا إىل النجاح زعماء التجربة اجلديدة مما أهله

/ املعترب الذي حققته يف انتخابات نوفمرب

، الذي مكنها من ٢٠٠٢تشرين األول 

تشكيل حكومة بأغلبية مرحية، وتبع ذلك 

فوزها بعدد كبري من البلديات مبا نسبته 

٣٥%.

ال بأس ا قدمها  "تنازالت"وكان مثن ذلك 

كما ذكر كثري من -زعماء التجربة اجلديدة 

 -إلسالمي خارج تركيا وداخلهاأبناء التيار ا

لكن السؤال أو باألحرى األسئلة اليت ظلت 

هل حيق أن نسمي ما قامت به : "عالقة هي

.التجربة اجلديدة تنازال؟

وكيف حنكم على سلوك سياسي قامت به 

التجربة احلالية أو غريها بأنه تنازل عن مبادئ 

معينة؟ مث أيضا ما حدود املبدئية والرباغماتية 

ذه التجربة السياسية اجلديدة خصوصا، يف ه

."ويف التجربة السياسية اإلسالمية عموما؟

  

  

  أسلوب عمل

وقد الحظ بووانو أن التجربة السياسية 

اإلسالمية التركية منذ بداياا األوىل تسلك 

يف أدائها السياسي، وهذا " املناورة"يل سب

األمر فرضته عدة عوامل أمهها، طبيعة 

الدميقراطية التركية، وشدة املأزق الذي تقع 

.فيه التجربة السياسية اإلسالمية

تكتيك - وقال إن عدم فهم هذا التكتيك 

الذي انتهجته التجربة السياسية  - املناورة

لية مع حزب بأحزاا القدمية، أو بتجربتها احلا

العدالة والتنمية، يؤدي إىل طرح جمموعة من 

.األسئلة احملرية

ويزداد طرح األسئلة حينما ال يتوصل إىل 

شفرة للتمييز بني املواقف الثابتة واملواقف 

اليت متثل عنوان - املتحولة للتجربة اجلديدة 

اجتاه جمموعة من  -"حركة سياسية"

رب اليت املعادالت عموما، واجتاه معادلة احل

شنتها أمريكا وبريطانيا على العراق 

.خصوصا

ورصد الدكتور بووانو يف كتابه مواقف 

زعماء التجربة اجتاه مجلة من املعادالت 

وكيف والقضايا الداخلية واخلارجية، 
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استطاع اإلسالميون األتراك االلتفاف على 

.الكثري منها

وخلص يف النهاية إىل أن ما ميز هذه املواقف 

ت وخصائص مجع بينها قاسم واحد من مسا

أسلوب وتكتيك املناورة السياسية اليت وهو 

أدار به زعماء التجربة اجلديدة كثريا من 

.مواقفهم وحتركام

وخلص إىل أن جتربة التيار اإلسالمي يف شقها 

السياسي وتعامله داخل الساحة السياسية 

وفق مقتضيات النظام الدميقراطي مكنه من 

ب على الواقع االجتماعي التعرف عن قر

ومكنه واالقتصادي والسياسي بكل حتدياته، 

أكثر من التعرف على خصمه وهو التيار 

العلماين، كيف يفكر، وبأي أسلوب يتحرك، 

وأكسب كل ذلك حركية وفاعلية ومزيدا 

.من التفهم والعقلنة

وأمثر االستيعاب املتبادل بني العلمانيني 

خلق يف النهاية  اعترافا متبادالواإلسالميني 

 تعايشا بني الطرفني داخل الساحة التركية،

وقدرا من التفاهم على انتهاج الدميقراطية 

وحماولة الوصول ا إىل بر األمان بشراكة 

.متبادلة يف القيادة

-وأدرك أطراف املعادلة الدميقراطية يف تركيا 

مساحات أن مثة  -بعد زمن من الصراع

ن، وأن مثة مشتركة للعمل بني التياري

مساحات اختالف، وأنه لن يكون يف وسع 

أحد إلغاء اآلخر، لكن يف وسع كل طرف 

أن يتنازل عن قدر معني لآلخر، وبإمكان 

الطرفني أن يشتغال معا يف املساحات 

اجلزيرة:ملصدرا./املشتركة تلك

ملاذا مل يفهم اإلسالميون يف 

*اجلزائر ما فهمه األتراك؟

كالم يف  ,رنا لكماخت |احملرر :بقلم

  ٢٠١٠.٠٧.٢  /السياسة

  

**عبدالباقي صالي

قد تكون الفرصة اليت أتيحت لإلسالميني يف 

ر يف العشرية األخرية من القرن املاضي اجلزائ

من الفرص النادرة اليت لو وجدت من حييطها 

بالعناية املركزة،ويسيجها بسياج العقالنية، 

والنظرة الثاقبة،والبصرية النافذة، لكانت مثارا 
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يانعة لكل التواقني للحل اإلسالمي، وملشروع 

لكن على الرغم من كل ما . الدولة اإلسالمية

لتيار اإلسالمي ، بادئ ذي بدء أنه ال قيل يف ا

ميلك جتذر شعيب، وليس له امتدادات سياسية 

داخل األوساط النخبوية والشعبية، وعلى قلة 

خربته ميدانيا، وعدم نضجه سياسيا متكن من 

جتميع كل القوى الشعبية إىل جانبه، كما 

متكن من بسط يده على كثري من األوساط 

املثال العقيد النخبوية، ونذكر على سبيل 

املرحوم حممدي السعيد الذي يعد أحد كبار 

ااهدين الذين قلدوا الرتب ألكثر من جنرال 

وعلى رأسهم الرئيس األسبق الشاذيل بن 

جديد، كما شغل الدنيا مبا سوف يكون عليه 

مستقبل اجلزائر بعد مخسني سنة، أو أكثر 

وقد رأينا كيف انربت األبواق اإلعالمية يف 

على وجه التخصيص تدافع عن الغرب 

الطرح العلماين الذي جيب أن تبقى عليه 

اجلزائر، وأول هذه األبواق كان البوق 

الفرنسي الذي مل يستسغ ظهور تيار إسالمي 

ينازع التيار العلماين الفرانكوماين املوايل 

لألطروحة اجلزائر فرنسية وإن مل تكن كذلك 

ني فهي موصولة عاطفيا بالتاريخ املشترك ب

الشعبني اجلزائري الفرنسي، وحمكومة بلغة 

يقول عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أا 

. spoil of warغنيمة حرب

لقد استطاع التيار االسالمي يف اجلزائر 

افتكاك مكانته عن جدارة داخل احمليط 

السياسي، وضمن السياسة األحادية اليت 

كانت ممثلة يف احلزب الواحد، وأن يكون 

عال البديل احلقيقي للسلطة القائمة آنذاك، ف

وبشهادة اجلميع أن االنتخابات اليت فازت ا 

اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف دورتني متتاليتني 

جوان  ١٢األوىل يف البلديات وكانت يف 

ديسمرب  ٢٦، أما الثانية فكانت يف ١٩٩٠

هي االنتخابات الوحيدة اليت جرت ١٩٩١

ملقاييس الدميقراطية وما بكل شفافية، وبكل ا

يريده الشارع العريب من حرية انتخاب من 

لكن موازين القوى مل تكن أبدا إىل . يريد

جانب التيار اإلسالمي الذي مل يهنأ ذا 

االنتصار، ومل يستطع أن حيافظ على 

املكاسب احلقيقية اليت جاءته صاغرة رغم 

أنف النظام اجلزائري القائم ساعتئذ، 

الشر من الداخل واخلارج  فتدخلت قوى

لتمنع هذا السيل اجلارف الذي كاد أن 

يعصف بكل أحالم أباطرة السياسة العاملية 

بأن مهدت الطريق للتدخل يف اختيار 

الشعب، وحرمان اجلزائر الفتية دميقراطيا من 

ولوج عامل الدميقراطية احلقيقية من الباب 

فكانت استقالة الرئيس األسبق . الواسع

بن جديد كما يعلم اجلميع باكورة  الشاذيل
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احتقان سياسي أدى إىل خراب ودمار 

وطحن أكثر من مائيت ألف قتيل، فضال عن 

أن أكثر املناطق يف اجلزائر أضحت قاعا 

فهل أخطأ اإلسالميون يف اجلزائر . بلقعا

عندما اختاروا عن طواعية الدخول يف اللعبة 

 الدميقراطية اليت سرعان ما انقلبت السلطة

الفعلية عليها لتعلن أا ترفض أن يكون وجه 

أفغانستان حاضرا يف احلظرية السياسية 

اجلزائرية، ولو بسلطان الدميقراطية، أم أن 

الكياسة هي اليت كانت تنقص اجلانب 

اإلسالمي الذي مل يدرس جيدا الساحة 

السياسية داخليا وخارجيا اليت كانت ملغمة، 

، فكان مصريه لينقاد حنو معركة غري متكافئة

  الذي رأيناه؟

العجلة قضت على التيار اإلسالمي يف 

  اجلزائر؟؟

رغم النصائح اليت قدمت للتيار االسالمي يف 

اجلزائر بعدم خوض مغامرة اللعبة السياسية 

من منطلق أن التيار نفسه مل يكتمل بنيانه 

حبيث يكون قادرا على مقارعة القوى 

د إنشاء احلقيقية يف السلطة، وإن كان والب

حزب إسالمي فيجب مراعاة املصلحة 

الشرعية، وهي النصيحة اليت قدمها الشيخ 

أمحد سحنون رمحه اهللا، إذ يعترب إنشاء حزب 

إن إنشاء ”إسالمي من فروض الكفاية فيقول 

احلزب اإلسالمي حتكمه املصلحة الشرعية، 

فهو يف تصورنا فرض على الكفاية، إذا ض 

سائر املسلمني به البعض سقط احلرج عن 

الذين يكون واجبهم آنذاك املساندة والدعم 

وشد األزر والنصح والنصرة، وأما تعمد 

سائر الفعاليات اإلسالمية إىل إنشاء األحزاب 

فإن هذا مسلك قد يأيت بالنتائج العكسية إذ 

يشغل الصف اإلسالمي بالصراع الداخلي 

عن املعركة احلقيقية ويتحول الواجب إىل 

إال أن كل “ تبار النتائج املترتبةحمظور باع

ذلك ذهب أدراج الرياح وتبخر مع هبوب 

رياح التغيري السياسي، الذي أقره دستور 

والذي يسمح فيه بإنشاء مجعية ذات  ١٩٨٩

وكانت بعض األطياف . طابع سياسي

االسالمية تنحو منحى ما قيل يف أن التيار 

االسالمي برمته مل يزل جنينيا، والفرصة مل 

ن كي يدخل املعترك السياسي، ويكون حت

ممثال يف حزب إسالمي، وهو شأن املرحوم 

حمفوظ حنناح الذي أىب أن يتحزب، ورفض 

نسبة حلركة  - أن ينحصر عمله اإلخواين

يف شكل حزب صغري،  - االخوان املسلمني

وفضل البقاء كما هو يضطلع بالعمل اخلريي 

وتربية النشء ضمن مجعية اإلرشاد، كذلك 

اهللا جاب اهللا ضمن حركة النهضة ، عبد 



التحدي الصهيوين                  )٥_٢١(راتيجياملتابع اإلست                              التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٤٥من ١٤                         ٢٠١١-ثاينالكانون 

وبنفس التفكري رفض دعوة الدكتور عباسي 

مدين من أجل تكوين حزب إسالمي يكون 

املمثل احلقيقي لكل التيار االسالمي املتواجد 

يف اجلزائر ورفض كل من حمفوظ حنناح وعبد 

اهللا جاب اهللا للدخول يف التنظيم احلزيب ، مل 

يل العمل يكن نابعا من احلرص على تفع

اإلسالمي، والتمكني بتقسيم األدوار حيث 

يكون كل واحد على ثغر من الثغور وإمنا 

كان مبنيا على املصلحة الضيقة اآلنية، وليس 

بدليل أن كل شيئ تغري .على أي أمر آخر

 ١٢بعد فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف 

بأغلبية مقاعد البلديات، إذ ١٩٩٠جوان 

ثم، ويتلكأ يف أصبح كل من كان يتلع

الدخول الساحة السياسية والقبول 

بالدميقراطية اليت كانت كفرا بواحا، جاهزا 

ليكون ضمن الصفوف األوىل ليمثل 

مبشروعية التيار الشعيب وحيوز على املصداقية 

اليت خشي أن يسيطر عليها حزب عباسي 

مدين، فأنشئت أحزاب أخرى إسالمية من 

أب احلركة دون مراعاة ما كان يقوله هلم 

املسلم “اإلسالمية الشيخ أمحد سحنون

الرسايل الذي ينطلق يف تصرفاته من الضوابط 

الشرعية ينظر إىل مسألة إنشاء احلزب مبنظار 

املصلحة العليا لإلسالم ولألمة ذلك أن إنشاء 

احلزب قد يفتح جماال جديدا لتوظيف 

الطاقات وجتنيدها،ولكن يف نفس الوقت 

صراع ويفتت القوى حيدث بؤرة جديدة لل

املتماسكة فيتحول الصراع من صراع 

جهادي سلمي من أجل حتقيق املشروع 

ة ،تتواجه فيه القوى ئاإلسالمي إىل صراع ف

اإلسالمية على حلبة املغالبة السياسية ولرمبا 

نسي الناس حينئذ القضية املشتركة فأصبح 

املوقف احلزيب يقتضي ضرب املنافسني داخل 

قبل توجيه الصراع إىل الصف اإلسالمي 

وهذا الذي “ خصوم املشروع اإلسالمي

إذ أصبح التيار حدث لألسف الشديد،

وهناك من يرفض أن  -اإلسالمي يف اجلزائر

يتطاحن فيما بينه على قضايا  -يعترف ذا

  .هامشية

وقد رأى الناس ما حدث للجبهة اإلسالمية 

وخروج  ١٩٩١لإلنقاذ قبل إضراب جوان 

ط اجلبهوي،واام عباسي قياديني عن اخل

مدين بأنه يقود اجلماهري حنو املذبح،كما ام 

فيما بعد أمحد مراين وهو عضو مؤسس 

عباسي مدين بأنه حصل على مليون دوالر 

من السعودية،ولألسف هذه التهمة موجودة 

لدى كثري من القيادة حلزب جبهة 

اإلنقاذ،لكن من جهة أخرى كان املتربصون 

م كل عدة لإلجهاز عليهم هلم قد أعدوا هل
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وحتويلهم إىل جمرد قطاع طرق خونة يريدون 

وهنا الوصول إىل السلطة باسم اإلسالم، 

عرفت السلطة حجم التيار االسالمي،بعد أن 

أخرجت كل الرؤوس القيادية من 

،ويقول يل الشيخ عبد اهللا محوش جحورها

أحد مؤسسي اجلبهة االسالمية 

لسان حال  لإلنقاذ،ومؤسس جريدة املنقذ

حزب اإلنقاذ،أن النظام اجلزائري على 

تركيبته املخابراتية مل يكن فعال مهتما بنا 

ولو كتنظيم إسالمي،إال مبقدار ضئيل 

أننا،حاولنا فهم الساحة قبل الغوص يف اللعبة 

الدميقراطية ،وفزنا بنسبة ضئيلة لكنا مقبولني 

،وهذه حقيقة أكدها اجلنرال من طرف النظام

لوفيغارو ”يف حوار أجرته معه  خالد نزار

اإلسالمية  ّبأن اجلبهة″٢٠٠١مغازين يف 

لإلنقاذ كانت تكون مقبولة من قبل النظام لو 

باملائة من األصوات،لكن  ٣٠فازت فقط بـ

أن تستحوذ على أكثر من هذه النسبة فهذا 

يصبح غري مقبول،وجيب أن يكون هناك 

تدخل سريع ملنع تكرار نظام الطالبان يف 

  ”.غانستانأف

وعندما انتبهت السلطة بشكل مطلق هلذا 

التيار اإلسالمي الذي أصبح مهددا ملصاحل 

العصب السياسية من داخل النظام نفسه،كما 

أصبح يشكل خطرا على النظام العريب إن يف 

املغرب العريب،كتونس واملغرب وموريتانيا،أو 

الدول العربية اليت كانت تعيش حالة من 

ة من اهلسترييا بعد جناح أول االرتباك ،وحال

عاجلته خبلق .جتربة دميقراطية يف اجلزائر

القالقل من حوله،ودفعه من غري أن يدري 

  .حنو عنف أعمى،قضى عليه يف املهد

جتربة اإلسالميني يف اجلزائر مقابل جتربة 

  ..اإلسالميني يف تركيا

مهما كان البون شاسعا بني التيار االسالمي 

يف تركيا فإن املقارنة ميكن  يف اجلزائر ونظريه

أن تكون فقط من خالل املنطلقات اليت ال 

خيتلف يف جوهرها أي منهما،وهي التمكني 

للدولة اإلسالمية وعودة احلكم االسالمي 

واحلضارة املزدهرة اليت متيزت ا حقب 

التاريخ يوم أن كان املسلمون هم األسياد يف 

 أصقاع الدنيا،قبل أن ترتد م األحوال

ويصبحوا جمرد قشة يف ر ملوث ال يعريهم 

وهذا بديهي فكل تيار .أحط األقوام أي قيمة

إسالمي جيب أن يعلن يف قرارة أهدافه بأنه 

يسعى إلقامة احلق،ودولة التشريع اإلسالمي 

وليس التشريع الوضعي البونابريت،ولكن 

وضع التيار االسالمي يف اجلزائر خيتلف عن 

مية اليت شاركت سواء باقي التيارات اإلسال



التحدي الصهيوين                  )٥_٢١(راتيجياملتابع اإلست                              التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٤٥من ١٦                         ٢٠١١-ثاينالكانون 

من بعيد أو من قريب يف احلكم ومترست 

على الكولسة السياسية،و املطبات التحالفية 

كما هو بالنسبة للتيار االسالمي يف تركيا 

الذي له جتربة فريدة من نوعها يف احلكم،ويف 

تسيري أموره،والقدرة على التفاعل مع النظام 

 وكثري من احملللني،العلماين األتاتوركي

يؤكدون على أن التيار االسالمي يف اجلزائر 

كانت له القدرة يف أن يبقى متماسكا،لو فهم 

التركيبة السياسية احلقيقية للنظام 

اجلزائري،وليس هذا فحسب فهم التحوالت 

العاملية،واستعمال خطاب يتحاشى 

  .اهلجوم،وختويف اآلخرين

وقد يقول قائل بأن النظام اجلزائري لن 

اإلسالمي بالوصول إىل سدة يسمح للتيار 

احلكم مهما كان خطابه بدليل أنه قبل بكل 

لكن احلقيقة اليت قد ختفى اللعبة الدميقراطية،

على األكثرية أن التيار اإلسالمي يف اجلزائر 

نفسه مل يكن له هدفا حمددا، يف ما خيص بناء 

الدولة،ومستلزمات البناء الذي يشدد على 

حيمله من شعارات التدريج اللهم إال ما كان 

هي بالفضفاضة،وال تعين الكثري يستطيع أي 

وقد سئل علي بن .كان يف الشارع أن يقوهلا

حاج يف إحدى التجمعات عن مشروع 

أن “ معاجلة مديونية اجلزائر فرد بكل بساطة

اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ عندما تتمكن من 

احلكم سوف تقبض على السراق الذين بوا 

،وعندما “مستحقات املديونية البالد،وتدفع

نسمع مثل هذا الكالم من مسؤول ثاين يف 

  احلزب فماذا يتبادر إىل األذهان؟

وقد محلت خطابات قادة اجلبهة اإلسالمية 

لإلنقاذ كل التأويالت من طرف عقالء 

احلزب دخل اإلسالميني يف كل العامل بأن 

املعركة بدون سالح،وهو دخول يعرف 

  .لشجاعةباالنتحار وليس با

عكس التيار اإلسالمي يف تركيا الذي وإن 

لقي احملن فقد فهم حقيقة اللعبة،وعندنا 

حزب العدالة والتنمية الذي يعلن بصوت 

جهوري أنه غري إسالمي،رغم تأكيدات 

بعض األصوات االسالمية اليت يهمها أن 

يصرح الطيب أردوغان بأنه إسالمي،ويلقى 

مانية اليت بعدئذ حتفه على يد املقصلة العل

تنتظر مثل هذه التصرحيات بفارغ الصرب،وقد 

سجن الرجل على خلفية إلقاء بعض أشعار 

شاعر باكستان حممد إقبال،منذ مدة قليلة 

كان نفسه أردوغان  ١٩٩٣جدا،وقبلها يف 

قد ام من احملكمة العليا التركية على خلفية 

خطاب وجود يف شريط كان قد ألقاه يف 

  .أملانيا
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صيا معجب بسياسة حزب العدالة وإنين شخ

والتنمية،كما أنين معجب حبزب السعادة 

 معه ينالذي يرأسه رجائي قوطان الذي مجعت

جلسة محيمة وتبادلنا األحاديث عن التنوع 

السياسي يف تركيا وعمل اإلسالميني الذين ال 

يصطدمون أبدا مع املشروع األتاتوركي،

 وهدفهم هو خدمة الشعب التركي،والربهنة

على أرض الواقع وليس باخلطب 

العرمرمية،اليت ال تطعم من جوع، كذلك 

معجب بالدور الذي يلعبه كل واحد منهما 

يف ترسيخ قاعدة العمل،أوال مث يأيت اخلطاب 

  .والقول ثانيا

والذي يزور اسطنبول اليوم يعرف كيف أن 

اإلسالميني يف تركيا هم فعال صناديد 

بلديات ميدانيا،وبعملهم على مستوى ال

استطاعوا أن يصلوا إىل رئاسة احلكومة اليت 

تشري كل املؤشرات بأن أردوغان أجرى عدة 

إصالحات على مستوى االقتصاد،وعلى 

أما وأن . مستوى حىت تفكري الفرد التركي

يقول اآلخرون عنهم بأم جيب أن ال ينسوا 

بأن يقولوا بأم إسالميون، فمن املؤكد بأن 

يف وحده الكفيل بأن مييز العمل الواعي،املعر

ورأينا كيف أن الربوفيسور .بني األشخاص

جنم الدين أربكان استطاع أن يبني للرئيس 

األمريكي األسبق بيل كلينتون واتفاقية داماتو

اليت جترم كل متعامل يف جمال االستثمار مع 

ليبيا وإيران، بأنه يعمل فقط ضمن قناعته 

أن ورأينا كيف . ومن أجل مصلحة تركيا

أمريكا جبربوا انصاعت لقرار جنم الدين 

أربكان عندما أمضى عقدا لشراء الغاز 

ىل ’مليار دوالر  ٢٠الطبيعي من إيران بـ 

  .سنة ٢٢مدار 

إن الفرق الوحيد بني التيار اإلسالمي يف 

مع املعذرة -اجلزائر والتيار اإلسالمي يف تركيا

هو أن األول -إذا ال حيبون أن يقال عنهم هذا

ختار القمة من غري تدرج فتدحرج لألسف ا

الشديد، أما الثاين فاختار التدرج 

فتألق،واستفاد الشعب التركي من جليل 

لكن هذا ال يعين أبدا بأن تكرار .أعماله

ال ميكن له أن يتكرر،وأن  ١٩٩١سيناريو 

يكون للتيار اإلسالمي يف اجلزائري احلظوة 

مرة أخرى، وكما صارحين أمري اجليش 

بأن ”المي لإلنقاذ الشيخ مدين مزراق اإلس

حزب اإلنقاذ كان وسيلة،ومبا أن هذه 

الوسيلة ترهلت فلنبحث عن وسيلة ما دام 

.”جوهر املشروع سوف يبقى إىل يوم الدين

  …تقووا اقتصاديا تقووا سياسيا
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الربوفيسور جنم الدين أربكان أول ما انتبه 

إليه هو االعتماد املايل، وحنكة التصرف يف 

تقووا ”هذا االعتماد، وإليه ترجع مقولة 

ألن كثريا من ، ”اقتصاديا تقووا سياسيا

القضايا السياسية ال ميكن هلا أن تنجح إال 

وليس هذا فحسب فجميع بواسطة املال،

السياسيني الذين يدخلون احللبة السياسية إن 

كانوا من غري امليسورين ماديا فلن يستطيعوا 

ا ما حطم صراحة و هذ. مغالبة اإلغراءات

التيار اإلسالمي يف اجلزائر الذي بدال من 

الصرب، واالعتماد على طول النفس،وغرز 

األرجل اقتصاديا،كي تكون هلم املكانة 

سياسيا،راحوا يغالبون السلطة ومجيعهم 

  .موظفني لدى الدولة، ولدى نفس السلطة

واخلطأ األكرب الذي وقع فيه اإلسالميون يف 

ء إىل رجال أعمال ال عالقة اجلزائر هو اللجو

كما حدث مع حركة هلم بالتيار اإلسالمي، 

جمتمع السلم اليت رشحت يف قائمتها رجال 

،كما هو الشأن أعمال يتاجرون يف اخلمر

  .بالنسبة لرجل األعمال جياليل مهري

إن الدور الذي أراده اإلسالميون يف اجلزائر 

 تعد لعبه بدءا باجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اليت مل

أم أرادوا تذكر ، وأصبحت يف خرب كان،

،وبالتايل برهنوا للعامل بأم أن يغريوا فتغريوا

ليسوا يف مستوى املسؤولية احلضارية كما 

يدعون، واحلديث عن التيار اإلسالمي ليس 

املقصود الذين دخلوا يف غمار السياسة لكن 

كل من دخل يف اللعبة من أجل حتقيق 

هازيني اإلعالميني على مأرب،من بعض االنت

سبيل املثال الذين يكذبون على الناس، 

وبعض املاكرين الذين استعملوا الدين 

لدغدغة عواطف العوام من الناس إليهامهم 

ويكفي أن بعض من .بأم املهدي املنتظر

يظنون أم قادة إسالميني كانوا يناصبون 

العداء للشاذيل بن جديد الرئيس الذي كانت 

قوية مع الشيخ حممد الغزايل رضي له عالقة 

اهللا،وكان بعض اجلهلة من اإلسالميني من 

السنة النبوية بني “سب الشيخ ألجل كتابه

الذي أحدث “ أهل الفقه وأهل احلديث

ضجة ليس يف اجلزائر فحسب، بل يف كل 

رغم أن للشيخ فيما بعد األقطار العربية 

الفضل يف منح اإلسالميني الرخصة القانونية 

طرف الشاذيل بن جديد نفسه، بأن من 

يكون هلم منربا بدال من املغارة، ويكون هلم 

مكان على الساحة شأم شأن 

وكان الشيخ الغزايل يبكي وحيترق ،الشيوعيني

على ما سوف تؤول إليه اجلزائر، ألن الشيخ 

يعلم أن األعداء دهاة، وهؤالء اإلسالميني 

ة، تسيطر عليهم الطفولة العقلي، جمرد هواة
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مههم أن يتقعروا يف الكالم وحيسبوا أنفسهم 

  مظلومني واحلق دائما جبانبهم

وأختم مبقولة دائما كان يرددها الشيخ 

الغزايل رمحه اهللا الذي استفاد منه اجلزائريون 

البسطاء ومل يستفد منه من نقصدهم 

إن هؤالء مل حيسنوا فهم اإلسالم "بالكالم

ن إم عبء على الدي… وال العمل به

."وعائق أمام انطالقه

"ناشري"عن موقع  *

إعالمي جزائري ينشط يف العديد من  **

.الفضاءات االلكترونية والورقية

حتديات الداخل .. تركيا

  ورهانات اخلارج

قسم البحوث -مركز اجلزيرة للدراسات

والدراسات

حممد عبد العاطي  :حمرر امللف

استطاعت تركيا خالل السنوات القليلة 

اضية أن تعيد ترتيب بيتها الداخلي على امل

املستويني السياسي واالقتصادي، وتعيد 

رسم أسس ومرتكزات سياساا اخلارجية 

وفق رؤية جديدة لنفسها وخطوط 

إستراتيجية مغايرة عن تلك اليت كانت 

قائمة ومتبعة منذ تأسيس اجلمهورية عام 

، وقد انعكس ذلك على قوة ١٩٢٣

قليمية والدولية، كما الدولة ومكانتها اإل

  :تبينه امللخصات التالية

  الدولة واتمع.. تركيا

٢٥/١١/٢٠٠٩

  علي حسني باكري

لطاملا لعبت منطقة األناضول دورا حامسا يف 

التاريخ على الصعيد اإلقليمي والعاملي، إذ 

تقاطعا ملختلف شكّلت هذه املنطقة 

اليت شكّلت قلب  احلضارات البشرية العريقة

عاصمة " اسطنبول"العامل القدمي، فكانت 

على لثالثة من أكرب اإلمرباطوريات وأقواها 

الرومانية إىل البيزنطية مر العصور من 

- ١٢٨٨(وانتهاًء باإلمرباطورية العثمانية

اليت حكمت منطقة متتد على ) ١٩٢٤

مستوى قارات العامل الثالث القدمي إىل أن 

ضعفت رغم اجلهود املشهودة للسلطان 

، وتفككت اثر دخوهلا "عبداحلميد الثاين"

طفى كمال مص"ىاحلرب العاملية األوىل، فا
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وأعلن قيام  ١٩٢٢اخلالفة سنة " أتاتورك

  .١٩٢٣احلديثة العام " مجهورية تركيا"

انكفأت تركيا يف احلرب العاملية الثانية مثّ 

-قامت باستعادة جزء من دورها اجليو

سياسي التارخيي لفترة قصرية خالل احلرب 

حائطا منيعا يف وجه الباردة عندما شكّلت 

ه إىل أوروبا لوقف زحف املد الشيوعي

ومع ايار االحتاد السوفييت . والشرق األوسط

بدت الفرصة ساحنة أمام تركيا ، ١٩٩١العام 

احلديثة لتلعب دورا حامسا يعمل على إعادة 

، عرب ما تشكل النظام اإلقليمي والدويل

الذي يضم دوال " العامل التركي"يعرف باسم 

متتد من غرب الصني إىل أوروبا، لكنها مل 

  .لهاتستغ

" العدالة والتنمية"لكن ومع استالم حزب 

، تغيرت املعطيات ٢٠٠٢احلكم يف العام 

ومازالوا (كلّيا، وعمل احلزب وقادته 

على إحداث تغيريات داخلية ) يعملون

سياسية واجتماعية واقتصادية، وعلى 

سياسية - استغالل املعطيات اجليو

)Geopolitical (إستراتيجية -واجليو

)cGeostratigi ( ةلتحويل تركيا إىل قو

كربى يف الوقت الذي تشهد فيه خريطة ما 

إعادة تشكيل " الشرق األوسط"يسمى بـ

، وتوزيع ملراكز القوة والسلطة والقرار

وتتزاحم فيه القوى اإلقليمية على حجز 

إستراتيجية اليت - مكان هلا يف اخلريطة اجليو

 نشأت بعد ايار البوابة الشرقية للعامل العريب

اثر احتالل العراق، ومن قبله إقصاء النظام 

  ".الطالباين"األفغاين 

أردوغان، (وجنح احلزب والسيما الثالثي 

يف دفع تركيا حنو االرتقاء ) غول، وأوغلو

اإلقليمي والدويل عرب تعزيز قوا الناعمة 

)Soft Power ( وجعلها منوذجا سياسيا

واقتصاديا واجتماعيا على مستوى املنطقة، 

ترافق ذلك مع صياغة نظريات ومفاهيم 

تركية تتناسب مع متطلبات الصعود مثل 

ديبلوماسية تصفري "و" العمق االستراتيجي"

بشكل جيعل من تركيا املركز " النزاعات

  .الذي تدور حوله باقي الدول يف املنطقة

  سياسية لتركيا-املقومات اجليو

  املوقع اجلغرايف: أوال

القدمي الثالث تتوسطّ قارات العامل .١

آسيا وأوروبا وأفريقيا، وقد منحها 

هذا املوقع منذ القدم قدرة على 

التفاعل احليوي يف احمليط اإلقليمي 

حبيث تؤثّر وتتأثر بالعناصر السياسية 
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واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

  .القائمة على ختومها

تقع يف قلب اال اجلغرايف املصطلح .٢

وهي بذلك " أوراسيا"على تسميته 

تعترب املنطقة الوسطية املتحكّمة يف 

 Heart" (قلب العامل"منطقة 

Land ( األمر الذي يؤهلها ألن

تكون دولة حمورية أو حامسة يف اال 

  ).Pivotal State(سياسي -اجليو

هي دولة قارية وحبرية يف نفس الوقت .٣

وحتدها مثاين دول ما يتيح هلا اختيار 

أو إقامة  سياسات أو حتالفات

جتمعات يف ظل كون تركيا دولة 

  .حمورية يف جماهلا اجلغرايف

حتدها املياه من ثالث جهات تسيطر .٤

على ممرين مائيني مهمني مما يعطيها 

 to control(القدرة على التحكّم 

access.(  

  الشعب: ثانيا

عامليا من حيث  ١٧حتتل تركيا املرتبة الـ

ريبا وفقا مليون نسمة تق ٧٦(تعداد السكان 

، ويؤهلها هذا الكم )٢٠٠٩لتقديرات 

البشري من لعب دور هام على يف خمتلف 

  :ااالت

هي دولة فتية يف  :من الناحية الدميوغرافية.١

املعيار اهلرمي تتمتع بديناميكية شابة مقارنة 

بالشعوب املوجودة يف أوروبا كما ويشكّل 

 تعداد سكّاا عنصر توازن مع احمليط اإلقليمي

مبا ) اإليراين والعريب واألورويب(القريب 

.يسمح مبمارسة تأثري يف أربع جهات

بغىن عرقي وديين أيضا رغم   كما تتمتع تركيا

ودينية ) تركية(وجود هوية غالبة عرقية 

، وميثّل االجتاه القائم اليوم )إسالمية(

منوذجا للتعايش  توسيع حقوق األقلياتحنو

هم يف دحض يف دولة واحدة قوية مبا يسا

منوذج صراع احلضارات واألديان واستبداله 

  .بنموذج تعايش احلضارات واألديان

يبلغ عدد القوة  :من الناحية االقتصادية.٢

مليون نسمة  ٢٣.٥العاملة يف تركيا حوايل 

أي ما يفوق التعداد السكاين لسوريا على 

سبيل املقارنة، وتشكل هذه الفئة قوة دافعة 

إلنتاجية مبا يتناسب مع بنشاطها وطاقتها ا

الدور الذي تريد تركيا أن تلعبه يف حميطها 

  .اإلقليمي

  املوارد الطبيعية: ثالثا

باستثناء افتقارها إىل كميات معتربة من النفط 

والغاز، فان تركيا تكاد حتتكر املوردان األكثر 
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، املياه والغذاءأمهية على صعيد املنطقة ومها 

سات املستقبلية أن ومها موردان تتوقّع الدرا

يتسببا بصراعات دولية لالستحواذ عليهما يف 

ظل الشح الذي تعاين منه الدول جراء تناقص 

منسوب املياه واالفتقار إىل االكتفاء الغذائي 

  .يف ظل تنامي السكّان

  النظام السياسي يف تركيا

  املؤسسات الدستورية: أوال

 يشري الدستور التركي إىل أن النظام يف تركيا

علماين، أما " برملاين"مجهوري دميقراطي 

املؤسسات الدستورية يف البالد فهي تتوزع 

على السلطة التشريعية اليت تتمثّل باجلمعية 

، السلطة التنفيذية وتتمثل "الربملان"الوطنية 

برئيس اجلمهورية وجملس الوزراء، السلطة 

القضائية وتنقسم إىل ثالث فئات هي القضاء 

اإلداري والقضاء اخلاص،  العديل والقضاء

وتدخل احملاكم العسكرية ضمن نطاق القضاء 

العسكري، ومتثّل احملكمة الدستورية السلطة 

  .القضائية العليا

وإذا ما نظرنا إىل العناصر اردة للنظام 

السياسي التركي القائم على دستور عام 

من الناحية النظرية، فإننا لن جند ما  ١٩٨٢

أنه نظام دميقراطي حمدود  مييزه على اعتبار

وقواعد اللعبة السياسية فيه مضبوطة األطر، 

على إيقاع العلمانية األتاتوركية اليت حيميها 

  .اجليش

ونتيجة هلذا اإلطار احملدود، مل تشهد احلياة 

السياسية التركية أية تغيريات جوهرية تنعكس 

على الداخل أو على توجهات الدولة يف 

 الوقت الذي كان من اخلارج، وحىت يف

املمكن للتفاعل السياسي أن يولّد خروقا على 

كان اجليش يتدخل إلجهاضها هذا الصعيد، 

  .وإعادة األمور إىل نصاا من جديد

العدالة "لكن احلقيقة أنّ جتربة حزب 

، جنحت يف جعل ٢٠٠٢منذ العام " والتنمية

النظام السياسي يف تركيا منوذجا يلفت 

س ملا ينص عليه نظريا وإمنا االنتباه، لي

للتفاعالت اليت نتجت عنه وللمفاعيل اليت 

ميكن أن تنتج عنه فيما لو متّ تطبيق جتربته يف 

  . أماكن أخرى على الصعيد اإلقليمي

النموذج "أصبح اجلميع يتحدث اآلن عن 

) The Turkish Model" (التركي

الذي يتمحور عادة حول ثالثة قيم أساسية 

  .راطية والعلمانية واإلسالمالدميقهي 

ونستطيع أن نقول أنّ مكمن حتول النظام 

القوة "السياسي التركي إىل أداة من أدوات 
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على الصعيد ) Soft Power" (الناعمة

  :اإلقليمي هو أنه

عن الكيفية  منوذجا لإلسالمينيميثّل .١

التعامل اليت يستطيعون من خالهلا

 األوضاع الداخلية يف بلدام عربمع

  . الواقعية والربامجاتية واالعتدال

منوذجا للدميقراطية اإلسالمية ميثّل .٢

اليت تبحث الواليات املتحدة  املعتدلة

  . عنها وتسعى إىل تعميم جتربتها

منوذجا لقدرة اهلوية اإلسالمية ميثّل .٣

وتقدير القيم األساسية  على التكيف

يف اتمع من حرية وحكم القانون 

  . صالح والشفافيةوالعدالة واإل

  احلياة احلزبية: ثانيا

شهدت احلياة احلزبية يف تركيا العديد من 

التطورات منذ إعالن اجلمهورية يف العام 

لكن التفاعالت احلقيقية بدأت يف . ١٩٢٣

مع التعددية احلزبية، وظلّت  ١٩٥٠العام 

احلكومات منذ ذلك التاريخ وحىت العام 

را لعدم قدرة ائتالفية يف غالبها، نظ ٢٠٠٢

، اىل أن جاءت األحزاب على خلق تغيري

عالمة االنتخابات يف ذلك العام لتشكّل 

واليت أدت إىل  فارقة يف تاريخ تركيا احلديث

فوز غري مسبوق حلزب العدالة والتنمية ذو 

امليول اإلسالمية إثر حصده غالبية املقاعد 

، ٥٥٠مقعد من أصل  ٣٦٠بواقع  النيابية

صل يف تركيا من قبل على يد وهو أمر مل حي

أي حزب، وأسفر ذلك عن تفاعالت مهدت 

لتغيريات جذرية يف الداخل واخلارج الزالت 

تتفاعل إىل يومنا هذا وختطّ معها دور تركيا 

وصعودها اإلقليمي التفاعلي يف املنطقة 

والدويل بشكل بارز كدولة حمورية ذات 

  .أمهية إستراتيجية

لتؤكّد ٢٠٠٧مث جاءت انتخابات العام 

العدالة "صوابية النهج املتبع من قبل حزب 

ومباركة الشعب التركي للمسار  ،"والتنمية

الداخلي واخلارجي الذي يقوده احلزب 

والذي وضع تركيا على مسار استعادة دورها 

وموقعها وقوا التارخيية اليت لطاملا لعبتها يف 

  . حميطها

ىل ثالثة أحزاب الوصول إومل تستطع سوى

حزب الشعب "، "العدالة والتنمية"الربملان 

إضافة " حزب احلركة القومية"و" اجلمهوري

مستقال أغلبهم من األكراد، ما لبثوا  ٢٨إىل 

أن انضموا عند فوزهم ألحزاب فأدخلوها 

قبة الربملان وهي حزب اليسار حتت معهم 
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الدميقراطي، حزب اتمع الدميقراطي، حزب 

  .زب االحتاد الكبرياحلرية والتضامن، ح

  القدرات العسكرية لتركيا

يعرف عن األتراك منذ القدم بأنهم شعب 

حمارب وقوي وقادر على اخلوض واملنازلة يف 

خمتلف الظروف واألجواء واألماكن، ولعل 

القدرة "هذا يعود يف جزء منه إىل اكتسام 

واليت منحتهم إياها اجلغرافيا " على التأقلم

يئة اجلغرافية للمناطق اليت نظرا لتنوع الب

يعيشها األتراك منذ القدم وامتداداها فيما بعد 

لتغطّي املنطقة الواقعة من غرب الصني شرقا 

إىل شرق أوروبا غربا ومن البحر األسود 

كما كان . مشاال وحىت اخلليج العريب جنوبا

لعناصر أخرى مثل الثقافة والعقيدة واحلس 

ترسيخ ر يف القومي خالل مراحل خمتلفة دو

  .الفكر العسكري لدى األتراك

يتمثّل احملور األساسي الذي تستند إليه عقيدة 

سالم يف "اجليش التركي يف مبدأ أتاتورك 

، وهلذا وباستثناء "الداخل، سالم يف العامل

تدخله يف قربص إلاء االنقالب العسكري 

متوز من العام / يوليو ٢٠املدعوم يونانيا يف 

اجليش التركي أّية حرب مل خيض ، ١٩٧٤

ضد أي من اجلريان يف الدائرة  عدوانية

الصغرى أو الكربى حمليطه، كما ومل يبد أية 

نوايا عدوانية ولعلّ ذلك يعود باألساس إىل 

عقيدة اجليش بشكل رئيسي على الرغم من 

ية وجود العديد من النزاعات املائية والرب

واجلوية يف حدوده واليت من املمكن أن توفّر 

  .غطاءا ألي حترك عسكري له لو أراد ذلك

ثاين أكرب جيش تعد القوات املسلّحة التركية 

بعد الواليات  يف حلف مشايل األطلسي

املتحدة األمريكية وهي ثامن أكرب جيش 

عامليا من حيث عديد اجلنود املوضوعني يف 

من اجليشني الفرنسي اخلدمة، وهي أكرب 

  .والربيطاين جمتمعني

معظم أنظمة التسلّح اليت تستخدمها القوات 

املسلّحة التركية أمريكية املصدر، لكن تركيا 

عملت خالل السنوات األخرية على االعتماد 

: على أنظمة تسلح من دول أخرى أيضا منها

  . أملانيا، اجنلترا، فرنسا، روسيا وإسرائيل

ذلك، تقوم تركيا بإنشاء صناعتها ويف موازاة 

من  االكتفاء الذايتالدفاعية اخلاصة لتحقّق 

ناحية صناعة األسلحة، وهي تسعى أيضا إىل 

الدخول يف مشاريع إنتاج أسلحة وأنظمة 

تسلّح مشتركة وذلك باحلصول على 

تراخيص إنتاج من بلد املنشأ، األمر الذي 
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ن يسمح بانتقال التكنولوجيا إليها، فضال ع

  .بعض املشاريع اخلاصة اقيامها بتدشني

ويعمل اجليش التركي على وضع 

  :استراتيجيات دفاعية ترتكز على

أن تتحول تركيا إىل دولة منتجة .١

األمن الستراتيجيات ومبادرات توفر

واالستقرار يف املنطقة وحتد من تأثري 

االستراتيجيات املوجهة حنوها وحنو 

  . املنطقة

عنصر قوة وتوازن يف أن تتحول إىل .٢

  . املنطقة

أن تعمل على استغالل كل فرصة .٣

وتأخذ املبادرة يف حتقيق التعاون 

والتفاهم وتطوير العالقات اإلجيابية 

  .مع الدول احمليطة

وبذلك، تكون تركيا الدولة استوفت 

تلعب دورا مقومات القوة اليت تؤهلها ألن 

صر يف النظام الدويل عرب إحاطتها بالعنا أكرب

سياسية الالزمة للقيام ذا الدور، وعرب -اجليو

منوذجا السياسي واالجتماعي واالقتصادي 

عامل جذب يزيد من قوا الذي شكّل 

املطلوبة لتحفيزه إىل جانب قوا  الناعمة

العسكرية اليت تشكّل عامل أمان وضمان هلا، 

فيأيت صعودها اإلقليمي والدويل بذلك 

دراا الكامنة وطبيعة، منسجما مع تارخيها وق

إضافة إىل قدرا على التأثري يف جمرى 

  .العالقات الدولية

_______________  

  . باحث يف العالقات الدولية

النص ملخص لدراسة موسعة ميكن االطالع 

.بالضغط هناعليها

االقتصاد التركي وعقد 

  التحوالت الكربى

٢٥/١١/٢٠٠٩

  وزتورك أ إبراهيم

طيلة  بعملية حتول كبريةمر االقتصاد التركي 

السبع سنوات الواقعة يف الفترة ما بني األزمة 

واألزمة  ٢٠٠١االقتصادية الداخلية سنة 

  .٢٠٠٨االقتصادية العاملية سنة 

  مؤشرات اقتصادية

  : النحو التايل  وقد انعكس هذا التحول على

 قفز الناتج القومي اإلمجايل بني عامي

مليار  ٣٠٠من ٢٠٠٨-٢٠٠٢

مليار دوالر،  ٧٥٠دوالر إىل 

  %.٦.٨مبعدل منو بلغ 
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 قفز معدل الدخل الفردي للمواطن يف

 ٣٣٠٠من حوايل نفس السنة 

  . دوالر ١٠.٠٠٠  حوايلدوالر إىل

 حتققت مستويات ملحوظة من توزيع

  . العائدات

 جتاوزت الدولة إىل حد كبري

 املشكالت املتعلقة باالختالالت

الناجتة عن االقتصاديات األساسية 

  . الكبرية مثل العجز والتضخم

 حتسنت أجواء االستثمار، حيث

أكثر الدول جذبا دخلت تركيا بني 

  . لالستثمار اخلارجي

 املرتبة السادسة أصبحت تركيا يف

يف ترتيب أكرب االقتصاديات  عشرة

على  لسادسةعلى املستوى العاملي، وا

لك تضيقت املستوى األورويب، وبذ

الفجوة وألول مرة ذه النسبة بني 

معدالت التنمية التركية ومعدالت 

  .التنمية األوروبية

وإذا ما أخذنا بعني االعتبار التغريات بعيدة 

املدى اليت يتوقع أن تطرأ على اخلريطة 

االقتصادية العاملية، والدور التركي املتنامي 

يتوقع من والرائد على املستوى الدويل، 

يا أن تشكل وضعا اقتصاديا مهما على ترك

  :لألسباب التاليةاملستوى العاملي

لألتراك بشكل زيادة القوة الشرائية.١

  . سريع

أثبتت املنتجات التركية قدرا على .٢

أن تنافس دوال كبرية مثل مصر 

وروسيا وإيران من خالل جغرافيتها 

اليت تتوسط القارات الثالثة أوروبا 

خالل قوا وآسيا وأفريقيا، ومن 

االقتصادية اليت تتعمق وتنفتح على 

  . العامل

مليار  ٣٠من زيادة صادرات الدولة .٣

مليار دوالر خالل مخس  ١٣٠إىل 

، وتنوع أسواق صادراا، سنوات

حيث تعتمد الصادرات التركية 

بشكل خاص، على املنتجات 

الصناعية، وتباع نصف الصادرات 

التركية إىل أسواق الدول األوروبية 
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األكثر تطورا، ويباع النصف اآلخر 

دولة من دول  ١٨٠إىل أكثر من 

     .العامل األخرى

ومن املظاهر االقتصادية األخرى اليت جاءت 

متوازية مع التغريات اليت طرأت على 

االقتصاد التركي دخول قطاعات اقتصادية 

جديدة وتطورها حىت وصلت يف مدة قصرية 

  .إىل قطاعات مستقرة

اليت نعرض خمتصرا -الدراسة وقد سعت هذه 

اليت طرأت  حتليل التحوالتإىل  -هلا هنا

عملية تكوين على االقتصاد التركي وحتليل 

ومن مث النتائج املرجوة  الفرص االقتصادية

  . عنها

  ٢٠٠١اإلصالحات اليت أعقبت أزمة 

لقد بدأت تركيا بسلسلة من اإلصالحات يف 

ن برعاية م١٩٩٩اجتاه اقتصاد السوق سنة 

، واليت ترافقت بشكل صندوق النقد الدويل

متوازي مع وجود مشاكل اقتصادية أدت إىل 

إضعاف االقتصاد التركي، وبالرغم من وجود 

بعض اإلشارات اليت دلت على أن األمور 

، إال ٢٠٠٠تسري على ما يرام يف مطلع سنة 

انتهت أن هذه السلسلة من اإلصالحات قد 

من ، وكان ٢٠٠١بأزمة عميقة سنة 

  :مظاهرها

 اخنفاض معدل النمو  

 زيادة معدالت التضخم  

 ارتفاع العجز يف خزينة الدولة إىل

  درجة ال ميكن التحكم ا 

 ارتفاع سعر الفائدة  

 عدم استطاعة القطاعات االقتصادية

يف الدولة حتمل هذه التغريات وتردي 

  أوضاعها

مت تغيري   وبعد جميء حزب العدالة والتنمية

االفتراضات واملبادئ األساسية قسم كبري من 

اليت اعتمد عليها برنامج صندوق النقد 

نظام الصرف   ، ومنها االعتماد علىالدويل

ومت   الثابت عوضا عن نظام الصرف املرن،

 ٢٥بلغ ما يقارب   التزود باحتياطي خارجي

مليار دوالر من أجل ضمان جناح الربنامج، 

ومن هنا بدأت موجه كبرية من اإلصالح 

  . ح القطاعات املالية واإلداريةجتتا

    النمو االقتصادي ومصادره األساسية

ميكن القول من الناحية التقنية أن الدولة إذا 

استطاعت أن حتقق معدالت منو طيلة فترة 

مخس سنوات مستمرة فهذا يعين أا قد 

أسست لربنامج منو مستمر، ولقد استطاعت 
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تركيا اخلروج من تلك األزمة بسرعة عن 

يق اإلصالحات اليت اتبعتها واليت متثلت طر

بالدعم اخلارجي والتعامل مع األسواق 

  .، وهلذا فقد حققت منوا ملحوظااخلارجية

يف وعند مقارنة التطورات االقتصادية

 ٢٠٠٧-٢٠٠٢الفترة الواقعة ما بني 

بالفترة اليت سبقتها ميكن استخالص النتائج 

  :التالية

استمرت معدالت النمو بالصعود .١

-٢٠٠٢طيلة الفترة الواقعة بني 

، وباستثناء سنة األزمة العاملية ٢٠٠٨

كان معدل النمو طيلة فقد  ٢٠٠٨

 ٢٠٠٦-٢٠٠٢الفترة الواقعة بني 

  %. ٦.٩: يقدر ب

 ٣٥٠قفز الناتج احمللي اإلمجايل من .٢

مليار  ٧٥٠إىل  ٢٠٠٢مليار سنة 

  . ٢٠٠٨سنة 

قفز نصيب الفرد من الناتج احمللي .٣

سنة    دوالر ٣٣٠٠  اإلمجايل من

سنة   دوالر  ١٠٠٠٠إىل  ٢٠٠٢

٢٠٠٨ .  

مليار  ٣٣ارتفع حجم الصادرات من .٤

  ٢٠٠٨مليار يف اية سنة  ١٣٠إىل 

على وجه  ٢٠٠٣أن سنة   وجيدر بالذكر

اخلصوص والفترة اليت تلتها قد شهدت 

استقرارا سياسيا ودعما خارجيا كبريا 

خصوصا من خالل اإلصالحات اليت كان 

االحتاد الستكمال التأهيل لعضوية البد منها

  .األورويب

  االستثمار

يف تركيا    لقد اعتمدت زيادة معدالت النمو

استثمارات القطاع على  ٢٠٠٢بعد عام 

، وتراجعت املراقبة احلكومية للقطاع اخلاص

اخلاص بشكل سريع يف املواضيع املتعلقة 

مبصادر رؤوس األموال واإلنتاج والبيع، ومن 

  :نتائج ذلك

 أربعة ارتفاع حجم االستثمار حبوايل

  .أضعاف ونصف

 ضعفنيارتفاع حجم اإلنتاج .  

 ارتفاع معدل استخدام رؤوس

  %. ٨٠إىل % ٧٥األموال من 

 ارتفاع معدالت استثمار القطاع

- ٢٠٠١اخلاص يف الفترة الواقعة بني 
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، أما %٣٠٠ما نسبته  ٢٠٠٨

استثمارات القطاع احلكومي فقد 

  %. ١٠٠بلغت 

اع نسب االستهالك يف نفس ارتف

يف % ٣٩  الفترة بنسبة وصلت

يف القطاع % ٢٢القطاع اخلاص و

  . احلكومي

وقد بلغ جمموع قيمة االستثمارات من الناتج 

% ٢٥ما نسبته حوايل احمللي اإلمجايل 

  . أعلى مرتبة على مستوى أوروبا  حمققة

  اإلنتاجية

يتوقع أن تزيد االستثمارت ذات النوعية 

معدالت النمو واإلنتاجية على اجليدة من 

وتوضح املعطيات أن اإلنتاجية . املدى البعيد

يف السنوات األخرية اعتمدت على يف تركيا

زيادة املدخالت التقليدية مثل اجلهد ورأس 

فيما يتعلق مبصادر النمو    املال، كما يالحظ

قطاع اخلدمات قد لعب دورا حمركا أن 

قطاعات على  انعكس ورئيسيا يف االقتصاد

اإلنشاءات واالتصاالت واملواصالت اليت يف 

مقدمة قطاع اخلدمات، وتبلع نسبة مسامهة 

القطاع الصناعي يف الناتج القومي اإلمجايل 

بينما تبلغ مسامهة قطاع اخلدمات % ٢٥

٧٠.%  

ورغم التحسن النسيب الذي عاشه قطاع 

، إال أنه تعرض ٢٠٠٣الزراعة منذ عام 

رة بعد اجلفاف العاملي لتراجع شديد وألول م

فقد شهد منوا  ٢٠٠٨، أما عام ٢٠٠٧سنة 

ملحوظا للقطاع الزراعي وقطاع البنوك 

بشكل متوازي، ويتوقع أن حيقق القطاع 

  . منوا كبريا ٢٠٠٩الزراعي بنهاية سنة 

  قطاع األموال احلكومية  تطورات

من األمور اليت سجلت يف اآلونة األخرية 

كومي مع عدم زيادة عجز القطاع احل

معدالت النمو املرتفعة كما كان حيث من 

فرغم قبل، بل إن ما حصل هو العكس

معدالت النمو املرتفعة اليت شهدا تركيا 

اخنفاضا يف عجز املوازنة   مؤخرا فإن

  .واملديونية العامة قد حتقق

  استقرار األسعار

يعترب التضخم وما حيمله من عدم استقرار يف 

يل اليت تواجهها األسعار من أهم العراق

اقتصاديات الدول، وكما هو معروف فإن 

 ثالثة مهمات أساسية لألوراق النقديةهناك 

  :يف أي دولة، فهي

  وسيلة مبادلة للفعاليات االقتصادية .١
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  وسيلة لالدخار .٢

  وحدة قياس.٣

وتتعرض الدولة لنوع من التضخم املزمن 

الذي ميتد لفترة طويلة ومبستويات عالية إذا 

  . العوامل للضعفتعرضت هذه 

وصلت نسبة وبالنسبة إىل تركيا فبعد أن 

 %٧٠إىل  ٢٠٠١سنة  التضخم فيها

، % ٨.٤إىل  ٢٠٠٧اخنفضت يف اية سنة 

سنة  مث عادت وارتفعت قليال حىت وصلت

لتصل  بسبب زيادة األسعار العاملية ٢٠٠٨

  %. ١٠إىل 

وبسبب اخنفاض األسعار واخنفاض الطلب يف 

اخنفضت نسبة التضخم  ٢٠٠٩بداية عام 

لألسعار االستهالكية يف اية شهر 

والسبب يف ذلك  %.٧.٨آذار إىل /مارس

يعود إىل أن نسبة األوراق النقدية األجنبية من 

ادخارات البنوك يف تركيا سنة جمموع نسبة

، والقسم الباقي والذي %٧٥كانت  ٢٠٠١

  .كان ميثل النقود احمللية% ٢٥كان يشكل 

لالقتصاد التركي   األداء اجليد انعكس وقد

اخنفاض معدالت الفائدة والتضخم بشكل   إىل

كما حقق اخنفاضا يف عجز املوازنة سريع،

  . وزيادة اإلنتاجية وزيادة التجارة اخلارجية

وقد قامت احلكومة بإصدار قوانني خمتلفة من 

يف  تنشيط حركة الثروات واألموالأجل 

اليا دعما م  وحقق ذلك ٢٠٠٨اية سنة 

بشكل مليار دوالر انعكس ١٥يقدر بـ 

  . إجيايب على أسعار الفائدة

كما عملت احلكومة بشكل فاعل على 

أو (تطوير أدواا االقتصادية غري الربوية 

من ) اإلسالمية اليت تعمل خارج نظام الفائدة

أجل االستفادة من مصادر أموال املؤسسات 

      .اليت تعمل وفق هذا النظام

  لعجز اخلارجيالنمو وا

خالل منو االقتصاد التركي حتققت تطورات 

فقد هامة فيما خيص التجارة اخلارجية، 

مليار سنة  ٢٨ارتفعت الصادرات من 

 ٢٠٠٨مليار سنة  ١٣١إىل  ٢٠٠٠

 ٥٥وارتفعت الواردات يف نفس الفترة من 

  .مليار ٢٠٢مليار إىل 

عقبت أوبشكل متوازي مع اإلصالحات اليت 

تغطية جزء كبري من  تدية متاألزمة االقتصا

عجز املوازنة العامة للدولة، لكن عجز 

القطاع اخلاص استمر ألسباب تنظيمية، ومن 

أجل حل هذه املشكلة ال بد من إحداث 

، وتعميق دور حتول صناعي فاعل

  .اإلصالحات اليت تزيد من حجم االدخار
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ويتوجب على تركيا كذلك أن تركز على 

قق فيها مستويات قطاعات اقتصادية حمددة حت

مثل قطاعات   وتكون مركز جذبعاملية

السيارات، والكهرباء، واملاكنات واألدوات، 

واألنسجة، واألثاث، والطاقة، وهذا هو 

التميز املنشود من تركيا يف القرن احلادي 

  .والعشرين

_______________  

أستاذ مشارك يف قسم االقتصاد جبامعة مرمرة 

  .إسطنبول

اسة موسعة ميكن االطالع النص ملخص لدر

  .بالضغط هناعليها 

اجليش واحلياة السياسية 

تفكيك القبضة .. التركية

  احلديدة

٢٥/١١/٢٠٠٩

  طارق عبد اجلليل

تقليص سيطرة العسكر على ميكن القول إن 

منذ تويل حزب  احلياة السياسية التركية

غريات اليت أحد أهم وأبرز التالعدالة والتنمية 

منذ تأسيس  طرأت على بنية الدولة يف تركيا

، وكانت هلا ١٩٢٣اجلمهورية عام 

انعكاسات مهمة على التطور الدميقراطي 

  .الذي يشهده هذا البلد

  تغيريات قانونية 

فمع وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة 

استصدرت حكومة رجب طيب أردوغان 

ية جديدة حزما قانون ٢٠٠٣يف بدايات عام 

متوافقة مع معايري كوبنهاجن دف إعادة 

ومثلت سبعة حزم قانونية .هيكلة املؤسسات

نقطة  ٣٠/٧/٢٠٠٣صادق عليها الربملان يف 

التحول األقوى يف العالقة بني العسكريني 

واملدنيني داخل جملس األمن القومي وأمانته 

العامة ومها الذراعان اللذان ظال دوما يلعبان 

ا يف عسكرة احلياة السياسية يف دورا مهم

  .تركيا

ولقد تناولت التعديالت اخلاصة مبجلس 

األمن القومي وأمانته العامة حمورين يفضي 

تقليص وضعية املؤسسة كالمها إىل 

داخل احلياة السياسية التركية؛  العسكرية

إلغاء هيمنة املؤسسة العسكرية على بنية ومها 

الس  جملس األمن القومي، وتقليص سلطات

  .التنفيذية

ولفهم أمهية هذه التعديالت جتدر اإلشارة 

إىل أن سيطرة العسكر على حياة الدولة 

  :واتمع التركي تركزت يف النقاط التالية
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جنراالت تعيني املؤسسة العسكرية .١

من جمالس إدارات  داخل عدد كبري

مؤسسات الدولة مثل الس األعلى 

ليفزيون؛ للتعليم، واحتاد اإلذاعة والت

رقباء هلا على هذه ليكونوا 

  .املؤسسات

توسيع جمال إعالن حالة الطوارئ .٢

واألحكام العرفية مبا حيقق للمؤسسة 

العسكرية هيمنة كاملة على احلياة 

املربر الدائم ألي السياسية، وإجياد 

بدعوى حتقيق األمن  تدخل عسكري

واحليلولة دون قيام حركات العنف 

  . واإلرهاب

لطات جملس األمن القومي، تعديل س.٣

وهو جملس كان قد تشكل يف دستور 

، ويتألف من عسكريني ١٩٦١

) ١١٨(حيث نصت املادة . ومدنيني

على زيادة عدد  ١٩٨٢من دستور 

األعضاء العسكريني يف الس بإضافة 

بغية قادة قوات أفرع القوات املسلحة 

زيادة الثقل العسكري على املدين 

تغيري صفة  كما مت .داخل الس

قرارات الس من كوا توصيات 

يدفع ا إىل جملس الوزراء إىل 

  . قرارات يعلن ا جملس الوزراء

على تشكيل  ١٩٨٢ونص دستور .٤

. األمانة العامة لس األمن الوطين

وقد أوضح القانون املنظم هلذا النص 

يتوىل أمانتها الدستوري وجوب أن 

 ترشحه رئاسة األركان فريق أول

العامة كما مت حتديد مهام األمانة 

؛ شئون تركيا مجيعهالتشمل 

العسكرية والسياسية واألمنية 

واالقتصادية والثقافية فضالً عن 

. مسئوليتها عن محاية املبادئ الكمالية

كما أا خمولة ملراقبة اجلهاز 

التنفيذي وتوجيه فعالياته والتدخل 

ولألمانة العامة احلق . يف إدارته

احلصول على املعلومات يف  الصريح

على كل درجاا  والوثائق السرية

وبشكل مستمر عند طلبها من 
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الوزارات واملؤسسات العامة واهليئات 

  .واألشخاص

وذه الصالحيات أصبحت األمانة العامة 

ذاكرة الدولة لس األمن القومي تشكل 

وأصبح جملس األمن القومي  .ومركز عملياا

باشرة مبؤسسات الدولة مرتبطا بعالقات م

مثل مؤسسة اإلذاعة والتليفزيون التركية، 

والس األعلى للتعليم، وجهاز ختطيط 

الدولة، واحملافظات والوزارات ويقوم 

  .بتوجيهها

ومن أجل تنفيذ هذه املهام ضمت األمانة 

العامة لس األمن القومي عددا كبريا من 

ون الوحدات التخصصية املعنية بكل من الشئ

االجتماعية، واالقتصادية، والتعليمية 

والثقافية، والعلمية والتكنولوجية، واإلعالمية، 

ومنظمات اتمع املدين، ومتابعة شبكة 

املعلومات الدولية، ودراسة احلالة النفسية 

  . للمجتمع

ويشري ذلك التنوع اجللي والتخصصية الدقيقة 

اليت حازا  مدى النفوذ والسلطاتإىل 

، ما ١٩٨٠سة العسكرية بعد انقالب املؤس

جعلها أشبه جبهاز خمابرايت يعىن بكافة شئون 

  .اتمع التركي وتوجهاته

من هنا نفهم أمهية التعديالت الدستورية 

والقانونية اليت استطاع حزب العدالة والتنمية 

واليت من  إدخاهلا على بنية الدولة السياسية

وقد  .خالهلا استطاع تقليص تدخل العسكر

  :تسىن له فعل ذلك من خالل

من قانون جملس األمن ) ١٥(تعديل املادة 

إلغاء البند اخلاص القومي وأمانته العامة؛ فتم 

بوجوب تعيني األمني العام لس األمن 

من بني أعضاء القوات املسلحة برتبة  القومي

لتنص بعد . فريق أول حبري/ فريق أول

 مدنيةإمكانية تويل شخصية تعديلها على 

  . ملنصب األمني العام للمجلس

وبالفعل، بانتهاء فترة والية األمني العام 

 ١٧يف " حممد البوجان"للمجلس مت تعيني 

أول ، ليكون بذلك ٢٠٠٤آب /أغسطس

تتوىل منصب األمني العام  شخصية مدنية

  .لس األمن القومي

وبتعديل املادة اخلامسة أيضا أصبح انعقاد 

بدالً من كل شهرين مرةالس الدوري 

كما أن التعديل الذي جرى . مرة كل شهر

، وكذلك إلغاء )١٣(و ) ٤(على املادتني 

من القانون ذاته قد  ١٩، ١٤، ٩املواد أرقام 

الس  قلص بشكل واضح من سلطات

  .وأمينه العام
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قد مت تعديل املادة الرابعة اليت كانت تكلف و

عة والتقييم مهام الس وأمانته العامة باملتاب

الدائم لعناصر القوى الوطنية، وكذلك متابعة 

أوضاع الدولة السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية والثقافية والتقنية انطالقًا من أن 

الس هو احلامي للنظام الدستوري، والقائم 

على توجيه القيم الوطنية حنو املبادئ 

فاقتصرت املادة الرابعة بعد . األتاتوركية

لها على حتديد مهمة الس واقتصارها تعدي

على رسم وتطبيق سياسة األمن الوطين، 

والقيام بإخبار جملس الوزراء بآرائه مث ينتظر 

ما يسند إليه من مهام ليقوم بتنفيذها 

  .ومتابعتها

وذه الكيفية يكون جملس األمن القومي 

 حتول إىل جهاز استشاريوأمانته العامة قد 

  .وضعيته التنفيذيةوفقد إىل حد كبري 

اليت حتدد مهام ) ١٣(كما أن املادة رقم 

األمانة العامة لس األمن القومي قد مت 

تفقد دورها الرقايب تعديلها؛ على حنو جعلها 

يف إعداد قرارات جملس األمن  ومبادرا

القومي ووضع اخلطط واملشروعات 

للوزارات واهليئات واملؤسسات؛ لتصبح 

مة لس األمن القومي مهمة األمانة العا

تنفيذ ما يكلفها به الس "قاصرة فقط على 

  ".من مهام

فقد  ١٩، ١٤،  ٩أما إلغاء املواد أرقام 

سحب من األمانة العامة لس األمن 

القومي حقها يف احلصول على املعلومات 

بكل درجاا عند طلبها من  والوثائق السرية

ورجال  الوزارات واملؤسسات العامة واهليئات

  .القانون

) ٣٠(كما مت إجراء تعديل على املادة رقم 

من قانون اجلهاز احملاسيب اليت كانت تعفي 

الكوادر العسكرية من اخلضوع للرقابة املالية؛ 

لتصبح املؤسسة العسكرية وكوادرها 

خاضعني إلشراف ومراقبة اجلهاز املركزي 

  . للمحاسبات

 ٧كما مت إجراء تعديل دستوري بتاريخ 

اخلاصة  ١٣١على املادة  ٢٠٠٤أيار /ايوم

إلغاء عضوية بالس األعلى للتعليم حيث مت 

اجلنرال العسكري دخل جملس إدارة الس 

وبتعديل دستوري آخر يف . األعلى للتعليم

إلغاء الفقرة اخلاصة مت  ٢٠٠٤آب /أغسطس

بعضوية اجلنرال العسكري داخل احتاد 

، وألول وذا أصبح. اإلذاعة والتليفزيون

مرة الس األعلى للتعليم، واحتاد اإلذاعة 

والتليفزيون مؤسستني مدنيتني باملعىن التام، 

  .دون وجود أي رقيب عسكري

ومشلت التعديالت الدستورية والقانونية أيضا 

السماح برفع الدعاوى القضائية 
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الستجواب ومقاضاة اجلنراالت القدامى 

يني ، وإلزام العسكربشأن قضايا الفساد

باإلدالء بالتصرحيات اإلعالمية فقط يف 

ااالت اليت تتناول الشأن العسكري 

واألمين، وحتت إشراف السلطة املدنية أيضا، 

إلغاء إمكانية حماكمة املدنيني وكذلك مت 

  ).١٩(املادة رقم. داخل احملاكم العسكرية

  نتائج تقلص الصالحيات

 وإزاء كل هذه التعديالت اليت جرت على

وضعية اجليش ومن مث دوره يف احلياة 

السياسية، وبفضل النجاحات اليت أحرزا 

حكومة حزب العدالة والتنمية على خمتلف 

توارى اجليش اجلبهات الداخلية واخلارجية 

يف ثكناته واستسلم لوضعيته اجلديدة، 

، والسيما وأنه قد واكتفى بدوره العسكري

يف  أحرز خالل تلك الفترة جناحات عسكرية

مواجهة حزب العمال الكردستاين، ما حقق 

له استعادة هيبته ومكانته لدى الشعب 

  .التركي

ال يدفع إىل القول بأن غري أن ذلك كله 

؛ وما عهد تدخل اجليش يف السياسة قد ولَّى

عهد االنقالبات ميكن اجلزم به فقط، هو أن 

أما ،العسكرية يف تركيا بات يف ذمة التاريخ

يف احلياة السياسية فال يزال  حق تدخل اجليش

احلايل حلماية  ١٩٨٢مكفوالً له يف دستور 

ولذلك فإن جهود حزب . مبادئ اجلمهورية

العدالة والتنمية احلالية لسن دستور مدين 

إىل وضع  - فيما ترنو إليه- جديد ترنو 

املؤسسة العسكرية يف مكاا الدستوري 

الصحيح وفق معايري النظم الدميقراطية 

  .قيةاحلقي

_______________  

عضو هيئة التدريس جبامعة عني مشس ومتخصص 

  .يف تاريخ تركيا احلديث واملعاصر

النص ملخص لدراسة موسعة ميكن االطالع 

  .بالضغط هناعليها 

تركيا وأزمة اهلوية وانعكاساا 

  الداخلية واخلارجية

٢٥/١١/٢٠٠٩

  حممد ثلجي

ية اليت يعيشها اتمع التركي تعد أزمة اهلو

عدم االنسجام بني املعطيات ناجتة عن 

التارخيية والثقافية واجلغرافية هلذا البلد وبني 

الواقع السياسي والثقايف والقانوين الذي 

، ولذلك فقد كانت يفرض على اتمع

املهمة األساسية حلزب العدالة والتنمية الذي 

مثل يف حيكم تركيا يف الوقت الراهن تت

 التخفيف من شدة العلمانية وغلواء القومية

اللتني سببتا األزمات السياسية والثقافية يف 
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علمانية أكثر حيادية وقومية الدولة باجتاه 

  .أكثر انفتاحا

  جمتمع يف طريقه إىل التغيري

وميكن القول بأن اتمع التركي يف طريقه إىل 

 التغيري، وحماوالت ثنيه عن هذا التغيري لن

ومن احملتمل للتغيري اجلذري تصمد طويال، 

الذي شهدته الدولة التركية يف الثلث األول 

من القرن املاضي أن يعود للظهور لكن 

) إسالمي التوجه(بشكل مغاير هذه املرة 

وحبدة أقل مرة أخرى يف الثلث األول من 

هذا القرن بدليل أن اهلوية الثقافية اليت مت 

قة يتم العمل على ميشها يف الفترة الساب

إعادا بإرادة الشعب مرة أخرى يف هذه 

  .املرحلة

وعموما فقد تبنت حكومة العدالة والتنمية 

اليت  مقاربات جديدة للحد من أزمة اهلوية

أهم يعيشها اتمع، وميكن تلخيص 

يف النقاط  التطورات على هذا الصعيد

  :التالية

ظهور الوجه السياسي الذي ينتمي إىل : أوال

على السطح، فرغم أن  اهلوية اإلسالمية

حزب العدالة والتنمية ال يعلن أو ال يسمح له 

بأن يشري إىل توجهاته اإلسالمية، إال أن 

اهلوية اإلسالمية اليت تتمثل يف فكر 

وسلوكيات أعضاء احلزب وجذورهم احلزبية 

ال تترك جماال  تعود إىل حزب الرفاهاليت 

تار احلزب الشعب التركي قد اخللشك بأن 

ولو مل يعلن عنها  الذي ميثل اهلوية اإلسالمية

  . بشكل رمسي

حبقوق األقليات العمل على االعتراف : ثانيا

، فقد شهدت فترة تسلم وتلبية مطالبهم

حزب العدالة والتنمية انفتاحات دميقراطية 

مهمة، متثلت بإزالة العوائق أمام حريات 

 األقليات بشكل نسيب، وفتح اال أمام

معاجلة األزمة يف    مقاربات غري أمنية

  . الكردية واألزمة األرمنية

توازن يف عالقات العمل على إحداث : ثالثا

تركيا مع الواليات املتحدة األمريكية 

واالحتاد األورويب من جهة، وعالقاا مع 

، العامل العريب واإلسالمي من جهة أخرى

فقد شهدت فترة تسلم حزب العدالة والتنمية 

واقف إجيابية ومصريية من قضايا العامل م

العريب واإلسالمي، سامهت يف تغيري الصورة 

السلبية لتركيا على الصعيد السياسي اليت 

عرفها العامل العريب واإلسالمي يف القرن 

املاضي، كما حاولت تركيا يف هذه الفترة 

يف    ونشيط بدور فاعلكذلك أن تقوم 

العامل صنع القضايا اإلقليمية وقضايا 

  .اإلسالمي
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 التغريات اجلذريةولذلك ميكن القول بأن 

اليت يشهدها اتمع التركي يف الوقت الراهن 

متثل حالة طبيعية يف مسار متثل هذا 

ملرياثه الثقايف والتارخيي، وهي الطريقة  اتمع

يتعاىف من الوحيدة اليت ميكن من خالهلا أن 

 اليت ظلت تغذي مشكالت اهلوية املزمنة

حاالت االحتقان والتأزم منذ نشأة تركيا 

  .احلديثة

_______________  

    .باحث متخصص يف الشأن التركي

النص ملخص لدراسة موسعة ميكن االطالع 

  .بالضغط هناعليها 

من .. تراكاإلسالميون األ

  اهلامش إىل املركز

٢٥/١١/٢٠٠٩

  كمال السعيد حبيب

ا يف شعبية التيار تناميا ملحوظتشهد تركيا 

يف نسخته املتمثلة يف حزب العدالة  اإلسالمي

والتنمية، وقد حقق هذا احلزب منذ توليه 

اجنازات على الصعيد  ٢٠٠٢السلطة عام 

الداخلي واخلارجي جعلته يرسخ أقدامه يف 

أن يستمر    وعلى األرجحاحلياة السياسية، 

  .ذلك خالل العشرية القادمة على األقل

  إىل املركز من اهلامش 

مل يكن صعود التيار اإلسالمي يف تركيا 

باألمر اهلني نظرا لطبيعة الدولة التركية 

احلديثة القائمة على ضرب من العلمانية 

الصارمة واليت حيرم دستورها التطرق إىل 

الشأن العام من منظور ديين، وقد ظلت 

املؤسسة العسكرية دوما هي احلارس هلذه 

وهلذا فقد تطلب وصول العلمانية اجلذرية، 

اإلسالميني إىل سدة احلكم عقودا طويلة من 

الزمن واستدعت تغريات فكرية وتنظيمية 

ساعد عليها تراكم اخلربة واستخالص 

الدروس خاصة من التجارب اإلسالمية اليت 

  .قادها الزعيم جنم الدين أربكان

بانتقال اإلسالم من وقد تكللت هذه اجلهود 

 ومن االغتراب إىلاهلامش إىل املركز 

ليصبح هو الظاهرة األهم يف احلياة  االختراق

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

  .للبالد

التقاليد وقد ساعد على هذا استمرار 

ذات الطابع اإلمرباطوري الذي  العثمانية

يقوم علي التوفيق والتعايش بني خيارات 

متعددة والوصول حللول وسط، وهو العامل 

الطابع ذات " األتاتوركية"الذي أدى بـ 

كما أدى بـ إىل عدم النجاح،  االستئصايل

ذات الطابع اإلحيائي الذي " األربكانية"
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بينما مهد ، حيمل نزعة جذرية إىل التراجع

يف صيغتها " األردوغانية"  الطريق أمام

الدميقراطية احملافظة املتواصلة مع الطابع 

لوصول إىل ل) عثمانية جديدة(العثماين 

  .السلطة

، وهذا تسبق الدين خبطوةوالدولة يف تركيا 

تقليد عميق يف احلياة التركية منذ اعتنق الترك 

يف ظل  اإلسالم، وظل هذا التقليد هو السائد

الدولة العثمانية وال يزال حىت اليوم، وهنا 

اجليل الشباب اجلديد من  ميكن القول بأن

طيب  من أمثال رجب احلركة اإلسالمية

أردوغان وعبد اهللا جول وبولنت أرينغ وعبد 

ال بد من اللطيف شنر وغريهم، أيقنوا أنه 

إدراك جديد وانتهاج خيارات مغايرة عن 

تلك اليت جها جنم الدين أربكان ورفاقه 

  .القدامى

اجليل فاجليل الذي ميثله هؤالء الشباب هو 

، وهم الثالث يف احلركة اإلسالمية التركية

، "اإلسالم املدين"ما يطلق عليه يعربون ع

مبعىن أم ال يودون فرض قواعد اإلسالم من 

أعلى وإمنا يقفون يف نفس النقطة اليت 

، وأن هؤالء اآلخرين جياورهم فيها آخرون

متساوون معهم، ومن مث فإن تقاليد التفاوض 

واحلوار والوصول للحلول الوسط هي اليت 

خدام ميكن أن تكون سبيال للحكم وليس است

أدوات الفرض واهليمنة من أعلى، فهؤالء 

ال يريدون ) جيل أردوغان وغول(الشباب 

  .أن يكونوا كمالية جديدة يف ثوب إسالمي

أدرك اجليل اجلديد الذي تكونت لديه خربة 

واقعية بالسياسة وعاملها من خالل ممارسة 

السلطة على مستوى البلديات أنه قد استوى 

وأن طريق م عودهم ونضج وعيهم وخرب

أربكان الذي حياول أن جيعل من الدين قوة 

فوق الدولة وأمامها خالفا للتقاليد التركية لن 

  . يصل مبشروعهم إىل منتهاه املأمول

  الدميقراطية احملافظة

وعليه فقد تبىن مؤسسو حزب العدالة 

 "الدميقراطية احملافظة"والتنمية ما أطلقوا عليه 

تنسجم وفيقي وهي نظام سياسي واجتماعي ت

من جانب والقيم  فيه احلداثة والتراث

اإلنسانية والعقالنية مع املرياث الفكري 

تقبل اجلديد اإلسالمي من جانب ثان، فهي 

، وحتترم اآلخر وال ترفض القدمي واحمللي

وتؤمن خبصوصية الذات، وترفض اخلطاب 

الثنائيات اليت تفرض  ىالسياسي القائم عل

أو أيديولوجية أو دينية رؤية سياسية أو عرقية 

  .واحدة تلغي ما سواها

تؤكد على أن الدولة جيب أن يتوقف كما

من خالل  تسيري الشؤون العامةدورها عند 

احلد من التناقض عرب التوفيق بني خمتلف 
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االجتاهات بتحقيق التفاعل اإلجيايب يف اتمع 

مبا يساهم يف إجياد بيئة يتعايش فيها اجلميع 

  .أو استئثاردون استقطاب 

وتتعدى أهداف دميقراطية احلزب من 

االنتخابات ونزاهتها والربملانات وقدسيتها إىل

تنشيط دور اتمع املدين واحترام احلريات 

، وضمان احلق يف االختالف واملشاركة

وتوزيع واستقالل السلطات، وهي املبادئ 

العامة للدميقراطية احملافظة اليت يسعى احلزب 

  .يف احلياة السياسية التركية إىل حتقيقها

ويهدف مشروع احلزب احلاكم يف تركيا 

ختفيف اهلواجس اليت يثريها صعود حاليا إىل 

 ىاألحزاب اإلسالمية من خالل التأكيد عل

أن احلزب ليس قوة سياسية للتعبري عن 

هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة 

 للتوفيق ى، ولكنه يسعالنظام القائم يف الدولة

بني طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون 

تصادم بني االجتاهني طاملا يأت البنية 

الداخلية لذلك ورضي الفاعلون األساسيون 

يف هذا النظام عن نتائج النموذج الذي ميثله 

  .حزب العدالة والتنمية

لكن األمور ليست ممهدة بالكامل للعدالة 

والتنمية، فاملشهد التركي اآلن يتجاذبه 

اإلسالميون خياران أحدمها يقوده 

التجديديون يف العدالة والتنمية وهو االلتزام 

حيكمها القانون  بدولة دميقراطية حيادية

وحيترم خيار غالبية مواطنيه يف احترام اإلسالم 

وعدم استبعاده من احلياة العامة، وخيار آخر 

البريوقراطية املدنية واألحزاب العلمانية ه دتقو

يت تسعى إىل فرض منوذج علماين اجلذرية ال

  .تدخلي

لكن ميكن القول إن حقائق التطور السياسي 

تتجه لصاحل دولة دميقراطية حتترم يف تركيا 

اإلسالم واملتدينني وال تنفي العلمانية وإمنا 

ذا من أجل أن تكون أكثر انفتاحا 

  .وأكثر جتاوبا مع حقائق العصر ودميقراطية

_______________  

احلركات اإلسالمية، متخصص   يف شؤونباحث 

  .التركية  يف حركات اإلسالم السياسي

النص ملخص لدراسة موسعة ميكن االطالع 

  .بالضغط هناعليها 

يف املؤسسة العلمانية واإلسالم 

  االستمرارية أم القطعية؟: تركيا

٠٦/٠٨/٢٠٠٩

  بكر أوغلو    أديب عساف

التركية بنوع من االلتباس، تتميز العلمانية 

إزالة فهي من جهة أوىل جتربة تطمح إىل 

من اال العام وخاصة يف  الرموز الدينية

جماالت التعليم، واحلكومة، والبريوقراطية 
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والعسكرية؛ وهي من جهة ثانية تعطي 

ألمنوذج من اإلسالم السين مقبول األولوية 

وهذا االلتباس ينبع يف احلقيقة من . لديها

صريورة بناء األمة التركية احلديثة، حيث 

تأسست مجهورية تركيا على أنقاض 

اإلمرباطورية العثمانية وليس على أساس 

التراكم التارخيي واحلضاري ملرياث هذه 

  .اإلمرباطورية

اإلسالم عقبة تركيا أن  ارأى مؤسسو

، وأن أول مهمة أساسية أمام التقدم

سالم على تواجههم هي احليلولة دون تأثري اإل

اجلماهري، حيث كان يعتقد كمال أتاتورك 

ورفاقه أن اإلسالم ال ينبغي أن يترك لسبيله 

بل البد من أن تتم السيطرة عليه، كما كانوا 

يعتقدون أن إسالما متوافقا مع احلداثة من 

  .شأنه أن يكون مفيدا لبناء تركيا احلديثة

، دون "خطابا مزدوجا"ولذلك فقد تبنوا 

القومية، واختاروا /مبدأ العلمانيةالتخلي عن 

 كشريك،أمنوذجا مرضيا هلم لإلسالم 

السيطرة على معتقدين أنه من خالله تتم 

التركي، وإضفاء  تأثري الدين على الشعب

الشرعية على اهلوية الوطنية اجلديدة، وساعد 

ذلك إىل حد ما يف ملئ الفراغ الروحي 

اد واعتمالناجم عن إلغاء السلطنة واخلالفة، 

  .األجبدية الالتينية، وفرض اللباس الغريب

 اخلطاب املزدوجكما جنحت إستراتيجية 

هذه، يف تشكيل اخلطاب السياسي التركي 

عامة، ويف استراتيجيات أحزاب ميني الوسط، 

كالعبني ضمن احلدود اليت رمستها خنب 

  .الدولة القومية

وقد تبنت النخب احلاكمة اخلطاب املزدوج 

سعيا للحصول على  ة الدينلتلعب على ورق

وجد اإلسالم دعم شعيب، وذه الطريقة، 

قناة جنح من خالهلا إىل حد ما يف دغدغة 

  .اجلمهور ومنع التطرف اإلسالمي مشاعر

ومع ذلك، فمن الصحيح أيضا القول بأن 

جتاهلت قوة ودينامية هذه اإلستراتيجية 

يف إقامة العالقات االجتماعية،  اإلسالم

لسياسية، وخطاب اهلوية بني واخليارات ا

  .اجلماهري

وليس - كما رفضت التحوالت اجلوهرية 

اليت ستحدث  -بالضرورة من خالل العلمنة

يف اتمع خالل عملية التحديث، وهي إىل 

مل تدرك إمكانية وجود ثقافة جانب ذلك 

من شأا أن ختلق نوعا من التزاوج  مشتركة

  .بني ما هو حديث وما هو تقليدي

  املؤسسة العلمانيةحراس 

فشلت إستراتيجية النخبة يف الدولة الكمالية 

سياسة التعددية خصوصا عقب انتقاهلا إىل 

وخالفا لتوقعات هذه النخبة مل تفقد . احلزبية
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بعض أشكال التدين اليت يصفون أصحاا 

وجدت باملبتدعة تأثريها يف اتمع، بل 

قنوات خصبة وبصورة ال ميكن السيطرة 

يف الفضاءات للتعبري عن نفسهاعليها 

  .العامة

هم من بدءوا وبالرغم من أن خنب الدولة 

، فإن ما ١٩٤٦عام  االنتقال إىل الدميقراطية

كان يدور خبلدهم هو إجياد شكل من 

السياسات التعددية احلزبية جيمع عليها بعض 

املواطنني األذكياء واملتنورين والعلمانيني، 

القصرية ويقرروا ما بعيدا عن املصاحل الضيقة 

  .هو أفضل للشعب

حزب (هيمنة احلزب الواحدوخالل حقبة 

، اضطلعت اجلمعية )الشعب اجلمهوري

الوطنية التركية الكربى إىل جانب الرئاسة 

  .ذه املهمة

ويف وقت الحق وبالرغم من التعددية احلزبية، 

سياسيات جديدة ضيقة واختاذ النخب 

 م االنتخابية،تلبية ملطالب دوائره املصاحل

وغري مسؤولة " غري معقولة"واختاذهم قرارات 

خسر حزب يف تصورات خنب الدولة، فقد 

النواة "موقعه باعتباره  الشعب اجلمهوري

، بينما أصبحت رئاسة "املركزية للدولة

اجلمهورية واجليش والبريوقراطية ساحات 

  .جديدة للسلطة، وبعبارة أخرى، محاة للدولة

صبحت النخبة البريوقراطية يف الوقت نفسه أ

-ألن جيل األبناء  منقسمة على نفسها

ارتقوا يف السلم  -خاصة أبناء املتدينني األتراك

وأصبحوا رقما مهما يف التعليمي والوظيفي 

  . واملهنيني والتكنوقراط الطبقة املتوسطة

وبصفة عامة ميكن القول بأن خنب الدولة 

مية احلاكمة وقبل وصول حزب العدالة والتن

ال حتبذ كانت  ٢٠٠٢إىل السلطة عام 

السياسة الدميقراطية ألا حتمل بعض املطالب 

واليت تتعارض الشعبية ذات الصبغة اإلسالمية 

  . مع القيم اجلمهورية

  احلقبة اجلديدة؟ : ٢٠٠٢عصر ما بعد 

حتوال  ٢٠٠٢شهدت انتخابات تركيا لعام 

جذريا يف املشهد السياسي، وذلك ألن 

لسياسية اليت تشكل احلكومة األحزاب ا

وقد استفاد ، فقدت معظم التأييد الشعيب

حزب العدالة والتنمية من ذلك ودون أن 

حيتاج إىل عقد أول مؤمتر له أو تقدمي عرض 

تفصيلي لربناجمه السياسي الذي حصل على 

أغلبية برملانية مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ 

من % ٦٧تركيا احلديث، إذ فاز بـ 

  . لناخبنيأصوات ا

من اخلطأ تقييم جناح ومع ذلك، سيكون 

حزب العدالة والتنمية من خالل شخصية 

رجب طيب اردوغان القيادية وغريها من 
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العوامل الظرفية فقط، وإمنا ينبغي تقييمه من 

خالل التحول البنيوي واأليديولوجي 

  .اجلاري يف الواقع السياسي التركي

انية لقد أدت أيديولوجية املؤسسة العلم

بعض التمييز وهيكلتها البنيوية إىل حصول 

ولذلك السياسي والثقايف واالقتصادي،

صوت الناخبون لصاحل حزب العدالة والتنمية 

  :أساسا، لسببني رئيسيني

حل مشكالت احلقوق  :أوهلما

  .واحلريات املتراكمة

حتقيق التنمية االقتصادية مع  :وثانيهما

  .توزيع عادل للثروة

ني، يعتمل يف قلب السياسة ومنذ ذلك احل

العدالة  صراع بني حماوالت حزبالتركية 

والتنمية توسيع رقعة احلدود املرسومة له من 

 املقاومة البريوقراطيةقبل خنب الدولة وبني 

  .العسكرية واملدنية ضد أهداف هذا احلزب

وعقب فوز حزب العدالة والتنمية يف 

وز مت/ االنتخابات الالحقة اليت جرت يف يوليو

بريوقراطية الميكن للمرء القول بأن ، ٢٠٠٧

العسكرية العلمانية قد خسرت -املدنية

  . املعركة

إال أن إلقاء نظرة فاحصة على املشهد التركي 

الدولة وميوهلا العلمانية ال تزال تظهر لنا أن 

العامل الرئيس يف حتديد دور اجلمهور وكذا 

فكلما . يف االستخدام السياسي لإلسالم

حزب العدالة والتنمية جتاوز احلدود،  حاول

أو إزالة  كإطالق حرية ارتداء احلجاب

احلواجز أمام خرجيي مدرسة اإلمام حاطب 

لدخول أي قسم من أقسام اجلامعات، 

 ومورست عليهم الوصاية العلمانيةإال

بعنف وأعيدوا إىل العمل وفق اخلطوط 

  .احلمراء

مية مل ويف واقع األمر، فإن حزب العدالة والتن

يكن حريصا بشدة على عبور هذه اخلطوط 

الدرس الذي تعلمته هو   احملرمة، وكان ذلك

قيادة احلزب مستفيدة من جتربة حزب 

مع " كن لطيفا": اليت ملخصها الرفاه

املؤسسة العلمانية يف حال عدم تعاوا، 

  .وجتنب مصادمتها ما أمكن

ومع ذلك فقد مت ترشيح عبد اهللا غل، الرجل 

يف حزب العدالة والتنمية، النتخابات  الثاين

وصل الرئاسية، وبذلك  ٢٠٠٧أيار / مايو

التوتر ذروته بني املؤسسة العلمانية وحزب 

، ومل تتقبل خميلة األوصياء العدالة والتنمية

على الشأن التركي صورة لشخص بعادات 

إسالمية وزوجة ترتدي احلجاب ميكنها أن 
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رئاسي لتركيا تكون السيدة األوىل يف القصر ال

أن يكون أحد الرموز السياسية هلويتها 

  . العلمانية الغربية احلديثة

املؤسسة العلمانية  اففي البداية أعرب ممثلو

صراحة عن قلقهم من ترشيح جول هلا 

املنصب احلساس، وأعلن رئيس األركان 

 ١٢التركية العامة ياشار بويوكانيت يف 

بأن الرئيس اجلديد ٢٠٠٧نيسان /أبريل

جيب أن يلتزم باملبادئ األساسية للجمهورية "

واملثل العليا للدولة العلمانية 

مشريا ضمنا إىل " قوال وفعال    والدميقراطية

األجندة اإلسالمية اخلفية حلزب العدالة 

  .والتنمية

ويف اليوم التايل أعلن الرئيس أمحد جندت 

يواجه "سيزر بأن النظام العلماين يف تركيا 

له مثيل منذ تأسيس  خطرا مل يسبق

  ". اجلمهورية

وبعد يومني فقط من -ومرة أخرى 

بدأت مظاهرات -تصرحيات بويوكانيت

عامة يف املدن الكربى حيث جتمع مئات 

اآلالف من العلمانيني ليعربوا عن ختوفهم 

  .من ترشيخ غل

وأصدرت القوات املسلحة التركية بيانا 

هلذه "أعربت فيه عن عدم ارتياحها 

 ٢٧، ويف منتصف ليلة "باتاالضطرا

أبريل نشرت بيانا على موقعها على /نيسان

شبكة االنترنت، والذي يطلق عليه شعبيا 

حذرت فيه من أن " املذكرة اإللكترونية"

القيم "حتاول تعكري صفو " بعض األوساط"

األساسية للجمهورية التركية، وخصوصا 

حتوهلا إىل حتد صريح ضد "، و"العلمانية

تغالل للمشاعر الدينية املقدسة الدولة، واس

لشعبنا، حماولة إلخفاء األهداف احلقيقية حتت 

  ".ستار الدين

الذي قاد ثالثة انقالبات - وأكد اجليش 

، وتدخل بشكل ١٩٨٠، و١٩٧١و١٩٦٠يف

لإلطاحة حبكومة  ١٩٩٧غري مباشر يف عام 

جنم الدين أربكان، على تصميمه احلفاظ على 

 برأيه بكل سيديل"العلمانية، وأعلن أنه 

علنا وبوضوح   جيري، وسيعمل  وضوح فيما

كلما كان ذلك ضروريا للتعامل مع 

  ".املستجدات

وأخريا، نقضت احملكمة الدستورية رئاسة عبد 

اهللا غل، وبذلك دعا حزب العدالة والتنمية 

 ٢٠٠٧متوز /يوليو٢٢النتخابات أجريت يف

ما إذا كان  :حيث كانت القضية الكربى هي

تاريخ اإلسالمي واملتزوج من الرجل ذو ال

حمجبة ميكنه شغل منصب الرئاسة أم ال؟ ويف 

اية املطاف ارتفعت أصوات حزب العدالة 

يف املائة، ويف  ٤٦.٥إىل  ٣٤.٢والتنمية من 
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الربملان اجلديد، مت انتخاب عبد اهللا غل رئيسا 

  .جديدا لتركيا مع دعم حزب احلركة القومية

حدثان سطح ومنذ ذلك احلني ظهر إىل ال

، واحملكمة رئيسان فيما يتعلق بالعلمانية

بكل من هذه احلاالت اليت    الدستورية املعنية

 اهليمنة على الربملانذكرناها، أوهلما 

للتصويت على إجراء التعديل الدستوري 

خبصوص حرية احلجاب يف اجلامعات، 

بشأن قضية إغالق  قرار احملكمةوثانيهما 

  . حزب العدالة والتنمية

وبعدها صرح أردوغان أثناء زيارة له إىل 

كانون الثاين / يناير ١٥إسبانيا يف 

ولنفترض أن "...     : قائال ٢٠٠٨

احلجاب هو رمز سياسي فهل ميكن اعتباره 

، "رمزا للجرمية؟ كيف ميكن حظر الرموز؟

بعد هذا التصريح أعلن حزب العمل القومي 

مقعدا يف الربملان أنه سوف ٧١الذي ميتلك 

إذا ما مت  يؤيد حزب العدالة والتنمية

التصويت على مشروع قانون أو اقتراح 

جلعل احلجاب ضمن يقضي بتعديل الدستور 

  . احلريات الشخصية

ومع ذلك، فإن التعديل الدستوري الذي أقر 

بأغلبية كبرية يف الربملان، مت إحالته إىل احملكمة 

الدستورية من قبل حزب الشعب اجلمهوري 

وكانت هذه احملاولة موضوعا يف . هومت نقض

لالئحة االام لرئيس  ٢٠٠٨آذار /مارس

االدعاء العام واليت طلب من احملكمة 

الدستورية إغالق حزب العدالة والتنمية كونه 

مركز تنسيق للجهود الرامية إىل تغيري "

  ". الطابع العلماين للجمهورية

وبعد مخسة أشهر أصدرت احملكمة قرارها 

لكنها يف  فيه إغالق احلزب رفضتالذي 

". حتذيرا جديا"الوقت نفسه وجهت إليه 

جنا حزب العدالة والتنمية من املصري وبذلك 

الذي واجهته العديد من األحزاب السياسية 

  .األخرى، مبا فيها حزب الرفاه

جنا دائما صحيح أن حزب العدالة والتنمية 

اليت يرفعها ضده  من املالحقات القضائية

فقد شيئا من ون لكن يبدو أنه قد العلماني

، وقد ظهر ذلك جليا يف طاقته اإلصالحية

/ مارس ٢٩االنتخابات البلدية األخرية يف 

فأردوغان، الذي سبق أن وعد . ٢٠٠٩آذار 

بتحقيق مستقبل دميقراطي مزدهر اقتصر على 

حتذير الناخبني من كون البدائل األخرى 

ويت إذا مل يتم التص" سيئا"ستجلب مستقبال 

  . لصاحل حزبه

على اية هذا األسلوب على ما يبدو يؤشر 

لنمط من اخلطاب السياسي ساد يف فترة 

حلزب العدالة " فشال"وهو ال يعد  معينة،

جناحا للمؤسسة والتنمية، وإمنا ميكن اعتباره 
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استطاعت التقليل من اليت  العلمانية

طموحات برنامج النخب السياسية اإلسالمية 

  .ن سقف خطاا السياسييف تركيا وم

فبخصوص اخلطاب، أوضح حزب العدالة 

على سبيل املثال - احلجابوالتنمية، على أن 

الذي هو أهم عنصر من عناصر اإلسالم 

مل يكن يدخل ضمن -السياسي يف تركيا

  . أولويات أجندة احلزب

باخليارات اإليديولوجية، فإن  وفيما يتعلق

ه باعتباره حزب العدالة والتنمية يعرف نفس

وذلك ضمن تقليد " دميقراطيا حمافظا"حزبا

ميني الوسط الذي يعتقد بأن اإلسالم 

السياسي نفسه هو الذي أضر بالشبكات 

االجتماعية واالقتصادية للمسلمني احملافظني 

  . يف تركيا

باإلضافة إىل ذلك، فإن املكونات التركية 

تكيفت هي األخرى مع أسلوب احملافظة 

الرأمسايل ومنط حياة اتمع حياة اتمع

العلماين احلديث حىت وإن استمرت يف 

يف حياا الشخصية  ممارسة الطقوس الدينية

  .واخلاصة على السواء

ولذلك، فإن االنتصارات االنتخابية اليت 

حققها الساسة اإلسالميون ال تعين زعزعة 

استقرار تركيا العلمانية أو ايار اجلدار بني 

يف تركيا وإمنا تعين أن السجال  الدين والدولة

ال يزال مستمرا حول اخليارات الثقافية 

واتمعية وأن هناك جوالت طويلة ال تزال 

  .قادمة

_______________  

قسم العلوم السياسية، جامعة بلكنت، باحث يف

  .أنقرة


