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  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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واجلماعات اإلسالمية خاصة ذات التوجه التربوي والفكري ختفي  الطرق الصوفيةومل تكن بعض -

.أخطاء التجربة السياسية اإلسالميةامتعاضها من 

بعض رؤساء الطرق الصوفية إىل مأدبة إفطار يف شهر و عارض عبد اهللا غول دعوة أربكان العلماءكما -

، وقال عبد اهللا غول حينها بأن ظروف تركيا ال تسمح ذا التصـرف ،   رمضان يف مقر رئاسة الوزراء

.وأم سيواجهون متاعب هم يف غىن عنها

وأبلغ يف مسار التجربة السياسية اجلديدة ، ومن  مثة رؤى جديدة كان تأثريها أعظملكن من املؤكد أنه -

حتـت   ضرورة إعادة جدولة وترتيب الصراع داخل الساحة التركيةمجلتها تأكيد زعماء التجربة على 

."و ، وفن حتقيق املمكن يف اطار العدالةفن الصدق مع الشعب ، وفن املناورة مع العد"شعار 

أملته شروط  ميكن إمجال ما حصل عموما يف التجربة السياسية اجلديدة يف ذاك التغري يف مواقف زعمائها-

ليونة مقدرة يف التعامل والتعاطي مع إعادة جدولة وترتيب الصراع ، حبيث أظهر زعماء التجربة اجلديدة 

.اليت كانت وراءها معارك كبرية يف املاضي كثري من االشكاالت

أـا  مل تكن تقر يف ديباجة قوانينها األساسية وحىت األحزاب السابقة ، بدءا من حزب النظام الوطين ، -

وإال ما رخص هلا بالعمل داخل الساحة السياسية التركية اسـتنادا لفصـول الدسـتور     أحزاب إسالمية

.التركي الذي مينع قيام أحزاب دينية

الذي شهدته الساحة السياسية التركية إضافة للنقاش السالف بـني خنبـة    إقرار نظام التعدديةلقد ساهم -

، وسيستفيد من هذا االنفتاح  سياسي جتاه خمتلف القوى داخل تركيااالنفتاح الالدولة وخنبة السياسة يف 

وستتبلور داخله خنبة سياسية  سينشط كثريا مع اية الستينات وبداية السبعيناتالتيار اإلسالمي حيث 

باملطالبـة بـاحلق يف   إسالمية مل تكتف باملطالبة باحلق يف املشاركة يف العملية السياسية بل جتاوزت ذلك 

.م السلطة ذااتقسي

بقيادة زعيمها جنم الدين أربكان صوب جمموعـة مـن   إن الطابع الذي اكتسته مواقف التجربة خاصة -

.القضايا هو احلدة والشدة يف املواقف

ضمت أطرا وكفاءات كان وبالرغم من كون غالبية أعضائها هم من كوادر هذه التجربة ، فهي أيضا قد -

.هلا سابق انتماء للتيار العلماين والتيار القومي
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  احملتويات

  

التحوالت،،املكونات،تالبدايا: تركيايفاجلدداإلسالميون

  ٥  ..................................................  )٣/٤(املعادالت

التحوالت،،املكونات،البدايات: تركيايفاجلدداإلسالميون

  ٢٥  ................................................  )٤/٤(املعادالت
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: اإلسالميون اجلدد يف تركيا 

البدايات ، املكونات ، 

)٣/٤(التحوالت، املعادالت 

إدريس بووانو  /٢٠١٠أبريل  ٣٠اجلمعة، 

  احملور الثالث

حتوالت يف مسرية جتربة التيار اإلسالمي 

بتركيا 

على مستوى جتربة الطرق الصوفية  -أ

واجلماعات اإلسالمية ذات التوجه التربوي 

الطرق الصوفية واجلماعات واملقايضة -

  السياسية

مل تكن الطرق الصوفية واجلماعات اإلسالمية ، 

جمرد خاصة ذات التوجه التربوي والفكري 

أرقام بشرية داخل اتمع التركي ، بقدر ما 

، فإىل  هلا حضور وتأثري يف هذا اتمعكان 

جانب دورها التربوي والروحي كانت تقوم 

وان مل تكن بطريقة  بأدوار سياسيةأيضا 

مباشرة ، ذلك أا كانت متيل بأصواا 

مرجحة يف كثري من ألحزاب دون أخرى ، 

ويف حتول . على غريه األحيان كفة هذا احلزب

نوعي عرفته هذه الطرق انتقلت من إعطاء 

 –إن صح هذا التعبري –أصواا بشكل جماين 

إىل الدخول فيما اصطلحت على تسميته 

ذلك أا أصبحت ، " باملقايضة السياسية"

، فتتفاوض تقايض بأصوات مريديها وأتباعها 

مع حزب معني أثناء احلملة االنتخابية أو قبلها، 

يف مقابل أن متنحه أصوات مريديها ماذا و

  سيمنحها هو من مكاسب ؟ 

الذي  -لقد بدت املالمح األوىل هلذا األسلوب 

بعد جتربة حزب -سباقة إليه مجاعة النورتعد 

السالمة الوطين ، فكما أشرت سالفا ، كان 

تيار ينتمي : هذا احلزب يتكون من تيارين 

نتمي أعضاؤه إىل مجاعة النور ، وتيار ي

، اختلف أعضاؤه إىل الطريقة النقشبندية 

التياران معا يف تقديرهم لالئتالف احلكومي 

الذي عقده احلزب خالل تلك الفترة ، حيث 

رفض تيار الطريقة النورجية هذا االئتالف ، 

 .وأيده تيار الطريقة النقشبندية

وعقب تلك الفترة سيختار تيار مجاعة النور 

وسيزداد هذا النهج ج أسلوب املقايضة ، 

اتضاحا بعد جتربة حزب الرفاه يف رئاسة 
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.احلكومة

ومن املكاسب اليت كانت تتفاوض من أجله 

      :مجاعة النور

أن مينحها احلزب املفاوض مناصب يتقلدها -

أعضاؤها داخل وزارات معينة ، كوزارة العدل 

  ووزارة الديانة

حصول شركاا على تراخيص إلجناز -

  عينةمشاريع م

متكني بعض أطرها من ولوج سلك التدريس -

 .يف بعض اجلامعات التابعة للدولة

تنصيب بعض أعضائها خاصة من خرجيي -

كليات القانون واإلهليات كقضاة يف حماكم 

.الدولة

هذا إضافة إىل أن يقوم احلزب الفائز بأصوام 

بالتصدي للتضييقات اليت قد تلحقهم إذا وصل 

سد هذا السلوك السياسي وجي. إىل السلطة

الذي قامت به مجاعة النور قوة وحيوية 

مؤسسات اتمع املدين ، ودوره احلقيقي 

والفعلي يف توجيه األحزاب السياسية ومعها 

 .أجهزة الدولة للصاحل العام

الطرق الصوفية وتأسيسها ألحزاب -

سياسية

وآخر تطور شهدته الطرق الصوفية متثل يف 

بل االنتخابات األخرية يف شروع إحداها ق

بالطريقة ، ويتعلق األمر تأسيس حزب سياسي 

اليت كانت تدعم يف السابق حزب  القادرية

الشيخ فقد قام زعيم الطريقة . الطريق القومي

بتأسيس حزب سياسي أطلق عليه  حيدار باش

، ودخل " حزب تركيا املستقلة"اسم 

االنتخابات هو اآلخر لكنه حصل على نسبة 

 .من األصوات% ١من أقل 

مصدر التحوالت يف جسم الطرق -

 :الصوفية واجلماعات اإلسالمية

ومثة أسباب عديدة أدت إىل حدوث هذه 

التحوالت يف مسرية الطرق الصوفية ، ولعل 

حققته وحتققه التجربة بعضها مرتبط مبا 

، فكلما تقدمت هذه  السياسية اإلسالمية

زاد ا التجربة خطوات إىل األمام ، كلم

التضييق واحلصار على املكونات اإلسالمية 

، وما حصل عقب جتربة حزب الرفاه  برمتها

منوذج يف هذا السياق ، وقد أشرت سلفا إىل 

بعض التضييقات اليت أعقبت جتربته ، واليت 

 .طالت جل مكونات التيار اإلسالمي
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لقد محلت بعض اخلطوات اليت قام ا احلزب ، 

الذي دعا  ماعي احلاشداإلفطار اجلمن قبيل 

إليه أربكان يف مقر رئاسة الوزراء رؤساء 

حتد للمؤسسة وشيوخ الطرق الصوفية ، شبه 

وقد كانت هذه اخلطوة ومعها . العسكرية

جمموعة من اخلطوات رسالة من مكونات التيار 

اإلسالمي احملتشد يف هذا اجلمع للتيار العلماين، 

نوع من ذلك أنه يف جتمعها إشارات واضحة ل

التهديد املبطن لثوابت الدولة التركية 

.العلمانية

ومل تكن بعض الطرق الصوفية واجلماعات 

اإلسالمية خاصة ذات التوجه التربوي 

والفكري ختفي امتعاضها من أخطاء التجربة 

، كما مل ختف معارضتها  السياسية اإلسالمية

للخطوات اليت تقدم عليها سواء على املستوى 

املستوى اخلارجي ، ومن أجل أن  الداخلي أو

خترج من أي مأزق يسببه سلوك التجربة 

السياسية فضل بعضها كما رأينا انتهاج 

أسلوب املقايضة السياسية مستقلة بذلك 

.خبياراا

مل نعد ، انطالقا من هذه التطورات اليت عرفتها 

الطرق الصوفية واجلماعات اإلسالمية ، أمام 

اويش بقدر ما طرق جتمع حشودا من الدر

، ينضاف  أصبحنا أمام خط تغيريي جديد

اعتباره ووزنه السياسي ، إىل وزنه االقتصادي 

ذلك أن كثريا من الطرق الصوفية املعترب ، 

واجلماعات اإلسالمية هلا نشاطاا االقتصادية 

، ويف املدة  والتجارية ، يف خمتلف ااالت

األخرية أخذ منطق الربح واخلسارة يضبط 

ركاا وحساباا وتقديراا ألي خطوة تقدم حت

أو يقدم عليها مكون من مكونات التيار 

.اإلسالمي

حتوالت على مستوى التجربة السياسية  -ب

  حلركة الرأي الوطين

عرفت اجلبهة الداخلية للتجربة السياسية 

اإلسالمية خالل جتربة حزب الرفاه وبعد حله 

لتجربة ، أيضا نقاشات واسعة يف صفوف أبناء ا

وقد اشتدت يف السنتني األخريتني من عمر 

حزب الفضيلة الذي كان وريثا هلذه التجربة ، 

تيار : إذ لوحظ وجود تيارين داخل احلزب 

حمافظ بزعامة جنم الدين أربكان ، وتيار ثان 

ظهر بعد جتربة حزب الرفاه يف احلكم وما 

، وعلى رأسه طيب أردوغان ،  تبعها من تقومي

لسابق لبلدية استنبول ، وعبد اهللا جول الرئيس ا

: وعبد اللطيف شنر ، وأطلق على زعمائه اسم 
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.اددون

إن أغلب التنظيمات السياسية ال ختلو من 

خالفات بني أعضائها ، فلكل وجهة نظره ، 

ومقاييسه يف تقدير جمموعة من األمور اليت 

تفرضها ظروف ومالبسات العمل السياسي ، 

البد من اإلشارة إىل خالف ويف هذا اإلطار 

حقيقي اكتنف التجربة السياسية حلركة الرأي 

الوطين ، وهو خالف مل يكن يف األهداف ، 

بقدرما كان حول أسلوب وال يف املنطلقات 

العمل ورسم االستراتيجيات ومواجهة بعض 

.القضايا املطروحة على الساحة التركية

أكدت حتليالت جرت على لسان خصوم 

السياسية اإلسالمية بتركيا أن التيار التجربة 

اجلديد ظهر نتيجة شعور اجليل اجلديد من 

بعدم وجود دميقراطية كافية يف تدبري احلزبيني 

يظل مرهونا ، وأن كل شيء  شؤون احلزب

وقد ولد . بأوامر وتعليمات جنم الدين أربكان

انفراده بالقيادة وتسيري احلزب بعض التذمر ، 

لرفاه خاصة عندما قام تصاعد بعد حل حزب ا

ببعض املبادرات غري زعيمه جنم الدين أربكان 

نبه عليها زعماء التيار  حمسوبة النتائج ،

التجديدي داخل احلزب ، عندما نصحوه 

مبضاعفات وتداعيات القيام ببعض املبادرات 

السياسية ، منها على سبيل املثال زيارته لليبيا، 

رباء وهو من خ –فقد نصحه عبد اهللا جول 

السياسة اخلارجية ، وشغل منصب وزير الدولة 

بعدم –للشؤون اخلارجية يف حكومة أربكان 

القيام بالزيارة ألا ضد السياسة اخلارجية 

، وهو ال يضمن كيفية تصرف معمر  لتركيا

القذايف يف هذه الزيارة ، وحدث ما توقعه متاما 

إذ كان للقذايف يف الندوة الصحفية اليت عقدها 

 هجوم واضح على الدولة التركيةأربكان مع 

ترك صدى سلبيا نقلته خمتلف الصحف 

كما عارض عبد اهللا غول دعوة . التركية

أربكان العلماء وبعض رؤساء الطرق الصوفية 

إىل مأدبة إفطار يف شهر رمضان يف مقر رئاسة 

، وقال عبد اهللا غول حينها بأن ظروف  الوزراء

وأم  تركيا ال تسمح ذا التصرف ،

وفعال . سيواجهون متاعب هم يف غىن عنها

حصل ما قاله ، وكانت هذه الدعوة أحد 

األدلة اليت قدمها املدعي العام ضد حزب الرفاه 

 .ومن األسباب غري املباشرة حلله

وبعد حل حزب الرفاه وتأسيس حزب الفضيلة 

نصح الذي تسلم رجائي قوطان رئاسته ، 

يس احلزب أعضاء من التيار التجديدي رئ

،  بضرورة تغيري أسلوب وطريقة إدارة احلزب
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ولكنه سار على خطى صديقه جنم الدين 

إن جل ما كان يقوم به : أربكان بل لقد قيل 

كانت من مبادرات ومواقف وأعمال ، 

، حىت ام من  بصمات أربكان واضحة فيها

قبل بعض املتتبعني بأنه مل يكن يدير احلزب 

ينفذ التعليمات كان فعليا وال يقوده ، بل 

. واألوامر اليت يتلقاها من أربكان

وزاد هذا املنهج من شدة التذمر لدى كوادر 

التيار التجديدي داخل احلزب اليت بدا هلا أن 

خطوات حزا ال تستقيم مع خطوات احلزب 

املعارض ، ويضاف إىل هذا كله التردد الذي 

كان يبدو على تصرحيات رئيس احلزب رجائي 

وصلت يف بعض األحيان درجة التناقض  قوطان

.الواضح

وزادت مسألة تراجع نسبة األصوات اليت 

يف % ٢٢حصل عليها احلزب وتناقصها من 

اليت حققها حزب الرفاه إىل  ١٩٩٥انتخابات 

إىل تضاعف شكوى التيار التجديدي % ١٥

من أدى إىل تفكريه جديا يف معاجلة األمر 

واألساليب خالل تسلم قيادة احلزب بالطرق 

، أي بترشيح أنفسهم يف املؤمتر  الدميقراطية

  ٢٠٠٠مايو  ١٤العام للحزب الذي انعقد يف 

حيث شهد تنافسا قويا بني عبد اهللا غول 

ورجائي قوطان ، وانتهى بترؤس رجائي 

قوطان للحزب ، إال أن حل احلزب دفع مبسار 

 .التجربة السياسية وجهة أخرى

يف التجربة خلفيات التحول األخري  -ج

السياسية حلركة الرأي الوطين

ال ننكر أنه كانت هناك خالفات حصلت يف 

اجلبهة الداخلية للتجربة السياسية حلركة الرأي 

الوطين ، وهي خالفات حقيقة نابعة من 

تقديرات كل طرف ، وليس بعيدا أن تكون 

تقديرات أحد األطراف غري دقيقة ، أو اعتراها 

دث انطالقا من صدوره خلل ما ، فهذا أمر حا

من بشر ، لكن من املؤكد أنه مثة رؤى جديدة 

كان تأثريها أعظم وأبلغ يف مسار التجربة 

السياسية اجلديدة ، ومن مجلتها تأكيد زعماء 

التجربة على ضرورة إعادة جدولة وترتيب 

فن "الصراع داخل الساحة التركية حتت شعار 

و ، الصدق مع الشعب ، وفن املناورة مع العد

وهو ) ٢٣("وفن حتقيق املمكن يف اطار العدالة

 - مضمون تعريف السيد خالد احلسن رمحه اهللا

عضو سابق يف اللجنة التنفيذية حلركة فتح ، 

وعضو اللجنة املركزية ملنظمة التحرير 

للسياسة يف كلمته أمام الس  –الفلسطينية 
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الوطين الفلسطيين الذي انعقد باجلزائر سنة 

  م ١٩٩٢

د برزت إذن داخل التجربة السياسية لق

اإلسالمية بتركيا آراء خمتلفة ، خصوصا بعيد 

جتربة حزب الرفاه ، إذ انطالقا من هذه الفترة 

عملية املراجعة اليت أملتها شروط بدأت 

    :ترتبط مبستويات ثالثة

مرتبط باالنطالقة األوىل هلذه : املستوى األول

مل تكن فكرة  التجربة السياسية ، فإىل حد كبري

الدخول إىل املعترك السياسي بشروطه قد 

أخذت قدرا من التبلور واإلحاطة حبيثياا 

املختلفة ، وكان االعتقاد لدى زعماء هذه 

التجربة أن ولوج هذا املسار والتمكن من 

دواليبه ميكن أن يكون مدخال وبوابة حقيقية 

   .لباقي املداخل األخرى

ماء جتربة حركة تبلور هذا االعتقاد لدى زع

الرأي الوطين يف الوقت الذي مل تكن جوانب 

من تصور املمارسة السياسية قد اكتمل ، حيث 

ترك استكمال ذلك لساحة املمارسة السياسية، 

اليت كانت آنئذ حمكومة بشروط معينة ، 

وهامش التحرك فيها ضيق جدا ، وبالرغم من 

ذلك قبل زعماء حركة الرأي الوطين الدخول 

.إليها

وقد حتققت على اثر ذلك مكاسب مهمة ، 

لكن جزء من هذه املكاسب سرعان ما كان 

جيهز عليها بواسطة آلة احلظر واحلل اليت 

الحقت التجربة ، وهلذه العملية تكاليفها 

.الباهضة

مرتبط بشراسة املعركة اليت : املستوى الثاين

تدور بني التيار اإلسالمي  -وما تزال  -كانت 

لعلماين يف تركيا ، والتيار العلماين وبالتيار ا

ليس تيارا بسيطا وسهال ، بل هو تيار قوي ، 

وميلك من األدوات املادية واملعنوية ما ال ميلك 

بالتيار اإلسالمي ، كما أنه حيظى بالدعم 

السخي الذي يتلقاه من اخلارج ، وباملساندة 

   .اليت يتلقاها من الداخل

عترى مواقف مرتبط مبا ا: املستوى الثالث

زعماء التجربة السياسية يف ظل التجارب 

السالفة من ضعف يف تقدير بعض املبادرات 

واخلطوات سواء على املستوى اخلارجي أو 

على املستوى الداخلي، إذ اعترب البعض أا 

تسببت يف معارك استنزفت جزء مقدرا من 

 .طاقات التيار اإلسالمي وإمكاناته
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حتول أم استمرار : ةحزب العدالة والتنمي -د

للتجربة السياسية حلركة الرأي الوطين؟

شكلت هناك شبه إمجاع بأن التجربة اجلديدة 

إضافة نوعية يف رصيد التجربة السياسية 

، وتطورا ملحوظا  اإلسالمية يف تركيا خصوصا

يف سريورة جتربة احلركة اإلسالمية عموما ، 

اتضح معها قدرة املشروع السياسي اإلسالمي 

على إدارة صراعه مع خصومه ، حيث أبدى 

كفاءة عالية ومرونة مقدرة يف إدارة هذا 

الصراع ، مغلبا املصلحة الوطنية على حتقيق 

والشك أن هذه التجربة . طموحاته السياسية

ولدت نتيجة نقاشات عميقة داخل التجربة 

السياسية ، ارتبطت معظمها حبيثيات تتعلق مبا 

ت ، حيث ألقت ذكرت سالفا من املستويا

بظالهلا على املواقف اجلديدة اليت تبناها قياديو 

   .التجربة اجلديدة

ال نفتأ نذكر هذا األمر لنقول بأن التجربة 

حتول واستمرار يف : السياسية اجلديدة هي 

التجربة السياسية اإلسالمية داخل تركيا ، فهي 

حتمل حتوال يف املواقف اليت أبداها زعماء 

ية اجلديدة يف تعاطيهم مع قضايا التجربة السياس

، كقضية التحاق  حساسة جدا داخل جمتمعهم

تركيا باالحتاد األورويب ، وقضية احلجاب ، 

وقضية التعامل مع بعض املؤسسات االقتصادية 

الدولية اليت كان لبعضها نصيب يف إغراق 

 .تركيا يف أزمتها ، وقضية التعامل مع إسرائيل

التجربة السياسية فإذا كانت مواقف زعماء 

املاضية بدءا من جتربة حزب النظام الوطين ، 

وانتهاء بتجربة حزب السعادة من هذه القضايا 

طبعت بنربة تعلوها مسحة وامللفات قد 

نربة الليونة واملرونة هي اليت ، فان  التشدد

وتبقى . جندها تطبع مواقف التجربة اجلديدة

ات مواقف االثنني ال خترج عن كوا اجتهاد

وتقديرات قام ا زعماء التجربتني اعتبارا 

   .للظروف اليت وجدتا فيها

وهي استمرار وعنوان ذلك انطالقها من نفس 

املنطلقات املنبثقة من الرؤِية اإلسالمية ، وأظن 

أن هذه الرؤية مل يصرح أحد من زعماء 

التجربة اجلديدة بكون احلزب اجلديد قد احناز 

ادة التجربة أنه تنازل عنها ، وال ذكر أحد من ق

 .صراحة عن هذه املنطلقات واملبادئ

ميكن إمجال ما حصل عموما يف التجربة 

السياسية اجلديدة يف ذاك التغري يف مواقف 

زعمائها أملته شروط إعادة جدولة وترتيب 
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الصراع ، حبيث أظهر زعماء التجربة اجلديدة 

ليونة مقدرة يف التعامل والتعاطي مع كثري من 

شكاالت اليت كانت وراءها معارك كبرية يف اال

   .املاضي

لقد غلب ، أو لنقل طبع هذه املواقف واآلراء 

، جاء منسجما مع موجة  واقعية واعتدال

االعتدال اليت ظهرت يف جبهة األحزاب 

الراديكالية ، واليت تعاظمت وكربت حىت 

شكلت كتلة داخل جمموعة من األحزاب 

   .العلمانية واليسارية

 هنا ميكن اعتبار اخلط االعتدايل الذي تبناه واىل

زعماء التجربة السياسية اجلديدة ال خيرج عن 

موجة االعتدال اليت النفس االعتدايل أو عن 

طبعت مواقف بعض األحزاب جتاه بعضها 

وجتاه القضايا واالشكاالت الكربى  البعض

، كان  لتشكل جمتمعة خطا جديدااملطروحة ، 

ة والتنمية يف شق مساره السبق حلزب العدال

 .داخل احلياة السياسية التركية

حزب إسالمي : حزب العدالة والتنمية -هـ

  أم حزب علماين؟

يف أكثر من تصريح ولقاء صحفي أكد زعماء 

والتنمية أن حزم ليس حزبا حزب العدالة 

إسالميا، بل هو حزب علماين يعمل يف إطار 

مانية ، وقد ، واليت من أمهها العل ثوابت الدولة

أثار هذا اإلعالن قدرا من االستغراب ، خاصة 

وأنه صدر من رجل ترىب وترعرع بني أحضان 

التيار اإلسالمي ، وكان هلذا التيار الفضل يف 

إكسابه التجربة السياسية اليت خولت له أن 

يصبح يف املكانة اليت هو عليها اليوم داخل 

   .الساحة السياسية

ند بعض أبناء التيار وقد بدا هذا اإلعالن ع

اإلسالمي داخل تركيا وخارجها كأنه ارتداد 

من زعيم حزب العدالة والتنمية وبعض 

القياديني اآلخرين عن املبادئ اليت اعتنقوها منذ 

" ربقة"مدة ، أو كأم خلعوا عنهم 

   .اسالميتهم

من املعلوم لدى اخلاص والعام أن لكل دولة 

 خطوطها ثوابتها ، يضع الدستور والقوانني

ومجيع األحزاب واحلساسيات اليت تقر . الكربى

بالعمل وفق دستور البالد يكون واجبا عليها 

احترام هذه الثوابت ، مهما ما كان وما ميكن 

وال خيرج . أن يكون هلا من حتفظات عليها
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حزب العدالة والتنمية بتركيا عن هذه الدائرة ، 

وحىت األحزاب السابقة ، بدءا من حزب 

ام الوطين ، مل تكن تقر يف ديباجة قوانينها النظ

األساسية أا أحزاب إسالمية وإال ما رخص 

هلا بالعمل داخل الساحة السياسية التركية 

استنادا لفصول الدستور التركي الذي مينع قيام 

ومبوجب هذا كله يبقى حزب . أحزاب دينية

كما أعلن -العدالة والتنمية حزبا علمانيا

وال . القانون الذي يعمل وفقهبقوة  -رئيسه

شيء ميكن أن يثري الغرابة والتعجب يف هذا 

اإلعالن اذا أدركنا طبيعة الدستور وثوابته 

 .والشروط اليت تسمح باالشتغال وفقه

ويبقى إذن إعالن رئيس حزب العدالة والتنمية 

وإعالن باقي زعمائه اآلخرين منسجما متام 

ا كانت االنسجام مع دستور البالد ، وهكذ

باقي أحزاب التجربة السياسية ، فهي مل تكن 

بقدرما قط أحزابا إسالمية مبعىن الكلمة ، 

أو تنطلق  كانت أحزابا حتمل توجها إسالميا

من املنظومة اإلسالمية ، لكنها حبكم الدستور 

التركي فهي أحزاب علمانية ، ويصدق أن 

أحزاب ذات توجه إسالمي نقول عنها بأا 

، وهذا الوضع جند شبيهه  ماينلكن بثوب عل

يف بعض أقطار عاملنا اإلسالمي حيث توجد 

. أحزاب علمانية لكن بثوب إسالمي

واالستغراب الذي يبديه بعض املراقبني حول 

حصول حزب ذو توجه إسالمي على األغلبية 

يف بلد علماين مثل تركيا هو نفسه ينبغي أن 

نعنون به تساؤلنا حول تواجد أحزاب علمانية 

وشيوعية واشتراكية يف بلدان عربية ينص 

 .دستورها على إسالمية الدولة

حزب سياسي أم : حزب العدالة والتنمية -و

  حركة سياسية فقط؟

يف  -إذا ما نظرنا بعمق للتجربة فهي ال تعدو 

" حركة سياسية"أن تكون عبارة عن  -نظري

وليست حزبا سياسيا مبعىن احلزب السياسي 

. تجذرة يف اتمعصاحب املؤسسسات امل

فداخل هذا احلزب الذي اعتربته حركة سياسية 

قوى إسالمية : تعتمل قوى من ثالث تيارات 

، لكن الذي  ، وقوى علمانية وقوى قومية

يتزعم هذه القوى هم كوادر من التيار 

كما سبق أن أشرت  -اإلسالمي استطاعت 

أن تستفيد من رصيد التجربة واحلنكة  -سالفا

لتدير دفة هذه التجربة اجلديدة ، السياسية 

ما تزال حتت جمهر املراقبة واليت هي حلد اآلن 

   .املستمرة
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إىل أي : لكن السؤال الذي يظل عالقا هو 

مدى ميكن أن تستمر هذه التجربة ؟ وهل 

إا : بإمكاا أن تعمر طويال ؟ وهل نقول 

جتربة جاءت يف سياق وظرفية معينة ستؤدى 

الة األلغام أمام احلياة دورها من خالل إز

واىل أي حد يكون .. السياسية والدميقراطية

  تقديرنا هذا صحيحا ؟

أعتقد أن الزمن وحده كفيل بأن يكذب أو 

   .يصدق ذلك

  حملور الرابعا

حمددات تعامل التيار اإلسالمي مع بعض 

جتربة حزب العدالة والتنمية -القضايا 

منوذجا

التوجه أحرزت التجربة السياسية ذات 

اإلسالمي بتركيا قدم السبق على جمموعة من 

التجارب اإلسالمية يف خمتلف أقطار عاملنا 

اإلسالمي ، ومرجع ذلك لعدة أسباب منها ما 

يتعلق بقدم التجربة وحنكتها يف إدارة الصراع 

مع خصومها ، ومنها ما يتعلق بطبيعة 

الدميوقراطية داخل جمتمعها ، ومهما يكن من 

العوامل جمتمعة ولغريها ، فيبقى مثة أمهية هلذه 

عامل آخر هام جدا مترست عليه التجربة 

السياسية بدءا من أول حزب وهو حزب النظام 

الوطين ضمن التوجه القدمي إىل جتربة حزب 

األمر مبستوى العدالة والتنمية احلالية ، ويتعلق 

إتقان التجربة السياسية للعبة املناورة السياسية 

 .اء بداخل تركيا أو خارجهامع خصومها سو

وهذا العامل قلما يتم استيعابه من طرف 

البعض فتخاهلم ال يتوانون يف إطالق بعض 

األحكام اجتاه أي تصرف من زعيم من زعماء 

ولعلنا نكتشف قدرا . هذه التجربة السياسية

معتربا من هذا العامل يف جتربة حزب العدالة 

فه حيال والتنمية احلايل ، وأهم حمددات موق

جمموعة من القضايا واملعادالت الداخلية 

   .واخلارجية اليت واجهته

وقبل أن نعرض هلذه املعادالت ال بأس أن 

نرهف السمع ألصوات عديدة من داخل التيار 

اإلسالمي سواء داخل تركيا أو خارجها حيث 

اعتربت أن ما حصل عليه حزب العدالة 

 والتنمية من أغلبية أصوات الناخبني يف

       م ال يعد ٢٠٠٢االنتخابات النيابية لسنة 

نسيب يف نظرها ، " انتصار"أو هو " انتصارا " 

مربرهم هو كون مثن هذا االنتصار كان كبريا 
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زعماء التجربة اجلديدة " تنازل"فمقابله  جدا ،

عن أفكار ظلت حتكم ردحا من الزمن 

مواقفهم من جمموعة من القضايا وامللفات ، من 

ة انضمام تركيا لالحتاد األورويب ، قضيذلك 

وقضية احلجاب ، واألزمة االقتصادية اليت 

ظلت البالد تتخبط فيها ، واالستدانة من بعض 

لكن أخطر قضية هي . املؤسسات املالية الدولية

 .تردده يف حرب أمريكا على العراق

حزب العدالة وهناك أصوات أخرى أعلنت بأن 

رجا خطريا يف والتنمية قد شكل حتوال ومنع

،  مسار التجربة السياسية اإلسالمية بتركيا

ذلك أنه ال ميلك أجندة إسالمية حقيقية ، ومثة 

قضايا وملفات قدمية وأخرى جديدة كما 

ذكرنا كان موقفه منها مغايرا متاما ملواقف باقي 

األحزاب السابقة ابتداء من حزب النظام 

   .الوطين

يف على أن هناك أصواتا أخرى اقتصرت 

تعليقها فقط على موقف حزب العدالة والتنمية 

إذ اجتاه قضية حرب أمريكا على العراق ، 

اعتربت ما قام به احلزب يدخل يف اطار 

مساومة ومزايدة من احلزب على األزمة العراقية 

 .مقابل مليارات من الدوالرات

بغض النظر  -تستوقف مناقشتنا هلذه األصوات 

ليت عرضت ملسألة     ا -عن مصدرها وخلفياا 

حزب العدالة والتنمية عن جمموعة من " تنازل" 

اختياراته ، ومسألة ما شاب موقفه من جمموعة 

من القضايا من تردد وخلل مجلة من 

التساؤالت أعتربها طبيعية وموضوعية قد تتبادر 

 :إىل ذهن كل متتبع للشأن التركي من قبيل

العدالة هل بإمكاننا أن نسمي ما قام به حزب 

والتنمية بتركيا من تغيريات وتكتيكات يف 

مواقفه اجتاه جمموعة من القضايا وامللفات كما 

  ذكرنا تنازال؟

أال يصح أن نسمي ذلك مرونة سياسية يف 

مواقف احلزب ويف معاجلته لتلك امللفات 

  والقضايا ؟ 

إن ما قام به احلزب : أال نستطيع أن نقول 

مبدأ الواقعية ؟ يدخل يف اطار توسيعه هلامش 

مث أال يصح أن نعترب األمر يدخل يف اطار 

مناورة سياسية وفق تكتيكات يف املواقف 

  والتحركات ؟

مغامرة سياسية "هل ميكن عد ما قام به احلزب 

  غري مضمونة النتائج ؟ " 
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ما هي حقيقة مواقف حزب العدالة والتنمية 

؟ماهو الثابت واملتغري يف مواقفه ؟ 

اريوهات اليت أخضع هلا احلزب ما هي السين

مواقفه ، خاصة موقفه من معادلة حرب أمريكا 

  على العراق ؟

كيف استطاعت دبلوماسية احلزب االلتفاف 

 ...على التداعيات املمكنة هلذه املعادلة؟

هذه مجلة من األسئلة سأحاول مقاربة بعضها 

يف إطار هذا احملور وذلك من خالل تناويل هلا 

 :صريف ثالثة عنا

املعادالت املعقدة اليت طرحت على عنصر -

إىل  -بشكل مقتضب  -، وسأشري  احلزب

 .أهم وأبرز هذه املعادالت

موقف احلزب من معادلة حرب وعنصر -

، وسنبني من خالله  أمريكا على العراق

جمموع السيناريوهات اليت حددت موقف 

احلزب من هذه املعادلة ، 

و اخلصائص اليت وأخريا عنصر السمات أ-

طبعت موقف احلزب اجتاه جمموع املعادالت 

عموما ، وحنو معادلة احلرب على العراق 

   .خصوصا

حزب العدالة والتنمية واملعادالت املعقدة -أ

طرحت على طاولة احلكومة التركية اجلديدة 

بقيادة حزب العدالة والتنمية معادالت معقدة 

عليه  مبجرد تسلمه مقاليد احلكومة ، فرضت

. ضرورة النظر يف حل تعقيداا املتشابكة

وجيدر أن نذكر يف هذا الصدد أن إرهاصات 

وأبرزها  -وجود كثري من هذه املعادالت 

كانت  - معادلة حرب أمريكا على العراق

مطروحة منذ مدة على مسرح احلياة التركية ، 

واختلفت طريقة تعامل كل حزب معها سواء 

يابية أو أثناءها أو قبل محلة االنتخابات الن

   .بعدها

ويتعلق األمر بقسمني من املعادالت ، معادالت 

   :داخلية ومعادالت خارجية

   :املعادالت الداخلية -أ

 :موقف احلزب من األزمة االقتصادية *

تسلم حزب العدالة والتنمية مقاليد احلكومة يف 

ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ظلت 

أا منذ عقود ، وأدت إىل تركيا تعيش يف مح

إقفال وإفالس عدد ال يقدر من الشركات 

واملصانع ، وتسببت يف حصول تضخم كبري ، 
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. واخنفضت العملة التركية إىل أدىن مستوى هلا

وأثناء احلملة االنتخابية وقبلها قال زعماء 

حزب العدالة والتنمية بأن أهم ما سيولونه 

االقتصادية  العناية األوىل هي حل هذه األزمة

اليت تعرفها البالد ، ومل خيف زعماء احلزب 

رغبتهم يف التعاون مع صندوق النقد الدويل يف 

   .سبيل التغلب عليها

إال أن شدة األزمة االقتصادية وعمقها كان 

أكرب من قيام احلزب برتوشات إصالحية ، إال 

أنه وبعد انتهاء حرب أمريكا على العراق ، 

قتصادي تلوح على بدأت بوادر انفراج ا

االقتصاد التركي، قد يكون مؤشرا على بداية 

   .خروجه من األزمة

 :موقف احلزب من قضية منع احلجاب *

تعترب مشكلة احلجاب واحدة من القضايا 

الساخنة املطروحة على الساحة التركية منذ 

حوايل عشرين سنة ، وقد تفاقمت هذه 

مة املشكلة خالل جتربة حزب الرفاه يف حكو

م ، حيث فرضت عليه املؤسسة ١٩٩٧

العسكرية أن ينصاع موعة من الشروط منها 

منع ارتداء احلجاب يف املدارس واجلامعات ، 

وقد أسقطت هذه احلكومة كما هو معروف 

على إثر االنقالب األبيض الذي قام به اجليش 

 .بعدما مل تف حكومة أربكان بالتزامها

يدة املسؤولة عن يعترب اجليش نفسه اجلهة الوح

احلفاظ على مبادئ أتاتورك وعلى أفكاره 

العلمانية، ومن هنا فهو يرى أن جمموعة من 

املظاهر اإلسالمية ومنها ارتداء احلجاب داخل 

املؤسسات التعليمية واجلامعية وحىت داخل 

باملبادئ "وزارات الدولة تشكل مساسا 

 .، ولذلك وجبت حماربتها" الكمالية

تتبعني لقضية احلجاب يف تركيا وكثري من امل

يؤكدون أن هذه املشكلة ال تقتصر على فئة 

% ٨٠حمدودة من اتمع بل تشغل أكثر من 

ويف خطاب لرجب طيب . من نساء تركيا

أردوغان يوم التاسع والعشرين من شهر 

، وأمام حشود من أنصار  ٢٠٠٢أكتوبر 

احلزب جتمهرت أمام مقره ذكر أردوغان أنه 

،  ٢٠٠٢) نوفمرب)ع من شهر نونرب يوم الراب

أي بعد يوم واحد من إعالن نتائج االنتخابات 

سوف لن يكون هناك شيء امسه إلقاء القبض 

على أولياء األمور ، أو وضع احلديد يف أيدي 

الشباب املعارض ملنع احملجبات من التعليم ، 

أن حزبه سريفع كل العوائق : وذكر أيضا 

   .رياملوضوعة أمام حرية التعب
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بعدما مرت االنتخابات ، أكد زعماء حزب 

العدالة والتنمية يف تصرحيام املتكررة أن هذه 

القضية أو هذه املعادلة ال تشكل بالنسبة إليهم 

أولوية يف الوقت الراهن ، ولدا فهي مدرجة يف 

سلم األولويات غري املستعجلة ، وحلها قد 

 .يأخذ بعض الوقت فقط

 :سسة العسكريةموقف احلزب من املؤ *

صرح زعماء حزب العدالة والتنمية أم 

سيلتزمون باحترام كل ثوابت الدولة التركية ، 

كما سيبقون على كل االتفاقات املربمة مع 

وكانت هذه التصرحيات . الدول األخرى

إشارات موجهة يف أغلبها املؤسسة العسكرية ، 

وانضافت إىل توصيات جهات خارجية أملت 

ة العسكرية أن تلتزم قدرا من على املؤسس

احلياد اجتاه الوضع ، وفعال فقد حصل قدر من 

ذلك قامت يف أول خطوة هلا مبباركة نتائج 

االنتخابات ، فخطوة ترحيبها برئيس احلكومة 

املقترح وما تال ذلك من مصادقتها على أعضاء 

احلكومة ، فهل يعين هذا أن حالة التوتر قد 

الفات بني الطرفني انزاح ضباا وانتفت اخل

  كلية ؟ 

ويف املقابل فقد بدا على مواقف احلزب ليونة 

معتربة لكن ذلك لن يشفع له باملضي بعيدا ، 

فثمة خطوط قد رمست من قبل ، لن يتخطاها 

حزب العدالة والتنمية ، وإن فعل ذلك ، فلن 

يكون مصريه أحسن من مصري األحزاب 

   .السابقة عليه

اجلمع بني اإلرث  موقف احلزب من قضية *

اإلسالمي واملبدأ العلماين

 -صحيح أن زعماء احلزب يف أول ظهور هلم 

يعلنون أن حزم غري  -كانوا وما زالوا

إسالمي ، وأنه حزب علماين ، ألن أي حزب 

وفق الدستور التركي قام على أساس ديين أو مل 

حيترم مبادئ الدولة وعلى رأسها العلمانية ، أو 

خفي أو معلن إىل حماربتها أو سعى من طرف 

زعزعتها يكون مصريه احلظر واملنع ، جرت 

هذه املسطرة وما تزال جتري على كل 

األحزاب ، ولن يكون حزب العدالة والتنمية 

استثناء من هذه املسطرة مهما حاول املداراة 

   .يف مواقفه

ومن جانب آخر هناك من يعترب أن منطلق 

إسالمي ، فقد حزب العدالة والتنمية منطلق 
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انبثق من رحم جتربة أحزاب تبنت املرجعية 

اإلسالمية ، وأن أغلب زعماء هذا احلزب قد 

تشبعوا املرجعية اإلسالمية يف األحزاب 

املذكورة واليت كانوا أعضاء نشطني فيها ، فإىل 

حد كبري يعترب هذا االجتاه أن حزب العدالة 

اسية والتنمية هو امتداد غري مباشر للتجربة السي

القدمية بدءا من حزب النظام الوطين الذي 

أسسه جنم الدين أربكان ، وبذلك يكون ارثها 

   .إرثا إسالميا

وما فتئت أصوات داخل التجربة اجلديدة تؤكد 

على ضرورة احلفاظ على هذا اإلرث القدمي ، 

يف خمتلف جتلياته خصوصا مع اخلطوات اليت 

 اختذها احلزب يف مقاربته لبعض امللفات

والقضايا ، إذ طغى على هذه املقاربة ترجيح 

أكرب ملبدأ الواقعية وفق رؤية يغلبها البعد 

   .العلماين

من هنا إذن تكمن صعوبة اجلمع بني اإلرث 

القدمي للتجربة واألفكار اجلديدة اليت استجدت 

يف مسرية التجربة من خالل احتكاكها مع 

   .عناصر من شرائح أحزاب علمانية وقومية

  املعادالت اخلارجية: ب 

موقف احلزب من انضمام تركيا إىل االحتاد  *

:األورويب

قام زعيم حزب العدالة والتنمية مبجرد فوز 

) نوفمرب(حزبه يف االنتخابات التشريعية نونرب 

بزيارة موعة من العواصم األوروبية ،  ٢٠٠٢

يف خطوة حتمل أكثر من داللة سياسية مفادها 

ة خاصة ملسألة انضمام أن احلزب يبدي أمهي

بالده إىل االحتاد األورويب ، بل أكثر من ذلك 

عرب زعماء احلزب من خالل تصرحيام 

للصحافة األجنبية يف أكثر من مناسبة بأن 

حزم يضع على رأس أولوياته مسألة تأهيل 

بالده لالنضمام إىل الحتاد من خالل تعزيز 

يادة الدميقراطية ، واحترام حقوق اإلنسان ، وس

وان مل  - القانون ، وهي من ضمن املقومات 

املؤهلة لالنضمام إىل  -تكن كافية لوحدها

 .االحتاد حسب شروط هذا األخري

ومحلت تصرحيات رئيس الوزراء عبد اهللا غول 

فور تشكيل احلكومة يف طبعتها األوىل إشارات 

حتمل نفس املضامني اليت محلها خطاب رئيس 

، وكانت مناسبة  احلزب آنئذ طيب أردوغان

انعقاد جملس االحتاد األورويب فرصة مواتية ليتم 

حيث شكلت نقطة . جتديد طلب االنضمام

انضمام تركيا إىل االحتاد النقطة الساخنة يف 
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جدول أعمال لقاء أعضاء االحتاد ، وأخذت 

ساعات طواال من املناقشة أفرزت يف النهاية 

 .م٢٠٠٤إقرار فكرة إرجاء هذا الطلب لسنة 

 ٢٠٠٤واجتمع االحتاد مرة اخرى اية سنة 

ليقرر أخريا بدء املفاوضات مع تركيا وفق 

 .٢٠٠٥شروط حمددة ابتداء من أكتوبر 

واستنادا لكل ما سبق ميكن اعتبار حزب 

العدالة والتنمية قد جنح يف إدارة معاجلة أو 

قضية انضمام بالده إىل االحتاد ، وتبقى نتيجة 

اء االحتاد حيال هذه املوقف النهائي ألعض

القضية فيه انتصار لدبلوماسية احلزب ولصاحل 

   .حكومته وبلده

موقف حزب العدالة والتنمية من حرب  -ب

أمريكا على العراق

" معادلة حرب أمريكا على العراق"تعترب 

واحدة من أعقد املعادالت اليت واجهت 

احلكومة التركية احلالية ، وحياهلا صدرت عن 

لعدالة والتنمية أثناء محلتهم زعماء حزب ا

االنتخابية وقبلها وبعدها تعهدات أكدوا من 

خالهلا التزامهم الكامل بعدم االخنراط يف 

احلرب ، وتشبتهم بالشرعية الدولية، وبقرارات 

األمم املتحدة ، إال أن عوامل خارجية أساسا 

سامهت يف زعزعة هذا املوقف ، ومن أهم هذه 

  :العوامل

اليات املتحدة األمريكية على إصرار الو *

ضرب العراق ، وتطبيق خمططاا العسكرية 

لغزوه مهما كانت الظروف واألحوال ، دلت 

على ذلك حجم احلشود العسكرية يف جمموعة 

من القواعد العسكرية األمريكية اجلامثة فوق 

أراضي بعض الدول العربية ، وكذلك 

تصرحيات الساسة األمريكيني يف اللقاءات 

صحفية والتلفزيونية ، كما دلت على ذلك ال

الضغوط املتزايدة اليت مارسها الواليات املتحدة 

على حلفائها من أجل استصدار قرار من هيئة 

 .األمم املتحدة يسوغ هلا اهلجوم على العراق

تصدع املواقف األوروبية حيال األزمة ،  *

معسكر رافض : وانقسامها إىل معسكرين 

ب ، بقيادة فرنسا وأملانيا ، للمشاركة يف احلر

ومعسكر داعم للغطرسة األمريكية الداعية لشن 

احلرب وتتزعمه بريطانيا ، وما أفرز هذا 

االنقسام من تداعيات داخل الرأي العام 

   .األورويب وخارجه

تذبذب املوقف العريب حيال األزمة ،  *

، وحرص األنظمة العربية  وازاميته الكاملة
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حلها االستراتيجية اليت تربطتها الشديد على مصا

بأمريكا ، وعجزها عن القيام بأي خطوة أو 

مبادرة حتفظ ماء وجهها أمام شعوا اليت ما 

فتئت خترج كل يوم يف مظاهرات حاشدة 

منددة ذا اخلذالن العريب وبانبطاحيته أمام 

وباستثناء املوقف احملتشم . الصلف األمريكي

اليت جرت قبل  الذي خرجت به القمة العربية

العدوان ، مل تسجل أي مبادرة تتضمن جرأة 

   .أكرب

تنضاف إىل هذه العوامل اخلارجية عوامل 

داخلية تشكل حجر األساس يف ثبات مواقف 

:احلزب ، ومن بينها نذكر

حجم اخلسارة اليت تكبدا تركيا يف حرب  *

اخلليج الثانية ، إذ قدرت مباليري الدوالرات ، 

مة التركية بقيادة حزب العدالة مما دفع احلكو

والتنمية إىل أن تكون أحرص على جتاوز ذلك 

 .قدر اإلمكان يف احلرب اجلديدة

حساسية امللف األمين لدى الساسة األتراك ،  *

إذ أبدوا ختوفا من أن تساهم احلرب على 

العراق يف تقوية النزعة االنفصالية لدى 

ذهان األتراك ، وهو ما يعيد إىل األ/األكراد

شريط املآسي وحرب العصابات اليت كان يقوم 

ا األكراد داخل املدن التركية قبل إلقاء 

 .القبض على زعيمهم عبد اهللا أوجالن

ضغط الشارع التركي الذي رفض رفضا  *

مطلقا اخنراط بالده يف احلرب اليت أعلنتها 

الواليات املتحدة األمريكية على الشعب 

ختلو مدينة من مظاهرة  العراقي ، فيوميا مل تكن

حاشدة تندد بالعدوان وتدعو احلكومة التركية 

 .باختاذ موقف شجاع من تلك احلرب

حساسية العالقة بني حكومة العدالة والتنمية  *

واملؤسسة العسكرية ، اليت تدير دفة احلكم 

هذه مجلة من املالبسات اليت كان هلا  .حقيقة

مواقف انعكاسها املباشر وغري املباشر على 

احلكومة التركية اجتاه العدوان الذي شنته 

أمريكا على العراق ، وما شاا من تردد 

   .واضح

وكان مأتى ذلك كله وجود حالة من احلرية 

والقلق الشديدين اكتنفا مواقف زعماء احلزب 

، وهو ما يلخص حرصهم الشديد على املوازنة 

والتقدير الختاذ موقف مناسب حيفظ لدولتهم 

أكرب قدر من املكاسب ، ويقلل ما  وشعبهم

أمكن من حجم اخلسائر ، وهذا ما يفسر 
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عملية االلتفاف اليت قام ا زعماء احلزب 

   .لضبط خيوط املعادلة

سيناريوهات حزب العدالة والتنمية  -ج

  :لاللتفاف على معادلة احلرب

ال يساور من تتبع مواقف احلكومة التركية 

وتفاعالا اجتاه معادلة حرب أمريكا على 

العراق أدىن شك يف احلكم بأن هذه املواقف 

تضمنت قدرا كبريا من التناقض واالضطراب ، 

لكن من يفحص مليا هذه املواقف ويتتبع 

خيوطها املعقدة خيرج حبكم آخر وهو أن 

مناورة "ضمرت تفاعالت مواقف احلكومة قد أ

قام ا أصحاا من خالل عملية " سياسية

   .تبادل لألدوار غري معلنة

وما يعزز هذا االجتاه هو مجلة من اخلطوات اليت 

قامت ا حكومة العدالة والتنمية ، ومتثلت يف 

 :مخس خطوات

اجلولة اليت قام ا رئيس احلكومة موع : أوال 

العراق من الدول اليت تلتقي حدودها حبدود 

أجل صياغة موقف موحد بني هذه الدول 

جينب املنطقة شبح احلرب ، وقد أمثرت هذه 

اجلولة عقد مؤمتر إقليمي شدد يف بيانه على 

التزام الدول املوقعة عليه خبيار رفض قرار 

احلرب املعلن من جانب واحد من الواليات 

املتحدة وبريطانيا ضد العراق ، كما أكدوا 

ت األمم املتحدة وما تتخذه من تشبثهم بقرارا

موقف يف معاجلتها للمشكلة ، وأخريا دعوم 

الصرحية إىل ضرورة تعامل العراق مع املفتشني 

 .الدوليني ، ففي ذلك ما جينب احلرب عليه

حترك الديبلوماسية التركية ودعوا : ثانيا 

لتفعيل املادة الرابعة من قانون حلف الناتو ، 

احلماية العسكرية ألي دولة  واليت تقضي بتوفري

منخرطة يف احللف ، وتركيا إذ هي منخرطة 

يف احللف يف أمس احلاجة هلذه احلماية خاصة 

مع رغبة أمريكا اجلاحمة الستغالل تراا يف 

توجيه هجمات على العراق، وما قد يسببه هذا 

األمر من انعكاسات سلبية على األراضي 

 .هالتركية سواء من العراق أو من غري

وقد أحدث قرار تفعيل هذه املادة نقاشا حادا 

بني دول احللف قبل أن يستقر قرارهم على 

إرسال قدر من العتاد العسكري يكون رهن 

إشارة اجليش التركي يف حالة أي عدوان على 

بلده ، وقد فسر البعض بأن إرسال حلف الناتو 

هلذا العتاد هو مبثابة دعم غري مباشر منه حلرب 

وهذا ما زاد من رفع . على العراقأمريكا 
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 .احلرج الكبري على احلكومة التركية

على فاتورة استعمال أمريكا " املساومة: "ثالثا 

للتراب التركي يف حرا على العراق ، فكما 

ذكرت سلفا فقد خرجت تركيا من حرب 

اخلليج الثانية خبسارة كبرية قدرت مبليارات من 

وكأا أرادت أن  الدوالرات ، لكنها هذه املرة

وتركت هذه . تضمن أداء مسبقا هلذه الفاتورة

 .اخلطوة إحراجا كبريا للقرار األمريكي

لكن يف املقابل فد تركت انطباعا سيئا لدى 

الشارع العام العريب واإلسالمي ، كما أحدثت 

اضطرابا يف اجلبهة الداخلية للحزب ، إذ تعالت 

ائق أصوات رافضة لذلك ، ولتجاوز هذا الع

جلأت الدبلوماسية التركية إىل استعمال اخلطوة 

   .الرابعة

إرسال احلكومة مذكرة للربملان تدعوه : رابعا 

للتصويت على قرار استعمال التراب التركي ، 

. وقد كان رئيس الربملان أول معارض هلا

وتابعه يف ذلك أغلبية النواب ، وترك موقف 

ا على الربملان الرافض ملساعدة أمريكا يف حر

 .العراق ارتياحا جيدا داخليا وخارجيا

وبعد ضغط  –قبول احلكومة التركية : خامسا 

الترخيص للجيش األمريكي  –شديد 

الستعمال األجواء التركية ، وقد وجد هذا 

األمر معارضة من داخل الربملان واحلكومة 

 .التركية

وقد بدأت احلرب وسارت إىل ما سارت إليه ، 

عامة حزب العدالة والتنمية وكانت تركيا بز

أكرب رابح سواء على املستوى الداخلي أو على 

   .املستوى اخلارجي

مسات وخصائص طبعت مواقف حزب 

  العدالة والتنمية

بتتبعنا ملواقف احلزب حيال املعادالت السالفة ، 

وخباصة معادلة احلرب على العراق ، نستطيع 

القول بأن مواقف احلزب تأرجحت بني موقف 

واجهة املباشرة والصرحية ، وبني املداراة امل

وعلى هذا . واملناورة ، وبني التردد واإلحجام

نستخلص أن موقف أو مواقف احلزب طبعتها 

  :مسات أو خصائص أربعة

املواجهة الصرحية -١

املداراة وااللتفافية -٢

اإلحجام واإلقبال -٣

املناورة املربجمة -٤
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دير دفة مجلة من لقد استطاعت احلكومة أن ت

،  مبرونة سياسية معتربةالقضايا واملعادالت 

كسبت من بعضها نتائج هامة ، لكن حماوالا 

ال تزال مستمرة لكسب نتائج أخرى من 

إن مقاربتنا ملا جيري على  .املعادالت املتبقية

الساحة التركية ال ينسينا حساسية املوقف 

وتعقد الوضع الذي قدر للتجربة السياسية 

جلديدة بزعامة حزب العدالة والتنمية أن تقع ا

فيه ، وكذلك حدة املعادالت اليت وضعت على 

طاولتها وحجم االكراهات الداخلية 

ومثة أسئلة تفرض نفسها وهي . واخلارجية

مرتبطة بدور االكراهات اليت تصيب عملية 

  ، التغيري من خالل اللعبة الدميقراطية 

مدى ميكن  إىل أي :أما السؤال األول فهو

اعتبار اللعبة الدميقراطية مدخال يعول عليه يف 

عملية التغيري واإلصالح السياسي يف ظل 

  االكراهات الدولية ؟ 

والسؤال الثاين هو هل األمر يتعلق فقط مبزيد 

من الفهم واالستيعاب لعراقيل وحدود هذه 

االكراهات أم األمر يتجاوز ذلك إىل البحث 

ى الصمود أمام شدة عن خيارات أكثر قدرة عل

  هذه االكراهات ؟ 

حنن اليوم ومن خالل التجربة التركية احلالية 

أمام حكومة متلك أغليية معتربة ، لطاملا حلمت 

ا احلركات التغيريية واإلصالحية ألجل إجناز 

لكن بعد شهور . براجمها السياسية واالجتماعية

على بداية التجربة بدا يظهر للمتتبعني أن 

األغلبية الربملانية غري كاف إلجناز امتالك 

 .الربامج اليت وعدت ا هذه احلركات

وهذا يدفعنا إىل التأكيد على حمدودية املمارسة 

السياسية يف كثري من دول عاملنا العريب 

واإلسالمي، واحلاجة ماسة أكثر من أي وقت 

مضى للبحث جديا والسعي حثيثا حنو توسيع 

الدميقراطية ، مث  هامش هذه املمارسة بالشروط

استتباع ذلك بفتح اال واسعا أمام باقي 

  .املداخل األخرى
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: اإلسالميون اجلدد يف تركيا 

البدايات ، املكونات ، 

)٤/٤(التحوالت، املعادالت 

  بووانو إدريس  ٢٠١٠أبريل  ٣٠اجلمعة، 

احملور اخلامس

معادالت خفية يف الصراع بني التيار 

اإلسالمي والتيار العلماين بتركيا

يف فصل سابق مت الطرق للبذور األوىل لظهور 

التركية منذ فترة  العلمانية داخل التربة

اإلمرباطورية العثمانية ، واإلشارة ألهم 

مظاهرها وكذا للسلبيات اليت رافقت عملية 

   .توطينها

عن  -الذي حنن بصدد -ويكشف احملور 

خبايا االشكاالت اليت واجهت التيار العلماين 

.وكذا خبايا صراعه مع التيار اإلسالمي

مقاربة والدافع إىل تناول أو لنقل إىل إعادة 

بعض أشواط الصراع بني التيارين مجلة من 

  :احلاجات من أمهها

تعرفنا عن قرب على حقيقة املالبسات  -أ

واحليثيات اخلفية اليت رافقت الصراع بني 

التيارين بعيد تأسيس الدولة التركية احلديثة إىل 

وقتنا احلاضر والتغريات اليت طبعت خطابات 

   .التيارين

صات هذا الصراع ، تنبيهنا ألهم خال - ب

وإمكانات االستفادة من بعض أشواطه على 

عدة مستويات ، وأمهها مستوى التجربة 

   .الدميقراطية العربية

اشكاالت عميقة واجهت النخبة الكمالية  -أ

عقب تأسيس اجلمهورية التركية ، واجهت 

 :النخبة الكمالية أربعة اشكاالت

سبة إجياد هوية وطنية منا: اإلشكال األول 

للتربة التركية ذات اجلذور اإلسالمية 

حتديد بناء سياسي يتفق : اإلشكال الثاين 

  وينسجم مع اهلوية املقترحة

حل مسألة التحديث ، : اإلشكال الثالث 

واملضي بتركيا حنو اللحاق بركب أوروبا 

حسم مفهوم الدميقراطية: اإلشكال الرابع 

كمالية أما اإلشكال األول فقد عملت النخبة ال

على إعادة تشكيل اهلوية التركية على أن تكون 
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، وبالنسبة " تركيا األناضولية"مصاغة يف قالب 

لإلشكال الثاين فقد متت صياغة البناء السياسي 

على األساس اجلمهوري ، أما عملية التحديث 

جوهر اإلشكال الثالث فقد رفعت خيارا 

بالنسبة لعامة النخبة اليت حسمت صراع 

م لصاحل املؤسسة العسكرية األقالي

والبريوقراطيني ، كما حسمت صراع األقاليم 

وإن كان ذلك يف بعدها اهليكلي لصاحل املركز 

بثمن باهظ جدا متثل يف القمع الشديد لكل 

   .خاصة يف املناطق الكردية" استقاليل"تطلع 

لكن اإلشكال الرابع بقي معلقا ، ذلك أن 

خنبة  –احلاكمة النخبة العسكرية والبريوقراطية 

ورثت منطا من التسيري والتنظيم يرجع  -الدولة

إىل احلقبة العثمانية ، غري أا أعادت إنتاج هذا 

النمط يف شكل إيديولوجي حديث ، باعتماد 

للدميقراطية باعتبارها مسألة " الرأس"مفهوم 

خاصة باملسؤولية السياسية ، وليس بالضرورة 

هذا هو مفهوم  تعين املشاركة السياسية ، وكان

احلكومات العسكرية الثالث اليت حكمت 

تركيا منذ احلرب العاملية الثانية عن الدميقراطية، 

ويف كل مرت حدث احنراف عن هذا املفهوم 

كانت املؤسسة العسكرية تتدخل لضبط 

الدميقراطية حىت تكون أكثر انسجاما مع 

   .مفهومها السالف التحديد

يحصل اصطدام بني مع إقرار نظام التعددية ، س

اليت " خنبة السياسة"وتوجهات " خنبة الدولة"

ارتبطت بنوع من العالقة مع اجلماعات 

االجتماعية ، فالقت ترحيبا من لدن بعض 

 .النخب وفئات من الشرائح االجتماعية

اعتربت خنبة السياسة ، واليت تألفت من النواب 

املنتخبني نفسها ممثلة للشعب ، وأكدت بصورة 

ة على املفهوم األفقي للدميقراطية واضح

   .بوصفها مشاركة سياسية

أمام عنصرين حامسني يف البنية " حينئذ أصبحنا 

 :السياسية والدستورية للدولة التركية احلديثة

العنصر األول يتكون من املؤسسة العسكرية -

واليت هلا منظور خاص يف بناء الدولة ، تكرس 

 .عرب أحكام قانونية

 ETATISMالدوالين : ر الثاين العنص-

الذي حيول دون بروز أي نوع من التمايز 

الوظيفي داخل النظام السياسي بني اخلاص 

حسم الصراع يف البداية لصاحل خنبة . والعام
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على " الوصية"الدولة اليت اعتربت نفسها 

   .التقاليد العلمانية

لقد ساهم إقرار نظام التعددية الذي شهدته 

ية التركية إضافة للنقاش السالف الساحة السياس

بني خنبة الدولة وخنبة السياسة يف االنفتاح 

السياسي جتاه خمتلف القوى داخل تركيا ، 

وسيستفيد من هذا االنفتاح التيار اإلسالمي 

حيث سينشط كثريا مع اية الستينات وبداية 

السبعينات وستتبلور داخله خنبة سياسية 

باحلق يف املشاركة إسالمية مل تكتف باملطالبة 

يف العملية السياسية بل جتاوزت ذلك باملطالبة 

، وهذا ما أدى باحلق يف تقسيم السلطة ذاا 

إىل ديد حقيقي لنخبة الدولة اليت عمدت إىل 

حشد جل الوسائل لتقويض بنيان هذه النخبة 

الصاعدة من خالل سياسة جتفيف منابعها 

اطؤ غري وحصل يف البداية تو. والتضييق عليها

" العلمانية"معلن بني خنبة الدولة وخنبة السياسة 

يف مواجهة املكون اجلديد ، ومل تكن هذه 

املواجهة برغم ما صاحبها من اعتقاالت وحل 

لألحزاب وإعالن حالة الطوارئ يف البالد أكثر 

من مرة سوى مؤشرا على رغبة طائفة من خنبة 

الدولة يف اإلبقاء على املفهوم القدمي 

   .ميقراطيةللد

نظام التعددية بداية انفتاح التيارين على -١

   :بعضهما البعض

شكل إقرار نظام التعددية احلزبية والدميقراطية 

مؤشرا هاما يف بدء مرحلة جديدة من العالقة 

بني الدين والدولة يف اتمع التركي يف جتاه 

، مكن من " اجتاه تصاحلي"ميكن أن نقول عنه 

ب بني التيارين اإلسالمي بدء مرحلة التقار

والعلماين داخل تركيا من خالل إجراء حوار 

بداية االعتراف بشرعية كل دميقراطي ، كان 

ومع . يف الوجود العلين ثقافيا وسياسيا طرف

هذا االعتراف حدثت عملية إعادة تكييف يف 

البنية األيديولوجية والسياسية لكل خطاب 

اليب جتاوزت مرحلة القطيعة مع جممل األس

االستئصالية ، وقد اتضحت جتليات هذا 

االعتراف يف االئتالفات احلكومية اليت أبرمها 

ومن ذلك االئتالف كل طرف مع اآلخر ، 

احلكومي الذي عقده حزب السالمة الوطين مع 

م ، واالئتالف ١٩٧٤حزب أجاويد عام 

الذي عقده حزب  ١٩٩٦احلكومي لسنة 

 .الرفاه مع حزب الطريق القومي
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جموع هذه التحالفات بني األحزاب فم

السياسية ذات املرجعية اإلسالمية واألحزاب 

العلمانية من خالل النماذج اليت سبق ذكرها 

وضعت ليس فقط قيودا على الربامج االنتخابية 

للطرفني بل كذلك شكلت متردا واضحا على 

جمموعة من املفاهيم واألحكام التقليدية اليت 

،  الساحقة من التيارين كانت تتبناها الغالبية

وبوسعنا أن نلمس ذلك بشكل واضح يف 

وقد أثر كل . جتربة العدالة والتنمية احلالية

   .ذلك يف خطاب الطرفني

مستويات يف تغري خطاب التيار ٢-

   :اإلسالمي

إن الطابع الذي اكتسته مواقف : ميكن القول 

التجربة خاصة بقيادة زعيمها جنم الدين 

عة من القضايا هو احلدة أربكان صوب جممو

، ففي أكثر من محلة  والشدة يف املواقف

انتخابية ألحزاب التجربة السياسية كان التأكيد 

على عدم التنازل للجبهة العلمانية العسكرية أو 

التصريح علنا باملواقف املتشددة املدنية ، وكان 

البالغة ،  اجتاه بعض القضايا ذات احلساسية

ي املربم بني تركيا كالتحالف االستراتيج

وإسرائيل ، واملوقف من املؤسسات البنكية 

الدولية ، وقضية انضمام تركيا لالحتاد 

األورويب، وقضايا أخرى وطنية كقضية 

 .احلجاب

لكن يف حبر جتربة حزب الرفاه القصرية يف 

احلكومة االئتالفية مع حزب الطريق القومي سنة 

 ، وقبل أن جتهض بعد أقل من سنة من ٩٦

ملسنا تكوا عرب االنقالب العسكري األبيض ، 

تغريا يف مواقف التجربة السياسية اإلسالمية ، 

فما كان يرفع يف احلملة االنتخابية مل يكن 

، ال نذكر فقط  مطابقا متاما ملا هو يف الواقع

بأن التجربة السياسية اإلسالمية وقعت بني 

مطرقة احملافظة على مواقفها اليت كانت تغري 

 ا كثريا من مجاهريها وبني سندان الضغوط

اخلارجية والداخلية وعلى رأسها ضغوط 

بل ألن بوادر قدر كبري من . املؤسسة العسكرية

تنازل التجربة بدا واضحا عند عقد التحالف 

وبدا أيضا حينما مع احلزب اليميين ، 

اصطدمت التجربة بسور من االكراهات 

ن تغري من الداخلية واخلارجية فرضت عليها أ

حدة خطاا ومواقفها ، خاصة بعدما فرضت 

عليها املؤسسة العسكرية تطبيق مجلة من 

  .التوصيات والشروط
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بدأت عقب هذه الفترة مناقشات عميقة داخل 

التجربة السياسية اإلسالمية اجتهت إىل ضرورة 

إعادة النظر يف طريقة إدارة الصراع السياسي 

على من خالل توسيع هامش االنفتاح 

، األطراف األخرى داخل الساحة السياسية

وحنو إعادة ترتيب كثري من األولويات ، وحنو 

التخفيف من حدة اخلطاب السياسي ، وحنو 

إعادة جدولة املعارك داخل الساحة السياسية مبا 

خيدم املصلحة الوطنية ، ويتجاوز حالة 

االحتراب السياسي ، واالستنزاف غري املقدر 

وقد توجت هذه املناقشات ود ، للطاقات واجله

اليت تزعمتها  –العميقة داخل التجربة السياسية 

مبيالد التجربة السياسية -أطر قيادية شابة

اليت سبق " حزب العدالة والتنمية"اجلديدة جتربة 

شكلت " حركة سياسية"أن أشرت إىل أا 

حتوال ومنعطفا داخل التجربة السياسية ذات 

وبالرغم من كون .بتركيااملرجعية اإلسالمية 

غالبية أعضائها هم من كوادر هذه التجربة ، 

فهي أيضا قد ضمت أطرا وكفاءات كان هلا 

 .سابق انتماء للتيار العلماين والتيار القومي

صحيح أن هناك جمموعة من االكراهات 

أسهمت يف بروز هذا التحول ، لكن يف نفس 

الوقت هناك شيء آخر كان له حضوره البارز 

، وهو التقارب الواضح الذي تزايد يف املدة 

األخرية بني أطراف داخل التيار العلماين 

وأطراف مقابلة هلا داخل التيار اإلسالمي ، 

ففي هذا األخري وجدت قيادات كسبت مرونة 

سياسية معتربة ، وحنكة سياسية مقدرة 

استطاعت أن متنح ذه وبتلك التجربة 

قراطيا جديدا ، الدميقراطية التركية نفسا دمي

ومل يكن هذا الذي حدث من  .وقفزة نوعية

التقارب إال طورا آخر من أطوار االعتراف 

املتبادل بني التيارين ، جاء ليؤكد بامللموس 

جناعة توسيع جمال الرؤية واإلبصار لدى 

الطرفان يف تنزيل بعض التصورات واملفاهيم 

 .بقدر من الواقعية وجتنب املثالية احلاملة

 :مستويات يف تغري خطاب التيار العلماين-٣

عربت أصوات عدد غري قليل من املتشددين يف 

التيار العلماين عن قلقها جراء النمو املطرد 

للتيار اإلسالمي ، ووصوله إىل سدة احلكم يف 

جتربة حزب الرفاه : ظل التجربتني األخريتني 

مع زعيمها جنم الدين أربكان الذي توج كأول 

مي يصل إىل سدة احلكم يف دولة زعيم إسال

علمانية ، وجتربة حزب العدالة والتنمية اليت ما 

تزال تقود احلكومة التركية احلالية برئاسة زعيم 

   .احلزب رجب طيب أردوغان
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ترى النخبة العلمانية اليسارية والقومية املتشددة 

أن صعود التنظيم السياسي اإلسالمي يف اآلونة 

لدميقراطية والعلمانية اليت األخرية يهدد األسس ا

يرتكز عليها النظام السياسي التركي ، ومل تغفر 

هذه النخبة املتشددة من العلمانيني للتجربة 

السياسية ذات املرجعية اإلسالمية القدمية وال 

اجلديدة التزامها الظاهر والعلين بقواعد اللعبة 

الدميقراطية وتأكيدها على متسكها بالعلمانية 

وها الكفيلة بضمان احلرية الدينية ، اليت اعترب

فزعماء هذا االجتاه يرون أن التزام تيارات 

التجربة السياسية اإلسالمية ورفعها لشعار 

الدميقراطية ما هي إال تكتيكات سياسية فرضها 

عليها الوضع السياسي الراهن ، وأا ستتنصل 

من كل االلتزامات إذا ما أصبح هلا نفوذ أقوى 

 .يف النظام واتمع التركي وشعبية أكرب

من هذا املنطلق تعتقد النخبة العلمانية املتشددة 

أن التيار اإلسالمي ينبغي أن حياصر بكل 

الوسائل ، وإال سيزداد راديكالية مع ازدياد 

شعبيته مستغال الفضاء الدميقراطي وفضاء 

 .احلريات اليت تكفلها الدميقراطية التركية

 :الدميقراطي االنفتاح العلماين-٤

كثريا ما حيصل تناغم بني هذه النخبة العلمانية 

ومثيلتها داخل املؤسسة العسكرية ، فتفرز يف 

موجة من التضييق ال حيد من أحايني كثرية 

  :استمرارها وتغوهلا إال عامالن

خارجي ، نقصد به مالحظات : العامل األول 

املنتظم الدويل ـ وخباصة مالحظات االحتاد 

الذي كثريا ما عاب على الساسة  -األورويب

األتراك جتاوزام املتكررة يف جمال احلريات 

  .وحقوق اإلنسان

داخلي ، وهو هام أيضا ، : والعامل الثاين 

ونقصد به رأي خنبة أخرى من العلمانيني ، 

حيث يتسم تصور هذه النخبة باالعتدال 

   .واالتزان

ن أ(يتصور أصحاب هذا االجتاه من العلمانيني 

صعود جنم التيار اإلسالمي ، وجناح جتربته 

ال يعد السياسية سواء القدمية أو اجلديدة 

بالضرورة حتديا للعلمانية وال للدميقراطية يف 

ويرون أن الدميقراطية والعلمانية . تركيا

مبفهومهما الليربايل الذي مسح بالتعددية 

واالختالف داخل إطار متفق عليه قد توطدتا 

ا على مدى نصف قرن يف ورسختا أسسهم

فقد أصبحت اتمع والنظام السياسي التركي، 

الدميقراطية على وجه اخلصوص صيغة سياسية 
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مقبولة من طرف مجيع الفرقاء السياسيني 

إسالميني وعلمانيني ، يساريني وميينيني ، كما 

أن نصف قرن من العمل الدميقراطي قد أدى 

،   نشيطإىل نشوء ثقافة دميقراطية وجمتمع مدين

يعتنق ويدافع هو بنفسه عن الدميقراطية 

) واحلريات اليت يكفلها له نظامه السياسي

)٢٤(.   

من زاوية أخرى ترى هذه الفئة من املعتدلني 

العلمانيني أن النظام السياسي التركي قد جنح 

إدماج التيار اإلسالمي يف إىل حد كبري يف 

 ، وفتح له قنوات العمل اللعبة الدميقراطية

السياسي وحرية التعبري والترويج لربناجمه عرب 

وسائل اإلعالم املسموح ا ، وأدى إدماج 

اإلسالم السياسي يف العمل الدميقراطي 

ووجوده داخل دوائر احلكم وصنع القرار 

وتعرفه عن قرب على املشاكل والقضايا اليت 

كبح ودئة منهجه تواجه اتمع التركي إىل 

ازدادت التجربة السياسية ، ف وخطابه السياسي

وأصبح بكل هدوء جزء هلذا التيار اعتداال ، 

من النسيج السياسي يعمل على حتقيق أهدافه 

 .داخل اإلطار الدميقراطي التعددي

إن اخنراط التجربة السياسية ذات املرجعية 

االسالمية داخل املعترك السياسي التركي ساهم 

ين يف حتقيق حسب الفئة املعتدلة من التيار العلما

االنسياب اهلادئ للتيار اإلسالمي ومشاركته 

الطبيعية يف احلياة السياسية ، وانطالقا من هدفه 

املشروع فله احلق أن تكون لديه وجهات نظر 

اجتاه جمموعة من القضايا اليت تعتمل داخل 

الساحة التركية من ذلك وجهة نظره يف مفهوم 

اسية سواء العلمانية ، إذ ترى هذه التجربة السي

هذا املفهوم الذي صاغه القدمية أواجلديدة أن 

كمال أتاتورك وال تزال فئة من العلمانيني تتبناه 

فالعلمانية . ينبغي أن يطاله قدر من التغيري

حسب هذه الفئة من العلمانيني تعين فصل 

الدين عن الدولة وإخضاع الدين ومؤسساته 

ية لسلطة الدولة بينما حتاول النخبة اإلسالم

تبتعد بالدين املؤطرة يف التجربة السياسية أن 

 وتنأى به عن أن يكون حتت سيطرة الدولة

وتكفل له استقالال معينا ، وهذا ما حيقق حتوال 

من علمانية يف مفهوم العلمانية داخل تركيا 

ديكتاتورية وقسرية خيضع فيها الدين لسلطان 

الدولة إىل علمانية حقيقية تكفل مزاولة الدين 

   .احلريات الدينية للجميعو
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وتؤكد فئة العلمانيني املعتدلني أن وجود جزء 

وجهوده لتغيري (كبري من التيار اإلسالمي ، 

مفهوم العلمانية ، وتوسيع هامش احلريات 

الدينية قد أثرى بال شك احلقل السياسي 

واحلياة السياسية التركية ، كما مكن من جعل 

ليربالية حقا تسمح الدميقراطية التركية دميقراطية 

. بالتباين واالختالف يف إطار تعددي حر ونزيه

وينظر هؤالء لتدخالت اجليش واملؤسسة 

العسكرية املتكررة يف احلياة السياسية التركية 

على أا اعتداء صريح وواضح على مسار 

 .)٢٥) (الدميقراطية ، وإضعاف هلا

إن تدخالت املؤسسة العسكرية من أجل ضبط 

جتماعية تتفاعل داخل اتمع التركي عمليات ا

حسب االجتاه العلماين املعتدل  -وليس خارجه 

من شأا أن تؤدي إىل ممارسات تسلطية  –

، كما أن اقتراب  تقلص من مساحة الدميقراطية

املؤسسة العسكرية من حركية اتمع 

ومساحاته جيعل احتمال االصطدام بني 

عسكرية وارد جدا، العلمانية املدنية والعلمانية ال

ذلك أن العلمانية املدنية داخل تركيا ال تستطيع 

ومن شأن  التجدد إال استنادا إىل الدميقراطية ،

اقتراب املؤسسة العسكرية من حركية اتمع 

يقلص من هامش هذه ومراقبتها الصارمة له أن 

الدميقراطية وهذا ما يؤدي يف النهاية إىل هدم 

ية اليت متارس يف إطار وتقويض العلمانية املدن

، وتكون النتيجة جمموعة من األحزاب السياسية

نصف / وجود نظام علماين نصف دميقراطي

تسلطي ، متارس نصف الدميقراطية داخله 

جمموعة من األحزاب العلمانية ، وميارس نصف 

التسلط ضد خصوم النظام العلماين وقواعدهم 

   .االجتماعية من طرف املؤسسة العسكرية

قا للعلمانيني املعتدلني فان احتواء التيار وطب

اإلسالمي وضمان التزامه باملبادئ اليت يرتكز 

عليها النظام السياسي التركي ال يتحقق 

باألسلوب الذي ينهجه اجليش وال النخبة 

العلمانية املتشددة ، فتلك السياسات حقا 

تقصي التيار اإلسالمي لفترات عن العمل 

ه ، لكنها يئ السياسي وحتجم من وجود

لعودته القوية ملسرح احلياة وهو أكثر صالبة 

  .وقوة

أن املعسكر (ويعترب العلمانيون املعتدلون 

العلماين واليساري مسؤول إىل حد كبري عن 

منو وصعود التيار اإلسالمي ، وأن احلل ال 

يكمن يف التآمر عليه ، بل يكمن يف استرداد 

ئ مبراجعة الكتلة الشعبية ، واستردادها يبتد
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عميقة ونقد ذايت حقيقي ، وإعادة ترتيب 

 .حسب مقتضيات املرحلة) ٢٦) (لألوليات

خالصات من معركة الصراع بني  -ب

التيارين

تبني بامللموس للطرفني أو للتيارين -١

بأن اإلسالمي والعلماين داخل اتمع التركي 

الصراع التارخيي الطويل حول مسألة اهلوية هو 

ومقدرات  زف لطاقات الطرفان ،صراع مستن

الكيانني ، ومهما طال فلن يزيد الطرفان إال 

والطرفان معا توصال إىل شبه . انكسارا وضعفا

أن معركة اهلوية ليست اتفاق غري معلن 

باملعركة اليت حتسم إبان فترات معينة بقدر ما 

 حتتاج سنوات بل حقبا ، ومن مث انصرفوا

معهم اقتصاديا تأهيل جمتمبعركة الصراع حنو 

ال أعين ذا الكالم أن معركة . واجتماعيا

اهلوية يف تركيا قد حسمت ائيا بقدر ما أقول 

إنه بعد أشواط من املعارك املستنزفة حول هذه 

ميكن املسألة تبني بامللموس أا معركة 

االستعاضة عنها مبعارك أخرى اكثر مردودية 

يف وتوصل الطرفان أيضا ومها -٢ .وإنتاجية

جلة املعركة إىل أن ممكنات حركة اإلصالح 

والتغيري ليس فقط بالنسبة للتيار اإلسالمي بل 

كذلك للطرف العلماين ولباقي األطراف 

السياسية مبختلف أيديولوجياا حمدودة جدا ، 

وال ميكن للطرفني معا وال ألطراف أخرى 

شبيهة ما أن تتجاوز ذلك فقط باإلرادة 

ائرة من اخلطوط احلمراء فهناك دالذاتية ، 

مرسومة سلفا ومثة إكراهات دولية واقليمية 

ضاغطة ، ومن هنا كان ال بد من تظافر جهود 

   .األطراف مجيعها

فإذن هناك إدراك معترب من طرف فصائل 

ومكونات التيارين اإلسالمي والعلماين داخل 

اتمع التركي هلذه املنظومة ، ومن مثة يعمالن 

الصراع من تبديدها يف على صرف معركة 

معارك مستنزفة لطاقات ومقدرات الطرفني إىل 

تنمية اتمع وتأهيله ليكون له دور حضاري 

   .على املسرح الدويل

حدث حتول ملحوظ يف التجربة -٣

طبعتها يف الدميقراطية التركية ، وهكذا جند أن 

عقد التسعينات من القرن املاضي وبداية األلفية 

 زت أدوات جديدة يف إدارة العملالثالثة قد أفر

السياسي السلمي قطعت مع أدوات طبعتها 

مع هذا . خالل الستينات من القرن املاضي

التحول بدا من الصعب اآلن استمرار االقتراب 

" النقية"من النموذج العلماين وفق النصوص 
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األوىل للجمهورية العلمانية اليت أسسها 

جدا يف  مصطفى كمال أتاتورك ، وهذا يفيدنا

قياس وإدراك الديناميكية الكامنة يف صريورة 

التطور التارخيي واالجتماعي الذي فرضته 

معطيات جديدة وحراك جديد وفاعل جديد 

   .أيضا

لقد أفرزت التجربة الدميقراطية التركية -٤

انتقاال أكاد أقول نوعيا وفريدا يف إصدار كل 

تيار أحكاما إيديولوجية ضيقة اجتاه اخلصم 

لقد استطاعت التجربة النجاح يف خر ، اآل

إعادة صياغة اخلطاب العلماين بطبعته 

" السلفية"األتاتوركية ، واإلسالمي بطبعته 

 .األوىل

هذا االستيعاب املتبادل بني الطرفني أمثر 

اعترافا متبادال خلق يف النهاية تعايشا للطرفني 

كما خلق قدرا من داخل الساحة التركية ، 

ركوب سفينة الدميقراطية وحماولة  التفاهم على

الوصول ا إىل بر األمان بشراكة متبادلة يف 

حصل إدراك من لدن أطراف . قيادة دفتها

بعد زمن من  - املعادلة الدميقراطية يف تركيا 

مساحات مشتركة للعمل بني أن مثة  - الصراع

سوف ، وأن مثة مساحات اختالف ،  التيارين

لكن يف  اآلخر ، لن يكون يف وسع أحد إلغاء

وسع كل طرف أن يتنازل عن قدر معني 

لآلخر ، وبإمكان الطرفني أن يشتغال معا يف 

   .املساحات املشتركة تلك

بالرغم مما طبع وما يزال يطبع التجربة -٥

الدميقراطية التركية من سلبيات إال أا 

استطاعت أن حتتوي بشكل سلمي أكرب 

العريب  تقاطب سياسي إيديولوجي يف العامل

واإلسالمي ، وأشدمها حدة وقوة ، وهو 

االستقطاب بني التيار العلماين والتيار 

وبصرف النظر عن املواجهة . اإلسالمي

الدميقراطية أو شبه الدميقراطية اليت واجه ا 

قطاع هام من النخبة العلمانية بتحالف مع فئة 

أخرى داخل املؤسسة العسكرية النجاح الباهر 

لتجربة السياسية ذات املرجعية الذي حققته ا

اإلسالمية يف طبعتها األوىل مع حزب الرفاه ، 

يف حماولة الستبعاد هذه التجربة دميقراطيا من 

ساحة احلكم ، إال أن هذه النخبة بكل 

أجنحتها مل تعبث يف النهاية يف نتائج 

االنتخابات ، ومل تزورها ، ومل تقلب 

حقائقها، كما مل تسع إلسقاط احلزب 

انقالب عسكري كما جرى يف اجلزائر ، ب
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بقدرما استخدمت كل التحالفات والتكتيكات 

السياسية ، والضغوط السياسية املمكنة من 

عرب نفس اجلسر الذي أجل استبعاد التجربة 

   .وصلت به إىل سدة احلكم

ونفس األمر حصل مع جتربة حزب العدالة 

والتنمية ، فلم حيصل أن مست صناديق 

وال زورت إرادة الناخبني وال االقتراع ، 

صحيح كانت هناك ضغوط . خلطت النتائج

لكن كل ذلك وفق . أخرى على التجربة

 .كما نرى ونسمع" دميقراطية"سيناريوهات 

  خامتة البحث

ميكن اعتبار جتربة اإلسالميني يف تركيا فريدة 

ونوعية من عدة نواحي أمهها إمياا منذ وقت 

سي يف عملية التغيري مبكر بأمهية املدخل السيا

واإلصالح ، فهي قد مارست السياسة يف 

الربملان واحلكومة وفق نظام دميقراطي ، وآمنت 

بشروطه كلها ، وعملت يف اهلامش الضيق 

املسموح هلا به ، وبالرغم من ذلك فانتظام هذا 

التيار ضمن شروط اللعبة الدميقراطية أتاح له 

مية ، التعبري عن طروحاته علنا وبطريقة سل

وهكذا تكون الدميقراطية اليت كانت وسيلة 

الستيعاب التيار اإلسالمي والتقليل من 

هي نفسها محلت هذا " أصوليته"و" أخطاره"

التيار ممثال حبزب الرفاه يف التجربة السابقة 

وحزب العدالة والتنمية يف التجربة احلالية إىل 

 .السلطة يف تركيا اجلمهورية العلمانية

اإلسالميني أو جتربة التيار اإلسالمي إن جتربة 

يف شقها السياسي الذي مثلته األحزاب الستة 

وتعاملها داخل الساحة السياسية وفق 

مقتضيات النظام الدميقراطي مكنها من التعرف 

عن قرب على الواقع االجتماعي واالقتصادي 

والسياسي بكل حتدياته ، ومكنها أكثر من 

التيار  التعرف على خصمها اآلخر وهو

كيف يفكر، وبأي أسلوب يتحرك ، : العلماين

وأكسب كل ذلك حركية وفاعلية ومزيدا من 

   .التفهم والعقلنة

لعل املتتبع للساحة الدميقراطية التركية يدرك 

متاما أن هناك قدرا معتربا من التطور والنجاح 

قد شهدما الساحة الدميقراطية التركية أدى 

ت الكربى باملعىن إىل احتواء إحدى االشكاال

الثقايف والسياسي داخل قيم وقواعد الدميقراطية 

والتعددية احلزبية ، وأعتقد أن جزءا من هذا 

األمر قد حيصل يف ظل التجربة الدميقراطية 

العربية شرط أن يقوما الطرفان أو أطراف 
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املعادلة مبراجعة حقيقية ملواقفها وخلطاا 

قراطي وألدوات اشتغاهلا ، يف ظل مناخ دمي

   .صحي وسليم

ففي ظل هذا املناخ ال خوف ميكن أن حيصل 

من أي قوة سياسية كيفما كانت مرجعيتها 

وأيديولوجيتها ، فالدستور الذي وفر أجواء 

وجودها ، ووجود غريها من القوى السياسية ، 

هو نفسه قادر أن يوفر القيود الكفيلة مبنعها 

ناخ ومنع غريها إذا رأى فيها ديدا هلذا امل

  .الدميقراطي ، باألساليب واألدوات الدميقراطية

اهلوامش

نادية حممود مصطفى ، العصر العثماين من - ١

القوة واهليمنة إىل بداية املسألة الشرقية ، 

مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم ، 

منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، ج 

١١ص . مـ١٩٩٦/هـ١٤١٧سنة  ١١

حرب ، آليات احلركة اإلسالمية يف حممد -٢

سنة  ١٣١تركيا ، جملة السياسة الدولية ، ع 

 .١٢٨م ، ص ١٩٩٨

علي أمحد لنب مع جمموعة من املؤلفني ، -٣

الدولة –أخطاء جيب أن تصحح يف التاريخ

 ٢دار النشر للجامعات املصرية ، ط - العثمانية

، ص  ١م ، ج ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٥، سنة

١/٢. 

نفسه  املرجع-٤

املرجع السابق -٥

أمحد نوري النعيمي ، احلركات اإلسالمية -٦

حاضرها ومستقبلها ،  –احلديثة يف تركيا 

دراسة حول الصراع بني الدين والدولة يف 

، دار البشري بعمان ، سنة  ١تركيا ، ط 

 .٥م ، ص ١٩٩٣/ هـ١٤١٤

مصطلح يطلقه الدكتور أمحد العماري ، -٧

 - معة حممد بن عبد اهللا بفاسأستاذ التاريخ جبا

 .على هذه احلضارة -املغرب

نادية حممود مصطفى ، العصر العثماين من -٨

القوة إىل بداية املسألة الشرقية ، مشروع 

العالقات الدولية ، منشورات املعهد العاملي 

م ، ١٩٩٦/هـ١١٤١٧للفكر اإلسالمي ، ط

١٥٩، ص  ١١ج 

١٦٠املرجع نفسه ، ص -٩

رجع السابق امل-١٠

أمني حسن عمر ، الصراع بني العلمانية -١١

واإلسالم يف الشرق األوسط ، منشورات بيت 

، سنة  ١ط –املعرفة لإلنتاج الثقايف ، السودان 

 .١٥/١٦، ص  ١٩٩٠



التحدي الصهيوين                  )٤_٢١(املتابع اإلستراتيجي                              التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٩من ٣٧                             ٢٠١٠- االولكانون 

الصراع بني العلمانية واإلسالم يف الشرق -١٢

٢٣/٢٤: األوسط ص 

٣٩/٤٣: املرجع السابق -١٣

احلركة اإلسالمية " دين ، حممد نور ال-١٤

احلركات  "، حبث قدم إىل مؤمتر" يف تركيا 

، تنظيم مركز الدراسات " اإلسالمية يف آسيا

٥، ص ١٩٩٦اآلسيوية جبامعة القاهرة ، سنة 

النور ، : تعين كلمة ايشيك يف التركية -١٥

 .) .الضوء

هي إحدى التسميات اليت تطلق على -١٦

ا تعرف ا يف الساحة هذه اجلماعة ، وأكثر م

 .التركية

آليات احلركة اإلسالمية يف تركيا ، جملة ١٧-

١٢٨السياسية الدولية ، ص 

" احلركات اإلسالمية احلديثة يف تركيا ١٨-

حاضرها ومستقبلها دراسة حول الصراع بني 

٣٠/٣١: ص " الدين والدولة يف تركيا 

١٢٦/١٢٧: املرجع السابق ص -١٩-

١٢٧جع السابق ص املر-٢٠-

١٢٨نفسه ص -٢١-

نفسه -٢٢-

سعيد خالد احلسن ، النموذج -٢٣-

االنتفاضي ، دراسة يف األبعاد االدراكية 

والسياسية لالنتفاضة يف فلسطني، أطروحة لنيل 

جامعة  –الدكتوراه يف احلقوق ، كلية احلقوق

م ٢٠٠٢احلسن الثاين ، الدار البيضاء ، يوليوز 

٣ص  ١، ج 

دينا صالح شحاتة،االسالم السياسي -٢٤-

ومستقبل العلمانية يف تركيا ، جملة السياسة 

م ، ص ١٩٩٨سنة  ١٣١الدولية ، عدد 

١٥٨. 

 .املرجع السابق--٢٥

  املرجع السابق-٢٦-

قائمة املصادر واملراجع 

نادية حممود مصطفى ، العصر العثماين من -١

لشرقية ، القوة واهليمنة إىل بداية املسألة ا

مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم ، 

منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، ج 

 .مـ١٩٩٦/هـ١٤١٧، سنة  ١١

علي أمحد لنب مع جمموعة من املؤلفني ، -٢

الدولة –أخطاء جيب أن تصحح يف التاريخ

 ٢دار النشر للجامعات املصرية ، ط - العثمانية

١٩٩٥/ هـ  ١٤١٥، سنة

أمحد نوري النعيمي ، احلركات اإلسالمية -٣

حاضرها ومستقبلها ،  –احلديثة يف تركيا 
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دراسة حول الصراع بني الدين والدولة يف 

، دار البشري بعمان ، سنة  ١تركيا ، ط 

 .م ١٩٩٣/ هـ١٤١٤

أمني حسن عمر ، الصراع بني العلمانية -٤

واإلسالم يف الشرق األوسط ، منشورات بيت 

، سنة  ١ط –إلنتاج الثقايف ، السودان املعرفة ل

١٩٩٠. 

احلركة اإلسالمية يف " حممد نور الدين ، -٥

احلركات  "، حبث قدم إىل مؤمتر" تركيا 

، تنظيم مركز الدراسات " اإلسالمية يف آسيا

 .١٩٩٦اآلسيوية جبامعة القاهرة ، سنة 

سعيد خالد احلسن ، النموذج االنتفاضي ، -٦

اد االدراكية والسياسية دراسة يف األبع

لالنتفاضة يف فلسطني ، أطروحة لنيل 

جامعة  –الدكتوراه يف احلقوق ، كلية احلقوق 

 .م٢٠٠٢احلسن الثاين ، الدار البيضاء ، يوليوز 

سنة  ١٣١جملة السياسة الدولية ، ع ٧-

  مـ ١٩٩٨

الدكتور إدريس بووانو يف سطور *

ل من مواليد مدينة القصر الكبري بشما-

 .م١٩٧١املغرب سنة 

تلقى تعليمه االبتدائي واإلعدادي والثانوي -

بنفس املدينة ، وتعليمه اجلامعي مبدينة الرباط 

 .حيث يقيم ويشتغل ا حاليا

 :على املستوى األكادميي *

حصل على اإلجازة يف اآلداب من جامعة -

 .م١٩٩٥حممد اخلامس بالرباط سنة 

دروس السلك حصل على شهادة استكمال -

الثالث ، ختصص النقد األديب احلديث بنفس 

 .م١٩٩٧اجلامعة سنة 

حصل على شهادة الدكتوراه يف اآلداب من -

 .م٢٠٠٢جامعة احلسن الثاين بالبيضاء سنة 

 -حصل على دبلوم الدراسات العليا املعمقة -

شعبة الفلسفة وعلم النفس وعلم  -املاجستري

مس بالرباط سنة االجتماع جبامعة حممد اخلا

 .م٢٠٠٣

حصل على شواهد أخرى يف جماالت علم -

التواصل ، وعلم الربجمة والتخطيط وإعداد 

 ...املشاريع

نشرت له مقاالت علمية يف جمال ختصصه -

األديب وأخرى يف جمال اهتماماته الثقافية 

والفكرية على صفحات جمالت علمية وجرائد 

 .حملية

جمموعة من -وما يزال يؤطر -أطر -

النشاطات العلمية والدورات التكوينية 
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والتدريبية داخل فضاءات مجعيات اتمع املدين 

 .سواء داخل املغرب أو خارجه

 :على مستوى امللف التركي *

يعد من املتخصصني يف امللف التركي داخل 

 .املغرب

فقد قام بزيارات متكررة إىل تركيا منذ سنة -

ا من التعرف على ، متكن من خالهل ٢٠٠٠

ونسج . التيارات السياسية اإلسالمية والعلمانية

مع بعضها عالقات جد هامة كان له أثرها 

الواضح يف تطور العالقات املغربية التركية 

سواء على املستوى احلزيب أو على املستوى 

 .السياسي أو على املستوى االقتصادي

نقل جتربة التيار اإلسالمي وموقعه ، -

ته مع باقي أطراف الساحة السياسية وعالقا

التركية من خالل مقاالت علمية وحبوث 

أكادميية على صفحات جرائد وطنية وجمالت 

 .دولية

حماضرات ، وشارك يف  -وما يزال - قدم -

ندوات ، كما عقد حوارات ، ويف ثنايا كل 

ذلك بسط للمتتبعني واملهتمني أهم ما متيزت به 

ة وخباصة جتربة التيار التجربة السياسية التركي

.اإلسالمي

  

  

  


