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مدخل
يعود ت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية يف تركيا �إىل بدايات القرن املا�ضي بعد تويل
م�صطفى كمال �أتاتورك احلكم  ,حيث عرفت هذه الفرتة ن�شوء حركات وجمعيات �صغرية تتبع
طرق وطقو�س خا�صة بها كالطرق ال�صوفية والنق�شبندية والتيجانية وغريها من الطقو�س التي كان
يتبعها امل�سلمون...
لكن �أول الأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية املنظمة يف تركيا ت�أ�س�ست يف ال�ستينيات على يد
جنم الدين اربكان با�سم حزب النظام الوطني الذي حظر ن�شاطه بعد اقل من �سنة على ت�أ�سي�سه,
ومل يي�أ�س اربكان من �إقفال حزبه القدمي �إذ �رسعان ما �أ�س�س حزبه اجلديد فيما بعد وهو حزب
ال�سالمة الوطني ثم حزب الرفاه وحزب الف�ضيلة وجميع هذه الأحزاب مت حظرها بقرارات
ق�ضائية � ,إىل �أن جاء العام  2001الذي ت�شكل فيه حزب العدالة والتنمية بقيادة طيب رجب
�أردوغان تلميذ اربكان وابنه الروحي.
و�إذا عدنا �إىل تاريخ هذا احلزب جنده امتدادا حلركات �إ�سالمية قدمية ,فهو ولد من رحم �أحزاب
�إ�سالمية مت حظرها وحلها بقرارات من حمكمة الد�ستور الرتكية ,وجتمعت معظم ال�شخ�صيات يف
هذه الأحزاب يف حزب واحد وهو حزب العدالة والتنمية .وقبل احلديث عن حزب العدالة
والتنمية �سنعرج قليال على هذه الأحزاب املحظورة ,و�سنتناول ب�شكل موجز �أهم املراحل التي
مرت بها هذه الأحزاب� ,إىل �أن نعود �إىل احلزب الأبرز �أال وهو حزب العدالة والتنمية.
حدد النظام ال�سيا�سي اجلمهوري اجلديد يف تركيا بعد تويل م�صطفى كمال �أتاتورك احلكم
ّ
عدة مبادئ �أ�سا�سية �سارت عليها تركيا يف القرن املا�ضي ,و�شكلت الالءات التي و�ضعها حزب
ال�شعب اجلمهوري كونه حزب �أتاتورك وحزب تركيا الأول مبادئ �أ�سا�سية �سار عليها الد�ستور
الرتكي �أي�ضا  ,و�أ�صبحت مبادئ اجلمهورية وال�شعوبية والقومية والعلمانية التي و�ضعها حزب
�أتاتورك عام  1923ك�أربعة مبادئ �أ�سا�سية لي�س فقط للحزب كحزب �إمنا للد�ستور الرتكي �أي�ضا,
و�أ�ضيف �إليها الحقا يف العام  1935مبدئي الدوالنية والثورة  ,وحاول �أتاتورك يف تلك الفرتة
اعتماد العلمنة يف النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي والق�ضاء على جميع املظاهر والطقو�س الإ�سالمية
يف بلد يدين �أكرث من  %99من �سكانه بالإ�سالم� ,إال �أن االنقالبات والظروف ال�سيا�سية التي
مرت بها تركيا  ,غريت مفهوم هذه املبادئ وذلك لوجود الأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية والطرق
⁕ مهند�س حمركات الديزل و�أول من طالب من على منرب جمل�س النواب الرتكي بتحرمي املا�سونية يف تركيا

و�إغالق حمافلها ,وقد ت�أثر يف بداية حياته بالطريقة النق�شبندية.
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الإ�سالمية كالنق�شبدنية والتيجانية وغريها ,وال ميكن �إغفال العن�رص الكردي الذي بقي حمافظا على هويته
الإ�سالمية (نتيجة �سيا�سة القمع والتمييز العن�رصي التي مور�ست جتاه الأكراد خالل العقود املا�ضية وحتى
�إىل يومنا هذا) ,بحيث �أ�صبح من غري املمكن �إلغاء وجود جمهور هذه اجلماعات والأحزاب الدينية
واملجموعات العرقية الكبري  ,فجاء د�ستور العام ( 1982بعد الثورة الإ�سالمية يف �إيران) لي�شكل نقلة
نوعية يف انت�شار الإ�سالم ال�سيا�سي يف تلك الفرتة  ,وبد�أت مظاهر الإ�سالم تنت�رش �شيئا ف�شيئا يف جميع
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
�أمام هذه الوقائع التي حتدثنا عنها جند �أن «د�ستور  1982حمل تغيريات جذرية يف نظرة العلمانية
�إىل الدين  ,وعلى رغم ت�أكيده على العلمانية ومبادئ �أتاتورك يف املادة � ,42إال �أن املادة  23ت�شري �إىل
تدر�س يف م�ؤ�س�سات التعليم
�أن ي�أخذ تعليم الثقافة الدينية والأخالق مكانة بني الدرو�س الإجبارية التي ّ
االبتدائي واملتو�سط حتت رعاية و�إ�رشاف الدولة .كما ي�ؤكد التوجه اجلديد للنظام الع�سكري ما ورد يف
اخلطة اخلم�سية للتنمية التي �أقرت يف العام  ,1983وجاء يف اخلطة �أن املجتمع الرتكي مير يف مرحلة
ت�صنيع �رسيع وتغيري ,ومن اجل حماية الدولة وعدم ت�رشذم الوحدة الوطنية ,يقع دور كبري على عاتق
امل�ؤ�س�سة الدينية»(((.

 -1نور الدين ,حممد  -قبعة وعمامة  :مدخل �إىل احلركات الإ�سالمية يف تركيا ,دار النهار للن�رش – بريوت ط – 1ني�سان
� - 1997ص.28-27-
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� ً
أوال :الأحزاب ال�سيا�سية يف تركيا ما قبل العدالة والتنمية
 حزب النظام الوطني«�شكل خو�ض جنم الدين اربكان االنتخابات م�ستقال وجناحه يف النيابة عن حمافظة قونية حمطة مهمة
وتاريخية �ساهمت يف ت�أ�سي�س �أول حزب �إ�سالمي �سيا�سي يف تركيا وهو حزب النظام الوطني.
ت�أ�س�س حزب النظام الوطني يف  26كانون الثاين عام  ,1970و�أكد بيان احلزب على املا�ضي
و�شدد احلزب على �أن الإ�سالم �أ�سا�س وم�صدر احلياة والنظام
الإ�سالمي لرتكيا دون ذكر كلمة �إ�سالم ّ ,
وكل معرفة وف�ضيلة  ,وهو �رشط حترر لي�س تركيا فقط بل العامل كذلك وهو يتعار�ض مع املفهوم العلماين
التقليدي للدولة  ,ومتثل احلزب يف الربملان يف تلك الفرتة �إ�ضافة �إىل اربكان بنائبني انتقال �إليه من حزب
العدالة اليميني  ,وهما ح�سن اق�صاي وعارف حكمت غونة.
يعمر حزب النظام طويال �إذ مت حظره بعد انقالب � 12آذار  1971ملخالفته العلمانية  ,غادر
مل ّ
اربكان بعدها �إىل �سوي�رسا ملدة ق�صرية  ,ثم عاد لي�ؤ�س�س بنف�سه حزب ال�سالمة الوطني.
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 حزب ال�سالمة الوطنيت�أ�س�س حزب ال�سالمة الوطني يف 11ت�رشين الأول عام  , 1972وقد �شارك احلزب يف انتخابات
 14ت�رشين الأول عام  1973ونال  % 11,8من الأ�صوات ,وح�صل على  48نائب ًا من �أ�صل 450
نائبا  ,كما �شارك احلزب للمرة الأوىل يف ائتالف حكومي يف تركيا يف  26ك 2عام � , 1974إذ
توىل �أربكان يف تلك الفرتة من�صب نائب رئي�س احلكومة  ,و�شكل ثنائي ناجح مع حزب ال�شعب
اجلمهوري وحزب العدالة ,ويف كال االئتالفني عامي  1977-1975توىل اربكان من�صب نائب
رئي�س احلكومة ...و�أ�صبح اربكان وحزبه جزءا ال يتجز�أ من اخلطاب ال�سيا�سي ولكن على النمط
الإ�سالمي  ,و�ساهمت م�شاركة الإ�سالميني يف ال�سلطة وللمرة الأوىل يف تعزيز النفوذ الإ�سالمي داخل
�إدارات الدولة ويف احلياة العامة  ,ومع �أن الأ�صوات التي نالها حزب ال�سالمة قد انخف�ضت �إىل %8,6
�إال انه حافظ على عدد الأ�صوات التي نالها �سابقا (مليون وربع مليون �صوت ) ,وا�ستمر احلزب مفتاح ًا
لأي ائتالف حكومي مع الأحزاب ال�صغرية املوجودة مع عدم ح�صول �أي من حزبي ال�شعب والعدالة
مبفرده على �أغلبية مطلقة .وا�ستمر هذا الو�ضع حتى � 12أيلول  1980تاريخ ثالث انقالب يف تاريخ
تركيا ,حيث اتخذ جمل�س الأمن القومي عام  1981قرارا بحل جميع الأحزاب ال�سيا�سية ومنها حزب
ال�سالمة الوطني(((.
كان للحزب �أثر كبري يف قرار تركيا يف �آذار  1974بغزو قرب�ص واحتالل الن�صف ال�شمايل منها
كرد على حماولة االنقالب الذي قام بها �أن�صار �ضم اجلزيرة �إىل اليونان بقيادة الكولونيل �ألب �أر�سالن
توركي�ش .وترتكز منطلقات حزب ال�سالمة الوطني على نظرية مفادها � :أن البالد تتعر�ض مل�ؤامرة
امربيالية �صهيونية �شيوعية ت�ستهدف الوقوف �ضد �إقامة الدولة الدينية.
عالوة على ذلك ،عار�ض احلزب الوجود الع�سكري الأمريكي يف تركيا واعتربه موجه ًا �ضد الدول
و�شدد احلزب على �أن انت�شار املبادئ الإ�سالمية ال ينبغي �أن يكون بالقوة بل من خالل
ال�رشق �أو�سطيةّ ،
خلق بيئة منفتحة للفرد امل�سلم.

�آراء و�أفكار احلزب
ـ �رضورة عودة امل�ؤ�س�سات املهمة التي تكر�س العقيدة الإ�سالمية.
ـ العمل على �إرجاع النا�س �إىل الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها.
 -2امل�صدر ال�سابق –�ص.25-24-23 -
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ـ احلكم و�سيلة ملر�ضاة اهلل وخدمة للأمة.
ـ �إ�صالح التعليم ليكون �أداة موجهة �إىل الأخالق الفا�ضلة.
ـ افتتاح امل�صانع يف الأنا�ضول وا�ستيعاب ال�شباب للعمل فيها بد ًال من هجرتهم للعمل يف

�أوروبا مما يفقدهم دينهم و�أخالقهم.

ـ �رضورة مقاطعة ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة.
ـ �إ�صالح جهاز الإعالم ليخدم م�صالح الأمة وينمي ثقافتها.
ـ قيام الت�صنيع الثقيل وكذلك الت�صنيع احلربي(((.
يف هذا ال�سياق ال ميكن �إغفال ت�أثري الثورة الإ�سالمية يف �إيران على احلركات الإ�سالمية يف

تركيا« ,فقد �أعرب اربكان وحزبه عن دعم الثورة الإ�سالمية الإيرانية عام  ,1979واعتربها
�رضبة لالجتاه العلماين والغربي .ومع �أن االختالفات املذهبية بني ال�سنة وال�شيعة كانت من

عوامل �ضبط الت�أثري املبا�رش للحدث الإيراين على تركيا� ,إال �أنه ال مراء يف �أن الثورة الإيرانية
�أطلقت دعما معنوي ًا كبرياً و�أحيان ًا مادي ًا للحركات الإ�سالمية يف تركيا .فظهرت منظمات
كثرية يف تركيا ت�سعى لتقليد منوذج الثورة الإ�سالمية يف �إيران»(((.

ا�ستطاع جنم الدين �أربكان خالل تر�ؤ�سه حزب ال�سالمة و توليه نيابة رئا�سة احلكومة يف
تلك الفرتة �أن «ي�صنع �أول اخرتاق �إ�سالمي حقيقي لل�سلطة التنفيذية يف اجلمهورية العلمانية
منذ ت�أ�سي�سها على يد �أتاتورك .ومل ميهل �أربكان احلكومة طوي ً
�صوتت تركيا
ال �إذ ما لبث �أن ّ
يف الأمم املتحدة لأول مرة منذ �إعالن اجلمهورية ل�صالح احلق الفل�سطيني يف ا�سرتداد �أر�ضه
املغت�صبة من ِقبل ال�صهاينة ،بل وزادت احلكومة ب�ضغوط من جناح �أربكان الت�صويت �إىل
جانب القرار الدويل الذي يعترب ال�صهيونية حركة عن�رصية ،ف�ض ً
ال عن اعرتاف تركيا مبنظمة
التحرير الفل�سطينية كممثل �رشعي لل�شعب الفل�سطيني ,كما ا�ستطاع �أي�ضا �أن يحقق العديد من
النجاحات على ال�صعيد الداخلي ،مثل قيادة حملة للتنمية ال�صناعيةّ ،
مرك ًزا على ال�صناعات
الثقيلة� ،إذ جنح يف �إقامة  70م�صن ًعا خالل �سنتني ،وذلك ف�ض ً
ال عن افتتاح  30مدر�سة دينية،
كما بلغ يف عهد هذا االئتالف عدد طالب مدار�س الأئمة واخلطباء ما يزيد عن خم�سني
تخرج من
�ألف طالب .و�شهدت هذه الفرتة بداية ظهور ال�شاب رجب طيب �أردوغان الذي ّ
مدار�س الأئمة واخلطباء ،وتوىل من�صب رئي�س فرع احلزب يف مدينة �إ�سطنبول ،والقى ن�شاطه
 -3احلركات والأحزاب الدينية يف تركيا  -موقع ال�سكينةhttp://www.assakina. - 2012-1-12-
com/center/parties/8202.html?print

 -4نور الدين ,حممد  -قبعة وعمامة  :مدخل �إىل احلركات الإ�سالمية يف تركيا ,دار النهار للن�رش – بريوت
ط – 1ني�سان � -1997ص – .30 -29
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�إعجاب جنم الدين �أربكان ،ثم حتول الإعجاب بعد ذلك �إىل احت�ضان ورعاية لأردوغان ،الذي تنب�أ له
�أربكان مب�ستقبل باهر.
عندما �شعر حزب ال�سالمة بقوته ،وب�أنه �صار جز ًءا من احلياة ال�سيا�سية يف تركيا� ،رشع ُم َن ِّظروا
وبينوا للنا�س �أن الإطار ال�سيا�سي لرتكيا
احلزب ب�شن حملة �إعالمية منظمة على �أ�س�س العلمانية يف تركيا ّ
اجلديدة يناق�ض املبادئ الأ�سا�سية للإ�سالم ،حيث يق�ضي الإ�سالم بتوحيد ال�سلطات ال�سيا�سية والدينية
حتت �سيطرة الدين ،ويف هذا املعنى ف�إن العلمانية والنظام العلماين �ضد الإ�سالم وال�رشيعة وخا�صة تطبيقها
يف تركيا ،و�إن اخلونة هم وحدهم الذين يقولون ب�أن الدين وال�سيا�سة �شيئان منف�صالن ،لأن امل�سلمني ال
يف�صلون �ش�ؤون الدنيا عن �ش�ؤون الآخرة ...كما طالب احلزب بقطع العالقات مع الكيان ال�صهيوين،
و�رضورة وقف التعامل بالربا ،ووقف حماوالت االن�ضمام �إىل ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ،وتركيزه على
الدعوة لإن�شاء �سوق �إ�سالمية م�شرتكة.
وبقدوم عام  1980كانت ال�سماء ال�سيا�سية يف تركيا ملبدة بالغيوم وتنذر بالكثري من ال�صواعق،
�إذ نفذ �صرب جرناالت اجلي�ش الرتكي ف�أخذوا يتحينون الفر�صة لالنق�ضا�ض على حزب ال�سالمة وزعيمه
�أربكان .وكانت ال�رشارة لهذا الأمر عندما �أقام حزب ال�سالمة مهرجا ًنا جماهري ّي ًا يف مدينة قونية بعنوان
حترير القد�س وح�رضه مائة �ألف تركي ،وعلته ال�شعارات الإ�سالمية والهتافات املنادية بت�أ�سي�س دولة
�إ�سالمية ،ف�سارع اجلي�ش الرتكي باالنقالب واال�ستيالء على ال�سلطة يف � 12أيلول  ،1980واتخذ
قرارا بحظر حزب ال�سالمة الوطني ووجهت لزعيمه �أربكان وزمالئه تهم تدور حول حر�ص
االنقالبيون ً
حزب ال�سالمة على �إعادة دولة الإ�سالم لرتكيا والتخل�ص من الأفكار العلمانية واملبادئ الكمالية(((.

 -5جنم الدين �أربكان ..املجاهد الإ�سالمي الرتكي – موقع ق�صة الإ�سالم.http://www.islamstory.com-
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 حزب الرفاهت�أ�س�س حزب الرفاه الإ�سالمي يف « 19متوز عام  1983وهو امتداد طبيعي حلزب ال�سالمة الوطني
الذي ُحظرت ن�شاطاته �إثر انقالب � 12أيلول  ،1980وفيما كانت قيادات حزب ال�سالمة الوطني
وعلى ر�أ�سها جنم الدين اربكان و�شوكت قازان وغريهم قيد الإقامة اجلربية �أو النفي �أو ال�سجن  ,تداعى
من بقي حرا من �أع�ضاء احلزب �إىل جتميع �شملهم وال�سعي لت�أ�سي�س حزب جديد على �أنقا�ض احلزب
املحظور  ,وهكذا ولد حزب الرفاه بقيادة احمد تقدال وبتن�سيق مع زعامات حزب ال�سالمة املمنوعة
من ممار�سة الن�شاط ال�سيا�سي  ,وعاد جنم الدين �أربكان �إىل زعامة حزب الرفاه يف �شهر ت�رشين الأول عام
 1987بعد رفع احلظر عن ن�شاط جميع زعماء الأحزاب املحظورة»(((.
�شارك حزب الرفاه يف االنتخابات البلدية اجلزئية وللمرة الأوىل بعد ت�أ�سي�سه عام “ , 1984ونال
 % 4,4من الأ�صوات و�سبب هذا التدين �أن احلزب كان ي�ؤ�س�س نف�سه من جديد  ,ثم �أن فئة كبرية من
قادة ال�سالمة الوطني كانت قد انخرطت حتت مظلة حزب الوطن الأم ...وذهبت معظم �أ�صوات
حزب الرفاه �إىل حزب الوطن الأم  ,ونال حزب الرفاه يف االنتخابات البلدية عام 778,622 1984
�ألف �صوت ,كما نال يف االنتخابات النيابية عام � 1,717,425 - 1987صوت بن�سبة %7,16
مبجموع نواب قارب  21نائبا  ,وتابع �صعوده يف االنتخابات البلدية عام  1989بنيله ن�سبة % 9,8
من الأ�صوات  ,ومنذ ذلك التاريخ بد�أ حزب الرفاه ي�ضع يده على بلديات كربى مثل قونية � ,سيوا�س ,
اورفه وغريها.
كما خا�ض احلزب االنتخابات النيابية يف  -10ت – 1991 – 1بالتحالف مع حزب احلركة
القومية وحزب الدميقراطية  ,وحقق هذا االئتالف جناحا مهما بلغت ن�سبته  , % 16,9وقدرت
ن�سبة الرفاه من هذه الأ�صوات  , %12-11وقارب عدد نواب الرفاه ب�أربعني نائبا من �أ�صل 450
نائب .وحقق احلزب انت�صارا تاريخيا يف االنتخابات البلدية التي جرت يف � 27آذار  ,1994حيث
حل يف املركز الثالث بن�سبة  , %19,07وللمرة الأوىل فاز الرفاه برئا�سة �أهم بلدينت يف تركيا وهما
ا�سطنبول وانقره  ,ويبدو �أن انتخابات العام  1994البلدية مهدت للفوز ال�ساحق الذي حققه الرفاه
يف االنتخابات النيابية التي جرت يف  24ك� , 1995 1إذ �سجل فيها الرفاه ما ن�سبته  %21,389من
الأ�صوات  ,م�سيطرا على املجل�س النيابي بـ 158نائبا  ,م�شكال حكومة جديدة وللمرة الأوىل يف 29
حزيران  1996برئا�سة جنم الدين اربكان وباالئتالف مع تان�سو ت�شيللر زعيمة حزب الطريق القومي,
 -6نور الدين ,حممد  -قبعة وعمامة :مدخل �إىل احلركات الإ�سالمية يف تركيا ,دار النهار للن�رش – بريوت ط – 1ني�سان
� -1997ص.57 -
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ومل يكتف حزب الرفاه بانت�صاره عامي 1994و ,1995و�إمنا ح�صل يف االنتخابات البلدية اجلزئية
التي جرت يف  – 2حزيران –  1996على  % 23,52من الأ�صوات(((.
ويف مقارنة اخلطاب ال�سيا�سي بني حزبي الرفاه وال�سالمة الوطني جند �أن “حزب الرفاه متيز عن �سابقه
حزب ال�سالمة الوطني بعدد من اخل�صائ�ص عك�ست قدرته على تطوير م�ؤ�س�ساته وخرباته التنظيمية
والتعبوية يف �إدارة العمل ال�سيا�سي� ،سواء كحزب معار�ض �أو كطرف يف ائتالف حاكم ،فلم يقت�رص
با�ستقطابه على التجار القرويني و�أع�ضاء الطرق الدينية ,و�إمنا امتد لي�شمل �رشائح جديدة من الفئات
املهم�شة من التجار ال�صغار واملوظفني والطلبة .ومثلت الكثري من املواقف ال�سيا�سية حلزب الرفاه امتداداً
لكثري من املبادئ التي قام عليها حزب ال�سالمة الوطني من حيث انت�صار الدولة العلمانية وما تتبناه من
�سيا�سات نابعة من عقلية املحاكاة للغرب ذي الثقافة املتعار�ضة مع القيم الرتكية وموقفه برف�ض ان�ضمام
تركيا �إىل املجموعة الأوروبية لتهديد ذلك مل�صالح تركيا احلقيقية على ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي
والثقايف ،والدعوة �إىل ان�ضمام تركيا كدولة قائد �إىل جمموعة �إ�سالمية جديدة ت�ضم بلدان العامل الإ�سالمي
كافة يف �إطار منظمة للتعاون الدفاعي و�أخرى للتعاون الثقايف ،و�سوق �إ�سالمية واحدة وعملة واحدة
يتم تداولها يف العامل الإ�سالمي.
�إال �أن النجاحات املتتالية التي حقّقها احلزب بح�صوله على ن�سبة متقدمة يف االنتخابات الربملانية
والبلدية ،ودخوله يف ائتالفات حاكمة مع �أحزاب �سيا�سية متنوعة يف تركيا و�إدراك قيادات احلزب
ب�شكل �أكرث الواقع ال�سيا�سي الرتكي ومتطلباته ،هذا بالإ�ضافة �إىل ات�ساع وتنوع قاعدته االنتخابية،
واحتوائه على كوادر قيادية تتوزع ما بني اجتاهات ليربالية وحمافظة وراديكالية ،كل هذه العنا�رص �أدت
�إىل �إ�ضفاء طابع �أكرث براغماتية ومرونة على مواقفه ال�سيا�سية .كذلك �ساهم هذا الأمر يف عدم حتول
حزب الرفاه �إىل حزب ديني ،و�إمنا حر�ص على ت�أكيد التزامه باملنظور القومي ونفي ال�صبغة الدينية
البحتة التي حاولت الأو�ساط العلمانية �أن ت�ضفيها عليه .مع ذلك ميكن الت�أكيد �أن جتربة حزب الرفاه قد
متيزت عن جتارب معظم حركات الإ�سالم ال�سيا�سي يف العاملني العربي والإ�سالمي بتبنيها الكامل لقواعد
الدميقراطية وقيم التنظيم احلزبي الذي ميار�س العمل ال�سيا�سي من اجل الو�صول �إىل ال�سلطة ،ال دعوة
النا�س لاللتزام بتعاليم الإ�سالم مبعزل عن ال�سيا�سة ،رغم حر�صه كحزب على التم�سك بثوابت عامة ملا
ميكن ت�سميته بخطاب حركات الإ�سالم ال�سيا�سي املناق�ض اليدولوجيا الغرب الثقافية وال�سيا�سية وعلى
التم�سك بالنموذج البديل الإ�سالمي احل�ضاري.
وجند �أن جتربة و�صول حزب الرفاه �إىل احلكم متحالف ًا مع حزب الطريق القومي م ّثل نقطة حا�سمة يف
تاريخ النظام العلماين الرتكي ،واحلقيقة �أن الرفاه مل يختلف يف توجهاته جتاه عدد من الق�ضايا اجلوهرية عن
�سابقيه من الأحزاب العلمانية الأخرى ،كت�رسيح املتطرفني الإ�سالميني من اجلي�ش ،والتعاون الع�سكري
 -7امل�صدر ال�سابق � -ص.94 -90 -
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طبق احلزب قرارات جمل�س الأمن القومي بحذافريها ،كما انه مل
مع �إ�رسائيل والق�ضية الكردية ،فقد ّ
مي�س مبادئ العلمانية �إال حماولة �إلغاء قانون منع احلجاب للعامالت بالهيئات
يقم باتخاذ �أي �إجراء قد ّ
احلكومية ،و�رسعان ما تراجع عنها .لقد كانت موجات العنف والفو�ضى الداخلية قبل انقالب عام
 ،1980على الرغم من عدم تورط حزبي النظام الوطني وال�سالمة الوطني فيها ب�شكل مبا�رش� ،إال �أن
�إلغاء كل منهما على التوايل (الأول عام ( )1973والثاين عام  )1980يف�رس ات�صاف �سيا�سة حزب الرفاه
وقيادته باحلذر يف �إعالن مواقف �إ�سالمية مت�شددة �آزاء بع�ض الق�ضايا لعدم ا�ستفزاز امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
فلم يقم احلزب بانتقاد الدولة العلمانية القائمة �أو الفرتة ال�سابقة وال �سيما فرتة �أتاتورك  ,كما �إن العامل
اخلارجي بقي حا�رضاً بالقوة جلهة عالقات تركيا بحلف الأطل�سي ،والرغبة الرتكية باالن�ضمام �إىل االحتاد
الأوروبي ،مما �أثر على خطاب التيار الإ�سالمي و�أدى �إىل اندماجه يف منظومة القيم الدميقراطية الغربية
تدريجي ًا(((.
و�أ�سوة بقرارات احلل التي رفعتها املحكمة الد�ستورية الرتكية على الأحزاب التي �شكلها اربكان
جاء القرار الف�صل من نف�س املحكمة بحل حزب الرفاه بتاريخ  -18ك -2عام  , 1998وكان وقع
هذا القرار «لطيفا على �أع�ضاء احلزب املنحل  ,و�شعروا ب�شيء من الر�ضا �إذ كان ميكن �أن يكون القرار
�أق�سى مبراحل  ,فقرار احلل ال مينع حتى رئي�س احلزب جنم الدين اربكان من تر�شيح نف�سه م�ستقال يف
�أي انتخابات مقبلة  ,وي�سمح جلميع �أع�ضاء احلزب ونوابه بالعمل ال�سيا�سي وت�شكيل الأحزاب با�ستثناء
�سبعة منهم وان مل مينعهم القرار من تر�شيح �أنف�سهم كم�ستقلني يف �أي انتخابات جديدة»(((.
ويذكر يف هذا املجال �إىل انه بلغ عدد املنت�سبني حلزب الرفاه «�أكرث من �أربعة ماليني و� 200ألف
ع�ضو  ,فيما بلغ عدد الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم مل�صلحته يف االنتخابات النيابية عام  1995نحو �ستة ماليني
ناخب»(.((1

 -8عماد ,عبد الغني – احلركات الإ�سالمية والإ�صالح ال�سيا�سي – درا�سة مقارنة بني التجربتني الإيرانية والرتكية – جملة
الغدير – العدد � - 50أيار . 2010-
 -9خا�شقجي  ,جمال � -أهل الرفاه ي�شعرون بالر�ضا الن قرار املحكمة كان معتدال – �صحيفة احلياة-1-18 –-
. 1998
 -10حزب الرفاه – �صحيفة النهار – .1998-1-16

13

 حزب الف�ضيلة الرتكيتعود بدايات ت�أ�سي�س حزب الف�ضيلة «�إىل 17كانون الأول من العام  1998عندما ا�ستبق زعيم
حزب الرفاه جنم الدين اربكان حل املحكمة الد�ستورية الرتكية حزب الرفاه وم�صادرة �أمواله ومقاره
وختمها بال�شمع الأحمر  ,وفوق ذلك حظر �أي ن�شاط �سيا�سي له �شخ�صيا ملدة خم�س �سنوات ,ف�أوحى
�إىل احد معاونيه وهو �إ�سماعيل البتكني ت�أ�سي�س حزب جديد �سماه حزب الف�ضيلة .ويف غ�صون الأ�شهر
الثالثة التالية حدث ما كان متوقعا �إذ بد�أ �أع�ضاء حزب الرفاه املنحل وكوادره باالنتقال �إىل حزب
الف�ضيلة  ,واكتملت لعبة تغيري اال�سم التي �أ�شار �إليها اربكان بان�ضمام معظم نواب الرفاه يف الربملان �إىل
احلزب اجلديد  ,وجاء قرار ت�شكيل احلزب اجلديد ليدفع باملدعي العام يف تركيا �إىل القول � ,إذا ر�أينا �أن
�أي حزب �سيحل مكان احلزب الذي مت حله �أي الرفاه ف�سن�سعى كي ت�صدر املحكمة الد�ستورية القرار
نف�سه بحقه �أي حله �أي�ضا وم�صادرة �أن�شطته (.((1
بعد حظر ن�شاط اربكان وم�صادرة �أمواله ملدة خم�س �سنوات  ,ظل اربكان يعمل يف الظل من
خالل حزب الف�ضيلة وظل الزعيم الأوحد له بحيث انه ي�رشف على جميع القرارات املتعلقة باحلزب,
«فقد عني �إ�سماعيل البتكني زعيما للف�ضيلة وهو حماميه وعني �أي�ضا رجائي قوطان رئي�سا للحزب وعبد
اهلل غول نائبا لرئي�س احلزب وجميعهم مقربني جدا منه  ,ومل يكن حزب الف�ضيلة وكذلك �سلفه الرفاه
بحاجة �إىل متويل خا�ص  ,الن الدولة تقدم لكل حزب ما يقارب اخلم�سة ماليني دوالر �سنويا  ,ولو مل
يتم حظر هذين احلزبني املذكورين حل�صلوا على هذا املبلغ  ,ومل يعتمد �أيا منهما على متويل خارجي ,
�إمنا مت متويلهما من �أتباعهم يف تركيا و�أوروبا  ,كما �أن غالبية العمال الأتراك كانت تدعم حزب الف�ضيلة
وتقدم له الأموال(.((1
ويف تطور ملفت لتاريخ الأحزاب الإ�سالمية التي �أ�س�سها اربكان بدءا من حزب النظام الوطني
�إىل حزبي ال�سالمة و الرفاه  ,جاء قراره م�شاركة املر�أة يف العمل ال�سيا�سي مهما � ,إذ انه وللمرة الأوىل
عينت �أربع ن�ساء يف القيادة املركزية حلزب
مت �إ�رشاك املر�أة الرتكية يف العمل احلزبي الإ�سالمي  ,حيث ّ
الف�ضيلة بينهم ال�صحفية والكاتبة ال�شهرية ناظلي اجلاق ,ومع �أن حزب الف�ضيلة نا�ضل ب�شدة من اجل
حرية املر�أة يف ارتداء احلجاب .كما نا�ضل لدخول املر�أة املحجبة الوظائف العامة والنيابة واجلامعات,
«�إال �إن ناظلي اجلاق مل تكن حمجبة« .وارتبطت باحلزب حادثة منع نائبته (مروة قاوقجي) من دخول
الربملان والتي كانت املر�أة الوحيدة املحجبة فيه ،وهو الأمر الذي �أحدث �ضجة �سيا�سية و�إعالمية داخل
 -11فاعور ,كامل – حزب الرفاه الرتكي املحظور ينبعث يف حزب الف�ضيلة – حتالف علماين �إ�سالمي يدعو �إىل
انتخابات مبكرة  -جملة الكفاح العربي – .1998-3-7
 -12احل�سيني  ,هدى – ال�رشق الأو�سط يف �أنقرة -تركيا �إىل �أين – هل الهدف �إقامة جمهورية �إ�سالمية يف تركيا ؟
�صحيفة ال�رشق الأو�سط – .1998-6-19
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تركيا وخارجها انتهت ب�إ�سقاط ع�ضويتها لرف�ضها خلع احلجاب و�إ�سقاط جن�سيتها الرتكية ونفيها خارج

البالد»(.((1

واجه حزب الف�ضيلة «تعنتا �شديدا من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ولعل �أبرزها �إدانة رئي�س بلدية ا�سطنبول

(�آنذاك ) رجب طيب �أردوغان يف � 24أيلول  ,1998واحلكم عليه بال�سجن ملدة ع�رشة �أ�شهر ب�سبب

خطاب كان قد �ألقاه يف كانون الأول  1997بالقرب من �سعرت وقال فيه � :أن امل�ساجد هي ثكناتنا،
وامل�آذن حرابنا ،والقباب خوذاتنا ،وامل�ؤمنون جنودنا⁕ ،...ومتثل �إدانته ف�صال يف املعركة التي �أطلقتها

الدولة الرتكية يف �شباط � 1997ضد الن�شاطات الإ�سالمية ويقوم فيها اجلي�ش بدور رئي�س»(.((1

وبالفعل ا�ستقال رجب طيب �أردوغان من ع�ضوية حزب الف�ضيلة وقال انه «كان قد اجرب على

اال�ستقالة بو�سائل قانونية ولكن غري عادلة  ,و�أر�سل �أردوغان ر�سالة �إىل قيادة الف�ضيلة يعلمها فيه

با�ستقالته» (.((1

ويف �إطار احلمالت امل�ستمرة على حزب الف�ضيلة يف تلك الفرتة «طلبت وزارة العدل الرتكية رفع

احل�صانة الربملانية عن ثمانية نواب من حزب الف�ضيلة بينهم رئي�سه رجائي قوطان يف �إطار ق�ضية مالية

تتناول مبلغ قدره �أربعة ماليني دوالر»(.((1

كما �أ�صدرت املحكمة الد�ستورية العليا يف �أنقرة حكم ًا يق�ضي ب�إغالق احلزب وحظر ن�شاطه

وم�صادرة ممتلكاته  ,بعد اتهامه بانتهاك الد�ستور واملبادئ العلمانية واجلمهورية ،لي�صبح رابع حزب له
توجه �إ�سالمي ُيحظر ن�شاطه بعد حظر �أحزاب النظام الوطني وال�سالمة والرفاه التي كان يتزعمها جميع ًا
(جنم الدين �أربكان)« ,ولتنتهي م�سرية ا�ستمرت ثالث �سنوات و� 6أ�شهر و� 4أيام من  17ك� 1إىل 22

حزيران  ,2001علما �أن الدعوى حلظره بد�أت يف �أيار � , 1999أي �إنها ا�ستمرت �سنتني  ,و�ساهمت
ت�رصيحات ومواقف النواب نازيل اجلاق وبكري طوقات ومروى قاوقجي ورم�ضان يني ده ده وحممد
�سيالي ب�شكل رئي�س يف �إغالق احلزب حتى �إنهم منعوا من العمل ال�سيا�سي ملدة خم�س �سنوات وذلك

مبوجب املادة  69من الد�ستور  ,كما منعوا من �أن يكونوا يف عداد امل�ؤ�س�سني �أو الأع�ضاء �أو القياديني �أو
املراقبني لأي حزب خالل هذه املدة .بعد حل حزب الف�ضيلة �أ�صبح من غري املمكن بقاء قاعدة من %16

من الناخبني (نحو  7ماليني �صوت – يف تلك الفرتة ) من دون حزب ميثل توجهاتهم»(.((1

 -13احلركات والأحزاب الدينية يف تركيا  -موقع ال�سكينة http://www.assakina.com/ - 2012-1-12-
center/parties/8202.html?print

 -14العالف � ,إبراهيم خليل  -خارطة احلركات الإ�سالمية يف تركيا املعا�رصة  -موقع دنيا الر�أي – 2012-1-10
 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/09/34756.html� -15أردوغان ي�ستقيل من الف�ضيلة م�ضطراً – �صحيفة ال�سفري – . 1998- 10-27
 -16امل�ؤ�س�سة الرتكية تتخل�ص من القيادي الإ�سالمي الأبرز – �صحيفة ال�سفري – .1998-9-24
 -17نور الدين ,حممد – حظر حزب الف�ضيلة :انتقام احلراب من احلجاب – �صحيفة امل�ستقبل – . 2001-6-26
⁕ جزء من ن�ص اخلطبة التي �ألقاها �أربكان م�أخوذ من ق�صيدة �شعرية قدمية.
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�شهد حزب الف�ضيلة خالل م�سريته عدة انق�سامات بني �أع�ضائه وبني النواب املنتمني �إىل هذا احلزب,
كما �ساهمت عوامل �أخرى يف زيادة اخلالفات بني احلزب  ,منها اعتقال رجب طيب �أردوغان رئي�س
بلدية ا�سطنبول (يف تلك الفرتة ) الذي ّ
�شكل �رضبة قا�سية للحزب «فخالل غيابه عن حزب الف�ضيلة
تعر�ض احلزب لهزمية يف االنتخابات النيابية التي جرى تنظيمها يف ني�سان  , 1999حيث فاز بـ%15,4
من الأ�صوات  ,مقارنة بن�سبة  % 21,3كان حزب الرفاه فاز بها قبل � 3سنوات  ,الأمر الذي اعطى
احلزب حينها  111مقعدا من مقاعد الربملان ال .550وهناك م�ؤ�رشات على حدوث انق�سامات داخل
حزب الف�ضيلة منها العامل العرقي املهم  ,فالزيادة املت�سارعة يف �صفوف الناخبني ل�صالح حزب الرفاه
خالل الت�سعينات كانت ناجتة �إىل حد ما عن ت�أييد تركي وا�سع املدى يعود يف الأ�سا�س �إىل كل من املوقف
املعادي للم�ؤ�س�سة احلاكمة والذي تبناه احلزب � ,إ�ضافة �إىل ت�أكيده على الهوية الدينية بدال من الأ�صل
العرقي  ,لكن وخالل انتخابات العام  1999تخلى العديد من الإ�سالميني الأتراك عن ت�صويتهم ل�صالح
حزب الف�ضيلة من اجل حزب العمل القومي الذي يجمع بني الإ�سالم والقومية العرقية الرتكية  ,وهذا
التحول زاد من احلرية التي تواجه قيادة حزب الف�ضيلة  ,الأمر الذي يعني �أن العودة لهوية دينية قطعية
قد ي�شكل خطرا على الق�ضية املطروحة �أمام املحكمة الد�ستورية ,كما ان�سحب نائبان بارزان يف الربملان
من �أ�صل كردي عن حزب الف�ضيلة لين�ضما حلزب الوطن الأم يف احتجاج وا�ضح �ضد قيادة احلزب
النتقادات داخلية ب�سبب نداءاها الرامي للتعجيل بتنفيذ عقوبة الإعدام �ضد �أوجالن»(.((1
�أمام هذه العوامل التي �ساهمت يف حل حزب الف�ضيلة الرتكي  ,مل ي�ستطع قادة هذا احلزب ت�شكيل
حزب �سيا�سي موحد كما ح�صل يف ال�سابق  ,بل ت�شكل بفعل تلك اخلالفات حزبان منف�صالن وخمتلفان
فكريا و�سيا�سيا وايديولوجيا  ,فكان �أن �شكل رجب طيب �أردوغان حزب العدالة والتنمية الذي �سار يف
طريق جتديدي ,مطورا كثريا من املفاهيم التي تتعلق باحلركات الإ�سالمية يف العامل العربي والإ�سالمي ,
�أما احلزب الأخر الذي اتخذ لنف�سه طريقا مماثال حلزب الف�ضيلة وكافة الأحزاب التي �شكلها رائد احلركة
الإ�سالمية يف تركيا جنم الدين اربكان فهو حزب ال�سعادة الذي �أ�س�سه رجائي قوطان.

 -18احلركات الإ�سالمية يف تركيا هل تدفعها �سيا�سيات احلكومة �إىل التطرف – �صحيفة ال�رشق الأو�سط -5-22 -
.2000
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 حزب ال�سعادةت�أ�س�س حزب ال�سعادة يف  20متوز  2001على �أنقا�ض حزب الف�ضيلة الذي مت حله � ,إذ انق�سم
حزب الف�ضيلة �إىل حزبني الأول �أي حزب ال�سعادة الذي ميثل التيار املحافظ للحركة ال�سيا�سية الإ�سالمية
يف تركيا برئا�سة جنم الدين اربكان  ,والثاين ميثل التيار املتجدد للحركة الإ�سالمية ,بحيث �سار كل منهم
يف طريق دون �أن ين�سى التيار املتجدد تراث وتاريخ وخربة التيار القدمي.
تر�أ�س رجائي قوطان حزب ال�سعادة يف بداياته �إال �أن الرئي�س الفعلي والذي كان يقوده يف الظل هو
جنم الدين اربكان  ,وانتخب �أع�ضاء الهيئة التا�سي�سيه للحزب وعددهم  135رجائي قوطان  ,ف�ضال
عن  50نائبا ممن كانوا ميثلون حزب الف�ضيلة .مل ي�ستطع حزب ال�سعادة الدخول �إىل الربملان وبالرغم
من الدعوات التي وجهها اربكان �إىل الناخبني للت�صويت حلزبه �إال �أن دعواته ذهبت �سدى وذلك
لعدم «متكنه من جتاوز ن�سبة  %10يف انتخابات ت�رشين الثاين ،ب�سبب املناف�سة ال�شديدة التي القاها من
حزب العدالة والتنمية ,وكان حزب ال�سعادة يعتمد على عودة جنم الدين �أربكان �إىل الن�شاط ال�سيا�سي
وقيادة احلزب يف االنتخابات ،لكن جلنة االنتخابات العليا �أ�صدرت قرارا بعدم �أهلية �أربكان لع�ضوية
الربملان قبل �أن يزول احلظر القانوين .هذا وي�ؤيد �أع�ضاء احلزب ( حزب العدالة والتنمية ) ع�ضوية االحتاد
الأوروبي مع احلر�ص على تو�سيع احلريات الدميقراطية دون امل�سا�س باملبادئ التي تقوم عليها اجلمهورية
الرتكية من علمانية ونظام جمهوري»(.((1
«وعلى الرغم من خ�سارته يف انتخابات العام � , 2002إال انه ظل حمافظا على قوته ال�شعبية داخل
املجتمع الرتكي  ,وله قواعد �شعبية بالداخل واخلارج وله قدرة على التنظيم وح�شد اجلماهري ,ولعل
احتجاجات واقعة الر�سوم الهزلية امل�سيئة لر�سول اهلل (�ص) التي نظمها يف ا�سطنبول و�شارك فيها الآالف
من �أن�صاره وكذا تنظيمه للموائد القر�آنية ال�شعبية باملحافظات الرتكية طيلة ثالث �سنوات و�إ�صداره جريدة
يومية و�صحف �أ�سبوعية وجمالت دورية و�إن�شاء حمطة تلفزيونية وتنظيم امل�ؤمترات الدولية واالحتفاالت
الداخلية كلها تربز تواجده ال�شعبي وت�أثريه ال�سيا�سي.
ويعتمد احلزب يف �أ�صواته على �أتراك املهجر وطبقة التجار واملحجبات باملدن والريف على حد
�سواء  ,وله وجود قوي مبحافظات قونيا و�إ�سطنبول و�آق�رساى و�شانقريى وقوجاىل و�أزمري وبور�صا,...
لكنه الزال مهددا بقوة من حزب العدالة والتنمية الذي �سحب �أ�صواته منذ عام  , 2002وال يزال
 -19حزب ال�سعادة  -موقع اجلزيرة نت – .2012-1-12

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ED45C226-9A59-43E4-8721-3470CF0D27CA.htm -
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احلزب ي�سري على مبادىء حركة ميللى قورو�ش (التجمع الوطني ومقرها �أملانيا والتي قادها �أربكان)
الراف�ضة للهيمنة الغربية و�سيا�سة حلف الأطل�سي وامل�ؤيدة للتقارب مع العرب وامل�سلمني واالبتعاد
عن �أمريكا و�إ�رسائيل وامل�ؤيدة للوحدة االقت�صادية الإ�سالمية واملعار�ضة ل�سيا�سة �صندوق النقد الدويل
والتطبيقات العلمانية املتطرفة»(.((2
عا�ش حزب ال�سعادة خ�ضات وخالفات كثرية بني �أع�ضاءه ب�سبب ت�أثري الفكر االربكاين على اجليل
اجلديد داخل احلزب � ,إذ انه مل ي�ستطع اخلروج من عباءة امل�ؤ�س�س اربكان  ,وتوىل على رئا�سته منذ
ت�أ�سي�سه يف العام  2001عدة رموز من التيار الإ�سالمي الذي كان يعترب جنم الدين اربكان القائد مل�سرية
احلركة الإ�سالمية يف تركيا يف بداية ال�ستينيات ,و�أول ر�ؤ�ساء احلزب رجائي قوطان الذي امتدت رئا�سته
من  20متوز � 2001إىل � 11أيار  , 2003ثم �أعيد انتخابه يف  -30ك - 2عام � 2004إىل 29
حزيران عام  .2008وبعد رفع احلظر عن قائد احلزب جنم الدين اربكان توىل رئا�سة احلزب من 11
�أيار � 2003إىل  30ك� , 2004 – 2أما نعمان كورتوملو�ش فقد انتخب رئي�سا للحزب يف  -26ت-1
قدم كورتوملو�ش ا�ستقالته
 , 2008وبعد خالفات كبرية بينه وبني �أن�صار اربكان داخل حزب ال�سعادة ّ
من احلزب بتاريخ  -1ت ,2010-1و�أ�س�س حزبا جديدا هو حزب �صوت ال�شعب مع بع�ض �أ�صدقائه
يف حزب ال�سعادة وبع�ض ال�شخ�صيات الي�سارية.
بعد ا�ستقالة كورتوملو�ش وغلبة الفكر االربكاين على حزب ال�سعادة  ,عاد امل�ؤ�س�س من جديد لي�ستلم
دفة احلزب بتاريخ  -17ت 2010-1ويبقى فيه حتى وفاته يف � -27شباط .2011-
�شكلت “ ا�ستقالة نعمان كورتوملو�ش الذي علقت عليه الآمال ال�ستعادة املكانة حلركة املللي
قورو�ش من رئا�سة احلزب وكذلك وفاة امل�ؤ�س�س جنم الدين �أربكان �رضبة قوية حلزب ال�سعادة .ففي
االنتخابات الأخرية توزعت �أ�صوات القاعدة ال�شعبية املحافظة على الأحزاب الثالثة العدالة والتنمية
وحزب ال�سعادة وحزب �صوت ال�شعب.
وبوفاة القائد اربكان الذي ال بديل عنه من وجهة نظر جماعة املللي قورو�ش ،ذبل حزب ال�سعادة
وال تظهر للحزب فر�صة جناح ال يف امل�ستقبل القريب وال البعيد خا�صة بعد فقدانه لدعم القيادات
الإ�سالمية والكثري من الطرق الدينية الكبرية ،وكما عرب العديد من املحللني ال�سيا�سيني ،ف�إن حزب
ال�سعادة يبدو غري قادر على تلبية احتياجات تركيا احلديثة ،ففي ال�سيا�سة ميكن �أن تتبدل الظروف
والأدوار ،ولكن ال ينتظر ذلك التغيري الكبري يف �أداء حزب ال�سعادة نحو النجاح ،ومن هذا املنطلق
 -20التيارات والأحزاب ال�سيا�سية الرتكية -موقع �إخوان ويكيبيديا – حزب ال�سعادة – . 2012-1-12

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7
%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A
7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ميكن �أن نقول �إن حزب ال�سعادة هو �آخر �أحزاب حركة املللي قورو�ش(. ((2

مواقف حزب ال�سعادة
اعترب زعيم حزب ال�سعادة الإ�سالمي الأ�سبق رجائي قوطان «�أن االحتاد الأوروبي لن ي�ضم تركيا
�ضيعت الكثري من وقتها للو�صول �إىل هذا الهدف امل�ستحيل.
يف �صفوفه م�شريا �إىل �أن احلكومة الرتكية ّ
وانتقد قوطان خالل م�ؤمتر �صحايف ب�شدة ال�سيا�سة التي تنتهجها حكومة (حزب العدالة والتنمية) وا�صفا
�إياها باخلاطئة  ,م�ؤكدا �أن املواطن الرتكي هو املت�رضر الأول من تلك ال�سيا�سة التي ف�شلت يف التعامل
مع الأمور بحكمة وعقالنية  ,كما اتهم قوطان الدول الأوروبية ب�أنها وراء ت�صاعد وترية الإرهاب يف
العامل م�شريا �إىل ان االحتاد الأوروبي لن يقبل ان�ضمام تركيا �إىل �صفوفه على الإطالق .و�أ�ضاف قوطان,
لقد نبهت احلكومة �أكرث من مرة من مغبة ال�سري يف هذا الطريق الذي ي�ؤدي �إىل تنازالت  ,وتابع لقد
�ضاعت قرب�ص وغدا �سيطالبون التفاو�ض على املياه الإقليمية يف بحر ايجه وال ندرى ماذا �سيفعلون يف
امل�ستقبل».((2(...
انتقد رئي�س حزب ال�سعادة الرتكي احلايل م�صطفى كماالك� ،سيا�سة رئي�س وزراء بالده رجب طيب
�أردوغان جتاه �سوريا ،م�شرياً �إىل �أنه على خالف مع �أردوغان حول تعاطيه مع املو�ضوع ال�سوري  ,وقال
كماالك ،يف م�ؤمتر �صحايف عقده يف دم�شق « :ال نتفق مع �سيا�سة حكومة �أردوغان حيال املو�ضوع
ال�سوري ،ولو كنا متفقني ملا كنا موجودين يف �سوريا ,و�أمل �أال ت�شهد �سوريا تدخ ً
ال �أجنبي ًا ،و�أ�شار �إىل
�أن �سوريا دولة �إ�سالمية ،والدول الإ�سالمية كفيلة بحل م�شكالتها يف ما بينها ،معترباً �أن اخلالفات بني
الدول الإ�سالمية عابرة ومثل املر�ض الذي ي�شفى ب�رسعة  ,ور�أى �أن وجود مراقبني من جامعة الدول
العربية يف �سوريا �أمر جيد.
وو�صف كماالك لقاءه مع الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد باملفيد جدا  ,فقد عر�ضنا �أمامه جميع
�أفكارنا ور�أينا �أن الرئي�س جاد يف عمليات الإ�صالح  ,و�أ�ضاف :يعرف اجلميع �أن البع�ض يريد زعزعة
ا�ستقرار هذا البلد اجلميل ،والرئي�س يعلم ذلك ,وحول وجود عنا�رص (اجلي�ش ال�سوري احلر) يف تركيا
وقيامه بعمليات على الأر�ض ال�سورية ،قال كماالك �إن حزبه �سي�ستف�رس احلكومة الرتكية حول �أ�سباب
ا�ست�ضافة تلك اجلهات ،كما دعا امل�سلحني �إىل ترك ال�سالح»(.((2
 -21مراد اوغلو  ,عبد اهلل  -هل �أكمل حزب ال�سعادة دورة حياته؟  -موقع �إ�سالم اون الين – .2012-3-20

http://www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=965:%D8%AA%D8
%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84
%C2%B7%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A
&A%D9%87%D8%9F&Itemid=164&tmpl=component

 -22زعيم حزب ال�سعادة الإ�سالمي الرتكي..تركيا لن تدخل االحتاد الأوروبي -2012-1-12-موقع وكالة الأنباء
الكويتية -كونا.
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1535656&language=ar

 -23حزب تركي ينتقد تعامل �أردوغان مع امللف ال�سوري -موقع �صحيفة الفجر اجلزائرية .2012-3-13 -
http://www.al-fadjr.com/ar/alhadath/202126.html
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ويف موقف �آخر من �سوريا قال م�صطفى كماالك «�إن �سورية تتعر�ض مل�ؤامرة كربى ت�ستهدف
�شعوب ودول املنطقة كلها وحتويلها �إىل دويالت ي�سهل ال�سيطرة عليها  ,و�أكد وقوف حزبه مع �سورية
يف مواجهة امل�ؤامرة اخلارجية التي تتعر�ض لها ا�ستنادا �إىل العالقات التاريخية واالجتماعية التي تربط بني
ال�شعبني ،و�أ�شار �إىل �أن الوفد �سينقل �إىل ال�شعب الرتكي حقيقة ما يحدث يف �سورية»(.((2
كذلك اتهم كماالك ،الغرب وال�صهاينة ب�أنهم يتخذون �سورية ذريعة لإف�ساد العالقات بني تركيا
دائما م�ستهدفتان
و�إيران ,و�أكد كماالك �أن تركيا و�إيران دولتان م�سلمتان م�ؤثرتان يف املنطقة ،و�أنهما ً
من القوى الغربية ،ويدفعونهما �إىل احلرب.
و�أ�ضاف �إن الغرب يتذرع بالدميقراطية واحلرية ليق�سم الدول الإ�سالمية ،ودليل ذلك ما وقع يف
العراق وقتل ما يزيد عن مليون م�سلم هناك ,واعترب كماالك �أن منظومة الدرع ال�صاروخية التي تقيمها
قوات حلف الناتو على الأرا�ضي الرتكية هي م�رشوع �إ�رسائيلي ,و�سيا�سة احلكومة الرتكية يف مو�ضوع
الدرع ال�صاروخية ومع امللف ال�سوري خاطئة ،و�أن حزب العدالة والتنمية ي�سري يف ركب ال�سيا�سة
الغربية  ,و�أكد على �رضورة ت�ضامن امل�سلمني مع بع�ضهما البع�ض ،وال يجب على الدول امل�سلمة �أن
تتقاتل مع بع�ضها ب�سالح الغرب ،و�أكد على �أن خطة الإمربيالية يف العامل تق�صد قتل امل�سلمني ,و�أ�ضاف,
�أن الغرب يلعب لعبة قذرة جتاه �سورية ،ويعمل على دفع تركيا �إىل �إحداث حرب يف املنطقة(.((2

 -24حزب «ال�سعادة الرتكي» ي�ؤكد تعر�ض �سوريا مل�ؤامرة كربى -موقع عربي بر�س .2012-3-19
http://www.arabi-press.com/?page=article&id=16103

 -25اتهامات تركية حلزب العدالة والتنمية بال�سري يف ركب ال�سيا�سة الغربية -موقع عربي بر�س – 2012-3-19
.http://www.arabi-press.com/?page=article&id=13973-
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ثاني ًا :حزب العدالة والتنمية الرتكي
بعد حل حزب الف�ضيلة وانفراط حبات �سبحة الأحزاب الإ�سالمية التي �شكلها اربكان �شيئا ف�شيئ ًا,
ا�ستقرت ال�سبحة الأخرية على حزب ال�سعادة الذي يعترب �إىل حد ما �آخر مرياث االربكانية التقليدية
خا�صة بعد وفاة القائد واملعلم جنم الدين اربكان  ,من هنا جاء ت�شكيل حزب العدالة والتنمية مكمال �إىل
حد ما جزءاً �أ�سا�سي ًا من مرياث االربكانية ,ولكن يف �إطار ليربايل ,يتم�سك ب�أ�س�س الدولة العلمانية التي
و�ضعها �أتاتورك يف تعاطيه مع جميع امللفات ال�سيا�سية واالقت�صادية ويف ال�سيا�سة اخلارجية واالن�ضمام
�إىل االحتاد الأوروبي وق�ضية الدرع ال�صاروخي والعالقة مع «�إ�رسائيل» وغريها من امللفات اخلارجية � ,إال
انه يف امللف االجتماعي والديني ظل حمافظا على جذوره الإ�سالمية ومل متنع مناداته بالعلمانية وتطبيقها
من جعل معظم قادته ميار�سون كافة الطقو�س الإ�سالمية من �صالة و�صوم وحج ....ومن لب�س احلجاب
الإ�سالمي  ,ف�أغلبية زوجات قادة احلزب يرتدين احلجاب ,حتى �أن بنات �أردوغان �أكملن درا�ستهن
اجلامعية يف الواليات املتحدة وذلك ملنعهن من دخول قاعة اجلامعة مع �أن والدهن رئي�سا لوزراء تركيا.
وين�سب اىل حزب العدالة والتنمية الف�ضل يف النهو�ض برتكيا على امل�ستوى االقت�صادي ,وو�ضعها
على طريق التقدم ,حيث ذكر تقرير ملعهد الإح�صاء الرتكي (ترك�ستات) �أن معدل النمو االقت�صادي يف
عامليا بعد
تركيا �سجل م�ستوى فاق  %8يف الربع الثالث من العام  2011لتحل تركيا يف املرتبة الثانية ًّ
ال�صني يف معدالت النمو,و�ساهمت ال�سياحة يف رفع ودعم االقت�صاد الرتكي  ,بحيث �صنفت ا�سطنبول
من �أجمل و�أهم املدن ال�سياحية يف العامل.
وقد متكن احلزب من تقلي�ص نفوذ القادة الع�سكريني الأتراك وتروي�ض امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وحتديد
�صالحياتها من خالل تعديل الد�ستور الرتكي عدة مرات وذلك للحد من تدخالت الع�سكر يف ال�سيا�سة
الرتكية.

21

الت�أ�سي�س:
بتاريخ � 14آب � 2001أ�س�س عدد من النواب املن�شقني عن حزب الف�ضيلة حزبا جديدا هو حزب
قدم رجب طيب �أردوغان الرئي�س ال�سابق لبلدية ا�سطنبول (�آنذاك)
العدالة والتنمية  ,ويف هذا املجال ّ
مع بع�ض زمالئه النواب طلبا �إىل وزارة الداخلية الرتكية للرتخي�ص حلزبهم  ,وكان حزب العدالة والتنمية
احلزب الذي يحمل الرقم  39يف �سل�سلة الأحزاب الرتكية يف الع�رص احلديث.
انتخب رجب طيب �أردوغان رئي�س ًا حلزب العدالة والتنمية بعد خروجه من ال�سجن الذي ق�ضى
فيه عدة �أ�شهر ب�سبب خطاب ناري �ألقاه يف مهرجان حزبي  , ...و�سمح الردوغان بالعودة �إىل العمل
ال�سيا�سي بعد حظر دام ل�سنتني ,و�أعلن فور تعيينه يف م�ؤمتر �صحفي «�أن احلزب �سيكون وريث حزب
العدالة اليميني ( الذي كان ير�أ�سه �سليمان دميرييل رئي�س تركيا ال�سابق يف العام  )1965من حيث
الأفكار وان احلزب ي�سعى �إىل التنمية الوطنية يف البالد جلعل تركيا الدولة القوية واملتطورة يف منطقة
ال�رشق الأو�سط .و�ضمت الهيئة امل�ؤ�س�سة للحزب اجلديد يف تلك الفرتة  13امر�أة بينهن �أربع ن�ساء
حمجبات»(.((2
«وانتخب بولند �أرنيت�ش النائب عن منطقة ماني�سا رئي�سا للمجموعة الربملانية للحزب ,بعد ت�أ�سي�س
حزب العدالة والتنمية مل يحدث نقا�ش حاد �أو مناف�سة قوية بني احلزب وحزب ال�سعادة ،ومل ي�صدر
عن الأمني العام حلزب ال�سعادة رجائي طوقان �سوى ت�رصيح ق�صري قال فيه  :جذع ال�شجرة الكبرية
عندنا� ..إن الذين انف�صلوا ع ّنا �سوف يعودون �إلينا ثانية يف الأيام القليلة القادمة  ,لكن توقع طوقان مل
يكن يف حمله �إذ �رسعان ما �أثار �إعالن ت�شكيل حزب العدالة والتنمية الكثري من التكهنات حول م�ستقبل
احلركة الإ�سالمية وو�ضعيتها الراهنة خا�صة �أن بزوغ حزب العدالة والتنمية ي�أتي بعد ثالثة �أ�سابيع فقط
من �إعالن حزب ال�سعادة بزعامة طوقان الزعيم الأ�سبق حلزب الف�ضيلة الذي �أ�رصت قيادة اجلي�ش على
حظره باعتباره ي�شكل تهديدا مبا�رشا لأ�س�س العلمانية الأتاتوركية»(.((2
ذهبت توقعات طوقان �أدراج الريح �إذ بقي حزب العدالة والتنمية احلزب الأول يف تركيا  ,وطرح
ت�شكيله �إ�شكاليات كثرية على كافة ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية و�أي�ضا على ال�صعيد االجتماعي ,بحيث
ا�ستطاع �أن يغري كثريا من املفاهيم التي �سارت عليها تركيا منذ ت�أ�سي�سها على يد امل�ؤ�س�س �أتاتورك,
وا�ستطاع �أن يحقق �أهدافه ( الإ�سالمية ) التي يطمح �إليها حمافظا يف الوقت نف�سه على ال�صبغة العلمانية
 -26الرئي�س ال�سابق لبلدية ا�سطنبول ي�ؤ�س�س حزبا جديدا يف تركيا – �صحيفة ال�رشق الأو�سط – .2001 -8-15
 -27العالف�.,إبراهيم خليل  -خارطة احلركات الإ�سالمية يف تركيا املعا�رصة -موقع ال�سكينة – .2012-4-25
http://www.assakina.com/center/parties/8202.html
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لرتكيا احلديثة بعد نهاية ال�سلطنة العثمانية.
برزت �أ�سماء كثرية م�ؤ�س�سة حلزب العدالة والتنمية يف ذلك الوقت منهم« ,عبد اهلل غول  ,عبد
اللطيف �شذر  ,حممد علي �شاهني  ,عرفان جوندوز ,و�صالح قابو�صوز وهم من الأع�ضاء ال�سابقني
بحزبي الف�ضيلة والرفاه املغلقني د�ستوري ًا بني � 2001 -1998إ�ضافة �إىل جمموعة من تيار ميني الو�سط
املن�شقة عن حزبي الوطن الأم والطريق القومي �أمثال جميل �شي�شك وعلي جو�شكن وعبد القادر �آق�صو
وقور�شاد توزمن وقوق�صال طوبطان .و�ساهمت جمموعة من رجال الأعمال املنتمني للتيار املحافظ
الدميقراطي يف متويل �إن�شاء احلزب لكي يناف�س تيارى ميني الو�سط (الوطن الأم والطريق القومي) وي�سار
الو�سط»(.((2
احتار طيب رجب �أردوغان كثريا يف حتديد ا�سم حلزبه اجلديد �إىل �أن ا�ستقر به املطاف �أخريا على
حزب العدالة والتنمية «�أو اخت�صاراً بالرتكية �أق �أو الأبي�ض  ,ورمز احلزب اجلديد املعرب عنه بلمبة �صفراء
جعل بع�ضهم يطلق علية ا�سم حزب اللمبة  ,مل يه�ضم الكثري مبن فيهم مقربون من �أردوغان ومن االجتاه
التجديدي يف احلركة الإ�سالمية هذا اال�سم لأنه يذكر مبرحلة منو البلدان املتخلفة  ,فيما املطلوب ا�سم
يتنا�سب مع مرحلة العوملة وت�ضخم حجم االقت�صاد ومنوه ال تنميته.
ولأن احلزب اجلديد يريد التوجه �إىل كل تركيا وا�ستقطاب �رشائح خمتلفة من املجتمع  ,حر�ص قادة
احلزب يف حفل �إعالن والدته على الوقوف على م�سافة ملحوظة من اجلميع  ,ومل يكن يوجد على
امل�رسح اثناء حفل الت�أ�سي�س �سوى العلم الرتكي و�صورة لأتاتورك»(.((2

الأهداف:
نورد يف الآتي اهم اهداف حزب العدالة والتنمية كما وردت يف نظامه الداخلي:

حزب العدالة والتنمية :جتمع �سيا�سي مت ت�أ�سي�سه ا�ستنادا لد�ستور اجلمهورية الرتكية ,والإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان واتفاقية حقوق الإن�سان الأوروبية و املعاهدات والوثائق التي �صادق عليها
جمل�س الأمة الرتكي وقانون الأحزاب ال�سيا�سية وقوانني االنتخابات(...املادة الثانية من القانون الداخلي
حلزب العدالة والتنمية )

 ي�ؤمن حزب العدالة والتنمية بان نظام اجلمهورية مك�سب لل�شعب الرتكي وان ال�سيادةواحلكم لل�شعب دون �أية قيود وان الإرادة الوطنية هي القوة الوحيدة وهي فوق القوانني والأحزاب
 -28التيارات والأحزاب ال�سيا�سية الرتكية -موقع الإخوان امل�سلمني .2012-4-21-

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7
%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A
7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9

 -29نور الدين ,حممد  -تركيا ال�صيغة والدور – بريوت – ط -1كانون الثاين � – 2008ص.23-21 -
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والأ�شخا�ص...

 يدافع احلزب عن تراب الأمة الرتكية ويعتربها جزء ال يتجز�أ  ,و يحافظ على القيم املوروثة ,ويتعهد احلفاظ على الأ�س�س التي �أر�سى قواعدها م�ؤ�س�س اجلمهورية الرتكية م�صطفى كمال �أتاتورك
نحو تطوير تركيا.
 يعتمد احلزب على الإن�سان ك�أ�سا�س له و�أف�ضل وا�رشف خدمة �سيا�سية هي خدمة الإن�سان .ويعتربجميع مواطني تركيا عائلة واحدة با�سم اجلمهورية الرتكية وي�ؤمن �أن الدول املجاورة هي عوائل جارة.
 يحرتم احلزب العقائد والأفكار والقوميات واللغة والقيام بالتنظيمات واحلقوق املكت�سبة منالوالدة ويعرتف بها وي�ؤمن �أن الفروقات تعرب عن غنائها الثقايف.
 يرف�ض احلزب الإجراءات املخالفة لقواعد الدميقراطية واملجتمع وجميع �أنواع التفرقة يف عالقةالفرد بالدولة .وي�ؤمن ب�أن الدولة هي خلدمة املواطن ويعتربها م�ؤ�س�سة �أن�ش�أها املواطنون خلدمتهم.
ي�ؤمن احلزب ان �سيطرة الإرادة الوطنية تتم مبنح احلرية ال�سيا�سية الكاملة للموطنني وذلك بنظام�أغلبية جماعية دميقراطية م�شرتكة.
 ي�ؤكد احلزب على �رضورة قيام امل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص امل�س�ؤولني بحماية �إرادة اجلماهري واحلريةال�سيا�سية للمواطنني...
 ي�ؤمن احلزب �أن للإفراد والتجمعات حق العي�ش ح�سب معتقداتهم والتعبري عن �أفكارهم وممار�سة�شعائرهم الدينية والدعاية لها دون خمالفة القوانني لأجل هذا فال يحق للدولة حماربة طائفة معينة دون
وجه حق...
يبدي احلزب اهتماما خا�صا لتطبيق الفكرة االجتماعية التي ت�ؤمن للإن�سان العي�ش ك�إن�سان.
يعترب احلزب الإن�سان �أ�سا�س للنمو االقت�صادي وهدفا له  ,وهدفه ت�أ�سي�س القواعد وجميعامل�ؤ�س�سات خلدمته .وي�ؤكد على �أن دور الدولة يف االقت�صاد تنظيميا ولأجل املراقبة...
 يعترب احلزب العائلة �أ�سا�سا للمجتمع الرتكي ,ويعتربها م�ؤ�س�سة �أ�سا�سية وظيفتها نقل العاداتوالتقاليد والثقافة والقيم الوطنية والأفكار اخلا�صة بالوطن من اجليل املا�ضي �إىل �أجيال امل�ستقبل.
 يبدي احلزب اهتماما باملجتمع وخا�صة ال�شباب منهم على ان يعي�ش حياة متطورة متمدنة مب�ستوىعايل من الرفاه...
 يبدي احلزب اهتماما بالتمثيل الدميقراطي للأغلبية امل�شرتكة ,وي�ؤكد على �أهمية منظمات املجتمعاملدنية وعدم اال�ستغناء عنها.
 -ي�ؤكد احلزب على حق تدخل املواطنني ب�شكل فعال على �إدارة الدولة عرب اال�ستفتاء
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 ي�ؤمن احلزب �أن العدالة هي �أ�سا�س املوقف الداخلي واخلارجي .وان القانون ال ي�ستمد قدرته منالقوة بل ان ت�ستمد القوة قدرتها من القانون .وي�ؤكد على حق احلكم العادل( ...املادة الرابعة من ميثاق
حزب العدالة والتنمية )(.((3
الفكرة الأ�سا�سية التي �سار عليها حزب العدالة والتنمية هي التخلي عن اخلطاب الديني الذي
التزمه حزب الف�ضيلة بقيادة �أربكان ،وا�ستخدام خطاب يتفق مع الواقع الرتكي والعاملي �أي�ض ًا ,ويعالج
برنامج احلزب ق�ضايا تركيا االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية وم�ستقبل املواطنني الأتراك .وقد جرت
ا�ستطالعات للر�أي وا�سعة جدا يف هذا املجال للتعرف على احتياجات النا�س ومطالبهم وتوقعاتهم
من احلزب  ,كما تقوم فكرة الربنامج على �أن م�شاكل تركيا لي�ست م�ستع�صية احلل طاملا �أن تركيا لديها
موارد طبيعية غنية فوق الأر�ض وحتتها ،ولديها �شعب يتميز بال�شباب والديناميكية ،وتراث عميق
اجلذور و�شديد الغنى ،وموقع جيوا�سرتاتيجي ميكن �أن ي�ساعدها على لعب دور مهم يف منطقتها،
وفر�ص �سياحية م�ستمدة من التاريخ واجلغرافيا ،و�شخ�صية وطنية قائمة على التدين والت�ضامن و�سجل
من الإجنازات .وقد حظي هذا الربنامج بقبول �شعبي كبري عربت عنه االنتخابات النيابية التي جرت عام
.2002
ويهدف احلزب �إىل تقدمي حلول �أ�صيلة ودائمة مل�شاكل تركيا بالتوازي مع الوقائع العاملية ,ومن
خالل الرتاكم الرتاثي والتاريخي ,وجعل غر�ض اخلدمة العامة الأ�سا�سي القيام بالن�شاطات ال�سيا�سية يف
برنامج من القيم الدميقراطية املعا�رصة ,بدال من الربامج الأيديولوجية.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن حزب العدالة والتنمية ينظر مب�ساواة وعدل �إىل جميع املواطنني الأتراك بغ�ض
النظر عن اجلن�س والأ�صول الإثنية واملعتقدات والآراء .وعلى �أ�سا�س هذا املفهوم التعددي ف�إن الأهداف
الأ�سا�سية للحزب ت�أتي يف تطوير وعي املواطنة واالنتماء �إليه.ومن مبادئ احلزب الرئي�سة املثل القائل �إن
مل يكن اجلميع �أحرارا فما من �أحد حر ,فاحلزب يعترب �أحد مهامه الأ�سا�سية ت�أكيد الدميقراطية عن طريق
دمقرطة الفرد وتوفري وحماية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية.

ويعمل احلزب لتحقيق املبادئ التالية يف ال�سيا�سة الداخلية:
 -1الدميقراطية والعلمانية وحكم القانون هي املبادئ الأ�سا�سية للجمهورية ،فاحلزب ي�ؤمن ب�أن
االزدهار والرفاه يقومان على تطبيق املبادئ املذكورة �سابقا تطبيقا كامال ،و�أن االنفتاح وال�شفافية هما
مبد�آن حيويان للحكومة ,فالقطاع العام ميوله املواطنون ,ولهم احلق يف معرفة �أين وكيف يتم �إنفاق
�أموالهم ,و�ضمن هذا ال�سياق �أجرى احلزب تغيريات يف الد�ستور والنظام الق�ضائي لتعزيز الدميقراطية
وتقوية ال�شفافية يف فرتة وجيزة جدا.
 -30موقع حزب العدالة والتنمية الرتكي – ./http://www.akparti.org.tr/arabic .2012-4-30
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 -2كل مواطن يف تركيا ي�ستحق كامل حرية الر�أي واملعتقد والفكر ,ويجب �أن يكون قادرا على
التعبري عنها بحرية.
 -3يجب �أن يكون للمواطنني احلق يف ت�شكيل احتادات ليعي�شوا ثقافاتهم اخلا�صة ،ولن يكون هناك
متييز على �أ�سا�س اجلن�س والأ�صل الإثني والدين واللغة.
 -4لن يكون هناك حزب �سيا�سي يقوم على الدين �أو القومية ،وباعتبار �أن احلزب يعرف نف�سه
ب�أنه دميقراطي حمافظ ف�إنه يعمل على احرتام وتعزيز الثقافة وقيم املجتمع الرتاثية واالجتماعية ,يف نف�س
الوقت الذي يعمل فيه على حتديث وحت�سني م�ستوى احلياة يف املجتمع...
 -5العمل على رفع تركيا �إىل م�ستوى الدول املتقدمة ,ولتحقيق هذا الهدف يجب �أن جترى
�إ�صالحات بنيوية رئي�سة يف القطاع العام واالقت�صاد ,وهكذا ي�شكل تطبيق اقت�صاد ال�سوق احلر
واخل�صخ�صة وزيادة فاعلية القطاع العام �أهدافا رئي�سية للحزب.
مرت تركيا ب�أزمة حادة عام � 2000أدت �إىل تراجع االقت�صاد وادت اىل خلل يف توزيع الرثوة,
وكان الف�ساد متمكنا ،وا�ستولت الدولة على العديد من البنوك اخلا�صة ب�سبب �سوء ت�رصفها .غريت
حكومة العدالة والتنمية يف القوانني لتجعل من �أ�صحاب البنوك م�س�ؤولني عن ت�رصفاتهم ,وتوا�صل
احلكومة العمل والتن�سيق مع �صندوق النقد الدويل لتحقيق انخفا�ض يف معدالت الت�ضخم والفائدة...

�أما يف ال�سيا�سة اخلارجية تتلخ�ص �أهداف احلزب بالنقاط التالية :
 -1تغري البنية الديناميكية لظروف العامل يفر�ض ت�أ�سي�س عالقات عقالنية وتعزيز هذه العالقات.
 -2االفتقار �إىل ال�سالم واال�ستقرار يف منطقتنا ي�ؤثر مبا�رشة على جمتمعنا ,ولذا يجب على تركيا �أن
تكون فاعلة يف وقف ال�رصاع وت�أمني اال�ستقرار يف املنطقة.
 -3التحديث م�رشوع دائم لرتكيا ،و�أ�صبحت هذه الق�ضية �سيا�سة ر�سمية للدولة مع ت�أ�سي�س
اجلمهورية ،وحني ال تتعر�ض جهود التحديث للخطر تكون تراث ومعتقدات النا�س مو�ضع تقدير
لديهم .ومن التداعيات الطبيعية للتحديث هي �أن تكون تركيا ع�ضوا يف االحتاد الأوروبي.
 -4يقول رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان عن الدميقراطية يف ال�رشق الأو�سط �« ,إنني
ال �أ�شارك يف النظرة التي ترى �أن الثقافة الإ�سالمية والدميقراطية ال ميكن �أن يت�صاحلا ,فال�سيا�سي الذي
يحرتم القناعات الدينية يف حميطه ال�شخ�صي  ,وينظر �إىل ال�سيا�سة باعتبارها جماال خارج الدين �إمنا يحمل
نظرة خمتلفة متام ًا»(.((3

 -31غرابيه – �إبراهيم  -تركيا ..دولة امل�سلمني ولي�ست الدولة الإ�سالمية -موقع اجلزيرة نت – 2011-4 -4
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م�شاركة حزب العدالة والتنمية يف االنتخابات النيابية
 انتخابات العام  :2002يف الثالث من ت�رشين الثاين من العام  2002جرت االنتخابات الت�رشيعيةيف تركيا  ,و�شارك فيها ( )18حزبا ,وح�صل حزب العدالة والتنمية على (  )263مقعدا من جمموع
مقاعد الربملان البالغة  550مقعدا ،وبعد ح�صوله على ن�سبة  %34/29من �أ�صوات الناخبني وح�صول
حزب ال�شعب اجلمهوري على ( )178مقعدا وما ن�سبته  %19/39من �أ�صوات الناخبني ,ف�شلت بقية
الأحزاب ومنها حزب ال�سعادة يف تخطي ن�سبة �ألـ  %10التي ت�ؤهلها لدخول الربملان.
�أثبت الأتراك يوم االنتخابات وهم م�سلمون بن�سبة  %99من �إجمايل تعداد ال�سكان� ،أن مبادئ
م�صطفى كمال �أتاتورك يجب �أن تراجع فيما يت�صل بقيم وم�صالح ال�شعب وارتباطاته الإقليمية ,
فالدالالت املبدئية لهذا الفوز التاريخي للحزب متعددة ومنها �أوال �أن غالبية ال�شعب الرتكي �أدرك ف�ساد
النظام ال�سيا�سي وا�ستهانته بالأعراف والتقاليد املوروثة ،والتخل�ص من العلمانية والنفوذ الأجنبي الذي
يفر�ض التبعية ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية على تركيا وبخا�صة بعد انتهاء احلرب الباردة .والنقطة
الثانية �أن غالبية ال�شعب بد�أت تتمرد على الو�صاية الع�سكرية وعلى توجهاتها ال�سيا�سية بل و�سلوكياتها
االجتماعية .والنقطة الثالثة �أن مفاهيم العوملة املعا�رصة والنفوذ الأمريكي الطاغي يف دوائر �صنع واتخاذ
القرار يف تركيا وبخا�صة القوات امل�سلحة والأحزاب العلمانية مل متنع ال�شعب الرتكي بانتمائه العقائدي
و�إ�رصاره على هويته احلقيقية وبحثه عن ذاته وارتباطاته الإقليمية والدولية فيما يبدو ردا تاريخيا على
انقالب �أتاتورك العلماين يف ع�رشينات القرن املا�ضي(.((3
قدمه الباحث واملتخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون الرتكية د .حممد نور الدين يف كتابه تركيا
ويف حتليل مو�سع ّ
حدد �أ�سباب فوز حزب العدالة والتنمية بهذه النتائج يف تلك الفرتة “ ,ف�إذا نظرنا من
ال�صيغة والدور ّ
زاوية جغرافية جند ان حزب العدالة والتنمية حقق نتائج ممتازة يف املناطق ذات الدخل املرتفع ,ال�سيما
ّ
وحل ثانيا بعد حزب ال�شعب اجلمهوري  ,ف�ضال
يف الغرب الرتكي حيث نال حوايل ثلث الأ�صوات
عن حلوله يف املرتبة الأوىل يف املدن الكربى كا�سطنبول وانقرة وازمري ...وت�ضاعفت �أ�صواته يف مناطق
الغرب الرتكي الغنية خا�صة يف و�سط الأنا�ضول و�شماله ,وكذلك زادت �أ�صواته يف املناطق الكردية من
� % 17إىل .%29
ويتبني من هذا �أن كتلة احلزب لي�ست من لون �إ�سالمي واحد� ,إمنا هي متنوعة بني الي�سار العلماين
 %4واليمني املحافظ .((3(%15
 -32العالف� ,إبراهيم خليل  -خارطة احلركات الإ�سالمية يف تركيا املعا�رصة -موقع ال�سكينة – .2012-4-25
 -33نور الدين  ,حممد – تركيا ال�صيغة والدور – ط -1بريوت � - 2008ص.23
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 انتخابات العام  : 2007كان متوقعا لالنتخابات النيابية يف تركيا �أن تتم يف موعدها الطبيعييف ت – 2من العام � , 2007إال �أن امل�شاكل الد�ستورية التي �أخرت انتخاب رئي�س اجلمهورية لعدم
توفر الن�صاب القانوين ,دفعت «املحكمة الد�ستورية يف الأول من �أيار من العام � 2007إىل �إ�صدار قرار
با�شرتاط ن�صاب الثلثني لأي جل�سة النتخاب رئي�س اجلمهورية  ,ومبا �أن حزب العدالة والتنمية لن يكون
ب�إمكانه توفري هذا الن�صاب لوحده مع مقاطعة الأحزاب الأخرى ( ثلثي املقاعد –  367من �أ�صل
� -550أع�ضاء كتلة حزب العدالة والتنمية –  , )352ومبا �أن الد�ستور يقول ب�أنه �إذا ف�شل الربملان يف
انتخاب رئي�س جديد ي�صار �إىل الدعوة النتخابات نيابية مبكرة  ,ويقوم بعدها الربملان بانتخاب الرئي�س
اجلديد.
�أمام هذا الواقع ,ذهب حزب العدالة والتنمية �إىل االنتخابات النيابية و�شعاره �أن الر ّد على االنقالب
الد�ستوري يكون يف �صناديق االقرتاع ,وباتت احلملة االنتخابية لي�س فقط على خريطة الربملان �إمنا
ب�صورة مبا�رشة على حتديد هوية الرئي�س املقبل ...يف  22متوز حقّق حزب العدالة والتنمية ما ي�شبه ثورة
�شعبية غري متوقعة� ,إذ ارتفعت ن�سبة الأ�صوات التي نالها من  %34يف العام � 2002إىل , %46,54
وبلغ عدد منتخبيه  16مليونا ونيفا (من �أ�صل  42مليون ون�صف املليون ناخب) ...وكان الفتا تقدم
احلزب على حزب املجتمع الدميقراطي الكردي يف �ست من املحافظات الت�سع يف جنوب �رشق البالد
حيث الغالبية الكردية»(.((3
انتخابات العام  :2011قبل احلديث عن االنتخابات النيابية التي حدثت يف العام 2011�سنتناول ب�إطاللة �رسيعة النظام االنتخابي الرتكي املطبق حاليا  ,واهم �سلبيات هذا النظام واخلريطة
االنتخابية لتوزع الأحزاب الرتكية والربامج االنتخابية لهذه الأحزاب �إ�ضافة �إىل قانون ال  %10الذي
يحرم الأحزاب ال�صغرية من امل�شاركة يف هذه االنتخابات  ,حيث �أن اخلا�رس الأكرب من هذا القانون هو
الناخب الكردي والعلوي الذين ين�ضوون حتت راية هذه الأحزاب.
«يقوم النظام االنتخابي الرتكي على �أ�سا�س الن�سبية وفق لوائح مغلقة تعطي �أف�ضلية النجاح ملن ترد
�أ�سما�ؤهم يف املراتب الأوىل من الئحة كل حزب .وبذلك ،يتوجب على كل حزب �أن ينال %10من
�أ�صوات الناخبني على م�ستوى كل تركيا و�إال ف�إنه يخ�رس كل املقاعد التي فاز يف هذه الدائرة �أو تلك
وجتيرّ ن�سبة الأ�صوات التي نالها على الأحزاب الفائزة يف كل دائرة ،وفقا للن�سبة التي نالوها ,وو�ضع
وحتول هذا ال�رشط
حاجز � %10سابقا كو�سيلة ملنع و�صول �أحزاب �إ�سالمية �أو كردية �إىل الندوة الربملانيةّ ،
يف عهد حزب العدالة والتنمية �إىل كابو�س على الأحزاب العلمانية �أو املعار�ضة للأحزاب الإ�سالمية.
ومع ذلك ف�إن البع�ض يرى يف ذلك فوائد �سيا�سية للنظام يف تركيا �إذ يتيح حتقيق ا�ستقرار �أطول بدال
ت�سببه احلكومات االئتالفية ،وهو ال�شعار الأ�سا�سي الذي رفعه حزب العدالة
من عدم اال�ستقرار الذي ّ
 -34امل�صدر ال�سابق � -ص .44- 43

28

والتنمية يف حملته االنتخابية للعام  « 2011لي�ستمر اال�ستقرار لي�صعد النمو» .غري �أن �أبرز ت�أثريات
حاجز ال� %10أنه ي�ستبعد قوى اجتماعية عديدة عن الندوة الربملانية ،الأمر الذي يحرمها من �إي�صال
�صوتها بطريقة دميقراطية ...وتكاد تركيا يف عهد حزب العدالة والتنمية �أن تتحول �إىل نظام احلزبني،
وبالكاد يتمكن حزب ثالث من دخول الندوة الربملانية.
ويتم ع�شية كل انتخابات نيابية �إح�صاء عدد املقيمني يف الدائرة االنتخابية ُليحت�سب على �أ�سا�سها
عدد نواب كل دائرة� ،إذ �أن الناخب يقرتع لي�س وفقا ملكان نفو�سه بل ملكان �إقامته .لذا يتغري عدد نواب
كل دائرة �صعودا �أو هبوطا ع�شية كل انتخابات نيابية ،حيث يرتك الكثري من النا�س قراهم وينزحون �إىل
املدن لأ�سباب اقت�صادية ّ
فيقل عدد �سكان الدوائر االنتخابية الريفية تلقائي ًا ويتناق�ص بالتايل عدد النواب
املقرر لها .ويزداد باملقابل عدد نواب املدن مثل ا�سطنبول و�أنقرة وبور�صة و�أزمري وغريها ،وهذا التغيري
يف خريطة �إقامة الناخبني وعدد النواب لي�س تف�صيال بل له �أثره املهم يف تغيري نتائج االنتخابات.
وتقت�رص خريطة احلملة االنتخابية وبالتايل الربملان ( للعام  )2011على �أربعة اجتاهات �أ�سا�سية:
حتول �إىل مركز ا�ستقطاب غالبية االجتاهات الإ�سالمية واليمينية
الأول :حزب العدالة والتنمية ,الذي ّ
املحافظة مع م�شاركة فئات ي�سارية وليربالية ،وحقّق مع زعيمه رجب طيب �أردوغان �أرقاما قيا�سية يف
االنت�صارات يف ثماين �سنوات من خالل الفوز يف انتخابات نيابية مرتني وبلدية مرتني وا�ستفتاء �شعبي
مرتني ما يعك�س حجم الت�أييد ال�شعبي له.
الثاين :حزب ال�شعب اجلمهوري العلماين ،وهو اال�ستمرار التاريخي لنهج م�صطفى كمال �أتاتورك
املتحالف مع اجلي�ش والقوى التقليدية يف الق�ضاء .لكنه �أبدى يف عهد زعيمه اجلديد كمال كيليت�شدار
�أوغلو مرونة وانفتاحا على بع�ض الق�ضايا.
الثالث :حزب احلركة القومية وهو املمثل التاريخي لالجتاهات القومية املت�شددة والذي ال يزال
مد حزب العدالة والتنمية.
�صامدا يف وجه ّ
الرابع  :احلالة الكردية وما متثله من خالل حزب ال�سالم والدميقراطية احلايل ،ومن معه من قوى
كردية م�ستقلة تتقاطع مع حزب العمال الكرد�ستاين وزعيمه املعتقل يف جزيرة �إميرايل يف بحر مرمرة.
العنوان الأ�سا�سي النتخابات ( )2011كان �إعداد د�ستور جديد يطوي �صفحة د�ستور العام
 ،1982الذي على الرغم من تعديله �أكرث من  27مرة لكنه بقي عنوانا ملرحلة ما�ضية من القمع والو�صاية
الع�سكرية والق�ضائية  ,وهدف حزب العدالة والتنمية بهذه اخلطوة ا�ستكمال و�ضع اليد على الدولة
يف تركيا مبا يحقق له ال�سيطرة خالل ال�سنوات الع�رش املقبلة ،وهو الذي و�ضع م�شاريعه التي و�صفت
باملجنونة ك�إن�شاء مدينة ثانية بجانب ا�سطنبول احلالية...
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والد�ستور اجلديد يعني عقدا اجتماعيا ل�سنوات مديدة و�سيكون لأحكامه ت�أثري يف عملية �إعادة
ت�شكيل احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية واحلقوقية ,وهو �رشط �أي�ضا للإحتاد الأوروبي لت�رسيع م�سار ان�ضمام
تركيا �إىل االحتاد الأوروبي(.((3
حققت النتائج النهائية النتخابات العام � 2011أهدافا مر�ضية ومقنعة حلزب العدالة والتنمية ,فقد
فاز احلزب بزعامة رئي�س الوزراء رجب طيب �أردوغان بـ %50.4من هذه الأ�صوات وا�ستطاع ت�شكيل
حكومة مبفرده وا�ستحوذ على الغالبية املطلقة يف الربملان الذي ي�ضم  550مقعداً� ،أي  326نائب ًا.
وكان حزب العدالة والتنمية ح�صد  %47من الأ�صوات يف االنتخابات الت�رشيعية ال�سابقة العام 2007
وفاز بـ 341مقعداً يف الربملان .ويف العام  2002ح�صل على  %34من الأ�صوات .ورغم �أن احلزب
احلاكم فاز بن�سبة �أكرب من الأ�صوات ف�إنه فاز بعدد �أقل من النواب ب�سبب النظام االنتخابي الرتكي ,
ودعي �أكرث من خم�سني مليون ناخب من �أ�صل  73مليون تركي �إىل �صناديق االقرتاع  ,لكن العدالة
والتنمية مل يحظ بغالبية الثلثني ( 367مقعداً) التي كان ي�أمل بها لتغيري الد�ستور املوروث من انقالب
 ،1980من دون احلاجة �إىل الت�شاور مع املعار�ضة .حتى �أنه ظل حتت �سقف الـ 330نائب ًا ال�رضوري
بالن�سبة �إليه لإجراء ا�ستفتاء حول تبني د�ستور جديد .و�أكد �أردوغان �أن الد�ستور اجلديد �سي�ستند �إىل
مبادئ دميقراطية وتعددية ،لكن معار�ضيه نددوا بتوجهاته واتهموه بال�سعي �إىل الرت�شح ملن�صب رئي�س
اجلمهورية يف �إطار نظام رئا�سي.
وحقق مر�شحو �أكرب حزب م�ؤيد للأكراد (حزب ال�سالم والدميقراطية) والذين خا�ضوا املعركة
االنتخابية كم�ستقلني اخرتاق ًا ملحوظ ًا بفوزهم بثالثني مقعداً بعدما ح�صلوا على ع�رشين مقعداً يف
الربملان املنتهية واليته .وركز �أردوغان خالل حملته االنتخابية على االزدهار االقت�صادي يف تركيا،
االقت�صاد ال�سابع ع�رش يف العامل ،بن�سبة منو تقارب ما ت�سجله ال�صني وبلغت نحو  % 8.9يف العام
 .2010كذلك جنح حزب العدالة والتنمية يف و�ضع اجلي�ش الرتكي القوي يف ثكناته بعدما كان العب ًا
�سيا�سي ًا رئي�سا عرب تعديالت د�ستورية(.((3

 -35نور الدين  ,حممد – االنتخابات النيابية الرتكية  :غدا حرب ال� - 330صحيفة ال�سفري – .2011-6-11
 -36نتائج الت�صويت ت�ؤهله لت�شكيل احلكومة مبفرده  -حزب «العدالة والتنمية» يحقق فوزاً كبرياً يف االنتخابات
الربملانية الرتكية  -موقع قناة العربية –  12يونيو .2011-
http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/12/152894.html
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االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي
ملاذا ال يزال حزب العدالة والتنمية يهرع �إىل االحتاد الأوروبي ؟ امل يفهم بعد �أنهم ال يريدونه ؟ وملاذا
ال يهرع �إىل احتاد �إ�سالمي� ,أم �أن �أ�سياده ال يريدون له ذلك ؟ �إن �شاء اهلل �سنكون يف ال�سلطة ونتفوق على
االحتاد الأوروبي ؟( ,((3بهذه الكلمات خاطب جنم الدين اربكان �أن�صاره من حزب ال�سعادة يف امل�ؤمتر
اال�ستثنائي للحزب الذي انعقد يف  -17ت -1عام  2011النتخابه رئي�سا للحزب وبهذه الكلمات
اخت�رص م�ؤ�س�س احلركة الإ�سالمية الرتكية مبادئ حزبه الذي �سار على خطى حركة مللي غوري�ش مقدما
قبل وفاته موقفه الراف�ض من ان�ضمام تركيا �إىل البلد الأوروبي  ,معار�ضا بذلك حلم الكماليني الذين
يطمحون �إليه منذ �أكرث من ثمانني �سنة  ,ومل ي�ستطيعوا حتى الآن حتقيق جزء ي�سري من هذا احللم .ومع
ا�ستالم حزب العدالة والتنمية احلكم مل يتغري النهج الكمايل فم�رشوع �أردوغان وجماعته حاول جاهدا
التوازن ما بني الدين وال�سيا�سة  ,وهذا ما دفع عبد اهلل غول �إىل القول يف بداية ت�أ�سي�س حزبه ,نحن حزب
�أوروبي حمافظ.
وميكننا مالحظة ت�أثري الفكر الغربي كما ورد يف الربنامج االنتخابي للحزب حيث �ص ّنف احلزب
نف�سه ب�أنه «حزب دميقراطي حمافظ ,يطرح ق�ضايا املحا�سبة وحكم القانون والإ�صالح االقت�صادي
واالنفتاح على ال�سوق العاملية ,ويتبنى �سيا�سات اخل�صخ�صة وت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي ...واغلب
املفردات املوجودة يف خطابه التي تنادي بتعزيز الدميقراطية واحرتام احلقوق واحلريات الفردية والتي
تتفق مع املقايي�س الدولية ,هي مفردات غربية الطابع ال حتمل �أي �إ�شارة للخ�صو�صية الرتكية وللأبعاد
الثقافية الإ�سالمية اخلا�صة»(.((3
حتاول تركيا جاهدة احل�صول على الع�ضوية الكاملة يف االحتاد الأوربي منذ �أكرث من ن�صف قرن
ويقف يف طريق و�صولها �إىل مرادها عرثات متعددة  ,ورغم تعنت الأوربيني يف هذا ال�ش�أن ،ف�إن الأتراك
اعتربوا قمة االحتاد التي عقدت يف العا�صمة الفنلندية يومي � - 11 ،10أيلول  1999عالمة فارقة يف
م�سريتهم الطويلة واملعقدة من �أجل نيل هذه الع�ضوية ،حيث قررت القمة قبول تركيا كدولة مر�شحة
لالحتاد الأوربي.
وقد و�ضع االحتاد الأوربي عدة �رشوط ومعوقات الن�ضمام تركيا �إليه� ،أهمها �إلغاء �أحكام الإعدام
و�إعطاء الأقلية الكردية حقوقا ثقافية ورفع حالة الطوارئ عن بع�ض حمافظات جنوب �رشق تركيا حيث
تعي�ش غالبية كردية وتقدمي تنازالت يف الق�ضية القرب�صية.
 -37نور الدين ,حممد – اربكان من جديد زعيما لأ�شالء حزب ال�سعادة – �صحيفة ال�سفري – .2010-10-18
 -38عماد ,عبد الغني – احلركات الإ�سالمية والإ�صالح ال�سيا�سي – درا�سة مقارنة بني التجربتني الإيرانية والرتكية –
جملة الغدير – العدد  -50ربيع .2010
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ورغم �أن تركيا ا�ستجابت لبع�ض هذه ال�رشوط ،وعلى ر�أ�سها �إلغاء حكم الإعدام ومنح بع�ض احلريات
للأكراد �إال �أن هذه ال�رشوط كانت مثار جدل حاد بني خمتلف الأحزاب الرتكية التي انق�سمت بني م�ؤيد
ومعار�ض لها يف ذلك الوقت.
وخطت تركيا خطوة كربى باجتاه االحتاد الأوربي مبوافقة الربملان الرتكي على برنامج �إ�صالحات
ي�شمل �إلغاء عقوبة الإعدام يف �أوقات ال�سلم وتخفيف القيود عن ا�ستخدام اللغة الكردية يف تركيا,
وتك�شف جميع امل�ؤ�رشات �إىل �أن االحتاد غري راغب يف �ضم تركيا �إليه لكونها دولة �إ�سالمية يف املقام
الأول بالنظر �إىل عدد من احلقائق املو�ضوعية و�أهمها � :أن الدول الرئي�سة الكربى الأع�ضاء يف االحتاد
مثل بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا �ستحافظ على حجم �سكانها احلايل يف امل�ستقبل ،يف حني �سي�صل
�سكان تركيا �إىل  85مليون ن�سمة عام � ،2025أي �أنها �ستكون البلد الأوربي الأول من حيث عدد
ال�سكان ،ولي�س منطقيا �أن تقبل �أوروبا امل�سيحية ب�أن يكون الع�ضو الأول فيها من حيث حجم ال�سكان
م�أهوال بغالبية م�سلمة.
يف املقابل جند �أن دوال عديدة �أقل من تركيا على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي وجدت �أبواب
االحتاد مفتوحة �أمامها دون عوائق ،حيث قبل االحتاد تر�شيح �إحدى ع�رشة دولة لالن�ضمام �إليه ،وقد
علقت تان�سو ت�شيللر رئي�سة الوزراء الرتكية ال�سابقة وزعيمة حزب الطريق القومي على هذا الأمر �ساخرة
بقولها« :ت�صوروا �أن بلغاريا والت�شيك و�سلوفاكيا يتقدمون على تركيا يف االحتاد»!.
ويف ال�سياق نف�سه ,اعرتف غالة العلمانيني يف تركيا الذين �أجه�ضوا حترك �أربكان عام 1997
عندما بادر �إىل ت�شكيل جمموعة الثماين الإ�سالمية التي ت�ضم �إىل جانب تركيا ك ً
ال من م�رص والأردن
و�إيران وماليزيا و�أندوني�سيا ونيجريا وباك�ستان -برف�ض االحتاد الأوروبي �ضم تركيا �إليه من منطلق ديني
بعد �أن م ّنوا �أنف�سهم ل�سنوات عديدة بهذا الأمر(.((3
وبالعودة �إىل بداية ملف الع�ضوية الرتكي جند �أن تركيا تقدمت بطلب ر�سمي لالن�ضمام الكامل �إىل
االحتاد الأوروبي يف  14ني�سان عام  ,1987ووقعت �أول اتفاقية �رشاكة مع اجلماعة الأوروبية يف العام
1963عرفت بربوتوكول انقره  ,كما وقعت اتفاقية احتاد جمركي مع االحتاد الأوروبي يف  -31ك1
ر�سميا يف قمة هلن�سكي كمر�شح للع�ضوية
 عام  .1995وفى  -12ك -1عام  ,1999اعرتف برتكياً
الكاملة يف االحتاد الأوروبي ,وقد �أثار طلب الع�ضوية هذا جدال خالل عملية تو�سيع االحتاد الأوروبي.
وبد�أت تركيا مفاو�ضات الع�ضوية ب�شكلها الر�سمي يف العام  , 2005ويف هذا املجال جند توجه �شعبي
لقبول الع�ضوية� ,إذ �أن حوايل  % 75من ال�شعب الرتكي ي�ؤيدون ان�ضمام تركيا لالحتاد الأوروبي وجند
انه كلما تقدمت البالد خطوة يف �سبيل حتقيق �رشوط الع�ضوية  ,كلما انعك�س هذا الأمر ب�شكل ايجابي
على الو�ضع االقت�صادي الرتكي  ,وزاد الدعم ال�شعبي للحكومة  ,وات�سعت م�ساحة احلريات العامة مما
يعطي القرار ال�سيا�سي زخم ًا جديداً.
 -39الإ�سالميون واالنتخابات الرتكية ..الواقع و�آفاق امل�ستقبل – موقع �إ�سالم ويب – .2012-4-26
http://www.islamweb.net/media/print.php?id=21734
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وكان �أتاتورك �أول من نادى بهذا االن�ضمام ومار�س على الأر�ض التقليد ال�شكلي للمجتمع الغربي
ونظمه القانونية ح�سب ميوله وتوجهاته التي القت رف�ضا �شعبيا يف ذلك الوقت مع علمانية القوانني
وتطبيقها من قبل املجتمع� ,إال �أن هذا املجتمع (ومع علمانيته) يويل اهتماما للدين والثقافة والعادات
الدينية  ,وتبع �أتاتورك موقفه املنادي باالن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي حزب العدالة والتنمية � ,إال �إن
املعار�ض الأكرب لهذا االن�ضمام هو جنم الدين اربكان  ,كما �سبق وذكرنا يف مقدمة هذا الف�صل .و�إذا
�سعى حزب العدالة والتنمية جاهدا منذ ت�أ�سي�سه للزحف نحو نيل الع�ضوية « ,ف�إن �أوروبا كانت تنظر
�إىل تركيا نظرة غري عادية  ,فرتكيا كانت على الدوام م�صدر هم لأوروبا ,ثم �صارت دولة حليفة خالل
احلرب الباردة ومن �أهم دول حلف الناتو املطلة على ال�رشق الأو�سط واملُ�شكلة حلزام حاجز �ضد النفوذ
ال�سوفياتي ,وتطرح بع�رشات ماليينها امل�سلمني حتديا من نوع جديد على �أوروبا �إزاء م�س�ألة ان�ضمامها
لالحتاد الأوروبي ,لذلك فاالهتمام الأوروبي برتكيا �سيا�سيا واقت�صاديا وثقافيا وعلمانيا ودميقراطيا,
ال يتوازى مع االهتمام الأوروبي ب�أي بلد عربي ,ورمبا البلدان العربية جمتمعة وال�سجال الأوروبي
الكبري جتاه تركيا يتمحور حول دعم وت�شجيع حزب العدالة والتنمية املتم�سك بالدميقراطية برغم بع�ض
ال�شكوك حول ما�ضي قادته وم�ستقبل توجهاتهم»(.((4
«والنزعة االق�صائية  -اال�ستبعادية التي تعتمدها �أوروبا كانت وال تزال هي الأقوى  ,والأكرث ترتيبا
يف ترتيب عالقات �أع�ضاء النادي الأوروبي مع تركيا  ,فهناك �أ�صوات لأحزاب وحكومات �أوروبية
تنادي باالنفتاح على تركيا  ,ولكن هذا الأ�صوات خافتة وغري حا�سمة .وثمة �أ�سباب يتذرع بها الفريق
الراف�ض الن تكون تركيا ع�ضوا بالنادي الأوروبي منها ما هو تاريخي يرجع �إىل زمن القوة العثمانية,
ومنها ما هو دميغرايف مرتبط بتزايد عدد ال�سكان يف تركيا ( عدد ال�سكان حوايل  75مليون ن�سمة–
�إح�صاء العام  )2012مقارنة بالدول الأوروبية  ,ومنها ما هو ديني ثقايف يرتبط بهوية ح�ضارية �إ�سالمية
 ,ال تن�سجم مع امل�سيحية التي جتمع �أع�ضاء النادي الأوروبي  ,واىل جانب موقفي الرف�ض والقبول ,
هناك موقف ثالث يقدم حال و�سطا ال يعطي تركيا ع�ضوية كاملة �إمنا مينحها �رشاكة متميزة مع االحتاد
الأوروبي  ,وهناك عدة عوامل تغذي جدلية اال�ستيعاب  /اال�ستبعاد يف العالقات الرتكية الأوروبية ,
�أهمها الدور الإقليمي املتعدد الأبعاد الذي ميكن �أن تقوم به تركيا يف منطقة ال�رشق العربي خا�صة  ,ويف
العامل الإ�سالمي عامة .فهذا الدور يغري بع�ض القوى الأوروبية با�ستيعاب تركيا يف االحتاد �أمال يف �أن
ت�سهم يف تذليل �صعوبات التوا�صل االقت�صادي والتجاري مع العاملني العربي والإ�سالمي الأقرب نف�سيا
وح�ضاريا لرتكيا ,والأبعد عن �أوروبا بفعل روا�سب ارثها اال�ستعماري.
بينما ترى قوى �أوروبية �أخرى �إنها لي�ست بحاجة لقبول تركيا ع�ضوا يف االحتاد الأوروبي كي تقوم
بدورها ل�سببني  :الأول �أن تركيا �ستنجح يف �أداء دورها كو�سيط ح�ضاري بني �أوروبا والعامل الإ�سالمي
كلما عادت �إىل هويتها امل�رشقية وهذا االحتمال يتناق�ض مع مبد�أ الع�ضوية  ,ثانيا � :أن ح�صولها على
 -40احلروب ,خالد – تركيا �إ�سالمية علمانية – جملة وجهات نظر – العدد � -117أكتوبر – .2008
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الع�ضوية يك�سبها قوة كبرية من الناحيتني االقت�صادية وال�سيا�سية  ,ولن ترتدد يف توظيف هذه القوة
لتحقيق م�صاحلها يف العاملني العربي والإ�سالمي.وهكذا جتد �أوروبا نف�سها بني جدلية الفر�ص التي

تنجم عن ا�ستيعاب تركيا �أو ا�ستبعادها بالنظر �إىل دورها الإقليمي يف امل�رشق العربي خا�صة ويف العامل

الإ�سالمي عامة .هذه املقاربة ت�ضعنا �أمام �أربع ق�ضايا �أ�سا�سية ملعرفة اثر العالقات الرتكية الأوروبية على
الدور الإقليمي لرتكيا ومدى ت�أثر هذا الدور بالتحوالت التي ت�شهدها هذه العالقات .وهذه الق�ضايا

هي  :و�ضع تركيا يف جدلية العالقة بني ال�رشق والغرب � ,رشوط كوبنهاجن لدخول االحتاد الأوروبي ,
اجلدل الرتكي  -الرتكي حول العالقة مع �أوروبا ,اجلدل الأوروبي – الأوروبي حول ع�ضوية تركيا»(.((4

هذا الق�ضايا الأربع التي مت ذكرها حتتاج للكثري من النقا�ش وال�رشح لتفنيدها � ,إال انه ينبغي �أن نذكر

يف هذا التقرير �رشوط كوبنهاغن لأهمية هذا املعيار يف حال طبق من اجلانب الرتكي على ان�ضمام تركيا
للمجموعة الأوروبية.

وفيما يلي �أهم معايري كوبنهاغن والذي يت�ضمن جمموعتني من ال�رشوط الأوىل �سيا�سية والثانية

اقت�صادية :

 املعايري ال�سيا�سية:�أ� -إر�ساء �أ�س�س الدميقراطية النيابية.
ب  -بناء دولة القانون وتفكيك قواعد اال�ستبداد.
ج	-احرتام حقوق الإن�سان و�إلغاء الت�رشيعات املنافية لها.
د -احرتام حقوق الأقليات ومنحها حرية املمار�سة الثقافية وحق التعبري عن هويتها داخل �إطار

الدولة.

 املعايري االقت�صادية: -1وجود نظام اقت�صادي ف ّعال يعتمد على نظام ال�سوق.
� -2إ�صالح النظام امل�رصيف واملايل ليتكيف مع النظم املعمول بها يف دول االحتاد.
ج� -إ�صالح امل�ؤ�س�سات واملرافق العامة مبا يتفق مع املقايي�س املوجودة يف االحتاد.
د -بناء �سوق حملية قادرة على حتمل تبعات االنفتاح على ال�سوق الداخلية الأوروبية.
هـ -مكافحة الف�ساد والر�شوة يف جهاز الدولة.
 -41غامن � ,إبراهيم البيومي  -تركيا بني حتديات الداخل ورهانات اخلارج -مركز اجلزيرة للدرا�سات – الدوحة –
�( – 2010ضمن درا�سة جدلية اال�ستيعاب واال�ستبعاد يف العالقات الرتكية -الأوروبية ) �ص .171-170-
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و�إذا تناولنا مراحل ال�سعي الرتكي لع�ضوية االحتاد الأوروبي ,جند �أن القوى الأوربية ولي�ست تركيا
هي التي متتلك القرار بدخول تركيا �إىل االحتاد �أو با�ستبعادها� .أما الرغبة الرتكية يف عبور بوابة كوبنهاغن
بكل ما حتمله هذه الرغبة من مربرات وحجج داعمة ملوقفها  ,فهي ال ت�سهم يف حتقيق هذا الهدف ,
�إىل احلد الذي دفع كبار مثقفي الأتراك ومنهم �سيزائي قراقو�ش �إىل و�صف ال�سعي لنيل الع�ضوية ب�أنه
وهم وخيال يجب �أن نفيق منه  ,وي�رشح وجهة نظره م�ؤكدا �أن تركيا لن ت�ستطيع �إنقاذ نف�سها مبفردها
مما تعي�ش فيه منذ �سنوات  ,ال باالن�ضواء يف احللف الأطل�سي كما حدث منذ ن�صف قرن وال مبحاوالت
االن�ضمام لالحتاد الأوروبي(.((4
و�أهم دول االحتاد التي تقف موقفا معار�ضا من تركيا �أملانيا وفرن�سا  ,وقد حاربت فرن�سا تركيا على
جميع ال�صعد واجلبهات مما �أدى �إىل ن�شوب خالفات دبلوما�سية بني البلدين � ,آخرها «�إقرار الربملان
الفرن�سي لقانون �إنكار مذابح الأرمن  ,وهذا القانون �أ�صبح ملزما بعد ت�صديق جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي
عليه ,ويعود تاريخ القانون املذكور �إىل العام  2001ثم العام  2006وقد تقدمت به يف ذلك الوقت
النائبة عن الربملان الفرن�سي عن مدينة مر�سيليا فالريي بوييه  ,ولكنه مل يكن ين�ص على �أية عقوبات,
يف حني �أن اجلديد هذه املرة �إقرار القانون لعقوبة �صارمة قد ت�صل �إىل ال�سجن ملدة عام  ,وغرامة تبد�أ
بـ� 45ألف يورو  ,بحق كل �شخ�ص ينفي وقوع الإبادة االرمنية التي جرت عام � 1915أواخر اخلالفة
العثمانية  ,والتي �أدت �إىل مقتل  1,5مليون ارمني»(.((4
�إ�ضافة �إىل هذه العوامل التي ذكرناها هناك عوامل �أخرى كثرية ال ي�سع املجال لذكرها يف بحثنا
هذا� ,إال انه ميكن �إيجاز �أهم وبع�ض العقبات التي متنع تركيا من االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي ,منها
حقوق الأقليات وق�ضية االعرتاف بهذه احلقوق ,و�أهمها امللف الكردي ال�شائك الذي تعاملت معه
حكومات العدالة والتنمية طوال ال�سنوات ال�سابقة بلني ور�أفة ,ثم ما لبث �أن تطور وانفجر جمددا مما
دفع باردوغان �إىل اللجوء �إىل اخليار الع�سكري امل�سلح  ,وبقيت �سيا�سة التمييز العن�رصي متار�س جتاه هذه
املجموعات العرقية التي متثل جزءا كبريا من ن�سيج املجتمع الرتكي( ,عدد الأكراد يف تركيا حوايل 7,5
مليون كردي) ,ويلي امللف الكردي ,حقوق الطائفة العلوية وعدم االعرتاف بهوية هذه الطائفة مع
�إنهم ميثلون حوايل  24مليون ن�سمة (بينهم  4مليون كردي و 18مليون تركي).
وهناك �أي�ضا الق�ضية القرب�صية واخلالفات امل�ستمرة بني البلدين �أمام رف�ض تركيا فتح موانئها
ومطاراتها �أمام حركة املالحة اجلوية والبحرية لقرب�ص  ,ويف املقابل يبقي االحتاد ح�صاره للجيب الرتكي
يف �شمال اجلزيرة  ,كما �أن هناك عقبات �أخرى منها ظهور نظرية �رصاع احل�ضارات ,و�أحداث 11
�أيلول� ,إ�ضافة �إىل ق�ضية املجازر الأرمينية التي حدثت يف احلرب العاملية الأوىل والتي فتح ملفها يف بع�ض
 -42امل�صدر ال�سابق �ص .176-
 -43ابو العزم  ,حممد �سعد – تركيا وفرن�سا ..ال�رصاع داخل كتب التاريخ – مركز القاهرة للدرا�سات الرتكية –
www.kahireturk.org/makalat_main1.php?id_art=104%20&id_cat=1 2012-5-7
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البلدان ,وق�ضية اندماج املهاجرين الأتراك يف �أملانيا �أمام املوقف الراف�ض لأملانيا منذ بداية املفاو�ضات
الر�سمية للع�ضوية والتعنت الر�سمي امل�ستمر جتاه تركيا  ,وعدم تقبل وجود دولة �إ�سالمية كبرية على ر�أ�س
املجموعة الأوروبية.
كما يقف النزاع بني اليونان وتركيا على بحر ايجة حجر عرثة �أمام االن�ضمام ,وما يلعبه الدور
اليوناين يف االحتاد (كونه ع�ضو مع قرب�ص اليونانية) من �إثارة ق�ضية اخلالف دائما حول ق�ضية قرب�ص.
ومل ي�شفع تعديل الد�ستور الرتكي بعد العام  1982مرات عديدة لرتكيا قبولها وم�ساعدتها لل�سري قدما
لدخول النادي الأوروبي ,مع �أن التعديالت الأخرية للد�ستور حاولت �إىل حد كبري تقلي�ص نفوذ الع�سكر
يف احلياة ال�سيا�سية الرتكية ,كما �ساهمت هذه التعديالت يف فتح �أفاق جديدة يف جمال حقوق الإن�سان
وحقوق الأقليات يف املجتمع الرتكي .وحتى هذا التاريخ تت�أرجح ق�ضية االن�ضمام بني مد وجزر دون �أن
تتقدم �أي خطوة ايجابية للحاق بقطار ع�ضوية املجموعة الأوروبية ,و�سوف يبقى هذا الأمر مبثابة حلم
يراود القادة الأتراك ,من املمكن حتقيقه خالل ال�سنوات القادمة.
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ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية – يف ظل حكومات العدالة والتنمية
�إذا تناولنا مراحل ال�سيا�سات اخلارجية الإقليمية لرتكيا خالل م�سرية حزب العدالة والتنمية جند
�أن هذه ال�سيا�سة مرت مبتغريات كثرية وم�صريية  ,غيرّ ت الكثري من م�سار و�إيديولوجية هذا احلزب
الإ�سالمي مرورا مبلف النزاع العربي الإ�رسائيلي والق�ضية الفل�سطينية �إىل العالقات العربية  -الرتكية
والعالقات الرتكية الإ�رسائيلية  ,انتهاء بالعالقات الأمريكية -الرتكية وتقاطع امل�صالح يف ال�رشق الأو�سط.
مرت ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتى ال�سابق وانتهاء احلرب الباردة مبعوقات
�أدت «بالو�صول �إىل نتيجتني مت�ضاربتني من املنظور الرتكي� ،إذ �أن ذلك االنهيار د�شن نهاية ولو م�ؤقتة
للتهديد التاريخي الذي مثلته رو�سيا للأنا�ضول� ،إال �أنه حمل يف طياته تهديداً ملكانة تركيا الإ�سرتاتيجية
يف خرائط ال�سيا�سة الدولية .ومثلت مرحلة الت�سعينات فرتة من فقدان البو�صلة لرتكيا على �صعيد ال�سيا�سة
اخلارجية ب�سبب الت�أثريات الدولية ،وكان للرئي�س الرتكي ال�سابق تورجوت �أوزال دوراً كبرياً يف �إعادة
اكت�شاف وتعريف امل�صالح الوطنية الرتكية يف مناطق جوارها اجلغرايف ،ولكن قدرة تركيا على ترجمة
هذا االكت�شاف كانت حمدودة لأ�سباب راجعة �إىل موازين القوى الدولية والإقليمية ,..ومل ت�ستطع
تركيا تعزيز نفوذها فى البلقان �إثر انهيار يوغو�سالفيا ،لأنها ا�صطدمت مب�صالح املجموعة الأوروبية.
ومل ت�ستطع �أي�ضا �أن ت�ؤثر كثرياً يف قواعد احلراك الداخلي جلمهوريات �آ�سيا الو�سطى ،لأن رو�سيا منعتها
من التمدد يف ما تعتربه مو�سكو حديقتها اخللفية .حتالفت تركيا مع الواليات املتحدة يف حرب حترير
الكويت ،لأن ظروفها الداخلية مل تكن ت�سمح بغري ذلك ،على الرغم مما نتج عن هذه احلرب من �إقامة
مناطق �آمنة للأكراد يف �شمال العراق ،وهو ما مثل تغيرياً �سلبي ًا �إ�ضافي ًا يف البيئة الإقليمية املحيطة برتكيا.
مثلت مرحلة الت�سعينات حتى نهاية القرن الع�رشين فرتة �إعادة التعريف بامل�صالح الوطنية الرتكية
و�إن�ضاجها على �أ�سا�س جديد ال ي�ستغني عن التحالف مع وا�شنطن ،ولكنه يفتح الآفاق �أمام تركيا
الكت�شاف فر�ص جديدة من احل�ضور يف جوارها اجلغرايف .نبتت البذرة التي غر�سها �أوزال و�أينعت بعد
رحيله بعقد كامل ،ف�صحيح �أن تركيا مل تنجح يف ا�ستثمار التغريات اجليو�-سيا�سية يف البلقان والقوقاز
و�آ�سيا الو�سطى ب�سبب ا�صطدامها بقوى �أكرب حالت دون ذلك� ،أوروبا يف احلالة الأوىل ورو�سيا يف احلالة
الثانية ،ولعبت التطورات الدولية التي ع�صفت بالعامل منذ نهاية القرن الع�رشين دوراً �إ�ضافي ًا يف الت�أثري على
�سيا�سة تركيا اخلارجية والإقليمية ,منها ال�رصاعات الإثنية يف �أوروبا ،والأ�صولية الإ�سالمية على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل .كل هذه العوامل دفعت برتكيا باملعنى اجليو�-سيا�سى لأن ت�أخذ دور املركز الإقليمي
ال�صاعد ,وو�ضعت �أحداث � 11أيلول واحتالل الواليات املتحدة الأمريكية للعراق عام  2003تركيا
�أمام حتديات جديدة مرتبطة م�ؤ�س�ساتي ًا وهيكلي ًا بالغرب والتي متلك الطموح الالزم للح�صول على موقع
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�أف�ضل يف خرائط ال�سيا�سة الإقليمية والدولية  ,ترافق هذا الطموح مع الفراغ الإ�سرتاتيجي يف املناطق
املتاخمة لرتكيا ،وما نتج عنه من احتياج �أمريكي للأدوار الرتكية .ومهدت هذه االعتبارات الطريق �أمامها
لت�صبح حمور احل�سابات اجليو� -سيا�سية ،ب�سبب موقعها على مفرتق طرق البلقان� ،رشق املتو�سط ،القوقاز،
�آ�سيا الو�سطى وال�رشق الأو�سط.و�سعت تركيا يف هذه البيئة الإقليمية والدولية امل�ضطربة �إىل �إعادة تركيب
�سيا�ستها اخلارجية لت�صبح متعددة الأبعاد واالجتاهات ،فتبقى على توجهها الأ�سا�سي نحو الغرب ،ولكنها
تنفتح يف الوقت نف�سه على جوارها اجلغرايف ومنه ال�رشق الأو�سط.
�أعطى حزب العدالة والتنمية لرتكيا �سيا�ستها االنفتاحية حيال ال�رشق الأو�سط ،مراكم ًا ما خطط
له �أوزال وحزب الوطن الأم يف ثمانينات و�أوائل ت�سعينات القرن املا�ضي ،لإعادة ت�شكيل ال�سيا�سة
اخلارجية من جديد .فكان الطريق �شاق ًا �أمام عودتها �إىل املنطقة ،ولكن ال�سيا�سة الإقليمية الرتكية التي
و�ضعها وزير خارجيتها �أحمد داود �أوغلو تخطت هذه العوائق لتعيد تركيا �إىل جوارها اجلغرايف
واحل�ضاري بعد عقود من الغياب .لكن هذه املكا�سب ت�رضرت كثريا بفعل االزمة ال�سورية والتحوالت
العربية التي ادخلت تركيا يف اتون تناق�ضات املنطقة على ما يعتقده كثريون.
لقد طرح حزب العدالة والتنمية بعد و�صوله اىل ال�سلطة تعريف ًا جديداً للم�صالح الوطنية الرتكية،
فبعد ان كانت قواعد اللعب الرتكية تقع يف دائرة اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ,والتعريف اجلديد
يت�سق مع ر�ؤية احلزب لهوية تركيا وم�صاحلها الوطنية وب�شكل يلحظ التغريات يف البيئتني الإقليمية
والدولية ,حيث ال تختلف الإقليمية الرتكية اجلديدة مع الواليات املتحدة كحليف دويل و�إ�سرتاتيجي،
حتى ولو ت�صادمت معها يف بع�ض الق�ضايا .ومثل انتخاب باراك �أوباما رئي�س ًا لأمريكا عام  2009فر�صة
كبرية �أمام �أنقره لتمتني �رشاكة �إ�سرتاتيجية طويلة مع وا�شنطن ،نظراً �إىل حاجة كل من الطرفني للأخر
ولكن وفق قواعد لعب مغايرة ت�سمح لرتكيا بهام�ش �أكرب للمناورة الإقليمية.
الأ�سباب الدافعة لدور �إقليمي تركي يف ال�رشق الأو�سط :ميكن تق�سيم هذه الأ�سباب �إىل �أ�سباب
مو�ضوعية و�أخرى ذاتية.
الأ�سباب املو�ضوعية� :أوال :الفراغ الكبري يف املنطقة نتيجة انهيار ما �سمى النظام الإقليمي العربي،
خ�صو�ص ًا بعد احتالل العراق عام  .2003ثاني ًا :ر�سم تركيا �سيا�ستها الإقليمية بغطاء وت�أييد من الواليات
املتحدة باعتبارها ثق ً
ال موازي ًا للدور الإقليمي الإيراين الذي ال تر�ضى عنه �أمريكا ،حتى مع ت�أكيدها
امل�ستمر �أنها ال تتواجه مع �إيران يف املنطقة .ثالث ًا :متدد تركيا �إقليمي ًا يف منطقة ال�رشق الأو�سط بتكاليف
�سيا�سية �أقل بكثري من العائد ال�سيا�سي الذي جتنيه ،رابعا :ال�رشق الأو�سط هو املجال اجلغرايف الوحيد
يف جوار تركيا الذي ميكنها لعب دور �إقليمي فيه دون اال�صطدام بقوى عاملية ،مقارنة بالقوقاز حيث
النفوذ الرو�سي �أو �ألبانيا والبو�سنة حيث النفوذ الأوروبي .خام�سا :ال�صورة الإيجابية لرتكيا عند �رشائح
عربية وا�سعة والرتحيب غري امل�سبوق بدور تركي يف املنطقة لأول مرة منذ قيام اجلمهورية ب�سبب جاذبية
النموذج الرتكي� .ساد�سا  :توافر تاريخ ثقايف وح�ضاري م�شرتك بني تركيا والدول العربية ،وهو ما ال
يجعل تركيا عن�رصاً وافداً �إىل املنطقة ي�سهل قيامها بهذا الدور.
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الأ�سباب الذاتية� :أوال :ت�شكل الدول العربية �سوق ًا لل�سلع الرتكية التي حتظى يف املنطقة بتناف�سية ال
حتظى بها فى ال�سوق الأوروبية .ثاني ًا :ت�شكل املنطقة العربية مبا متلكه من احتياطات للطاقة عامل جذب
لرتكيا التي يتزايد الطلب فيها على النفط والغاز ل�سببني �أ�سا�سيني  ,هما تعاظم قدرات االقت�صاد الرتكي
وطموح تركيا حتى ت�صبح معرباً لإمدادات الطاقة �إىل �أوروبا ،مبا يعزز و�ضعيتها الإ�سرتاتيجية .ثالث ًا:
امل�صالح الأمنية الرتكية ،منها امل�شاركة يف حتديد الأجندة الإقليمية والو�صول بخطوط الدفاعات الرتكية
�إىل �أبعد نطاق ممكن من الأرا�ضي الرتكية ،الن تركيا �ضحية لعمليات �أمنية �سواء على خلفية �سيا�سية مثل
امل�شكلة الكردية �أو امل�شكلة الأرمينية �أو على خلفية �أيديولوجية مثل عمليات اجلماعات الدينية .رابع ًا:
ي�ؤدى الدور الإقليمي املتزايد يف املنطقة �إىل حت�سني كبري ل�صورة تركيا لدى �أوروبا ويرفع ر�صيدها لدى
االحتاد الأوروبي ,...خام�س ًا ال ميكن �إغفال الت�أثري الذي لعبه و�صول حزب العدالة والتنمية �إىل ال�سلطة
يف تركيا على قيامها بدور �إقليمي يف املنطقة ،وذلك للخلفية الأيديولوجية التي ينطلق منها احلزب يف
توجيه �سيا�سة تركيا اخلارجية(.((4

وملعرفة �أ�س�س ال�سيا�سة الإقليمية الرتكية ,البد من تفنيد �أهم عالقاتها ال�سيا�سية واملحورية يف املنطقة
منها :الفكر اال�سرتاتيجي لل�سيا�سة اخلارجية حلكومة حزب العدالة والتنمية  -العالقات الرتكية –
الإيرانية  ,والعالقات الرتكية  -الإ�رسائيلية.

 الفكر اال�سرتاتيجي لل�سيا�سة اخلارجية حلكومة حزب العدالة والتنمية  :قبل الدخول يف حتليلالفكر اال�سرتاتيجي ل�سيا�سة احلزب اخلارجية البد من الوقوف على �أهم �شخ�صية يف احلزب بعد رجب
طيب �أردوغان � ,أال وهو وزير اخلارجية احمد داوود اوغلو لأنه يلعب دورا بارزا يف حتريك �أحجار
الدومينو الرتكية ومنعها من ال�سقوط حجرا تلو الآخر.

«�صاغ �أحمد داود �أوغلو الفكر اال�سرتاتيجي ل�سيا�سة حزبه اخلارجية منذ ن�ش�أته ,وهو الذي �شغل
لعدة �سنوات درجة �أ�ستاذ ورئي�س ق�سم العالقات الدولية بجامعة بايكنت برتكيا ،ثم من�صب امل�ست�شار
الدبلوما�سي حلكومة حزب العدالة والتنمية� ،إىل �أن �أ�صبح وزيرا خلارجية تركيا وال يزال .ويف هذا
الإطار ن�شري �إىل ر�أي ديديه بيون  ,رئي�س حترير املجلة الدولية والإ�سرتاتيجية ال�صادرة عن معهد العالقات
الدولية والإ�سرتاتيجية بباري�س يف هذه ال�شخ�صية  ,حيث يرى بيون � ,أن داود �أوغلو من رجال الدولة
الذين يتميزون مبرونة يف الفكر من�ش�ؤها تعدد ملحوظ يف روافده الثقافية وهذه املرونة لها ميزة فائقة يف
�سياق الو�ضع احلايل للعالقات الدولية  ,فالرجل ن�ش�أ يف بيئة اجتماعية حمافظة ويف �أ�رسة م�سلمة متدينة،
ولكنه يف الوقت نف�سه تلقى تعليما غربيا� ,أمت درا�سته الثانوية يف املدر�سة الأملانية با�سطنبول ،ح�صل على
ودر�س بجامعة ماليزيا.
درجة الدكتوراه من جامعة البو�سفور ،ثم �سافر �إىل القاهرة لتعلم اللغة العربيةّ ،
وهو يويل اهتماما كبريا باملحيط الإقليمي لرتكيا ،كما اهتم بتطوير عالقات تركيا مع رو�سيا و�أرمينيا.
ويوجز بيون ر�ؤيته لداود �أوغلو كرجل من رجال الدولة الذي يج�سد بجدارة كل مزايا تركيا وقدرتها
على �أن تكون مبثابة اجل�رس يف م�ضمار العالقات الدولية ،وهو الدور الذي تطالب تركيا ب�أدائه.
 -44اللباد ,م�صطفى  -ال�سيا�سات الإقليمية حلزب «العدالة والتنمية» :خلفيات �أيديولوجية �أم م�صالح وطنية؟ ،.جملة
�رشق نامه  -العدد ال�سابع ،يناير .2011
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و�ضع داود اوغلو خطوط فكره اال�سرتاتيجي يف مرجع �شهري هو :العمق اال�سرتاتيجي يف موقع تركيا
ودورها يف ال�ساحة الدولية ،حيث يعتمد فيه مقاربة جيوبوليتيكية ترى �أن ال�سيا�سة اخلارجية للدولة

هي حم�صلة لتفاعل ثالثة �أبعاد هي :التاريخ ال�سيا�سي ،الهوية الثقافية ،اجلغرافيا ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية
للدولة والإقليم املجاور .ويف�رس ان�ضواء تركيا حتت راية املع�سكر الغربي طيلة احلرب الباردة تف�سريا
نابعا من اجلغرافيا الإ�سرتاتيجية لرتكيا ...واعترب انها دفعت ثمن وجودها حتت مظلة الأمن الأطل�سية
التي ان�ضمت اليها ل�رضورات جيو� -سيا�سية ناجتة عن تهديد ال�سوفيات .وكان هذا الثمن �إهمال تركيا
للجوار الإقليمي الذي يت�شابه معها يف ال�سمات الثقافية.
ويرى اوغلو انه مت التخلي عن الهوية الإ�سالمية لرتكيا لأنها �أدت �إىل تفكك الدولة من خالل
ال�رصاع الذي �أثارته بني الدولة العثمانية والإمرباطوريات اال�ستعمارية الغربية .ويوا�صل حتليله لي�صل �إىل
ت�صور جيوبوليتيكي ،هو مفتاح التف�سري لتحول تركيا من الكمالية �إىل ما يعرف بـالعثمانية اجلديدة .هذا
الت�صور هو �أن تغري اجلغرافيا ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية للنظام الدويل القائم ،هو تغري دويل �أدى �إىل انتهاء
القطيعة التاريخية التي انتهجتها النخبة ال�سيا�سية الرتكية� ...أما �أبرز مالمح الفكر اال�سرتاتيجي حلكومة
حزب العدالة والتنمية برتكيا ،فيتمثل يف القدرة على االختالف مع الغرب ،والتي ي�ؤكدها داود �أوغلو،
�إذ يرى �أن عالقات تقليدية طيبة مع الغرب ال تعني التنازل عن احلق.
 التحوالت الهيكلية حلزب العدالة والتنمية يف �صنع ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية :منذ و�صول حزبالعدالة والتنمية �إىل احلكم و�صنع ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية مل يعد يقت�رص على القاعات واالجتماعات
الر�سمية� ،إمنا �أ�صبحت ت�ستمد قبولها وم�صداقيتها من ال�شارع ال�سيا�سي .فجولة �أردوغان يف م�رص
وتون�س وليبيا بعد الثورات العربية كان لها �صدى ايجابي لدى القوميني االتراك  ,بعد ان تراجع ت�أثري
اجلرناالت الكماليني مبجل�س االمن القومي الرتكي يف �صناعة هذه ال�سيا�سة التي مل تكن ت�أخذ يف اعتبارها
متاما الر�أي العام الرتكي..
ن�ستطيع �أن نحدد مالمح ال�سيا�سة اخلارجية حلكومة حزب العدالة والتنمية التي تعد جديدة على
ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية:
 -1بلورة ر�ؤية تركية للعامل.
 -2بلورة ر�ؤية للدور الذي ميكن �أن ت�ؤديه �أنقرة �إقليميا ودوليا.
 -3حركة وفعالية مللء الفراغ الناجم عن التغري اجلوهري يف الظروف ال�سيا�سية للمنطقة العربية.
 -4خطاب �سيا�سي تعبوي للت�أثري يف رجل ال�شارع واالحتادات والنقابات ومنتديات رجال
الأعمال.
 -5بناء ال�صورة الإقليمية والدولية(.((4
 -6املحافظة على التحالف مع الواليات املتحدة ولكن مع هوام�ش ت�سمح باالختالف.
 -45عبد العظيم  ,خالد -العثمانية اجلديدة  :حتوالت ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية يف ال�رشق الأو�سط – جملة ال�سيا�سة
الدولية – العدد -187ك.2012-2
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 العالقات الرتكية – «الإ�سرائيلية»�شهدت العالقات الرتكية  -اال�رسائيلية «حتوالت �سيا�سية تغريت منذ و�صول حزب العدالة والتنمية

حدة اخلالفات منت�صف عام  2010ب�سبب الهجوم الإ�رسائيلي على
�إىل احلكم عام  ,2002وات�سعت ّ
قافلة �أ�سطول احلرية ,ومقتل العديد من الن�شطاء الأتراك.

ويعود تاريخ العالقات الرتكية  -الإ�رسائيلية �إىل اخلم�سينيات ،فرتكيا �أول دولة ذات غالبية م�سلمة

تعرتف بكيان العدو عام  ،1949لتبد�أ بينهما عالقات يف املجاالت التجارية والع�سكرية والثقافية،
ولتنتهج تركيا بعدها �سيا�سة موالية للغرب و«�إ�رسائيل» مع ان�ضمامها حللف الأطل�سي عام  ،1952ثم

و�صلت هذه العالقات �إىل التحالف اال�سرتاتيجي خالل ت�سعينيات القرن الـ.20

ويف الآونة الأخرية بد�أت هذه العالقات يف الرتاجع ،ويرجع بع�ض املحللني ذلك �إىل تغري ال�سيا�سة

الرتكية مع تويل حزب العدالة والتنمية مقاليد احلكم �إىل جانب الأزمة االقت�صادية التي ع�صفت بالعامل

والتي �أجربت العديد من الدول على تغيري �سيا�ساتها من �أجل �إنعا�ش اقت�صادها ،وهو ما حاولت تركيا

القيام به من خالل �إحياء العالقات التاريخية مع مناطق النفوذ ال�سابق للإمرباطورية العثمانية حيث
اجتهت حكومة �أردوغان نحو تعميق عالقاتها مع الكتلة ال�سوفياتية ال�سابقة وال�رشق الأو�سط �سعي ًا

لتفعيل دورها يف املنطقة.ويرى بع�ض املحللني �أي�ضا �أن التجارة والتعاون الع�سكري والأمني بني البلدين
متثل ركن ًا مركزي ًا ومهم ًا للطرفني ال ميكن اال�ستغناء عنه بب�ساطه.
�شهدت العالقات بني البلدين العديد من التوترات منذ عملية الر�صا�ص امل�صبوب عام 2008

والتي قام بها جي�ش االحتالل �ضد قطاع غزة  ,لت�شهد بعدها هذه العالقات الكثري من ال�شد واجلذب،

فتارة حتتج �إ�رسائيل على بع�ض امل�سل�سالت الرتكية التي ت�شري �إىل الوح�شية الإ�رسائيلية ،وتارة �أخرى يكون
التعامل الإ�رسائيلي غري الالئق مع الدبلوما�سيني الأتراك �سبب ًا يف الت�صعيد� .آخر املواجهات بني البلدين
كانت ب�سبب االعتداء الإ�رسائيلي الوح�شي على ال�سفينة مرمرة التي كانت �ضمن �أ�سطول احلرية الذي

�شمل نحو ثماين �سفن حمملة باملعونات الإن�سانية لقطاع غزة بهدف ك�رس احل�صار املفرو�ض عليه.ورغم

حول الأمر �إىل �أزمة
�أن ال�سفينة مل تكن بتمويل تركي وحتمل �أكرث من جن�سية خمتلفة� ،إال �أن هذا االعتداء ّ

دبلوما�سية بني البلدين خا�صة مع مقتل  9من �أع�ضاء الوفد امل�شارك بالقافلة (ثمانية �أتراك و�أمريكي من
�أ�صل تركي) ،لتطالب بعدها �أنقرة �إ�رسائيل باالعتذار ر�سمي ًا عن احلادث واملوافقة على ت�شكيل جلنة حتقيق
دويل ودفع تعوي�ضات للجرحى وعائالت القتلى ،لكنها مطالب قوبلت بالرف�ض من اجلانب الإ�رسائيلي
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على ل�سان نائب وزير اخلارجية الإ�رسائيلي داين �آيالون لتت�صاعد حدة الأزمة وتتواىل االتهامات بني

اجلانبني(.((4

مل تعتذر «�إ�رسائيل» من تركيا بعد حادثة ال�سفينة مرمره « ,و�أرج�أت الأمم املتحدة �أكرث من مرة تقرير
باملر حول احلادثة  ,ثم ّمت ت�رسيب مقتطفات منه مت الإ�شارة فيه �إىل �أن قرار �إ�رسائيل بال�سيطرة العنيفة على
ال�سفن بعيدا عن منطقة احل�صار ومن دون حتذير م�سبق قبل الإنزال كان مبالغا فيه� .إال �أن هذا التحقيق
خل�ص �إىل �أن الأ�سطول ت�رصف بطريقة متهورة عندما حاول ك�رس احل�صار البحري املفرو�ض حول قطاع
غزة ,وجاء فيه �أن اجلنود الإ�رسائيليني واجهوا مقاومة عنيفة ومنظمة حني اعتلوا �سطح ال�سفينة.
كانت ر ّدة فعل تركيا من التقرير كبرية  ,فقد �أعلنت يف � 2أيلول  2011عن طرد ال�سفري الإ�رسائيلي
وتخفي�ض متثيلها الدبلوما�سي يف «�إ�رسائيل» �إىل م�ستوى ال�سكرتري الثاين وجتميد االتفاقيات الع�سكرية
معها ،ثم �أعلن �أردوغان تعليق العالقات التجارية والع�سكرية ,ويف � 8أيلول � 2011أعلن �أردوغان �أن
ال�سفن احلربية الرتكية �سرتافق �أي قافلة م�ساعدات تركية متجهة �إىل قطاع غزة ،وطالب �إ�رسائيل ب�إعادة
 6طائرات من دون طيار ،كان قد مت االتفاق على ت�صليحها ،ومل تعد يف الوقت املحدد.
وفيما بعد انتقل التوتر �إىل الأزمة القرب�صية ،مع بدء اجلانب القرب�صي اليوناين التنقيب عن النفط
مب�ؤازرة �إ�رسائيلية ،متثلت يف حتليق طائرات ع�سكرية �إ�رسائيلية من دون طيار فوق مناطق التنقيب ،الأمر
الذي دفع بالأتراك �إىل �إعالن التنقيب من طرف واحد .و�أر�سلت �أنقرة �سفنا حربية حلماية ال�سفن التي
تبحث عن موارد طاقة حتت مياه البحر �إىل اجلنوب وال�رشق من قرب�ص� ،إ�ضافة �إىل طائرات مقاتلة
اخرتقت املجال اجلوي للجزيرة ،كما �أر�سلت طائرات ا�ستطالع على طول املياه الإقليمية لإ�رسائيل
ولبنان .ونقلت �صحيفة معاريف عن م�صادر ع�سكرية �أن م�ضايقات تقوم بها تركيا يف البحر ،م�شرية
�إىل �أن ما يحدث ميكن و�صفه ب�أنه احتكاك متعمد من قبل ال�سفن الرتكية لي�ؤدي يف نهاية الأمر ملواجهة
ع�سكرية بحرية بني البلدين  ,و�أ�ضافت �أن �سفن البحرية الرتكية تقرتب من ال�سفن الإ�رسائيلية حول
قرب�ص ،حيث تقوم ال�سفن الرتكية ب�إجراء ات�صال ال�سلكي مع ال�سفن التجارية الإ�رسائيلية ،ويقوم ال�ضباط
الأتراك ب�إعطاء الأوامر لقبطان ال�سفن الإ�رسائيلية لتغري م�سارها بذرائع خمتلفة..
جنحت وا�شنطن �إىل حد ما يف احتواء التوتر بني البلدين دون �أن ت�ستطيع �إعادة العالقات �إىل جماريها،
بعد �إجراء البلدين �أكرث من جولة حمادثات �رسية بينهما بدءا من (حزيران)  2011مل ت�صل �إىل �أي نتائج.
ف�أعلنت «�إ�رسائيل» يف ك 2011- 1تراجعها عن �صفقة ع�سكرية �أبرمتها مع تركيا قبل �سنوات بعد �أن
�أبلغت احلكومة �رشكة �إلبيت �سي�ستيمز ب�أنها لن جتدد رخ�صتها للت�صدير املطلوبة لغر�ض تنفيذ ال�صفقة مع
تركيا� ....إذ �أمرت وزارة الدفاع ال�رشكة بوقف ال�صفقة وعدم تزويد تركيا بالعتاد الع�سكري املتطور
 -46خيال  ,نيفني  -العالقات الرتكية الإ�رسائيلية على �صفيح �ساخن -موقع �أخبار م�رص 2010/06/17 -
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يف �أعقاب تدهور العالقات بني الدولتني  ,ع َلل اجلانب الإ�رسائيلي �إلغاء �صفقات الت�سلح بالتخوف من
ت�رسب معلومات حول هذه الأ�سلحة �إىل دول معادية ،وذلك يف �أعقاب تقارب العالقات بني تركيا
و�إيران.
يذكر �أنه توجد  59اتفاقية بني البلدين ،بينها  16اتفاقية ع�سكرية و�أمنية تبلغ قيمتها �سبعة مليارات
ون�صف املليار دوالر .وهذه ال�صفقات ت�شمل �رشاء طائرات من دون طيار ،و�ألف دبابة مدرعة من طراز
«مريكافا  »3بقيمة خم�سة باليني دوالر ،وم�رشوعا م�شرتكا لبناء �صواريخ بقيمة  1.5بليون دوالر،
وحتديث طائرات «فانتوم» وحتديث دبابات وت�أهيل طيارين �أتراك وتدريب طيارين �إ�رسائيليني يف
الأجواء الرتكية.
هذا التدهور ال�سيا�سي مل ينعك�س تدهورا يف العالقات االقت�صادية والتجارية بني البلدين ،وعلى
الرغم من التوترات التي ت�شهدها العالقات الرتكية الإ�رسائيلية ،وح�سب املعطيات التي ن�رشها املعهد
الإ�رسائيلي للت�صدير والتعاون الدويل ،ارتفع التبادل التجاري بني البلدين يف عام ( 2010ت�صديرا
وا�ستريادا) بن�سبة  % 29مقارنة مع عام  ،2009وتدل م�ؤ�رشات عام  2011على بداية انفراج اقت�صادي
�أي�ضا يف العالقات بني البلدين ,فقد احتلت تركيا املرتبة الثالثة من بني الدول من حيث جممل ال�صادرات
الإ�رسائيلية لها .ويف الربع الأول من عام  2011بلغ حجم ال�صادرات الإ�رسائيلية �إىل تركيا نحو 500
مليون دوالر ،مبعدل ارتفاع ي�صل �إىل  % 73مقارنة مع الربع الأول مع عام  ،2010وهناك نحو 650
�رشكة وم�صنعا �إ�رسائيليا تعمل يف �إطار العالقات االقت�صادية بني البلدين ،ت�ضاف �إىل ذلك ال�رشاكة الرتكية
 الإ�رسائيلية يف م�رشوع الغاب الزراعي الكبري والذي تعتمد فيه تركيا على اخلربة الزراعية وامل�ساعدةالإ�رسائيلية(.((4
«ويف حزيران عام  ،2010ع ّلقت تركيا املحادثات حول مد خط �أنابيب للغاز الطبيعي �إىل
«�إ�رسائيل» يف �إطار م�رشوع النهر الأزرق الرو�سي ـ الرتكي  ,رغم �أن رئي�س الوزراء الرو�سي (�آنذاك)
فالدميري بوتني �أرجع �أ�سباب توقف امل�رشوع �إىل �إ�رسائيل ،دون الإ�شارة �إىل �أزمة �أ�سطول احلرية وت�أثريها
على العالقات الرتكية -الإ�رسائيلية(.((4
�أ ّدى هذا الت�صعيد �إىل جتميد العالقات الدبلوما�سية بني البلدين كما ذكرنا � ,إذ �سحبت تركيا �سفريها
من تل �أبيب ,و�أدى �أي�ضا �إىل جتميد عدد من االتفاقيات الأمنية واالقت�صادية املهمة لـ«�إ�رسائيل» ,وعلى
ال�صعيد نف�سه� ,أدى هذا اخلالف �إىل �إلغاء تركيا مناورة ن�رس الأنا�ضول التي جتري ب�صورة دورية بني
البلدين منذ عام  ،2001والتي تعترب من �أهم التدريبات الع�سكرية ،ورغم الت�صاعد امل�ستمر حلدة
-47عبا�س ,ثائر  -عام التباعد الرتكي ـ الإ�رسائيلي� -إهانة �سفري �أنقرة وطرد مبعوث تل �أبيب ..والبلدان وقفا على حافة
املواجهة الع�سكرية� -صحيفة ال�رشق الأو�سط –  -2ك.2012-2
 -48خيال  ,نيفني  -العالقات الرتكية الإ�رسائيلية على �صفيح �ساخن -موقع �أخبار م�رص 2010/06/17 -

http://www.egynews.net/wps/portal/print?params=94029

43

اخلالف بني �أنقرة وتل �أبيب �إال �أن �إ�رسائيل مازالت م�رصة على حت�سني عالقاتها مع تركيا وذلك حماية
مل�صاحلها االقت�صادية والع�سكرية والأمنية  ,و�أي�ضا للمحافظة على احلليف وال�صديق الرتكي يف وجه
الهجمة التي تتلقاها �إ�رسائيل من قبل الر�أي العام العربي والإ�سالمي.
ولإعادة �أوا�رص التعاون بني البلدين« ,ك�شف رئي�س وزراء العدو بنيامني نتنياهو ،عن �أن تل �أبيب
و�أنقرة ت�سعيان �إىل �إعادة م�سار العالقات ال�سيا�سية بينهما �إىل �سابق عهدها .و�شدد ،يف لقاء مع عدد من
ال�صحافيني الأتراك على امل�صلحة امل�شرتكة لكل من �إ�رسائيل وتركيا ,اللتني تتمتعان باال�ستقرار يف منطقة
ي�سودها الال�ستقرار».
ولفتت �صحيفة معاريف� ،إىل �أنها املرة الأوىل التي يجري فيها نتنياهو لقا ًء مع �صحافيني �أتراك
منذ حادثة مرمره ،و�أن كالمه ي�أتي ا�ستمراراً لنهج حت�سني العالقات بني البلدين  ,و�أكد قوله �أن �إ�رسائيل
منفتحة على تلقي اقرتاحات و�ساطة طرف ثالث يف ما يتعلق ب�صيغة �سحرية ت�سمح بتح�سني العالقات
بني البلدين  ,وعن الأ�سباب التي تدفع �إ�رسائيل �إىل حت�سني عالقاتها مع تركيا يف هذا التوقيت� ،أو�ضح
نتنياهو ب�أن ذلك يعود �إىل �أن الظروف وم�صاحلنا تغريت ،وينبغي �أن نغري و�ضعنا احلايل(.((4

 - 49حيدر  ,علي  -نتنياهو يغازل �أنقرة :امل�صلحة م�شرتكة�-صحيفة الأخبار  26 -متوز .2012-
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العالقات الرتكية  -الإيرانية
إيرانية «منذ ت�أ�سي�س م�صطفى كمال �أتاتورك تركيا احلديثة �سنة 1923
دخلت العالقات
الرتكية – ال َّ
َّ
مرحلة التهدئة ،ومل تطر�أ عليها �أزمات ،خالف ًا لتاريخ هذه العالقات املليء بال�رصاع الدموي بني الفُر�س
ال�سنية ..كان �شاه �إيران ر�ضا بهلوي يعترب �أتاتورك مثا ًال يحتذى
ال�شيعية -
املذهبية
اخللفية
والرتك على
َّ
َّ
َّ
َّ
الغربية خا�صة
العلمانية وعالقته بالغرب ،وهند�سته لرتكيا مبا يتواءم واحلداثة
به يف ما يتع َّلق ب�سعيه نحو
َّ
َّ
بعد زيارته تركيا يف الربع الثاين من القرن املا�ضي� .أدخل ال�شاه طهران يف حتالف ع�سكري مع انقره
ال�سباقة يف االعرتاف
منت�صف اخلم�سينات يف ما ِّ
�سمي وقتئذ بحلف بغداد ،وعلى الرغم �أن تركيا كانت َّ
بـ«�إ�رسائيل» �إ َّال �أنَّ عالقات البلدين كانت وطيدة مع �أمريكا و«�إ�رسائيل» على زمن حكم ال�شاه ...لكن
تعول �أكرث على حتالفها اال�سرتاتيجي مع تركيا كونها ع�ضواً يف حلف الناتو ,ومع عمق
�أمريكا كانت ِّ
إ�سالمية �إىل التعاطي مع تركيا مثل ما
ت�سع �إيران بعد الثورة ال
العالقة التي تربطها ب�أمريكا و«�إ�رسائيل»،مل َ
َّ
إ�سالمية.
تعاطت مع العامل العربي وباك�ستان و�أفغان�ستان عرب ت�صدير الثورة وتغذية احلركات ال
َّ

يف مطلع الت�سعينات من القرن املا�ضي ،بد�أت �أوىل بوادر اخلالف الرتكي – الإيراين ،عرب غ�ض
�إيران الطرف عن ن�شاط حزب العمال الكرد�ستاين فيها ,ومل تكتف بدعم الكرد�ستاين ،بل اتهمت
الرتكية �أ�ص ً
املد الكردي ،لكنه
بدعم حزب اهلل الرتكي �أي�ض ًا ،الذي �أن�ش�أته اال�ستخبارات
ال ملواجهة ِّ
َّ
انقلب على الأتراك مطلع الت�سعينات .وبد�أ اجلاران يتبادالن االتهامات يف هذا ال�صدد ،وت�صاعدت
الأزمة على خلفية اغتياالت طاولت بع�ض ال�صحافيني الأتراك العلمانيني املنتقدين لل�سيا�سات الدينية
يف عهد الرئي�س ال�سابق ها�شمي رف�سنجاين ,فاتهمت �أنقرة طهران بالتورط يف تلك االغتياالت وبدعم
الكرد�ستاين و حزب اهلل الرتكي ،وكانت طهران تر ُّد بالنفي ،ويف املقابل اتهمت �إيران �أنقرة ب�أنها تدعم
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين الإيراين ،وحركة جماهدين خلق .وبعد انتخاب ال�سيد حممد خامتي رئي�س ًا
للجمهورية اال�سالمية �سعى اجلانبان خا�صة يف ال�سنوات الأخرية ،للقيام بخطوات ملمو�سة لتمتني هذه
للحد من ن�شاطات املنظمات املناوئة لهما ,ف�ض ً
ال عن التوقيع
أمنية
ِّ
العالقات ،فعقد البلدان اتفاقيات � َّ
على اتفاق لبيع الغاز الطبيعي لرتكيا ،واالتفاق على ان�شاء انبوب يف هذا ال�صدد .وي�شكل ال�سياح
امل�صدرة �إىل �إيران م�صدر مهم للإيرادات الرتكية� ,إ�ضافة لال�ستثمارات
الإيرانيون واملنتجات الرتكية
َّ
الإيرانية يف تركيا والتي تبلغ قيمتها ماليني الدوالرات.
كان لو�صول حزب العدالة والتنمية �إىل احلكم يف انتخابات عام  ،2002وا�ستمراره يف ال�سلطة
أمنية بني البلدين .ويف �أول زيارة له لإيران
دورا كبريا يف تطور العالقات االقت�صاد َّية
وال�سيا�سية وال َّ
َّ
حاول رئي�س حزب الرفاه الإ�سالمي ورئي�س احلكومة الرتكية ال�سابق جنم الدين �أربكان فتح �صفحة
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مهد لزيارة الرئي�س الإيراين ال�سابق
جديدة مع �إيران ،وعقد اتفاقية مهمة لنقل الغاز الإيراين �إىل تركيا ،ما َّ
ر�سمية لإيران
�سي َزر بزيارة
حممد خامتي لرتكيا �سنة  .1997كما قام الرئي�س الرتكي ال�سابق �أحمد جندت َ
َّ
يف حزيران � 2002شملت مدينتي طهران وتربيز ذات الغالبية الأذرية ،وقام �أردوغان ب�أول زيارة له
�إىل طهران �صيف  .2004وتتالت زيارات الوزراء وامل�س�ؤولني بني البلدين ،على كافة ال�صعد وبخا�صة
أمنية يف ما يتع َّلق بالتن�سيق امل�شرتك ملحاربة حزب العمال الكرد�ستاين ،ف�ض ً
ال عن عقد اتفاقات
ال َّ
اقت�صاد َّية.
هذا التقارب الإيراين – الرتكي �أحرج تركيا �أمام حلفائها الأمريكيني والأوروبيني ،وو�ضعها يف
الدولية ،التي تطالبها
�شدد ح�صاره على طهران ،لعدم امتثالها للإرادة
مواجهة املجتمع الدويل ،الذي ّ
َّ
بوقف برناجمها النووي وعملية تخ�صيب اليورانيوم.
�إزاء هذا الواقع ,كانت تركيا غري مطمئنة ل�سيا�سات �إيران يف العراق ولبنان وفل�سطني ,وحاولت
يقو�ض النفوذ الإيراين يف ال�رشق الأو�سط ،بعد �أن جنحت مع �أمريكا يف تقوي�ض
�إيجاد دور لها يف املنطقة ِّ
نفوذها يف جمهوريات �آ�سيا الو�سطى .وامل�ؤ�شرِّ �إىل عدم ثقة �أنقرة بنيات طهران ،قرار الأوىل اختيار مدينة
�سينوب على البحر الأ�سود موقع ًا لإقامة �أول مفاعالتها النووية من �أ�صل ثالثة ت�سعى تركيا لإقامتها ،بعد
�إعالن �إيران جناحها يف تخ�صيب اليورانيوم(.((5
و�إذا تتبعنا �سيا�سات حكومات حزب العدالة والتنمية �إزاء �إيران جند �أنها تعك�س �إىل حد كبري
�سيا�سات احلكومات ال�سابقة يف الثمانينيات والت�سعينيات ,فرتكيا كانت تنظر لإيران على �أنها دولة
قومية كبرية ومهمة يجب �إدارة العالقة معها ولي�س مواجهتها .وعلى الرغم من �أن الثورة الإ�سالمية عام
 1979مثلت يف مرحلتها الأوىل تهديدا �إيديولوجيا لرتكيا والدول العربية يف املنطقة  ,فانه ينبغي عدم
ت�ضخيم ت�أثريها يف الطبيعة الأ�سا�سية يف ال�رشق الأو�سط ويف العالقات الرتكية – الإيرانية .وكانت تركيا
من �أوائل احلكومات التي اعرتفت بالنظام الإ�سالمي يف طهران ,ورف�ضت توقيع العقوبات عليها بعد
�أزمة الرهائن عام  , 1980وكذلك لعبت دورا حياديا خالل احلرب العراقية الإيرانية وتعاملت مع كال
الدولتني بو�صفها املمر التجاري لهما �إىل العامل(.((5
�أما اليوم فت�شهد العالقات االقت�صادية الرتكية -الإيرانية «عالقات جيدة ،وتتو�سط تركيا يف �أزمة
امللف النووي الإيراين دون �أن يرقى ذلك التعاون االقت�صادي والو�ساطة الدبلوما�سية �إىل م�ستوى
التحالف بني البلدين .ميلك البلدان قوا�سم م�شرتكة ،فكالهما دولتان غري عربيتان حتيطان بالدول العربية
من ال�شمال ،ولكالهما م�صلحة م�شرتكة يف جلم الطموحات الكردية �ضمن حدودهما ال�سيا�سية .هناك
تن�سيق �ضئيل بني تركيا و�إيران يف ملفات القوقاز و�آ�سيا الو�سطى � ,إ�ضافة �إىل تعاونهما االقت�صادي
� -50أو�سي ,هو�شنك  -العالقات الإيرانية  -الرتكية بني تباين امل�سارات الإ�سرتاتيجية وتالقي امل�صالح � -شبكة فولتري
– نقال عن �صحيفة احلياة.2008—8-3-
 -51بويراز � ,رسدار – مقاربة العالقات الرتكية – الإيرانية من منظار �أو�سع – جملة �ش�ؤون الأو�سط – ربيع .2010

46

عن طريق مد الغاز الإيراين �إىل خط نابوكو عرب الأرا�ضي الرتكية �إىل �أوروبا .وت�شكل ال�سوق الإيرانية
�أحد الركائز املهمة لل�صادرات الرتكية يف ال�رشق الأو�سط ،وت�ستثمر تركيا فى قطاع النفط الإيراين،
وخ�صو�ص ًا حقل بار�س اجلنوبى .وفى مقابل جمموعة القوا�سم امل�شرتكة هناك �أي�ض ًا م�شاكل تقف يف
تطوير هذه العالقات� ،إذ يخو�ض البلدان مناف�سة تاريخية على الزعامة الإقليمية منذ خم�سة قرون حيث
تت�صادم املنظومة القيمية لكال النظامني وتتعار�ض التحالفات الدولية لكل منهما ،تركيا ت�ستثمر قوتها
الناعمة وقوتها االقت�صادية وانفتاحها على الغرب ملد النفوذ� ،أما �إيران فتفر�ض ح�ضورها عربجمابهة
«�إ�رسائيل» وتبني حركات املقاومة وا�صطدامها بالواليات املتحدة .وفى حني تعود تركيا �إىل املنطقة
برتحيب دويل و�إقليمي� ،إال �أنها ال متلك التحالفات التي تفر�ض الإيقاع مثل �إيران .وال تعنى عودتها �إىل
املنطقة الت�صادم مبا�رشة مع �إيران� ،أو اال�ستمرار بنمط العالقات مع �إ�رسائيل على غرار العقود ال�سابقة...
لن ت�ؤيد تركيا �رضبات ع�سكرية �ضد �إيران حلل �أزمة ملفها النووي ،لأن ذلك �سريتد على م�صاحلها يف
املنطقة ،يف الوقت الذي تعار�ض فيه تركيا امتالك �إيران لل�سالح النووي لأن ذلك �سيح�سم التناف�س
التاريخي على الزعامة بينهما مل�صلحة الأخرية ,فهي تتو�سط فى امللف النووي الإيراين باعتبارها املرجعية
الإقليمية الأوىل يف املنطقة ،وهو ما ي�ساء فهمه �أحيان كثرية من الأطراف العربية .كما �أن عودة تركيا �إىل
معادالت النفوذ يف العراق و�سورية تعنى احلد من الدور الإيراين يف املنطقة(.((5

 -52ال�سيا�سات الإقليمية حلزب «العدالة والتنمية» :خلفيات �أيديولوجية �أم م�صالح وطنية؟ .د .م�صطفى اللباد ،جملة
�رشق نامه  -العدد ال�سابع ،يناير .2011
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الأزمة ال�سورية واخلالف الرتكي  -الإيراين
«�شهدت العالقات بني �أنقرة وطهران بعد الأزمة ال�سورية توتراً غري م�سبوق يف تاريخهما احلديث,
وكان البلدان يحافظان على �أطيب العالقات بينهما من تبادل زيارات وا�ستثمارات اقت�صادية وغري
ذلك ,اال انهما على ا�ستعداد للتناف�س يف املنطقة بدءا من الدول العربية �إىل القوقاز و�آ�سيا الو�سطى,
وكان ل�سيا�سات تركيا يف ت�صفري امل�شكالت مع جريانها �أثر يف اقرتابها من املوقف الإيراين حيث كانت
�أنقرة جزءاً من التحالف الغربي الذي يتبع �سيا�سات معادية للقوى املعار�ضة للم�شاريع الغربية يف املنطقة
بدال من ال�سيا�سات الرتكية املتبعة.
ال �سيما «�إ�رسائيل» .لكن تطورين مهمني ّ
الأول  :موافقة تركيا (يف قمة ل�شبونة يف خريف  )2010على ن�رش رادارات الدرع ال�صاروخية يف
الأرا�ضي الرتكية �أي قبل اندالع الثورات العربية .والثاين ن�شوب الثورات واالحتجاجات يف العديد
من البلدان العربية وال �سيما يف �سوريا .ورغم تكرار امل�س�ؤولني الأتراك �أن الدرع ال�صاروخية لي�ست
موجهة �ضد �إيران ،اال انه ال ميكن ت�صديق هذا الكالم  ,خ�صو�ص ًا �أن الرئي�س الفرن�سي ال�سابق نيكوال
�ساركوزي قال حينها �إنه ال فائدة من التعمية على الهدف من الدرع ال�صاروخية يف تركيا ،الن هذه
ال�صواريخ �ست�ستهدف رو�سيا �إ�ضافة اىل �إيران .و�أكرث من ذلك ف�إن هذه املنظومة تخدم وفقا مل�س�ؤول
ع�سكري �أمريكي الأمن «الإ�رسائيلي» حيث �سيكون الرادار الرتكي قادراً على اكت�شاف �أي �صاروخ
�إيراين قبل �أن تكت�شفه الرادارات الإ�رسائيلية بثالث دقائق.وي�ؤكد ن�رش الدرع ال�صاروخية �أن تركيا ال
تزال تابعة �أمني ًا حللف �شمال الأطل�سي ،وهو ما ي�ؤثر �سلب ًا يف عالقاتها مع القوى املعادية للغرب.
ولكن تدهور االو�ضاع يف �سوريا كان ال�سبب الرئي�س لعودة العالقة بني البلدين اىل التوتر  ,ف�إيران
دافعت عن الرئي�س ب�شار اال�سد ودعمت برناجمه اال�صالحي  ,يف حني قادت تركيا حملة قا�سية منذ بدء
الأحداث لإطاحة الأ�سد ومل ترتدد يف ت�سخري كل الطاقات لهذا الهدف من تنظيم املعار�ضة ال�سيا�سية
والع�سكرية ال�سورية ومدها بالأ�سلحة وح�شد الدعم الدويل لها .وال ترى �إيران يف املوقف الرتكي
�سوى و�سيلة لإ�ضعاف حمور املقاومة يف املنطقة ب�إ�سقاط احللقة ال�سورية ومن بعدها العراقية ،ف ُتعزل
�إيران وي�ضمر دورها على اكرث من م�ستوى �سيا�سي وع�سكري .ويف هذا ال�سياق كان رف�ض �إيران
ا�ستئناف املفاو�ضات النووية مع جمموعة  1+5على الأرا�ضي الرتكية ،ويف املقابل بادرت تركيا �إىل
تخفي�ض ا�سترياد النفط من �إيران بن�سبة  % 20ر�ضوخ ًا ملحاوالت الغرب اال�ستغناء التدريجي عن النفط
الإيراين»(.((5
 -53نور الدين ،حممد  -العالقات الرتكية -الإيرانية �إىل �أين؟ -موقع الر�أي نيوز -الأزمة ال�سورية واخلالف الإيراين-
الرتكي.
http://www.alraynews.com/Papers.aspx?id=16740
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وللت�أكيد على املوقف الإيراين الداعم ل�سوريا ر�أى املر�شد الأعلى للجمهورية الإ�سالمية يف �إيران
الإمام ال�سيد علي خامنئي “ خالل لقائه رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان �أن �إيران �ستدافع
و�شدد الإمام خامنئي ،على �أن �إيران
عن نظام حليفتها الإقليمية �سوريا ب�سبب موقفها �ضد �إ�رسائيلّ ،
�ستدافع عن �سوريا ب�سبب دعمها مقاومة ال�صهيونية  ,و�أ�ضاف �إننا نعار�ض بحزم �أي تدخل لقوات
�أجنبية يف ال�ش�ؤون الداخلية ل�سوريا ...الإ�صالحات التي بد�أت هناك ينبغي �أن ت�ستمر .وحذر من �أي
مبادرة تقودها الواليات املتحدة حلل الأزمة يف �سوريا ،م�ؤكداً �أن بالده �ستعار�ض بحزم �أي م�رشوع
مماثل..
�أما �أردوغان فر�أى �إن املنطقة تواجه و�ضع ًا �صعب ًا ت�أمل تركيا ايجاد ت�سوية لها  ,و�أكد خالل لقائه
الرئي�س الإيراين حممود �أحمدي جناد دعم موقف �إيران يف امللف النووي  ,ور�أى �أن تركیا حكومة و�شعب ًا
دعمت على الدوام وب�رصاحة املواقف النوویة للجمهوریة الإ�سالمية الإيرانية ،و�ستتابع هذه ال�سیا�سة يف
امل�ستقبل  ,و�أ�ضاف �أردوغان �أن جناد رحب مبوقف تركيا الوا�ضح وال�رصيح بخ�صو�ص امل�س�ألة النووية
الإيرانية  ,وال �سيما �أن �أنقرة كانت قد عر�ضت ا�ست�ضافة املفاو�ضات املقبلة بني ايران وجمموعة 1+5
(الواليات املتحدة ،رو�سيا ،ال�صني ،بريطانيا ،فرن�سا� ،أملانيا).
و�شدد
بدوره ،و�صف الرئی�س الإيراين ،العالقات بنی بالده وتركیا ب�أنها تاریخیة ورا�سخة وعمیقةّ ،
على �رضورة تطوير هذه العالقات يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،كما �أكد على
�رضورة التعاون والبحث وتبادل وجهات النظر بني البلدين والعمل على ازالة العقبات القائمة يف طریق
تو�سیع حجم التبادل التجاري وال �سيما يف جمال النفط والغاز.
وثمن الرئی�س الإيراين عالي ًا املواقف الوا�ضحة لرتكیا يف ما یتعلق باملو�ضوع النووي لبالده ،قائ ً
ال
ّ
�إن �إیران وتركیا تقفان �إىل جانب بع�ضهما بع�ض ًا يف الكثری من ال�ساحات الدولیة وواجهتا على الدوام
هیمنة الغربینی وامل�ستكربین با�ستقاللیة وجدیة .و�أو�ضح ان للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية وتركيا �أعداء
م�شرتكني باعتبارهما بلدين م�ستقلني .وقال� :إن امل�ستكربين ال يريدون �أبداً �أن تتقدم دول مثل ايران
وتركيا وتكون قوية يف ال�ساحات الدولية ،لذا ف�إن علينا التحلي باليقظة �إزاء م�ؤامراتهم(.((5

التدخل الأجنبي� -صحيفة الأخبار – .2012-3-30
 -54خامنئي لأردوغان� :سندافع عن �سوريا ...ونرف�ض
ّ
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�أحداث الربيع العربي
�صمدت تركيا الر�سمية بزعامة حزب العدالة والتنمية وزعامة �أردوغان اىل حد ما �أمام جميع
املطبات التي مرت بها على امل�ستوى الداخلي� ,إال �أنها على م�ستوى ال�سيا�سة اخلارجية مل حتقق �شيئا
من �أحالمها وطموحاتها خا�صة جتاه مواقفها من الق�ضايا الإ�سالمية والعربية والنزاع مع �إ�رسائيل .و�إذا
ب�سيا�سة ت�صفري امل�شاكل التي �سارت عليها تركيا تكاد �أن تكون حربا على ورق خا�صة يف تعاطيها
ومواقفها من الثورات العربية وعلى وجه اخل�صو�ص �سيا�سة التدخل واملوقف املنحاز من �سوريا.
وتواجه «الدبلوما�سية الرتكية يف ال�رشق الأو�سط حتديا ج�سيما يف مواجهة �أحداث املنطقة العربية،
حيث �إن تراجع �أنقرة عن املبادئ الإ�سرتاتيجية احلاكمة لدبلوما�سيتها اجلديدة ،واملتمثلة يف التوجه �رشقا
من خالل ح�سن اجلوار وت�صفري اخلالفات ،ومبد�أ الو�سيط النزيه غري املتحيز ،قد ي�سبب انهيارا كبريا
يف �صورتها الدولية والإقليمية ،وتدنيا ل�شعبية حزب العدالة والتنمية يف ال�شارع الرتكي ،هذا االنهيار
�سوف ي�صب بال�رضورة يف م�صلحة ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية يف ال�رشق الأو�سط واملنطقة العربية.
وبالتايل ،فلي�س �أمام ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية يف ظل الظروف القائمة يف املنطقة العربية� ،إال اللجوء
�إىل املناورات ال�سيا�سية ،وذلك حتى يتبني لأنقرة بو�ضوح الوجهة النهائية مل�سار الأحداث يف �سوريا
حتديدا ،ذلك ان �سوريا دولة بالغة الأهمية للأمن القومي الرتكي ،باعتبارها دولة جوار جغرايف مبا�رش.
ولكن هذه املناورة �ستتم يف �إطار ا�ستمرار التوجه اال�سرتاتيجي لل�سيا�سة اخلارجية حلكومة حزب العدالة
والتنمية ,الن الرتاجع عنه �ستكون له تداعيات ال ميكن �أن تتحملها القيادة ال�سيا�سية الرتكية داخليا
و�إقليميا ودولي ًا(.((5
و�إذا عدنا �إىل موقف تركيا من احلراك يف ال�شارع العربي والأزمة ال�سورية جند �أنها دعمت الثورة
امل�رصية فكانت منذ بداية الثورة «مع �إزاحة الرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك ،ووقفت يف البداية مع معمر
القذايف ،وكانت غائبة عن موقف عملي من اليمن ومل ي�سعفها الوقت لتعلن موقف ًا من الثورة التون�سية.
وعندما جاء الدور �إىل �سوريا كانت �أنقرة متر باالمتحان الأ�صعب ,انقلبت تركيا على عالقاتها
-55عبد العظيم  ,خالد -العثمانية اجلديدة  :حتوالت ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية يف ال�رشق الأو�سط – جملة ال�سيا�سة
الدولية – العدد -187ك.2012-2
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ّ
الإ�سرتاتيجية مع �سوريا بقيادة الأ�سد ووقفت خلف املعار�ضة ال�سوريةّ ،
و�شكلت مع فرن�سا
فنظمت
املجل�س الوطني برئا�سة برهان غليون ،واحت�ضنت ودعمت بالتدريب وال�سالح جي�ش �سوريا احلر بقيادة
�سباق ًا �إىل فر�ض عقوبات اقت�صادية على
العقيد ريا�ض الأ�سعد ،ودعا �أردوغان الأ�سد للتنحي ،وكان ّ
�سوريا ،وحتولت عالقاتها مع �سوريا من منوذج ي�شار �إليه �إىل منوذج م�ضاد انبعثت خالله كل احل�سا�سيات
املذهبية والقومية.
وب�سبب �سوريا توترت العالقات الرتكية مع �إيران مع اتهام طهران لأنقرة ب�أنها حتاول الإخالل
بالتوازنات الإقليمية ،وب�رضب حمور املمانعة واملقاومة ...وانتقل االنزعاج الإيراين من تركيا �إىل مرحلة
التهديد ب�رضبها ع�سكري ًا �إذا تطلب الأمر  ,والغ�ضب الإيراين من تركيا مل يكن فقط ب�سبب حماوالت
تركيا �إ�سقاط حليف �إيران يف املنطقة� ،أي النظام ال�سوري ،بل �أي�ض ًا لأن تركيا ن�صبت يف العام 2011
رادارات الدرع ال�صاروخية يف مالطيا التي هي ر�أ�س حربة �أطل�سية �ضد ال�صواريخ الإيرانية والرو�سية.
وهنا دخلت رو�سيا على خط التوتر مع طهران و�أطلقت بدورها تهديدات على ل�سان الرئي�س الرو�سي
ميدفيديف ب�أن رو�سيا �سوف ت�رضب قواعد الدرع ال�صاروخية �أينما وجدت ومنها تركيا.
وانعك�س اخلالف الرتكي -الرو�سي على الواقع االقت�صادي ،حيث �ألغت �أنقرة اتفاقية ا�سترياد
الغاز من مو�سكو رغم �أهميتها الإ�سرتاتيجية لرتكيا .وبهذا ,ك�سبت تركيا وحزب العدالة والتنمية
تعاطف الفئات ذات التوجهات الإ�سالمية يف ال�شارع العربي ،لكنها فقدت تعاون ودعم جانب �آخر
من ال�شارع العربي الذي يعترب تركيا منحازة �إىل الإ�سالميني دون التيارات الأخرى .كما فقدت تركيا
�أحد �أهم عنا�رص �سيا�ستها اخلارجية وهي ت�صفري امل�شكالت بعدما �ساءت العالقات �إىل درجة ال�صفر
مع �سوريا والعراق و�إيران ورو�سيا وقرب�ص و�إ�رسائيل وفرن�سا و�أرمينيا وحتى مع لبنان �إىل حد كبري(.((5

-56نور الدين ,حممد  -موقع �شبكة تركيا اليوم – http://turkeytoday.net/node/6535 -2011-12-29
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املوقف الرتكي من الأزمة ال�سورية
منذ بداية الأزمة يف �سوريا واملوقف الرتكي ي�أخذ منحى ت�صاعديا يوما بعد يوم  ,فقد كثفت تركيا
ن�شاطها جتاه �سوريا ب�إر�سال وزير خارجيتها احمد داود اوغلو وبع�ضا من وزراءها ومندوبيها جل�س
نب�ض ال�سا�سة والنظام يف �سوريا وتقدمي الن�صح لهم ودعوة �أركان النظام �إىل الإ�صالح و�إجراء انتخابات
نيابية جديدة , ...ومع تطور الأزمة جاء رد الفعل عك�سيا متاما فاجتهت تركيا ب�شكل �سلبي نحو �سوريا
وذلك بو�ضع هدف �أمام ن�صب �أعينها وهو �إ�سقاط نظام ب�شار الأ�سد  ,وتغيري النظام احلايل ب�أكمله  ,ويف
�سبيل جناح املخطط الرتكي قامت تركيا بدعم جميع �أركان املعار�ضة وعقدت على �أرا�ضيها العديد من
امل�ؤمترات وقدمت لهم املال والدعم الع�سكري واللوج�ستي  ,و�أقامت لهم مع�سكرات تدريب  ,حتى
�أنها دعمت الالجئني ال�سوريني على حدودها ون�صبت لهم خميمات ووفرت لهم القدر امل�ستطاع من
متطلبات العي�ش على �أرا�ضيها.
اتخذت جميع املواقف التي عرب عنها �أردوغان موقفا �سلبيا من �سوريا  ,وفيما يلي �أهم املقتطفات
من هذه املواقف وتدرجها الزمني �ضمن ت�سل�سل الأحداث يف �سوريا.
 «يف  24كانون الأول عام � 2009شكر رئي�س احلكومة الرتكية رجب طيب �أردوغان الرئي�سال�سوري ب�شار الأ�سد يف م�ؤمتر �صحايف جمعهما يف دم�شق بعد اختتام االجتماع الأول ملجل�س التعاون
اال�سرتاتيجي�( ،شقيقي الغايل فخامة الرئي�س الأ�سد) ،معرباً عن �شعوره وك�أننا يف دارنا.
 يف  9كانون الثاين عام  ,2010قال وزير اخلارجية احمد داود اوغلو ،خالل لقاء مع نظريهال�سوري وليد املعلم يف �أنقرة� ،إن العالقة بني دم�شق و�أنقرة �ستغري م�صري املنطقة.
 يف  22كانون الأول عام  ،2010وقعت دم�شق و�أنقرة  11وثيقة خالل االجتماع الثاين ملجل�سالتعاون اال�سرتاتيجي ال�سوري  -الرتكي ،بينها اتفاق للتعاون يف جمال مكافحة الإرهاب والعمل على
رفع قيمة التبادل التجاري بني البلدين من ملياري دوالر �إىل خم�سة مليارات دوالر.
 يف ني�سان  2011بد�أت ت�رصيحات امل�س�ؤولني الأتراك تتغري ،وذلك بعد �أن عقد املراقب العامجلماعة الإخوان امل�سلمني يف �سوريا حممد ال�شقفة م�ؤمتراً �صحافي ًا يف ا�سطنبول �أ�شاد فيه بحكومة حزب
العدالة والتنمية.
 يف  26ني�سان  ،2011حث �أردوغان الرئي�س ال�سوري على �ضبط النف�س. يف  29ني�سان ،2011قال احمد داود اوغلو �إن تركيا تتوقع �أن تقوم الإدارة ال�سورية ب�إ�صالحاتوتتخذ خطوات ملمو�سة  ,م�ؤكداً يف اليوم التايل �أن تركيا ترف�ض التدخل الأجنبي يف �سوريا.
 يف� 2أيار ،قال غول �إن تركيا� ,ستتخذ �إجراءاتها اخلا�صة يف حال اجتهت التطورات يف �سوريا53

�إىل ال�سيناريو الأ�سو�أ ،فيما �أعرب �أردوغان عن قلقه من و�صول الأمور يف �سوريا �إىل ما ي�شبه «�أحداث
حماه» عام .1982
 يف � 12أيار ،2011قال �أردوغان �إنه طلب تدريب احلكومة ال�سورية على الدميقراطية لكنيلب ،م�شريا �إىل �أن �أنقرة تنظر �إىل ما يجري يف �سوريا على انه م�س�ألة داخلية .ويف � 13أيار،
الطلب مل َّ
اعترب �أردوغان �أن الأ�سد ت�أخر يف الإ�صالحات.
 يف � 21أيلول ،دفع �أردوغان خطابه �إزاء دم�شق نحو مرحلة جديدة ،حيث �أعلن �أمام اجلمعيةتو�سع الهوة بني ال�شعب ال�سوري والقيادة ،لكنه،
العامة للأمم املتحدة� ،أن كل نقطة دم تهرق يف �سوريا ّ
غداة لقائه مع الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما� ،أ�شار �أي�ض ًا �إىل عزمه اال�ستمرار يف حث دم�شق على القيام
ب�إ�صالحات.
 يف � 23أيلول ،نقلت �أنقرة تعاملها مع الأزمة يف �سوريا �إىل م�ستوى �أكرث خطورة عندما �أعلن�أردوغان �أن �أنقرة بد�أت بتطبيق قرار حظر مرور الأ�سلحة �إىل دم�شق ،و�أنها مل تعد تثق بالأ�سد.
 يف � 25أيلول ،قال �أردوغان يف نيويورك ,رغبتنا هو �أن يتم التو�صل �إىل قرار يف �سوريا ب�ش�أنمطالب ال�شعب�...أمنيتنا اليوم �أن يتجاوب ب�شار يف �سوريا مع مطالب ال�شعب ويتخذ قراره ويتنحى
عن ال�سلطة(.((5
ويف �إطار املواقف الرتكية من �سوريا ,قال رجب طيب �أردوغان �إن تركيا تعد مبادرة جديدة مع
الدول التي تعار�ض احلكومة ال�سورية وقمعها الدموي لالحتجاجات وا�صفا ا�ستخدام ال�صني ورو�سيا
حق النق�ض (الفيتو) ملنع �صدور قرار للأمم املتحدة ب�ش�أن �سوريا بالف�شل الذريع .و�أ�ضاف يف اجتماع
يف �أنقرة مع حزبه اننا �سنبد�أ مبادرة جديدة مع الدول التي تقف �إىل جانب ال�شعب ولي�س احلكومة
ال�سورية .نحن نعد ذلك(.((5
ويف موقف �آخر مييل نحو الليونة والدبلوما�سية  ,ر�أى رئي�س احلكومة الرتكية رجب طيب �أردوغان،
«�أنّ ما يح�صل يف �سوريا هو نتيجة لعدم اتخاذ الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد اخلطوات الإ�صالحية
الالزمة يف الوقت املنا�سب ،رغم ك�شفه �أنه �أم�ضى �أكرث من عام وهو يتحاور مع الأ�سد يف �رضورة اتخاذ
ت�صب يف هذا االجتاه  ,وتابع  ,اجرينا حمادثات (دامت لعام كامل �أو �أكرث) عن حالة الطوارئ
قرارات
ّ
والإفراج عن املعتقلني ال�سيا�سيني وتغيري قانون االنتخابات ،وال�سماح بت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية � ,إال
�أن الأ�سد ت�أخر يف اتخاذ تلك اخلطوات ،وبهذه الطريقة ،و�صلنا �إىل ما نحن فيه اليوم  ,وعن العر�ض
الرتكي مب�ساعدة النظام ال�سوري على ا�ستلهام الإ�صالحات املطلوبة ،قال �أردوغان �إن حزبه عر�ض
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لب...
تدريب حكومة الأ�سد على العمل الدميقراطي قبل بدء التظاهرات يف �سوريا  ,لكن العر�ض مل ُي َ
التنحي عن احلكم ،وهذا القرار
وتابع �أردوغان � ,أن الوقت ال يزال مبكراً جداً لدعوة الأ�سد �إىل ّ
يعود �إىل ال�شعب ال�سوري ،معرب ًا عن �أمله ب�أال تت�رضر �سوريا من الأحداث اجلارية حالي ًا ،لأنّ على
الوحدة ال�سورية �أن ت�ستمر قوية ...غري �أنه عاد و�أعرب عن اقتناعه ب�أن الأ�سد �سي ّتخذ اخلطوات الالزمة،
حيث ر�أى يف كل زياراته ل�سوريا حب النا�س لب�شار الأ�سد ,ور�أى �أنه ال ميكن للأ�سد �أن يرف�ض مطالب
�شعبه بال�سالم والدميقراطية»(.((5
حدة وت�صعيدا بني البلدين بعد الأزمة ال�سورية  ,وذلك بعد �إ�سقاط �سوريا الطائرة
ويف موقف �أكرث ّ
الرتكية التي انتهكت املجال اجلوي ال�سوري  “ ,حذر رئي�س احلكومة الرتكية رجب طيب اردوغان( يف
�إفطار رم�ضاين) �سوريا من الرد باملثل على �أي حادثة مماثلة من اجل �أال تتكرر مثل هذه احلوادث ,و�أعاد
�أردوغان التذكري بالرواية الرتكية وهي �أن الطائرة الرتكية انتهكت املجال اجلوي ال�سوري للحظات،
وهذا يحدث بني الدول ،في�صار �إىل توجيه �إنذار ،فيما �سوريا تعاملت بعدائية مع احلادثة و�أطلقت النار
من دون �إنذار ,وقال �أردوغان �إن تركيا ،وكي ال تتكرر احلادثة ،غريت من قواعد اال�شتباك .و�إذا مل
ي�أخذ النظام ال�سوري در�سا من ذلك ،وا�ستمر يف مواقفه العدوانية ،فلن ترتدد تركيا يف الرد باملثل على
حوادث م�شابهة.
و�شن �أردوغان هجوم ًا على الرئي�س ال�سوري قائال انه �سريحل عاجال �أو �آجال .وقال �إن  ,املجازر
التي ارتكبها هذا النظام يف الأيام الأخرية �إعالن للعامل ب�أنه يتجه �إىل نهايته .ون�ؤمن ب�أن ال�شعب ال�سوري
هو اليوم �أقرب �إىل الن�رص من �أي وقت م�ضى ...ومن وقف �إىل جانب اخلط�أ ال احلق ،والظلم ال املظلوم،
�سوف يخجل منه التاريخ ويحا�سبه.
و�أ�شار �أردوغان �إىل �أن «�إننا يف تركيا ن�صغي ل�صوت ال�ضمري ونعطي ردة فعلنا لي�س وفقا مل�صاحلنا بل
انطالقا من كوننا ب�رشا .ويجب �أال يفهم احد خط أ� ردود فعلنا ويحرفها عن هدفها.وتابع ,نحن بلد ال
يقيم عالقاته على �أ�سا�س امل�صلحة بل ال�ضمري .نحن بلد ا�ستطاع �أن يقيم حواراً مع �إيران والعراق ويف
الوقت ذاته مع الواليات املتحدة ورو�سيا وا�ستطاع التحدث معهم باللغة نف�سها.((6(»...
�أعاد املوقف ال�سلبي الذي اتخذته تركيا جتاه �سوريا ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية ع�رش �سنني �إىل الوراء,
وهذا ما عبرّ عنه الكاتب والأكادميي الإ�سالمي الرتكي علي بوالت�ش يف مقالته يف �صحيفة زمان
الإ�سالمية املوالية والداعمة حلزب العدالة والتنمية  ,وعن هذا الأمر يقول بوالت�ش “ �إن �سببني كانا وراء
اعتالل �سيا�سة تركيا اخلارجية .الأول هو التزامات تركيا ،والثاين النواق�ص البنيوية للنموذج الذي يراد
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�أن يكون مثاال للمنطقة .وهناك �سبب ثالث ميكن �أن ي�ضاف وهو املقاربة واللغة االحتادية (ن�سبة جلمعية
االحتاد والرتقي العثمانية التي مار�ست �سيا�سات قمعية وعن�رصية بعد خلع ال�سلطان عبد احلميد الثاين عام
 )1909والعثمانية اجلديدة والقومية التي طبعت ال�سيا�ستني الداخلية واخلارجية لرتكيا والتي �أخافت
دول املنطقة.
ويرى بوالت�ش �أن م�ستوى التكتيك يف ال�سيا�سة اخلارجية خالل ال�سنوات الأخرية كان ناجح ًا:
ت�صفري امل�شاكل مع اجلريان ،القوة الناعمة� ،أولوية العالقات التجارية  -االقت�صادية ،وغري ذلك .و�أعطت
هذه التكتيكات نتائج من �إيران �إىل م�رص و�أفريقيا .لكن تركيا كانت �أمام حقيقة مرة ،وهو �أنها يف كل
خطواتها كانت حمكومة ب�أن ت�أخذ يف االعتبار التزاماتها مع الغرب .ولكن ما �إن بد�أت تركيا تت�رصف
كما لو �أنها خرجت من م�ستوى التكتيك �إىل �أن تت�رصف با�سمها فقط يف املنطقة حتى رفع الغرب لها
الفتة توقفي...
لقد ّ
ذكر ه�ؤالء تركيا �أنها حليفة للغرب و�أنها ع�ضو يف حلف �شمال الأطل�سي ،ولها م�سار مع االحتاد
الأوروبي ولها �رشاكة مع الواليات املتحدة  ,وال ميكنها �أن تلعب دوراً يف املنطقة من دون اخلطوط التي
ر�سمتها لها �أوروبا والواليات املتحدة ،وهذا يعني �أن احلرية املعرتف لأنقرة بها من جانب الغرب يف
ال�سنوات الع�رش الأخرية لي�ست �إ�سرتاتيجية بل تت�صل باملجال التكتيكي لي�س �إال .ويف الأ�سا�س فان
الإذن املعطى لرتكيا للقيام ب�سيا�سات تكتيكية ال يعود �إىل حكومات العدالة والتنمية بل �إىل حكومات
طورغوت �أوزال...
وعلى هذا الأ�سا�س انفتحت تركيا على ال�رشق الأو�سط والبلقان و�آ�سيا الو�سطى .وتو�صل حزب
العدالة والتنمية �إىل هذه النتيجة .وبناء عليها حتركت تركيا :عالقات عالية امل�ستوى مع �إيران ،جمال�س
تعاون �إ�سرتاتيجية مع العراق و�سوريا ،تطوير العالقات مع دول اخلليج .وما �إن انفتحت الطريق �أمام
الإخوان امل�سلمني حتى كانت �أمريكا و�أوروبا تر�سل �إىل تركيا ما مفاده �أنت ع�ضو يف التحالف الغربي.
حتركي بالتن�سيق معنا ...قبلت تركيا فرن�سا يف اجلناح الع�سكري حللف �شمال الأطل�سي و�سكتت على
ّ
انتخاب �أندر�س فوغ را�سمو�سن �أمين ًا عام ًا للحلف ووافقت على ان�ضمام �إ�رسائيل �إىل منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية .ون�صبت الدرع ال�صاروخية يف مالطية .و�شاركت يف عمليات الأطل�سي يف ليبيا.
ومل تعار�ض ع�سكرة املعار�ضة ال�سورية ،ولعبت يف لبنان الورقة اخلا�رسة ،كما وقفت يف العراق خلف
البعثيني ال�سابقني بحجة �أنهم �س ّنة ،مثرية غ�ضب غالبية ال�شيعة ،وبذلك �أغلقت املنطقة �أبوابها �أمام تركيا.
ويتابع بوالت�ش قائال  ,من هذه التجربة نخرج بخال�صة �أن تركيا ال ميكن �أن تتحرك يف املنطقة
ّ
ويذكرها �أن لها حدوداً ال ميكن جتاوزها
ب�سيا�سة م�ستقلة .ويف حال تقدمت بع�ض ال�شيء ي�أتي الغرب
لأننا بلد حتت الو�صاية .والتزاماتنا جتاه الغرب تعر�ضنا للربح �إذا �أجرينا ح�ساباتنا بالقر�ش واىل اخل�سارة
�إذا �أجرينا احل�سابات باللرية(.((6
-61نور الدين  ,حممد – هكذا خ�رست تركيا جريانها � -صحيفة ال�سفري – .2012-1-27

56

 موقف حزب العدالة والتنمية من االحداث يف ليبيابخالف ت�أييد حزب العدالة والتنمية لثورتي تون�س وم�رص ,كان موقفه مرتددا ومتقلبا فيما خ�ص
ليبيا.
حر�صت تركيا ،يف الأ�سابيع الأوىل من عمر الثورة الليبية التي انطلقت يف � 17شباط « ،2011على
يحدد خياراتها جتاه �أحد الطرفني ,وات�سم املوقف
املهادنة وال�صمت وعدم �إ�صدار � ّأي موقف ر�سمي ّ
الرتكي يف هذه املرحلة باحلياد ،وات�سق مع املوقف الإقليمي والدويل الداعي �إىل اال�ستجابة لطلبات
املجتمع الدويل يف وقف العنف �ضد املدنيني ،و�أبقت ات�صاالتها مفتوحة مع القذايف.
ولكن بعد �صدور القرار رقم  1970الذي فر�ض عقوبات قا�سية على نظام القذايف وفق الف�صل
ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،دعمت تركيا هذا القرار ,ودعت �إىل عدم الإ�رضار بال�شعب الليبي عند
تطبيقه وعدم الإخالل ب�أمن الأجانب املتواجدين يف هذا البلد .كما عار�ضت فر�ض حظر الطريان يف
الأجواء الليبية ,وتعر�ض موقفها لكثري من اجلدل يف ال�شارع العربي والأو�ساط الإعالمية العربية حول
النوايا احلقيقية لرتكيا .وجاء ذلك عقب ت�رصيحات الردوغان يف منتدى قادة التغيري يف ا�سطنبول يف
� 14آذار  2011عندما قال :ان التدخل الع�سكري من قبل الناتو يف ليبيا �أو �أي دولة �أخرى �ستنجم عنه
�آثار عك�سية متاما.((6(...
حدد رجب طيب اردوغان ،موقف تركيا من التدخل يف ليبيا �إذ اعترب «انه �إذا كان حللف
كما ّ
الناتو �أن يدخل ليبيا فمن اجل الت�أكيد �أن ليبيا هي لليبيني ،و�أن ثرواتها هي ل�شعبها ،ولي�ست للتقا�سم
حتول
بني الآخرينّ .
و�شدد على انه يجب �إعطاء الفر�صة لليبيني كي يقرروا م�صريهم ب�أنف�سهم ،وعدم ّ
العمليات �إىل احتالل ،مو�ضحا انه يجب �إنهاء العمليات الع�سكرية».
وكذلك �أعرب وزير اخلارجية احمد داود اوغلو عن ا�ستيائه من طريقة ت�شكيل التحالف الدويل.
وقال� ،إن هناك �آلية قانونية دولية من �أجل ت�شكيل مثل هذا التحالف .ونحن ل�سنا على قناعة ب�أن هذه
الآلية قد احرتمت مبا فيه الكفاية .ور�أى �أن ت�شكيل التحالف يف اجتماع �رسيع مل يكن متناغما مع
�رضورة �أن يكون ذلك ب�إ�رشاف الأمم املتحدة ويف �إطار القرارات الدولية.
وو�ضع احمد داود اوغلو مع الرئي�س الثاين للأركان �أ�صالن غونري ورئي�س اال�ستخبارات حاقان
 -62النعيمي  ,زياد عبد الوهاب  -مركز الدرا�سات الإقليمية يبحث موقف تركيا من الثورات العربية  -ملتقى �أبناء
املو�صلhttp://www.mosul-network.org/index.php?do=article&id=19877 .2012-7-11 -
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فيدان اخلطوط الأ�سا�سية لل�سيا�سة الرتكية جتاه الو�ضع يف ليبيا:
 -1االن�سجام مع �أي قرار يتم اتخاذه على م�ستوى حلف �شمال الأطل�سي.
 -2عدم م�شاركة تركيا يف �أي عمليات ق�صف مبا�رشة للأرا�ضي الليبية ,مع ذلك ميكن �أن ت�شارك
الطائرات الع�سكرية الرتكية يف مراقبة منطقة حظر الطريان التي �أقرتها الأمم املتحدة .كما ميكن لل�سفن
احلربية الرتكية �أن ت�شارك يف مراقبة احلظر البحري على ليبيا ،لكن من دون ا�ستخدام ال�سالح حتت �أي
ظرف من الظروف.
وقفت املعار�ضة الرتكية �صفا واحدا خلف احلكومة بعدم امل�شاركة يف �أي عمليات ع�سكرية �ضد
ليبيا ،وقال زعيم حزب ال�شعب اجلمهوري كمال كيليت�شدار اوغلو �إن موقف احلكومة جتاه ليبيا لي�س
خاطئا ،داعيا القذايف لنقل البالد �إىل حكم دميقراطي .وبدوره  ,ر�أى زعيم حزب احلركة القومية
دولت باهت�شلي �أن موقف الدولة بعدم املوافقة على تدخل �أطل�سي يف ليبيا �سلوك �سليم .و�أ�ضاف �إن
ما يجري بدءا من تون�س �إىل م�رص واليمن والبحرين فليبيا هو جزء من تطبيق م�رشوع ال�رشق الأو�سط
الكبري .و�أي�ضا دعا رئي�س حزب �صوت ال�شعب الإ�سالمي نعمان كورتلمو�ش �إىل عقد م�ؤمتر دويل يف
ا�سطنبول من اجل �إحالل ال�سالم يف ليبيا ،م�شددا على وجوب عدم تقدمي تركيا لقوات التحالف �أي
م�ساعدة ال مدنية وال ع�سكرية(.((6
�أمام هذه الوقائع واملواقف التي عر�ضناها للموقف الرتكي من الأزمة ال�سورية ومن احلراك العربي
جند �أن تركيا مبوقفها العدائي جتاه �سوريا وقعت مبطبات كبرية على م�ستوى �سيا�ستها اخلارجية وخا�صة
�صوبت �سهام املعار�ضة
عالقاتها مع دول اجلوار  ,وعلى م�ستوى العالقة مع الداخل الرتكي وهي بذلك ّ
الرتكية وعلى ر�أ�سها حزب ال�شعب اجلمهوري وغريها من الأحزاب الرتكية جتاه حزب العدالة والتنمية
 ,وخرجت املواقف الرتكية الداخلية من حدودها القومية لتقع يف م�شاكل متعددة منها املعوقات
االثنية والعرقية � ,أهمها امل�شاكل التي عانت منها الطائفة العلوية يف تركيا منذ بداية الأزمة يف �سوريا
واال�ستفزازات العن�رصية الكثرية التي تتعر�ض لها من اعتداء وانتهاك حلرمات املنازل واملمتلكات  ,كما
فتح �أردوغان ووزير خارجيته الأبواب �أمام الرياح العاتية التي ميكن �أن يتلقاها من الأكراد يف الداخل
الرتكي ومن جمموعات حزب العمال الكرد�ستاين املرابطة على احلدود الرتكية – ال�سورية واحلدود
الرتكية العراقية .وخ�رس حزب العدالة والتنمية كثريا من �شعبيته داخليا بعد مواقفه جتاه �سوريا نتيجة
�أوا�رص التقارب والت�صاهر وامل�صالح االقت�صادية بني ال�شعبني  ,عدا عن الكثري من اخل�سائر على امل�ستوى
االقت�صادي والأمني حيث �أ�صبحت احلدود الرتكية م�ستباحة ومفتوحة �أمام خمتلف ال�شعوب بحجة دعم
املعار�ضة ال�سورية.
 -63نور الدين ,حممد – تركيا تف�شل تدخال �أطل�سيا يف ليبيا :الهجوم الرتكي ي�ستهدف ثروات البلد – �صحيفة ال�سفري
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�إذا� ,سقطت �سيا�سة ت�صفري امل�شاكل التي اعتمدتها حكومة �أردوغان ووزير خارجيتها احمد داوود
اوغلو  ,فهو لطاملا اقنع نف�سه و�أركان حكومته بان النظام ال�سوري زائل وقابل لل�سقوط يف ثالثة �أ�شهر
وو�ضع ن�صب �أعينه �إنهائه ,جند �أن دواد اوغلو �سقط يف االمتحان ووقع يف م�ستنقع الأزمة ال�سورية ,
ف�إذا مل يذهب النظام ال�سوري �سوف تتغري كافة املعادالت التي و�ضعها داود اوغلو و�سيجد نف�سه خارج
معادلة حزب العدالة والتنمية ب�سبب �سيا�سته اخلاطئة التي كلفت تركيا الكثري على كافة امل�ستويات
االقت�صادية والأمنية  ,الن النموذج ال�سوري يختلف كثريا عن مناذج الأزمات والثورات التي مرت بها
اليمن وم�رص وليبيا وتون�س .
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