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مدخل

تويل  بعد  �ملا�ضي  �لقرن  بد�يات  �إىل  تركيا  يف  �الإ�ضالمية  �ل�ضيا�ضية  �الأحز�ب  تاأ�ضي�س  يعود 

م�ضطفى كمال �أتاتورك �حلكم ، حيث عرفت هذه �لفرتة ن�ضوء حركات وجمعيات �ضغرية تتبع 

طرق وطقو�س خا�ضة بها كالطرق �ل�ضوفية و�لنق�ضبندية و�لتيجانية وغريها من �لطقو�س �لتي كان 

يتبعها �مل�ضلمون...

يد  على  �ل�ضتينيات  يف  تاأ�ض�ضت  تركيا  يف  �ملنظمة  �الإ�ضالمية  �ل�ضيا�ضية  �الأحز�ب  �أول  لكن 

جنم �لدين �ربكان با�ضم حزب �لنظام �لوطني �لذي حظر ن�ضاطه بعد �قل من �ضنة على تاأ�ضي�ضه، 

ومل يياأ�س �ربكان من �إقفال حزبه �لقدمي �إذ �رسعان ما �أ�ض�س حزبه �جلديد  فيما بعد وهو حزب 

بقر�ر�ت  �الأحز�ب مت حظرها  �لف�ضيلة وجميع هذه  �لرفاه وحزب  ثم حزب  �لوطني  �ل�ضالمة 

�أن جاء �لعام 2001 �لذي ت�ضكل فيه حزب �لعد�لة و�لتنمية بقيادة طيب رجب  �إىل  ق�ضائية ، 

�أردوغان  تلميذ �ربكان و�بنه �لروحي.

و�إذ� عدنا �إىل تاريخ هذ� �حلزب جنده �متد�د� حلركات �إ�ضالمية قدمية، فهو ولد من رحم �أحز�ب 

�إ�ضالمية مت حظرها وحلها بقر�ر�ت من حمكمة �لد�ضتور �لرتكية، وجتمعت معظم �ل�ضخ�ضيات يف 

�لعد�لة  �لعد�لة و�لتنمية. وقبل �حلديث عن حزب  هذه �الأحز�ب يف حزب و�حد وهو حزب 

و�لتنمية �ضنعرج قليال على هذه �الأحز�ب �ملحظورة، و�ضنتناول ب�ضكل موجز �أهم �ملر�حل �لتي 

مرت بها هذه �الأحز�ب، �إىل �أن نعود �إىل �حلزب �الأبرز �أال وهو حزب �لعد�لة و�لتنمية.

حّدد �لنظام �ل�ضيا�ضي �جلمهوري �جلديد يف تركيا بعد تويل م�ضطفى كمال �أتاتورك �حلكم 

عدة مبادئ �أ�ضا�ضية �ضارت عليها تركيا يف �لقرن �ملا�ضي، و�ضكلت �لالء�ت �لتي و�ضعها حزب 

�ل�ضعب �جلمهوري كونه حزب �أتاتورك وحزب تركيا �الأول مبادئ �أ�ضا�ضية �ضار عليها �لد�ضتور 

�لرتكي �أي�ضا ، و�أ�ضبحت مبادئ �جلمهورية و�ل�ضعوبية و�لقومية و�لعلمانية �لتي و�ضعها حزب 

�أتاتورك عام 1923 كاأربعة مبادئ �أ�ضا�ضية لي�س فقط للحزب كحزب �إمنا للد�ضتور �لرتكي �أي�ضا، 

و�أ�ضيف �إليها الحقا يف �لعام 1935 مبدئي �لدوالنية و�لثورة ، وحاول �أتاتورك يف تلك �لفرتة 

�عتماد �لعلمنة يف �لنظام �ل�ضيا�ضي و�القت�ضادي و�لق�ضاء على جميع �ملظاهر و�لطقو�س �الإ�ضالمية 

�لتي  �ل�ضيا�ضية  و�لظروف  �النقالبات  �أن  �إال  باالإ�ضالم،  �ضكانه  �أكرث من 99% من  يدين  بلد  يف 

مرت بها تركيا ، غريت مفهوم هذه �ملبادئ وذلك لوجود �الأحز�ب �ل�ضيا�ضية �الإ�ضالمية و�لطرق 

تركيا  يف  �ملا�ضونية  بتحرمي  �لرتكي  �لنو�ب  جمل�س  منرب  على  من  طالب  من  و�أول  �لديزل  حمركات  مهند�س   ⁕

و�إغالق حمافلها، وقد تاأثر يف بد�ية حياته بالطريقة �لنق�ضبندية. 
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�الإ�ضالمية كالنق�ضبدنية و�لتيجانية وغريها، وال ميكن �إغفال �لعن�رس �لكردي �لذي بقي حمافظا على هويته 

�الإ�ضالمية )نتيجة �ضيا�ضة �لقمع و�لتمييز �لعن�رسي �لتي مور�ضت جتاه �الأكر�د خالل �لعقود �ملا�ضية وحتى 

�إلغاء وجود جمهور هذه �جلماعات و�الأحز�ب �لدينية  �أ�ضبح من غري �ملمكن  �إىل يومنا هذ�(، بحيث 

و�ملجموعات �لعرقية �لكبري ، فجاء د�ضتور �لعام 1982 )بعد �لثورة �الإ�ضالمية يف �إير�ن( لي�ضكل نقلة 

نوعية يف �نت�ضار �الإ�ضالم �ل�ضيا�ضي يف تلك �لفرتة ، وبد�أت  مظاهر �الإ�ضالم  تنت�رس �ضيئا ف�ضيئا يف جميع  

�ملجاالت �ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية و�الجتماعية. 

�أمام هذه �لوقائع �لتي حتدثنا عنها جند �أن »د�ضتور 1982 حمل تغيري�ت جذرية يف نظرة �لعلمانية 

�إىل �لدين ، وعلى رغم تاأكيده على �لعلمانية ومبادئ �أتاتورك يف �ملادة 42، �إال �أن �ملادة 23 ت�ضري �إىل 

�أن ياأخذ تعليم �لثقافة �لدينية و�الأخالق مكانة بني �لدرو�س �الإجبارية �لتي تدّر�س يف موؤ�ض�ضات �لتعليم 

�البتد�ئي و�ملتو�ضط حتت رعاية و�إ�رس�ف �لدولة. كما يوؤكد �لتوجه �جلديد للنظام �لع�ضكري ما ورد يف 

�خلطة �خلم�ضية للتنمية �لتي �أقرت يف �لعام 1983، وجاء يف �خلطة �أن �ملجتمع �لرتكي مير يف مرحلة 

ت�ضنيع �رسيع وتغيري، ومن �جل حماية �لدولة وعدم ت�رسذم �لوحدة �لوطنية، يقع دور كبري على عاتق 

.)1(
�ملوؤ�ض�ضة �لدينية«

1- نور �لدين، حممد - قبعة وعمامة : مدخل �إىل �حلركات �الإ�ضالمية يف تركيا، د�ر �لنهار للن�رس – بريوت ط1 – ني�ضان 

1997 - �س-28-27.
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اأوًل: الأحزاب ال�سيا�سية يف تركيا ما قبل العدالة والتنمية 

- حزب النظام الوطني 

»�ضكل خو�س جنم �لدين �ربكان �النتخابات م�ضتقال وجناحه يف �لنيابة عن حمافظة قونية حمطة مهمة 

وتاريخية �ضاهمت يف تاأ�ضي�س �أول حزب �إ�ضالمي �ضيا�ضي يف تركيا وهو حزب �لنظام �لوطني. 

�ملا�ضي  على  �حلزب  بيان  و�أكد   ،1970 عام  �لثاين  كانون   26 يف  �لوطني  �لنظام  حزب  تاأ�ض�س 

�الإ�ضالمي لرتكيا دون ذكر كلمة �إ�ضالم ، و�ضّدد �حلزب على �أن �الإ�ضالم �أ�ضا�س وم�ضدر �حلياة و�لنظام 

وكل معرفة وف�ضيلة ، وهو �رسط حترر لي�س تركيا فقط بل �لعامل كذلك وهو يتعار�س مع �ملفهوم �لعلماين 

�لتقليدي للدولة ، ومتثل �حلزب يف �لربملان يف تلك �لفرتة �إ�ضافة �إىل �ربكان بنائبني �نتقال �إليه من حزب 

�لعد�لة �ليميني ، وهما ح�ضن �ق�ضاي وعارف حكمت غونة.

 مل يعّمر حزب �لنظام طويال �إذ مت حظره بعد �نقالب 12 �آذ�ر 1971 ملخالفته �لعلمانية ، غادر 

�ربكان بعدها �إىل �ضوي�رس� ملدة ق�ضرية ، ثم عاد ليوؤ�ض�س بنف�ضه حزب �ل�ضالمة �لوطني.
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- حزب ال�سالمة الوطني 

تاأ�ض�س حزب �ل�ضالمة �لوطني يف11 ت�رسين �الأول عام 1972 ، وقد �ضارك �حلزب يف �نتخابات 

14 ت�رسين �الأول عام 1973 ونال 11،8 % من �الأ�ضو�ت، وح�ضل على 48 نائبًا من �أ�ضل 450 

�إذ   ، عام 1974  تركيا يف 26 ك2  �ئتالف حكومي يف  �الأوىل يف  للمرة  �حلزب  �ضارك  كما   ، نائبا 

�ل�ضعب  حزب  مع  ناجح  ثنائي  و�ضكل   ، �حلكومة  رئي�س  نائب  من�ضب  �لفرتة  تلك  يف  �أربكان  توىل 

نائب  من�ضب  �ربكان  توىل   1977-1975 عامي  �الئتالفني  كال  ويف  �لعد�لة،  وحزب  �جلمهوري 

�لنمط  على  ولكن  �ل�ضيا�ضي  �خلطاب  من  يتجز�أ  ال  جزء�  وحزبه  �ربكان  و�أ�ضبح  �حلكومة...  رئي�س 

�الإ�ضالمي ، و�ضاهمت م�ضاركة �الإ�ضالميني يف �ل�ضلطة وللمرة �الأوىل يف تعزيز �لنفوذ �الإ�ضالمي د�خل 

�إد�ر�ت �لدولة ويف �حلياة �لعامة ، ومع �أن �الأ�ضو�ت �لتي نالها حزب �ل�ضالمة قد �نخف�ضت �إىل %8،6 

�إال �نه حافظ على عدد �الأ�ضو�ت �لتي نالها �ضابقا )مليون وربع مليون �ضوت (، و��ضتمر �حلزب مفتاحًا 

الأي �ئتالف حكومي مع �الأحز�ب �ل�ضغرية �ملوجودة مع عدم ح�ضول �أي من حزبي �ل�ضعب و�لعد�لة 

مبفرده على �أغلبية مطلقة. و��ضتمر هذ� �لو�ضع حتى 12 �أيلول 1980 تاريخ ثالث �نقالب يف تاريخ 

تركيا، حيث �تخذ جمل�س �الأمن �لقومي عام 1981 قر�ر� بحل جميع �الأحز�ب �ل�ضيا�ضية ومنها حزب 

.
)2(

�ل�ضالمة �لوطني

�آذ�ر 1974 بغزو قرب�س و�حتالل �لن�ضف �ل�ضمايل منها  �أثر كبري يف قر�ر تركيا يف  كان للحزب 

كرد على حماولة �النقالب �لذي قام بها �أن�ضار �ضم �جلزيرة �إىل �ليونان بقيادة �لكولونيل �ألب �أر�ضالن 

ملوؤ�مرة  تتعر�س  �لبالد  �أن   : مفادها  نظرية  على  �لوطني  �ل�ضالمة  حزب  منطلقات  وترتكز  توركي�س. 

�مربيالية �ضهيونية �ضيوعية ت�ضتهدف �لوقوف �ضد �إقامة �لدولة �لدينية.

عالوة على ذلك، عار�س �حلزب �لوجود �لع�ضكري �الأمريكي يف تركيا و�عتربه موجهًا �ضد �لدول 

�ل�رسق �أو�ضطية، و�ضّدد �حلزب على �أن �نت�ضار �ملبادئ �الإ�ضالمية ال ينبغي �أن يكون بالقوة بل من خالل 

خلق بيئة منفتحة للفرد �مل�ضلم.

اآراء واأفكار احلزب

ـ �رسورة عودة �ملوؤ�ض�ضات �ملهمة �لتي تكر�س �لعقيدة �الإ�ضالمية.

ـ �لعمل على �إرجاع �لنا�س �إىل �لفطرة �لتي فطر �هلل �لنا�س عليها.

2- �مل�ضدر �ل�ضابق –�س- 25-24-23.
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ـ �حلكم و�ضيلة ملر�ضاة �هلل وخدمة لالأمة.

ـ �إ�ضالح �لتعليم ليكون �أد�ة موجهة �إىل �الأخالق �لفا�ضلة.

ـ �فتتاح �مل�ضانع يف �الأنا�ضول و��ضتيعاب �ل�ضباب للعمل فيها بداًل من هجرتهم للعمل يف 

�أوروبا مما يفقدهم دينهم و�أخالقهم.

ـ �رسورة مقاطعة �ل�ضوق �الأوروبية �مل�ضرتكة.

ـ �إ�ضالح جهاز �الإعالم ليخدم م�ضالح �الأمة وينمي ثقافتها.

.
)3(

ـ قيام �لت�ضنيع �لثقيل وكذلك �لت�ضنيع �حلربي

يف هذ� �ل�ضياق ال ميكن �إغفال تاأثري �لثورة �الإ�ضالمية يف �إير�ن على �حلركات �الإ�ضالمية يف 

تركيا، »فقد �أعرب �ربكان وحزبه عن دعم �لثورة �الإ�ضالمية �الإير�نية عام 1979، و�عتربها 

من  كانت  و�ل�ضيعة  �ل�ضنة  بني  �ملذهبية  �الختالفات  �أن  ومع  و�لغربي.  �لعلماين  لالجتاه  �رسبة 

�لثورة �الإير�نية  �أن  �أنه ال مر�ء يف  �إال  �لتاأثري �ملبا�رس للحدث �الإير�ين على تركيا،  عو�مل �ضبط 

منظمات  فظهرت  تركيا.  يف  �الإ�ضالمية  للحركات  ماديًا  و�أحيانًا  كبري�ً  معنويًا  دعما  �أطلقت 

.
)4(

كثرية يف تركيا ت�ضعى لتقليد منوذج �لثورة �الإ�ضالمية يف �إير�ن«

��ضتطاع جنم �لدين �أربكان خالل تروؤ�ضه حزب �ل�ضالمة و توليه نيابة رئا�ضة �حلكومة يف 

تلك �لفرتة  �أن »ي�ضنع �أول �خرت�ق �إ�ضالمي حقيقي لل�ضلطة �لتنفيذية يف �جلمهورية �لعلمانية 

منذ تاأ�ضي�ضها على يد �أتاتورك. ومل ميهل �أربكان �حلكومة طوياًل �إذ ما لبث �أن �ضّوتت تركيا 

�أر�ضه  ��ضرتد�د  �لفل�ضطيني يف  ل�ضالح �حلق  �إعالن �جلمهورية  منذ  �ملتحدة الأول مرة  �الأمم  يف 

�إىل  �لت�ضويت  �أربكان  جناح  من  ب�ضغوط  �حلكومة  وز�دت  بل  �ل�ضهاينة،  ِقبل  من  �ملغت�ضبة 

تركيا مبنظمة  �عرت�ف  ف�ضاًل عن  �ل�ضهيونية حركة عن�رسية،  يعترب  �لذي  �لدويل  �لقر�ر  جانب 

�لتحرير �لفل�ضطينية كممثل �رسعي لل�ضعب �لفل�ضطيني، كما ��ضتطاع �أي�ضا �أن يحقق �لعديد من 

�لنجاحات على �ل�ضعيد �لد�خلي، مثل قيادة حملة للتنمية �ل�ضناعية، مرّكًز� على �ل�ضناعات 

�لثقيلة، �إذ جنح يف �إقامة 70 م�ضنًعا خالل �ضنتني، وذلك ف�ضاًل عن �فتتاح 30 مدر�ضة دينية، 

خم�ضني  عن  يزيد  ما  و�خلطباء  �الأئمة  مد�ر�س  طالب  عدد  �الئتالف  هذ�  عهد  يف  بلغ  كما 

�ألف طالب. و�ضهدت هذه �لفرتة بد�ية ظهور �ل�ضاب رجب طيب �أردوغان �لذي تخّرج من 

مد�ر�س �الأئمة و�خلطباء، وتوىل من�ضب رئي�س فرع �حلزب يف مدينة �إ�ضطنبول، والقى ن�ضاطه 

http://www.assakina. - 2012-1-12-3- �حلركات و�الأحز�ب �لدينية يف تركيا - موقع �ل�ضكينة

com/center/parties/8202.html?print
4- نور �لدين، حممد - قبعة وعمامة : مدخل �إىل �حلركات �الإ�ضالمية يف تركيا، د�ر �لنهار للن�رس – بريوت 

ط1 – ني�ضان 1997- �س – 29- 30.
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�إعجاب جنم �لدين �أربكان، ثم حتول �الإعجاب بعد ذلك �إىل �حت�ضان ورعاية الأردوغان، �لذي تنباأ له 

�أربكان مب�ضتقبل باهر.

رو�  ُمَنظِّ �رسع  تركيا،  يف  �ل�ضيا�ضية  �حلياة  من  جزًء�  �ضار  وباأنه  بقوته،  �ل�ضالمة  حزب  �ضعر  عندما 

�حلزب ب�ضن حملة �إعالمية منظمة على �أ�ض�س �لعلمانية يف تركيا وبّينو� للنا�س �أن �الإطار �ل�ضيا�ضي لرتكيا 

�ل�ضيا�ضية و�لدينية  �ل�ضلطات  �ملبادئ �الأ�ضا�ضية لالإ�ضالم، حيث يق�ضي �الإ�ضالم بتوحيد  يناق�س  �جلديدة 

حتت �ضيطرة �لدين، ويف هذ� �ملعنى فاإن �لعلمانية و�لنظام �لعلماين �ضد �الإ�ضالم و�ل�رسيعة وخا�ضة تطبيقها 

يف تركيا، و�إن �خلونة هم وحدهم �لذين يقولون باأن �لدين و�ل�ضيا�ضة �ضيئان منف�ضالن، الأن �مل�ضلمني ال 

يف�ضلون �ضوؤون �لدنيا عن �ضوؤون �الآخرة... كما طالب �حلزب بقطع �لعالقات مع �لكيان �ل�ضهيوين، 

و�رسورة وقف �لتعامل بالربا، ووقف حماوالت �الن�ضمام �إىل �ل�ضوق �الأوروبية �مل�ضرتكة، وتركيزه على 

�لدعوة الإن�ضاء �ضوق �إ�ضالمية م�ضرتكة.

 وبقدوم عام 1980 كانت �ل�ضماء �ل�ضيا�ضية يف تركيا ملبدة بالغيوم وتنذر بالكثري من �ل�ضو�عق، 

�إذ نفذ �ضرب جرن�الت �جلي�س �لرتكي فاأخذو� يتحينون �لفر�ضة لالنق�ضا�س على حزب �ل�ضالمة وزعيمه 

�أربكان. وكانت �ل�رس�رة لهذ� �الأمر عندما �أقام حزب �ل�ضالمة مهرجاًنا جماهريّيًا يف مدينة قونية بعنو�ن 

بتاأ�ضي�س دولة  �ملنادية  و�لهتافات  �الإ�ضالمية  �ل�ضعار�ت  تركي، وعلته  �ألف  مائة  �لقد�س  وح�رسه  حترير 

و�تخذ   ،1980 �أيلول   12 يف  �ل�ضلطة  على  و�ال�ضتيالء  باالنقالب  �لرتكي  �جلي�س  ف�ضارع  �إ�ضالمية، 

�النقالبيون قر�ًر� بحظر حزب �ل�ضالمة �لوطني ووجهت لزعيمه �أربكان وزمالئه تهم تدور حول حر�س 

.
)5(

حزب �ل�ضالمة على �إعادة دولة �الإ�ضالم لرتكيا و�لتخل�س من �الأفكار �لعلمانية و�ملبادئ �لكمالية

.http://www.islamstory.com-5- جنم �لدين �أربكان.. �ملجاهد �الإ�ضالمي �لرتكي – موقع ق�ضة �الإ�ضالم
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- حزب الرفاه 

تاأ�ض�س حزب �لرفاه �الإ�ضالمي يف »19 متوز عام 1983 وهو �متد�د طبيعي حلزب �ل�ضالمة �لوطني 

�أيلول 1980، وفيما كانت قياد�ت حزب �ل�ضالمة  �لوطني  �إثر �نقالب 12  �لذي ُحظرت ن�ضاطاته 

وعلى ر�أ�ضها جنم �لدين �ربكان و�ضوكت قاز�ن وغريهم قيد �الإقامة �جلربية �أو �لنفي �أو �ل�ضجن ، تد�عى 

�أنقا�س �حلزب  من بقي حر� من �أع�ضاء �حلزب �إىل جتميع �ضملهم و�ل�ضعي لتاأ�ضي�س حزب جديد على 

�ملحظور ، وهكذ� ولد حزب �لرفاه بقيادة �حمد تقد�ل وبتن�ضيق مع زعامات حزب �ل�ضالمة �ملمنوعة 

من ممار�ضة �لن�ضاط �ل�ضيا�ضي ، وعاد جنم �لدين �أربكان �إىل زعامة حزب �لرفاه يف �ضهر ت�رسين �الأول عام 

.
)6(

1987 بعد رفع �حلظر عن ن�ضاط جميع زعماء �الأحز�ب �ملحظورة«

�ضارك حزب �لرفاه يف �النتخابات �لبلدية �جلزئية وللمرة �الأوىل بعد تاأ�ضي�ضه عام 1984 ، “ونال 

4،4 % من �الأ�ضو�ت و�ضبب هذ� �لتدين �أن �حلزب كان يوؤ�ض�س نف�ضه من جديد ، ثم �أن فئة كبرية من 

�أ�ضو�ت  معظم  وذهبت  �الأم...  �لوطن  حزب  مظلة  حتت  �نخرطت  قد  كانت  �لوطني  �ل�ضالمة  قادة 

حزب �لرفاه �إىل حزب �لوطن �الأم ، ونال حزب �لرفاه يف �النتخابات �لبلدية عام 1984 778،622 

�ألف �ضوت،  كما نال يف �النتخابات �لنيابية عام 1987 - 1،717،425 �ضوت  بن�ضبة %7،16 

مبجموع نو�ب قارب 21 نائبا ، وتابع �ضعوده يف �النتخابات �لبلدية عام 1989 بنيله ن�ضبة 9،8 % 

من �الأ�ضو�ت ، ومنذ ذلك �لتاريخ بد�أ حزب �لرفاه ي�ضع يده على بلديات كربى مثل  قونية ، �ضيو��س ، 

�ورفه  وغريها. 

– بالتحالف مع حزب �حلركة   1991 – �لنيابية يف 10- ت1  �النتخابات  كما خا�س �حلزب 

وقدرت   ،  %  16،9 ن�ضبته  بلغت  مهما  جناحا  �الئتالف  هذ�  وحقق   ، �لدميقر�طية  وحزب  �لقومية 

�أ�ضل 450  نائبا من  باأربعني  �لرفاه  نو�ب  ، وقارب عدد  �الأ�ضو�ت %12-11  �لرفاه من هذه  ن�ضبة 

نائب. وحقق �حلزب �نت�ضار� تاريخيا يف �النتخابات �لبلدية �لتي جرت يف 27 �آذ�ر 1994، حيث 

�أهم بلدينت يف تركيا وهما  �لرفاه برئا�ضة  بن�ضبة 19،07% ، وللمرة �الأوىل فاز  �لثالث  حل يف �ملركز 

��ضطنبول و�نقره ، ويبدو �أن �نتخابات �لعام 1994 �لبلدية مهدت للفوز �ل�ضاحق �لذي حققه �لرفاه 

يف �النتخابات �لنيابية �لتي جرت يف 24 ك1 1995 ، �إذ �ضجل فيها �لرفاه ما ن�ضبته 21،389% من 

�الأ�ضو�ت ، م�ضيطر� على �ملجل�س �لنيابي بـ158 نائبا ، م�ضكال حكومة جديدة وللمرة �الأوىل يف 29 

حزير�ن 1996 برئا�ضة جنم �لدين �ربكان وباالئتالف مع تان�ضو ت�ضيللر زعيمة حزب �لطريق �لقومي، 

6- نور �لدين، حممد - قبعة وعمامة:  مدخل �إىل �حلركات �الإ�ضالمية يف تركيا، د�ر �لنهار للن�رس – بريوت ط1 – ني�ضان 

1997- �س- 57.
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�لبلدية �جلزئية  بانت�ضاره عامي 1994و1995، و�إمنا ح�ضل يف �النتخابات  �لرفاه  ومل يكتف حزب 

.
)7(

�لتي جرت يف 2 – حزير�ن – 1996 على 23،52 % من �الأ�ضو�ت

ويف مقارنة �خلطاب �ل�ضيا�ضي بني حزبي �لرفاه و�ل�ضالمة �لوطني جند �أن “حزب �لرفاه متيز عن �ضابقه 

�لتنظيمية  موؤ�ض�ضاته وخرب�ته  تطوير  على  قدرته  �خل�ضائ�س عك�ضت  من  بعدد  �لوطني  �ل�ضالمة  حزب 

يقت�رس  فلم  �ئتالف حاكم،  �أو كطرف يف  �ضو�ء كحزب معار�س  �ل�ضيا�ضي،  �لعمل  �إد�رة  و�لتعبوية يف 

�لفئات  من  �رس�ئح جديدة  لي�ضمل  �متد  و�إمنا  �لدينية،  �لطرق  و�أع�ضاء  �لقرويني  �لتجار  على  با�ضتقطابه 

�ملهم�ضة من �لتجار �ل�ضغار و�ملوظفني و�لطلبة. ومثلت �لكثري من �ملو�قف �ل�ضيا�ضية حلزب �لرفاه �متد�د�ً 

لكثري من �ملبادئ �لتي قام عليها حزب �ل�ضالمة �لوطني من حيث �نت�ضار �لدولة �لعلمانية وما تتبناه من 

�ضيا�ضات نابعة من عقلية �ملحاكاة للغرب ذي �لثقافة �ملتعار�ضة مع �لقيم �لرتكية وموقفه برف�س �ن�ضمام 

تركيا �إىل �ملجموعة �الأوروبية لتهديد ذلك مل�ضالح تركيا �حلقيقية على �ل�ضعيد �القت�ضادي و�الجتماعي 

و�لثقايف، و�لدعوة �إىل �ن�ضمام تركيا كدولة قائد �إىل جمموعة �إ�ضالمية جديدة ت�ضم بلد�ن �لعامل �الإ�ضالمي 

كافة يف �إطار منظمة للتعاون �لدفاعي و�أخرى للتعاون �لثقايف، و�ضوق �إ�ضالمية و�حدة وعملة و�حدة 

يتم تد�ولها يف �لعامل �الإ�ضالمي.

 �إال �أن �لنجاحات �ملتتالية �لتي حّققها �حلزب بح�ضوله على ن�ضبة متقدمة يف �النتخابات �لربملانية 

�حلزب  قياد�ت  و�إدر�ك  تركيا  يف  متنوعة  �ضيا�ضية  �أحز�ب  مع  حاكمة  �ئتالفات  يف  ودخوله  و�لبلدية، 

�النتخابية،  قاعدته  وتنوع  �ت�ضاع  �إىل  باالإ�ضافة  هذ�  ومتطلباته،  �لرتكي  �ل�ضيا�ضي  �لو�قع  �أكرث  ب�ضكل 

و�حتو�ئه على كو�در قيادية تتوزع ما بني �جتاهات ليرب�لية وحمافظة ور�ديكالية، كل هذه �لعنا�رس �أدت 

�ل�ضيا�ضية. كذلك �ضاهم هذ� �الأمر يف عدم حتول  �أكرث بر�غماتية ومرونة على مو�قفه  �إ�ضفاء طابع  �إىل 

�لدينية  �ل�ضبغة  ونفي  �لقومي  باملنظور  �لتز�مه  تاأكيد  على  حر�س  و�إمنا  ديني،  حزب  �إىل  �لرفاه  حزب 

�لبحتة �لتي حاولت �الأو�ضاط �لعلمانية �أن ت�ضفيها عليه. مع ذلك ميكن �لتاأكيد �أن جتربة حزب �لرفاه قد 

متيزت عن جتارب معظم حركات �الإ�ضالم �ل�ضيا�ضي يف �لعاملني �لعربي و�الإ�ضالمي بتبنيها �لكامل لقو�عد 

�لدميقر�طية وقيم �لتنظيم �حلزبي �لذي ميار�س �لعمل �ل�ضيا�ضي من �جل �لو�ضول �إىل �ل�ضلطة، ال دعوة 

�لنا�س لاللتز�م بتعاليم �الإ�ضالم مبعزل عن �ل�ضيا�ضة، رغم حر�ضه كحزب على �لتم�ضك بثو�بت عامة ملا 

ميكن ت�ضميته بخطاب حركات �الإ�ضالم �ل�ضيا�ضي �ملناق�س اليدولوجيا  �لغرب �لثقافية و�ل�ضيا�ضية وعلى 

�لتم�ضك بالنموذج �لبديل �الإ�ضالمي �حل�ضاري.

 وجند �أن جتربة و�ضول حزب �لرفاه �إىل �حلكم متحالفًا مع حزب �لطريق �لقومي مّثل نقطة حا�ضمة يف 

تاريخ �لنظام �لعلماين �لرتكي، و�حلقيقة �أن �لرفاه مل يختلف يف توجهاته جتاه عدد من �لق�ضايا �جلوهرية عن 

�ضابقيه من �الأحز�ب �لعلمانية �الأخرى، كت�رسيح �ملتطرفني �الإ�ضالميني من �جلي�س، و�لتعاون �لع�ضكري 

7- �مل�ضدر �ل�ضابق - �س- 90- 94.
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مل  �نه  كما  بحذ�فريها،  �لقومي  �الأمن  قر�ر�ت جمل�س  �حلزب  طّبق  فقد  �لكردية،  و�لق�ضية  �إ�رس�ئيل  مع 

يقم باتخاذ �أي �إجر�ء قد مي�ّس مبادئ �لعلمانية �إال حماولة �إلغاء قانون منع �حلجاب للعامالت بالهيئات 

�نقالب عام  قبل  �لد�خلية  و�لفو�ضى  �لعنف  لقد كانت موجات  تر�جع عنها.  ما  �حلكومية، و�رسعان 

1980، على �لرغم من عدم تورط حزبي �لنظام �لوطني و�ل�ضالمة �لوطني فيها ب�ضكل مبا�رس، �إال �أن 

�إلغاء كل منهما على �لتو�يل )�الأول عام 1973(  )و�لثاين عام 1980( يف�رس �ت�ضاف �ضيا�ضة حزب �لرفاه 

وقيادته باحلذر يف �إعالن مو�قف �إ�ضالمية مت�ضددة �آز�ء بع�س �لق�ضايا لعدم ��ضتفز�ز �ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية، 

فلم يقم �حلزب بانتقاد �لدولة �لعلمانية �لقائمة �أو �لفرتة �ل�ضابقة وال �ضيما فرتة �أتاتورك ، كما �إن �لعامل 

�خلارجي بقي حا�رس�ً بالقوة جلهة عالقات تركيا بحلف �الأطل�ضي، و�لرغبة �لرتكية باالن�ضمام �إىل �الحتاد 

�الأوروبي، مما �أثر على خطاب �لتيار �الإ�ضالمي و�أدى �إىل �ندماجه يف منظومة �لقيم �لدميقر�طية �لغربية 

.
)8(

تدريجيًا

و�أ�ضوة بقر�ر�ت �حلل �لتي رفعتها �ملحكمة �لد�ضتورية �لرتكية على �الأحز�ب �لتي �ضكلها �ربكان 

جاء �لقر�ر �لف�ضل من نف�س �ملحكمة بحل حزب �لرفاه بتاريخ 18- ك2- عام 1998 ، وكان وقع 

هذ� �لقر�ر »لطيفا على �أع�ضاء �حلزب �ملنحل ، و�ضعرو� ب�ضيء من �لر�ضا �إذ كان ميكن �أن يكون �لقر�ر 

�أق�ضى مبر�حل ، فقر�ر �حلل ال مينع حتى رئي�س �حلزب  جنم �لدين �ربكان من تر�ضيح نف�ضه م�ضتقال يف 

�أي �نتخابات مقبلة ، وي�ضمح جلميع �أع�ضاء �حلزب ونو�به بالعمل �ل�ضيا�ضي وت�ضكيل �الأحز�ب با�ضتثناء 

.
)9(

�ضبعة منهم و�ن مل مينعهم �لقر�ر من تر�ضيح �أنف�ضهم كم�ضتقلني يف �أي �نتخابات جديدة«

ويذكر يف هذ� �ملجال �إىل �نه بلغ عدد �ملنت�ضبني حلزب �لرفاه »�أكرث من �أربعة ماليني و200 �ألف 

ع�ضو ، فيما بلغ عدد �لذين �أدلو� باأ�ضو�تهم مل�ضلحته يف �النتخابات �لنيابية عام 1995 نحو �ضتة ماليني 

.
)10(

ناخب«

8- عماد، عبد �لغني – �حلركات �الإ�ضالمية و�الإ�ضالح �ل�ضيا�ضي – در��ضة مقارنة بني �لتجربتني �الإير�نية و�لرتكية – جملة 

�لغدير – �لعدد 50 - �أيار -2010 .

9- خا�ضقجي ، جمال - �أهل �لرفاه ي�ضعرون بالر�ضا الن قر�ر �ملحكمة كان معتدال – �ضحيفة �حلياة-– 1-18-

. 1998

10- حزب �لرفاه – �ضحيفة �لنهار – 1998-1-16.
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- حزب الف�سيلة الرتكي   

��ضتبق زعيم  �لعام 1998  عندما  �لف�ضيلة »�إىل 17كانون �الأول من  تاأ�ضي�س حزب  تعود بد�يات 

حزب �لرفاه جنم �لدين �ربكان حل �ملحكمة �لد�ضتورية �لرتكية حزب �لرفاه وم�ضادرة �أمو�له ومقاره 

وختمها بال�ضمع �الأحمر ، وفوق ذلك حظر �أي ن�ضاط �ضيا�ضي له �ضخ�ضيا ملدة خم�س �ضنو�ت، فاأوحى 

�إىل �حد معاونيه وهو �إ�ضماعيل �لبتكني تاأ�ضي�س حزب جديد �ضماه حزب �لف�ضيلة. ويف غ�ضون �الأ�ضهر 

حزب  �إىل  باالنتقال  وكو�دره  �ملنحل  �لرفاه  حزب  �أع�ضاء  بد�أ  �إذ  متوقعا  كان  ما  حدث  �لتالية  �لثالثة 

�لف�ضيلة ، و�كتملت لعبة تغيري �ال�ضم �لتي �أ�ضار �إليها �ربكان بان�ضمام معظم نو�ب �لرفاه يف �لربملان �إىل 

�حلزب �جلديد ، وجاء قر�ر ت�ضكيل �حلزب �جلديد ليدفع باملدعي �لعام يف تركيا �إىل �لقول ، �إذ� ر�أينا �أن 

�أي حزب �ضيحل مكان �حلزب �لذي مت حله �أي �لرفاه ف�ضن�ضعى كي ت�ضدر �ملحكمة �لد�ضتورية �لقر�ر 

.
)11(

نف�ضه بحقه �أي حله �أي�ضا وم�ضادرة �أن�ضطته 

من  �لظل  يعمل يف  �ربكان  ، ظل  �ضنو�ت  ملدة خم�س  �أمو�له  وم�ضادرة  �ربكان  ن�ضاط  بعد حظر 

خالل حزب �لف�ضيلة وظل �لزعيم �الأوحد له بحيث �نه ي�رسف على جميع �لقر�ر�ت �ملتعلقة باحلزب، 

»فقد عني �إ�ضماعيل �لبتكني زعيما للف�ضيلة وهو حماميه وعني �أي�ضا رجائي قوطان رئي�ضا للحزب وعبد 

�هلل غول نائبا لرئي�س �حلزب وجميعهم مقربني جد� منه ، ومل يكن حزب �لف�ضيلة وكذلك �ضلفه �لرفاه 

بحاجة �إىل متويل خا�س ، الن �لدولة تقدم لكل حزب ما يقارب �خلم�ضة ماليني دوالر �ضنويا ، ولو مل 

يتم حظر هذين �حلزبني �ملذكورين حل�ضلو� على هذ� �ملبلغ ، ومل يعتمد �أيا منهما على متويل خارجي ، 

�إمنا مت متويلهما من �أتباعهم يف تركيا و�أوروبا ، كما �أن غالبية �لعمال �الأتر�ك كانت تدعم حزب �لف�ضيلة 

 .
)12(

وتقدم له �الأمو�ل

�لوطني  �لنظام  من حزب  بدء�  �ربكان  �أ�ض�ضها  �لتي  �الإ�ضالمية  �الأحز�ب  لتاريخ  ملفت  تطور  ويف 

�إىل حزبي �ل�ضالمة و �لرفاه ، جاء قر�ره م�ضاركة �ملر�أة يف �لعمل �ل�ضيا�ضي مهما ، �إذ �نه وللمرة �الأوىل 

مت �إ�رس�ك �ملر�أة �لرتكية يف �لعمل �حلزبي �الإ�ضالمي ، حيث عّينت �أربع ن�ضاء يف �لقيادة �ملركزية حلزب 

�لف�ضيلة بينهم �ل�ضحفية و�لكاتبة �ل�ضهرية ناظلي �جلاق، ومع �أن حزب �لف�ضيلة نا�ضل ب�ضدة من �جل 

حرية �ملر�أة يف �رتد�ء �حلجاب. كما نا�ضل لدخول �ملر�أة �ملحجبة �لوظائف �لعامة و�لنيابة و�جلامعات، 

»�إال �إن ناظلي �جلاق مل تكن حمجبة. »و�رتبطت باحلزب حادثة منع نائبته )مروة قاوقجي( من دخول 

�لربملان و�لتي كانت �ملر�أة �لوحيدة �ملحجبة فيه، وهو �الأمر �لذي �أحدث �ضجة �ضيا�ضية و�إعالمية د�خل 

�إىل  يدعو  �إ�ضالمي  علماين  – حتالف  �لف�ضيلة  ينبعث يف حزب  �ملحظور  �لرتكي  �لرفاه  – حزب  كامل  فاعور،   -11

�نتخابات مبكرة - جملة �لكفاح �لعربي – 1998-3-7.

12- �حل�ضيني ، هدى – �ل�رسق �الأو�ضط يف �أنقرة- تركيا �إىل �أين – هل �لهدف �إقامة جمهورية �إ�ضالمية يف تركيا ؟ 

�ضحيفة �ل�رسق �الأو�ضط – 1998-6-19.
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تركيا وخارجها �نتهت باإ�ضقاط ع�ضويتها لرف�ضها خلع �حلجاب و�إ�ضقاط جن�ضيتها �لرتكية ونفيها خارج 

.
)13(

�لبالد«

و�جه حزب �لف�ضيلة »تعنتا �ضديد� من �ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية، ولعل �أبرزها �إد�نة رئي�س بلدية ��ضطنبول 

)�آنذ�ك ( رجب طيب �أردوغان يف 24 �أيلول 1998، و�حلكم عليه بال�ضجن ملدة ع�رسة �أ�ضهر ب�ضبب 

خطاب كان قد �ألقاه يف كانون �الأول 1997 بالقرب من �ضعرت وقال فيه : �أن �مل�ضاجد هي ثكناتنا، 

�إد�نته ف�ضال يف �ملعركة �لتي �أطلقتها  ...، ومتثل 
⁕
و�ملاآذن حر�بنا، و�لقباب خوذ�تنا، و�ملوؤمنون جنودنا

.
)14(

�لدولة �لرتكية يف �ضباط 1997 �ضد �لن�ضاطات �الإ�ضالمية ويقوم فيها �جلي�س بدور رئي�س«

على  �جرب  قد  »كان  �نه  وقال  �لف�ضيلة  ع�ضوية حزب  من  �أردوغان  ��ضتقال رجب طيب  وبالفعل 

فيه  يعلمها  �لف�ضيلة  قيادة  �إىل  ر�ضالة  �أردوغان  و�أر�ضل   ، عادلة  غري  ولكن  قانونية  بو�ضائل  �ال�ضتقالة 

.
)15(

با�ضتقالته« 

ويف �إطار �حلمالت �مل�ضتمرة على حزب �لف�ضيلة يف تلك �لفرتة »طلبت وز�رة �لعدل �لرتكية رفع 

�حل�ضانة �لربملانية عن ثمانية نو�ب من حزب �لف�ضيلة بينهم رئي�ضه رجائي قوطان يف �إطار ق�ضية مالية 

.
)16(

تتناول مبلغ قدره �أربعة ماليني دوالر«

ن�ضاطه  وحظر  �حلزب  باإغالق  يق�ضي  حكمًا  �أنقرة  يف  �لعليا  �لد�ضتورية  �ملحكمة  �أ�ضدرت  كما 

وم�ضادرة ممتلكاته  ، بعد �تهامه بانتهاك �لد�ضتور و�ملبادئ �لعلمانية و�جلمهورية، لي�ضبح ر�بع حزب له 

توجه �إ�ضالمي ُيحظر ن�ضاطه بعد حظر �أحز�ب �لنظام �لوطني و�ل�ضالمة و�لرفاه �لتي كان يتزعمها جميعًا 

)جنم �لدين �أربكان(، »ولتنتهي م�ضرية ��ضتمرت ثالث �ضنو�ت و6 �أ�ضهر و4 �أيام من 17 ك1 �إىل 22 

حزير�ن 2001، علما �أن �لدعوى حلظره بد�أت يف �أيار 1999 ، �أي �إنها ��ضتمرت �ضنتني ، و�ضاهمت 

ت�رسيحات ومو�قف �لنو�ب نازيل �جلاق وبكري طوقات ومروى قاوقجي ورم�ضان يني ده ده وحممد 

�ضيالي ب�ضكل رئي�س يف �إغالق �حلزب حتى �إنهم منعو� من �لعمل �ل�ضيا�ضي ملدة خم�س �ضنو�ت وذلك 

مبوجب �ملادة 69 من �لد�ضتور ، كما منعو� من �أن يكونو� يف عد�د �ملوؤ�ض�ضني �أو �الأع�ضاء �أو �لقياديني �أو 

�ملر�قبني الأي حزب خالل هذه �ملدة. بعد حل حزب �لف�ضيلة �أ�ضبح من غري �ملمكن بقاء قاعدة من %16 

.
)17(

من �لناخبني )نحو 7 ماليني �ضوت – يف تلك �لفرتة ( من دون حزب ميثل توجهاتهم«

http://www.assakina.com/ - 2012-1-12- 13- �حلركات و�الأحز�ب �لدينية يف تركيا  - موقع �ل�ضكينة

center/parties/8202.html?print
14- �لعالف ، �إبر�هيم خليل - خارطة �حلركات �الإ�ضالمية يف تركيا �ملعا�رسة - موقع دنيا �لر�أي – 2012-1-10 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/09/34756.html -
15- �أردوغان ي�ضتقيل من �لف�ضيلة م�ضطر�ً – �ضحيفة �ل�ضفري – 10-27 -1998 .

16- �ملوؤ�ض�ضة �لرتكية تتخل�س من �لقيادي �الإ�ضالمي �الأبرز – �ضحيفة �ل�ضفري – 1998-9-24.

17- نور �لدين، حممد – حظر حزب �لف�ضيلة: �نتقام �حلر�ب من �حلجاب – �ضحيفة �مل�ضتقبل – 2001-6-26 .

⁕ جزء من ن�س �خلطبة �لتي �ألقاها �أربكان ماأخوذ من ق�ضيدة �ضعرية قدمية.
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�ضهد حزب �لف�ضيلة خالل م�ضريته عدة �نق�ضامات بني �أع�ضائه وبني �لنو�ب �ملنتمني �إىل هذ� �حلزب، 

كما �ضاهمت عو�مل �أخرى يف زيادة �خلالفات بني �حلزب ، منها �عتقال رجب طيب �أردوغان رئي�س 

بلدية ��ضطنبول )يف تلك �لفرتة ( �لذي �ضّكل �رسبة قا�ضية  للحزب »فخالل غيابه عن حزب �لف�ضيلة 

تعر�س �حلزب لهزمية يف �النتخابات �لنيابية �لتي جرى تنظيمها يف ني�ضان 1999 ، حيث فاز بـ%15،4 

من �الأ�ضو�ت ، مقارنة بن�ضبة 21،3 % كان حزب �لرفاه فاز بها قبل 3 �ضنو�ت ، �الأمر �لذي �عطى  

�حلزب حينها  111 مقعد� من مقاعد �لربملان �ل550. وهناك موؤ�رس�ت على حدوث �نق�ضامات د�خل 

حزب �لف�ضيلة منها �لعامل �لعرقي �ملهم ، فالزيادة �ملت�ضارعة يف �ضفوف �لناخبني ل�ضالح حزب �لرفاه 

خالل �لت�ضعينات كانت ناجتة �إىل حد ما عن تاأييد تركي و��ضع �ملدى يعود يف �الأ�ضا�س �إىل كل من �ملوقف 

�ملعادي للموؤ�ض�ضة �حلاكمة و�لذي تبناه �حلزب ، �إ�ضافة �إىل تاأكيده على �لهوية �لدينية بدال من �الأ�ضل 

�لعرقي ، لكن وخالل �نتخابات �لعام 1999 تخلى �لعديد من �الإ�ضالميني �الأتر�ك عن ت�ضويتهم ل�ضالح 

حزب �لف�ضيلة من �جل حزب �لعمل �لقومي �لذي يجمع بني �الإ�ضالم و�لقومية �لعرقية �لرتكية ، وهذ� 

�لتحول ز�د من �حلرية �لتي تو�جه قيادة حزب �لف�ضيلة ، �الأمر �لذي يعني �أن �لعودة لهوية دينية قطعية 

قد ي�ضكل خطر� على �لق�ضية �ملطروحة �أمام �ملحكمة �لد�ضتورية، كما �ن�ضحب نائبان بارز�ن يف �لربملان 

�أ�ضل كردي عن حزب �لف�ضيلة لين�ضما حلزب �لوطن �الأم يف �حتجاج و��ضح �ضد قيادة �حلزب  من 

.
)18(

النتقاد�ت د�خلية ب�ضبب ند�ء�ها �لر�مي للتعجيل بتنفيذ عقوبة �الإعد�م �ضد �أوجالن«

�أمام هذه �لعو�مل �لتي �ضاهمت يف حل حزب �لف�ضيلة �لرتكي ، مل ي�ضتطع قادة هذ� �حلزب ت�ضكيل 

حزب �ضيا�ضي موحد كما ح�ضل يف �ل�ضابق ، بل ت�ضكل بفعل تلك �خلالفات حزبان منف�ضالن وخمتلفان 

فكريا و�ضيا�ضيا و�يديولوجيا ، فكان �أن �ضكل رجب طيب �أردوغان حزب �لعد�لة و�لتنمية �لذي �ضار يف 

طريق جتديدي، مطور� كثري� من �ملفاهيم �لتي تتعلق باحلركات �الإ�ضالمية يف �لعامل �لعربي و�الإ�ضالمي ، 

�أما �حلزب �الأخر �لذي �تخذ لنف�ضه طريقا مماثال حلزب �لف�ضيلة وكافة �الأحز�ب �لتي �ضكلها ر�ئد �حلركة 

�الإ�ضالمية يف تركيا جنم �لدين �ربكان  فهو حزب �ل�ضعادة �لذي �أ�ض�ضه رجائي قوطان. 

18- �حلركات �الإ�ضالمية يف تركيا هل تدفعها �ضيا�ضيات �حلكومة �إىل �لتطرف – �ضحيفة �ل�رسق �الأو�ضط - 5-22-

.2000
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- حزب ال�سعادة 

�إذ �نق�ضم  �أنقا�س حزب �لف�ضيلة �لذي مت حله ،  تاأ�ض�س حزب �ل�ضعادة يف 20 متوز 2001 على 

حزب �لف�ضيلة �إىل حزبني �الأول �أي حزب �ل�ضعادة �لذي ميثل �لتيار �ملحافظ للحركة �ل�ضيا�ضية �الإ�ضالمية 

يف تركيا برئا�ضة جنم �لدين �ربكان ، و�لثاين ميثل �لتيار �ملتجدد للحركة  �الإ�ضالمية، بحيث �ضار كل منهم 

يف طريق دون �أن ين�ضى �لتيار �ملتجدد تر�ث وتاريخ وخربة �لتيار �لقدمي.

تر�أ�س رجائي قوطان حزب �ل�ضعادة يف بد�ياته �إال �أن �لرئي�س �لفعلي و�لذي كان يقوده يف �لظل هو 

جنم �لدين �ربكان ، و�نتخب �أع�ضاء �لهيئة �لتا�ضي�ضيه للحزب وعددهم 135 رجائي قوطان ، ف�ضال 

عن 50 نائبا ممن كانو� ميثلون حزب �لف�ضيلة. مل ي�ضتطع حزب �ل�ضعادة �لدخول �إىل �لربملان وبالرغم 

وذلك  �ضدى  ذهبت  دعو�ته  �أن  �إال  حلزبه  للت�ضويت  �لناخبني  �إىل  �ربكان  وجهها  �لتي  �لدعو�ت  من 

لعدم  »متكنه من جتاوز ن�ضبة 10% يف �نتخابات ت�رسين �لثاين، ب�ضبب �ملناف�ضة �ل�ضديدة �لتي القاها من 

حزب �لعد�لة و�لتنمية، وكان حزب �ل�ضعادة يعتمد على عودة جنم �لدين �أربكان �إىل �لن�ضاط �ل�ضيا�ضي 

وقيادة �حلزب يف �النتخابات، لكن جلنة �النتخابات �لعليا �أ�ضدرت قر�ر� بعدم �أهلية �أربكان لع�ضوية 

�لربملان قبل �أن يزول �حلظر �لقانوين. هذ� ويوؤيد �أع�ضاء �حلزب ) حزب �لعد�لة و�لتنمية ( ع�ضوية �الحتاد 

�الأوروبي مع �حلر�س على تو�ضيع �حلريات �لدميقر�طية دون �مل�ضا�س باملبادئ �لتي تقوم عليها �جلمهورية 

.
)19(

�لرتكية من علمانية ونظام جمهوري«

»وعلى �لرغم من خ�ضارته يف �نتخابات �لعام 2002 ، �إال �نه ظل حمافظا على قوته �ل�ضعبية د�خل 

�لتنظيم وح�ضد �جلماهري، ولعل  بالد�خل و�خلارج وله قدرة على  �لرتكي ، وله قو�عد �ضعبية  �ملجتمع 

�حتجاجات و�قعة �لر�ضوم �لهزلية �مل�ضيئة لر�ضول �هلل )�س( �لتي نظمها يف ��ضطنبول و�ضارك فيها �الآالف 

من �أن�ضاره وكذ� تنظيمه للمو�ئد �لقر�آنية �ل�ضعبية باملحافظات �لرتكية طيلة ثالث �ضنو�ت و�إ�ضد�ره جريدة 

يومية و�ضحف �أ�ضبوعية وجمالت دورية و�إن�ضاء حمطة تلفزيونية وتنظيم �ملوؤمتر�ت �لدولية و�الحتفاالت 

�لد�خلية كلها تربز تو�جده �ل�ضعبي وتاأثريه �ل�ضيا�ضي.

�أتر�ك �ملهجر وطبقة �لتجار و�ملحجبات باملدن و�لريف على حد  ويعتمد �حلزب يف �أ�ضو�ته على 

�ضو�ء ، وله وجود قوي مبحافظات قونيا و�إ�ضطنبول و�آق�رس�ى و�ضانقريى  وقوجاىل و�أزمري وبور�ضا...، 

يز�ل  �أ�ضو�ته منذ عام 2002 ، وال  �لذي �ضحب  �لعد�لة و�لتنمية  لكنه الز�ل مهدد� بقوة من حزب 

19- حزب �ل�ضعادة - موقع �جلزيرة نت – 2012-1-12.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ED45C226-9A59-43E4-8721-3470CF0D27CA.htm -
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�أربكان(  �أملانيا و�لتي قادها  �حلزب ي�ضري على مبادىء حركة ميللى قورو�س )�لتجمع �لوطني ومقرها 

و�البتعاد  و�مل�ضلمني  �لعرب  مع  للتقارب  و�ملوؤيدة  �الأطل�ضي  حلف  و�ضيا�ضة  �لغربية  للهيمنة  �لر�ف�ضة 

�لدويل  �لنقد  ل�ضيا�ضة �ضندوق  �الإ�ضالمية و�ملعار�ضة  للوحدة �القت�ضادية  �أمريكا و�إ�رس�ئيل و�ملوؤيدة  عن 

.
)20(

و�لتطبيقات �لعلمانية �ملتطرفة«

عا�س حزب �ل�ضعادة خ�ضات وخالفات كثرية بني �أع�ضاءه ب�ضبب تاأثري �لفكر �الربكاين على �جليل 

�إذ �نه مل ي�ضتطع �خلروج من عباءة �ملوؤ�ض�س �ربكان ، وتوىل على رئا�ضته  منذ  �جلديد د�خل �حلزب ، 

تاأ�ضي�ضه يف �لعام 2001 عدة رموز من �لتيار �الإ�ضالمي �لذي كان يعترب جنم �لدين �ربكان �لقائد مل�ضرية 

�حلركة �الإ�ضالمية يف تركيا يف بد�ية �ل�ضتينيات، و�أول روؤ�ضاء �حلزب رجائي قوطان �لذي �متدت رئا�ضته 

�إىل 29  �نتخابه يف 30- ك2 -  عام 2004  �أعيد  �أيار 2003 ، ثم  �إىل 11  من 20  متوز 2001 

حزير�ن عام 2008. وبعد رفع �حلظر عن قائد �حلزب جنم �لدين �ربكان  توىل رئا�ضة �حلزب من 11 

�أيار 2003 �إىل 30 ك2 – 2004 ، �أما نعمان كورتوملو�س فقد �نتخب رئي�ضا للحزب يف 26- ت1- 

2008 ، وبعد خالفات كبرية  بينه وبني �أن�ضار �ربكان د�خل حزب  �ل�ضعادة قّدم كورتوملو�س ��ضتقالته 

من �حلزب بتاريخ 1- ت1-2010، و�أ�ض�س حزبا جديد� هو حزب �ضوت �ل�ضعب مع بع�س �أ�ضدقائه 

يف حزب �ل�ضعادة وبع�س �ل�ضخ�ضيات �لي�ضارية. 

بعد ��ضتقالة كورتوملو�س وغلبة �لفكر �الربكاين على حزب �ل�ضعادة ، عاد �ملوؤ�ض�س من جديد لي�ضتلم 

دفة �حلزب بتاريخ 17- ت1-2010 ويبقى فيه حتى وفاته يف 27- �ضباط -2011. 

�ملللي  حلركة  �ملكانة  ال�ضتعادة  �الآمال  عليه  علقت  �لذي  كورتوملو�س   نعمان   ��ضتقالة   “ �ضكلت 

�أربكان  �رسبة قوية حلزب �ل�ضعادة. ففي  قورو�س من رئا�ضة �حلزب وكذلك وفاة �ملوؤ�ض�س جنم �لدين 

�النتخابات �الأخرية توزعت �أ�ضو�ت �لقاعدة �ل�ضعبية �ملحافظة على �الأحز�ب �لثالثة �لعد�لة و�لتنمية 

وحزب �ل�ضعادة وحزب �ضوت �ل�ضعب.

 وبوفاة �لقائد �ربكان  �لذي ال بديل عنه من وجهة نظر جماعة �ملللي قورو�س، ذبل حزب �ل�ضعادة 

�لقياد�ت  لدعم  فقد�نه  بعد  �لبعيد خا�ضة  وال  �لقريب  �مل�ضتقبل  فر�ضة جناح ال يف  للحزب  تظهر  وال 

حزب  فاإن  �ل�ضيا�ضيني،  �ملحللني  من  �لعديد  عرب  وكما  �لكبرية،  �لدينية  �لطرق  من  و�لكثري  �الإ�ضالمية 

�لظروف  تتبدل  �أن  ميكن  �ل�ضيا�ضة  ففي  �حلديثة،  تركيا  �حتياجات  تلبية  على  قادر  غري  يبدو  �ل�ضعادة 

�أد�ء حزب �ل�ضعادة نحو �لنجاح،  ومن هذ� �ملنطلق  �لتغيري �لكبري يف  و�الأدو�ر، ولكن ال ينتظر ذلك 

20- �لتيار�ت و�الأحز�ب �ل�ضيا�ضية �لرتكية- موقع �إخو�ن ويكيبيديا – حزب �ل�ضعادة – 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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. 
)21(

ميكن �أن نقول �إن حزب �ل�ضعادة هو �آخر �أحز�ب حركة �ملللي قورو�س

مواقف حزب ال�سعادة 

�ل�ضعادة �الإ�ضالمي �الأ�ضبق رجائي قوطان »�أن �الحتاد �الأوروبي لن ي�ضم تركيا  �عترب زعيم حزب 

يف �ضفوفه م�ضري� �إىل �أن �حلكومة �لرتكية �ضّيعت �لكثري من وقتها للو�ضول �إىل هذ� �لهدف �مل�ضتحيل. 

و�نتقد قوطان خالل موؤمتر �ضحايف ب�ضدة �ل�ضيا�ضة �لتي تنتهجها حكومة )حزب �لعد�لة و�لتنمية( و��ضفا 

�إياها باخلاطئة ، موؤكد� �أن �ملو�طن �لرتكي هو �ملت�رسر �الأول من تلك �ل�ضيا�ضة �لتي ف�ضلت يف �لتعامل 

مع �الأمور بحكمة وعقالنية ، كما �تهم قوطان  �لدول �الأوروبية باأنها ور�ء ت�ضاعد وترية �الإرهاب يف 

�لعامل م�ضري� �إىل �ن �الحتاد �الأوروبي لن يقبل �ن�ضمام تركيا �إىل �ضفوفه على �الإطالق. و�أ�ضاف قوطان، 

لقد نبهت �حلكومة �أكرث من مرة من مغبة �ل�ضري يف هذ� �لطريق �لذي يوؤدي �إىل تنازالت ، وتابع لقد 

�ضاعت قرب�س وغد� �ضيطالبون �لتفاو�س على �ملياه �الإقليمية يف بحر �يجه وال ندرى ماذ� �ضيفعلون  يف 

.
)22(

�مل�ضتقبل«...

�نتقد رئي�س حزب �ل�ضعادة �لرتكي �حلايل  م�ضطفى كماالك، �ضيا�ضة رئي�س وزر�ء بالده رجب طيب 

�أردوغان جتاه �ضوريا، م�ضري�ً �إىل �أنه على خالف مع �أردوغان حول تعاطيه مع �ملو�ضوع �ل�ضوري ، وقال 

�أردوغان حيال �ملو�ضوع  كماالك، يف موؤمتر �ضحايف عقده يف دم�ضق : »ال نتفق مع �ضيا�ضة حكومة 

�ل�ضوري، ولو كنا متفقني ملا كنا موجودين يف �ضوريا، و�أمل �أال ت�ضهد �ضوريا تدخاًل �أجنبيًا، و�أ�ضار �إىل 

�أن �ضوريا دولة �إ�ضالمية، و�لدول �الإ�ضالمية كفيلة بحل م�ضكالتها يف ما بينها، معترب�ً �أن �خلالفات بني 

�لدول �الإ�ضالمية عابرة ومثل �ملر�س �لذي ي�ضفى ب�رسعة ، ور�أى �أن وجود مر�قبني من جامعة �لدول 

�لعربية يف �ضوريا �أمر جيد.

جميع  �أمامه  عر�ضنا  فقد   ، جد�  باملفيد  �الأ�ضد  ب�ضار  �ل�ضوري  �لرئي�س  مع  لقاءه  كماالك  وو�ضف 

�أفكارنا ور�أينا �أن �لرئي�س جاد يف عمليات �الإ�ضالح ، و�أ�ضاف: يعرف �جلميع �أن �لبع�س يريد زعزعة 

��ضتقر�ر هذ� �لبلد �جلميل، و�لرئي�س يعلم ذلك، وحول وجود عنا�رس )�جلي�س �ل�ضوري �حلر( يف تركيا 

وقيامه بعمليات على �الأر�س �ل�ضورية، قال كماالك �إن حزبه �ضي�ضتف�رس �حلكومة �لرتكية حول �أ�ضباب 

.)23(
��ضت�ضافة تلك �جلهات، كما دعا �مل�ضلحني �إىل ترك �ل�ضالح«

21- مر�د �وغلو ، عبد �هلل - هل �أكمل حزب �ل�ضعادة دورة حياته؟ - موقع �إ�ضالم �ون 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%D-

8%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

22- زعيم حزب �ل�ضعادة �الإ�ضالمي �لرتكي..تركيا لن تدخل �الحتاد �الأوروبي-12-1-2012- موقع وكالة �الأنباء 

�لكويتية- كونا. 

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1535656&language=ar
23- حزب تركي ينتقد تعامل �أردوغان مع �مللف �ل�ضوري- موقع �ضحيفة �لفجر �جلز�ئرية - 2012-3-13.

http://www.al-fadjr.com/ar/alhadath/202126.html
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ت�ضتهدف  كربى  ملوؤ�مرة  تتعر�س  �ضورية  »�إن  كماالك  م�ضطفى  قال  �ضوريا  من  �آخر  موقف  ويف 

�ضعوب ودول �ملنطقة كلها وحتويلها �إىل دويالت ي�ضهل �ل�ضيطرة عليها ، و�أكد وقوف حزبه مع �ضورية 

يف مو�جهة �ملوؤ�مرة �خلارجية �لتي تتعر�س لها ��ضتناد� �إىل �لعالقات �لتاريخية و�الجتماعية �لتي تربط بني 

.
)24(

�ل�ضعبني، و�أ�ضار �إىل �أن �لوفد �ضينقل �إىل �ل�ضعب �لرتكي حقيقة ما يحدث يف �ضورية«

�لعالقات بني تركيا  باأنهم يتخذون �ضورية ذريعة الإف�ضاد  �لغرب و�ل�ضهاينة  �تهم كماالك،  كذلك 

و�إير�ن، و�أكد كماالك �أن تركيا و�إير�ن دولتان م�ضلمتان موؤثرتان يف �ملنطقة، و�أنهما د�ئًما م�ضتهدفتان 

من �لقوى �لغربية، ويدفعونهما �إىل �حلرب. 

�الإ�ضالمية، ودليل ذلك ما وقع يف  �لدول  ليق�ضم  بالدميقر�طية و�حلرية  يتذرع  �لغرب  �إن  و�أ�ضاف 

�لعر�ق وقتل ما يزيد عن مليون م�ضلم هناك، و�عترب كماالك �أن منظومة �لدرع �ل�ضاروخية �لتي تقيمها 

قو�ت حلف �لناتو على �الأر��ضي �لرتكية هي م�رسوع �إ�رس�ئيلي، و�ضيا�ضة �حلكومة �لرتكية يف مو�ضوع 

�ل�ضيا�ضة  ي�ضري يف ركب  و�لتنمية  �لعد�لة  و�أن حزب  �ل�ضوري خاطئة،  �مللف  ومع  �ل�ضاروخية  �لدرع 

�لغربية ، و�أكد على �رسورة ت�ضامن �مل�ضلمني مع بع�ضهما �لبع�س، وال يجب على �لدول �مل�ضلمة  �أن 

تتقاتل مع بع�ضها ب�ضالح �لغرب، و�أكد على �أن خطة �الإمربيالية يف �لعامل تق�ضد قتل �مل�ضلمني، و�أ�ضاف، 

.
)25(

�أن �لغرب يلعب لعبة قذرة جتاه �ضورية، ويعمل على دفع تركيا �إىل �إحد�ث حرب يف �ملنطقة

24- حزب »�ل�ضعادة �لرتكي« يوؤكد تعر�س �ضوريا ملوؤ�مرة كربى- موقع عربي بر�س 2012-3-19.

http://www.arabi-press.com/?page=article&id=16103
25- �تهامات تركية حلزب �لعد�لة و�لتنمية بال�ضري يف ركب �ل�ضيا�ضة �لغربية- موقع عربي بر�س – 2012-3-19 

.http://www.arabi-press.com/?page=article&id=13973-
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ثانيًا: حزب العدالة والتنمية الرتكي 

بعد حل حزب �لف�ضيلة و�نفر�ط حبات �ضبحة �الأحز�ب �الإ�ضالمية �لتي �ضكلها �ربكان �ضيئا ف�ضيئًا، 

��ضتقرت �ل�ضبحة �الأخرية على حزب �ل�ضعادة  �لذي يعترب �إىل حد ما �آخر مري�ث �الربكانية �لتقليدية 

خا�ضة بعد وفاة �لقائد و�ملعلم جنم �لدين �ربكان ، من هنا جاء ت�ضكيل حزب �لعد�لة و�لتنمية مكمال �إىل 

حد ما جزء�ً �أ�ضا�ضيًا  من مري�ث �الربكانية، ولكن يف �إطار ليرب�يل، يتم�ضك باأ�ض�س �لدولة �لعلمانية �لتي 

و�ضعها �أتاتورك يف تعاطيه مع جميع �مللفات �ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية ويف �ل�ضيا�ضة �خلارجية  و�الن�ضمام 

�إىل �الحتاد �الأوروبي وق�ضية �لدرع �ل�ضاروخي و�لعالقة مع »�إ�رس�ئيل« وغريها من �مللفات �خلارجية ، �إال 

�نه يف �مللف �الجتماعي و�لديني ظل حمافظا على جذوره �الإ�ضالمية ومل متنع مناد�ته بالعلمانية وتطبيقها 

من جعل معظم قادته ميار�ضون كافة �لطقو�س �الإ�ضالمية من �ضالة و�ضوم وحج.... ومن لب�س �حلجاب 

�الإ�ضالمي ،  فاأغلبية زوجات قادة  �حلزب يرتدين �حلجاب، حتى �أن بنات  �أردوغان �أكملن در��ضتهن 

�جلامعية يف �لواليات �ملتحدة وذلك ملنعهن من دخول قاعة �جلامعة مع �أن و�لدهن رئي�ضا لوزر�ء تركيا. 

وين�ضب �ىل  حزب �لعد�لة و�لتنمية �لف�ضل يف �لنهو�س برتكيا على �مل�ضتوى �القت�ضادي، وو�ضعها 

على طريق �لتقدم، حيث ذكر تقرير ملعهد �الإح�ضاء �لرتكي )ترك�ضتات( �أن معدل �لنمو �القت�ضادي يف 

تركيا �ضجل م�ضتوى فاق 8% يف �لربع �لثالث من �لعام 2011 لتحل تركيا يف �ملرتبة �لثانية عامليًّا بعد 

�ل�ضني يف معدالت �لنمو،و�ضاهمت �ل�ضياحة يف رفع ودعم �القت�ضاد �لرتكي ، بحيث �ضنفت ��ضطنبول 

من �أجمل و�أهم �ملدن �ل�ضياحية يف �لعامل.

وقد متكن �حلزب من  تقلي�س نفوذ �لقادة �لع�ضكريني �الأتر�ك وتروي�س �ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية وحتديد 

�ضالحياتها من خالل تعديل �لد�ضتور �لرتكي عدة مر�ت وذلك للحد من تدخالت �لع�ضكر يف �ل�ضيا�ضة 

�لرتكية.
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التاأ�سي�س:

بتاريخ 14 �آب 2001 �أ�ض�س عدد من �لنو�ب �ملن�ضقني عن حزب �لف�ضيلة حزبا جديد� هو حزب 

�لعد�لة و�لتنمية ، ويف هذ� �ملجال قّدم رجب طيب �أردوغان �لرئي�س �ل�ضابق لبلدية ��ضطنبول )�آنذ�ك( 

مع بع�س زمالئه �لنو�ب طلبا �إىل وز�رة �لد�خلية �لرتكية للرتخي�س حلزبهم ، وكان حزب �لعد�لة و�لتنمية 

�حلزب �لذي يحمل �لرقم 39 يف �ضل�ضلة �الأحز�ب �لرتكية يف �لع�رس �حلديث.

 �نتخب رجب طيب �أردوغان رئي�ضًا حلزب �لعد�لة و�لتنمية بعد خروجه من �ل�ضجن �لذي ق�ضى 

فيه عدة �أ�ضهر ب�ضبب خطاب ناري �ألقاه يف مهرجان حزبي ...  ، و�ضمح الردوغان بالعودة �إىل �لعمل 

�ل�ضيا�ضي بعد حظر د�م ل�ضنتني، و�أعلن فور تعيينه يف موؤمتر �ضحفي »�أن �حلزب �ضيكون وريث حزب 

حيث  من   )1965 �لعام  يف  �ل�ضابق  تركيا  رئي�س  دميرييل  �ضليمان  ير�أ�ضه  كان  �لذي   ( �ليميني  �لعد�لة 

�الأفكار و�ن �حلزب ي�ضعى �إىل �لتنمية �لوطنية يف �لبالد جلعل تركيا �لدولة �لقوية و�ملتطورة يف منطقة 

ن�ضاء  �أربع  بينهن  �مر�أة  �لفرتة  13  تلك  �جلديد يف  للحزب  �ملوؤ�ض�ضة  �لهيئة  �الأو�ضط. و�ضمت  �ل�رسق 

.
)26(

حمجبات«

»و�نتخب بولند �أرنيت�س �لنائب عن منطقة ماني�ضا رئي�ضا للمجموعة �لربملانية للحزب، بعد تاأ�ضي�س 

حزب �لعد�لة و�لتنمية  مل يحدث نقا�س حاد �أو مناف�ضة قوية بني �حلزب وحزب �ل�ضعادة، ومل ي�ضدر 

�لكبرية  �ل�ضجرة  : جذع  فيه  قال  ق�ضري  ت�رسيح  �ضوى  �ل�ضعادة رجائي طوقان  �لعام حلزب  �الأمني  عن 

عندنا.. �إن �لذين �نف�ضلو� عّنا �ضوف يعودون �إلينا ثانية يف �الأيام �لقليلة �لقادمة ، لكن توقع طوقان مل 

يكن يف حمله �إذ �رسعان ما �أثار �إعالن ت�ضكيل حزب �لعد�لة و�لتنمية  �لكثري من �لتكهنات حول م�ضتقبل 

�حلركة �الإ�ضالمية وو�ضعيتها �لر�هنة خا�ضة �أن بزوغ حزب �لعد�لة و�لتنمية ياأتي بعد ثالثة �أ�ضابيع فقط 

من �إعالن حزب �ل�ضعادة بزعامة  طوقان �لزعيم �الأ�ضبق حلزب �لف�ضيلة �لذي �أ�رست قيادة �جلي�س على 

.
)27(

حظره باعتباره ي�ضكل تهديد� مبا�رس� الأ�ض�س �لعلمانية �الأتاتوركية«

ذهبت توقعات طوقان �أدر�ج �لريح �إذ بقي حزب �لعد�لة و�لتنمية �حلزب �الأول يف تركيا ، وطرح 

ت�ضكيله �إ�ضكاليات كثرية على كافة �ل�ضعد �ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية و�أي�ضا على �ل�ضعيد �الجتماعي، بحيث 

�أتاتورك،  �ملوؤ�ض�س  يد  على  تاأ�ضي�ضها  منذ  تركيا  عليها  �ضارت  �لتي  �ملفاهيم   من  كثري�  يغري  �أن  ��ضتطاع 

و��ضتطاع �أن يحقق �أهد�فه ) �الإ�ضالمية (  �لتي يطمح �إليها حمافظا يف �لوقت نف�ضه على �ل�ضبغة �لعلمانية 

26- �لرئي�س �ل�ضابق لبلدية ��ضطنبول يوؤ�ض�س حزبا جديد� يف تركيا – �ضحيفة �ل�رسق �الأو�ضط – 8-15- 2001.

27- �لعالف،.�إبر�هيم خليل - خارطة �حلركات �الإ�ضالمية يف تركيا �ملعا�رسة- موقع �ل�ضكينة – 2012-4-25.

http://www.assakina.com/center/parties/8202.html
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لرتكيا �حلديثة بعد نهاية �ل�ضلطنة �لعثمانية.

عبد   ، �هلل غول  منهم، »عبد  �لوقت  ذلك  و�لتنمية يف  �لعد�لة  موؤ�ض�ضة حلزب  �أ�ضماء كثرية  برزت 

�ل�ضابقني  �الأع�ضاء  من  وهم  قابو�ضوز  و�ضالح  عرفان جوندوز،   ، �ضاهني  علي  ، حممد  �ضذر  �للطيف 

بحزبي �لف�ضيلة و�لرفاه �ملغلقني د�ضتوريًا بني 1998- 2001 �إ�ضافة �إىل جمموعة من تيار ميني �لو�ضط 

�ملن�ضقة عن حزبي �لوطن �الأم و�لطريق �لقومي �أمثال جميل �ضي�ضك وعلي جو�ضكن وعبد �لقادر �آق�ضو 

�ملحافظ  للتيار  �ملنتمني  �الأعمال  رجال  من  جمموعة  و�ضاهمت  طوبطان.  وقوق�ضال  توزمن  وقور�ضاد 

�لدميقر�طي يف متويل �إن�ضاء �حلزب لكي يناف�س تيارى ميني �لو�ضط )�لوطن �الأم و�لطريق �لقومي( وي�ضار 

.
)28(

�لو�ضط«

�حتار طيب رجب �أردوغان كثري� يف حتديد ��ضم حلزبه �جلديد �إىل �أن ��ضتقر به �ملطاف �أخري� على 

حزب �لعد�لة و�لتنمية »�أو �خت�ضار�ً بالرتكية  �أق �أو �الأبي�س ، ورمز �حلزب �جلديد �ملعرب عنه بلمبة �ضفر�ء 

جعل بع�ضهم يطلق علية ��ضم حزب �للمبة ، مل يه�ضم �لكثري مبن فيهم مقربون من �أردوغان ومن �الجتاه 

�لتجديدي يف �حلركة �الإ�ضالمية هذ� �ال�ضم الأنه يذكر مبرحلة منو �لبلد�ن �ملتخلفة ، فيما �ملطلوب ��ضم 

يتنا�ضب مع مرحلة �لعوملة وت�ضخم حجم �القت�ضاد ومنوه ال تنميته. 

والأن �حلزب �جلديد يريد �لتوجه �إىل كل تركيا و��ضتقطاب �رس�ئح خمتلفة من �ملجتمع ، حر�س قادة  

�لوقوف على م�ضافة ملحوظة من �جلميع ، ومل يكن يوجد على  �إعالن والدته على  �حلزب يف حفل 

.
)29(

�مل�رسح �ثناء حفل �لتاأ�ضي�س  �ضوى �لعلم �لرتكي و�ضورة الأتاتورك«

الأهداف:

نورد يف �الآتي �هم �هد�ف حزب �لعد�لة و�لتنمية كما وردت يف نظامه �لد�خلي: 

و�الإعالن  �لرتكية،  �جلمهورية  لد�ضتور  ��ضتناد�  تاأ�ضي�ضه  مت  �ضيا�ضي  جتمع  والتنمية:  العدالة  حزب 

عليها  �ضادق  �لتي  و�لوثائق  �ملعاهد�ت  و  �الأوروبية  �الإن�ضان  حقوق  و�تفاقية  �الإن�ضان  حلقوق  �لعاملي 

جمل�س �الأمة �لرتكي وقانون �الأحز�ب �ل�ضيا�ضية وقو�نني �النتخابات...)�ملادة �لثانية من �لقانون �لد�خلي 

حلزب �لعد�لة و�لتنمية (  

�ل�ضيادة  و�ن  �لرتكي  لل�ضعب  مك�ضب  �جلمهورية  نظام  بان  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  يوؤمن   -

و�حلكم لل�ضعب دون �أية قيود و�ن �الإر�دة �لوطنية هي �لقوة �لوحيدة  وهي فوق �لقو�نني و�الأحز�ب 

28- �لتيار�ت و�الأحز�ب �ل�ضيا�ضية �لرتكية- موقع �الإخو�ن �مل�ضلمني -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
29- نور �لدين، حممد - تركيا �ل�ضيغة و�لدور – بريوت – ط1- كانون �لثاين 2008 – �س- 23-21.
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و�الأ�ضخا�س... 

 ، �ملوروثة  �لقيم  ، و يحافظ على  يتجز�أ  �لرتكية ويعتربها جزء ال  �الأمة  تر�ب  يد�فع �حلزب عن   -

�أتاتورك  �لرتكية م�ضطفى كمال  موؤ�ض�س �جلمهورية  قو�عدها  �أر�ضى  �لتي  �الأ�ض�س  ويتعهد �حلفاظ على 

نحو تطوير تركيا. 

- يعتمد �حلزب على �الإن�ضان كاأ�ضا�س له و�أف�ضل و��رسف خدمة �ضيا�ضية هي خدمة �الإن�ضان. ويعترب 

جميع مو�طني تركيا عائلة و�حدة با�ضم �جلمهورية �لرتكية ويوؤمن �أن �لدول �ملجاورة هي عو�ئل جارة. 

من  �ملكت�ضبة  و�حلقوق  بالتنظيمات  و�لقيام  و�للغة  و�لقوميات  و�الأفكار  �لعقائد  �حلزب  يحرتم   -

�لوالدة ويعرتف بها  ويوؤمن �أن �لفروقات تعرب عن غنائها �لثقايف.  

- يرف�س �حلزب �الإجر�ء�ت �ملخالفة لقو�عد �لدميقر�طية و�ملجتمع وجميع �أنو�ع �لتفرقة يف عالقة 

�لفرد بالدولة. ويوؤمن باأن �لدولة هي خلدمة �ملو�طن ويعتربها موؤ�ض�ضة �أن�ضاأها �ملو�طنون خلدمتهم. 

-يوؤمن �حلزب �ن �ضيطرة �الإر�دة �لوطنية تتم مبنح �حلرية �ل�ضيا�ضية �لكاملة للموطنني وذلك بنظام 

�أغلبية جماعية دميقر�طية م�ضرتكة.  

- يوؤكد �حلزب على �رسورة قيام �ملوؤ�ض�ضات و�الأ�ضخا�س �مل�ضوؤولني بحماية �إر�دة �جلماهري و�حلرية 

�ل�ضيا�ضية للمو�طنني...

- يوؤمن �حلزب �أن لالإفر�د و�لتجمعات حق �لعي�س ح�ضب معتقد�تهم و�لتعبري عن �أفكارهم وممار�ضة 

�ضعائرهم �لدينية و�لدعاية لها دون خمالفة �لقو�نني الأجل هذ� فال يحق للدولة حماربة طائفة معينة دون 

وجه حق...

يبدي �حلزب �هتماما خا�ضا لتطبيق �لفكرة �الجتماعية �لتي توؤمن لالإن�ضان �لعي�س كاإن�ضان.

وجميع  �لقو�عد  تاأ�ضي�س  وهدفه   ، له  وهدفا  �القت�ضادي  للنمو  �أ�ضا�س  �الإن�ضان  �حلزب  -يعترب 

�ملوؤ�ض�ضات خلدمته. ويوؤكد على �أن دور �لدولة يف �القت�ضاد تنظيميا والأجل �ملر�قبة... 

�لعاد�ت  نقل  وظيفتها  �أ�ضا�ضية  موؤ�ض�ضة  ويعتربها  �لرتكي،  للمجتمع  �أ�ضا�ضا  �لعائلة  �حلزب  يعترب   -

و�لتقاليد و�لثقافة و�لقيم �لوطنية و�الأفكار �خلا�ضة بالوطن من �جليل �ملا�ضي �إىل �أجيال �مل�ضتقبل. 

- يبدي �حلزب �هتماما باملجتمع وخا�ضة �ل�ضباب منهم على �ن يعي�س حياة متطورة متمدنة مب�ضتوى 

عايل من �لرفاه...

- يبدي �حلزب �هتماما بالتمثيل �لدميقر�طي لالأغلبية �مل�ضرتكة، ويوؤكد على �أهمية منظمات �ملجتمع 

�ملدنية وعدم �ال�ضتغناء عنها. 

- يوؤكد �حلزب على حق تدخل �ملو�طنني ب�ضكل فعال على �إد�رة �لدولة عرب �ال�ضتفتاء 
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- يوؤمن �حلزب �أن �لعد�لة هي �أ�ضا�س �ملوقف �لد�خلي و�خلارجي. و�ن �لقانون ال ي�ضتمد قدرته من 

�لقوة بل �ن ت�ضتمد �لقوة قدرتها من �لقانون. ويوؤكد على حق �حلكم �لعادل... )�ملادة �لر�بعة من ميثاق 

.
)30(

حزب �لعد�لة و�لتنمية (

�لذي  �لديني  �خلطاب  عن  �لتخلي  هي  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  عليها  �ضار  �لتي  �الأ�ضا�ضية  �لفكرة 

�لتزمه حزب �لف�ضيلة بقيادة �أربكان، و��ضتخد�م خطاب يتفق مع �لو�قع �لرتكي و�لعاملي �أي�ضًا، ويعالج 

برنامج �حلزب ق�ضايا تركيا �القت�ضادية و�ل�ضيا�ضية و�الجتماعية وم�ضتقبل �ملو�طنني �الأتر�ك. وقد جرت 

وتوقعاتهم  ومطالبهم  �لنا�س  �حتياجات  على  للتعرف  �ملجال  هذ�  و��ضعة جد� يف  للر�أي  ��ضتطالعات 

من �حلزب ، كما تقوم فكرة �لربنامج على �أن م�ضاكل تركيا لي�ضت م�ضتع�ضية �حلل طاملا �أن تركيا لديها 

عميق  وتر�ث  و�لديناميكية،  بال�ضباب  يتميز  �ضعب  ولديها  وحتتها،  �الأر�س  فوق  غنية  طبيعية  مو�رد 

منطقتها،  يف  مهم  دور  لعب  على  ي�ضاعدها  �أن  ميكن  جيو��ضرت�تيجي  وموقع  �لغنى،  و�ضديد  �جلذور 

وفر�س �ضياحية م�ضتمدة من �لتاريخ و�جلغر�فيا، و�ضخ�ضية وطنية قائمة على �لتدين و�لت�ضامن و�ضجل 

من �الإجناز�ت. وقد حظي هذ� �لربنامج بقبول �ضعبي كبري عربت عنه �النتخابات �لنيابية �لتي جرت عام 

.2002

ومن  �لعاملية،  �لوقائع  مع  بالتو�زي  تركيا  مل�ضاكل  ود�ئمة  �أ�ضيلة  تقدمي حلول  �إىل  �حلزب  ويهدف 

خالل �لرت�كم �لرت�ثي و�لتاريخي، وجعل غر�س �خلدمة �لعامة �الأ�ضا�ضي �لقيام بالن�ضاطات �ل�ضيا�ضية يف 

برنامج من �لقيم �لدميقر�طية �ملعا�رسة، بدال من �لرب�مج �الأيديولوجية. 

وعلى هذ� �الأ�ضا�س فاإن حزب �لعد�لة و�لتنمية ينظر مب�ضاو�ة وعدل �إىل جميع �ملو�طنني �الأتر�ك بغ�س 

�لنظر عن �جلن�س و�الأ�ضول �الإثنية و�ملعتقد�ت و�الآر�ء. وعلى �أ�ضا�س هذ� �ملفهوم �لتعددي فاإن �الأهد�ف 

�الأ�ضا�ضية للحزب تاأتي يف تطوير وعي �ملو�طنة و�النتماء �إليه.ومن مبادئ �حلزب �لرئي�ضة �ملثل �لقائل �إن 

مل يكن �جلميع �أحر�ر� فما من �أحد حر، فاحلزب يعترب �أحد مهامه �الأ�ضا�ضية تاأكيد �لدميقر�طية عن طريق 

دمقرطة �لفرد وتوفري وحماية حقوق �الإن�ضان �الأ�ضا�ضية.

ويعمل احلزب لتحقيق املبادئ التالية يف ال�سيا�سة الداخلية:

باأن  يوؤمن  فاحلزب  للجمهورية،  �الأ�ضا�ضية  �ملبادئ  �لقانون هي  و�لعلمانية وحكم  �لدميقر�طية   -1

�الزدهار و�لرفاه يقومان على تطبيق �ملبادئ �ملذكورة �ضابقا تطبيقا كامال، و�أن �النفتاح و�ل�ضفافية هما 

�إنفاق  يتم  �أين وكيف  �ملو�طنون، ولهم �حلق يف معرفة  �لعام ميوله  فالقطاع  مبد�آن حيويان للحكومة، 

�أمو�لهم، و�ضمن هذ� �ل�ضياق �أجرى �حلزب تغيري�ت يف �لد�ضتور و�لنظام �لق�ضائي لتعزيز �لدميقر�طية 

وتقوية �ل�ضفافية يف فرتة وجيزة جد�.

./http://www.akparti.org.tr/arabic .2012-4-30 – 30- موقع حزب �لعد�لة و�لتنمية �لرتكي
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2- كل مو�طن يف تركيا ي�ضتحق كامل حرية �لر�أي و�ملعتقد و�لفكر، ويجب �أن يكون قادر� على 

�لتعبري عنها بحرية.

3- يجب �أن يكون للمو�طنني �حلق يف ت�ضكيل �حتاد�ت ليعي�ضو� ثقافاتهم �خلا�ضة، ولن يكون هناك 

متييز على �أ�ضا�س �جلن�س و�الأ�ضل �الإثني و�لدين و�للغة.

نف�ضه  �أن �حلزب يعرف  �لقومية، وباعتبار  �أو  �لدين  يقوم على  �ضيا�ضي  4- لن يكون هناك حزب 

باأنه دميقر�طي حمافظ فاإنه يعمل على �حرت�م وتعزيز �لثقافة وقيم �ملجتمع �لرت�ثية و�الجتماعية، يف نف�س 

�لوقت �لذي يعمل فيه على حتديث وحت�ضني م�ضتوى �حلياة يف �ملجتمع... 

جترى  �أن  يجب  �لهدف  هذ�  ولتحقيق  �ملتقدمة،  �لدول  م�ضتوى  �إىل  تركيا  رفع  على  �لعمل   -5

�حلر  �ل�ضوق  �قت�ضاد  تطبيق  ي�ضكل  وهكذ�  و�القت�ضاد،  �لعام  �لقطاع  يف  رئي�ضة  بنيوية  �إ�ضالحات 

و�خل�ضخ�ضة وزيادة فاعلية �لقطاع �لعام �أهد�فا رئي�ضية للحزب.

�لرثوة،  توزيع  �القت�ضاد و�دت �ىل خلل يف  تر�جع  �إىل  �أدت  باأزمة حادة عام 2000  تركيا  مرت 

غريت  ت�رسفها.  �ضوء  ب�ضبب  �خلا�ضة  �لبنوك  من  �لعديد  على  �لدولة  و��ضتولت  متمكنا،  �لف�ضاد  وكان 

وتو��ضل  ت�رسفاتهم،  عن  م�ضوؤولني  �لبنوك  �أ�ضحاب  من  لتجعل  �لقو�نني  يف  و�لتنمية  �لعد�لة  حكومة 

�حلكومة �لعمل و�لتن�ضيق مع �ضندوق �لنقد �لدويل لتحقيق �نخفا�س يف معدالت �لت�ضخم و�لفائدة...

اأما يف ال�سيا�سة اخلارجية تتلخ�س اأهداف احلزب بالنقاط التالية : 

1- تغري �لبنية �لديناميكية لظروف �لعامل يفر�س تاأ�ضي�س عالقات عقالنية وتعزيز هذه �لعالقات.

2- �الفتقار �إىل �ل�ضالم و�ال�ضتقر�ر يف منطقتنا يوؤثر مبا�رسة على جمتمعنا، ولذ� يجب على تركيا �أن 

تكون فاعلة يف وقف �ل�رس�ع وتاأمني �ال�ضتقر�ر يف �ملنطقة.

تاأ�ضي�س  مع  للدولة  ر�ضمية  �ضيا�ضة  �لق�ضية  هذه  و�أ�ضبحت  لرتكيا،  د�ئم  م�رسوع  �لتحديث   -3

تقدير  مو�ضع  �لنا�س  ومعتقد�ت  تر�ث  تكون  للخطر  �لتحديث  جهود  تتعر�س  ال  وحني  �جلمهورية، 

لديهم. ومن �لتد�عيات �لطبيعية للتحديث هي �أن تكون تركيا ع�ضو� يف �الحتاد �الأوروبي.

4- يقول رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان عن �لدميقر�طية يف �ل�رسق �الأو�ضط ، »�إنني 

ال �أ�ضارك يف �لنظرة �لتي ترى �أن �لثقافة �الإ�ضالمية و�لدميقر�طية ال ميكن �أن يت�ضاحلا، فال�ضيا�ضي �لذي 

يحرتم �لقناعات �لدينية يف حميطه �ل�ضخ�ضي ، وينظر �إىل �ل�ضيا�ضة باعتبارها جماال خارج �لدين �إمنا يحمل 

.
)31(

نظرة خمتلفة متامًا«

31- غر�بيه – �إبر�هيم - تركيا.. دولة �مل�ضلمني ولي�ضت �لدولة �الإ�ضالمية- موقع �جلزيرة  نت – 4- 2011-4

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/5b6e53cc-5ce9-4219-a53b-20faf1587f7c
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م�ساركة حزب العدالة والتنمية يف النتخابات النيابية

 - انتخابات العام 2002: يف �لثالث من ت�رسين �لثاين من �لعام 2002 جرت �النتخابات �لت�رسيعية 

يف تركيا ، و�ضارك فيها  )18( حزبا، وح�ضل حزب �لعد�لة و�لتنمية على ) 263( مقعد� من جمموع 

مقاعد �لربملان �لبالغة 550 مقعد�، وبعد ح�ضوله على ن�ضبة 34/29% من �أ�ضو�ت �لناخبني وح�ضول 

حزب �ل�ضعب �جلمهوري على )178( مقعد� وما ن�ضبته 19/39% من �أ�ضو�ت �لناخبني، ف�ضلت بقية 

�الأحز�ب ومنها حزب �ل�ضعادة يف تخطي ن�ضبة �ألـ 10% �لتي توؤهلها لدخول �لربملان. 

مبادئ  �أن  �ل�ضكان،  تعد�د  �إجمايل  بن�ضبة 99% من  م�ضلمون  �النتخابات وهم  يوم  �الأتر�ك  �أثبت 

 ، �الإقليمية  و�رتباطاته  �ل�ضعب  وم�ضالح  بقيم  يت�ضل  فيما  تر�جع  �أن  يجب  �أتاتورك  كمال  م�ضطفى 

فالدالالت �ملبدئية لهذ� �لفوز �لتاريخي للحزب متعددة ومنها �أوال �أن غالبية �ل�ضعب �لرتكي �أدرك ف�ضاد 

�لنظام �ل�ضيا�ضي و��ضتهانته باالأعر�ف و�لتقاليد �ملوروثة، و�لتخل�س من �لعلمانية و�لنفوذ �الأجنبي �لذي 

�لباردة. و�لنقطة  �نتهاء �حلرب  بعد  تركيا وبخا�ضة  �ل�ضيا�ضية و�الأمنية و�القت�ضادية على  �لتبعية  يفر�س 

�لثانية �أن غالبية �ل�ضعب بد�أت تتمرد على �لو�ضاية �لع�ضكرية وعلى توجهاتها �ل�ضيا�ضية بل و�ضلوكياتها 

�الجتماعية. و�لنقطة �لثالثة �أن مفاهيم �لعوملة �ملعا�رسة و�لنفوذ �الأمريكي �لطاغي يف دو�ئر �ضنع و�تخاذ 

�لقر�ر يف تركيا وبخا�ضة �لقو�ت �مل�ضلحة و�الأحز�ب �لعلمانية مل متنع �ل�ضعب �لرتكي بانتمائه �لعقائدي 

و�إ�رس�ره على هويته �حلقيقية وبحثه عن ذ�ته و�رتباطاته �الإقليمية و�لدولية فيما يبدو رد� تاريخيا على 

.
)32(

�نقالب �أتاتورك �لعلماين يف ع�رسينات �لقرن �ملا�ضي

ويف حتليل مو�ضع قّدمه �لباحث و�ملتخ�ض�س يف �ل�ضوؤون �لرتكية  د. حممد نور �لدين يف كتابه تركيا 

�ل�ضيغة و�لدور حّدد �أ�ضباب فوز حزب �لعد�لة و�لتنمية بهذه �لنتائج يف تلك �لفرتة،  “  فاإذ� نظرنا من 

ز�وية جغر�فية جند �ن حزب �لعد�لة و�لتنمية  حقق نتائج ممتازة يف �ملناطق ذ�ت �لدخل �ملرتفع، ال�ضيما 

يف �لغرب �لرتكي حيث نال حو�يل ثلث �الأ�ضو�ت وحّل ثانيا بعد حزب �ل�ضعب �جلمهوري ، ف�ضال 

عن حلوله يف �ملرتبة �الأوىل يف �ملدن �لكربى كا�ضطنبول و�نقرة و�زمري... وت�ضاعفت �أ�ضو�ته يف مناطق 

�لغرب �لرتكي �لغنية خا�ضة يف و�ضط �الأنا�ضول و�ضماله، وكذلك ز�دت �أ�ضو�ته يف �ملناطق �لكردية من 

17 % �إىل %29. 

ويتبني من هذ� �أن كتلة �حلزب لي�ضت من لون �إ�ضالمي و�حد، �إمنا هي متنوعة بني �لي�ضار �لعلماين 

.
)33(

4% و�ليمني �ملحافظ %15

32- �لعالف، �إبر�هيم خليل - خارطة �حلركات �الإ�ضالمية يف تركيا �ملعا�رسة- موقع �ل�ضكينة – 2012-4-25.

33-  نور �لدين ، حممد – تركيا �ل�ضيغة و�لدور – ط1- بريوت 2008 - �س23.
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- انتخابات العام 2007 : كان متوقعا لالنتخابات �لنيابية يف تركيا �أن تتم يف موعدها �لطبيعي 

يف ت2 – من �لعام 2007 ، �إال �أن �مل�ضاكل �لد�ضتورية �لتي �أخرت �نتخاب رئي�س �جلمهورية لعدم 

توفر �لن�ضاب �لقانوين، دفعت »�ملحكمة �لد�ضتورية يف �الأول من �أيار من �لعام 2007 �إىل �إ�ضد�ر  قر�ر 

با�ضرت�ط ن�ضاب �لثلثني الأي جل�ضة النتخاب رئي�س �جلمهورية ، ومبا �أن حزب �لعد�لة  و�لتنمية لن يكون 

�أ�ضل  – 367 من  �ملقاعد  ثلثي   ( �الأخرى  �الأحز�ب  لوحده مع مقاطعة  �لن�ضاب  توفري هذ�  باإمكانه  

550- �أع�ضاء كتلة حزب �لعد�لة و�لتنمية – 352( ، ومبا �أن �لد�ضتور يقول باأنه �إذ� ف�ضل �لربملان يف 

�نتخاب رئي�س جديد ي�ضار �إىل �لدعوة النتخابات نيابية مبكرة ، ويقوم بعدها �لربملان بانتخاب �لرئي�س 

�جلديد.

�أمام هذ� �لو�قع، ذهب حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل �النتخابات �لنيابية و�ضعاره �أن �لرّد على �النقالب 

�إمنا  �لربملان  خريطة  على  فقط  لي�س  �النتخابية  �حلملة  وباتت  �القرت�ع،  �ضناديق  يف  يكون  �لد�ضتوري 

ب�ضورة مبا�رسة على حتديد هوية �لرئي�س �ملقبل... يف 22 متوز حّقق حزب �لعد�لة و�لتنمية ما ي�ضبه ثورة 

�ضعبية غري متوقعة، �إذ �رتفعت ن�ضبة �الأ�ضو�ت �لتي نالها من 34% يف �لعام 2002 �إىل %46،54 ، 

وبلغ عدد منتخبيه 16 مليونا ونيفا )من �أ�ضل 42 مليون ون�ضف �ملليون ناخب(... وكان الفتا تقدم 

�حلزب على حزب �ملجتمع �لدميقر�طي �لكردي يف �ضت من �ملحافظات �لت�ضع يف جنوب �رسق �لبالد 

.
)34(

حيث �لغالبية �لكردية«

  2011 �لعام  يف  حدثت  �لتي  �لنيابية  �النتخابات  عن  �حلديث  قبل   :2011 العام  -انتخابات 

و�خلريطة  �لنظام  هذ�  �ضلبيات  و�هم   ، حاليا  �ملطبق  �لرتكي  �النتخابي  �لنظام  �رسيعة  باإطاللة  �ضنتناول 

�النتخابية لتوزع �الأحز�ب �لرتكية و�لرب�مج �النتخابية لهذه �الأحز�ب �إ�ضافة �إىل قانون �ل 10% �لذي 

يحرم �الأحز�ب �ل�ضغرية من �مل�ضاركة يف هذه �النتخابات ، حيث �أن �خلا�رس �الأكرب من هذ� �لقانون هو 

�لناخب �لكردي و�لعلوي �لذين ين�ضوون حتت ر�ية هذه �الأحز�ب.

»يقوم �لنظام �النتخابي �لرتكي على �أ�ضا�س �لن�ضبية وفق لو�ئح مغلقة تعطي �أف�ضلية �لنجاح ملن ترد 

�أ�ضماوؤهم يف �ملر�تب �الأوىل من الئحة كل حزب. وبذلك، يتوجب على كل حزب �أن ينال 10%من 

�أ�ضو�ت �لناخبني على م�ضتوى كل تركيا و�إال فاإنه يخ�رس كل �ملقاعد �لتي فاز يف هذه �لد�ئرة �أو تلك 

وجترّي ن�ضبة �الأ�ضو�ت �لتي نالها على �الأحز�ب �لفائزة يف كل د�ئرة، وفقا للن�ضبة �لتي نالوها، وو�ضع 

حاجز 10% �ضابقا كو�ضيلة ملنع و�ضول �أحز�ب �إ�ضالمية �أو كردية �إىل �لندوة �لربملانية، وحتّول هذ� �ل�رسط 

يف عهد حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل كابو�س على �الأحز�ب �لعلمانية �أو �ملعار�ضة لالأحز�ب �الإ�ضالمية.

ومع ذلك فاإن �لبع�س يرى يف ذلك فو�ئد �ضيا�ضية للنظام يف تركيا �إذ يتيح حتقيق ��ضتقر�ر �أطول بدال 

من عدم �ال�ضتقر�ر �لذي ت�ضّببه �حلكومات �الئتالفية، وهو �ل�ضعار �الأ�ضا�ضي �لذي رفعه حزب �لعد�لة 

34- �مل�ضدر �ل�ضابق - �س 43 -44.
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تاأثري�ت  �أبرز  �أن  �لنمو«. غري  لي�ضعد  �ال�ضتقر�ر  لي�ضتمر  للعام 2011 »  �النتخابية  و�لتنمية يف حملته 

حاجز �ل10% �أنه ي�ضتبعد قوى �جتماعية عديدة عن �لندوة �لربملانية، �الأمر �لذي يحرمها من �إي�ضال 

�ضوتها بطريقة دميقر�طية... وتكاد تركيا يف عهد حزب �لعد�لة و�لتنمية �أن تتحول �إىل نظام �حلزبني، 

وبالكاد يتمكن حزب ثالث من دخول �لندوة �لربملانية. 

ويتم ع�ضية كل �نتخابات نيابية �إح�ضاء عدد �ملقيمني يف �لد�ئرة �النتخابية لُيحت�ضب على �أ�ضا�ضها 

عدد نو�ب كل د�ئرة، �إذ �أن �لناخب يقرتع لي�س وفقا ملكان نفو�ضه بل ملكان �إقامته. لذ� يتغري عدد نو�ب 

كل د�ئرة �ضعود� �أو هبوطا ع�ضية كل �نتخابات نيابية، حيث يرتك �لكثري من �لنا�س قر�هم وينزحون �إىل 

�ملدن الأ�ضباب �قت�ضادية فيقّل عدد �ضكان �لدو�ئر �النتخابية �لريفية تلقائيًا ويتناق�س بالتايل عدد �لنو�ب 

�ملقرر لها. ويزد�د باملقابل عدد نو�ب �ملدن مثل ��ضطنبول و�أنقرة وبور�ضة و�أزمري وغريها، وهذ� �لتغيري 

يف خريطة �إقامة �لناخبني وعدد �لنو�ب لي�س تف�ضيال بل له �أثره �ملهم يف تغيري نتائج �النتخابات.

وتقت�رس خريطة �حلملة �النتخابية وبالتايل �لربملان ) للعام 2011( على �أربعة �جتاهات �أ�ضا�ضية: 

االأول: حزب العدالة والتنمية, �لذي حتّول �إىل مركز ��ضتقطاب غالبية �الجتاهات �الإ�ضالمية و�ليمينية 

�ملحافظة مع م�ضاركة فئات ي�ضارية وليرب�لية، وحّقق مع زعيمه رجب طيب �أردوغان �أرقاما قيا�ضية يف 

�النت�ضار�ت يف ثماين �ضنو�ت من خالل �لفوز يف �نتخابات نيابية مرتني وبلدية مرتني و��ضتفتاء �ضعبي 

مرتني ما يعك�س حجم �لتاأييد �ل�ضعبي له. 

الثاين: حزب ال�سعب اجلمهوري العلماين, وهو �ال�ضتمر�ر �لتاريخي لنهج م�ضطفى كمال �أتاتورك 

�ملتحالف مع �جلي�س و�لقوى �لتقليدية يف �لق�ضاء. لكنه �أبدى يف عهد زعيمه �جلديد كمال كيليت�ضد�ر 

�أوغلو مرونة و�نفتاحا على بع�س �لق�ضايا.

يز�ل  و�لذي ال  �ملت�ضددة  �لقومية  �لتاريخي لالجتاهات  �ملمثل  القومية وهو  الثالث: حزب احلركة 

�ضامد� يف وجه مّد حزب �لعد�لة و�لتنمية. 

الرابع : احلالة الكردية وما متثله من خالل حزب �ل�ضالم و�لدميقر�طية �حلايل، ومن معه من قوى 

كردية م�ضتقلة تتقاطع مع حزب �لعمال �لكرد�ضتاين وزعيمه �ملعتقل يف جزيرة �إمير�يل يف بحر مرمرة. 

�لعام  د�ضتور  �ضفحة  يطوي  جديد  د�ضتور  �إعد�د  كان   )2011( النتخابات  �الأ�ضا�ضي  �لعنو�ن 

1982، �لذي على �لرغم من تعديله �أكرث من 27 مرة لكنه بقي عنو�نا ملرحلة ما�ضية من �لقمع و�لو�ضاية 

�لدولة  �ليد على  ��ضتكمال و�ضع  �لعد�لة و�لتنمية بهذه �خلطوة  �لع�ضكرية و�لق�ضائية ، وهدف حزب 

يف تركيا مبا يحقق له �ل�ضيطرة خالل �ل�ضنو�ت �لع�رس �ملقبلة، وهو �لذي و�ضع م�ضاريعه �لتي و�ضفت 

باملجنونة كاإن�ضاء مدينة ثانية بجانب ��ضطنبول �حلالية... 
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�إعادة  عملية  يف  تاأثري  الأحكامه  و�ضيكون  مديدة  ل�ضنو�ت  �جتماعيا  عقد�  يعني  �جلديد  و�لد�ضتور 

ت�ضكيل �حلياة �ل�ضيا�ضية و�الجتماعية و�حلقوقية، وهو �رسط �أي�ضا لالإحتاد �الأوروبي لت�رسيع م�ضار �ن�ضمام 

.
)35(

تركيا �إىل �الحتاد �الأوروبي

حققت �لنتائج �لنهائية النتخابات �لعام 2011 �أهد�فا مر�ضية ومقنعة حلزب �لعد�لة و�لتنمية، فقد 

فاز �حلزب بزعامة رئي�س �لوزر�ء رجب طيب �أردوغان بـ50.4% من هذه �الأ�ضو�ت و��ضتطاع ت�ضكيل 

نائبًا.   326 �أي  مقعد�ً،   550 ي�ضم  �لذي  �لربملان  يف  �ملطلقة  �لغالبية  على  و��ضتحوذ  مبفرده  حكومة 

وكان حزب �لعد�لة و�لتنمية ح�ضد 47% من �الأ�ضو�ت يف �النتخابات �لت�رسيعية �ل�ضابقة �لعام 2007 

وفاز بـ341 مقعد�ً يف �لربملان. ويف �لعام 2002 ح�ضل على 34% من �الأ�ضو�ت. ورغم �أن �حلزب 

�لرتكي ،  �لنظام �النتخابي  �لنو�ب ب�ضبب  �أقل من  فاز بعدد  فاإنه  �أكرب من �الأ�ضو�ت  بن�ضبة  فاز  �حلاكم 

ودعي �أكرث من خم�ضني مليون ناخب من �أ�ضل 73 مليون تركي �إىل �ضناديق �القرت�ع ، لكن �لعد�لة 

و�لتنمية مل يحظ بغالبية �لثلثني )367 مقعد�ً( �لتي كان ياأمل بها لتغيري �لد�ضتور �ملوروث من �نقالب 

1980، من دون �حلاجة �إىل �لت�ضاور مع �ملعار�ضة. حتى �أنه ظل حتت �ضقف �لـ330 نائبًا �ل�رسوري 

�إىل  �ضي�ضتند  �لد�ضتور �جلديد  �أن  �أردوغان  و�أكد  تبني د�ضتور جديد.  ��ضتفتاء حول  �إليه الإجر�ء  بالن�ضبة 

مبادئ دميقر�طية وتعددية، لكن معار�ضيه نددو� بتوجهاته و�تهموه بال�ضعي �إىل �لرت�ضح ملن�ضب رئي�س 

�جلمهورية يف �إطار نظام رئا�ضي. 

�ملعركة  خا�ضو�  و�لذين  و�لدميقر�طية(  �ل�ضالم  )حزب  لالأكر�د  موؤيد  حزب  �أكرب  مر�ضحو  وحقق 

يف  مقعد�ً  ع�رسين  على  ح�ضلو�  بعدما  مقعد�ً  بثالثني  بفوزهم  ملحوظًا  �خرت�قًا  كم�ضتقلني  �النتخابية 

تركيا،  �القت�ضادي يف  �الزدهار  على  �النتخابية  �أردوغان خالل حملته  وركز  واليته.  �ملنتهية  �لربملان 

�لعام  يف   %  8.9 نحو  وبلغت  �ل�ضني  ت�ضجله  ما  تقارب  منو  بن�ضبة  �لعامل،  يف  ع�رس  �ل�ضابع  �القت�ضاد 

2010. كذلك جنح حزب �لعد�لة و�لتنمية يف و�ضع �جلي�س �لرتكي �لقوي يف ثكناته بعدما كان العبًا 

 .
)36(

�ضيا�ضيًا رئي�ضا عرب تعديالت د�ضتورية

35- نور �لدين ، حممد – �النتخابات �لنيابية �لرتكية : غد� حرب �ل330  -  �ضحيفة �ل�ضفري – 2011-6-11.

�النتخابات  كبري�ً يف  فوز�ً  يحقق  و�لتنمية«  »�لعد�لة  �حلكومة مبفرده - حزب  لت�ضكيل  توؤهله  �لت�ضويت  نتائج   -36

�لربملانية �لرتكية - موقع قناة �لعربية – 12 يونيو -2011.

http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/12/152894.html 
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الن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي 

ملاذ� ال يز�ل حزب �لعد�لة و�لتنمية يهرع �إىل �الحتاد �الأوروبي ؟ �مل يفهم بعد �أنهم ال يريدونه ؟ وملاذ� 

ال يهرع �إىل �حتاد �إ�ضالمي، �أم �أن �أ�ضياده ال يريدون له ذلك ؟ �إن �ضاء �هلل �ضنكون يف �ل�ضلطة ونتفوق على 

، بهذه �لكلمات خاطب جنم �لدين �ربكان �أن�ضاره من حزب �ل�ضعادة يف �ملوؤمتر 
)37(

�الحتاد �الأوروبي ؟

�ال�ضتثنائي للحزب �لذي �نعقد يف 17- ت1- عام 2011 النتخابه رئي�ضا للحزب وبهذه �لكلمات 

�خت�رس موؤ�ض�س �حلركة �الإ�ضالمية �لرتكية مبادئ حزبه �لذي �ضار على خطى حركة مللي غوري�س مقدما 

قبل وفاته موقفه �لر�ف�س من �ن�ضمام تركيا �إىل �لبلد �الأوروبي ، معار�ضا بذلك حلم �لكماليني �لذين 

يطمحون �إليه منذ �أكرث من ثمانني �ضنة ، ومل ي�ضتطيعو� حتى �الآن حتقيق جزء ي�ضري من هذ� �حللم. ومع 

��ضتالم حزب �لعد�لة و�لتنمية �حلكم مل يتغري �لنهج �لكمايل فم�رسوع �أردوغان وجماعته حاول جاهد� 

�لتو�زن ما بني �لدين و�ل�ضيا�ضة ، وهذ� ما دفع عبد �هلل غول �إىل �لقول يف بد�ية تاأ�ضي�س حزبه، نحن حزب 

�أوروبي حمافظ.

وميكننا مالحظة تاأثري �لفكر �لغربي كما ورد يف �لربنامج �النتخابي للحزب حيث �ضّنف �حلزب 

�القت�ضادي  و�الإ�ضالح  �لقانون  وحكم  �ملحا�ضبة  ق�ضايا  يطرح  حمافظ،  دميقر�طي  »حزب  باأنه  نف�ضه 

و�غلب  �الأجنبي...  �ال�ضتثمار  وت�ضجيع  �خل�ضخ�ضة  �ضيا�ضات  ويتبنى  �لعاملية،  �ل�ضوق  على  و�النفتاح 

�ملفرد�ت �ملوجودة يف خطابه �لتي تنادي بتعزيز �لدميقر�طية و�حرت�م �حلقوق و�حلريات �لفردية و�لتي 

تتفق مع �ملقايي�س �لدولية، هي مفرد�ت غربية �لطابع ال حتمل �أي �إ�ضارة للخ�ضو�ضية �لرتكية ولالأبعاد 

.
)38(

�لثقافية �الإ�ضالمية �خلا�ضة«

قرن  ن�ضف  �أكرث من  منذ  �الأوربي  �الحتاد  �لكاملة يف  �لع�ضوية  تركيا جاهدة �حل�ضول على  حتاول 

ويقف يف طريق و�ضولها �إىل مر�دها عرث�ت متعددة ، ورغم تعنت �الأوربيني يف هذ� �ل�ضاأن، فاإن �الأتر�ك 

�عتربو� قمة �الحتاد �لتي عقدت يف �لعا�ضمة �لفنلندية يومي 10، 11 - �أيلول  1999 عالمة فارقة يف 

م�ضريتهم �لطويلة و�ملعقدة من �أجل نيل هذه �لع�ضوية، حيث قررت �لقمة قبول تركيا كدولة مر�ضحة 

لالحتاد �الأوربي.

وقد و�ضع �الحتاد �الأوربي عدة �رسوط ومعوقات الن�ضمام تركيا �إليه، �أهمها �إلغاء �أحكام �الإعد�م 

و�إعطاء �الأقلية �لكردية حقوقا ثقافية ورفع حالة �لطو�رئ عن بع�س حمافظات جنوب �رسق تركيا حيث 

تعي�س غالبية كردية وتقدمي تنازالت يف �لق�ضية �لقرب�ضية.

37- نور �لدين، حممد – �ربكان من جديد زعيما الأ�ضالء حزب �ل�ضعادة – �ضحيفة �ل�ضفري – 2010-10-18.

38- عماد، عبد �لغني – �حلركات �الإ�ضالمية و�الإ�ضالح �ل�ضيا�ضي – در��ضة مقارنة بني �لتجربتني �الإير�نية و�لرتكية – 

جملة �لغدير – �لعدد 50- ربيع 2010.
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ورغم �أن تركيا ��ضتجابت لبع�س هذه �ل�رسوط، وعلى ر�أ�ضها �إلغاء حكم �الإعد�م ومنح بع�س �حلريات 

لالأكر�د �إال �أن هذه �ل�رسوط كانت مثار جدل حاد بني خمتلف �الأحز�ب �لرتكية �لتي �نق�ضمت بني موؤيد 

ومعار�س لها يف ذلك �لوقت. 

وخطت تركيا خطوة كربى باجتاه �الحتاد �الأوربي مبو�فقة �لربملان �لرتكي على برنامج �إ�ضالحات 

تركيا،  �لكردية يف  �للغة  ��ضتخد�م  عن  �لقيود  وتخفيف  �ل�ضلم  �أوقات  �الإعد�م يف  عقوبة  �إلغاء  ي�ضمل 

�إليه لكونها دولة �إ�ضالمية يف �ملقام  وتك�ضف جميع �ملوؤ�رس�ت �إىل �أن �الحتاد غري ر�غب يف �ضم تركيا 

�الأول بالنظر �إىل عدد من �حلقائق �ملو�ضوعية و�أهمها : �أن �لدول �لرئي�ضة �لكربى �الأع�ضاء يف �الحتاد 

مثل بريطانيا وفرن�ضا و�أملانيا و�إيطاليا �ضتحافظ على حجم �ضكانها �حلايل يف �مل�ضتقبل، يف حني �ضي�ضل 

�لبلد �الأوربي �الأول من حيث عدد  �أنها �ضتكون  �أي  �إىل 85 مليون ن�ضمة عام 2025،  �ضكان تركيا 

�ل�ضكان، ولي�س منطقيا �أن تقبل �أوروبا �مل�ضيحية باأن يكون �لع�ضو �الأول فيها من حيث حجم �ل�ضكان 

ماأهوال بغالبية م�ضلمة.

 يف �ملقابل جند �أن دوال عديدة �أقل من تركيا على �مل�ضتوى �ل�ضيا�ضي و�القت�ضادي وجدت �أبو�ب 

�الحتاد مفتوحة �أمامها دون عو�ئق، حيث قبل �الحتاد تر�ضيح �إحدى ع�رسة دولة لالن�ضمام �إليه،  وقد 

علقت تان�ضو ت�ضيللر رئي�ضة �لوزر�ء �لرتكية �ل�ضابقة وزعيمة حزب �لطريق �لقومي على هذ� �الأمر �ضاخرة 

بقولها: »ت�ضورو� �أن بلغاريا و�لت�ضيك و�ضلوفاكيا يتقدمون على تركيا يف �الحتاد«!.

 1997 عام  �أربكان  حترك  �أجه�ضو�  �لذين  تركيا  يف  �لعلمانيني  غالة  �عرتف  نف�ضه،  �ل�ضياق  ويف 

و�الأردن  م�رس  من  كاًل  تركيا  �إىل جانب  ت�ضم  �لتي  �الإ�ضالمية  �لثماين  ت�ضكيل جمموعة  �إىل  بادر  عندما 

و�إير�ن وماليزيا و�أندوني�ضيا ونيجريا وباك�ضتان- برف�س �الحتاد �الأوروبي �ضم تركيا �إليه من منطلق ديني 

.
)39(

بعد �أن مّنو� �أنف�ضهم ل�ضنو�ت عديدة بهذ� �الأمر

وبالعودة �إىل بد�ية ملف �لع�ضوية �لرتكي جند �أن تركيا تقدمت بطلب ر�ضمي لالن�ضمام �لكامل �إىل 

�الحتاد �الأوروبي يف 14 ني�ضان عام 1987، ووقعت �أول �تفاقية �رس�كة مع �جلماعة �الأوروبية يف �لعام 

1963عرفت بربوتوكول �نقره ،  كما وقعت �تفاقية �حتاد جمركي مع �الحتاد �الأوروبي يف 31- ك1 

- عام 1995. وفى 12- ك1- عام 1999، �عرتف برتكيا ر�ضمًيا يف قمة هلن�ضكي كمر�ضح للع�ضوية 

�لكاملة يف �الحتاد �الأوروبي، وقد �أثار طلب �لع�ضوية هذ� جدال خالل عملية تو�ضيع �الحتاد �الأوروبي. 

وبد�أت تركيا مفاو�ضات �لع�ضوية ب�ضكلها �لر�ضمي يف �لعام 2005 ،  ويف هذ� �ملجال جند توجه �ضعبي 

لقبول �لع�ضوية، �إذ �أن حو�يل 75 % من �ل�ضعب �لرتكي يوؤيدون �ن�ضمام تركيا لالحتاد �الأوروبي  وجند 

�نه كلما تقدمت �لبالد خطوة يف �ضبيل حتقيق �رسوط �لع�ضوية  ، كلما �نعك�س هذ� �الأمر ب�ضكل �يجابي 

على �لو�ضع �القت�ضادي �لرتكي ، وز�د �لدعم �ل�ضعبي للحكومة ، و�ت�ضعت م�ضاحة �حلريات �لعامة مما 

يعطي �لقر�ر �ل�ضيا�ضي زخمًا جديد�ً.

39- �الإ�ضالميون و�النتخابات �لرتكية.. �لو�قع و�آفاق �مل�ضتقبل – موقع �إ�ضالم ويب – 2012-4-26.

http://www.islamweb.net/media/print.php?id=21734
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وكان �أتاتورك �أول من نادى بهذ� �الن�ضمام ومار�س على �الأر�س �لتقليد �ل�ضكلي للمجتمع �لغربي 

ونظمه �لقانونية ح�ضب ميوله وتوجهاته �لتي القت رف�ضا �ضعبيا يف ذلك �لوقت مع علمانية �لقو�نني 

وتطبيقها من قبل �ملجتمع، �إال �أن هذ� �ملجتمع )ومع علمانيته( يويل �هتماما للدين و�لثقافة و�لعاد�ت 

�إن  �إال   ، �لعد�لة و�لتنمية  �إىل �الحتاد �الأوروبي حزب  �ملنادي باالن�ضمام  �أتاتورك موقفه  �لدينية ، وتبع 

�ملعار�س �الأكرب لهذ� �الن�ضمام هو جنم �لدين �ربكان ، كما �ضبق وذكرنا يف مقدمة هذ� �لف�ضل. و�إذ� 

�ضعى حزب �لعد�لة و�لتنمية جاهد� منذ تاأ�ضي�ضه للزحف نحو نيل �لع�ضوية ، »فاإن �أوروبا كانت  تنظر 

�إىل تركيا نظرة غري عادية ، فرتكيا كانت على �لدو�م م�ضدر هم الأوروبا، ثم �ضارت دولة حليفة خالل 

�حلرب �لباردة ومن �أهم دول حلف �لناتو �ملطلة على �ل�رسق �الأو�ضط و�ملُ�ضكلة حلز�م حاجز �ضد �لنفوذ 

�ل�ضوفياتي، وتطرح بع�رس�ت ماليينها �مل�ضلمني حتديا من نوع جديد على �أوروبا �إز�ء م�ضاألة �ن�ضمامها 

ودميقر�طيا،  وعلمانيا  وثقافيا  و�قت�ضاديا  �ضيا�ضيا  برتكيا  �الأوروبي  فاالهتمام  لذلك  �الأوروبي،  لالحتاد 

�الأوروبي  و�ل�ضجال  جمتمعة  �لعربية  �لبلد�ن  ورمبا  عربي،  بلد  باأي  �الأوروبي  �الهتمام  مع  يتو�زى  ال 

�لكبري جتاه تركيا يتمحور حول دعم وت�ضجيع حزب �لعد�لة و�لتنمية �ملتم�ضك بالدميقر�طية برغم بع�س 

.
)40(

�ل�ضكوك حول ما�ضي قادته وم�ضتقبل توجهاتهم«

»و�لنزعة �الق�ضائية - �ال�ضتبعادية �لتي تعتمدها �أوروبا كانت وال تز�ل هي �الأقوى ، و�الأكرث ترتيبا 

يف ترتيب عالقات �أع�ضاء �لنادي �الأوروبي مع تركيا ، فهناك �أ�ضو�ت الأحز�ب وحكومات �أوروبية 

تنادي باالنفتاح على تركيا ، ولكن هذ� �الأ�ضو�ت خافتة وغري حا�ضمة. وثمة �أ�ضباب يتذرع بها �لفريق 

�لر�ف�س الن تكون تركيا ع�ضو� بالنادي �الأوروبي  منها ما هو تاريخي يرجع �إىل زمن �لقوة �لعثمانية، 

ومنها ما هو دميغر�يف مرتبط بتز�يد عدد �ل�ضكان يف تركيا ) عدد �ل�ضكان حو�يل 75 مليون ن�ضمة– 

�إح�ضاء �لعام 2012(  مقارنة بالدول �الأوروبية ، ومنها ما هو ديني ثقايف يرتبط بهوية ح�ضارية �إ�ضالمية 

، ال تن�ضجم مع �مل�ضيحية �لتي جتمع �أع�ضاء �لنادي  �الأوروبي ، و�ىل جانب موقفي �لرف�س و�لقبول ، 

هناك موقف ثالث يقدم حال و�ضطا ال يعطي تركيا ع�ضوية كاملة �إمنا مينحها �رس�كة متميزة مع �الحتاد 

�الأوروبي ، وهناك عدة عو�مل تغذي جدلية �ال�ضتيعاب / �ال�ضتبعاد يف �لعالقات �لرتكية �الأوروبية ، 

�أهمها �لدور �الإقليمي �ملتعدد �الأبعاد �لذي ميكن �أن تقوم به تركيا يف منطقة �ل�رسق �لعربي خا�ضة ، ويف 

�لعامل �الإ�ضالمي عامة. فهذ� �لدور يغري بع�س �لقوى �الأوروبية با�ضتيعاب تركيا يف �الحتاد �أمال يف �أن 

ت�ضهم يف تذليل �ضعوبات �لتو��ضل �القت�ضادي و�لتجاري مع �لعاملني �لعربي و�الإ�ضالمي �الأقرب نف�ضيا 

وح�ضاريا لرتكيا، و�الأبعد عن �أوروبا بفعل رو��ضب �رثها �ال�ضتعماري. 

بينما ترى قوى �أوروبية �أخرى �إنها لي�ضت بحاجة لقبول تركيا ع�ضو� يف �الحتاد �الأوروبي كي تقوم 

بدورها ل�ضببني : �الأول �أن تركيا �ضتنجح يف �أد�ء دورها كو�ضيط ح�ضاري بني �أوروبا و�لعامل �الإ�ضالمي 

�أن ح�ضولها على   : ثانيا   ، �لع�ضوية  يتناق�س مع مبد�أ  �مل�رسقية وهذ� �الحتمال  �إىل هويتها  كلما عادت 

40- �حلروب، خالد – تركيا �إ�ضالمية علمانية – جملة وجهات نظر – �لعدد 117- �أكتوبر – 2008.
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�لقوة  هذه  توظيف  يف  ترتدد  ولن   ، و�ل�ضيا�ضية  �القت�ضادية  �لناحيتني  من  كبرية  قوة  يك�ضبها  �لع�ضوية 

�لتي  �لفر�س  جدلية  بني  نف�ضها  �أوروبا  جتد  و�الإ�ضالمي.وهكذ�  �لعربي  �لعاملني  يف  م�ضاحلها  لتحقيق 

تنجم عن ��ضتيعاب تركيا �أو ��ضتبعادها بالنظر �إىل دورها �الإقليمي يف �مل�رسق �لعربي خا�ضة ويف �لعامل 

�الإ�ضالمي عامة. هذه �ملقاربة ت�ضعنا �أمام �أربع ق�ضايا �أ�ضا�ضية ملعرفة �ثر �لعالقات �لرتكية �الأوروبية على 

�لدور �الإقليمي لرتكيا ومدى تاأثر هذ� �لدور بالتحوالت �لتي ت�ضهدها هذه �لعالقات. وهذه �لق�ضايا 

هي : و�ضع تركيا يف جدلية �لعالقة بني �ل�رسق و�لغرب ، �رسوط كوبنهاجن لدخول �الحتاد �الأوروبي ،  

.
)41(

�جلدل �لرتكي - �لرتكي حول �لعالقة مع �أوروبا، �جلدل �الأوروبي – �الأوروبي حول ع�ضوية تركيا«

هذ� �لق�ضايا �الأربع �لتي مت ذكرها حتتاج للكثري من �لنقا�س و�ل�رسح لتفنيدها ، �إال �نه ينبغي �أن نذكر 

يف هذ� �لتقرير �رسوط كوبنهاغن الأهمية هذ� �ملعيار يف حال طبق من �جلانب �لرتكي على �ن�ضمام تركيا 

للمجموعة �الأوروبية.

و�لثانية  �ضيا�ضية  �الأوىل  �ل�رسوط  من  جمموعتني  يت�ضمن  و�لذي  كوبنهاغن  معايري  �أهم  يلي  وفيما 

�قت�ضادية :

- املعايري ال�سيا�سية:  

�إر�ضاء �أ�ض�س �لدميقر�طية �لنيابية. �أ- 

ب - بناء دولة �لقانون وتفكيك قو�عد �ال�ضتبد�د.

�حرت�م حقوق �الإن�ضان و�إلغاء �لت�رسيعات �ملنافية لها. ج- 

�إطار  د�خل  هويتها  �لتعبري عن  �لثقافية وحق  �ملمار�ضة  ومنحها حرية  �الأقليات  �حرت�م حقوق  د- 

�لدولة.

- املعايري االقت�سادية: 

وجود نظام �قت�ضادي فّعال يعتمد على نظام �ل�ضوق.  -1

�إ�ضالح �لنظام �مل�رسيف و�ملايل ليتكيف مع �لنظم �ملعمول بها يف دول �الحتاد.  -2

ج- �إ�ضالح �ملوؤ�ض�ضات و�ملر�فق �لعامة مبا يتفق مع �ملقايي�س �ملوجودة يف �الحتاد.

د- بناء �ضوق حملية قادرة على حتمل تبعات �النفتاح على �ل�ضوق �لد�خلية �الأوروبية.

 هـ- مكافحة �لف�ضاد و�لر�ضوة يف جهاز �لدولة.

41- غامن ، �إبر�هيم �لبيومي - تركيا بني حتديات �لد�خل ورهانات �خلارج- مركز �جلزيرة للدر��ضات – �لدوحة – 

2010 – )�ضمن در��ضة جدلية �ال�ضتيعاب و�ال�ضتبعاد يف �لعالقات �لرتكية -�الأوروبية ( �س -171-170.



35

و�إذ� تناولنا مر�حل �ل�ضعي �لرتكي لع�ضوية �الحتاد �الأوروبي، جند �أن �لقوى �الأوربية ولي�ضت تركيا 

هي �لتي متتلك �لقر�ر بدخول تركيا �إىل �الحتاد �أو با�ضتبعادها. �أما �لرغبة �لرتكية يف عبور بو�بة كوبنهاغن 

بكل ما حتمله هذه �لرغبة من مربر�ت وحجج د�عمة ملوقفها ، فهي ال ت�ضهم يف حتقيق هذ� �لهدف ، 

باأنه  �لع�ضوية  لنيل  �ل�ضعي  �إىل و�ضف  قر�قو�س  �ضيز�ئي  �الأتر�ك ومنهم  �لذي دفع كبار مثقفي  �إىل �حلد 

وهم وخيال يجب �أن نفيق منه ، وي�رسح وجهة نظره موؤكد� �أن تركيا لن ت�ضتطيع �إنقاذ نف�ضها مبفردها 

مما تعي�س فيه منذ �ضنو�ت ، ال باالن�ضو�ء يف �حللف �الأطل�ضي كما حدث منذ ن�ضف قرن وال مبحاوالت 

.
)42(

�الن�ضمام لالحتاد �الأوروبي

و�أهم دول �الحتاد �لتي تقف موقفا معار�ضا من تركيا �أملانيا وفرن�ضا ، وقد حاربت فرن�ضا تركيا على 

�لربملان  »�إقر�ر  �آخرها   ، �لبلدين  بني  دبلوما�ضية  ن�ضوب خالفات  �إىل  �أدى  مما  �ل�ضعد و�جلبهات  جميع 

�لفرن�ضي لقانون �إنكار مذ�بح �الأرمن ، وهذ� �لقانون �أ�ضبح ملزما بعد ت�ضديق جمل�س �ل�ضيوخ �لفرن�ضي 

عليه، ويعود تاريخ �لقانون �ملذكور �إىل �لعام 2001 ثم �لعام 2006 وقد تقدمت به يف ذلك  �لوقت 

�أية عقوبات،  ين�س على  يكن  ، ولكنه مل  بوييه  فالريي  مر�ضيليا  �لفرن�ضي عن مدينة  �لربملان  �لنائبة عن 

يف حني �أن �جلديد هذه �ملرة �إقر�ر �لقانون لعقوبة �ضارمة قد ت�ضل �إىل �ل�ضجن ملدة عام ، وغر�مة تبد�أ 

بـ45 �ألف يورو ، بحق كل �ضخ�س ينفي وقوع �الإبادة �الرمنية �لتي جرت عام 1915 �أو�خر �خلالفة 

.
)43(

�لعثمانية ، و�لتي �أدت �إىل مقتل 1،5 مليون �رمني«

�أخرى كثرية ال ي�ضع �ملجال لذكرها يف بحثنا  �لتي ذكرناها هناك عو�مل  �لعو�مل  �إىل هذه  �إ�ضافة 

هذ�،  �إال �نه ميكن �إيجاز �أهم وبع�س �لعقبات �لتي متنع  تركيا من �الن�ضمام �إىل �الحتاد  �الأوروبي، منها 

�لذي تعاملت معه  �ل�ضائك  �لكردي  �مللف  �الأقليات وق�ضية �العرت�ف بهذه �حلقوق، و�أهمها  حقوق 

حكومات �لعد�لة و�لتنمية طو�ل �ل�ضنو�ت �ل�ضابقة بلني ور�أفة، ثم ما لبث �أن تطور و�نفجر جمدد� مما 

دفع باردوغان �إىل �للجوء �إىل �خليار �لع�ضكري �مل�ضلح ، وبقيت �ضيا�ضة �لتمييز �لعن�رسي متار�س جتاه هذه 

�ملجموعات �لعرقية �لتي متثل جزء� كبري� من ن�ضيج �ملجتمع �لرتكي، )عدد �الأكر�د يف تركيا حو�يل 7،5 

�لطائفة مع  �لعلوية وعدم �العرت�ف بهوية هذه  �لطائفة  �مللف �لكردي، حقوق  مليون كردي(، ويلي 

�إنهم ميثلون حو�يل 24 مليون ن�ضمة )بينهم 4 مليون كردي و18 مليون تركي(. 

مو�نئها  فتح  تركيا  رف�س  �أمام  �لبلدين  بني  �مل�ضتمرة  و�خلالفات  �لقرب�ضية  �لق�ضية  �أي�ضا  وهناك 

ومطار�تها �أمام حركة �ملالحة �جلوية و�لبحرية لقرب�س ، ويف �ملقابل يبقي �الحتاد ح�ضاره للجيب �لرتكي 

�أن هناك عقبات �أخرى منها ظهور نظرية �رس�ع �حل�ضار�ت، و�أحد�ث 11  يف �ضمال �جلزيرة ، كما 

�أيلول، �إ�ضافة �إىل ق�ضية  �ملجازر �الأرمينية �لتي حدثت يف �حلرب �لعاملية �الأوىل و�لتي فتح ملفها يف بع�س 

42- �مل�ضدر �ل�ضابق �س -176.

 – �لرتكية  للدر��ضات  �لقاهرة  – مركز  �لتاريخ  �ل�رس�ع د�خل  كتب  – تركيا وفرن�ضا..  �ضعد  �لعزم ، حممد  �بو   -43
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�لبلد�ن،  وق�ضية �ندماج �ملهاجرين �الأتر�ك يف �أملانيا �أمام �ملوقف �لر�ف�س الأملانيا منذ بد�ية �ملفاو�ضات 

�لر�ضمية للع�ضوية و�لتعنت �لر�ضمي �مل�ضتمر جتاه تركيا ، وعدم تقبل وجود دولة �إ�ضالمية كبرية على ر�أ�س 

�ملجموعة �الأوروبية. 

�لدور  يلعبه  وما  �الن�ضمام،  �أمام  �يجة حجر عرثة  بحر  على  وتركيا  �ليونان  بني  �لنز�ع  يقف  كما 

�ليوناين  يف �الحتاد )كونه ع�ضو مع قرب�س �ليونانية( من �إثارة ق�ضية �خلالف د�ئما حول ق�ضية قرب�س. 

ومل ي�ضفع تعديل �لد�ضتور �لرتكي بعد �لعام 1982 مر�ت عديدة  لرتكيا قبولها وم�ضاعدتها لل�ضري قدما 

لدخول �لنادي �الأوروبي، مع �أن �لتعديالت �الأخرية للد�ضتور حاولت �إىل حد كبري تقلي�س نفوذ �لع�ضكر 

يف �حلياة �ل�ضيا�ضية �لرتكية، كما �ضاهمت هذه �لتعديالت يف فتح �أفاق جديدة يف جمال حقوق �الإن�ضان 

وحقوق �الأقليات يف �ملجتمع �لرتكي. وحتى هذ� �لتاريخ تتاأرجح ق�ضية �الن�ضمام بني مد وجزر دون �أن 

تتقدم �أي خطوة �يجابية للحاق بقطار ع�ضوية �ملجموعة �الأوروبية، و�ضوف يبقى هذ� �الأمر مبثابة حلم 

ير�ود �لقادة �الأتر�ك، من �ملمكن حتقيقه خالل �ل�ضنو�ت �لقادمة.
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ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية  – يف ظل  حكومات العدالة والتنمية 

جند  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  م�ضرية  خالل  لرتكيا  �الإقليمية  �خلارجية  �ل�ضيا�ضات  مر�حل  تناولنا  �إذ� 

�حلزب  هذ�  و�إيديولوجية  م�ضار  من  �لكثري  غرّيت   ، وم�ضريية  كثرية  مبتغري�ت  مرت  �ل�ضيا�ضة  هذه  �أن 

�لرتكية   - �لعربية  �لعالقات  �إىل  �لفل�ضطينية  و�لق�ضية  �الإ�رس�ئيلي  �لعربي  �لنز�ع  مبلف  مرور�  �الإ�ضالمي 

و�لعالقات �لرتكية �الإ�رس�ئيلية ، �نتهاء بالعالقات �الأمريكية-  �لرتكية وتقاطع �مل�ضالح يف �ل�رسق �الأو�ضط.

مرت �ل�ضيا�ضة �خلارجية �لرتكية بعد �نهيار �الحتاد �ل�ضوفياتى �ل�ضابق و�نتهاء �حلرب �لباردة مبعوقات 

�أدت »بالو�ضول �إىل نتيجتني مت�ضاربتني من �ملنظور �لرتكي، �إذ �أن ذلك �النهيار د�ضن نهاية ولو موؤقتة 

للتهديد �لتاريخي �لذي مثلته رو�ضيا لالأنا�ضول، �إال �أنه حمل يف طياته تهديد�ً ملكانة تركيا �الإ�ضرت�تيجية 

يف خر�ئط �ل�ضيا�ضة �لدولية. ومثلت مرحلة �لت�ضعينات فرتة من فقد�ن �لبو�ضلة لرتكيا على �ضعيد �ل�ضيا�ضة 

�خلارجية ب�ضبب �لتاأثري�ت �لدولية، وكان للرئي�س �لرتكي �ل�ضابق تورجوت �أوز�ل دور�ً كبري�ً يف �إعادة 

�كت�ضاف وتعريف �مل�ضالح �لوطنية �لرتكية يف مناطق جو�رها �جلغر�يف، ولكن قدرة تركيا على ترجمة 

ت�ضتطع  ومل  و�الإقليمية..،  �لدولية  �لقوى  مو�زين  �إىل  ر�جعة  الأ�ضباب  حمدودة  كانت  �الكت�ضاف  هذ� 

�إثر �نهيار يوغو�ضالفيا، الأنها ��ضطدمت مب�ضالح �ملجموعة �الأوروبية.  �لبلقان  تركيا تعزيز نفوذها فى 

ومل ت�ضتطع �أي�ضا �أن توؤثر كثري�ً يف قو�عد �حلر�ك �لد�خلي جلمهوريات �آ�ضيا �لو�ضطى، الأن رو�ضيا منعتها 

من �لتمدد يف ما تعتربه مو�ضكو حديقتها �خللفية. حتالفت تركيا مع �لواليات �ملتحدة يف حرب حترير 

�لكويت، الأن ظروفها �لد�خلية مل تكن ت�ضمح بغري ذلك، على �لرغم مما نتج عن هذه �حلرب من �إقامة 

مناطق �آمنة لالأكر�د يف �ضمال �لعر�ق، وهو ما مثل تغيري�ً �ضلبيًا �إ�ضافيًا يف �لبيئة �الإقليمية �ملحيطة برتكيا.                                              

�لرتكية  �لوطنية  بامل�ضالح  �لتعريف  �إعادة  فرتة  �لع�رسين  �لقرن  نهاية  �لت�ضعينات حتى  مرحلة  مثلت 

تركيا  �أمام  �الآفاق  يفتح  ولكنه  و��ضنطن،  مع  �لتحالف  عن  ي�ضتغني  ال  جديد  �أ�ضا�س  على  و�إن�ضاجها 

الكت�ضاف فر�س جديدة من �حل�ضور يف جو�رها �جلغر�يف. نبتت �لبذرة �لتي غر�ضها �أوز�ل و�أينعت بعد 

رحيله بعقد كامل، ف�ضحيح �أن تركيا مل تنجح يف ��ضتثمار �لتغري�ت �جليو-�ضيا�ضية يف �لبلقان و�لقوقاز 

و�آ�ضيا �لو�ضطى ب�ضبب ��ضطد�مها بقوى �أكرب حالت دون ذلك، �أوروبا يف �حلالة �الأوىل ورو�ضيا يف �حلالة 

�لثانية، ولعبت �لتطور�ت �لدولية �لتي ع�ضفت بالعامل منذ نهاية �لقرن �لع�رسين دور�ً �إ�ضافيًا يف �لتاأثري على 

�ضيا�ضة تركيا �خلارجية و�الإقليمية، منها �ل�رس�عات �الإثنية يف �أوروبا، و�الأ�ضولية �الإ�ضالمية على �ل�ضعيدين 

�الإقليمي و�لدويل. كل هذه �لعو�مل دفعت  برتكيا باملعنى �جليو-�ضيا�ضى الأن تاأخذ دور �ملركز �الإقليمي 

�ل�ضاعد، وو�ضعت �أحد�ث 11 �أيلول و�حتالل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية للعر�ق عام  2003 تركيا 

�أمام حتديات جديدة مرتبطة موؤ�ض�ضاتيًا وهيكليًا بالغرب و�لتي متلك �لطموح �لالزم للح�ضول على موقع 
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�أف�ضل يف خر�ئط �ل�ضيا�ضة �الإقليمية و�لدولية ، تر�فق هذ� �لطموح مع �لفر�غ �الإ�ضرت�تيجي يف �ملناطق 

�ملتاخمة لرتكيا، وما نتج عنه من �حتياج �أمريكي لالأدو�ر �لرتكية. ومهدت هذه �العتبار�ت �لطريق �أمامها 

لت�ضبح حمور �حل�ضابات �جليو- �ضيا�ضية، ب�ضبب موقعها على مفرتق طرق �لبلقان، �رسق �ملتو�ضط، �لقوقاز، 

�آ�ضيا �لو�ضطى و�ل�رسق �الأو�ضط.و�ضعت تركيا يف هذه �لبيئة �الإقليمية و�لدولية �مل�ضطربة �إىل �إعادة تركيب 

�ضيا�ضتها �خلارجية لت�ضبح متعددة �الأبعاد و�الجتاهات، فتبقى على توجهها �الأ�ضا�ضي نحو �لغرب، ولكنها 

تنفتح يف �لوقت نف�ضه على جو�رها �جلغر�يف ومنه �ل�رسق �الأو�ضط.

ما خطط  مر�كمًا  �الأو�ضط،  �ل�رسق  �النفتاحية حيال  �ضيا�ضتها  لرتكيا  و�لتنمية  �لعد�لة  �أعطى حزب 

�ل�ضيا�ضة  ت�ضكيل  الإعادة  �ملا�ضي،  �لقرن  ت�ضعينات  و�أو�ئل  ثمانينات  يف  �الأم  �لوطن  وحزب  �أوز�ل  له 

�خلارجية من جديد. فكان �لطريق �ضاقًا �أمام عودتها �إىل �ملنطقة، ولكن �ل�ضيا�ضة �الإقليمية �لرتكية �لتي 

�جلغر�يف  جو�رها  �إىل  تركيا  لتعيد  �لعو�ئق  هذه  تخطت  �أوغلو  د�ود  �أحمد  خارجيتها  وزير  و�ضعها 

و�حل�ضاري بعد عقود من �لغياب. لكن هذه �ملكا�ضب ت�رسرت كثري� بفعل �الزمة �ل�ضورية و�لتحوالت 

�لعربية �لتي �دخلت تركيا يف �تون تناق�ضات �ملنطقة على ما يعتقده كثريون. 

لقد طرح حزب  �لعد�لة و�لتنمية بعد و�ضوله �ىل �ل�ضلطة تعريفًا جديد�ً للم�ضالح �لوطنية �لرتكية، 

فبعد �ن كانت قو�عد �للعب �لرتكية  تقع يف د�ئرة �خت�ضا�س �ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية،  و�لتعريف �جلديد 

�الإقليمية  �لبيئتني  يف  �لتغري�ت  يلحظ  وب�ضكل  �لوطنية  وم�ضاحلها  تركيا  لهوية  �حلزب  روؤية  مع  يت�ضق 

و�لدولية، حيث ال تختلف �الإقليمية �لرتكية �جلديدة مع �لواليات �ملتحدة كحليف دويل و�إ�ضرت�تيجي، 

حتى ولو ت�ضادمت معها يف بع�س �لق�ضايا. ومثل �نتخاب بار�ك �أوباما رئي�ضًا الأمريكا عام 2009 فر�ضة 

كبرية �أمام �أنقره لتمتني �رس�كة �إ�ضرت�تيجية  طويلة مع و��ضنطن، نظر�ً �إىل حاجة كل من �لطرفني لالأخر 

ولكن وفق قو�عد لعب مغايرة ت�ضمح لرتكيا بهام�س �أكرب للمناورة �الإقليمية. 

�أ�ضباب  �إىل  �الأ�ضباب  تق�ضيم هذه  ال�رشق االأو�سط: ميكن  اإقليمي تركي يف  الدافعة لدور  االأ�سباب 

مو�ضوعية و�أخرى ذ�تية. 

 االأ�سباب املو�سوعية: �أوال: �لفر�غ �لكبري يف �ملنطقة نتيجة �نهيار ما �ضمى �لنظام �الإقليمي �لعربي، 

خ�ضو�ضًا بعد �حتالل �لعر�ق عام 2003. ثانيًا: ر�ضم تركيا �ضيا�ضتها �الإقليمية بغطاء وتاأييد من �لواليات 

تاأكيدها  �أمريكا، حتى مع  تر�ضى عنه  �لذي ال  �الإير�ين  �الإقليمي  للدور  ثقاًل مو�زيًا  باعتبارها  �ملتحدة 

�مل�ضتمر �أنها ال تتو�جه مع �إير�ن يف �ملنطقة. ثالثًا: متدد تركيا �إقليميًا يف منطقة �ل�رسق �الأو�ضط بتكاليف 

�أقل بكثري من �لعائد �ل�ضيا�ضي �لذي جتنيه، ر�بعا: �ل�رسق �الأو�ضط هو �ملجال �جلغر�يف �لوحيد  �ضيا�ضية 

يف جو�ر تركيا �لذي ميكنها لعب دور �إقليمي فيه دون �ال�ضطد�م بقوى عاملية، مقارنة بالقوقاز حيث 

�لنفوذ �لرو�ضي �أو �ألبانيا و�لبو�ضنة حيث �لنفوذ �الأوروبي. خام�ضا: �ل�ضورة �الإيجابية لرتكيا عند �رس�ئح 

عربية و��ضعة و�لرتحيب غري �مل�ضبوق بدور تركي يف �ملنطقة الأول مرة منذ قيام �جلمهورية ب�ضبب جاذبية 

�لنموذج �لرتكي. �ضاد�ضا : تو�فر تاريخ ثقايف وح�ضاري م�ضرتك بني تركيا و�لدول �لعربية، وهو ما ال 

يجعل تركيا عن�رس�ً و�فد�ً �إىل �ملنطقة ي�ضهل قيامها بهذ� �لدور. 
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االأ�سباب الذاتية: �أوال: ت�ضكل �لدول �لعربية �ضوقًا لل�ضلع �لرتكية �لتي حتظى يف �ملنطقة بتناف�ضية ال 

حتظى بها فى �ل�ضوق �الأوروبية. ثانيًا: ت�ضكل �ملنطقة �لعربية مبا متلكه من �حتياطات للطاقة عامل جذب 

لرتكيا �لتي يتز�يد �لطلب فيها على �لنفط و�لغاز ل�ضببني �أ�ضا�ضيني ، هما تعاظم قدر�ت �القت�ضاد �لرتكي 

ثالثًا:  �أوروبا، مبا يعزز و�ضعيتها �الإ�ضرت�تيجية.  �إىل  �لطاقة  الإمد�د�ت  وطموح تركيا حتى ت�ضبح معرب�ً 

�مل�ضالح �الأمنية �لرتكية، منها �مل�ضاركة يف حتديد �الأجندة �الإقليمية و�لو�ضول بخطوط �لدفاعات �لرتكية 

�إىل �أبعد نطاق ممكن من �الأر��ضي �لرتكية، الن تركيا �ضحية لعمليات �أمنية �ضو�ء على خلفية �ضيا�ضية مثل 

�مل�ضكلة �لكردية �أو �مل�ضكلة �الأرمينية �أو على خلفية �أيديولوجية مثل عمليات �جلماعات �لدينية. ر�بعًا:  

يوؤدى �لدور �الإقليمي �ملتز�يد يف �ملنطقة �إىل حت�ضني كبري ل�ضورة تركيا لدى �أوروبا ويرفع ر�ضيدها لدى 

�الحتاد �الأوروبي...، خام�ضًا ال ميكن �إغفال �لتاأثري �لذي لعبه و�ضول حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل �ل�ضلطة 

يف تركيا على قيامها بدور �إقليمي يف �ملنطقة، وذلك للخلفية �الأيديولوجية �لتي ينطلق منها �حلزب يف 

.
)44(

توجيه �ضيا�ضة تركيا �خلارجية

وملعرفة �أ�ض�س �ل�ضيا�ضة �الإقليمية �لرتكية، البد من تفنيد �أهم عالقاتها �ل�ضيا�ضية و�ملحورية يف �ملنطقة 

– �لرتكية  �لعالقات   - و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  حلكومة  �خلارجية  لل�ضيا�ضة  �ال�ضرت�تيجي  �لفكر  منها: 

�الإير�نية ، و�لعالقات �لرتكية - �الإ�رس�ئيلية.

- الفكر اال�سرتاتيجي لل�سيا�سة اخلارجية حلكومة حزب العدالة والتنمية : قبل �لدخول يف حتليل 

�لفكر �ال�ضرت�تيجي ل�ضيا�ضة �حلزب �خلارجية البد من �لوقوف على �أهم �ضخ�ضية يف �حلزب بعد رجب 

طيب �أردوغان ، �أال وهو وزير �خلارجية �حمد د�وود �وغلو الأنه يلعب دور� بارز� يف حتريك �أحجار 

�لدومينو �لرتكية ومنعها من �ل�ضقوط حجر� تلو �الآخر.

»�ضاغ �أحمد د�ود �أوغلو �لفكر �ال�ضرت�تيجي ل�ضيا�ضة حزبه �خلارجية منذ ن�ضاأته، وهو �لذي �ضغل 

لعدة �ضنو�ت درجة �أ�ضتاذ ورئي�س ق�ضم �لعالقات �لدولية بجامعة بايكنت برتكيا، ثم من�ضب �مل�ضت�ضار 

هذ�  يز�ل. ويف  وال  تركيا  وزير� خلارجية  �أ�ضبح  �أن  �إىل  و�لتنمية،  �لعد�لة  �لدبلوما�ضي حلكومة حزب 

�الإطار ن�ضري �إىل ر�أي ديديه بيون ، رئي�س حترير �ملجلة �لدولية و�الإ�ضرت�تيجية �ل�ضادرة عن معهد �لعالقات 

�لدولية و�الإ�ضرت�تيجية بباري�س يف هذه �ل�ضخ�ضية ، حيث يرى بيون ، �أن د�ود �أوغلو من رجال �لدولة 

�لذين يتميزون مبرونة يف �لفكر من�ضوؤها تعدد ملحوظ يف رو�فده �لثقافية وهذه �ملرونة لها ميزة فائقة يف 

�ضياق �لو�ضع �حلايل للعالقات �لدولية ، فالرجل ن�ضاأ يف بيئة �جتماعية حمافظة ويف �أ�رسة م�ضلمة متدينة، 

ولكنه يف �لوقت نف�ضه تلقى تعليما غربيا، �أمت در��ضته �لثانوية يف �ملدر�ضة �الأملانية با�ضطنبول، ح�ضل على 

درجة �لدكتور�ه من جامعة �لبو�ضفور، ثم �ضافر �إىل �لقاهرة لتعلم �للغة �لعربية، ودّر�س بجامعة ماليزيا. 

وهو يويل �هتماما كبري� باملحيط �الإقليمي لرتكيا، كما �هتم بتطوير عالقات تركيا مع رو�ضيا و�أرمينيا. 

ويوجز بيون روؤيته لد�ود �أوغلو كرجل من رجال �لدولة �لذي يج�ضد بجد�رة كل مز�يا تركيا وقدرتها 

على �أن تكون مبثابة �جل�رس يف م�ضمار �لعالقات �لدولية، وهو �لدور �لذي تطالب تركيا باأد�ئه. 

44- �للباد، م�ضطفى - �ل�ضيا�ضات �الإقليمية حلزب »�لعد�لة و�لتنمية«: خلفيات �أيديولوجية �أم م�ضالح وطنية؟.، جملة 

�رسق نامه - �لعدد �ل�ضابع، يناير 2011.
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و�ضع د�ود �وغلو خطوط فكره �ال�ضرت�تيجي يف مرجع �ضهري هو: العمق اال�سرتاتيجي يف موقع تركيا 

�ل�ضيا�ضة �خلارجية للدولة  �أن  ودورها يف ال�ساحة الدولية، حيث يعتمد فيه مقاربة جيوبوليتيكية ترى 

هي حم�ضلة لتفاعل ثالثة �أبعاد هي: �لتاريخ �ل�ضيا�ضي، �لهوية �لثقافية، �جلغر�فيا �ل�ضيا�ضية و�الإ�ضرت�تيجية 

تف�ضري�  �لباردة  �حلرب  �لغربي طيلة  �ملع�ضكر  ر�ية  تركيا حتت  �ن�ضو�ء  ويف�رس  �ملجاور.  و�الإقليم  للدولة 

نابعا من �جلغر�فيا �الإ�ضرت�تيجية لرتكيا... و�عترب �نها دفعت ثمن وجودها حتت مظلة �الأمن �الأطل�ضية 

�لتي �ن�ضمت �ليها ل�رسور�ت جيو- �ضيا�ضية ناجتة عن تهديد �ل�ضوفيات. وكان هذ� �لثمن �إهمال تركيا 

للجو�ر �الإقليمي �لذي يت�ضابه معها يف �ل�ضمات �لثقافية.

خالل  من  �لدولة  تفكك  �إىل  �أدت  الأنها  لرتكيا  �الإ�ضالمية  �لهوية  عن  �لتخلي  مت  �نه  �وغلو  ويرى 

�ل�رس�ع �لذي �أثارته بني �لدولة �لعثمانية و�الإمرب�طوريات �ال�ضتعمارية �لغربية. ويو��ضل حتليله لي�ضل �إىل 

ت�ضور جيوبوليتيكي، هو مفتاح �لتف�ضري لتحول تركيا من �لكمالية �إىل ما يعرف بـالعثمانية �جلديدة. هذ� 

�لت�ضور هو �أن تغري �جلغر�فيا �ل�ضيا�ضية و�الإ�ضرت�تيجية للنظام �لدويل �لقائم، هو تغري دويل �أدى �إىل �نتهاء 

�لقطيعة �لتاريخية �لتي �نتهجتها �لنخبة �ل�ضيا�ضية �لرتكية... �أما �أبرز مالمح �لفكر �ال�ضرت�تيجي حلكومة 

حزب �لعد�لة و�لتنمية برتكيا، فيتمثل يف �لقدرة على �الختالف مع �لغرب، و�لتي يوؤكدها د�ود �أوغلو، 

�إذ يرى �أن عالقات تقليدية  طيبة مع �لغرب ال تعني �لتنازل عن �حلق.

- التحوالت الهيكلية حلزب العدالة والتنمية يف �سنع ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية: منذ و�ضول حزب 

�لعد�لة و�لتنمية �إىل �حلكم و�ضنع �ل�ضيا�ضة �خلارجية �لرتكية مل يعد يقت�رس على �لقاعات و�الجتماعات 

م�رس  يف  �أردوغان  فجولة  �ل�ضيا�ضي.  �ل�ضارع  من  وم�ضد�قيتها  قبولها  ت�ضتمد  �أ�ضبحت  �إمنا  �لر�ضمية، 

وتون�س وليبيا بعد �لثور�ت �لعربية كان لها �ضدى �يجابي لدى �لقوميني �التر�ك ، بعد �ن تر�جع تاأثري 

�جلرن�الت �لكماليني مبجل�س �المن �لقومي �لرتكي يف �ضناعة هذه �ل�ضيا�ضة �لتي مل تكن تاأخذ يف �عتبارها 

متاما �لر�أي �لعام �لرتكي.. 

ن�ضتطيع �أن نحدد مالمح �ل�ضيا�ضة �خلارجية حلكومة حزب �لعد�لة و�لتنمية �لتي تعد جديدة على 

�ل�ضيا�ضة �خلارجية �لرتكية:

1- بلورة روؤية تركية للعامل.

2- بلورة روؤية للدور �لذي ميكن �أن توؤديه �أنقرة �إقليميا ودوليا.

3- حركة وفعالية مللء �لفر�غ �لناجم عن �لتغري �جلوهري يف �لظروف �ل�ضيا�ضية للمنطقة �لعربية.

رجال  ومنتديات  و�لنقابات  و�الحتاد�ت  �ل�ضارع  رجل  يف  للتاأثري  تعبوي  �ضيا�ضي  خطاب   -4

�الأعمال.

.)45(
5- بناء �ل�ضورة �الإقليمية و�لدولية

6- �ملحافظة على �لتحالف مع �لواليات �ملتحدة ولكن مع هو�م�س ت�ضمح باالختالف. 

45- عبد �لعظيم ، خالد- �لعثمانية �جلديدة : حتوالت �ل�ضيا�ضة �خلارجية �لرتكية يف �ل�رسق �الأو�ضط – جملة �ل�ضيا�ضة 

�لدولية – �لعدد187- ك2012-2.
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- العالقات الرتكية – »الإ�سرائيلية« 

�ضهدت �لعالقات �لرتكية -  �ال�رس�ئيلية »حتوالت �ضيا�ضية تغريت منذ و�ضول حزب �لعد�لة و�لتنمية 

�إىل �حلكم عام 2002، و�ت�ضعت حّدة �خلالفات منت�ضف عام 2010 ب�ضبب �لهجوم �الإ�رس�ئيلي على 

قافلة �أ�ضطول �حلرية، ومقتل �لعديد من �لن�ضطاء �الأتر�ك. 

ويعود تاريخ �لعالقات �لرتكية - �الإ�رس�ئيلية �إىل �خلم�ضينيات، فرتكيا �أول دولة ذ�ت غالبية م�ضلمة 

و�لثقافية،  و�لع�ضكرية  �لتجارية  �ملجاالت  بينهما عالقات يف  لتبد�أ  �لعدو عام 1949،  بكيان  تعرتف 

ولتنتهج تركيا بعدها �ضيا�ضة مو�لية للغرب و»�إ�رس�ئيل«  مع �ن�ضمامها حللف �الأطل�ضي عام 1952، ثم 

و�ضلت هذه �لعالقات  �إىل �لتحالف �ال�ضرت�تيجي خالل ت�ضعينيات �لقرن �لـ20.

ويف �الآونة �الأخرية بد�أت هذه �لعالقات يف �لرت�جع، ويرجع بع�س �ملحللني ذلك �إىل تغري �ل�ضيا�ضة 

�لرتكية مع تويل حزب �لعد�لة و�لتنمية مقاليد �حلكم �إىل جانب �الأزمة �القت�ضادية �لتي ع�ضفت بالعامل 

و�لتي �أجربت �لعديد من �لدول على تغيري �ضيا�ضاتها من �أجل �إنعا�س �قت�ضادها، وهو ما حاولت تركيا 

حيث  �لعثمانية  لالإمرب�طورية  �ل�ضابق  �لنفوذ  مناطق  مع  �لتاريخية  �لعالقات  �إحياء  خالل  من  به  �لقيام 

�ضعيًا  �الأو�ضط  و�ل�رسق  �ل�ضابقة  �ل�ضوفياتية  �لكتلة  مع  عالقاتها  تعميق  نحو  �أردوغان  حكومة  �جتهت 

لتفعيل دورها يف �ملنطقة.ويرى بع�س �ملحللني �أي�ضا �أن �لتجارة و�لتعاون �لع�ضكري و�الأمني بني �لبلدين 

متثل ركنًا مركزيًا ومهمًا للطرفني ال ميكن �ال�ضتغناء عنه بب�ضاطه. 

  2008 عام  �مل�ضبوب  �لر�ضا�س  عملية  منذ  �لتوتر�ت   من  �لعديد  �لبلدين  بني  �لعالقات  �ضهدت 

و�لتي قام بها جي�س �الحتالل �ضد قطاع غزة ، لت�ضهد بعدها هذه �لعالقات �لكثري من �ل�ضد و�جلذب، 

فتارة حتتج �إ�رس�ئيل على بع�س �مل�ضل�ضالت �لرتكية �لتي ت�ضري �إىل �لوح�ضية �الإ�رس�ئيلية، وتارة �أخرى يكون 

�لتعامل �الإ�رس�ئيلي غري �لالئق مع �لدبلوما�ضيني �الأتر�ك �ضببًا يف �لت�ضعيد. �آخر �ملو�جهات بني �لبلدين 

كانت ب�ضبب �العتد�ء �الإ�رس�ئيلي �لوح�ضي على �ل�ضفينة مرمرة �لتي كانت �ضمن �أ�ضطول �حلرية �لذي 

�ضمل نحو ثماين �ضفن حمملة باملعونات �الإن�ضانية لقطاع غزة بهدف ك�رس �حل�ضار �ملفرو�س عليه.ورغم 

�أن �ل�ضفينة مل تكن بتمويل تركي وحتمل �أكرث من جن�ضية خمتلفة، �إال �أن هذ� �العتد�ء حّول �الأمر �إىل �أزمة 

دبلوما�ضية بني �لبلدين خا�ضة مع مقتل 9 من �أع�ضاء �لوفد �مل�ضارك بالقافلة )ثمانية �أتر�ك و�أمريكي من 

�أ�ضل تركي(، لتطالب بعدها �أنقرة �إ�رس�ئيل باالعتذ�ر ر�ضميًا عن �حلادث و�ملو�فقة على ت�ضكيل جلنة حتقيق 

دويل ودفع تعوي�ضات للجرحى وعائالت �لقتلى، لكنها مطالب قوبلت بالرف�س من �جلانب �الإ�رس�ئيلي 
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بني  �التهامات  وتتو�ىل  �الأزمة  لتت�ضاعد حدة  �آيالون  د�ين  �الإ�رس�ئيلي  �خلارجية  وزير  نائب  ل�ضان  على 

.
)46(

�جلانبني

مل تعتذر »�إ�رس�ئيل« من تركيا بعد حادثة �ل�ضفينة مرمره ، »و�أرجاأت �الأمم �ملتحدة �أكرث من مرة تقرير 

باملر حول �حلادثة ، ثم مّت ت�رسيب مقتطفات منه مت �الإ�ضارة فيه �إىل �أن قر�ر �إ�رس�ئيل بال�ضيطرة �لعنيفة على 

�ل�ضفن بعيد� عن منطقة �حل�ضار ومن دون حتذير م�ضبق قبل �الإنز�ل كان مبالغا فيه. �إال �أن هذ� �لتحقيق 

خل�س �إىل �أن �الأ�ضطول ت�رسف بطريقة متهورة عندما حاول ك�رس �حل�ضار �لبحري �ملفرو�س حول قطاع 

غزة، وجاء فيه �أن �جلنود �الإ�رس�ئيليني و�جهو� مقاومة عنيفة ومنظمة حني �عتلو� �ضطح �ل�ضفينة.

كانت رّدة فعل تركيا من �لتقرير كبرية ، فقد �أعلنت يف 2 �أيلول 2011 عن طرد �ل�ضفري �الإ�رس�ئيلي 

وتخفي�س متثيلها �لدبلوما�ضي يف »�إ�رس�ئيل« �إىل م�ضتوى �ل�ضكرتري �لثاين وجتميد �التفاقيات �لع�ضكرية 

معها، ثم �أعلن �أردوغان تعليق �لعالقات �لتجارية و�لع�ضكرية،   ويف 8 �أيلول 2011 �أعلن �أردوغان �أن 

�ل�ضفن �حلربية �لرتكية �ضرت�فق �أي قافلة م�ضاعد�ت تركية متجهة �إىل قطاع غزة، وطالب �إ�رس�ئيل باإعادة 

6 طائر�ت من دون طيار، كان قد مت �التفاق على ت�ضليحها، ومل تعد يف �لوقت �ملحدد.

�لنفط  �لتنقيب عن  �ليوناين  �لقرب�ضي  بدء �جلانب  �لقرب�ضية، مع  �الأزمة  �إىل  �لتوتر  �نتقل  بعد  وفيما 

مبوؤ�زرة �إ�رس�ئيلية، متثلت يف حتليق طائر�ت ع�ضكرية �إ�رس�ئيلية من دون طيار فوق مناطق �لتنقيب، �الأمر 

�لذي دفع باالأتر�ك �إىل �إعالن �لتنقيب من طرف و�حد. و�أر�ضلت �أنقرة �ضفنا حربية حلماية �ل�ضفن �لتي 

مقاتلة  طائر�ت  �إىل  �إ�ضافة  قرب�س،  من  و�ل�رسق  �جلنوب  �إىل  �لبحر  مياه  حتت  طاقة  مو�رد  عن  تبحث 

الإ�رس�ئيل  �الإقليمية  �ملياه  على طول  ��ضتطالع  طائر�ت  �أر�ضلت  كما  للجزيرة،  �جلوي  �ملجال  �خرتقت 

ولبنان. ونقلت �ضحيفة معاريف عن م�ضادر ع�ضكرية �أن م�ضايقات تقوم بها تركيا يف �لبحر، م�ضرية 

�إىل �أن ما يحدث ميكن و�ضفه باأنه �حتكاك متعمد من قبل �ل�ضفن �لرتكية ليوؤدي يف نهاية �الأمر ملو�جهة 

�الإ�رس�ئيلية حول  �ل�ضفن  من  تقرتب  �لرتكية  �لبحرية  �ضفن  �أن  و�أ�ضافت   ، �لبلدين  بني  بحرية  ع�ضكرية 

قرب�س، حيث تقوم �ل�ضفن �لرتكية باإجر�ء �ت�ضال ال�ضلكي مع �ل�ضفن �لتجارية �الإ�رس�ئيلية، ويقوم �ل�ضباط 

�الأتر�ك باإعطاء �الأو�مر لقبطان �ل�ضفن �الإ�رس�ئيلية لتغري م�ضارها بذر�ئع خمتلفة..

جنحت و��ضنطن �إىل حد ما يف �حتو�ء �لتوتر بني �لبلدين دون �أن ت�ضتطيع �إعادة �لعالقات �إىل جماريها، 

بعد �إجر�ء �لبلدين �أكرث من جولة حمادثات �رسية بينهما بدء� من )حزير�ن( 2011 مل ت�ضل �إىل �أي نتائج. 

فاأعلنت »�إ�رس�ئيل« يف ك1 -2011  تر�جعها عن �ضفقة ع�ضكرية �أبرمتها مع تركيا قبل �ضنو�ت بعد �أن 

�أبلغت �حلكومة �رسكة �إلبيت �ضي�ضتيمز باأنها لن جتدد رخ�ضتها للت�ضدير �ملطلوبة لغر�س تنفيذ �ل�ضفقة مع 

تركيا.... �إذ �أمرت وز�رة �لدفاع �ل�رسكة بوقف �ل�ضفقة وعدم تزويد تركيا بالعتاد �لع�ضكري �ملتطور 

46- خيال ، نيفني  -  �لعالقات �لرتكية �الإ�رس�ئيلية على �ضفيح �ضاخن- موقع �أخبار م�رس - 2010/06/17

http://www.egynews.net/wps/portal/print?params=94029
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يف �أعقاب تدهور �لعالقات بني �لدولتني ، عَلل �جلانب �الإ�رس�ئيلي �إلغاء �ضفقات �لت�ضلح بالتخوف من 

�أعقاب تقارب �لعالقات بني تركيا  �إىل دول معادية، وذلك يف  ت�رسب معلومات حول هذه �الأ�ضلحة 

و�إير�ن.

يذكر �أنه توجد 59 �تفاقية بني �لبلدين، بينها 16 �تفاقية ع�ضكرية و�أمنية تبلغ قيمتها �ضبعة مليار�ت 

ون�ضف �ملليار دوالر. وهذه �ل�ضفقات ت�ضمل �رس�ء طائر�ت من دون طيار، و�ألف دبابة مدرعة من طر�ز 

بليون دوالر،  بقيمة 1.5  لبناء �ضو�ريخ  بقيمة خم�ضة باليني دوالر، وم�رسوعا م�ضرتكا  »مريكافا 3« 

يف  �إ�رس�ئيليني  طيارين  وتدريب  �أتر�ك  طيارين  وتاأهيل  دبابات  وحتديث  »فانتوم«  طائر�ت  وحتديث 

�الأجو�ء �لرتكية.

�لبلدين، وعلى  و�لتجارية بني  �القت�ضادية  �لعالقات  تدهور� يف  ينعك�س  �ل�ضيا�ضي مل  �لتدهور  هذ� 

�ملعهد  �لتي ن�رسها  �ملعطيات  �الإ�رس�ئيلية، وح�ضب  �لرتكية  �لعالقات  ت�ضهدها  �لتي  �لتوتر�ت  �لرغم من 

)ت�ضدير�   2010 عام  يف  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  �رتفع  �لدويل،  و�لتعاون  للت�ضدير  �الإ�رس�ئيلي 

و��ضتري�د�( بن�ضبة 29 % مقارنة مع عام 2009، وتدل موؤ�رس�ت عام 2011 على بد�ية �نفر�ج �قت�ضادي 

�أي�ضا يف �لعالقات بني �لبلدين، فقد �حتلت تركيا �ملرتبة �لثالثة من بني �لدول من حيث جممل �ل�ضادر�ت 

�الإ�رس�ئيلية لها. ويف �لربع �الأول من عام 2011 بلغ حجم �ل�ضادر�ت �الإ�رس�ئيلية �إىل تركيا نحو 500 

مليون دوالر، مبعدل �رتفاع ي�ضل �إىل 73 % مقارنة مع �لربع �الأول مع عام 2010، وهناك نحو 650 

�رسكة وم�ضنعا �إ�رس�ئيليا تعمل يف �إطار �لعالقات �القت�ضادية بني �لبلدين، ت�ضاف �إىل ذلك �ل�رس�كة �لرتكية 

- �الإ�رس�ئيلية يف م�رسوع �لغاب �لزر�عي �لكبري و�لذي تعتمد فيه تركيا على �خلربة �لزر�عية و�مل�ضاعدة 

.
)47(

�الإ�رس�ئيلية

�إىل  �لطبيعي  للغاز  �أنابيب  خط  مد  حول  �ملحادثات  تركيا  عّلقت   ،2010 عام  حزير�ن  »ويف 

»�إ�رس�ئيل« يف �إطار م�رسوع �لنهر �الأزرق �لرو�ضي ـ �لرتكي ، رغم �أن رئي�س �لوزر�ء �لرو�ضي )�آنذ�ك(  

فالدميري بوتني �أرجع �أ�ضباب توقف  �مل�رسوع �إىل �إ�رس�ئيل، دون �الإ�ضارة �إىل �أزمة �أ�ضطول �حلرية وتاأثريها 

 .
)48(

على �لعالقات �لرتكية- �الإ�رس�ئيلية

�أّدى هذ� �لت�ضعيد �إىل جتميد �لعالقات �لدبلوما�ضية بني �لبلدين كما ذكرنا ، �إذ �ضحبت تركيا �ضفريها 

من تل �أبيب، و�أدى �أي�ضا �إىل جتميد عدد من �التفاقيات �الأمنية و�القت�ضادية �ملهمة لـ»�إ�رس�ئيل«، وعلى 

ب�ضورة دورية بني  �لتي جتري  �الأنا�ضول  ن�رس  تركيا مناورة  �إلغاء  �إىل  �أدى هذ� �خلالف  نف�ضه،  �ل�ضعيد 

حلدة  �مل�ضتمر  �لت�ضاعد  ورغم  �لع�ضكرية،  �لتدريبات  �أهم  من  تعترب  و�لتي   ،2001 عام  منذ  �لبلدين 

47-عبا�س، ثائر - عام �لتباعد �لرتكيـ  �الإ�رس�ئيلي- �إهانة �ضفري �أنقرة وطرد مبعوث تل �أبيب.. و�لبلد�ن وقفا على حافة 

�ملو�جهة �لع�ضكرية- �ضحيفة �ل�رسق �الأو�ضط – 2- ك2012-2.

48- خيال ، نيفني  -  �لعالقات �لرتكية �الإ�رس�ئيلية على �ضفيح �ضاخن- موقع �أخبار م�رس - 2010/06/17
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�خلالف بني �أنقرة وتل �أبيب �إال �أن �إ�رس�ئيل ماز�لت م�رسة على حت�ضني عالقاتها مع تركيا وذلك حماية 

�لرتكي يف وجه  و�ل�ضديق  �حلليف  للمحافظة على  و�أي�ضا   ، و�الأمنية  و�لع�ضكرية  �القت�ضادية  مل�ضاحلها 

�لهجمة �لتي تتلقاها �إ�رس�ئيل من قبل �لر�أي �لعام �لعربي و�الإ�ضالمي.

والإعادة �أو��رس �لتعاون بني �لبلدين، »ك�ضف رئي�س وزر�ء �لعدو  بنيامني نتنياهو، عن �أن تل �أبيب 

و�أنقرة ت�ضعيان �إىل �إعادة م�ضار �لعالقات �ل�ضيا�ضية بينهما �إىل �ضابق عهدها. و�ضدد، يف لقاء مع عدد من 

�ل�ضحافيني �الأتر�ك على �مل�ضلحة �مل�ضرتكة لكل من �إ�رس�ئيل وتركيا، �للتني تتمتعان باال�ضتقر�ر يف منطقة 

ي�ضودها �لال�ضتقر�ر«.

�أتر�ك  �ضحافيني  مع  لقاًء  نتنياهو  فيها  يجري  �لتي  �الأوىل  �ملرة  �أنها  �إىل  معاريف،  �ضحيفة  ولفتت 

منذ حادثة مرمره، و�أن كالمه ياأتي ��ضتمر�ر�ً لنهج حت�ضني �لعالقات بني �لبلدين ، و�أكد قوله �أن �إ�رس�ئيل  

منفتحة على تلقي �قرت�حات و�ضاطة طرف ثالث يف ما يتعلق ب�ضيغة �ضحرية ت�ضمح بتح�ضني �لعالقات 

بني �لبلدين ، وعن �الأ�ضباب �لتي تدفع �إ�رس�ئيل �إىل حت�ضني عالقاتها مع تركيا يف هذ� �لتوقيت، �أو�ضح 

.
)49(

نتنياهو باأن ذلك يعود �إىل �أن �لظروف وم�ضاحلنا تغريت، وينبغي �أن نغري و�ضعنا �حلايل

49 - حيدر ، علي - نتنياهو يغازل �أنقرة: �مل�ضلحة م�ضرتكة-�ضحيفة �الأخبار - 26 متوز -2012.
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العالقات الرتكية - الإيرانية

دخلت �لعالقات �لرتكيَّة – �الإير�نيَّة »منذ تاأ�ضي�س م�ضطفى كمال �أتاتورك تركيا �حلديثة �ضنة 1923 

مرحلة �لتهدئة، ومل تطر�أ عليها �أزمات، خالفًا لتاريخ هذه �لعالقات �ملليء بال�رس�ع �لدموي بني �لُفر�س 

و�لرتك على �خللفيَّة �ملذهبيَّة �ل�ضيعيَّة - �ل�ضنيَّة..  كان �ضاه �إير�ن ر�ضا بهلوي يعترب �أتاتورك مثااًل يحتذى 

به يف ما يتعلَّق ب�ضعيه نحو �لعلمانيَّة وعالقته بالغرب، وهند�ضته لرتكيا مبا يتو�ءم و�حلد�ثة �لغربيَّة خا�ضة  

بعد زيارته تركيا يف �لربع �لثاين من �لقرن �ملا�ضي.  �أدخل �ل�ضاه  طهر�ن يف حتالف ع�ضكري مع �نقره 

ي وقتئذ بحلف بغد�د، وعلى �لرغم �أن تركيا كانت �ل�ضبَّاقة يف �العرت�ف  منت�ضف �خلم�ضينات يف ما �ضمِّ

بـ»�إ�رس�ئيل« �إالَّ �أنَّ عالقات �لبلدين كانت وطيدة مع �أمريكا و»�إ�رس�ئيل« على زمن حكم �ل�ضاه... لكن 

ل �أكرث على حتالفها �ال�ضرت�تيجي مع تركيا كونها ع�ضو�ً يف حلف �لناتو، ومع عمق  �أمريكا كانت تعوِّ

�لعالقة �لتي تربطها  باأمريكا و»�إ�رس�ئيل«،مل ت�ضَع �إير�ن بعد �لثورة �الإ�ضالميَّة �إىل �لتعاطي مع تركيا مثل ما 

تعاطت مع �لعامل �لعربي وباك�ضتان و�أفغان�ضتان عرب ت�ضدير �لثورة وتغذية �حلركات �الإ�ضالميَّة.

– �الإير�ين، عرب غ�س  �أوىل بو�در �خلالف �لرتكي  �لقرن �ملا�ضي، بد�أت  �لت�ضعينات من   يف مطلع 

�تهمت  بل  �لكرد�ضتاين،  بدعم  فيها، ومل تكتف  �لكرد�ضتاين  �لعمال  ن�ضاط حزب  �لطرف عن  �إير�ن  

لكنه  �لكردي،  �ملدِّ  ملو�جهة  �أ�ضاًل  �لرتكيَّة  �ال�ضتخبار�ت  �أن�ضاأته  �لذي  �أي�ضًا،  �لرتكي  �هلل  حزب  بدعم 

�ل�ضدد، وت�ضاعدت  �التهامات يف هذ�  يتبادالن  �جلار�ن  �لت�ضعينات. وبد�أ  �الأتر�ك مطلع  �نقلب على 

�لدينية  لل�ضيا�ضات  �ملنتقدين  �لعلمانيني  �ل�ضحافيني �الأتر�ك  �الأزمة على خلفية �غتياالت طاولت بع�س 

يف عهد �لرئي�س �ل�ضابق ها�ضمي رف�ضنجاين، فاتهمت �أنقرة طهر�ن بالتورط يف تلك �الغتياالت وبدعم 

�لكرد�ضتاين و حزب �هلل �لرتكي، وكانت طهر�ن تردُّ بالنفي، ويف �ملقابل �تهمت �إير�ن �أنقرة باأنها تدعم 

�حلزب �لدميقر�طي �لكرد�ضتاين �الإير�ين، وحركة جماهدين خلق. وبعد �نتخاب �ل�ضيد حممد خامتي رئي�ضًا 

للجمهورية �ال�ضالمية �ضعى �جلانبان خا�ضة يف �ل�ضنو�ت �الأخرية، للقيام بخطو�ت ملمو�ضة لتمتني هذه 

�لتوقيع  �ملناوئة لهما، ف�ضاًل عن  �ملنظمات  �أمنيَّة للحدِّ من ن�ضاطات  �تفاقيات  �لبلد�ن  �لعالقات، فعقد 

�ل�ضياح  وي�ضكل  �ل�ضدد.  هذ�  يف  �نبوب  �ن�ضاء  على  و�التفاق  لرتكيا،  �لطبيعي  �لغاز  لبيع  �تفاق  على 

لال�ضتثمار�ت  �إ�ضافة  �لرتكية،  لالإير�د�ت  مهم  م�ضدر  �إير�ن  �إىل  رة  �مل�ضدَّ �لرتكية  و�ملنتجات  �الإير�نيون 

�الإير�نية يف تركيا و�لتي تبلغ قيمتها ماليني �لدوالر�ت. 

كان لو�ضول حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل �حلكم يف �نتخابات عام 2002، و��ضتمر�ره  يف �ل�ضلطة 

الإير�ن  له  زيارة  �أول  �لبلدين. ويف  بني  و�الأمنيَّة  و�ل�ضيا�ضيَّة  �القت�ضاديَّة  �لعالقات  تطور  كبري� يف  دور� 

فتح �ضفحة  �أربكان  �لدين  �ل�ضابق جنم  �لرتكية  �الإ�ضالمي ورئي�س �حلكومة  �لرفاه  رئي�س حزب  حاول 
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د لزيارة �لرئي�س �الإير�ين �ل�ضابق  جديدة مع �إير�ن، وعقد �تفاقية مهمة لنقل �لغاز �الإير�ين �إىل تركيا، ما مهَّ

حممد خامتي لرتكيا �ضنة 1997. كما قام �لرئي�س �لرتكي �ل�ضابق �أحمد جندت �ضَيَزر بزيارة ر�ضميَّة الإير�ن 

�أردوغان باأول زيارة له  يف حزير�ن 2002 �ضملت مدينتي طهر�ن وتربيز ذ�ت �لغالبية �الأذرية، وقام 

�إىل طهر�ن �ضيف 2004. وتتالت زيار�ت �لوزر�ء و�مل�ضوؤولني بني �لبلدين، على كافة �ل�ضعد وبخا�ضة 

�تفاقات  عقد  عن  ف�ضاًل  �لكرد�ضتاين،  �لعمال  حزب  ملحاربة  �مل�ضرتك  بالتن�ضيق  يتعلَّق  ما  يف  �الأمنيَّة 

�قت�ضاديَّة.

�الأمريكيني و�الأوروبيني، وو�ضعها يف  �أمام حلفائها  تركيا  �أحرج  – �لرتكي  �الإير�ين  �لتقارب  هذ� 

مو�جهة �ملجتمع �لدويل، �لذي �ضّدد ح�ضاره على طهر�ن، لعدم �متثالها لالإر�دة �لدوليَّة، �لتي تطالبها 

بوقف برناجمها �لنووي وعملية تخ�ضيب �ليور�نيوم.

�إير�ن يف �لعر�ق ولبنان وفل�ضطني، وحاولت  �إز�ء هذ� �لو�قع ،كانت تركيا غري مطمئنة ل�ضيا�ضات 

�س �لنفوذ �الإير�ين يف �ل�رسق �الأو�ضط، بعد �أن جنحت مع �أمريكا يف تقوي�س  �إيجاد دور لها يف �ملنطقة يقوِّ

نفوذها يف جمهوريات �آ�ضيا �لو�ضطى. و�ملوؤ�رسِّ �إىل عدم ثقة �أنقرة بنيات طهر�ن، قر�ر �الأوىل �ختيار مدينة 

�ضينوب على �لبحر �الأ�ضود موقعًا الإقامة �أول مفاعالتها �لنووية من �أ�ضل ثالثة ت�ضعى تركيا الإقامتها، بعد 

.
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�إعالن �إير�ن جناحها يف تخ�ضيب �ليور�نيوم

كبري  حد  �إىل  تعك�س  �أنها  جند  �إير�ن  �إز�ء  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  حكومات  �ضيا�ضات  تتبعنا  و�إذ� 

دولة  �أنها  على  الإير�ن  تنظر  كانت  فرتكيا  و�لت�ضعينيات،  �لثمانينيات  �ل�ضابقة يف  �حلكومات  �ضيا�ضات 

قومية كبرية ومهمة يجب �إد�رة �لعالقة معها ولي�س مو�جهتها. وعلى �لرغم من �أن �لثورة �الإ�ضالمية عام 

1979 مثلت  يف مرحلتها �الأوىل تهديد� �إيديولوجيا لرتكيا و�لدول �لعربية يف �ملنطقة ، فانه ينبغي عدم 

ت�ضخيم تاأثريها يف �لطبيعة �الأ�ضا�ضية يف �ل�رسق �الأو�ضط ويف �لعالقات �لرتكية – �الإير�نية. وكانت تركيا 

من �أو�ئل �حلكومات �لتي �عرتفت بالنظام �الإ�ضالمي يف طهر�ن، ورف�ضت توقيع �لعقوبات عليها بعد 

�أزمة �لرهائن عام 1980 ، وكذلك لعبت دور� حياديا خالل �حلرب �لعر�قية �الإير�نية وتعاملت مع كال 

.
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�لدولتني بو�ضفها �ملمر �لتجاري لهما �إىل �لعامل

�أما �ليوم فت�ضهد �لعالقات �القت�ضادية �لرتكية- �الإير�نية  »عالقات جيدة، وتتو�ضط تركيا يف �أزمة 

م�ضتوى  �إىل  �لدبلوما�ضية  و�لو�ضاطة  �القت�ضادي  �لتعاون  ذلك  يرقى  �أن  دون  �الإير�ين  �لنووي  �مللف 

�لتحالف بني �لبلدين. ميلك �لبلد�ن قو��ضم م�ضرتكة، فكالهما دولتان غري عربيتان حتيطان بالدول �لعربية 

من �ل�ضمال، ولكالهما م�ضلحة م�ضرتكة يف جلم �لطموحات �لكردية �ضمن حدودهما �ل�ضيا�ضية. هناك 

�إىل  تعاونهما  �القت�ضادي  �إ�ضافة   ، �لو�ضطى  �لقوقاز و�آ�ضيا  تن�ضيق �ضئيل بني تركيا و�إير�ن يف ملفات 

50- �أو�ضي، هو�ضنك - �لعالقات �الإير�نية - �لرتكية بني تباين �مل�ضار�ت �الإ�ضرت�تيجية وتالقي �مل�ضالح - �ضبكة فولتري 

– نقال عن �ضحيفة �حلياة-8-3—2008.
51- بوير�ز ، �رسد�ر – مقاربة �لعالقات �لرتكية – �الإير�نية من منظار �أو�ضع – جملة �ضوؤون �الأو�ضط – ربيع 2010.
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عن طريق مد �لغاز �الإير�ين �إىل خط نابوكو عرب �الأر��ضي �لرتكية �إىل �أوروبا. وت�ضكل �ل�ضوق �الإير�نية 

�الإير�ين،  �لنفط  قطاع  فى  تركيا  وت�ضتثمر  �الأو�ضط،  �ل�رسق  �لرتكية يف  لل�ضادر�ت  �ملهمة  �لركائز  �أحد 

تقف يف  م�ضاكل  �أي�ضًا  هناك  �مل�ضرتكة  �لقو��ضم  مقابل جمموعة  وفى  �جلنوبى.  بار�س  وخ�ضو�ضًا حقل 

تطوير هذه �لعالقات، �إذ يخو�س �لبلد�ن مناف�ضة تاريخية على �لزعامة �الإقليمية منذ خم�ضة قرون حيث 

تت�ضادم �ملنظومة �لقيمية لكال �لنظامني وتتعار�س �لتحالفات �لدولية لكل منهما، تركيا ت�ضتثمر قوتها 

عربجمابهة  ح�ضورها  فتفر�س  �إير�ن  �أما  �لنفوذ،  ملد  �لغرب  على  و�نفتاحها  �القت�ضادية  وقوتها  �لناعمة 

»�إ�رس�ئيل«  وتبني حركات �ملقاومة و��ضطد�مها بالواليات �ملتحدة. وفى حني تعود تركيا �إىل �ملنطقة 

برتحيب دويل و�إقليمي، �إال �أنها ال متلك �لتحالفات �لتي تفر�س �الإيقاع مثل �إير�ن. وال تعنى عودتها �إىل 

�ملنطقة �لت�ضادم مبا�رسة مع �إير�ن، �أو �ال�ضتمر�ر بنمط �لعالقات مع �إ�رس�ئيل على غر�ر �لعقود �ل�ضابقة... 

لن توؤيد تركيا �رسبات ع�ضكرية �ضد �إير�ن حلل �أزمة ملفها �لنووي، الأن ذلك �ضريتد على م�ضاحلها يف 

�لتناف�س  �لنووي الأن ذلك �ضيح�ضم  لل�ضالح  �إير�ن  فيه تركيا �متالك  �لذي تعار�س  �لوقت  �ملنطقة، يف 

�لتاريخي على �لزعامة بينهما مل�ضلحة �الأخرية، فهي تتو�ضط فى �مللف �لنووي �الإير�ين باعتبارها �ملرجعية 

�الإقليمية �الأوىل يف �ملنطقة، وهو ما ي�ضاء فهمه �أحيان كثرية من �الأطر�ف �لعربية. كما �أن عودة تركيا �إىل 

 .
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معادالت �لنفوذ يف �لعر�ق و�ضورية تعنى �حلد من �لدور �الإير�ين يف �ملنطقة

52- �ل�ضيا�ضات �الإقليمية حلزب »�لعد�لة و�لتنمية«: خلفيات �أيديولوجية �أم م�ضالح وطنية؟. د. م�ضطفى �للباد، جملة 

�رسق نامه - �لعدد �ل�ضابع، يناير 2011.
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الأزمة ال�سورية واخلالف الرتكي - الإيراين 

»�ضهدت �لعالقات بني �أنقرة وطهر�ن  بعد �الأزمة �ل�ضورية  توتر�ً غري م�ضبوق يف تاريخهما �حلديث، 

وغري  �قت�ضادية  و��ضتثمار�ت  زيار�ت  تبادل  من  بينهما  �لعالقات  �أطيب  على  يحافظان  �لبلد�ن  وكان 

�لو�ضطى،  �لقوقاز و�آ�ضيا  �إىل  �لعربية  �لدول   �ملنطقة بدء� من  للتناف�س يف  ��ضتعد�د  �نهما على  ذلك، �ال 

وكان ل�ضيا�ضات تركيا يف ت�ضفري �مل�ضكالت مع جري�نها �أثر يف �قرت�بها من �ملوقف �الإير�ين حيث كانت 

�أنقرة جزء�ً من �لتحالف �لغربي �لذي يتبع �ضيا�ضات معادية للقوى �ملعار�ضة للم�ضاريع �لغربية يف �ملنطقة 

ال �ضيما »�إ�رس�ئيل«. لكن تطورين مهمني بّدال من �ل�ضيا�ضات �لرتكية �ملتبعة. 

�الأول : مو�فقة تركيا )يف قمة ل�ضبونة يف خريف 2010( على ن�رس ر�د�ر�ت �لدرع �ل�ضاروخية يف 

�الأر��ضي �لرتكية �أي قبل �ندالع �لثور�ت �لعربية. و�لثاين ن�ضوب �لثور�ت و�الحتجاجات يف �لعديد 

من �لبلد�ن �لعربية وال �ضيما يف �ضوريا.  ورغم تكر�ر �مل�ضوؤولني �الأتر�ك �أن �لدرع �ل�ضاروخية لي�ضت 

موجهة �ضد �إير�ن، �ال �نه ال ميكن ت�ضديق هذ� �لكالم ، خ�ضو�ضًا �أن �لرئي�س �لفرن�ضي �ل�ضابق نيكوال  

�ضاركوزي قال حينها �إنه ال فائدة من �لتعمية على �لهدف من �لدرع �ل�ضاروخية يف تركيا، الن هذه 

�إير�ن. و�أكرث من ذلك فاإن هذه �ملنظومة تخدم وفقا مل�ضوؤول  �إ�ضافة �ىل  �ل�ضو�ريخ �ضت�ضتهدف رو�ضيا 

ع�ضكري �أمريكي �الأمن »�الإ�رس�ئيلي« حيث �ضيكون �لر�د�ر �لرتكي قادر�ً على �كت�ضاف �أي �ضاروخ 

�أن تركيا ال  �ل�ضاروخية  �لدرع  �لر�د�ر�ت �الإ�رس�ئيلية بثالث دقائق.ويوؤكد ن�رس  �أن تكت�ضفه  �إير�ين قبل 

تز�ل تابعة �أمنيًا حللف �ضمال �الأطل�ضي، وهو ما يوؤثر �ضلبًا يف عالقاتها مع �لقوى �ملعادية للغرب.

ولكن تدهور �الو�ضاع يف �ضوريا كان �ل�ضبب �لرئي�س لعودة �لعالقة بني �لبلدين �ىل �لتوتر ، فاإير�ن 

د�فعت عن �لرئي�س ب�ضار �ال�ضد ودعمت برناجمه �ال�ضالحي ، يف حني قادت تركيا  حملة قا�ضية منذ بدء 

�الأحد�ث الإطاحة �الأ�ضد ومل ترتدد يف ت�ضخري كل �لطاقات لهذ� �لهدف من تنظيم �ملعار�ضة �ل�ضيا�ضية 

�لرتكي  �ملوقف  يف  �إير�ن  ترى  وال  لها.  �لدويل  �لدعم  وح�ضد  باالأ�ضلحة  ومدها  �ل�ضورية  و�لع�ضكرية 

فُتعزل  �لعر�قية،  بعدها  �ل�ضورية ومن  باإ�ضقاط �حللقة  �ملنطقة  �ملقاومة  يف  �ضوى و�ضيلة الإ�ضعاف حمور 

�إير�ن  رف�س   كان  �ل�ضياق  هذ�  .ويف  وع�ضكري  �ضيا�ضي  م�ضتوى  من  �كرث  على  دورها  وي�ضمر  �إير�ن 

�إىل  تركيا  بادرت  �ملقابل  �لرتكية، ويف  �الأر��ضي  مع جمموعة 5+1 على  �لنووية  �ملفاو�ضات  ��ضتئناف 

تخفي�س ��ضتري�د �لنفط من �إير�ن بن�ضبة 20 % ر�ضوخًا ملحاوالت �لغرب �ال�ضتغناء �لتدريجي عن �لنفط 

.
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�الإير�ين«

53- نور �لدين، حممد - �لعالقات �لرتكية- �الإير�نية �إىل �أين؟- موقع �لر�أي نيوز- �الأزمة �ل�ضورية و�خلالف �الإير�ين- 

�لرتكي.

http://www.alraynews.com/Papers.aspx?id=16740
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�إير�ن  �لد�عم ل�ضوريا ر�أى �ملر�ضد �الأعلى للجمهورية �الإ�ضالمية يف  وللتاأكيد على �ملوقف �الإير�ين 

�الإمام �ل�ضيد علي خامنئي “ خالل لقائه رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان �أن �إير�ن �ضتد�فع 

�إير�ن  �أن  �الإمام خامنئي، على  �إ�رس�ئيل، و�ضّدد  ب�ضبب موقفها �ضد  �ضوريا  �الإقليمية  نظام حليفتها  عن 

�أي تدخل لقو�ت  �إننا نعار�س بحزم  �ضتد�فع عن �ضوريا ب�ضبب دعمها مقاومة �ل�ضهيونية ، و�أ�ضاف  

�أجنبية يف �ل�ضوؤون �لد�خلية ل�ضوريا... �الإ�ضالحات �لتي بد�أت هناك ينبغي �أن ت�ضتمر. وحذر من �أي 

�أي م�رسوع  �أن بالده �ضتعار�س بحزم  مبادرة تقودها �لواليات �ملتحدة حلل �الأزمة يف �ضوريا، موؤكد�ً 

مماثل..

�أما �أردوغان فر�أى �إن �ملنطقة تو�جه و�ضعًا �ضعبًا تاأمل تركيا �يجاد ت�ضوية لها ، و�أكد خالل لقائه 

�لرئي�س �الإير�ين حممود �أحمدي جناد  دعم موقف �إير�ن يف �مللف �لنووي ، ور�أى �أن تركيا حكومة و�ضعبًا 

دعمت على �لدو�م وب�رس�حة �ملو�قف �لنووية للجمهورية �الإ�ضالمية �الإير�نية، و�ضتتابع هذه �ل�ضيا�ضة يف 

�مل�ضتقبل ، و�أ�ضاف �أردوغان �أن جناد رحب مبوقف تركيا �لو��ضح و�ل�رسيح بخ�ضو�س �مل�ضاألة �لنووية 

�الإير�نية ، وال �ضيما �أن �أنقرة كانت قد عر�ضت ��ضت�ضافة �ملفاو�ضات �ملقبلة بني �ير�ن وجمموعة 1+5 

)�لواليات �ملتحدة، رو�ضيا، �ل�ضني، بريطانيا، فرن�ضا، �أملانيا(.

بدوره، و�ضف �لرئي�س �الإير�ين، �لعالقات بني بالده وتركيا باأنها تاريخية ور��ضخة وعميقة، و�ضّدد 

على �رسورة تطوير هذه �لعالقات يف خمتلف �ملجاالت �ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية و�لثقافية، كما �أكد على 

�رسورة �لتعاون و�لبحث وتبادل وجهات �لنظر بني �لبلدين و�لعمل على �ز�لة �لعقبات �لقائمة يف طريق 

تو�ضيع حجم �لتبادل �لتجاري وال �ضيما يف جمال �لنفط و�لغاز.

 وثّمن �لرئي�س �الإير�ين عاليًا �ملو�قف �لو��ضحة لرتكيا يف ما يتعلق باملو�ضوع �لنووي لبالده، قائاًل 

�إن �إير�ن وتركيا تقفان �إىل جانب بع�ضهما بع�ضًا يف �لكثري من �ل�ضاحات �لدولية وو�جهتا على �لدو�م 

هيمنة �لغربيني و�مل�ضتكربين با�ضتقاللية وجدية. و�أو�ضح �ن للجمهورية �الإ�ضالمية �الإير�نية وتركيا �أعد�ء 

�ير�ن  تتقدم دول مثل  �أن  �أبد�ً  يريدون  �مل�ضتكربين ال  �إن  بلدين م�ضتقلني. وقال:  باعتبارهما  م�ضرتكني 

.
)54(

وتركيا وتكون قوية يف �ل�ضاحات �لدولية، لذ� فاإن علينا �لتحلي باليقظة �إز�ء موؤ�مر�تهم

54- خامنئي الأردوغان: �ضند�فع عن �ضوريا... ونرف�س �لتدّخل �الأجنبي- �ضحيفة �الأخبار – 2012-3-30.
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اأحداث الربيع العربي 

جميع  �أمام  ما  حد  �ىل  �أردوغان  وزعامة  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  بزعامة  �لر�ضمية  تركيا  �ضمدت 

�ل�ضيا�ضة �خلارجية مل حتقق �ضيئا  �أنها على م�ضتوى  �إال  �لتي مرت بها على �مل�ضتوى �لد�خلي،  �ملطبات 

من �أحالمها وطموحاتها خا�ضة جتاه مو�قفها من �لق�ضايا �الإ�ضالمية و�لعربية و�لنز�ع مع �إ�رس�ئيل. و�إذ� 

تعاطيها  يف  خا�ضة  ورق  على  حرب�  تكون  �أن  تكاد  تركيا  عليها  �ضارت  �لتي  �مل�ضاكل  ت�ضفري  ب�ضيا�ضة 

ومو�قفها من �لثور�ت �لعربية وعلى وجه �خل�ضو�س �ضيا�ضة �لتدخل و�ملوقف �ملنحاز من �ضوريا.

وتو�جه »�لدبلوما�ضية �لرتكية يف �ل�رسق �الأو�ضط حتديا ج�ضيما يف مو�جهة �أحد�ث �ملنطقة �لعربية، 

حيث �إن تر�جع �أنقرة عن �ملبادئ �الإ�ضرت�تيجية �حلاكمة لدبلوما�ضيتها �جلديدة، و�ملتمثلة يف �لتوجه �رسقا 

�نهيار� كبري�  �لنزيه غري �ملتحيز، قد ي�ضبب  �لو�ضيط  من خالل ح�ضن �جلو�ر وت�ضفري �خلالفات، ومبد�أ 

يف �ضورتها �لدولية و�الإقليمية، وتدنيا ل�ضعبية حزب �لعد�لة و�لتنمية يف �ل�ضارع �لرتكي، هذ� �النهيار 

�ضوف ي�ضب بال�رسورة يف م�ضلحة �ل�ضيا�ضة �خلارجية �الإير�نية يف �ل�رسق �الأو�ضط و�ملنطقة �لعربية.

وبالتايل، فلي�س �أمام �ل�ضيا�ضة �خلارجية �لرتكية يف ظل �لظروف �لقائمة يف �ملنطقة �لعربية، �إال �للجوء 

�إىل �ملناور�ت �ل�ضيا�ضية، وذلك حتى يتبني الأنقرة بو�ضوح �لوجهة �لنهائية مل�ضار �الأحد�ث يف �ضوريا 

حتديد�، ذلك �ن �ضوريا دولة بالغة �الأهمية لالأمن �لقومي �لرتكي، باعتبارها دولة جو�ر جغر�يف مبا�رس. 

ولكن هذه �ملناورة �ضتتم يف �إطار ��ضتمر�ر �لتوجه �ال�ضرت�تيجي لل�ضيا�ضة �خلارجية حلكومة حزب �لعد�لة 

د�خليا  �لرتكية  �ل�ضيا�ضية  �لقيادة  تتحملها  �أن  تد�عيات ال ميكن  له  �ضتكون  �لرت�جع عنه  و�لتنمية، الن  

.
)55(

و�إقليميا ودوليًا

و�إذ� عدنا �إىل موقف تركيا من �حلر�ك يف �ل�ضارع �لعربي و�الأزمة �ل�ضورية جند �أنها دعمت �لثورة 

�مل�رسية فكانت منذ بد�ية �لثورة »مع �إز�حة �لرئي�س �مل�رسي ح�ضني مبارك، ووقفت يف �لبد�ية مع معمر 

�لقذ�يف، وكانت غائبة عن موقف عملي من �ليمن ومل ي�ضعفها �لوقت لتعلن موقفًا من �لثورة �لتون�ضية.

عالقاتها  على  تركيا  �نقلبت  �الأ�ضعب،  باالمتحان  متر  �أنقرة  كانت  �ضوريا  �إىل  �لدور  جاء  وعندما 

55-عبد �لعظيم ، خالد- �لعثمانية �جلديدة : حتوالت �ل�ضيا�ضة �خلارجية �لرتكية يف �ل�رسق �الأو�ضط – جملة �ل�ضيا�ضة 

�لدولية – �لعدد187- ك2012-2.
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فرن�ضا  مع  و�ضّكلت  فنّظمت  �ل�ضورية،  �ملعار�ضة  �الأ�ضد ووقفت خلف  بقيادة  �ضوريا  مع  �الإ�ضرت�تيجية 

�ملجل�س �لوطني برئا�ضة برهان غليون، و�حت�ضنت ودعمت بالتدريب و�ل�ضالح جي�س �ضوريا �حلر بقيادة 

�قت�ضادية على  فر�س عقوبات  �إىل  �ضّباقًا  للتنحي، وكان  �الأ�ضد  �أردوغان  �الأ�ضعد، ودعا  ريا�س  �لعقيد 

�ضوريا، وحتولت عالقاتها مع �ضوريا من منوذج ي�ضار �إليه �إىل منوذج م�ضاد �نبعثت خالله كل �حل�ضا�ضيات 

�ملذهبية و�لقومية.

�الإخالل  حتاول  باأنها  الأنقرة  طهر�ن  �تهام  مع  �إير�ن  مع  �لرتكية  �لعالقات  توترت  �ضوريا  وب�ضبب 

بالتو�زنات �الإقليمية، وب�رسب حمور �ملمانعة و�ملقاومة... و�نتقل �النزعاج �الإير�ين من تركيا �إىل مرحلة 

�إذ� تطلب �الأمر ، و�لغ�ضب �الإير�ين من تركيا مل يكن فقط ب�ضبب حماوالت  �لتهديد ب�رسبها ع�ضكريًا 

تركيا �إ�ضقاط حليف �إير�ن يف �ملنطقة، �أي �لنظام �ل�ضوري، بل �أي�ضًا الأن تركيا ن�ضبت يف �لعام 2011 

ر�د�ر�ت �لدرع �ل�ضاروخية يف مالطيا �لتي هي ر�أ�س حربة �أطل�ضية �ضد �ل�ضو�ريخ �الإير�نية و�لرو�ضية. 

وهنا دخلت رو�ضيا على خط �لتوتر مع طهر�ن و�أطلقت بدورها تهديد�ت على ل�ضان �لرئي�س �لرو�ضي 

ميدفيديف باأن رو�ضيا �ضوف ت�رسب قو�عد �لدرع �ل�ضاروخية �أينما وجدت ومنها تركيا.

��ضتري�د  �تفاقية  �أنقرة  �ألغت  حيث  �القت�ضادي،  �لو�قع  على  �لرو�ضي  �لرتكي-  �خلالف  و�نعك�س 

و�لتنمية  �لعد�لة  وحزب  تركيا  ك�ضبت  وبهذ�،  لرتكيا.   �الإ�ضرت�تيجية  �أهميتها  رغم  مو�ضكو  من  �لغاز 

تعاطف �لفئات ذ�ت �لتوجهات �الإ�ضالمية يف �ل�ضارع �لعربي، لكنها فقدت تعاون ودعم جانب �آخر 

من �ل�ضارع �لعربي �لذي يعترب تركيا منحازة �إىل �الإ�ضالميني دون �لتيار�ت �الأخرى. كما فقدت تركيا 

�إىل درجة �ل�ضفر  �أهم عنا�رس �ضيا�ضتها �خلارجية وهي  ت�ضفري �مل�ضكالت بعدما �ضاءت �لعالقات  �أحد 

 .
)56(

مع �ضوريا و�لعر�ق و�إير�ن ورو�ضيا وقرب�س و�إ�رس�ئيل وفرن�ضا و�أرمينيا وحتى مع لبنان �إىل حد كبري

http://turkeytoday.net/node/6535  -2011-12-29 – 56-نور �لدين، حممد - موقع �ضبكة تركيا �ليوم



53

املوقف الرتكي من الأزمة ال�سورية 

منذ بد�ية �الأزمة يف �ضوريا و�ملوقف �لرتكي ياأخذ منحى ت�ضاعديا يوما بعد يوم ، فقد كثفت تركيا 

وبع�ضا من وزر�ءها ومندوبيها جل�س  �وغلو  د�ود  �حمد  باإر�ضال وزير خارجيتها  �ضوريا  ن�ضاطها جتاه 

نب�س �ل�ضا�ضة و�لنظام يف �ضوريا وتقدمي �لن�ضح لهم ودعوة �أركان �لنظام �إىل �الإ�ضالح و�إجر�ء �نتخابات 

نيابية جديدة... ، ومع تطور �الأزمة جاء رد �لفعل عك�ضيا متاما فاجتهت تركيا ب�ضكل �ضلبي نحو �ضوريا 

وذلك بو�ضع هدف �أمام ن�ضب �أعينها وهو �إ�ضقاط نظام ب�ضار �الأ�ضد ، وتغيري �لنظام �حلايل باأكمله ، ويف 

�ضبيل جناح �ملخطط �لرتكي قامت تركيا بدعم جميع �أركان �ملعار�ضة وعقدت على �أر��ضيها �لعديد من 

�ملوؤمتر�ت وقدمت لهم �ملال و�لدعم �لع�ضكري و�للوج�ضتي ، و�أقامت لهم مع�ضكر�ت تدريب ، حتى 

�أنها دعمت �لالجئني �ل�ضوريني على حدودها ون�ضبت لهم خميمات ووفرت لهم �لقدر �مل�ضتطاع من 

متطلبات �لعي�س على �أر��ضيها.

�تخذت جميع �ملو�قف �لتي عرب عنها  �أردوغان موقفا �ضلبيا من �ضوريا ، وفيما يلي �أهم �ملقتطفات 

من هذه �ملو�قف وتدرجها �لزمني �ضمن ت�ضل�ضل �الأحد�ث يف �ضوريا.

- »يف 24 كانون �الأول عام 2009 �ضكر رئي�س �حلكومة �لرتكية رجب طيب �أردوغان �لرئي�س 

�ل�ضوري ب�ضار �الأ�ضد يف موؤمتر �ضحايف جمعهما يف دم�ضق بعد �ختتام �الجتماع �الأول ملجل�س �لتعاون 

�ال�ضرت�تيجي، )�ضقيقي �لغايل فخامة �لرئي�س �الأ�ضد(، معرب�ً عن �ضعوره وكاأننا يف د�رنا. 

�لثاين عام 2010،  قال وزير �خلارجية �حمد د�ود �وغلو، خالل لقاء مع نظريه  - يف 9 كانون 

�ل�ضوري وليد �ملعلم يف �أنقرة، �إن �لعالقة بني دم�ضق و�أنقرة  �ضتغري م�ضري �ملنطقة.

- يف 22 كانون �الأول عام 2010، وقعت دم�ضق و�أنقرة 11 وثيقة خالل �الجتماع �لثاين ملجل�س 

�لتعاون �ال�ضرت�تيجي �ل�ضوري - �لرتكي، بينها �تفاق للتعاون يف جمال مكافحة �الإرهاب و�لعمل على 

رفع قيمة �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين من ملياري دوالر �إىل خم�ضة مليار�ت دوالر.

- يف ني�ضان 2011 بد�أت ت�رسيحات �مل�ضوؤولني �الأتر�ك تتغري، وذلك بعد �أن عقد �ملر�قب �لعام 

جلماعة �الإخو�ن �مل�ضلمني يف �ضوريا حممد �ل�ضقفة موؤمتر�ً �ضحافيًا يف ��ضطنبول �أ�ضاد فيه بحكومة حزب 

�لعد�لة و�لتنمية.

-  يف 26 ني�ضان 2011، حث �أردوغان �لرئي�س �ل�ضوري على �ضبط �لنف�س.

-  يف 29 ني�ضان2011، قال �حمد د�ود �وغلو �إن تركيا تتوقع �أن تقوم �الإد�رة �ل�ضورية باإ�ضالحات 

وتتخذ خطو�ت ملمو�ضة ، موؤكد�ً يف �ليوم �لتايل �أن تركيا ترف�س �لتدخل �الأجنبي يف �ضوريا. 

-  يف2 �أيار، قال غول �إن تركيا، �ضتتخذ �إجر�ء�تها �خلا�ضة يف حال �جتهت �لتطور�ت يف �ضوريا 
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�إىل �ل�ضيناريو �الأ�ضو�أ، فيما �أعرب �أردوغان عن قلقه من و�ضول �الأمور يف �ضوريا �إىل ما ي�ضبه »�أحد�ث 

حماه« عام 1982.

لكن  �لدميقر�طية  �ل�ضورية على  تدريب �حلكومة  �إنه طلب  �أردوغان  قال  �أيار2011،  -  يف 12 

، م�ضري� �إىل �أن �أنقرة تنظر �إىل ما يجري يف �ضوريا على �نه م�ضاألة د�خلية. ويف 13 �أيار،  �لطلب مل يلبَّ

�عترب �أردوغان �أن �الأ�ضد  تاأخر يف �الإ�ضالحات. 

-  يف 21 �أيلول، دفع �أردوغان خطابه �إز�ء دم�ضق نحو مرحلة جديدة، حيث �أعلن �أمام �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة، �أن كل نقطة دم تهرق يف �ضوريا تو�ّضع �لهوة بني �ل�ضعب �ل�ضوري و�لقيادة، لكنه، 

غد�ة لقائه مع �لرئي�س �الأمريكي بار�ك �أوباما، �أ�ضار �أي�ضًا �إىل عزمه �ال�ضتمر�ر يف حث دم�ضق على �لقيام 

باإ�ضالحات.

-  يف 23 �أيلول، نقلت �أنقرة تعاملها مع �الأزمة يف �ضوريا �إىل م�ضتوى �أكرث خطورة عندما �أعلن 

�أردوغان �أن �أنقرة بد�أت بتطبيق قر�ر حظر مرور �الأ�ضلحة �إىل دم�ضق، و�أنها مل تعد تثق باالأ�ضد.

�أن يتم �لتو�ضل �إىل قر�ر يف �ضوريا ب�ضاأن  �أردوغان يف نيويورك، رغبتنا هو  �أيلول، قال  - يف 25 

مطالب �ل�ضعب...�أمنيتنا �ليوم �أن يتجاوب ب�ضار يف �ضوريا مع مطالب �ل�ضعب ويتخذ قر�ره ويتنحى 

.
)57(

عن �ل�ضلطة

�إن تركيا تعد مبادرة جديدة مع  �أردوغان  �إطار �ملو�قف �لرتكية من �ضوريا، قال رجب طيب  ويف 

�لدول �لتي تعار�س �حلكومة �ل�ضورية وقمعها �لدموي لالحتجاجات و��ضفا ��ضتخد�م �ل�ضني ورو�ضيا 

حق �لنق�س )�لفيتو( ملنع �ضدور قر�ر لالأمم �ملتحدة ب�ضاأن �ضوريا بالف�ضل �لذريع. و�أ�ضاف يف �جتماع 

�ل�ضعب ولي�س �حلكومة  �إىل جانب  �لتي تقف  �لدول  مبادرة جديدة مع  �ضنبد�أ  �ننا  �أنقرة مع حزبه  يف 

.
)58(

�ل�ضورية. نحن نعد ذلك

 ويف موقف  �آخر مييل نحو �لليونة و�لدبلوما�ضية ، ر�أى رئي�س �حلكومة �لرتكية رجب طيب �أردوغان، 

�الإ�ضالحية  �خلطو�ت  �الأ�ضد  ب�ضار  �ل�ضوري  �لرئي�س  �تخاذ  لعدم  نتيجة  هو  �ضوريا  يح�ضل يف  ما  »�أّن 

�لالزمة يف �لوقت �ملنا�ضب، رغم ك�ضفه �أنه �أم�ضى �أكرث من عام وهو يتحاور مع �الأ�ضد يف �رسورة �تخاذ 

قر�ر�ت ت�ضّب يف هذ� �الجتاه ،  وتابع ، �جرينا حمادثات )د�مت لعام كامل �أو �أكرث( عن حالة �لطو�رئ 

و�الإفر�ج عن �ملعتقلني �ل�ضيا�ضيني وتغيري قانون �النتخابات، و�ل�ضماح بتاأ�ضي�س �الأحز�ب �ل�ضيا�ضية ،  �إال 

�أن �الأ�ضد تاأخر يف �تخاذ تلك �خلطو�ت، وبهذه �لطريقة، و�ضلنا  �إىل ما نحن فيه �ليوم ، وعن �لعر�س 

عر�س  حزبه  �إن  �أردوغان  قال  �ملطلوبة،  �الإ�ضالحات  ��ضتلهام  على  �ل�ضوري  �لنظام  مب�ضاعدة  �لرتكي 

57- ت�ضل�ضـل تدهـور مو�قف �أردوغان مـــن �الأ�ضــــد- �ضحيفة �ل�ضفري – 2011-10-6.

58- دول �أوروبية ت�ضحب �ضفر�ءها و�جتاه لفر�س عقوبات �أوروبية على �لبنك �ملركزي �ل�ضوري- �ضحيفة �للو�ء – 

.2012-2-8
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تدريب حكومة �الأ�ضد على �لعمل �لدميقر�طي قبل بدء �لتظاهر�ت يف �ضوريا ، لكن �لعر�س مل ُيلَب...

وتابع �أردوغان ، �أن �لوقت ال يز�ل مبكر�ً جد�ً لدعوة �الأ�ضد �إىل �لتنّحي عن �حلكم، وهذ� �لقر�ر 

على  الأّن  حاليًا،  �جلارية  �الأحد�ث  من  �ضوريا  تت�رسر  باأال  �أمله  عن  معربًا  �ل�ضوري،  �ل�ضعب  �إىل  يعود 

�لوحدة �ل�ضورية �أن ت�ضتمر قوية... غري �أنه عاد و�أعرب عن �قتناعه باأن �الأ�ضد �ضيّتخذ �خلطو�ت �لالزمة، 

حيث ر�أى يف كل زيار�ته ل�ضوريا حب �لنا�س لب�ضار �الأ�ضد، ور�أى �أنه ال ميكن لالأ�ضد �أن يرف�س مطالب 

.
)59(

�ضعبه بال�ضالم و�لدميقر�طية«

ويف موقف �أكرث حّدة وت�ضعيد� بني �لبلدين بعد �الأزمة �ل�ضورية ، وذلك بعد �إ�ضقاط �ضوريا �لطائرة 

�لرتكية �لتي �نتهكت �ملجال �جلوي �ل�ضوري ، “ حذر رئي�س �حلكومة �لرتكية رجب طيب �ردوغان) يف 

�إفطار رم�ضاين(  �ضوريا من �لرد باملثل على �أي حادثة مماثلة من �جل �أال تتكرر مثل هذه �حلو�دث، و�أعاد 

�أردوغان �لتذكري بالرو�ية �لرتكية وهي �أن �لطائرة �لرتكية �نتهكت �ملجال �جلوي �ل�ضوري للحظات، 

وهذ� يحدث بني �لدول، في�ضار �إىل توجيه �إنذ�ر، فيما �ضوريا تعاملت بعد�ئية مع �حلادثة و�أطلقت �لنار 

�إن تركيا، وكي ال تتكرر �حلادثة، غريت من قو�عد �ال�ضتباك. و�إذ� مل  �أردوغان  �إنذ�ر، وقال  من دون 

ياأخذ �لنظام �ل�ضوري در�ضا من ذلك، و��ضتمر يف مو�قفه �لعدو�نية، فلن ترتدد تركيا يف �لرد باملثل على 

حو�دث م�ضابهة.

و�ضن �أردوغان هجومًا على �لرئي�س �ل�ضوري قائال �نه �ضريحل عاجال �أو �آجال. وقال �إن ، �ملجازر 

�لتي �رتكبها هذ� �لنظام يف �الأيام �الأخرية �إعالن للعامل باأنه يتجه �إىل نهايته. ونوؤمن باأن �ل�ضعب �ل�ضوري 

هو �ليوم �أقرب �إىل �لن�رس من �أي وقت م�ضى... ومن وقف �إىل جانب �خلطاأ ال �حلق، و�لظلم ال �ملظلوم، 

�ضوف يخجل منه �لتاريخ ويحا�ضبه. 

و�أ�ضار �أردوغان �إىل �أن »�إننا يف تركيا ن�ضغي ل�ضوت �ل�ضمري ونعطي ردة فعلنا لي�س وفقا مل�ضاحلنا بل 

�نطالقا من كوننا ب�رس�. ويجب �أال يفهم �حد خطاأ ردود فعلنا ويحرفها عن هدفها.وتابع، نحن بلد ال 

يقيم عالقاته على �أ�ضا�س �مل�ضلحة بل �ل�ضمري. نحن بلد ��ضتطاع �أن يقيم حو�ر�ً مع �إير�ن و�لعر�ق ويف 

.
)60(

�لوقت ذ�ته مع �لواليات �ملتحدة ورو�ضيا و��ضتطاع �لتحدث معهم باللغة نف�ضها...«

�أعاد �ملوقف �ل�ضلبي �لذي �تخذته تركيا جتاه �ضوريا �ل�ضيا�ضة �خلارجية �لرتكية ع�رس �ضنني �إىل �لور�ء، 

زمان  �ضحيفة  يف  مقالته  يف  بوالت�س  علي  �لرتكي   �الإ�ضالمي  و�الأكادميي  �لكاتب  عنه  عرّب  ما  وهذ� 

�الإ�ضالمية �ملو�لية و�لد�عمة حلزب �لعد�لة و�لتنمية ، وعن هذ� �الأمر يقول بوالت�س “ �إن �ضببني كانا ور�ء 

�عتالل �ضيا�ضة تركيا �خلارجية. �الأول هو �لتز�مات تركيا، و�لثاين �لنو�ق�س �لبنيوية للنموذج �لذي ير�د 

59- �أردوغان: �الأ�ضد �ضديق لكنه تاأخر يف �الإ�ضالح... و�أحد�ث �ضوريا �ضاأن د�خلي تركي – �ضحيفة �الأخبار – 

.2011-5-13

60- نور �لدين، حممد - �أردوغان يجدد تهديد�ته ل�ضوريا: تغيري قو�عد �ال�ضتباك بعد حادثة �لطائرة -   �ضحيفة �ل�ضفري 

.2012-7-25 –



56

�أن يكون مثاال للمنطقة. وهناك �ضبب ثالث ميكن �أن ي�ضاف وهو �ملقاربة و�للغة �الحتادية )ن�ضبة جلمعية 

�الحتاد و�لرتقي �لعثمانية �لتي مار�ضت �ضيا�ضات قمعية وعن�رسية بعد خلع �ل�ضلطان عبد �حلميد �لثاين عام 

1909( و�لعثمانية �جلديدة و�لقومية �لتي طبعت �ل�ضيا�ضتني �لد�خلية و�خلارجية لرتكيا و�لتي �أخافت 

دول �ملنطقة.

ناجحًا:  كان  �الأخرية  �ل�ضنو�ت  �خلارجية خالل  �ل�ضيا�ضة  �لتكتيك يف  م�ضتوى  �أن  بوالت�س  ويرى 

ت�ضفري �مل�ضاكل مع �جلري�ن، �لقوة �لناعمة، �أولوية �لعالقات �لتجارية - �القت�ضادية، وغري ذلك. و�أعطت 

هذه �لتكتيكات نتائج من �إير�ن �إىل م�رس و�أفريقيا. لكن تركيا كانت �أمام حقيقة مرة، وهو �أنها يف كل 

خطو�تها كانت حمكومة باأن تاأخذ يف �العتبار �لتز�ماتها مع �لغرب. ولكن ما �إن بد�أت تركيا تت�رسف 

كما لو �أنها خرجت من م�ضتوى �لتكتيك �إىل �أن تت�رسف با�ضمها فقط يف �ملنطقة حتى رفع �لغرب لها 

الفتة توقفي... 

لقد ذّكر هوؤالء تركيا �أنها حليفة للغرب و�أنها ع�ضو يف حلف �ضمال �الأطل�ضي، ولها م�ضار مع �الحتاد 

�الأوروبي ولها �رس�كة مع �لواليات �ملتحدة ، وال ميكنها �أن تلعب دور�ً يف �ملنطقة من دون �خلطوط �لتي 

ر�ضمتها لها �أوروبا و�لواليات �ملتحدة، وهذ� يعني �أن �حلرية �ملعرتف الأنقرة بها من جانب �لغرب يف 

فان  �الأ�ضا�س  ويف  �إال.  لي�س  �لتكتيكي  باملجال  تت�ضل  بل  �إ�ضرت�تيجية  لي�ضت  �الأخرية  �لع�رس  �ل�ضنو�ت 

�الإذن �ملعطى لرتكيا للقيام ب�ضيا�ضات تكتيكية ال يعود �إىل حكومات �لعد�لة و�لتنمية بل �إىل حكومات 

طورغوت �أوز�ل...

�لو�ضطى. وتو�ضل حزب  �ل�رسق �الأو�ضط و�لبلقان و�آ�ضيا  �نفتحت تركيا على  �الأ�ضا�س  وعلى هذ� 

�لعد�لة و�لتنمية �إىل هذه �لنتيجة. وبناء عليها حتركت تركيا: عالقات عالية �مل�ضتوى مع �إير�ن، جمال�س 

تعاون �إ�ضرت�تيجية مع �لعر�ق و�ضوريا، تطوير �لعالقات مع دول �خلليج. وما �إن �نفتحت �لطريق �أمام 

�الإخو�ن �مل�ضلمني حتى كانت �أمريكا و�أوروبا تر�ضل �إىل تركيا ما مفاده �أنت ع�ضو يف �لتحالف �لغربي. 

حتّركي بالتن�ضيق معنا... قبلت تركيا فرن�ضا يف �جلناح �لع�ضكري حللف �ضمال �الأطل�ضي و�ضكتت على 

�لتعاون  �إىل منظمة  �إ�رس�ئيل  �أمينًا عامًا للحلف وو�فقت على �ن�ضمام  �أندر�س فوغ ر��ضمو�ضن  �نتخاب 

و�لتنمية �القت�ضادية. ون�ضبت �لدرع �ل�ضاروخية يف مالطية. و�ضاركت يف عمليات �الأطل�ضي يف ليبيا. 

ومل تعار�س ع�ضكرة �ملعار�ضة �ل�ضورية، ولعبت يف لبنان �لورقة �خلا�رسة، كما وقفت يف �لعر�ق خلف 

�لبعثيني �ل�ضابقني بحجة �أنهم �ضّنة، مثرية غ�ضب غالبية �ل�ضيعة، وبذلك �أغلقت �ملنطقة �أبو�بها �أمام تركيا.

�أن تتحرك يف �ملنطقة  �أن تركيا ال ميكن  ويتابع بوالت�س قائال  ، من هذه �لتجربة نخرج بخال�ضة 

ب�ضيا�ضة م�ضتقلة. ويف حال تقدمت بع�س �ل�ضيء ياأتي �لغرب ويذّكرها �أن لها حدود�ً ال ميكن جتاوزها 

الأننا بلد حتت �لو�ضاية. و�لتز�ماتنا جتاه �لغرب تعر�ضنا للربح �إذ� �أجرينا ح�ضاباتنا بالقر�س و�ىل �خل�ضارة 

.
)61(

�إذ� �أجرينا �حل�ضابات باللرية

61-نور �لدين ، حممد – هكذ� خ�رست تركيا جري�نها - �ضحيفة �ل�ضفري – 2012-1-27.
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- موقف حزب العدالة والتنمية من الحداث يف ليبيا 

�لعد�لة و�لتنمية لثورتي تون�س وم�رس، كان موقفه مرتدد� ومتقلبا فيما خ�س  تاأييد حزب  بخالف 

ليبيا. 

حر�ضت تركيا، يف �الأ�ضابيع �الأوىل من عمر �لثورة �لليبية �لتي �نطلقت يف 17 �ضباط 2011، »على 

�أّي موقف ر�ضمي يحّدد خيار�تها جتاه �أحد �لطرفني، و�ت�ضم �ملوقف  �ملهادنة و�ل�ضمت وعدم �إ�ضد�ر 

لطلبات  �ال�ضتجابة  �إىل  �لد�عي  و�لدويل  �الإقليمي  �ملوقف  مع  و�ت�ضق  باحلياد،  �ملرحلة  هذه  �لرتكي يف 

�ملجتمع �لدويل يف وقف �لعنف �ضد �ملدنيني، و�أبقت �ت�ضاالتها مفتوحة مع �لقذ�يف. 

ولكن بعد �ضدور �لقر�ر رقم 1970 �لذي فر�س عقوبات قا�ضية على نظام �لقذ�يف وفق �لف�ضل 

�ل�ضابع من ميثاق �الأمم �ملتحدة، دعمت تركيا هذ� �لقر�ر،  ودعت �إىل عدم �الإ�رس�ر بال�ضعب �لليبي عند 

تطبيقه وعدم �الإخالل باأمن �الأجانب �ملتو�جدين يف هذ� �لبلد. كما عار�ضت فر�س حظر �لطري�ن يف 

�الأجو�ء �لليبية، وتعر�س موقفها لكثري من �جلدل يف �ل�ضارع �لعربي و�الأو�ضاط �الإعالمية �لعربية حول 

�لنو�يا �حلقيقية لرتكيا. وجاء ذلك عقب ت�رسيحات الردوغان يف منتدى قادة �لتغيري يف ��ضطنبول يف 

14 �آذ�ر 2011 عندما قال:  �ن �لتدخل �لع�ضكري من قبل �لناتو يف ليبيا �أو �أي دولة �أخرى �ضتنجم عنه 

.
)62(

�آثار عك�ضية متاما...

�إذ� كان حللف  »�نه  �عترب  �إذ  ليبيا  �لتدخل يف  من  تركيا  �ردوغان، موقف  كما حّدد رجب طيب 

�لناتو �أن يدخل ليبيا فمن �جل �لتاأكيد �أن ليبيا هي لليبيني، و�أن ثرو�تها هي ل�ضعبها، ولي�ضت للتقا�ضم 

بني �الآخرين. و�ضّدد على �نه يجب �إعطاء �لفر�ضة لليبيني كي يقررو� م�ضريهم باأنف�ضهم، وعدم حتّول 

�لعمليات �إىل �حتالل، مو�ضحا �نه يجب �إنهاء �لعمليات �لع�ضكرية«. 

وكذلك  �أعرب وزير �خلارجية �حمد د�ود �وغلو عن ��ضتيائه من طريقة ت�ضكيل �لتحالف �لدويل. 

وقال، �إن هناك �آلية قانونية دولية من �أجل ت�ضكيل مثل هذ� �لتحالف. ونحن ل�ضنا على قناعة باأن هذه 

مع  متناغما  يكن  مل  �رسيع  �جتماع  �لتحالف يف  ت�ضكيل  �أن  ور�أى  �لكفاية.  فيه  مبا  �حرتمت  قد  �الآلية 

�رسورة �أن يكون ذلك باإ�رس�ف �الأمم �ملتحدة ويف �إطار �لقر�ر�ت �لدولية. 

 وو�ضع �حمد د�ود �وغلو مع �لرئي�س �لثاين لالأركان �أ�ضالن غونري ورئي�س �ال�ضتخبار�ت حاقان 

62-  �لنعيمي ، زياد عبد �لوهاب  -  مركز �لدر��ضات �الإقليمية يبحث موقف تركيا من �لثور�ت �لعربية - ملتقى �أبناء 

http://www.mosul-network.org/index.php?do=article&id=19877 .2012-7-11 -ملو�ضل�
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فيد�ن �خلطوط �الأ�ضا�ضية لل�ضيا�ضة �لرتكية جتاه �لو�ضع يف ليبيا:  

1- �الن�ضجام مع �أي قر�ر يتم �تخاذه على م�ضتوى حلف �ضمال �الأطل�ضي. 

2- عدم م�ضاركة تركيا يف �أي عمليات ق�ضف مبا�رسة لالأر��ضي �لليبية، مع ذلك ميكن �أن ت�ضارك 

�لطائر�ت �لع�ضكرية �لرتكية يف مر�قبة منطقة حظر �لطري�ن �لتي �أقرتها �الأمم �ملتحدة. كما ميكن لل�ضفن 

�حلربية �لرتكية �أن ت�ضارك يف مر�قبة �حلظر �لبحري على ليبيا، لكن من دون ��ضتخد�م �ل�ضالح حتت �أي 

ظرف من �لظروف. 

وقفت �ملعار�ضة �لرتكية �ضفا و�حد� خلف �حلكومة بعدم �مل�ضاركة يف �أي عمليات ع�ضكرية �ضد 

ليبيا، وقال زعيم حزب �ل�ضعب �جلمهوري كمال كيليت�ضد�ر �وغلو �إن موقف �حلكومة جتاه ليبيا لي�س 

�لقومية  �حلركة  زعيم حزب  ر�أى    ، وبدوره  دميقر�طي.  �إىل حكم  �لبالد  لنقل  �لقذ�يف  د�عيا  خاطئا، 

دولت باهت�ضلي �أن موقف �لدولة بعدم �ملو�فقة على تدخل �أطل�ضي يف ليبيا �ضلوك �ضليم. و�أ�ضاف �إن 

ما يجري بدء� من تون�س �إىل م�رس و�ليمن و�لبحرين فليبيا هو جزء من تطبيق م�رسوع �ل�رسق �الأو�ضط 

�لكبري. و�أي�ضا  دعا رئي�س حزب �ضوت �ل�ضعب �الإ�ضالمي نعمان كورتلمو�س �إىل عقد موؤمتر دويل يف 

��ضطنبول من �جل �إحالل �ل�ضالم يف ليبيا، م�ضدد� على وجوب عدم تقدمي تركيا لقو�ت �لتحالف �أي 

.
)63(

م�ضاعدة ال مدنية وال ع�ضكرية

�أمام هذه �لوقائع و�ملو�قف �لتي عر�ضناها للموقف �لرتكي من �الأزمة �ل�ضورية ومن �حلر�ك �لعربي 

جند �أن تركيا مبوقفها �لعد�ئي جتاه �ضوريا وقعت مبطبات كبرية على م�ضتوى �ضيا�ضتها �خلارجية وخا�ضة 

عالقاتها مع دول �جلو�ر ، وعلى م�ضتوى �لعالقة مع �لد�خل �لرتكي وهي بذلك �ضّوبت �ضهام �ملعار�ضة 

�لرتكية وعلى ر�أ�ضها حزب �ل�ضعب �جلمهوري وغريها من �الأحز�ب �لرتكية جتاه حزب �لعد�لة و�لتنمية 

�ملعوقات  منها  متعددة  م�ضاكل  يف  لتقع  �لقومية  حدودها  من  �لد�خلية  �لرتكية  �ملو�قف  وخرجت   ،

�الثنية و�لعرقية ، �أهمها �مل�ضاكل �لتي عانت منها �لطائفة �لعلوية يف تركيا منذ بد�ية �الأزمة يف �ضوريا 

و�ال�ضتفز�ز�ت �لعن�رسية �لكثرية �لتي تتعر�س لها من �عتد�ء و�نتهاك حلرمات �ملنازل و�ملمتلكات ، كما 

فتح �أردوغان ووزير خارجيته �الأبو�ب �أمام �لرياح �لعاتية �لتي ميكن �أن يتلقاها من �الأكر�د يف �لد�خل 

و�حلدود  �ل�ضورية   – �لرتكية  �حلدود  على  �ملر�بطة  �لكرد�ضتاين  �لعمال  حزب  جمموعات  ومن  �لرتكي 

نتيجة  �ضوريا  مو�قفه جتاه  بعد  د�خليا  �ضعبيته  من  كثري�  و�لتنمية  �لعد�لة  �لعر�قية. وخ�رس حزب  �لرتكية 

�أو��رس �لتقارب و�لت�ضاهر و�مل�ضالح �القت�ضادية بني �ل�ضعبني ، عد� عن �لكثري من �خل�ضائر على �مل�ضتوى 

�القت�ضادي و�الأمني حيث �أ�ضبحت �حلدود �لرتكية م�ضتباحة ومفتوحة �أمام خمتلف �ل�ضعوب بحجة دعم 

�ملعار�ضة �ل�ضورية. 

63- نور �لدين، حممد – تركيا تف�ضل تدخال �أطل�ضيا يف ليبيا: �لهجوم �لرتكي ي�ضتهدف ثرو�ت �لبلد – �ضحيفة �ل�ضفري 

.2011-3-22 –
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�إذ�، �ضقطت �ضيا�ضة ت�ضفري �مل�ضاكل �لتي �عتمدتها حكومة �أردوغان ووزير خارجيتها �حمد د�وود 

�وغلو ، فهو لطاملا �قنع نف�ضه و�أركان حكومته  بان �لنظام �ل�ضوري ز�ئل وقابل لل�ضقوط يف ثالثة �أ�ضهر 

وو�ضع ن�ضب �أعينه �إنهائه، جند �أن دو�د �وغلو �ضقط يف �المتحان ووقع يف م�ضتنقع �الأزمة �ل�ضورية ،  

فاإذ� مل يذهب �لنظام �ل�ضوري �ضوف تتغري كافة �ملعادالت �لتي و�ضعها د�ود �وغلو و�ضيجد نف�ضه خارج 

�مل�ضتويات  كافة  على  �لكثري  تركيا  كلفت  �لتي  �خلاطئة  �ضيا�ضته  ب�ضبب  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  معادلة 

�القت�ضادية و�الأمنية ، الن �لنموذج �ل�ضوري يختلف كثري� عن مناذج �الأزمات و�لثور�ت �لتي مرت بها 

�ليمن وم�رس وليبيا وتون�س .
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http://www.islamstory.com-موقع ق�ضة �الإ�ضالم  - 

http://www.assakina.com/center -موقع �ل�ضكينة  -

/http://turkeytoday.net– موقع �ضبكة تركيا �ليوم-

http://www.mosul-network.org  -ملتقى �أبناء �ملو�ضل -

http://www.alraynews.com -موقع �لر�أي نيوز -

http://www.egynews.net - موقع �أخبار م�رس -

 http://pulpit.alwatanvoice.com– موقع دنيا �لر�أي  -

 /http://www.islamweb.net– موقع �إ�ضالم ويب  -

www.kahireturk.org – موقع مركز �لقاهرة للدر��ضات �لرتكية -

 /http://www.aljazeera.net– موقع �جلزيرة نت -

 http://www.ikhwanwiki.com – موقع �إخو�ن ويكيبيديا -

http://www.akparti.org – موقع حزب �لعد�لة و�لتنمية �لرتكي -

 http://www.islamun.com – موقع �إ�ضالم �ون الين -

http://www.kuna.net.kw   موقع وكالة �الأنباء �لكويتية- كونا -  

http://www.al-fadjr.com - موقع �ضحيفة �لفجر �جلز�ئرية -

 http://www.arabi-press.com - موقع عربي بر�س-

http://www.alarabiya.net – موقع قناة �لعربية - 

http://www.alquds.com موقع �لقد�س -
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