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 اإلقليطية الدراسات مركز / واالجتطاعية التاريخية الدراسات قسؼ / مدرس
 الطؾصل جامعة 

 
  

 
 مدتخمز البحث

 تاريخياا   حجثا   2002 عام تخكيا في الحكم إلى والتشسية العجالة حدب وصول يعج
 ا قترااادية السجااا ت فااي لتخكيااا حققهااا التااي الكبيااخة نجااازاتال  بدااب  وذلاا  ،مهسااا  

( ساتخاتيجيال العساق) مشظاور وفق تخكيا سياسة توجيه وإعادة وا جتساعية والدياسية
 محااوري  إلااى البحااث قداام وقااج. والقانونيااة والقزاااةية الجسااتورية بالصااالحات وقيامااه
  .وخاتسة ومقجمة
  عماى مخكادا   (التخكية الدياسية الحياة في العدكخية السؤسدة دور) األول ولاشت
 الحيااة في العدكخية السؤسدة دور ومحمال  ( تاريخية نظخة) التخكية العدكخية السؤسدة
 والتشسياة العجالاة حادب الثااني السحور ودرس (.العدكخية ا نقالبات) التخكية الدياسية
  والتعاااجيالت صاااالحاتال  عماااى مخكااادا   التخكياااة كخيةالعدااا السؤسداااة سااامصة وتقمااايز
 .السهسة ا ستشتاجات م  بسجسوعة البحث خخج كسا. الجستورية
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 مقجمة
 (Adalat Ve Kalkinma Partisi)يعدد وصدؾح حدزب العدالدة والتظطيدة 

، وعشددليل 1001إلددا السددلظة رددا عركيددا عددا   (AKP)والدد ي يعددرت ارتصددارا  
اريخيدددا  مًطدددا  ردددا عركيدددا التدددا كدددا  ي لددد  عليًدددا  طددد  حلؾمدددة رطهدددردً حدددد ا  ع

عشددددليل الالؾمددددات االنتحريددددة مددددؽ حددددز يؽ طو ط  ددددر وعددددادة مددددا عسدددد   رددددا 
اال تخاردددات وعدددوعا حلؾمدددة جدحددددة ومدددؽ طحدددزاب جدحددددة، وال ددددحر رالددد كر ط  

وكدددد لػ  1002حددددزب العدالددددة والتظطيددددة قددددد ح ددددت رددددؾزا  ك يددددرا  رددددا ا تخارددددات 
والخدارجا ا  ازات ك يرة علدا الصدعيدحؽ الددارلا  وقد ح ت 1022ا تخارات 

الطتادددة  رعلددا الصددعيد الخددارجا اسددتظار ا  يظددؾر عحقددات عركيددا مدد  الؾاليددات
األمريليددددة والعددددالؼ ال ر ددددا رضددددح  عددددؽ عؾجددددس عركيددددا و عددددادة صدددديا ة سياسددددتًا 
الخارجية  اؾ دوح العالؼ العر ا واإلسحما، ودوح ال ؾقاز وطسديا الؾسدظا وردت 

)العطددددت االسددددتراعي ا( لتركيددددا التددددا  ددددادو وًددددا طحطددددد داؤد طو لددددؾ وزيددددر رؤيددددة 
 الخارجية التركا را كتارس )العطت االستراعي ا(.

 طما علا الصعيد الدارلا ر د استظار حزب العدالة والتظطية ط  يا دت
 التركددا ورردد  مسددتؾو درددل الهددرد و  عدداش االقتصدداد لحقتصددادا  ددازات ك يددرة 

 رددددددددا العددددددددالؼ، وكدددددددد لػ اسددددددددتظار  الت ليددددددددل مددددددددؽليصدددددددد ق عادددددددددر اقتصدددددددداد 
 حددددددددة الطشدددددددللة ال رديدددددددة واألقليدددددددات األردددددددرو روعظيددددددد  رعدددددددض الاريدددددددات 
ال  اريدددددة ل، دددددراد، وقيامددددددس رالعدحدددددد مدددددؽ اإلصددددددححات ال ا ؾ يدددددة وال ضددددددانية 
 والعسددددددلرية ومدددددددؽ  ظددددددا جدددددددا  مؾدددددددؾر ال اددددددد  الطؾسددددددؾ  )حدددددددزب العدالدددددددة 

ة( ليسدددل  الضدددؾ  علدددا مسددديرة والتظطيدددة وعحقتدددس رالطلسسدددة العسدددلرية التركيددد
حددزب العدالددة والتظطيددة ويظدداقش ا  ازاعدددس السياسددية واالقتصددادية وقددد عضدددطؽ 
ال ادددد  مددددؽ م دمددددة وراعطددددة وماددددؾريؽ، سددددطا الطاددددؾر األوح  ملا ددددة ودور 
الطلسسدددة العسدددلرية ردددا الايددداة السياسدددية التركيدددة  وع دددؾ  مدددؽ ردددرعيؽ األوح 

ة( طمددددا ال ددددا ا )دور الطلسسددددة )الطلسسددددة العسددددلرية التركيددددةي  غددددرة عاريخيدددد
 العسلرية را الاياة السياسية التركية  اإل  حرات العسلرية (.
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طما الطاؾر ال ا ا ر ا  رعظؾا  )حزب العدالة والتظطية وع ليص سدلظة 
الطلسسدددة العسدددلرية التركيدددة( وع دددؾ  مدددؽ ردددرعيؽ طيضدددا ، كدددا  األوح رعظدددؾا  

( طمدددا ال دددا ا ر دددد 1001عدددا  )حدددزب العدالدددة والتظطيدددة و ر ام دددس اإلصدددححا 
 دداقش )دور حددزب العدالددة والتظطيددة رددا إصددحح الطلسسددة العسددلرية التركيددة( 
وررج ال ا  رط طؾعة مؽ االسدتظتاجات الطًطدة، طمدا ريطدا يخدص الطصدادر 

ال ادددؾث الطترجطدددة التدددا كا ددد  قدددد  طورز ددداالطسدددتخدمة رًدددا متظؾعدددة وكا ددد  
ة رضح  عؽ الطصادر وال اؾث عال   )الطلسسة العسلرية التركية( رلل دق

 األجظ ية واالطاريق ال امعية الرصيظة. 
   / السؤسدة العدكخية التخكية )نظخة تاريخية(أو 

عطيددز الع طددا يؾ  مظدد   شددوعًؼ األولددا رالظددار  العسددلري أل  م ددتطعًؼ 
ال  لددا كددا  رددا حددرب دانطددة وددل إ  حددركتًؼ راع دداً ال ددرب عرجدد  إلددا علددػ 

ات ق ليدددة سدددلظ  طواسددد  طسددديا الصددد رو مظددد  ال دددر  الظ يعدددة وؾصدددهًؼ جطاعددد
السادس الطيحدي ودرزت  زعتًدا العسدلرية رالدؼ الغدروت الصدع ة الطايظدة 
وًددا  ددؼ عظددؾرت طسددالي  العطددل العسددلري رددا  دد ً ال طاعددات رطضددا الددزمؽ 

وقددددد  (2)وطصدددد ق لًددددا ع اليددددد عسددددلرية راسددددخة طسددددًط  رددددا وظددددا  دولددددة ك ددددرو 
قددددر يؽ مددددؽ الددددزمؽ رهضددددل ملسسدددداعًا  اسددددتظاع   دددد ً الدولددددة رددددا اقددددل مددددؽ

العسلرية ط  عطد  هؾذ ا درقا  و ر دا  وعددأ طودؾاب العاصدطة الظطسداوية )ريظدا( 
  و سددظ  سدديظرعًا علددا معغددؼ دوح طور ددا  2865 و 2311مددرعيؽ رددا عددا  

الشرقية واليؾ ا  وطجدزا  مدؽ ال ادر الطتؾسد  وايظاليدا والظطسدا، كطدا رضدع  
دطاح ال ه اس دطاال  حتدا الصدارا  األرري يدة لسيظرعًا األرض الططتدة مؽ 

 .(1)جظؾ ا  وحدود الط رب األقصا  ر ا  وحتا رحد رارس والعراأ درقا  
مددؽ  Kayiوععدد ال  انددل الطلسسددة الدولددة الع طا يددة وراصددة ق يلددة قدداحا 

Oguzالتددرا األو ددؾز 
ق انددل عسددلرية رصددؾرة طساسددية عدددر   رددا ال دايددة  )*(
 ددددا اإلسددددحما وسدددد  طسدددديا وكددددا  العطددددل العسددددلري إلددددا عخددددؾ  الط دددداح العر 

)ال زو(  ؾ عطاد ا األساسا و ل ا ر دد عاؾلد  ال  يلدة الع طا يدة إلدا جديش 



 
 
 

  [10] (53) 21دراسات إقليطية                                                                 دراسات اإلقليطيةمركز ال     

    

 

وكددا  الدددور التدداريخا الدد ي قددا  رددس ال دديش الع طددا ا  (5)ق ددل ط  عصدد ق دولددة
رددا وظددا  دولددة واسددعة األطددرات ومددا عرعدد  علددا  دد ا الدددور مددؽ  تددان  طورز ددا 

سدددلرية التركيدددة ردددا ودايدددة الدولدددة والتدددا عدددؼ ريًدددا عطليدددات  طدددؾ الطلسسدددة الع
التظدددددؾير واإلصدددددحح التدددددا ط عددددد  ردددددا الط ددددداح العسدددددلري طو مدددددؽ ردددددحح 
اصظحح عظاصر عسلرية رطًا  الالؼ و ظا ععدد سياسدة الالدا  العسدلرييؽ 

االقتصدددادية واالجتطاعيدددة احدددد ط دددار اإلدارة العسدددلرية ردددا وظددددا  ردددا الط ددداالت 
 .  (4)واجتطاعيا   الدولة اقتصاديا  

وقد عرسخ  ملا ة ال يش را الط تط  التركا ق ل قرو  طؾيلة مض  رها 
الط ددداح العسدددلري كدددا  لل ددديش الهضدددل األ  دددر ردددا جطيددد  الهتؾحدددات التدددا 

 ( 2111-2111 ددددؼ الع طا يددددة ) (;881-83:1)ح  تًددددا الدددددولتا  السددددل ؾقية 
 هددددؾذ الدولددددة وجعلدددد  مظًددددا دولتددددا  ك يرعددددا  إلددددا الاددددد الدددد ي امتددددد رادددددود و 

الع طددا ا  )*(اال  شدداري الع طا يددة إلددا  ددحث قددارات األمددر الدد ي سددؾ  لل دديش 
ال يددددا  رددددادوار مًطددددة رددددا ع ييددددر الصدددددور العغددددا  والسددددحطيؽ حتددددا اسددددتظار 

 /22دور دددددؼ ردددددا  و  ًدددددا  ( 2651-2606السدددددلظا  الع طدددددا ا ماطدددددؾد ال دددددا ا )
ا عدؽ التددرل ردا واالستعا ة رطلسسة عسلرية طررو عظدوو وظه 2618حزيرا   سًد

العطليدددة السياسدددية حتدددا عددداود ال ددديش رعدددد سدددظؾات لدددؼ عدددد  طدددؾيح  عدرلدددس ردددا 
السياسة م ددا  علا  رار ما ودا جليا  ردا جطعيدة االعاداد والترقدا التدا ا ظل د  
راألسدددداس مددددؽ ودددديؽ صددددهؾت العسددددلر للطاحددددة رالسددددلظا  ع ددددد الاطيددددد ال ددددا ا 

عسدلي  األددؾا  علدا ط طيدة دور لتعيد و لػ  2101 ( را  يسا  2628-2101)
   .(3)العسلر را الاياة السياسية للدولة الع طا ية

عاالهد  الدولدة الع طا يدة  2126-2124ورحح الارب العالطيدة األولدا 
والظطسا والط ر وم  ط  ال ديش الع طدا ا طحدرز  صدرا  ردا معركدة  طلطا يام  

سددانر الطيددادحؽ علددا ال دديش ال ريظددا ا، ر ددد  ددز  رددا  2123 ددالي ؾلا عددا  
وا تزعددد  طمح ًدددا الطت  يدددة مدددؽ طسددديا  2126وا ًدددارت الدولدددة الع طا يدددة عدددا  
التدددا قيددددت السددديادة التركيدددة إذ  2110آب  20رط تضدددا معا ددددة سددديهر ردددا 
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 صدد  رددا طحددد وظؾد ددا علددا عادحددد عدددد ال ددؾات الطسددلاة، وحدددد عدددد طرددراد 
ورقاردة دوح طلف دخص وطرضع  إلددرات  (3>)ال يش وال ظدرمة راؾالا 

 .(8)الالها  وعادحد م دار األسلاة و ل ا  الخدمة العسلرية اإلج ارية
طمددددا رددددا الط دددداح االجتطدددداعا والدددد ي يعددددد مددددؽ العؾامددددل الطًطددددة التددددا 
سدددداعدت علددددا عًددددؾر ال دددديش التركددددا طداة مددددؽ طدوات التددددو ير رددددا الايدددداة 
السياسدددية والط صدددؾد الؾدددد  االجتطددداعا لل ددديش طي مركدددز ال ددديش التركدددا 

ملا تددس رددا الت ددؾيؽ اإلجتطدداعا للدولددة رطددا ياؾيددس مددؽ إرعدداد مختلهددة عتعلددت و 
رال يئددة األصددلية ألرددراد ال دديش سددؾا  اإلجتطاعيددة طو ال يئيددة الطلتسدد ة  تي ددة 
العطدددل ردددا الط ددداح العسدددلري، ويتهاعدددل كدددح العدددامليؽ ويتشدددلل ردددا الظًايدددة 

إذ عطلددؽ  (2)ال ظددار االجتطدداعا الدد ي حظتطددا إليددس العسددلريؾ  رددا طي م تطدد 
-:819)جظدددراالت العًدددد ال طًدددؾري ر يدددادة الضدددار  الشددداب مصدددظها كطددداح 

رعدد ط  راددؾا حددرب االسدت حح التركيدة دددد رجداح الالدؼ الع طددا ا  (81:1
وقؾات االحتحح الهر سا وال ريظا ا واليؾ ا ا وااليظدالا التدا احتلد  ارض 

وحليهتًدددا  لطا يددداطاأل اددددؾح رعدددد الادددرب العالطيدددة األولدددا التدددا  زمددد  ريًدددا 
الدولدددة الع طا يدددة عطلظدددؾا مدددؽ االحتهددداي رالددددور السياسدددا لل ددديش رعدددد سددد ؾ  

ودوليدددة وماليدددة طورز دددا قيدددا   إقليطيدددةالدولدددة الع طا يدددة اسدددتظادا  إلدددا عظدددؾرات 
الدولة الع طا يدة الطًزومدة علدا عؾقيد   رإج اراال  ليز رعد درؾلًؼ استا  ؾح 

قيددة التددا اددددظرت عركيددا ريًددا لل  دددؾح و دددا االعها 2110معا دددة سدديهر عددا  
عخلدا عركيدا عدؽ سديادعًا علدا الشدعؾب  يدر  طورز ارشروطًا ال اسية وكا  

التركيدددة والتظدددازح لليؾ دددا  عدددؽ رعدددض ال دددزر التركيدددة ردددا رادددر اي دددة واسددديا 
الص رو، و ل ا عوسس  ال طًؾرية التركية الادح ة را كظف حرب عسلرية 

عد ذلػ لط دط )اال  حوية( كؾسيلة ل ظا  قاد ا مصظها كطاح ورراقس رسخ  ر
ال طًؾريدددة الادح دددة والاهددداي عليًدددا وجعلًدددا احدددد الط ددداد  األساسدددية السددددتة 
)ال طًؾرية، الطّلية، الشع ية، العلطا ية، اال  حويدة، الدوليدة( للدسدتؾر التركدا 

إلددا ال دديش التركددا  2156الدد ي عًددد رددس مصددظها كطدداح ق يددل وراعددس عددا  



 
 
 

  [12] (53) 21دراسات إقليطية                                                                 دراسات اإلقليطيةمركز ال     

    

 

 ا عركيددا الادح ددة وقانددد  ؾرعًددا، ومظدد  ذلددػ الادديؽ عددّد ال دديش الدد ي اعت ددًر رددا
التركا  هسدس حداما حطدا ال طًؾريدة التركيدة واألمديؽ الطدلعطؽ علدا م ادنًدا 

 .(6)الستة
وععد الطلسسة العسلرية التركية مؽ طقؾو الطلسسات ردا الدولدة التركيدة 

ة األرددرو وط  ر ددا عظغطددا  و ددا سددلظة عليددا ع دد  رددؾأ الدسددتؾر وملسسددات الدولدد
 رطا ريًا الًيئات الطظتخ ة وعستطد   ً الطلسسة ط طيتًا مؽي

التظغددديؼ الددددارلا الطالدددؼ لًددد ً الطلسسدددة وعطتعًدددا راسدددت حلية كاملدددة ردددا  -2
ارتيار عظاصر ا ال يادية وودؾح رؤيتًا رشو  دور ا واأل دات العليا للدولة 

ة( مددؽ )الطلسسددة ال اوؾيدد رددا  دد ا الخصددؾص عصدد ق  دد ً الطلسسددة طددد س وددد
حي  ارتيار و ردراز وا ت دا  العظاصدر ال ياديدة والت ددد مدؽ دارلًدا ولديس مدؽ 
رارجًا إذ ط ًا عض  الترددياات لتدؾلا الطظاصد  ال ياديدة مظًدا وال يسدتظي  
رنددددديس ال طًؾريدددددة االرتيدددددار مدددددؽ ردددددارج  ددددد ً الترددددددياات كطدددددا ط  لطعغدددددؼ 

 لتركا. ال يادات العسلرية التركية رؤية ستراعي ية واداة للؾطؽ ا
دخامة ال ؾة العددية لل ؾات الطسلاة التركية راي  ط ًا عوعا ور دا  لًد ا  -1

الطعيدددار ردددا الطرع دددة ال ا يدددة رعدددد الؾاليدددات الطتاددددة األمريليدددة مدددؽ وددديؽ دوح 
إذ حزيددد عدددد األددخاص الطددؾانطيؽ للخدمددة  (1)حلدف دددطاح األطلسددا )الظداعؾ(

ؽ الت ظيدددد ط  دددر مدددؽ مليدددؾ ، وعددددد مدددؽ حددددرل سددد (89)العسدددلرية ردددا عركيدددا 
ددددددخص حدددددلدو   (833>8>)ددددددخص كدددددل عدددددا  ويتدددددؾزر حدددددؾالا  (13333=)

لل ددددؾات  (39333;)الخدمددددة العسددددلرية علددددا صددددظؾت ال ددددؾات الطسددددلاة ودددديؽ 
لل ؾات ال ارية، ويطلؽ لل يش  (333:>) لل ؾات ال ؾية و (3833=)ال رية و

د مددددددؽ الطددددددؾاطظيؽ الطددددددل ليؽ ل،عطدددددداح العسددددددلرية عظدددددد (81833:)ط  ي ظددددددد 
مددؽ ال ظددؾد رددا ق ددرص التركيددة.  (3333; - 333=:)الضددرورة ولدددو األعددراا 

جظددددي يعطلدددؾ  ردددا إطدددار عطليدددات األمدددؼ الطتاددددة وحلدددف  (333:)وحدددؾالا 
 .(20)دطاح األطلسا لاهظ السح 
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طمددددا ريطددددا حتعلددددت رالطًددددا  والسياسددددات الدراعيددددة ر ددددد حددددددت الطلسسددددة 
 ارة الهعالة للتادديات األمظيدة العسلرية لظهسًا م طؾعة ط دات عتط ل راالست

واألزمات واألودار الطت يرة علا الصعيد العدالطا وددطا  امدؽ عركيدا ددد 
الطخاطر والتاديات الدارليدة والخارجيدة وقدد وديؽ مؾقد   يئدة األركدا  العامدة 
لل يش التركا م طؾعة مؽ الطًا  التا ع   علدا عداعت الطلسسدة العسدلرية 

األزمددات وعطليددات اال تشددار  ظدداأ األمددؽ و دارة طورز ددا الددردر وعادحددد م دداح و 
الطادودة لل ؾات الطسلاة رضح  عدؽ عطليدات الادرب الت ليديدة، وا  قيدا  ال دؾات 
الطسلاة رطًامًا حتظلد  مظًدا العطدل علدا عاسديؽ قددراعًا التظغيطيدة والتسدلياية 
ة وال دددددرة علددددا إدارة العطليددددات األمظيددددة وعطليددددة دعددددؼ السددددح  واإل ا ددددة ومؾاجًدددد

االددددددظرارات واإلرظددددددار والتًدحدددددددات، ولدددددد ا ر ددددددد عوسسدددددد  السياسددددددة الدراعيددددددة 
 للطلسسة العسلرية علا الط اد ي

سح  را الؾطؽ سح  را العالؼ و ا الط ؾلة التا عظس  إلدا مصدظها  -2
  طاح طعاعؾرا.

 الطسا طة را عخهيف التؾعر را السياسة اإلقليطية والدولية. -1

 .طراديًات حلًا وسحمة حطاية الدولة والطاارغة علا اس -5

الضدددطا  العطلدددا لسياسدددات األمدددؽ ال طددداعا عاددد  مغلدددة حلدددف ددددطاح  -4
 األطلسدددددددددا )الظدددددددددداعؾ( واالعهاقددددددددددات العسددددددددددلرية مدددددددددد  ططددددددددددرات طرددددددددددرو رددددددددددا

 .(22)الشرأ األوس 
طمددا ريطددا يخددص عظغدديؼ الطلسسددة العسددلرية ر ددد  غددؼ الدسددتؾر التركددا 

والدولددة ويعدديؽ رندديس  رميددة ال ددؾات الطسددلاة ومؾقعًددا رددا الظغددا  السياسددا 
ال طًؾريددددة ورندددديس األركددددا  العامددددة وظددددا  علددددا اقتددددراح رندددديس الددددؾزرا  و ددددؾ 
مسددلوح طمامددس وم لددس الددؾزرا  مسددلوح طمددا  ال طعيددة الؾطظيددة رشددا  األمددؽ 
ال ؾما و عداد ال ؾات الطسلاة للارب والددرار وعلدا رنديس الدؾزرا  ط  حلتدز  

عختداًر الطلسسدة العسدلرية  هسدًا  را اقتراح ععييؽ رنيس األركا  العامدة رطدا
ق ح  ول ؽ سلظة إعح  الارب و رساح ال دؾات إلدا الخدارج مظؾطدة رال طعيدة 
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الؾطظيددددة ويتددددؾلا رندددديس األركددددا  العامددددة قيددددادة عدددددد مددددؽ صددددظؾت األسددددلاة 
وال ددؾات و ددؾ مسددلوح طيضددا  عددؽ عددؾلا العطليددات العسددلرية رهعاليددة وجا زيددة 

 .(21)وعو   ال ؾات الطسلاة التركية
     ثانياااااااا / دور السؤسداااااااة العداااااااكخية التخكياااااااة فاااااااي الحيااااااااة الدياساااااااية

 )ا نقالبات العدكخية(
رإملا  الطر  ال ؾح عؽ عركيدا سدؾا  كا د  ) غدا  طو دولدة( ط  ال ديش 
 طلسسة جؾ رية كا  قد عطل علا ار   صي س مؽ الاياة السياسية التركية 

إذ ععدد عركيدا ط طؾذجدا   (25)تركداو  ا راج  للطًارة التا حتالدا وًدا ال ظددي ال
للدوح التدا ي دؾ  ريًدا ال ديش وددور رنديس ردا الايداة السياسدية، إذ كدا  دور 
ال يش را السياسدة احدد الت اليدد التدا ارع ظد  رالظغدا  السياسدا ردحح عًدد 
الدولددة الع طا يددة رضددح  عددؽ ا ددس كددا  يط ددل رددحح علددػ الطدددة ال ددؾة اإلوداعيددة 

الت ددد  إذ ا ددس اردد  يعطددل مظدد  طوارددر ال ددر  ال ددامؽ عشددر الراندددة رددا الت دحددد و 
علا عاؾيل ال حد مؽ دولة ع ليدية إلا دولة عصرية، ورا العًد ال طًؾري 
 ا  لل يش دورا  رنيسيا  را عا يت االست حلد و قامة الظغدا  ال طًدؾري مظلد  

طدا احظؾ دؾ( و ير  - العشريظات مؽ ال ر  العشريؽ إذ ادظل  قادعس )اعاعؾرا
ودور ك ير ردا قيدادة الظضداح الدؾطظا الد ي عطخدض عظدس قيدا  عركيدا الادح دة 

ل ددؽ طعدداعؾرا ل ددو رعددد قيددا  الظغددا  ال طًددؾري إلددا إرعدداد ال دديش  2115عددا  
ردا  وطجًزعدسواعتطادً علا حزب الشدع  ال طًدؾري  (24)عؽ الاياة السياسية

سياسددة عا يددت إصددححاعس إذ رردد  كطدداح طعدداعؾرا دددعار رصددل ال دديش عددؽ ال
ومظددد  عدرلدددس رالايددداة السياسدددية إذ كدددا  طعددداعؾرا  هسدددس عسدددلريا  مظددد  ددددد ارس 
وادت ل رالسياسة إدت اال  رعاال ، وكا  مؽ الطراق يؽ والطتارعيؽ ل،حدداث ردا 
ال حد وكا  حدرسًا وي يطًدا كعسدلري وكشخصدية سياسدية وطدرا ردا ال دايدة 

ازيدة التددا  دؾو إقامتًددا ا دس لتاددح  الط تطدد  الودد مددؽ عوسديس جطًؾريددة ورجؾ 
حسددد  ال ددديؼ ال ر يدددة وت سددديؼ الؾعدددانف وددديؽ ال ددديش والشخصددديات السياسدددية 
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رددال يش مددؽ وجًددة  غددر طعدداعؾرا ي دد  ط  ي ددؾ  وتظهيدد  الطًطددة الطؾكلددة إليددس 
و ا حطاية ال طًؾرية مؽ األعدا  الدارلييؽ والخارجييؽ طما السياسة ري   

ورددددا وسدددد  الطراقدددد   (23)راطيددددةط  عضددددظل  وًددددا ملسسددددات ال رجؾازيددددة الديط 
للشددو  التركددا ا  حلطددس ال دد ور ال  اريددة لتعدداعؼ ملا ددة ال دديش رددا عركيددا إذ 
ط  ال  ارة التركيدة عاد  علدا االحتدرا  الشددحد للعسدلر والط ال دة ردا ع ددحر ؼ 
لاددد الظغددر إلددا جظددراالت ال دديش وؾصددهًؼ  ددزاة ردداعايؽ وصددظار م ددد عركيددا 

 ي يشد    ال يدة ااردا  األعدراا علدا مداع دة علا مدار التاريخ إلا الادد الد
ططهددددددالًؼ متطظدددددديؽ لًددددددؼ ط  يصدددددد اؾا )رادددددددؾات( طي جظددددددراالت رددددددا ال دددددديش 

 .(28)التركا
ددددًدت عركيدددا ع يدددرات مًطدددة رعلدددا الصدددعيد  2156ومظددد  طواردددر عدددا  

 2156عشريؽ ال دا ا  20السياسا الدارلا عؾرا مصظها كطاح طعاعؾرا را 
رناسدددة ال طًؾريدددة مدددؽ رعددددً ا دددر اجتطدددار  (Inönu)وعدددؾلا عصدددط  احظؾ دددؾ 

عشدريؽ ال دا ا مدؽ العدا   22الط لس الؾطظا التركا ال  ير ال ي ا تخ س ردا 
 هسس وكا  عليدس ط  حدؾاز  سياسدتس رطؾاصدلة العطدل رهلسدهة طعداعؾرا و غامدس 
مددؽ جًددة وعزاحددد الطعاردددة الدارليددة مددؽ جًددة طرددرو راصددة وا  العددالؼ كددا  

عددد  ردددس  ادددؾ حدددرب عالطيدددة  ا يدددة ولًددد ا سدددطق قدددد ددددًد عظدددؾرات رظيدددرة در
 .(22)وتشليل كتلة  ياوية مست لة معاردة را دارل الط لس الؾطظا ال  ير

ط دددارا  مًطدددة علدددا عركيدددا ر دددؼ  (>;81 -81:1)وكدددا  للادددرب العالطيدددة ال ا يدددة 
وقؾرًددددا علددددا الايدددداد رددددا علددددػ الاددددرب إذ دددددًدت عاددددؾال  مًطددددا  رددددا  غامًددددا 

ا مرحلدة التعدديدة الاز يدة و دؾ التاؾيدل الد ي جدا  السياسا و ؾ اال ت داح إلد
 تي ة رغروت دولية كا   ا  دارلية عط ل  را مظال ة عيارات عدحددة داردل 
عركيددا كا دد  قددد عارددد  سياسددة الاددزب الؾاحددد ومددا احد تددس مددؽ ا ددار سددل ية 

 . (26)علا الؾد  االقتصادي واالجتطاعا وال  ارا والدحظا
ة الازب الؾاحد عو رت الطلسسة العسدلرية ورا   ً الطدة التا عل  مد

التركيدددة وددد حث مت يدددرات  دددا التادددؾح إلدددا  غدددا  ععددددد األحدددزاب رعدددد ا تًدددا  
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الارب العالطية ال ا ية، واال ضطا  إلا حلف دطاح األطلسا )الظاعؾ( و داية 
 Demokrati)االع اً التضخطا لحقتصاد، رطد  صدعؾد الادزب الدديط راطا 

Partisi)  ع يدرت طولؾيدات  (3=81-3>81)وزعامدة عدد ا  مظددريس إلدا الالدؼ
الالؼ را  ير صالق ال يش ر عد ط  طص ا  األولؾية للديط راطية والتظطية 
لؼ يعد ال يش الطلسسة التا ي   عليًا ع   عا يت ذلػ ول طص ق ال ديش 

و ا ضطا  عركيا إلا حلف دطاح األطلسدا  (21)طداة للسياسة الخارجية التركية
كا د  ال دؾادر الؾسدظا مدؽ دد ا  ال ديش التركدا ردا الطدددارس  2131عدا  

العسلرية األمريلية واأللطا ية قد عهتا  علا العلؾ  العسدلرية واإلسدتراعي ية 
واالع ا ددات السياسددية رددا عددالؼ مددا رعددد الاددرب العالطيددة ال ا يددة، وطدو ذلددػ 
 إلدددا ا  سدددا  وددديؽ الضددد ا  ال  دددار والصددد ار علدددا رظدددؾ  األجيددداح والتعلددديؼ
وال  اردددة ودور عركيدددا ردددا العدددالؼ ال دحدددد، و الدددؾح مظتصدددف الخطسددديظيات مدددؽ 
ال ددددددر  العشددددددريؽ عددددددو ر الضدددددد ا  الصدددددد ار راالع دددددداً التضددددددخطا لحقتصدددددداد 
را خهضدد  درددؾلًؼ الا ي يددة دددطؽ طصددااب الرواعدد  ال اوتددة وطحسددؾا وتددد ا 

 إلددا ؼمددا كددا ؾا يدداملؾ  لدددو ا ضددطامً الطلا ددة االجتطاعيددة لًددؼ رالط ار ددة مدد 
ال يش وم  سار يًؼ مدؽ الضد ا  ال  دار مدا رطًو لددو وجدؾد ؼ ردا الطددارس 
وال ؾاعددد العسددلرية رددا دوح حلددف دددطاح األطلسددا وارعدد   رلددل ذلددػ اعت دداد 

  الالؾمددة والضدد ا  األعددراا رددو ًؼ حددراس ال طًؾريددة التركيددة وقددد دددعروا ردد
التركيددددددددة )الاز يددددددددة( طصدددددددد ا  عدددددددداجزة عددددددددؽ حطايددددددددة الظغددددددددا  ال طًددددددددؾري 

 .(10)عؾركااالعا
ل د كا   ال ؾات الطسلاة التركية عامدل طساسدا ردا السياسدة التركيدة 

اس. ا .  طلهدسطيلة ال ر  العشريؽ وي ت س ال اح  )جؾ   ؾرعؽ( مدؽ كتداب 
قؾلس )لؾ ط ظا عؾ لظا را التداريخ التركدا وصدؾال  ألي   ظدة  2185ريتشر عا  

التركدددا ددددًرة  دددؼ ال دددادة ي دد  عليًدددا ارتيار دددا لؾجدددد ا ط  ط  دددر قددادة الط تطددد  
العسدددلريؾ ( ولدددؾ  راجددد  رارتصدددار الظاحيدددة التاريخيدددة وكلظدددا  عدددرت الت اليدددد 
اال  شارية را عركيا وكيف إعتاد ال يش اال  شاري التدرل مرارا  وع درارا  ردا 
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   2618حزيددرا   22 السياسددة الع طا يددة، وكيددف عددؼ ال ضددا  علدديًؼ رددال ؾة رددا
ة لؼ يض   ًاية لتدؾر  العسدلرييؽ األعدراا ردا إال ط  ال ضا  علا اال  شاري

الطلرخ )ليطا  رؾ  سا درز( ال ي  السياسة التركية ويرج  )جؾ   ؾرعؽ( إلا
يصددف ريددس السددظؾات الخطددس التددا طمضددا ا رددا عركيددا ردد كر ا ددس عظددد  ًايددة 

 طلطا يااستدعي  للط ؾح إما  صاح  ال حلة إم راطؾر  2125عشريؽ ال ا ا 
 دارات التاليدة )ي د  عليددػ ط  العًدتؼ إطحقدا  مدؽ يالدؼ رددا الد ي حدد ظا رالع

عركيدددا سدددؾا  كدددا  األعدددراا ال دددداما ط  األعدددراا ال ددددد وي ددد  عليدددػ ط  عدددؾلا 
و ظددا الوددد مددؽ دراسددة عدددرحت ال دديش رددا  (12)ا تطامددػ رددال يش وحدددً ر دد (

 2122و 2180السياسة التركية )اال  حردات العسدلرية( التدا حدد   ردا عدا  
 وكاالعاي ومعررة األس اب والدوار  2112و 2160و
 1960 أيار 27  / انقالب أو 

 (3=81 – 3>81)دددددًد الع ددددد الدددد ي حلددددؼ رحلددددس الاددددزب الددددديط راطا 
عؾسدي  وععضديد دور اإلسدح  ردا الايداة السياسدية التركيدة ر دد طل د  حلؾمددة 

 األذا ال ددا ؾ  الدد ي كددا  حددظص علددا ط  حرردد   2130عددد ا  مظدددريس عددا  
رالل دة العر يدة، كطدا طصد ق ال درآ  ال دريؼ  األذا رالل ة التركيدة روصد ق  للصحة

حتلدددا ردددا ماظدددات اإلذاعدددة الرسدددطية وطدرلددد  الدراسدددات الدحظيدددة  مددددارس طمدددا  
جددام  إدددارة إلددا عددرميؼ عشددرات ال ؾامدد  رددا  (33>8)ورظيدد   وجددرو وظددا  

لادزب ، ل د ررج اإلسدح  السياسدا ليصد ق سياسدة وعهًدا ا2132-2130الطدة 
الديط راطا را مدة الخطسديظيات  دؼ ليصد ق ريطدا رعدد الطت يدر الطعدادح لل ديش 
والظخ ة العلطا ية ول د ارعهع  التاد حرات مدؽ العلطدا ييؽ والسديطا حدزب الشدع  
ال طًؾري مؽ ط  سياسدة مظددريس ردا عؾعيدف اإلسدح  قدد ع لد  ال ار دة إلدا 

ظددريس ورتاد  ال داب طمددا  إذا دا  صدا ية مدد  م عركيدا ولدؼ ع دد علددػ التاد حرات
 . (11)طوح عدرل عسلري را عاريخ عركيا
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عرردد  ال طًؾريددة التركيددة وألوح مددرة  2180طيددار  12ورددا صدد اح حددؾ  
را عاريخًا الطعاصر طوح ا  حب عسلري وكا    ا اال  حب صددمة ك يدرة 
لل  يددر مددؽ الظدداس رددا عركيددا ومظعظهددا  رظيددرا  رددا الايدداة السياسددية الدارليددة 

ولت ريددر اال  ددحب ال دا ال ظددراح )الدد  ارسدح  عددؾركيش( ويا ددا  جددا   (15)يدالترك
ريس )ط  د ا  م لس قيادة ال ؾرة قامؾا ردا  حب ر در اليدؾ  مدؽ اجدل ودد  
حدددد للتظددداحؽ الاز دددا األرعدددؽ الددد ي  دددؾو ردددال حد إلدددا الددددرا األسدددهل مدددؽ 

را  الشدد اأ والهؾدددا وحدداوح عطزيددت وحدددة الشددع  التركددا وداس كرامددة الشددر 
وا   دددت اال  ددحب  ددؾ عصددايق م ددرو الايدداة الديط راطيددة رددا  طوظانددسمددؽ 

صرح ال ظراح وقاند اال  حب  2180و عد اال  حب العسلري عا   (14)ال حد(
ال ظانيدددة مددد   2134)جطددداح كؾرسددديل( ملكددددا  عدددد  الظيدددة رإل دددا  اعهاقيدددة عدددا  

ف ددددددطاح الؾاليدددددات الطتاددددددة األمريليدددددة طدددددؾح ودددددد  ال دددددؾات وددددديؽ دوح حلددددد
األطلسا، وط دت حلؾمتس ارع اطًا الؾ يدت ردالالف والطعا ددة الطركزيدة و دؾ 

رو س قد طوجد  (8=81-:>81)الطؾقف ال ي وصهس الرنيس األمريلا احز ًوور 
الشدعؾر راالمتظددا  لديددس ولدددو حلهددا ً ال در ييؽ إذ ط   دد ً األحددحت لددؼ عؾجددد 

عؾ يدت عدرو الصدداقة  إال للدرار عؽ العدالؼ الادر وط دد حدرص حلؾمتدس علدا
 .(13)والتعوو  م  عركيا

ل د وجس ال يش عدة اعًامات لالؾمدة عدد ا  مظددريس ط طًدا ا تًداا 
الدسددددتؾر واسددددتخدا  ال دددديش طداة للصددددرار الاز ددددا واسددددتخدا  طمددددؾاح الشددددع  
التركددا لتا يددت ملاسدد  دخصددية ويطلددؽ علخدديص الغددروت التددا طدت إلددا 

 كطا حلاي 2180قيا  اال  حب العسلري را طيار 
عظددددددؾر الصددددددرار السياسددددددا ودددددديؽ الاددددددزب الددددددديط راطا وحددددددزب الشددددددع   -2

ال طًؾري ول ؾ  الازب الاا ؼ إلا طسدالي   يدر ديط راطيدة ع داً العظاصدر 
الطعاردة عتط ل را سلسلة مؽ االعت االت ددطل  مادرري الصداف، ومظد  

 االجتطاعات السياسية.
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ت العسدددلرية عدددد ؾر الؾدددد  االقتصدددادي رسددد   ا ضدددطا  عركيدددا ل،حدددح -1
والتا عرع   عليًا التزامات مالية وعسدلرية اددظرت إلدا طلد  الددحؾ  مدؽ 

 2180الدددوح ال ر يددة وارعهعدد  مدددحؾ تًا إذ ول دد  دحددؾ  عركيددا الخارجيددة عددا  
 مليار ليرة عركية. (8)دحؾ ًا الدارلية ر د ول    طمامليار ليرة عركية،  (89)

 ا.عؾعر العحقات الطد ية العسلرية را عركي -5

رسدددد   عددددد ؾر  2132ر دددددا  الاددددزب الددددديط راطا دددددع يتس راصددددة رعددددد عددددا   -4
 .(18)الؾد  االقتصادي

ورا   ً الطدة سع  ل ظة الؾحدة الؾطظية إلا صديا ة دسدتؾر جدحدد 
للددد حد وقدددد جدددا ت صدددي ة الدسدددتؾر ردددا م ددداح عشدددليل وارتصددداص الًيئدددات 

اسددية مددؽ قددادة الاا طددة مؾازيددة للطصددالق السياسددية واالقتصددادية للظخ ددة السي
 (12)ال دديش وال يروقددراطييؽ وال رجؾازيدددة الؾطظيددة والطتط لدددة ردداألحزاب الرنيسدددة

جددرو االسددتهتا  علددا مسددؾدة الدسددتؾر إذ صددادأ عليددس  2182عطددؾز  1ورددا 
مدؽ األصدؾات و عدد  %80الشع  واجري استهتا  دع ا عليدس وحصدل  سد ة 

مدددة مدددؽ اجدددل إعدددادة إعدددح   تدددان  االسدددتهتا  وددددط العطدددل ردددإجرا  ا تخاردددات عا
طجري  اال تخارات وكا    2182عشريؽ األوح  23الالؼ إلا الطد ييؽ، ورا 

وط دد دسدتؾر  (16)را م دمة األحزاب التا رازت  ؾ حدزب الشدع  ال طًدؾري 
مظس ط   واجد  ال دؾات الطسدلاة التركيدة  دؾ اال تطدا   (>:)را الطادة  2182

 .(11)وحطاية الؾطؽ التركا وال طًؾرية 
 )انقالب السحكخة( 1971 ارآذ 12ا / انقالب ثاني

رعد عدؾلا حدزب العدالدة ورناسدة سدليطا  ديطيرندل السدلظة ا در ردؾًز ردا 
قد  ديطيرنل ور ام  حلؾمتدس للط لدس الدؾطظا  2181ا تخارات عشريؽ األوح 

ال  يددددر والتددددا ا هددددل ريًددددا معال ددددة الطشددددا ل االقتصددددادية واالجتطاعيددددة التددددا 
ط ددار اسددتيا  األحددزاب السياسددية الطعاردددة، وطسددًط   ععددا ا مظًددا الدد حد مطددا

عطليددات الته يددر رددا الطظشدديت الظهظيددة وحددؾادث اال تيدداح السياسددا رددا دردد  
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ال يددادة العامددة لل ددؾات الطسددلاة إلددا إصدددار ويددا  ذكددر ريددس اعت دداح ا ظدديؽ مددؽ 
الزعطدددا  العسدددلرييؽ وتًطدددة عادددريض ال دددؾات الطسدددلاة علدددا ال يدددا  ردددا  حب 

دح علا وجؾد ع مر را صهؾت ال يش، رضح  عؽ إحالة مدا عسلري مطا ح
. وارعهعدد   سدد ة التضددخؼ واوتدددا  (50)دددار  علددا الت اعددد (833)ي ددرب مددؽ 
كطددددا عهدددداقؼ  %10.2طصدددد ق معدددددح التضددددخؼ الظ دددددي سددددظؾيا   2181مددددؽ عددددا  

مليددؾ   181و لددا الع ددز  رددا الطيددزا  الت دداري  2181الع ددز الت دداري عددا  
مليددؾ  دوالر ومااولددة الدولددة لاددل  414وصددل إلددا  2122دوالر، ورددا عددا  

مسالة عطؾيل االستيراد ومؾار ة طسعار السل  التصددحرية الطاليدة مد  العالطيدة 
 2120ل ددا عخهددض ميزا يددات إعا ددة السددل  الطصدددرة قامدد  الالؾمددة رددا آب 

 (1)وارعهد  سدعر صدرت الددوالر الؾاحدد مدؽ  %88.8رخهض قيطدة الليدرة إلدا 
ليدددرة عركيدددة إال ا  التعدددؾيؼ ال دددؾ ري لليدددرة التركيدددة لدددؼ  (>8) ليدددرة عركيدددة إلدددا
وصدل  األوددار ردا عركيدا  2122-2120، و يؽ عداما (52)ياسؽ األودار

إلددا مرحلددة صددع ة وادددتدت التظاقضددات عطليددا  رددا مختلددف االع ا ددات وق ددل 
طي دا  طردر ع در عدؽ ذلدػ ردا عدردي الؾدد  االقتصدادي ردا الد حد وردا 

طسددؾ  عددا  مددؽ  2120شددير الصدداارة التركيددة طصدد ق عددا   دد ا الط دداح كطددا ع
ر دددطت  2122طعددؾا  الع ددد األريددرة، كطددا زادت عددا رة العظددف رددا طوانددل عددا  

مؾجددة مددؽ اال تيدداالت إذ ا تيددل عدددد مددؽ الضدد ا  األمريلددا  العددامليؽ رددا 
ال ؾاعددد العسددلرية رددا عركيددا، و الط اوددل قتددل عدددد مددؽ ددد ا  ال دديش التركددا 

استطرت حالة االددظراب السياسدا حتدا ودايدة  (51)طؾاجًاتعلا ا ر علػ ال
إلا دعدؾة الط لدس العسدلري األعلدا  مطا در  )مطدوح طا طاأ( 2122عا  

اسددتلؼ  آذار 21لع ددد اجتطددار اسددت ظانا رشددا  إقصددا  سددليطا  ديطيرنددل، ورددا 
مددد كرة مؾقعدددة مدددؽ )مطددددوح  (:818-==81)الدددرنيس التركدددا جدددؾدت صدددؾ اي 

كدددددا  العامدددددة )ورددددداروأ كدددددؾرلر( قاندددددد ال دددددؾات ال ريدددددة، طا طددددداأ( رنددددديس األر 
وال ظددراح )ماسددؽ ردددا ؾر( قانددد ال دددؾات ال ؾيددة، واالدميدددراح )جددحح ايلؾكلدددؾ( 
قاندددد ال دددؾات ال اريدددة دعدددؾا إلدددا إي ددداد حلؾمدددة قؾيدددة وجددددحرة رال  دددة واعًطدددؾا 
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حلؾمددة ديطيرنددل رع ز ددا عددؽ حددل الطشددا ل التددا حؾاجًًددا ال لددد وعددد  قدددرعًا 
وا ًددا جددرت الدولددة  2182  اإلصددححات التددا  ددص عليًددا دسددتؾر علددا عظهيدد

إلدددا اال شددد اأ والهؾددددا واال ادددرات عدددؽ م ددداد  طعددداعؾرا مطدددا درددد  حلؾمدددة 
ع دددديؼ اسدددت التًا وعضدددطظ  االسدددت الة )ا دددس مدددؽ  يددددر  سدددليطا  ديطيرندددل إلدددا

الططلدددؽ ط   ؾردددت وددديؽ الطددد كرة والدسدددتؾر وال دددا ؾ  و  لًدددا حرريدددا  مددد  الدولدددة 
 .(55)ل ا را ا طقد  )م  االحترا ( است الة الالؾمة( الشرعية

)ا  ددحب الطدد كرة(  2122 آذار  21وقددد دددلل اال  ددحب العسددلري رددا 
اسدددت ارة للتددداز  الطدددزمؽ ردددا الايددداة السياسدددية ورشدددل الالؾمدددات الطد يدددة ردددا 
إي ددداد حلدددؾح لحزمدددات الصدددع ة ردددا الددد حد وراصدددة التاددددي الددد ي ددددعر ردددس 

طلسسددة العسددلرية مددؽ عزاحددد  شددا  اليسددار الشدديؾعا رددا الظ  ددة السياسددية وال
عركيدددا، وقدددد إذيددد   دددص الطددد كرة التدددا وجًددد  إلدددا رنددديس ال طًؾريدددة ورنددديس 

وقددد عضددطظ  عدددة   ددا  مظًددا  2122 آذار 21الالؾمددة وساسددة آرددريؽ رددا 
السياسات التا اع عًا ال رلطا  والالؾمة إلا إيصاح ال حد إلدا ودد   طدت 

 شؾب حدرب ط ليدة و ردحح ردا األوددار االجتطاعيدة  عسؾدً الهؾدا وعؾق 
واالقتصددادية...  وطددددارت الطددد كرة كطدددا ردددا الدددظص الط تظدددف ط  الددد حد قددداب 
قؾسيؽ طو طد ا مؽ حدوث ا  حب عسدلري طو  دؾرة و لد ا ر دد كا د  رطظزلدة 
ا  دددحب اسدددت اقا و دددؾ مدددا ط دعدددس التسدددرياات الؾاسدددعة الظظددداأ ردددا الطلسسدددة 

كدا ؾا مدؽ  2122 آذار 21عغؼ الطسرحيؽ مؽ ال ديش رعدد العسلرية إذ ا   م
 .(54)الض ا  الراديلالييؽ اليسارييؽ 

ورددا اليددؾ   هسددس الدد ي حدددث ريددس اال  ددحب اعًددؼ حددزب العطددل التركددا 
Workers Turkish Party (WTP)  وتددروي  الدعايددة للشدديؾعية والتاددريض

 األعطداحا اسدت طاح وكا د  اإلجدرا ات التاليدة  د األ درادعلا ال ؾرة ومااراة 
ال ا ؾ ية وال يروقراطية الطيدا ية ل طد  الط طؾعدات اليسدارية و ردراج مظتسد يًا 

وكدا  مدؽ  اإلعدح ومليدحًا مؽ ال يش وملسسات الدولة والظ اردات ووسدانل 
وددديؽ علدددػ اإلجدددرا ات اعدددداد دسدددتؾر جدحدددد للددد حد يختلدددف ك يدددرا  عدددؽ دسدددتؾر 
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اطيددددة والاريددددات العامددددة، وا تخدددد  ل ًددددة الظصددددؾص الطتعل ددددة رالديط ر  2182
 2125 يسدا   8رنيسا  لل طًؾرية را  (8113 -:818)ال ظراح رخري قؾرعؾا 

كا   حلؾمدة  ًداد احدريؼ  2125رلها  للرنيس جؾدت صؾ اي و الؾح صيف 
 23-2121مدددداحؾ  11( ورريددددد ميلدددديؽ )2121مدددداحؾ  11-2122ديسددددط ر  22)

( والالؾمدددات 2124حظددداحر  18-2125اوريدددل  23( و عددديؼ عدددالؾ )2125اوريدددل 
  ً عط ل حلؾمات عصريف اعطاح قد ط  زت الطًا  السياسية الطظلؾ ة مدؽ 
ق ل ال يش و ا إعادة ال ظية وال ظية ال ا ؾ يدة الدسدتؾرية للظغدا  الادا ؼ الد ي 
يعضددد الدولددة الطركزيددة رطؾاجًددة الط تطدد  الطددد ا وال ددؾو السياسددية الطظال ددة 

 .(53)رالت يير
 1980 أيمول 12الب ثالثا / انق

إ  األزمدة االقتصددادية التددا لددؼ يسدد ت لًدا م يددل، والتددا اجتاحدد  عركيددا 
مؽ  تان   ياب االست رار السياسا، وك لػ ارعدادات الصددمة ال ؾيدة  روقط 
، والاصار ال ي ررددتس الددوح ال ر يدة ردا طع داب احدتحح عركيدا 2125لعا  

غددددا  السياسددددا و ضددددؾب ، وا عدددددا  ال  ددددة رددددا الظ2124لشددددطاح ق ددددرص عددددا  
عددددداد  2121عشدددددريؽ ال دددددا ا  21وردددددا  (58)االسدددددت طارات األجظ يدددددة وال دددددروض

سدددليطا  ديطيرندددل إلدددا الالدددؼ مددد  ملددددرات وادددداة عددددعؾ إلدددا التهددداؤح ردددا 
إصددحح االقتصدداد التركددا رالتشددوور م ادددرة مدد  صددظدوأ الظ ددد الدددولا وعلددا 

طي طددارات  نياتالر ؼ مؽ ذلػ عد ؾر االقتصداد التركدا ولدؼ عغًدر اإلحصدا
وكدددد لػ   ددددص العطلددددة  %200للتاسددددؽ مدددد  وصددددؾح معدددددالت التضددددخؼ إلددددا 

مليدار ليدرة عركيدة كطدا ارعهعد   (98)األجظ ية والدحؾ  الخارجيدة التدا وصدل  
وصدددار العظدددف حًددددد ر يدددا  حدددرب  (52) سددد ة ال ظالدددة وازداد العظدددف السياسدددا

عظدف ددخص دداية ال (9333)سد    ادؾ  2121 – 2126عاما  ط لية رها
  عدددددد الضدددداايا وصددددل إلددددا ط  ددددر مددددؽ إردددد 2160السياسددددا، طمددددا رددددا عددددا  

طددخاص ردا  (1) دخص، و يظطا كا  الطعدح اليدؾما ل تلدا العظدف (33>8)
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، وددد ع  2160دخصددا  رددا العددا   (=8)ر ددد وصددل إلددا  2121 ًايددة عددا  
األجؾا  الطتوزمدة و يداب األمدؽ عشدليل م دامي  مسدلاة حظتطدا معغطًدا إلدا 

 .(56)طتظرت واليطيؽ الطتظرتاليسار ال
ومدددؽ ال ددددحر رالددد كر ط  جظدددراالت الطلسسدددة العسدددلرية التركيدددة كدددا ؾا 
حرو  ا  الؾق  قد حا  للتدرل و  ًا  حالة التدد ؾر، إال ط  ال ظدراح كظعدا  
ايهددر  حدداح دو  ذلددػ، وقددرر الضدد ا  عؾجيددس رسددالة عًدحددد عددؽ طريددت رندديس 

سد ت لل دؾات الطسدلاة ا  عددرل  ال طًؾرية إلا جطي  األحزاب كا   صًا  
وط ًدا سدؾت عطدارس  2122 و 2180را الا  ة األريدرة مدرعيؽ إلقدرار الظغدا  

ح ًددددا الدسددددتؾري عظددددد الضددددرورة  ورددددا األسدددد ؾر الدددد ي سدددد ت اال  ددددحب وقدددد  
 8حاد دددا  جعدددح ال دددادة العسدددلريؾ  ي دددررو  ال يدددا  ردددا  حب عسدددلري، رهدددا 

حشددد جطددا يري ك يددر رددا الطركددز  قددا    ددؼ الدددحؽ طر لددا  وتددزعؼ 2160طحلددؾح 
اإلسددحما رددا مدحظددة )قؾ يددة( جظددؾب العاصددطة التركيددة )ط  ددرة(  تددف رحلًددا 
الطتغدددا رو  مظدددددحؽ رالعلطا يدددة األعاعؾركيدددة، ودعدددؾا إلدددا ددددرورة التصددددي 
لطؾجددة مددا طسددطًؾ )ال هددر واإللادداد والشدديؾعية( و تهددؾا )عركيددا إسددحمية( و لددا 

وردددا الؾقددد   هسدددس ال دددا وؾلظدددد طجؾيدددد  ددددخص، (3333>)عددددد الطتغدددا ريؽ 
ردا ع طد  العاداد العطداح ردا ط  درة حيد  قداح ريدس  إ   2160رظارا  را عا  

علا العطداح ط  ال يعت درو  ط هسدًؼ مشدا دحؽ لط اريدات كدرة ال دد  ول دد حدا  
  الؾق  ل دزو السداحة  ول دد رسدر قدادة ال ديش  د ا ال دؾح علدا ا دس إددارة اا

 .(51)إلا الشؾارر م ادرة للعطاح رالخروج
وكا   عركيا رااجة ماسة لل اية إلا عطلية إ  إذ وع ير رس   الطشدا ل 
والهؾددا وا تشددار ا رددا عركيدا إلددا الاددد الدد ي طصداب الالؾمددة التركيددة الع ددز 

قدداد  2160 طحلددؾح 21ورددا  (40)عددؽ حلًددا و زا  ذلددػ قامدد  الطلسسددة العسددلرية
مددة لل دديش التركددا ا  حرددا  عسددلريا  ال ظددراح ) ظعددا  ايهددر ( رندديس األركددا  العا
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طعلظدددد  ريددددس األحلددددا  العرريددددة واعت لدددد  زعطددددا  األحددددزاب السياسددددية وعدددددد مددددؽ 
 .(42)ال رلطا ييؽ وحغر الظشا  السياسا

الد ي إذيد  ردا السداعة السادسدة  (8)وط  ا  لطا جا  را ال يا  العسدلري رقدؼ 
ركيدددا كا ددد  صددد احا  رالتؾقيددد  الطالدددا ردددا  طسددد اب عددددرل العسدددلرييؽ ردددا ع

)إ  الدولددة وطجًزعًددا الرنيسددية كا دد  عدداجزة عددؽ العطددل وا  الًيلددل   دداألعا
الدسددتؾري كددا  مليئددا  رالتظاقضددات وا  األحددزاب السياسددية كا دد  متظررددة رددا 
مؾاقهًا، وعهت ر إلا اإلجطدار الضدروري لطعال دة مشدا ل الد حد و تي دة ل دل 

 شددددظتًا ولددددؼ ععددددد حيدددداة  دددد ً العؾامددددل ر ددددد زادت ال ددددؾو )اال هصددددالية( مددددؽ ط
 .(41)آمظةالطؾاطظيؽ 

طيضدددا   اددددظرت  (8)وقددد ذكدددر ال ظدددراح كظعدددا  ايهدددر  ردددا ال يدددا  رقدددؼ 
ال دددؾات الطسدددلاة التركيدددة ال تدددزار السدددلظة وًددددت حطايدددة وحددددة الددد حد واألمدددة 

وددطا  امدؽ الظداس ومطتل داعًؼ وسدعادعًؼ ورردانًؼ، وح ؾأ وحريات الشدع  
وا تشددددرت رددددا دددددؾارر  (45)عادة سدددديادة الدولددددة ولضددددطا  عظ يددددت ال ددددا ؾ  واسددددت

العاصددطة التركيددة ط  ددرة وكدد لػ رددا اسددتا  ؾح الدددرارات وحددامحت ال ظددؾد وعطدد  
 إقامدةالسيظرة علا الطؾاق  الرنيسية را الطد  وعؾجس رعض الض ا  إلا م در 

رندديس الددؾزرا  سددليطا  ديطيرنددل ورندديس الطعاردددة وؾلظددد طجؾيددد وعددؼ اعت الًطددا 
كطددا قامدد  قددؾات ال دديش راعت دداح عشددرات  ط  ددرة رددوطراتا معسددلر وعزلًطددا ردد

ردددا مظددداطت متهرقدددة معلظددديؽ  طيضدددا  الشخصددديات السياسدددية ردددا الدولدددة وعزلًطدددا 
 .(44)  اح اال  حب وعسلؼ ال ؾات الطسلاة التركية الالؼ را ال حد

 اعخددددداذوا دددددر   ددددداح اال  دددددحب اع ًددددد  ال يدددددادة العسدددددلرية العليدددددا إلدددددا 
الدسددددتؾر وحددددل ال رلطددددا  رط لسدددديس )الظددددؾاب  إل ددددا طورز ددددا  إجددددرا ات عدحدددددة

والشددديؾخ( وطسدددظدت الصدددححيات التشدددريعية والتظهي يدددة لط طؾعدددة عتدددولف مدددؽ 
رطسددة ددد ا  ك ددار رددا ال دديش التركددا، و ددؼ رندديس األركددا  العامددة وقددادة 
ال ؾات ال ريدة وال ؾيدة وال اريدة وقاندد ال ظدرمدة وعدؾلا رنديس األركدا  العامدة 

و سدددد   الطؾقدددد  الدددددراعا  (43)ايهددددر ( رناسددددة الط لددددس والدولددددة معددددا  ) ظعددددا  
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دددددطاح األطلسددددا درعدددد   االسددددتراعي ا الدددد ي عطل ددددس عركيددددا رددددا قددددؾات حلددددف
العؾامل الدارلية و  لًا را التع يل ر رار العسلرييؽ راسدتح  السدلظة م اددرة 

 .(48)روحدحًؼ
ارة طعلددددؽ ر دددر اال  دددحب مدددؽ ق ددددل وز  2160طحلدددؾح  21-22وردددا ليلدددة 

الخارجية األمريلية كطا ط  اال  حوييؽ كا ؾا قد ارظروا  اعهيا  سهارة الؾاليات 
الطتادددة األمريليددة رددا ط  ددرة روقددل مددؽ سدداعة علددا ال ددد  رددا عظهيدد  اال  ددحب 
الدددد ي جددددرو رعددددد زيددددارة كددددا  قانددددد سددددحح الظيددددرا  و ددددؾ عضددددؾ رددددا الل ظددددة 

 دل مددة قصديرة مدؽ حددوث العسلرية قد قا  وًا للؾاليدات الطتاددة األمريليدة ق
اال  حب كطا جرو اال  حب را وق  كا   ريس قؾات حلف دطاح األطلسا 
ع دددري مظاوراعًدددا ال ريدددة علدددا األراددددا التركيدددة ومدددؽ جًتًدددا وصددده  اإلدارة 

 .(42)إلا االرعياح طدوعطل جيد  رو ساألمريلية اال  حب 
م لددس عشددليل  إعددادة ددؾ  2160وا  ط ددؼ مددا قددا  رددس العسددلريؾ  عددا  

 و يطظددة العسدلر عليددس (Milli Guvenlik Kurulu) )*(األمدؽ ال دؾما التركددا
 و عددددددد ط  طصدددددد ق ال ظددددددراح كظعددددددا  ايهددددددر  رنيسددددددا  للدولددددددة طصدددددد ق ال ظددددددراح
)حيدددر سددالتيػ(  اندد  رندديس األركددا  طميظددا  عامددا  لط لددس األمددؽ ال ددؾما رددا 

 ظددراح قانددد سددحح ال ددؾ، وال طصدد قحدديؽ ا  ال ظددراح )عاسدديؽ دددا يؽ كايددا( 
 ) دددددددؾر الددددددددحؽ ارسددددددديؽ( قاندددددددد ال دددددددؾات ال ريدددددددة واألدميدددددددراح )  ددددددداة عدددددددؾمير(
 قانددددددد ال اريددددددة، وال ظددددددراح )سددددددادات سيحسددددددؾ ( قانددددددد الدددددددرا، رضددددددح  عددددددؽ
 وزيددددددر الدارليددددددة والخارجيددددددة ورندددددديس الددددددؾزرا  ورندددددديس ال طًؾريددددددة طعضددددددا 
 رددددا الط لددددس، وادرددددل م لددددس األمددددؽ ال ددددؾما التركددددا رددددا صددددل  الدسددددتؾر

 الددددد ي طعددددداح امتيدددددازات 2161عسدددددلريؾ  و دددددؾ دسدددددتؾر عدددددا  الدددد ي وددددددعس ال
 .(46)  يرة للسلظة التظهي ية

 طا طدار كظعا  ايهر  وللطرة األولا را الطلعطر الصداها الد ي ع دد 
ا دس سديتؼ  وطعلدؽ   ال ديش جدا  لي  دا مددة طؾيلدة... ور 2160 طحلؾح 28را 

)ا  عركيددا  طيضددا   كطددا ط دد (41) إعدادة الديط راطيددة ردا مدددة مع ؾلدة مددؽ الدزمؽ(
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ستغل علدا والنًدا لالدف ددطاح األطلسدا( ولدؼ يلتدف اال  حويدؾ  رالتؾجًدات 
ال  يدرة للسياسددة الخارجيدة التركيددة رورضدلية العحقددة مد  ال ددرب ودل زاد مددؽ علددػ 
التؾجًات كاال هراج ال ي حصل م  العحقة اليؾ ا ية التركيدة وررد  الهيتدؾ ددد 

 .(30)ف دطاح األطلساعؾدعًا إلا ال ظاح العسلري لال
 )ا نقالب األبيس( 0997رابعا / انقالب عام 

 2118حزيدرا   11يعد م ا    ؼ الدحؽ طر لا  للسلظة را عركيا ردا 
رددا طوح ولددد مسددلؼ يعتطددد الظغددا  العلطددا ا حددد ا  عاريخيددا ، وددل عدددت ع ر تدددس 
جدحددددة ورريددددة وكدددا  امدددرا  م يدددرا  ا  حتدددرطس ذو عؾجدددس إسدددحما السدددلظة عدددؽ 

ريددت الديط راطيددة رعيدددا  عددؽ األسددالي  األرددرو و دددعؼ وعوحيددد دددع ا ك يددر، ط
ل ددد اعًددر  دد ا التاددالف ودديؽ   ددؼ الدددحؽ طر لددا  صدداح  الطيددؾح اإلسددحمية 
و دديؽ عا سددؾ عشدديلر ازدواجيددة الًؾيددة التركيددة ويشددلل   ظددة عاددؾح رددا عدداريخ 

اسدية علدا ال طًؾرية التركية وم ل عؾلا رنيس وزرا  عركا ع ؾ  رلسدهتس السي
 .(32)اإلسح  ا ش اقا  سيلؾلؾجيا  را التاريخ التركا

وقدددددد اع ًددددد  الطلسسدددددة العسدددددلرية ردددددا عركيدددددا إلدددددا اعت دددددار )اإلسدددددح  
ال دددددؾما ل ًدددددة سدددددعيس لت دددددؾيض م ددددداد   ل،مدددددؽالسياسدددددا( عًدحددددددا  م اددددددرا  

ال طًؾريددددة وعطلددددس علددددا ع يددددر ط يعددددة  الدولددددة والط تطدددد   ددددؼ وظانًطددددا ورددددت 
ية( وقدددد اعت دددر رنددديس األركدددا  ال ظدددراح )إسدددطاعيل ح دددا )الشدددريعة اإلسدددحم

رددددا عركيددددا  (8)ا  اإلسددددح  طمسددددا التًدحددددد رقددددؼ  2112 دددداراداي( رددددا طحلددددؾح 
قدددد اسدددتخدم  اإلسدددح   2160وكا ددد  الطلسسدددة العسدددلرية رعدددد ا  دددحب عدددا  

السياسا لطؾاجًة اليسدار الشديؾعا  ردا الد حد ول دؽ  غرعدس إليدس ع يدرت ردا 
ار ال ظددددراح ) دددؾريؽ احركاردددا( احددددد قدددادة األركدددا  الدددد حؽ وقدددد طدددد 2112عدددا  

دددددددد حددددددزب الرردددددداً اإلسددددددحما إلددددددا ا  اإلسددددددح   2112رظظددددددؾا إل  ددددددحب 
السياسددا طمسددا رظددرا  ي دد  التظ ددس لددس، وقظدد  السدد يل امامددس قددانح  )ل ددد كددا  

 .(31)استخدا  اإلسح  دد اليسار رظو (
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االقتصدددددادي وقددددد ح ددددت   ددددؼ الدددددحؽ طر لدددددا  ا  ددددازات علددددا الصددددعيد 
والتعليطا وال يش، رها الط اح التعليطا مد ح  عاؾلد  الطسداجد إلدا مددارس 
لتعلدديؼ الصدد ار وال  ددار وحهددظ ال ددرآ  ال ددريؼ دو  عصددريق قددا ؾ ا وطصدد ا  
عدددددادة حؾميدددددة ط  عدددددرو الشدددددرطة عددددددا ؼ مددددددارس الطسددددداجد ددددددطل  الطلسسدددددة 

 لدددددددددحظامدرسدددددددة اوتدانيددددددددة للتعلدددددددديؼ ا (333>)التعليطيدددددددة رددددددددا عًددددددددد طر لددددددددا  
مدرسددددددة متؾسددددددظة دحظيددددددة لتخددددددري  األنطددددددة والخظ ددددددا  إدددددددارة إلددددددا  (3;) و
م طؾعددددة لتاهدددديظ ال ددددرآ  ال ددددريؼ، وكطددددا حدددددث  دددد ا الت ل ددددل رددددا  (333>8)

االقتصاد والتعليؼ ا ت ل ايضا  إلا الطلسسدة العسدلرية، ي دؾح ال احد  التركدا 
  (133333))سددددددددددداجحر كيدددددددددددددر( ا  ال ددددددددددددؾا  الرنيسددددددددددددا لل دددددددددددديش التركددددددددددددا 

 د علدددا الهئدددات الؾسدددظا والدددد يا، وردددا اسدددتظحر اجدددري داردددل ال ددديشيعتطددد
مطددددددؽ دددددددطلًؼ  %56طعددددددرب  2113ق ددددددل اال تخارددددددات ال رلطا يددددددة رددددددا عددددددا  

 االسددددتظحر علددددا معاردددددتًؼ لل يددددا  رددددا  حب عسددددلري إذا مددددا ردددداز حددددزب
 .(35)الرراً وقا  وتشليل الالؾمة

ة إلا ساحة وقد عاؾح التعليؼ رصهة عامة والتعليؼ الدحظا رصهة راص
صددددرار معلظددددة ودددديؽ حددددزب الرردددداً وزعامددددة طر لددددا  و دددديؽ الطلسسددددة العسددددلرية 
)حاميددة الط دداد  العلطا يددة( راصددة رعددد االجتطددار الدد ي ع دددً م لددس األمددؽ 

والدددد ي  2112دددد ا   16ال دددؾما الددد ي يط دددل السددددلظة العليدددا ردددا عركيددددا ردددا 
ردا حالدة عطخض عظس صدور ويا  ياطل ل ة التًدحد راعخإذ ع ؾ ات رادعدة 

التخلدددف عدددؽ عظ يدددت م ددداد  اعددداعؾرا، وكخظدددؾة جدحددددة عًددددت إلدددا عضدددييت 
الخظاأ علدا داندرة التعلديؼ الددحظا  يدر الرسدطا دعدا  د ا ال يدا  إلدا ط  عددد 

طالدد  ويتضدداعف  (8333>1=88)الدد حؽ حتددارعؾ  دورات ال ددرآ  ال ددريؼ ي ددارب 
حسد     ا الرقؼ م  مضا كل سظة عطر راي  سيصدل جطدؾر  دلال  الظل دة

 .(34)مححيؽ طال  (8)ما ي ارب  1003ع رير ال يا  را عا  
 وكددا  م لدددس األمدددؽ ال دددؾما التركدددا قددد مدددارس دددد ؾطا  دددددحدة مدددؽ
 اجددددددل عظهيدددددد  م طؾعددددددة إجددددددرا ات ومظال ددددددات راصددددددة وتظًيددددددر الطلسسددددددات
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مطؽ يصهؾ ؼ )راإلسحمييؽ األصؾلييؽ( والشركات اإلسحمية ومدارس )إما  
را دز إ تداج مليددحؽ لادزب الررداً ومعدادحؽ للعلطا يدة ورظي ( التا اعت رت م

رضح  عؽ عاهظ ال يش علا السياسة الخارجية لازب الرراً وراصة عظدما 
 2112وحتددا حزيددرا   2118 ددا  طر لددا  رنيسددا  للالؾمددة اوتدددا  مددؽ حزيددرا  

وكا  ال يش قدد طلد  مدؽ الالؾمدة ا  عتا دت مدؽ ط يعدة  شدا  الطظغطدات 
مؽ ع ل ل اإلسحمييؽ را الطلسسدات العسدلرية واألمظيدة  اإلسحمية وا  عاد

ول ظدددس لدددؼ يظطدددئؽ لسدددير األمدددؾر رركدددز دددد ؾطس مدددؽ ردددحح م لدددس األمدددؽ 
عؾصددددية اقر ددددا  (81)ال ددددؾما، وطلدددد  مددددؽ الالؾمددددة ا  ععددددال  مدددد كرة مددددؽ 

 وقد عضطظ  الط كرة الظ ا  التاليةي (33)2112د ا   16الط لس را 
 شريعة اإلسحمية.مظ  طي دعؾات مليدة لتظ يت ال -2
 رقارة د لات ال   اإلذاعا والتلهزيؾ  اإلسحمية. -1

مظ  ارعددا  )ل داس( حتعدارض مد  مدا  دص عليدس ال دا ؾ  مطدا يعظدا رعليدا   -5
 عظ يت حغر ارعدا  الظسا  للا اب. 

 ررض إجرا ات للايلؾلة دو  ررأ اإلسحمييؽ الطتشددحؽ ألجًزة الدولة. -4

أ )قصدديرة الطاسددؾرة( را ددة إق دداح رددرض رقارددة مشددددة علددا دددرا  ال ظدداد -3
 اإلسحمييؽ علا درانًا.

 ررض رقارة علا الطؾارد الطالية لل طعيات الدحظية )الظرأ الدحظية(. -8

مددؽ قددا ؾ  الع ؾ ددات التددا عددظص علددا ع دددريؼ طي  (:=8)إحيددا  الطددادة  -2
  شا  سياسا ودار  دحظا. 

  العلطدا ا ردا لزعزعة الظغا إحرا إلزا  الالؾمة رالطراق ة الدقي ة ل ًؾد  -6
 عركيا.

 عاريؼ العطل رصؾرة مظل ة دد الظغا  العلطا ا الديط راطا. -1

مددؽ الدسددتؾر الخاصددة رعددد  التعددرض للصددححات  24عظ يددت الطددادة  -20
 التا اعتطدت را عل ال طًؾرية التركية.
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إجدرا ات رؾريدة ددد طي عطدل يعدّد  اعخداذالظل  مؽ الطدعيؽ العداميؽ  -22
 طلسسات الدحظية.ال و  حأا تًا ا  لل ؾا يؽ 

 إ دددددددحأسدددددددظؾات )يعظدددددددا رعليدددددددا   (1)إلدددددددا  اإللزامدددددددازيدددددددادة مددددددددة التعلددددددديؼ  -21
 ورظي (. طما مدارس 

 مدارس حهظ ال رآ  ال ريؼ. إ حأ -25

مسدددددا لة رؤسدددددا  األحدددددزاب عدددددؽ عصدددددرياات و يا دددددات رؤسدددددا  ال لدددددديات  -24
 .إليًاالطظتطؾ  

 ارج.حغر عسلؼ الط الس ال لدية ألي عطؾيحت مؽ مظغطات دحظية را الخ -23

 مظ  إقامة الطس د ال دحد را حا ع سيؼ راستا  ؾح. -28

 رصل رعض حلا  الؾاليات الطظتطيؽ للتيار اإلسحما. -22

  دار  مؽ ال يش ال تطانًؼ للتيار اإلسحما. 280رصل  -26
وقد ععامل طر لا  م  دد ؾ  الطلسسدة العسدلرية وت ظد  الؾصدؾح إلدا   ظدة 

ادددد األد دددا مدددؽ مظالددد  الصددددا  ردددا حددداح اسدددتعراض قدددؾة ط صددداًر وعظ يدددت ال
 2112حزيدددرا   26وقدددد  طر لدددا  اسدددت الة حلؾمتدددس ردددا  (38)الطلسسدددة العسدددلرية

 2112حزيدرا   10وعطد الرنيس التركا ديطيرنل إلا ع ليف مسعؾد حلطداز ردا 
 .(32)وتشليل الالؾمة ال دحدة

السحور الثاني/ حدب العجالة والتشسية وتقميز سمصة السؤسداة العداكخية 
 التخكية

 2002/ حدب العجالة والتشسية ونخنامجه الصالحي عام أو   
ل د ط ار   ؼ الدحؽ طر لا  را ع ر تس قلت العلطا ييؽ ال حؽ دعروا را  
قظار قيادة اإلسحمييؽ را عركيا قد ا ظلت، وا س رات علا مسدارة قري دة مدؽ 

تصاد ع لد قيادة عركيا رعد ع ؾد مؽ العلطا ية الطظل ة التا دطل  الدحؽ واالق
والاياة االجتطاعية واإلعح  وال يش رطلسسداعس ولعدل م لدس األمدؽ ال دؾما 

كا  ي رط ما يادث مؽ عاؾح را عركيا علا ا س حراا ددد  (MGK)التركا 
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العلطا ية ما جعلدس يعدد العددة إلرعداد )الخظدر اإلسدحما( ردا الد حد مطدا مًدد 
انل عختلددف عددؽ ل ددروز قيددادة دددارة عشددلل  علددا قاعدددة مهًددؾ  )طر لددا ( وؾسدد

وسددانلس حيددد  طرادت ط  عشدددلل ودددديح  للعلطدددا ييؽ وللسدددح  السياسدددا وزعامدددة 
طر لدددا  ر دددا  عاسددديس حدددزب العدالدددة والتظطيدددة الددد ي يصدددهس الددد عض وت ر دددة 

وعشددلل كتارددات احطددد  (36)اإلسددح  ال ر طدداعا رطهًددؾ  اإلسددح  ورددت الؾاقعيددة
السياسددية واألسدداس  - ريددةداؤد طو لددؾ )وزيددر الخارجيددة التركددا( الطرجعيددة اله

التركيددة التددا حظتً ًددا حددزب العدالددة والتظطيددة وقددد  الظغددري للسياسددة الخارجيددة
دددطؽ احطددد داؤد طو لددؾ علددػ اإلسددتراعي ية رددا كتارددس )العطددت االسددتراعي اي 

را الساحة الدولة( وصدرت الترجطة العر ية لًد ا ال تداب  مؾق  عركيا ودور ا
 .  (31)ع د علا إصداًر رعد حؾالا

طمددا ريطددا يخددص  شددوة حددزب العدالددة والتظطيددة ر عددد حغددر حددزب الرردداً 
اعدداد الرردداً عظغدديؼ  هسددس سددريعا  عادد  اسددؼ )حددزب الهضدديلة( ل ظددس  2116عدا  

مطدددا حددددث ا شددد اقا  ردددا صدددهؾت الاركدددة  1002عدددا   طيضدددا  ععدددرض للاغدددر 
اإلسددددحمية ودددديؽ حددددزب السددددعادة الددددد ي يضددددؼ م طؾعددددة ماارغددددة ومتطسدددددلة 

ارات طر لا  ومؽ جًة طررو قد  حزب العدالة والتظطيدة ر يدادة وتؾجًات ودع
رجددد  طيددد  اردو دددا  وع ددددط  دددؾح مظددد  ا ظحقتدددس صدددؾرة حدددزب ديط راطدددا 
مادددارظ حتطسدددػ رطرجعيتدددس اإلسدددحمية ل ظدددس الحر ددد  راال هصددداح عدددؽ حركدددة 
 الرطسددددددددددددطالية و ددددددددددددؾ يسددددددددددددتظد إلددددددددددددا قاعدددددددددددددة ا تخاويددددددددددددة  يددددددددددددر مت ا سددددددددددددة 

 حددددزب ماددددارظ معتدددددح  يددددر رو ددددسسددددس و ددددؾ حددددزب سياسددددا عركددددا يصددددف  ه
معدداد لل ددرب حت ظددا رطسددطالية السددؾأ يسددعا ال ضددطا  عركيددا لحعادداد األور ددا 

 وياددددددددرص إسددددددددحميا  ذو جدددددددد ور إسددددددددحمية ل ظددددددددس حظ  ددددددددا ا  يلددددددددؾ  حز ددددددددا  
ا  اليسددتخد  الشددعارات الدحظيددة رددا رظاراعددس السياسددية ويصددهس الدد عض ا ددس 

قددد  رجدد  طيدد  ارود ددا   1002رهددا عددا   (80)يط ددل عيددار اإلسددح  الطعتدددح
 الددددددرنيس السدددددداوت ل لديددددددة اسددددددتا  ؾح طل ددددددا  للتددددددرريص لاز ددددددس الدددددد ي ططلددددددت
 عليددددددس حددددددزب العدالددددددة والتظطيددددددة وقددددددد دددددددؼ رددددددا الًيئددددددة التوسيسددددددية للاددددددزب
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 مددددظًؽ مظر ددددة ومط لددددة وط ي ددددة ومعلطددددة رضددددح  عددددؽ العدحددددد (;)امددددرطة  (:8)
ة طرددرو مددؽ دخصدديات حددزب الهضدديلة الدد ي عددؼ حغددر  شدداطس السياسددا ورئدد

 .(82)جا ت مؽ طحزاب قؾمية وعلطا ية
رددا حهددل رسددي  رددا  1002 آب 24وقدد طعلددؽ عددؽ عوسدديس الاددزب رددا 

الصداهيؾ  وكا د  قانطدة األعضدا   إليدسالهظادأ رالعاصطة التركية ودعدا احد 
 .(81)الطلسسيؽ عشطل العدحد مؽ األساع ة ال امعييؽ والط  هيؽ ورجاح ال ا ؾ  

وز اي و ؼ مللها كتاب )رج  طي  اردو دا ي وي    حسيؽ رسلا وعطر ط
 (88)قصدة زعدديؼ( و ددؼ ايضدا  مددؽ الط ددر يؽ مددؽ ارود دا  قددؾلًؼ   ددا   ظالددػ 

عؾقيعا  را عريضة عاسيس حزب العدالة والتظطية  ؼ ا ضؼ إلا   ا العدد را 
 ان ددا  مدؽ  دؾاب حددزب الشدع  ال طًدؾري ليصدد ق ود لػ عدددد  (:>)اليدؾ  ذاعدس 

وكدا  ددعار الطدلعطر التوسيسدا للادزب  (85)عضدؾا   (;89)م لس الطلسسديؽ 
عاددد  عظدددؾا  )العطدددل مدددؽ اجدددل عركيدددا واسدددت ظاب مختلدددف ددددرانق الط تطددد ( 
واسددتًل الاددزب  شدداطس ا ظحقددا  مددؽ دددريق طعدداعؾرا رددا إدددارة إلددا ال  ددؾح 

 .(84)لظغا  الالؼ طساسا  رالعلطا ية 
رددددا  جددددرت اال تخارددددات التشددددريعية 1001عشددددريؽ ال ددددا ا عددددا   5ورددددا 

حز ا  سياسيا  عًدرت الظتدان  رهدؾز حدزب العدالدة والتظطيدة  (81)عركيا رادتراا 
م عددددا  مدددؽ م طدددؾر  (:=9)وحددزب الشدددع  ال طًدددؾري إذ حصدددل األوح علدددا 

م عددددددا  رعدددددد حصدددددؾلس علدددددا  سددددد ة  (3>>)م اعدددددد ال رلطدددددا  التركدددددا ال ال دددددة 
مددددؽ طصدددددؾات الظدددددار يؽ رددددا حددددديؽ حصدددددل ال ددددا ا حدددددزب الشدددددع  % 54.11
م عددددا  رعدددد حصدددؾلس علدددا  (881)ري ورناسدددة )دحظيدددز رايلددداح( علدددا ال طًدددؾ 
 .(83)مؽ طصؾات الظار يؽ 21.54%

وقد عزامؽ درؾح ال ر  ال دحد م    طدات الادادي عشدر مدؽ سد تط ر 
علا وادظظؽ و يؾيؾرا مطا زاد مؽ التؾعر ال انؼ رالهعل وديؽ الؾاليدات  1002

طصدد ق اإلسددح  والطسددلطيؽ ردددا و يظطدددا  اإلسددحماالطتادددة األمريليددة والعددالؼ 
و ددطت  طر ا سدتا العالؼ را دانرة الشػ طعلظ  الؾاليات الطتادة الارب علدا 
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 إلسددددرانيلراإلعددددداد لاددددرب طرددددرو دددددد العددددراأ وطعظدددد  الضددددؾ  األرضددددر 
والادرب والددحؽ  اإلر دابرضرب اال تهادة الهلسظيظية ال ا ية ل لػ را عدالؼ 

زلدة ودايدة جدحددة ردا ال ددح ال دانؼ حدؾح  ا   رؤية حزب العدالة والتظطية رطظ
 .(88)اإلسح  والدولة الادح ة وكيهية ا  ع ؾ  مسلطا  را العالؼ الادح 

امددا ريطددا يخددص ور ددام  حددزب العدالددة والتظطيددة ر عددد وصددؾلس للسددلظة 
رعيدددددددا  عددددددؽ ال دددددددح  إصددددددححيا   عظطؾيددددددا   ع ظددددددا الاددددددزب ور ام ددددددا   1001عددددددا  

طؽ اإلطددار العلطددا ا وم ت سددا  التاريددر االحدددحؾلؾجا مشددددا  علددا التاددرا ددد
االقتصدددادي واإلصدددحح الًيللدددا واال ددددماج ردددا اإلطدددار األور دددا ع دددر ردددتق 
الظريددت طمددا  الدد حد ال تسدداب العضددؾية ال املددة رددا االعادداد األور ددا إال ط  

الخهيدة( وراصدة مدؽ ق دل  طجظدعدسالشلؾا واالعًامات عل  ع ار ر دؾة حدؾح )
الطصدددالق والظهدددؾذ الت ليددددحيؽ ردددا عركيدددا، وططلدددت الظخددد  العلطا يدددة وطصدددااب 

( ركدز ريدس علدا اإلصدحح الًيللدا إصدححيا  حزب العدالدة والتظطيدة )ور ام دا  
وعاريدددر االقتصدددداد مددد  الظددددزوح رلددددل   لدددة مددددؽ اجددددل عو يدددل عركيددددا لعضددددؾية 
االعااد األور ا وما ي تضيس ذلػ مؽ ع ييرات ج رية علا ط  ر مدؽ صدعيد، 

ا التددرج ال عيدد عدؽ الشدعارات األحدلؾجيدة ردا اسدت ظاب وقد   ق الادزب وًد 
وكس  و ع اب رجاح األعطاح وط  ة واسدعة مدؽ الت ظدؾقرا  ردا عركيدا، وقدد 
عطلدددؽ الادددزب ع دددر  ددد ً الرؤيدددة ال دحددددة مدددؽ التادددؾح إلدددا اقدددرب األحدددزاب 
 التركيدددددددددددددة مدددددددددددددؽ الط تطددددددددددددد  السياسدددددددددددددا األور دددددددددددددا والسددددددددددددديطا ردددددددددددددا عدددددددددددددل

 .(82)را االقتراب ال امل مؽ طور ا ما كا  ويديس العلطا يؾ  مؽ عردد
ويؾاجدددددس حدددددزب العدالدددددة والتظطيدددددة العدحددددددد مدددددؽ الطشدددددا ل التدددددا ععيددددددت 

 الطعارددددددة العلطا يددددة التددددا عتخدددددؾت طحددددزابإصددددححاعس وراصددددة مدددددؽ ق ددددل 
 .(86)مؽ طسلطة الط تط 

وم  ذلػ واصل حزب العدالة والتظطية ال ا  عدؽ ل دة سياسدية جدحددة 
الخارجيددة والدارليددة واال هتدداح الددديط راطا  وعطددل علددا التدددرل رددا السياسددة
ومشددا ل العلددؾييؽ رددا الدددارل كطددا  األقليدداتلاددل الطشددللة ال رديددة ومشددللة 
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عطدددل الادددزب علدددا عظهيددد  سياسدددات رارجيدددة عظسددد ؼ مددد  الطلسسدددات الدوليدددة 
 . (81)لت ظا عركيا عحقات جيدة م  دوح ال ؾار

ا الدددددعؼ وقددددد ملددددؽ وددددد  حددددزب العدالددددة والتظطيددددة مددددؽ الاصددددؾح علدددد
ددددداملة رددددا الدددد حد دددددطل  الايدددداة  إصددددححاتاألور ددددا للطضددددا رددددا عظهيدددد  

السياسية واالقتصدادية  جعدل الادزب حتادؾح مدؽ م درد مشدلل للالؾمدة إلدا 
رارعة طساسية را إعدادة عشدليل و ظدا  الايداة السياسدية ردا الد حد علدا طسدس 

ظدددا  جدحددددة اقتضددد  مطدددا اقتضددد  عادحدددد مًطدددة الطلسسدددة العسدددلرية و عدددادة و
م لدددس األمدددؽ ال دددؾما التركدددا رطدددا ي لدددص مدددؽ حضدددؾر الطلسسدددة العسدددلرية 
و هؾذ دا رددا الط لددس، وقددد وجددد الاددزب رددا الظخ ددة االجتطاعيددة واالقتصددادية 
الهتظدددة الظامادددة الطشدددللة مدددؽ الطلسسدددات االقتصدددادية الصددد رو وط  دددة مدددؽ 

ات الت ددار ال دددد والسدديطا ال ددادميؽ مددؽ الطظدداطت الدارليددة وحددد رددا  دد ً الهئدد
التدددا راعددد  ملسسددداعًا ععدددد ردددااالت ومرع ظدددة ددددطؽ دددد لة مظغطدددة رشدددلل 
ياطددا مصددالاًا السددظد ال ددؾي للطضددا راإلصددححات االقتصددادية إلددا ارعددد 

 .(20)العطؾد اله ري لً ً الطلسسات Musiad، )*(الادود ويعد )الطؾسياد(
ال ددؾو  ط تدداتوصددل حددزب العدالددة والتظطيددة إلددا السددلظة ماطددؾال  علددا 

طاعية ذاعًا التا كا  اردو ا  قد   دق ردا عع ئتًدا اردا  عؾليدس مظصد  االجت
رنيس ولديدة اسدتا  ؾح و ؾصدهس احدد ال يدادات الشدارة ال دارزة ردا حز دا الررداً 

مدددددؽ  %54 طصدددددلمدددددؽ  %12والهضددددديلة، وقدددددد عط لددددد   ددددد ً ال دددددؾو رادددددؾالا 
التدددا حصدددل عليًدددا الادددزب ردددا قظاعدددات الشددد اب مدددؽ الظ  دددات  األصدددؾات
طتؾسظة التا عًدت إلا عا يت قدر ا  ر مؽ ال ظراح االجتطداعا العاملة وال

مددددؽ رددددحح إجددددرا  ع ييددددرات  يلليددددة رددددا الظغددددا  التركددددا وكدددد ا ط  ددددة رجدددداح 
األعطدداح والصددظاعة ذات التؾجددس اإلسددحما ومددا حددرع   وًدد ً وعلددػ مددؽ ددد لة 
اجتطاعيددة طر يددة واسددعة اسددتظاع  ال يدددادات الشددارة لل ظدداح اإلصددححا ردددا 

لة والتدددا طصددد ا  ريطدددا رعدددد ال يدددادات الرنيسدددية لادددزب العدالدددة حدددزب الهضدددي
والتظطية ا  ع عتًا وعهعلًا وعضدها عليًدا قددر ا  در مدؽ التطاسدػ مدؽ ردحح 
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ح ًددا علددا عوحيددد الاددزب وؾصددف ذلددػ التع يددر األساسددا عددؽ التزامًددا الدددحظا 
ول ؽ مؽ رحح ع ظا  ط  حياة مختلف ط  ر ع دميس و  تاجية علدا الطسدتؾو 

 .(22)ردي وال طاعا راعت ار ط    ً الصهات يا  عليًا اإلسح اله
وريطا حتعلت رعؾامل   اح حزب العدالدة والتظطيدة ر دد اسدتظار ال دانطؾ  علدا 
الازب مؽ است طار ا حتا طعظ  الظتان  التدا ر  دؾا وًدا و سدتظي  علخديص 

 ط ؼ عؾامل   اح الازب را   ا الصدد رطا حلاي
الا ؾقيدددددة إذ قدددددا  الادددددزب رإصدددددححات قا ؾ يدددددة اإلصدددددححات ال ا ؾ يدددددة و  -2

مظًدددا سدددؽ العشدددرات مدددؽ ال دددؾا يؽ التدددا عؾسددد   ظددداأ الاريدددة وح ؾقيدددة عدحددددة 
م ددددل عشدددددحد الع ؾ ددددة علددددا ال ددددانطيؽ  اإل سددددا يةمدددد  ال رامددددة  وعددددتح  الهرديددددة 

رعطليدددات التعددد ح  سدددؾا  ردددا السددد ؾ  طو ردددا مخدددارر الشدددرطة وعؾسدددي  حريدددة 
قددا ؾ  حددت الهددرد رددا الاصددؾح علددا الطعلؾمددات  الت طعددات والتغددا رات وسددؽ

وحت التع ير السلطا عدؽ الدرطي وحدت األقليدات العرقيدة ردا ععلدؼ وععلديؼ ل اعًدا 
 األ ددرادمدد ح  ودد  وددرام  علهزيؾ يددة رالل ددة ال رديددة، كطددا صدددر قددا ؾ  العهددؾ عددؽ 

 .(21)ال حؽ التا ؾا رازب العطاح ال ردستا ا
مددا قددا  رددس الاددزب  ددؾ  ط ددؼا إذ ا  اسددترجار اال تعدداش لحقتصدداد التركدد -1

  احدددس ردددا إرجدددار اال تعددداش عددددري يا  لحقتصددداد التركدددا ردددا مددددة قصددديرة ال 
 سدددددددظؾات (:)ددددددددًؾر  ددددددد ا االقتصددددددداد الدددددد ي كدددددددا  يطدددددددر مظددددددد   (1) عت دددددداوز

حادة م  ا    ا الازب عظدما عسدلؼ السدلظة كدا  العدراأ )و دؾ ولدد  طزمةرا 
الؾاليات الطتادة األمريليدة، و دؾ لتركيا( علا طوؾاب حرب مدمرة م   م اور

االقتصدادية  األزمدةما در  الطالليؽ االقتصادحيؽ والسياسييؽ إلا عؾق  عهداقؼ 
مؾسدطًا السدياحا،  عدو ررا عركيا  تي ة ا علاسات   ً الادرب عليًدا مد ح  )

وعؾقف ع ارعًا الادودية م  العدراأ، وعؾقدف ددخ الدظه  العراقدا مدؽ ردحح 
واسددعة إلددا عركيددا مدد  رددروج واسدد  لددرطس الطدداح مددؽ    ددرة ، وعؾقدد طراددديًا

زاد ال ددؾ االقتصدادي عشداؤما ، وقدد   ددق الادزب ردا لطلطددة  عركيدا...( و دؾ مدا
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االقتصاد وع لديص الظه دات الالؾميدة وسدلػ طريدت االقتصداد ردا الظه دات... 
 وع ليص عدد الؾزارات.

رال ددة الطرو ددة والالطددة التددا عخلددا وًددا قددادة الاددزب إذ عصددررؾا رالطددة  -5
ومرو ة ك يرة رلؼ حدرل را معارا جا  ية ولدؼ ي دؼ ردإطحأ عصدرياات اسدتهزازية 

ً حتراجد   رظدؾة إلدا الدؾرا  دد العلطا ييؽ ولؼ ي عدل  طدس قضدية الا داب لد ا  درا
عظددددما ط دددارت الصددداارة ووسدددانل اإلعدددح  التركيدددة مؾددددؾر اددددتراا زوجدددة رنددديس 

راسددؼ اسددت  اح رندديس ال طًؾريددة الط لددس الظيدداوا )ولظددد اريددظ ( و ددا ما  ددة رددا م
عظددددددد عؾدعددددددس مددددددؽ زيددددددارة رسددددددطية  (9338-9333)التركيددددددة احطددددددد   دددددددت سدددددديزر 

 الخ مؽ اإلصححات. ...(25)رارجية
وور ا  ل ر ام  اإلصحح السياسا لالؾمة حدزب العدالدة والتظطيدة الطعلدؽ 

  مسدددالة اإلعدددداد لصددديا ة دسدددتؾر جدحدددد للددد حد ردددات مدددؽ طولؾيدددات حلؾمدددة إرددد
عدالدة والتظطيدة لتظهيد  مشدروعًا اإلصدححا الًدادت إلدا ع دؾيض عدراث حدزب ال

ال ي وصهس العسلر، و رعاد دور ال يش عدؽ الايداة  2161طحلؾح ودستؾر  21
لؼ يعدد حل دا احتياجدات  2161السياسية رازب العدالة والتظطية وجد ا  دستؾر 

حدددد ياغدددا عركيدددا وعظلعاعًدددا الدارليدددة والخارجيدددة وددددرورة االعدددداد لدسدددتؾر جد
  درات الدسدتؾر السداوت وسدل ياعس التدا كدا  لًدا  ويت داوز األعدراار  ؾح  ال يدة 

 .  (24)را عردي الؾاق  التركا األ  ر األ ر
لح  دحب العسدلري الد ي وقد  ردا  (3:)وقد صؾت األعراا را الد كرو 

، إذ عددددؼ اعتطدددداد 1020طحلددددؾح  21رددددا اسددددتهتا   جددددرو حددددؾ   2160طحلددددؾح  21
دة رددددا دسددددتؾر جطًؾريددددة عركيددددا الدددد ي طعدددددً قددددادة الطلسسددددة مددددا (=9)ععدددددحل 

و ًدد ا جددرو ععددحل  دد ا الدسددتؾر للطددرة السددارعة  2161العسدلرية التركيددة عددا  
عشدددرة وحسددد  الطعلؾمدددات التدددا صددددرت عدددؽ الًيئدددة العليدددا لح تخاردددات ر دددد 

وصددددؾت  %(8:88)ول دددد   سدددد ة الطشدددداركة رددددا التصددددؾي  رددددحح االسددددتهتا  
 .(23)ؽ لصالق ععدحل الطؾاد الدستؾريةمؽ الظار ي %(8811>)
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وكؾ دددس ي يدددد إ دددارة ا تطدددا  الطدددؾاطظيؽ ردددا عركيدددا ورلدددت مصدددالق ل اعددددة 
تظطيددة إلددا ا ددس حتاددرا عريضددة مددظًؼ حيدداح سياسدداعس طدددار حددزب العدالددة وال

رع ليددة عسددعا إلددا عا يددت  ايددات عدددة علددا رطسددًا عا يددت عظطيددة اقتصددادية 
ح ي ية عاغا راست رار ي ًض مهاجئات السياسة التركيدة التدا طالطدا علد  
 اجسددا  م ل ددا  ل،ودددار االقتصددادية التركيددة التددا ودددت رددا حدداح مسددت رة إلددا 

طيدة ملكددا  ا   د ً التعدديحت حد رعيدد طيلدة سدظؾات حلدؼ حدزب العدالدة والتظ
ا ل  مشدلحت الايداة السياسدية واالقتصدادية  ع اوزمؽ دا ًا ط  عسًؼ را 

و حد األ ادؾح علا  اؾ قد ي ضا إلا رر  مسدتؾو دردل الهدرد الؾاحدد ردا 
 .(28)دوالر سظؾيا   (33>8)عركيا إلا 

 وقددد عدد رر حددزب العدالددة والتظطيددة رددااللتزا  رشددرو  ا ضددطا  عركيددا إلددا
االعاداد األور دا ردا عطريدر مشدروعس اإلصدححا، كطدا ا  مشدرور اإلصدحح 

دارددل  رو ل يددة دد ا يعددد رظددؾة ذكيددة ودددعتًا الالؾمددة التركيددة التددا عتطتدد  
الط لدس الدؾطظا ال ايدة مظًدا جدس  د ض ال دؾو العلطا يدة التدا عسديظر علدا 

ضددح  قظددؾات صددظ  ال ددرار الرنيسددية كرناسددة ال طًؾريددة والطالطددة الدسددتؾرية ر
عدددؽ الطلسسدددة العسدددلرية، وعدددادة سياسدددة الادددزب الادددا ؼ حالدددة االسدددت ظاب 

ر ددد رسددرت  1001السياسددا التددا كا دد  سدداندة ق ددل ا تخارددات عشددريؽ ال ددا ا 
ال ددؾو العلطا يددة مشددرور مدددارس )إمددا  ورظيدد (  ددؾ لتؾسددي  ال ظيددة التاتيددة 

ل ردتق لله ر الدحظا، كطا اعت رت رط ارة مظاورة عستًدت جس الظ ض مؽ اج
ال ددداب طمدددا  ععدددديحت جؾ ريدددة طردددرو م دددل الا ددداب طو اعت دددار حدددؾ  ال طعدددة 

 . (22)عظلة طس ؾعية ودال  مؽ حؾ  األحد

 السؤسدة العدكخية التخكية إصالحثانيا / دور حدب العجالة والتشسية في 
إ  الطلسسة العسلرية التركية طودت عاهغًا إزا  التعديحت الدسدتؾرية 

ص  هؾذ دددا وعلدددػ التدددا عتعلدددت ر دددا ؾ  الع ؾ دددات وال ظدددد التدددا اسدددتًدر  ع لدددي
، وقددد طودددت مخاورًددا إزا  ل، ددرادالخدداص وتؾسددي  سدد ف الاريددات الططظؾحددة 
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إملا يددددة اسددددت حح الاددددزب الاددددا ؼ للصددددححات التددددا حظددددادي وًددددا االعاددددداد 
األور ددددا لتؾسددددي  قاعدعددددس وعدددددعيؼ التؾجًددددات اإلسددددحمية رددددا عركيددددا وق ؾلًددددا 

ا ر ددد جددا  رد رعددل الطلسسددة العسددلرية ر يددا  رندديس األركددا  رالهيدراليددة و لدد 
إلددددا الالؾمددددة مهددددادً ا  ال دددديش  إ دددد ار)األسدددد ت( حلطددددا طوزوكددددؾا وتؾجيددددس 

التركددا لددؽ حتسددامق مدد  طي عؾجًددات عًدددت إلددا ادددعات الظغددا  السياسددا 
العلطا ا را ال حد وقاح )ي   ا  ال حتؾق  احد مؽ ال ؾات الطسلاة التركية 

 .(26)احدة را قضايا العلطا ية والادا ة(ا  ع ؾ  ما
ا  الطتدددار  للطشدددًد السياسدددا التركدددا حددددرا جيددددا  حالدددة التعدددايش وددديؽ 
العسددلر الطط ددل األساسددا للعلطا يددة والطدددار  عظًددا، وحددزب العدالددة والتظطيددة 

ا   د ً العحقدة عخهدا  إالإطدار الديط راطيدة التركيدة ذي ال  ور اإلسحمية ردا 
كددل مظًددا وعضددارب مصددالاًا رطددؽ  إسددتراعي ية  يؽ رسدد   عظدداما عددؾعرا  ودديؽ ال ددا

جًددة عسددعا الطلسسددة العسددلرية لاطايددة العلطا يددة وع  يدد  الادددود الهاصددلة التددا 
رردتًا الدولة علا الدحؽ ورلت حؾاجز را طريت حزب العدالدة والتظطيدة طو طي 

لت ليدددي الدولددة العلطا يددة طو دور الطلسسددة العسددلرية ا إدددعاتحددزب يطا لددس رددا 
ريًدددا، ويظطدددا يسدددعا )حدددزب العدالدددة والتظطيدددة( ردددا ال ًدددة األردددرو إلدددا إددددعات 

 .(21)اإلسح  إما التو ير السياسا للطلسسة العسلرية ورتق الط اح 
 إطددارورددا إطددار حرصددس علددا الطاارغددة علددا ا سدد امس الدددارلا رددا 

يشدت س  العسلري( دوريا  كل العسلرييؽ الد حؽ األعلاالعلطا ية ي يل )الط لس 
واالستئظات را ميؾلًؼ اإلسحمية وقرارات الط لس الط كؾر  ير قاول للظعؽ 

ويددد ا  قددادً )حددزب العدالددة والتظطيددة( وعدددوا ط  ددر مددؽ مددرة ععددديحت لًدد ا ال ددا ؾ  
 .(60)الطالطة إما للسطاح للط اليؽ مؽ العسلر رالظعؽ را ال رار 

اددداة وماددددة ومددؽ  ددؼ اردد  حددزب العدالددة والتظطيددة رظددؾات جددادة وو 
 يللية ملسسدات عركيدا وعشدريعاعًا الدسدتؾرية وال ا ؾ يدة للتدؾاؤ  مد   إعادة اؾ 

معدداحير كؾ ظًددا ؽ علددػ التددا عركددزت علددا اسددت رار الطلسسددات و الشددلل الدد ي 
يط ل دطا ة للديط راطية وعرسيخ دولة ال ا ؾ  واحترا  ح دؾأ اإل سدا  وحطايدة 
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وؾددد  عدددد مددؽ ال ددؾا يؽ ال دحدددة  عددراااأل، وعليددس قددا  رجدداح ال ددا ؾ  األقليددات
عليًددا )حددز   وططلددتععددديحت دسددتؾرية طو قا ؾ يددة  إجددرا التددا حددتؼ رط تضددا ا 

حز  قا ؾ ية، وقدد كدا   (8)األور ا( ولا م طؾعًا  قا ؾ ية للتؾاؤ  م  االعااد
االعادداد األور ددا حتددار  عددؽ ك دد  األودددار السياسددية واالجتطاعيددة وال ا ؾ يددة 

رظددؾات جددادة للؾرددا  رطعدداحير  اعخدداذمددا ط  دددرع  عركيددا  رددا رددا عركيددا، و 
 ؾ ظًا ؽ درر االعااد األور ا را اعداد ع ارير متارعدة ألدا  عركيدا، ويطلدؽ 
ال ؾح ا  مضاميؽ   ً الؾ انت والت ارير قد عركدزت حدؾح طوجدس ال صدؾر ردا 

ردددا  العطليدددة الديط راطيدددة التركيدددة والسددديطا ) هدددؾذ الطلسسدددة العسدددلرية التركيدددة
 الاياة السياسية را عركيا(. 

 2116وكا ددد  ع دددارير األدا  التدددا طعدددد ا االعاددداد األور دددا مظددد  العدددا  
قددد عركددزت علددا ا ت دداد الدددور ال  يددر الدد ي ي ددؾ  رددس ال دديش  1002حتددا عددا  

رددا الايدداة السياسددية مددؽ رددحح م لددس األمددؽ ال ددؾما، امددا الطدد كرة األور يددة 
عظغدديؼ م لددس األمددؽ ال ددؾما دسددتؾريا  ة ر ددد طال دد  وؾجددؾب إعدداد 1001لعددا  

وردددت الطعددداحير األور يدددة وعاؾيلدددس إلدددا ملسسدددة استشدددارية ردددا ردمدددة الالؾمدددة 
 (8:)دددطل   1002 عشدريؽ األوح 50وعليدس ر دد جدرت ععددديحت دسدتؾرية ردا 
الخاصدة رط لدس األمدؽ ال دؾما  (881)مادة دستؾرية كا   مؽ دطظًا الطدادة 

وال ريد  ا  علددػ    م لدس األمدؽ ال دؾما،رؾسدع  التعدديحت مدؽ عددد طعضددا
التعديحت التا جرت علا م لس األمؽ ال ؾما ععدد   لدة علسدية ردا العحقدة 
ودديؽ العسددلرييؽ والطددد ييؽ  يددر ا  الاددز  ال ا ؾ يددة السدد عة التددا صددادأ عليًددا 

كا د    ظدة التاددؾح األقدؾو ردا العحقددة  1005 عطددؾز 50ال رلطدا  التركدا ردا 
لطددددد ييؽ دارددددل م لددددس األمددددؽ ال ددددؾما وطما تددددس العامددددة، إذ ودددديؽ العسددددلرييؽ وا

اسددتًدر  الادددد مدددؽ دور الطلسسدددة العسدددلرية ردددا الايددداة السياسدددية مدددؽ ردددحح 
 .(61)ع ليص ودعيتس الدستؾرية

وقد عضطظ  التعديحت الخاصة رط لس األمؽ ال ؾما وطما تدس العامدة 
داردددل  مادددؾريؽ ي ضددديا  كح طدددا إلدددا ع لددديص وددددعية الطلسسدددة العسدددلرية
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الايددداة السياسدددية التركيدددة و طدددا إل دددا   يطظدددة الطلسسدددة العسدددلرية علدددا وظيدددة 
 .(65)م لس األمؽ ال ؾما وع ليص سلظات الط لس التظهي ية

إذ قامددد  ال دددؾا يؽ ال دحددددة رإل دددا  الصدددهة التظهي يدددة و إل دددا  صدددححية 
الطراق ددة والطتارعدددة مدددؽ م لددس األمدددؽ ال دددؾما ومددؽ سدددلرعاريتًا وطعظددد  لًدددا 

ة استشدارية ر د  كطدا سدا   مدؽ رنديس األركدا  العامدة صدححية ععيديؽ صده
السددلرعير العددا  لل ظددة و  لدد   دد ً الصددححية إلددا رندديس الددؾزرا  و لددا رندديس 

 (>)مد ييؽ م اول  (1)ال طًؾرية، ك لػ صار طعضا  م لس األمؽ ال ؾما 
ر د  مظد  عوسديس الط لدس الد ي  (;)مدؽ العسدلر رعدد ا  كدا  عددد الطدد ييؽ 

لدددؼ ععدددد قراراعدددس ملزمدددة للالؾمدددات الطد يدددة الطظتخ دددة إذ طصددد ق األمددديؽ العدددا  
للط لددس مددد يا  ويت دد  رندديس الددؾزرا  رعددد ا  ددد ل ال ظددراالت  دد ا الطظصدد  

 .(64)عاما   (83)لطدة 
مدددؽ قددا ؾ  م لددس األمددؽ ال ددؾما وطما تدددس  (>8)وقددد عددؼ ععدددحل الطددادة 

ألمددديؽ العددددا  لط لدددس األمددددؽ ردددتؼ إل ددددا  ال ظدددد الخدددداص وؾجدددؾب ععيدددديؽ االعامدددة 
ال ددؾما مددؽ ودديؽ طعضددا  ال ددؾات الطسددلاة ورعيددة رريددت طوح إلددا رريددت طوح راددري 

العدددا   لتددظص رعددد ععدددحلًا علددا إملا يددة عددؾلا دخصددية مد يددة لطظصدد  األمدديؽ
 للط لدددددس و الهعدددددل را تًدددددا  مددددددة واليدددددة األمددددديؽ العدددددا  للط لدددددس عدددددؼ ععيددددديؽ )د

لػ طوح دخصدية مد يدة عتدؾلا مظصد  ليلؾ  و  1004 آب 22ال ؾجا ( را 
 طصدد ق طيضددا  االمدديؽ العددا  لط لددس األمددؽ ال ددؾما، و تعدددحل الطددادة الخامسددة 

ا ع داد الط لدس الدددوري مدرة كددل ددًريؽ وددال  مددؽ كدل دددًر، كطدا ا  التعدددحل 
 (81)و (;8 و (1)وكد لػ إل دا  الطدؾاد  (:8)و (;)ال ي جرو علدا الطدادعيؽ 

ل وادددق مددؽ سددلظات الط لددس واميظددس العددا  مددؽ ال ددا ؾ  ذاعددس قددد قلددص رشددل
و ً ً ال يهية يلؾ  م لس األمؽ ال ؾما وطما تس العامة قد عاؾح إلدا جًداز 
استشداري ور دد إلدا حددد ك يدر وعيتدس التظهي يدة، وعددؼ إجدرا  ععددحل علدا الطددادة 

مددؽ قددا ؾ  ال ًدداز الطااسدد ا التددا كا دد  ععهددا ال ددؾادر العسددلرية مددؽ  (3:)
ة الطاليددة لتصد ق الطلسسددة العسدلرية وكؾادر ددا رادددعيؽ الخضدؾر إلددا الرقارد
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إلدددرات مراق ددة ال ًدداز الطركددزي للطااسدد ات، كطددا عددؼ إجددرا  ععدددحل دسددتؾري 
للتعليؼ إذ  األعلاالخاصة رالط لس  (8:8)علا الطادة  1004طيار  2وتاريخ 

عدددؼ إل دددا  عضدددؾية ال ظدددراح العسدددلري داردددل اعاددداد اإلذاعدددة والتلهزيدددؾ  و ددد ا 
وح مرة الط لس األعلا للتعليؼ واعااد اإلذاعة والتلهزيؾ  ملسسدتيؽ طص ق أل
 .(63)مد يتيؽ

وقد عراجعد  العحقدات وديؽ الطلسسدة العسدلرية وحلؾمدة حدزب العدالدة 
والتظطية عظددما اسدت دح العسدلر قاندد  يئدة األركدا  )ازكدؾا( ردال ظراح )يشدار 

يدة واسدعة لطظد  ععيديؽ ويؾا ا ي ( قاند ال ؾات ال ريدة، وقدد ددظ  حطلدة إعحم
)ا يدد ( واعًامددس رو ددس مددؽ طصددؾح حًؾديددة، وكدد لػ اعًامددس رالتددو ير رددا سددير 
ماا طددة رددا قضدددية عه يددر ماددل ويددد  كتدد  اعًددؼ ريًدددا دددارظا ، إذ سدددر   
معلؾمددددات حددددؾح عدددددرل )ا يدددد ( لصددددالق  دددد حؽ الضددددارظيؽ ول ددددؽ عددددؼ رعدددددد 

طلددة اسددتيا  التا ي ددات ع رنتددس لي ددري ع  يتددس رددا مظصدد س وقددد ط ددارت  دد ً الا
التيار العلطدا ا ودل وصدل رادزب الشدع  ال طًدؾري )ال طدالا( العت دار  د ً 
الاطلددة ا  حرددا  علددا الطلسسددة العسددلرية متًطدديؽ التيددار اإلسددحما رددالؾقؾت 

 دددؼ وصدددل  (68)ورا  حطلدددة عشدددؾيس مظغطدددة ددددد ال ظدددراح )يشدددار ويدددؾا ا يددد (
ادلدددا قاندددد األركدددا  التصدددعيد وددديؽ حدددزب العدالدددة والتظطيدددة والعلطدددا ييؽ عظددددما 

 1008)ا ي ( رخظاب طما  د ا  األ اديطية العسلرية راستا  ؾح را طحلدؾح 
حدد ر ريددس )ا يدد ( مددؽ الخظددر األصددؾلا الدد ي حًدددد عركيددا علددا حددد وصددهس، 
ويظطدددا كدددا  رنددديس الدددؾزرا  رجددد  طيددد  اردو دددا  ردددا زيدددارة لؾاددددظظؽ، وكدددا  

 كدددددؾح( رنيسدددددا  اإلعدددددح  مدددددؽ ق دددددل حدددددزب العدالدددددة والتظطيدددددة عرددددددق )ع ددددددط
لل طًؾريددددة رلهددددا  للددددرنيس التركددددا )احطددددد   دددددت سدددديزر( ط ددددرا سددددل يا  علددددا 
الطلسسة العلطا يدة مط لدة رالعسدلر وحد ر قاندد ال دؾات الطسدلاة مدؽ طي مدس 
ر يؼ العلطا ية و دد رالتدرل إذ اقتضا األمر إذ اعت ر   ا التصريق ر ؼ ا س 

علدا  ظداأ واسد  ملددر علددا جدرو سدا س الح دا  مدؽ التدداوح إال ا ددس اعت در 
إملا ية التدرل العسلري الط ادر ع ر )اال  حب( علا الشدرعية اال تخاويدة، 



 
 

  [10]  د. حامد دمحم السويداني                                            حزب العدالة والتظطية...

 ير ا    اح العلطا ييؽ را وداية طزمة الرناسة لطظ  ا تخاب )ع ددط كدؾح( 
لدؼ عسدتطر طدؾيح  رعدد ط  طصدر حدزب  1002عدا   طيداررنيسا  لل طًؾريدة ردا 

ع دددر صدددظادحت االقتدددرار، وا تخددد  كدددؾح طوح  العدالدددة والتظطيدددة حسدددؼ الخدددحت
رنيس لتركيا ذو ج ور إسحمية وعض  زوجتس الا اب علا رطسًا، وكدل مدا 
رعلتس الطلسسة العسلرية ال اد ة والطا ظة ا ًا قاطع  حهل عظصي  كؾح 

 .(62)رنيسا  را رسالة مظًا لعد  ردا ا عظس
تركا ال ي يط ل ولظالطا كا   عحقة حزب العدالة والتظطية رال يش ال

الضددددطا ة الدسددددتؾرية للعلطظددددة مؾددددد  إدددددلالية وال عددددزاح كدددد لػ ط  الطلسسددددة 
العسلرية ععد الازب )الطركز الرنيسدا( ل دل  شدا  معداد لعلطظدة ال طًؾريدة، 

 50وقددد اعتطددد الط لددس الدسددتؾري واقددر  دد ً الطعادلددة رددا قددراًر الطددلرخ رددا 
مددعا عدا  ال طًؾريدة وال ي رردض رطؾج دس الظلد  الد ي قدمدس  1006عطؾز 

لدو مالطة التطييز راغر  شا  الازب ويد ا  حزب العدالة والتظطية وري  
التيارات اإلسحمية اللي رالية التا ط    را رطسيظات ال ر  الطادا، ريدرو 
دددددرورة ع لدددديص دور ال دددديش وسددددلظتس رددددا الايدددداة السياسددددية واالجتطاعيددددة 

عدد ا  مظددريس( و)عؾركدؾت طوزاح( وال  ارية لل حد ل ظس ليس ط  ر مؽ جرطة )
اللددد حؽ عطلظدددا مدددؽ عاددددي  يئدددة األركدددا  العسدددلرية عح يدددة عظددددما كا دددا ردددا 
الالدؼ، امددا حددزب العدالددة والتظطيددة رًدؾ يخشددا ال دديش ويهضددل التعامددل معددس 
علددددا طسدددداس التهددددا ؼ رصؾصددددا  عظدددددما حتعلددددت األمددددر ر طدددد  حددددزب العطدددداح 

 .(66)ال ردستا ا
ال رلطددددددا  التركددددددا سلسددددددلة إدددددددارية مددددددؽ اقددددددر  1001حزيددددددرا   18ورددددددا 

التعديحت التا اقترحًا حزب العدالة والتظطية الادا ؼ والتدا عادد مدؽ صدححيات 
الطادددا ؼ العسدددلرية و دددؾ إجدددرا  يظل دددس االعاددداد األور دددا مظددد  مددددة طؾيلدددة ويهسدددق 
التعددديحت ال دحدددة الط دداح امددا  ماا طددة العسددلرييؽ امددا  ماددا ؼ مد يددة رددا طيددا  

سددظا لالؾمددة حددزب العدالددة والتظطيددة عا يددت ذلددػ مددؽ رددحح ععدددحل السددلؼ وقددد ع
السار ة ال كر و دا إل دا  ال ظدد الخداص وؾجدؾب ععيديؽ األمديؽ العدا   (>8)الطادة 
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لتدددظص رعدددد ععددددحلًا ال دددؾات الطسدددلاة  لط لدددس األمدددؽ ال دددؾما مدددؽ وددديؽ طعضدددا 
 .(61)علا إملا ية عؾلا دخصية مد ية لطظص  األميؽ العا  للط لس

قدددد  رنددديس  يئدددة األركدددا  التركيدددة ال ظدددراح  1022طواردددر عطدددؾز  وردددا
)ايشدديػ كؾدددا ر( وقددادة صددظؾت ال ددؾات الطسددلاة )ال ريددة وال ؾيددة وال اريددة( 

وقدددددرار رنددددديس الدددددؾزرا   األعلدددددااسدددددت االعًؼ ق دددددل ا ع ددددداد الط لدددددس العسدددددلري 
ارود ا  ق ؾلس لً ً االست االت ومصدادقة رنديس ال طًؾريدة التركيدة )ع ددط 

ؾح( السريعة علا ق ؾح اردو دا  لًد ً االسدت االت وععيديؽ ال ظدراح )  ددت  
طوزاح( قاندددد قدددؾات األمدددؽ الددددارلا رنيسدددا  ل يدددادة ال دددؾات ال ريدددة و ان دددا  لدددرنيس 

ال يدددادة السياسدددية التركيدددة لاددداالت الؾدددد   إدراااألركدددا  ملددددرا  علدددا مددددو 
 .(10)الطتاز  م  ال يش

وت ددددديؼ اسددددت االعًؼ ال يددددا  رخظددددؾة  عددددراااألل ددددد طراد ال ددددادة العسددددلريؾ  
اسدددت اقية ق يدددل ا ع ددداد الط لدددس العسدددلري مدددؽ اجدددل مطارسدددة الضددد   علدددا 

جظددراالت معت لدديؽ  إقالددةاردو ددا  رصددهة رنيسددا  للط لددس رددا اع دداً عرقيددة طو 
سدؼ إعلا ذمة قضايا التخظدي  ال  دحب عسدلري، وقدد عررد  علدػ ال ضدايا ر

ل ضا  علا حزب العدالة والتظطية، وحركة رتق ، وا(*)و)و ي ة( (*))ار ظيلؾ (
عضددؾا   (24)ط كددؾليؽ اإلسددحمية، إذ حت ددؾ  الط لددس العسددلري التركددا مددؽ 

قانددا  عسدلريا  ورع دة  (89) و  ؼ رنيس الؾزرا  )مد ا( ووزير الددرار )مدد ا(
جظددراح )رريدددت( مددؽ ددددطظًؼ رندديس األركدددا  وقددادة صدددظؾت ال ددؾات الطسدددلاة 

 رو ل يدةال درار ريدس  اعخاذوال ارية وال ؾية واألمؽ الدارلا وعؼ ال رية  األر عة
وال يش لديس مسدلوال  عدؽ ال درارات ذات الظدار  السياسدا الصدادر  األصؾات

مددؽ  دد ا الط لددس ويظطددا ععددد الالؾمددة الطط لددة رددا عضددؾية الط لددس مسددلولة 
عددددؽ عظهيدددد   دددد ً ال ددددرارات وعددددتلخص مًددددا  الط لددددس العسددددلري رددددا مظاقشددددة 

ت الطتعل دددة رالشدددو  العسدددلري م دددل التصددددحت علدددا قدددرارات عرقيدددة الطؾددددؾعا
العسلرييؽ طو اعخإذ ال رار رشو  ارعاد ؼ مؽ ال يش لطختلف األس اب سدؾا  
الطًظيدة طو السياسدية وععدد قدرارات  د ا الط لددس قظعيدة  يدر قاولدة للظعدؽ مددا 
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عددددا ال دددرارات الخاصدددة رالترقيدددات و دددؾ حدددت ديط راطدددا عدددؼ ا تسدددارس رطؾجددد  
 .(12)1020تعديحت الدستؾرية لعا  ال

وعددددؽ عراجدددد  سددددلظة الطلسسددددة العسددددلرية التركيددددة الوددددد مددددؽ عؾددددديق 
  يااعا

رشددلل ردداص لتظددؾير ال دديش  واألمريلدداالدددعؼ ال ر ددا رشددلل عددا   إ  -2
التركا وعخري  ال ظراالت مدؽ ال ليدات الار يدة ال ر يدة وحدرص ال درب علدا 

الطدد الشديؾعا ردا عركيدا )وددعؼ ع ؾية ال يش التركا كا  وًددت مظد  ع ل دل 
اإلسددددحمية مددددؽ مددددؽ االعادددداد السددددؾريتا السدددداوت( رضددددح  عددددؽ مظدددد  األحددددزاب 

الخروج علا الط اد  العلطا ية وددطا  اال صديار للسياسدة ال ر يدة واألمريليدة 
مدددؽ ق دددل عركيدددا ردددال يش كدددا  ي دددؾ  راال  حردددات علدددا طي حلؾمدددة قدددد ال عظهددد  

يدات الطتاددة األمريليدة وال درب )وددليل ا  سياسة متظار ة م  وجًدة  غدر الؾال
 2160 و 2122 و 2180التدا حدد   ردا عركيدا ) األر عدةاال  حرات العسلرية 

 ط ( كا   عظاح ردا الؾاليات الطتادة األمريلية والعالؼ ال ر ا، و طا 2112 و
الخظددر الشدديؾعا السددؾريتا قددد زاح واألحددزاب اإلسددحمية الت ليديددة قددد عراجعدد ، 

الطعتددح( الد ي لديس  اإلسدحما) زب العدالة والتظطيدة الد ي حؾصدف وددوعًر ح
ا  الددعؼ ال ر دا  لس ارتحرات ك يرة م  التؾجًات ال ر يدة واألمريليدة لد ا   دد

 .(11)لظهؾذ الطلسسة العسلرية التركية قد ودط رالتراج  واألمريلا
التددا  تللصددححاا  متارعدة الؾاليددات الطتاددة األمريليددة والعددالؼ ال ر دا  -1

يطلؽ ا  ع ؾ  وًا عركيا را طري ًا  اؾ اال ضطا  إلا االعااد األور ا ورا 
 رطيم ددمتًا ارعدداد الطلسسددة العسدلرية عددؽ السياسددة ومدؽ جًددة طرددرو  ظدداا 

حددد    إلدددا ا  عخلدددا الؾاليددددات الطتاددددة األمريليدددة وال ددددرب عدددؽ عظطيدددة قددددؾة 
لدددوانر ال ر يددة ال دديش التركددا ومااولددة ع لدديص قدرعددس  ددؾ مااولددة مددؽ ق ددل ا

لظزر السدحح والت ليدل مدؽ قدؾة ال يدؾش ردا الشدرأ األوسد  حهاعدا  علدا امدؽ 
التا ستص ق ا  ر قؾة عسلرية ردا الشدرأ األوسد  ردا حداح  يداب  إسرانيل

 .(15)طي قؾة مظارسة
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عدددؼ ععددددحل الدسدددتؾر التركدددا وظدددا  علدددا م دددادرة حدددزب  1020وردددا عدددا  
الطحح دددة ال ضدددانية ل دددادة اال  دددحب  العدالدددة والتظطيدددة الددد ي ردددتق ال ددداب امدددا 

 إل ددا ال دداقيؽ مددظًؼ علددا قيددد الايدداة، وعضددطؽ التعدددحل  2160العسددلري عددا  
مددؽ الدسددتؾر التددا كا دد  عضددطؽ ل ددادة اال  ددحب حصددا ة ددددد  (>8)الطددادة 

رددا العاصددطة  1021 يسددا   4 الطحح ددة ال ظانيددة مدددو الايدداة، إذ ودددطت رددا
( ال ظدراح ) ظعدا  ايهدر ( الد ي األسد تلتركدا )التركية ا  رة ماا طة الرنيس ا

ورددا عدداريخ وددد  ماا طتددس كددا  ح لددا مددؽ  2161ل ايددة  2161حلددؼ عركيددا مددؽ 
( ال ظدددراح )عاسددديؽ األسددد تعامدددا ، وددددريلس قاندددد ال دددؾة ال ؾيدددة ) (;1)العطدددر 

عامدا  وذلدػ ل يدامًؼ ر يدادة ا  دحب  (18)دا يؽ كايا( والد ي ح لدا مدؽ العطدر 
الدد ي كددا  ط  ددر قسدداوة مددؽ ردداقا اال  حرددات إذ احدددث  دد ا  2160 طحلددؾح 21

عددزز مددؽ ق ضددة الطلسسددة  أل ددسعطي ددا  رددا السياسددة التركيددة  عددو يرا  اال  ددحب 
 2161العسددلرية علددا العطليددة السياسددية ع ددر سددؽ دسددتؾر جدحددد للدد حد عددا  

ورا   ا الصدد حد كر الطللدف حطيدد وؾزرسدح  ردا  (14)ال ي ودعس ال يش
طوقد   2160يخ عركيا الطعاصر( قؾلسي ا  اال  حب العسدلري لعدا   تارس )عار 

 قتيدددل و (8;9>)جدددريق، و دددا التدددا راح ددددايتًا  (13;81)قتيدددل و (:88>)
 .(13)جريق (9>8;8)

وقددد ودددطت ال لسددة األولددا لطاا طددة قددادة اال  ددحب العسددلري راضددؾر 
  التركدددا العدحدددد مدددؽ  دددؾاب األحدددزاب السياسدددية الرنيسدددية الطط لدددة ردددا ال رلطدددا

والدددد حؽ ادعددددؾا رددددالات الطددددد ا دددددد اال  حويدددديؽ ولددددؼ ياضددددر  دددد ً ال لسددددة 
ال ظددراال  الطسددظا  والطريضددا  ) ظعددا  ايهددر  وعاسدديؽ دددا يؽ كايددا( الدد حؽ 

عًطة ارع اب )جرانؼ ددد الدولدة( و غدرا  لتدد ؾر حالدة )ايهدر (  إليًطاوجً  
ا ددس رضدد   الصدداية را ددس مددؽ  يددر الطددرجق ا  يط ددل امددا  الطالطددة راصددة

 1021 يسددا   5التركيدة ردا  اإلعددح كطددا ذكدرت وسدانل  األمعدا ل راحدة ردا 
ذراعيدددس قدددد كسدددرت، وقالددد  وسدددانل االعدددح  التركيدددة ا  الطالطدددة  إحددددوا  

ق ل  الددعووو الطررؾعدة ددد قانددي اال  دحب وطالد  االدعدا  العدا  التركدا 
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مددددا رارع اوًطددددا رسدددد ؽ ال ظددددراال  مدددددو الايدددداة ع ارددددا  علددددا ال ددددرانؼ التددددا قا
وراصددة االعدددامات  يددر ال ا ؾ يددة، وا ضددط  حلؾمددة رندديس الددؾزرا  التركددا 
رجدد  طيدد  ارود ددا  وال رلطددا  والطعاردددة وؾصددهًؼ رددا ال ضددية كدداطرات 
متضدررة مطددا يعظددا ا  ددلؾا ؼ ستؾددد  رددا االعت دار ا ظددا  الطاا طددة، ورددا 

 4ا رددا  د ا الصدددد قالدد  مظغطدة ) يددؾمؽ راحددتس ووعدش( رددا ويددا  صددر لًدد
الطؾجدددؾدة رالهعدددل ردددا قدددرار االعًدددا  حتعددديؽ  األدلدددةعلدددا ددددؾ   1021 يسدددا  
مستؾو رسياسة  طعلاالتا يت رشا  السطاح مؽ  ط  رةعلا مدعا عا   طيضا  

 واألط ا التع ح  داعية إلا ماا طة د لة واسعة مؽ العسلرييؽ والطؾعهيؽ 
 .(18)والشرطة الطتؾرطيؽ را التع ح 

التددددا عل ا ددددا ال دددديش التركددددا مظدددد  صددددعؾد حددددزب وي دددددو ا  الضددددر ات 
علدا  وطج رعًداالعدالة والتظطية قدد  الد  مدؽ  هدؾذ الطلسسدة العسدلرية السياسدا 

الضدر ات التدا ا ًالد  عليًدا  ط ، وذلدػ إليًداالسعا لطًاد ة الالؾمة والتدؾدد 
مظغطدددة  إدارةلدددؼ ع دددؽ مادددض صددددرة ودددل جدددا ت  تي دددة قددددرة اردو دددا  علدددا 

ات وال ددؾادر السياسددية التددا عطلظدد  ودددور ا مددؽ عاؾيددل كددل مت املددة مددؽ ال هددا 
لصددددالاًؼ  اإلسددددحمييؽ إلزاحددددةالتددددا اسددددتخدم  مددددؽ ق ددددل  واألدوات األسددددلاة

 ول يا  ذلػ الود مؽ معررة األس اب التا سا ط  را  زيطة العسلر و اي
عطلددؽ اردو ددا  ومظغؾمتددس مددؽ اودددار  طددؾذج عحقددات جدحددد مدد  ال ددرب  -2

ك دددحل ديط راطددا عددؽ الطلسسددة العسددلرية  إليددسعدداحؾ  عطؾمددا  رطددا جعلًددؼ حر 
لل ديش وعؾقدف عدؽ عاريضدس لططارسدة  وعوحيددًو التالا سا  ال درب دعطدس 

لع ددة اال  حرددات العسددلرية، وقددد اع عدد  الالؾمددة سياسددة رارجيددة  اجاددة إذ 
ا تطدددد  وتاسدددديؽ عحقددددات عركيددددا مدددد  دوح االعادددداد األور ددددا ومدددد  الؾاليددددات 

التركددا وم اركددة سياسددة  اإلقليطدداتددا درعًددا لدددعؼ الدددور الطتادددة األمريليددة ال
 عركيا را  ال ية االع ا ات.

 ا دد  ررصددة  ددادرة لاددزب العدالددة والتظطيددة ل ددا حتؾصددل إلددا اعهدداأ مدد   -1
قدددددادة الطلسسدددددة العسدددددلرية رضدددددرورة ع لددددديص  هدددددؾذ ؼ ردددددا الايددددداة السياسدددددية 
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تددا يطلددؽ وعدددرحعًؼ رددا حلددؼ الدد حد اسددت ارة رظلدد  مددؽ االعادداد األور ددا ح
دراسددة طلدد  عركيددا راال ضددطا  لتلددػ الط طؾعددة و  ددق اردو ددا  رددا اقظددار قددادة 

 عوسددديسالطلسسدددة العسدددلرية ألوح مدددرة مظددد   وطصددد ا ال ددديش ردددا عظهيددد  ذلدددػ 
 ال طًؾرية التركية علا حد مصظها كطاح ذات  هؾذ اقل.

حدث عظؾر مًؼ علا صعيد قظاعات الطلسسة العسلرية ر عد ا  كا د   -5
مددؽ ملسسددات الدولددة صددار قانددد  اإلسددحمامددؽ اقتددراب التيددار  متشددددة جدددا  

 21األركا  التركا )احل ار راش ودؾ ( حلكدد صدراحة ردا رظاردس السدظؾي ردا 
للعلطا يدة ردا   د ا ال  األمديؽ ا  ال يش وا  كا   ؾ الادارس  1001 يسا  

 وط ددسياسية  كوداة  ؾ ررض الستخدا  الدحؽ  و  طا للسح حظ   مؽ معاداعس 
مشدد   للطسددديرة الديط راطيددة للددد حد  و  طدداا  ال دديش لددؼ يعدددد مصدددرا  للتًدحدددد 

 الديط راطية الست رار ال طًؾرية التركية. رو طيةمشيدا  

التدددددا يخؾلًدددددا  األدواتاسدددددتظار حدددددزب العدالدددددة والتظطيدددددة اسدددددتخدا  كدددددل  -4
 ع ددددداوزاتالدسددددتؾر وال ددددا ؾ  راصدددددة ملسسددددة ال ضددددا  رطًدددددارة ك يددددرة ودو  

 عضا  مظغطة )ار يظ ؾ (.لل ا ؾ  رات ا 

ل دددد كا ددد  اال  دددازات العدحددددة التدددا ح  ًدددا حدددزب العدالدددة والتظطيدددة علدددا  -3
  لدس  ؾعيدة ردا حيداة الشدع  التركدا و ددؾطت  طحدد  امتدداد سدظؾات حلطدة قدد 

 .واإلسحماال حد ملا ة رريعة را العالؼ العر ا 

ش إلدددا اال تعددا إرجدددارارود دددا  إلددا  طحد ددسوسدد  اال  ددداز االقتصددادي الددد ي  -8
 .(16)االقتصاد التركا

عزيدددل الًيطظدددة  أل ًددداععدددد  ددد ً ال دددؾا يؽ   لدددة  ؾعيدددة ردددا عركيدددا  وطريدددرا  
العسلرية علا الايداة السياسدية وعضد  عركيدا ردا مصدات الددوح الديط راطيدة 

عليًددا الالؾمددة التركيددة وزعامددة  طقدددم وا   دد ً الت ييددرات رددا ال ددؾا يؽ التددا 
ردا  ااعيدةح العدالؼ ر دد عًدرت العظداويؽ عددد مدؽ دو  إع داب ط ارتاردو ا  

)ال دديش رددا  الصدداف ال ريظا يددة  ل ددؼ الظهددؾذ السياسددا لل دديش رددا عركيددا  و
( ردددا The Timesعركيدددا يه دددد  هدددؾذً السياسدددا( وكت ددد  صدددايهة )التدددايطيز 
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الخارجيدددة )ا  ال دددؾا يؽ التدددا سدددظ  ردددا عركيدددا ددددر   ردددا  األر دددارصدددهاة 
ل ي يعظا ال يش قؾعدس الرسدطية، ل دد عدؼ صطيؼ ل ظة األمؽ ال ؾما التركا ا

م ددرد ل ظددة استشددارية، ول ددد وصدده   وطصدد ا سددا  صددححياعًا التظهي يددة 
ا  حردددا  ردددا  طحدددد  ا  دددحب وقالددد  )ا   ددد ً الت ييدددرات  رو ًدددا ددد ً ال دددؾا يؽ 

السياسددة التركيدددة يطلددؽ م ار تدددس را  حردددات اعدداعؾرا ل دددد كددا  ال ددديش يهدددرض 
ة األمدددؽ ال دددؾما علدددا الزعطدددا  الطدددد ييؽ )ا  وجًتدددس السياسدددية وؾاسدددظة ل ظددد

حدزب العطداح  طردرادع ليل  هؾذ ال ؾات الطسلاة ومؽ  ؼ سؽ قا ؾ  العهدؾ عدؽ 
ال ردسددتا ا عظددد ا ودددط رجدداح السياسددة رددا طور ددا ح ظددؾ  علددا عركيددا رالطددديق 
حتددا ا  احددد الدولؾماسددييؽ قدداح )ا   دداعيؽ الخظددؾعيؽ اي اويتددا  جدددا  و طددا 

مًيئددة للدددرؾح رددا م اح ددات عضددؾيتًا رددا  طصدد ا عركيددا عشدديرا  إلددا ا  
 .(11)االعااد األور ا
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 الخاتسة
حت دديؽ لظددا مددؽ رددحح دراسددة مؾدددؾر )حددزب العدالددة والتظطيددة وعحقتددس 
رالطلسسددة العسددلرية التركيددة( وكيددف كددا  لل دديش دور مًددؼ رددا قيددا  الدولددة 

، رضدددح  عدددؽ الع طا يدددة واعسدددار ورقعتًدددا وعطيز دددا رالظدددار  العسدددلري ال اددد 
 ااردددا مدددؽ الظاحيدددة االجتطاعيدددة وحدددرص  األعدددرااملا دددة العسدددلر ردددا  هدددؾس 

 عوسديسعلا ا  يص ق طوالد ؼ جظراالت را ال ديش الع طدا ا، و عدد  األعراا
علددددا حددددد الضددددار  مصددددظها كطدددداح اعدددداعؾرا عددددد  2115ال طًؾريددددة التركيددددة 

س راعت داًر ال يش التركا  ؾ را ا است حح عركيا وصدا   م دد ا وارد  ملا تد
حدددداما ال طًؾريددددة العلطا يددددة، ر ددددد  غددددؼ مصددددظها كطدددداح اعدددداعؾرا الطلسسددددة 
العسلرية و ظا  ا وظا  قؾيا ، وحرص اعاعؾرا الح ا  علا استخدا  عد  عدرل 

و دددا حطايدددة  إليدددسال ددديش ردددا السياسدددة وحصدددر دوًر وتظهيددد  الطًدددا  الطؾكلدددة 
حسد  وجًدة  غدرة،  ال طًؾرية مؽ االعدا  سؾا ا  را الددارل طو ردا الخدارج

وعدددؾلا عصددط  احظؾ ددؾ رناسدددة ال طًؾريددة مدددؽ  2156ول ددؽ رعددد وراعدددس عددا  
وعاؾح  2143 – 2151وا دالر الارب العالطية ال ا ية  (3>81 - 81:1)رعدً 

عركيا إلا التعددية الاز ية وال ي جا   تي ة للغروت الدولية وا ضطا  عركيا 
لسددؾريتا حددرص ال ددرب وعًددؾر الخظددر ا 2131إلددا حلددف دددطاح األطلسددا 

والؾاليددددات الطتادددددة األمريليددددة علددددا ع ؾيددددة و ظددددا  ال دددديش التركددددا رالطعدددددات 
و دؾ الؾقدؾت ددد عؾسدي   هدؾذ  إليدسالطتظدؾرة لي دؾ  رالددور الطؾكدل  واألسلاة

االعادداد السددؾريتا ورددا  دد ً الطدددة مددؽ عطددر ال طًؾريددة التركيددة ودددط ال دديش 
ات وسؽ وععدحل الدستؾر التركدا الالؾم إس ا التركا لس ال ح  الهصل را 

 2180عددا   طيددار 12لعدددة مددرات ر ددد قددا  ال دديش رددووح ا  ددحب عسددلري رددا 
وكدد لػ اال  ددحب ال الدد   2122 آذار 21وكدد لػ ا  ددحب  2182وسددؽ دسددتؾر 

وعؾلا ال ظدراح كظعدا  ايهدر  الالدؼ ردا  2161وسؽ دستؾر  2160 طحلؾح 21
دد حلؾمة  2112حب الرار  عا  ، وجا  اال  2161عركيا حتا  ًاية العا  
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  ؼ الددحؽ طر لدا ، و لد ا كدا  دور الطلسسدة العسدلرية ردا الايداة السياسدية 
التركية و ل ا كا   عحقتس راألحزاب الاا طة ول ؽ الادث الطًؼ ردا عداريخ 
عركيا الطعاصر  ؾ وصؾح حزب العدالة والتظطية إلا الالؼ را عركيا والد ي 

ريخيددددا  رددددا الايدددداة السياسددددية التركيددددة و طدددد  عحقتددددس يط ددددل مظعظهددددا  مًطددددا  وعا
 ياعارالطلسسة العسلرية التركية وكا

ا    دداح حددزب العدالددة والتظطيددة رددا الؾصددؾح إلددا السددلظة رددا عركيددا 
رددا الظغددر  اإلصددححيةوعشددليل حلؾمددة قؾيددة رطهددردً وطددرح م ادنددس و رام ددس 

 ا( التا  ادو وًا إلا عحقات عركيا الخارجية ورت مهًؾ  )العطت االستراعي
عؾجيدددس السياسدددة التركيدددة  و عدددادةوزيدددر الخارجيدددة التركدددا )احطدددد داؤد طو لدددؾ( 

إلددددا ارعيدددداح ال ددددرب  طدوورددددت مظظددددت عصددددهير الطشددددلحت مدددد  دوح ال ددددؾار 
والؾاليدددات الطتاددددة األمريليدددة راصدددة وا  حدددزب العدالدددة والتظطيدددة وددددق ردددا 

ي رالددا ولديس حز ددا  دحظيددا  ال يلدؽ العدددا  لل ددرب وا دس حددزب ل رو ددسودايدة حلطددس 
ويددددلمؽ راال دددددماج رالرطسددددطالية العالطيددددة ويسددددعا إلددددا الدددددرؾح إلددددا االعادددداد 
األور ا، كطا قا  حزب العدالة والتظطية رالعطل علا عظؾير االقتصاد التركا 

عؾجيدددددس السياسدددددة  و عدددددادةوالت لددددديص مدددددؽ مشدددددا ل عركيدددددا الخارجيدددددة  و  عاددددددس
لدددر  االقتصدداد التركددا إلددا مراحددل  حماواإلسددالخارجيددة  اددؾ العددالؼ العر ددا 

مت دمددددة راعت ددددار السددددؾأ العر يددددة  ددددا ا  ددددر مسددددتًلػ لل ضددددان  والطظت ددددات 
التركيددة رضددح  عددؽ اسددتهادة عركيددا مددؽ الددظه  العر ددا واسددتطرار عدر ددس وراصددة 

السدددياحة، كطددا قدددا   و  عدداشالددظه  العراقددا مطدددا احدددث  ًضددة عظطؾيدددة ك ددرو 
 اإل سددا وععددديحت دسددتؾرية عتعلددت را ددؾأ  إصددححاتر طلددة  طيضددا  الاددزب 

التدددا يظل ًدددا االعاددداد األور دددا راسدددتطرار رضدددح  عدددؽ مااولدددة حدددل الطشدددللة 
معا داعًؼ مدؽ جدرا   و  ًدا  ل، درادالا ؾأ السياسية وال  ارية  و عظا ال ردية 

اعترت رس اردو دا   هسدس ردا  األمرقط  الالؾمات التركية السار ة لًؼ و  ا 
وقعد  وًدا  األ درادرادت  طرظا حظة )ديار رلر( قؾلس   ظاا رظاب لس را مد
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عركيا را الطادا  كطا عدؼ ردتق قظداة علهزيؾ يدة رالل دة ال رديدة وعخهيدف ال يدؾد 
 يطلؽ حل   ً الطسالة. رو سال  ارية و دط واداا   األ رادعلا حركة 

 إملا يددددةرددددا  واألمددددريلييؽوقددددد اسددددتظار ارود ددددا  ا  ي ظدددد  األور يدددديؽ 
ودعؼ الطلسسة العسلرية التركية وررض عدرلًا را السياسدة  عوحيدعؽ التؾقف 

ح ي يدة وديط راطيدة ردا عركيدا ر دا  ر طلدة مدؽ  إصدححات إجدرا ال رب  طرادإذا 
رددا   ددد ً  و حًددامًؼالتعددديحت الدسددتؾرية التددا عسددتًدت ع لدديص دور العسددلر 

 ًددددداطماماإلجدددددرا ات والتعدددددديحت  دددددا التدددددا ع دددددرب عركيدددددا وعختصدددددر الظريدددددت 
 .طيضا  لح ضطا  إلا االعااد األور ا و  ا ما حر   رس ال يش 

  طي عاددددرا مددددؽ ق لًددددا ع دددداً والطلسسددددة العسددددلرية التركيددددة ردددد إدرااوكدددد لػ 
حلؾمددددة حددددزب العدالددددة والتظطيددددة سددددؾت يحقددددا رالشدددد   والددددررض مددددؽ ق ددددل 
الؾاليددات الطتادددة األمريليددة وال ددرب لًدد ا التدددرل واعت دداًر حًدددد الديط راطيددة 

كدا   أل س وعوحيدا  السار ة التا كا   عل ا عرحي ا   اال  حراتا العلس مؽ عل
الالؾمددات اإلسددحمية واليسددارية، رالؾمددة حددزب  إزاحددةيخددد  مصددالاًا رددا 

العدالة والتظطية قدم  للؾاليدات الطتاددة األمريليدة وال درب مدا لدؼ  سدتظي  ا  
ت الطتادددة وال ددرب ع دمددس الطلسسددة العسددلرية، رضددح  عددؽ سددتراعي ية الؾاليددا

ا  ددر قددؾة  إسددرانيلرددا عه يددػ قددؾة جيددؾش الشددرأ األوسدد  ودددطا  ر ددا  امددؽ 
 عسلرية رادعة را الطظظ ة.

وقدددد ع ددديؽ مدددؽ ردددحح ال اددد  ا  حلؾمدددة حدددزب العدالدددة والتظطيدددة رعدددد 
العسدددلري علدددا الطلسسدددة  اإل هددداأوددددط وت لددديص  1001وصدددؾلس إلدددا الالدددؼ 

مدؽ الددوالرات لحقتصداد التركدا وعسدخير العسلرية التركية مطا ورر الطححيؽ 
 ددد ا الهدددانض ردددا مشددداري  عظطؾيدددة ومشددداري  ردميدددة مطدددا احددددث عاسدددؽ ردددا 

 (. (9)جدوح رقؼ  –مستؾو درل الهرد التركا )حظغر الطححت 
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 السالحق
 (0)ججول رقم 

، 1980، 1971، 1960)ا نقالبات والتجخالت العدكخية في تخكيا  أنساط
1997)(1)  

 ،  ط   غا  الالؼاألدوات   التدرل العسلري  ط السظة

 عدرل عسلري م ادر 2180
 ال ؾات الطسلاة، حلؼ عسلري 

 ملق  م ادر 

2122 
 عدرل عسلري رط كرة مؾجًة

 للسياسييؽ 
 ا  حب اويض طوا  حب )الهيتؾ( 

 عسلري ملق   حلؼ 

 ا  حب عسلري م ادر 2160
 ال ؾات الطسلاة، حلؼ عسلري 

  يا  طؾيل  س م ادر 

  صف ا  حب طوعدرل عهاعلا  2112
 ع ير وؾسانل مدحظة، حلؼ مد ا

 علطا ية طحزابعاالها ويؽ  
 

مالحظة/ انقالب الفيتو: هو انقالب بوساةل غيخ عدكخية أي باستخجام 
 الزغوط الدياسية السباشخة )توجيه محكخات تححيخية(

 135محفوظ، ججليات السجتسع والجولة... ص (0)
 (2)ججول رقم 

  (1)2005 - 1998ا نفاق العدكخي التخكي لمسجة 
 1003 1004 1005 1001 1002 1000 2111 2116 الدشة

 )بساليي  النفاق

 6102 6121 1050 20206 2102.228 22823 21084 20118 (األمخيكيةالجو رات  

 نقال  ع   152 محفوظ، ججليات السجتسع والجولة... ص (0)
Sipri, The sipri military Expendition Database, "The Military Expenditure 

in Turkey". 
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 (1)ججول رقم 
 (1)القوام العجدي لمقوات السدمحة التخكية والقوات شبه العدكخية

 

 السجسوع ا حتياط نصاميون  األفخاد
 833=== 1833>9 39333; ال ؾو ال رية

 833>89 333>= 3833= ال ؾو ال ؾية

 3>8388 333>> 3>98> ال ؾو ال ارية

 3>>111 81833: 3>181; الط طؾر لل ؾو العسلرية

 ط ظا احتيا  )جطيعًا حت   وزارة الدرار  10000 + 000000 الدرا ال ؾات د س العسلرية 
  8; دًرا ، الخدمة االحتياطية حتا سظة >8 اإللزاميةمدة الخدمة  الارب(

 ل ارة االرتصاصات
 
  نقال  ع  011والجولة... ص ( محفوظ، ججليات السجتسع1)

The International Instiute for strategic studied, The Military Balance, 

2006 (London: The International Institute for strategic studies – 2006) 
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 (1)ججول رقم 
 (1)التقديسات العامة وا سمحة الخةيدية لجى القوى البخية

 

 مالحظات العجد لشوعا الدالح
 

 الدرارات
Leopard A1,A2,A3 512  
M60 A1, A2, A3 151  
M48, M48, A5 1628  درارة 2500سؾت حتؼ عخزيؽ 

  4103 الط طؾر
 

الطضادة  واألسلاةالطدرعية 
 للدرور

 M-108/108T,M-52 25Tetc +686 ذاعية الدر 

 M-101/114/115etc +863 م ظؾرة

 Mm,107 Mm,120 Mm81 3625  او ات

  ؾ را، ميح ، احريلس، عاو 2165 قاذرات صؾاريخ مضادة للدرور
 22 لددؾا  مدددرر و 24 رددرأي ررقتددا  ملللتددا  ورددرأ مشدداة واحدددة و 1 جيددؾش و 4 قؾا  ال ؾو ال رية

الؾيدس قدؾات راصدة، ولدؾا  حدرس جطًدؾري واحدد  4 الؾيدة مشداة و 1 لؾا  مللح، و
 الؾية حرس دؾاطئ، ولؾا  واحد مؽ ال ارية  4 الؾية حرس حدود، و 3 و

 

 نقال ع  154 محفوظ، ججليات السجتسع والجولة... ص (1)

The International Institute for strategic studies, The Military Balance, 2006. 
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 (5)ججول رقم 
  الخةيدية لجى القوى البحخية التخكية واألسمحةالقواعج 

 السالحظات العجد ا سمالشوع و  الدالح

 
 الدف  والقواعج البحخية

 
 

 سف  القتال

  09 سف  قتالية رةيدية فخقاشات
  01 فخقاشات مدودة برواريخ موجهة
  11 زوارق قتال واعسال دورية
  27 زوارق دوريات وقتال سخيعة

 قواعج بحخية
02 

غولدي ، ايخدي ، ايخيفمي، بارتي ، 
 انصاليا، مخسيذ، اميخ، استانبول، از 

  21 سف  امجاد وقود واصالح ودعم متعجد
  002 سف  وزوارق اندال
 كاسحات الغام
 زراعات الغام

11 

1 
 2007تدمم حتى 

 
 

 غواصات

Atilay 2001209 
Preveze 209/1400 

6 

1 
 ألسانينسوذج 

 كانال )غوني( 
 هيديخيذ )تانغ(

0 

2 

 نسوذج امخيكي تعسل بالجيدل

 01 عالسجسو 
  Preveze 1400غواصات م  نوع  1تدمم 

 2007حتى عام 
 نقال  ع  011 محفوظ، ججليات السجتسع... ص (0)

- The Military Balance, 2006, op.cit 
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 (6ججول رقم )
 (1)ا سمحة الخةيدية لجى القوات الجوية التخكية

 السالحظات في الخجمةسشة وضعه  العجد الفعمي في الخجمة العجد الشوع وا سم الدالح
 
 

 الصاةخات 
 القتالية

F16 – C/D 358 358 1987 40 تحت التحجيث 222 مشها قجيسة 
Phantom 2000 50 50 1999 48  عا  التادح 

F4 - E 253 83 
 

 الا 31 عادح  لحستظحر 26 2125
Phantom 1010 

F.5.A/D 62 51 2183 46  تحت التحجيث ونعزها مشدق 
 ()  يدتخجم

 198 تجري  ،7 تدويج وقود 35 استصالع 
 
 

 شاةخات الشقل

C.160D 
KC-135R 

16 
9 

16 
7 

1971 
1995 

 تدويج بالوقود

C.130E 
C.130B 

13 
- 

13 
- 

1964 
1991 

- 
 تحت التعجيل

CN.235 60 46 1991 - 
 ججيجة شاةخات 20 تعاقج عمى - 77 107  ظا  السجسوع الكمي وليذ السحهور

 
 العسوديةالصاةخات 
 القتمية

AH-1W/P 20+ 20 1990 السالحة الجوية 

AS.532-COUGAR 20+ 20+ 1995 26 مشه السالحة الجوية 

S.70A Blackhawk 85 85 1992 35 مع الذخشة وا م  الجاخمي 

UH-1H/AB-204/AB205 186 186 1996 - 

 نقال  ع  156 ( محفوظ، ججليات السجتسع والجولة... ص1)
The Military Balance, 2006. op. cit 
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The Adalat Ve Kalkinma Partisi and its Relationship 

with the Turkish Military 
 

By : Dr. Hamid Muhammad Taha AL-Sweidany, 

Lecturer / Department of Historical and Social Studies, 

Regional Studies Center, Mosul University. 
 

Abstract 

The arrival of the AKP to the power, in Turkey in 2002, is as  

an important historical event due to the great achievements made by it 

for Turkey in the economic, political, social fields, redirecting the 

Turkish policy according to the perspective of (strategic depth) and 

the constitutional, judicial and legal reforms. The research was 

divided into two axes, an introduction and conclusion. The first one 

discussed (the position and role of the military within the Turkish 

political life), focusing on the Turkish military establishment (a 

historical perspective) and analyzing the role of the military within the 

Turkish political life (the military coups). The second axis has studied 

the AKP and reducing  the power of the Turkish military shedding 

light on the reforms and constitutional amendments. Also, the 

research find out a series of important conclusions. 
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 الهوامر
م )دراسة اترخيية(، اطروحة  9384– 9944يوسف عبدالكرمي الرديٍت، املؤسسة العسكرية العثمانية  (0)

 .99 ( ص9009 -دكتوراه غَت منصورة )جامعة البصرة 
 .99-99 (، ص9441 -، )دمصق 8ي حسون، اتريخ الدولة العثمانية وعالقاهتا اخلارجية، طعل (2)

األوغوو  وىوي موع اعقووئ قبارتو  الوًتو عووددا واترخيوا، ومونعئ اريووالذ العصوارترا الو ا  عوور  ر ا    )*( 
اول مووع  القوورن الرا ووج ا حتوورا  وول اسووئ )الًتكمووان( والفووم قبيلووة مؤليووة مووع اينووان وعصووريع   نووا  ررتيسوويا

احصاىا   املراجج العر ية ىو )الكاشفرا(   كتا و اليريد ديوان )لفات الًتو( ويعود اخلومر الو يع اقواموا 
 دولتعئ الصعَتة   جنوب روسيا ووس عا ايالفا قبليا مع عدد مع   ون الفم. 

-رشواد للنصور )سوور والًتكمان: ما قب  اإلسالم وما  عده، دار ار األيراوامحد يركماين، اتريخ  أسامة -
 .17 (، ص9002

، 9عقي  سعيد حميوظ، جدليات اجملتمج والدولة   يركيا: املؤسسة العسكرية والسياسة العامة، ط (1)
 .92 (، ص9003 -)ا و  يب  اإلسًتاييحتيةللدراسات والبحوث  اإلماراتمركم 

اجسووتَت غووَت منصووورة امووَتة ك كاموو  اخلر وووطلي، الوودور السياسووي للعسووكريُت   يركيووا، رسووالة م (1)
 .98 ( ص9429 –)القاىرة 

يووٍت جوورا( ومعنوواه اجلنووود اجلوودد، وي لووق علوو   Yeni Ceriارنكصووارية: ىووو اسووئ يكتوو   لًتكيووة ) (*)
العثمانيون   القرن الرا ج عصر امليالدا وغدت اكرب قوة لديعئ متكنووا  أسسعافرق املصاة النقامية اليت 

ا ووع  (9834-9892)ويرجووج ينقوويئ ىوو ه القوووة ان السوول ان اورهلووان  مووع هلال ووا مووع فووتو منوواطق واسووعة،
 السل ان عثمان وان اهليو وكبار و رارتو عالء الديع وان قره هللي  جانداريل صعر الصيخ اده  يل. 

، (9390-9399)جاسووووئ ك حسووووع العوووودول، الدولووووة العثمانيووووة ا ن حكووووئ السوووول ان سووووليئ ارول  -
 .8 (، ص9001-ة )جامعة املوص اطروحة دكتوراه غَت منصور 

شووريف يفيووان، الصوويخ الووررتيب رجوو  طيوو  اردوغووان: مووؤ ن اسووتانبول وحم ووئ الصوونئ اراتيوووركي،  (1)
 .20 ( ص9099 –، دار الكتاب العريب )دمصق 9ط

وصووووال ذميوووو  العووووماوا، املؤسسووووة العسووووكرية الًتكيووووة: دراسووووة   الوووودور السياسووووي للمؤسسووووات  (6)
 .3-2 ( ص9003 –مركم الدراسات الدولية ) فداد  ،9430 – 9420العسكرية الًتكية 

 .93 املصدر نيسو، ص (7)

 .20 يفيان، الصيخ الررتيب... ص (1)

، مركوووم دراسوووات 9جوووالل عبووود، معووووا، صوووناعة القووورار   يركيوووا والعالقوووات العر يوووة الًتكيوووة ط (9)
 .990 ( ص9443 –الوحدة العر ية ) َتوت 

 .939 صحميوظ، جدليات اجملتمج والدولة   يركيا...   (00)
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 .930-914 ص حميوظ، املصدر السا ق،  (00)

 .930 املصدر نيسو... ص  (02)

 وور ر فَتنيبوود، دور اجلوويس   السياسووة الًتكيووة، يرةووو مووع اللفووة اليرنسووية غووا  ك ا يووو،  لووة   (01)
   .23 ( ص9432 –، جامعة املوص  )مركم الدراسات ارقليمية 9، العدد 9اوراق يركية، السنة 

ارحووماب السياسووية   يركيووا: دراسووة   اماىاهتووا ومواقيعووا مووع املصووكالت  فاضوو  كووا ئ حسووُت،  (01)
 .8 ( ص9433 -، رسالة ماجستَت غَت منصورة )اجلامعة املستنصرية 9430 – 9420الًتكية 

فالدميووَت اييووانوفيتس دانيلوووذ، الصووراع السياسووي   يركيووا )ارحووماب السياسووية واجلوويس( يرةووة   (01)
 .82 ( ص9444 –، دار حوران لل باعة والنصر )دمصق 9طيوسف ا راىيئ اجلعماين، 

 .29 يفيان، الصيخ الررتيب... ص  (06)

)دراسوة  9449 – 9438 سعد عبدالعميم مسلط اجلبوورا، الت وورات السياسوية الداهلليوة   يركيوا  (07)
 وينقر  99 ( ص9002 –اترخيية(، اطروحة دكتوراه غَت منصورة )جامعة املوص  

- Cemil koacak: Turkiye De Milil Se F Douem 1938 – 1945 (Ankara – 1968), S. 216. 

 .99 املصدر نيسو... ص  (01)

رضوووا ىوووالل، السووويف وا وووالل: يركيوووا موووع ااتيوووورو ان أر كوووان )الصوووراع  وووُت املؤسسوووة العسوووكرية   (09)
 .999 ( ص9444 –، دار الصروق )القاىرة 9وارسالم السياسي( ط

 .999املصدر نيسو... ص   (20)

لوودور السياسووي للحتوويس الًتكووي، حماضوورة القاىووا   جامعووة درىووام  ململكووة املتحوودة، جووون نوووريع، ا  (20)
، 89يرةووة صووالح سووليئ علووي، ارشوويف مركووم الدراسووات ارقليميووة، وحوودة البحوووث املًتةووة، رقووئ املليووة 

 .9-9 د.ت(، ص-)جامعة املوص 

 .990 ىالل، السيف وا الل.... ص  (22)

(23) Dogu Perincek, Anagasa ve Partiler Rejimi, Turkiye de, 
Siyasal Partilerin Ic Duzeni Veyasaklanmasi/ Kaynak yayanluri  
(Istunbul – 2008) S. 51. 

 ينقر  9420وللمميد عع الدوافج ارقتصادية والسياسية رنقالب                
لسياسوووية،  لوووة   يركيوووا:  ليووو  دوافعوووو ارقتصوووادية وا 9420عبوووداجلبار قوووادر غيوووور، انقوووالب عوووام  -

 .90 ( ص9449 –، )جامعة املوص  9دراسات يركية، العدد 
 .90 ىالل، السيف وا الل... ص  (21)

مصرذ ومسي الصمرا، يدهل  اجليس   السياسة الًتكية  عد ا رب العاملية الثانيوة، ارشويف مركوم  (21)
 .93 د.ت( ص -)جامعة املوص   993الدراسات ارقليمية، حبوث سياسية رقئ امللية 
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 وك لك ينقر  12 – 13 العماوا، املؤسسة العسكرية الًتكية... ص (26)

 ، 91،  لوووووووووووة السياسوووووووووووة الدوليوووووووووووة العووووووووووودد 9420سوووووووووووواتكيلي، اجلووووووووووويس الًتكوووووووووووي ويوووووووووووورة عوووووووووووام  -
 .4 ( ص9423 -)القاىرة 

رسوووالة ماجسوووتَت غوووَت منصوووورة  9430 – 9429طوووالل يوووونب اجلليلوووي، التحتر وووة الربملانيوووة   يركيوووا  (27)
 .32 ( ص9433 -ة )اجلامعة املستنصري

، اطروحووووة 9009 – 9432حاموووود ك طووووو السووووويداين،  ولنوووود اجويوووود ودورة   السياسووووة الًتكيووووة  (21)
 .33 – 31 ( ص9090 -دكتوراه غَت منصورة )جامعة املوص  

 .933 حميوظ، جدليات اجملتمج والدولة   يركيا... ص (29)

)دراسوة  9430 – 9420 يركيوا نوال عبود اجلبوار سول ان ال وارتي، الت وورات السياسوية الداهلليوة   (10)
 .902 ( ص9009 -اترخيية(، اطروحة دكتوراه غَت منصورة )جامعة املوص  

 .993 دانيلوذ، الصراع السياسي   يركيا... ص  (10)

، 9، ط9442 - 9424منووال ك صووواد ا مووداين، ذموووئ الووديع أر كوووان ودوره   السياسووة الًتكيوووة  (12)
 .32 (، ص9099الدار العر ية للعلوم  شرون ) َتوت، 

 وينقر  904 ال ارتي، الت ورات السياسية الداهللية   يركيا... ص (11)

- Villiam Hale: The political and Economic. P. 119. 

 .13 حميوظ، جدليات اجملتمج والدولة   يركيا... ص (11)

 . 14 املصدر نيسو... ص (11)

، 9ثقوووا  العوووريب، كلموووة، طمحيووود  و رسوووالن، اتريوووخ يركيوووا املعاصووور، يرةوووة حسوووُت عمووور، املركوووم ال (16)
 .43 – 41 ( ص9004 –) َتوت 

، يرةوة حسوع نعموة سوعدون، ) فوداد 9431 – 9430لوسي  د ليو  نيسور، ا موة السياسوة الًتكيوة  (17)
 .22 د.ت( ص -

و ارة اخلارجيوووة العراقيوووة )وشرتوووق منصوووورة(: امريكوووا طبعووول عالقاهتوووا موووج انقووورة لووو ال يعوووود العسوووكر  (11)
 .9 د.ت( ص -ارشيف مركم البحوث واملعلومات ) فداد  (، حميوظ  9430 -) ريب 

اطروحوووة دكتووووراه غوووَت  9434 - 9424منعوو  ا وووام عبووود يل عقوووراوا، العالقوووات الًتكيووة اريرانيوووة  (19)
 .30 - 14 ( ص9003 -منصورة )جامعة املوص  

(40) Atayfun Ozkok, 12 Eylul Mahkemeleri Dosyasi 2, haziranyayinevi (Istanbul 

– 1989) S. 160. 

(41) A. E. S. 161. 

 وللمميد ينقر
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- Cuneyt Arcayurek, acikliyorg 12 Eylule Dogru kosar Adim, kasim in 1979 

– Nisan 1980, Bilgi yayineri (Istanbul – 1986). 

فوووَتو  امحووود، يووودهل  العسوووكريُت وار موووة   يركيوووا، كتووواب )يركيوووا  وووُت الصووويوة البَتوقراطيوووة وا كوووئ  (12)
 .908 ( ص9433 –، مؤسسة ارحباث العر ية ) َتوت 9موعة  حثُت، طالعسكرا(    

 .30 حميوظ، جدليات اجملتمج والدولة   يركيا... ص (11)

 .93 اجلبورا، الت ورات السياسية الداهللية   يركيا... ص (11)

 .92 املصدر نيسو.. ص (11)

 .92 الصمرا، يدهل  اجليس   السياسة... ص (16)

 .80 املصدر نيسو... ص (17)

وقوود عووم  اجلوويس مووع هلاللووو  9429ع القووومي الًتكووي: مؤسسووة يصووكلل ووجوو  دسووتور  لووب ارموو )*(
دوره السياسي ويتكون ى ا اجمللوب موع ررتويب الوو راء وررتويب ارركوان وو راء الودفاع والداهلليوة واخلارجيوة 

موع وقادة افرع القوات املسلحة والقارتد العام لقوات اجلندرمة وخيتص اجمللب  بحث الصوؤون املتعلقوة  ر
القومي للدولة ويقودم يوصويايو  صو إا ان  لوب الوو راء الو ا يتعوُت عليوو ارىتموام ووا ياومنو موع يودا َت 

 ضرورية للحياظ عل  سالمة الدولة وامنعا القومي
، رسووالة ماجسووتَت غووَت منصووورة، 9443-9431فريووق صووربا سووليئ ال مووال، العالقووات الًتكيووة السووورية  -

 .12 ، ص9099جامعة املوص  

، شوووركة امل بوعوووات للتو يوووج 9وليووود رضووووان، يركيوووا  وووُت العلمانيوووة وارسوووالم   القووورن العصوووريع ط (11)
دسوووتور  -ينقوور 9439. وللمميووود عووع ارطوووالع علوو   نووود دسوووتور 904 ( ص9002 -والنصوور ) ووَتوت 

، ارشوويف مركووم (2)، يرةووة صووالح سووليئ علووي، وحوودة البحوووث املًتةووة، 9439اجلمعوريووة الًتكيووة لعووام 
 د.ت(، والنسخة حبو ة الباحث. -لدراسات ارقليمية )جامعة املوص  ا

 .92 اجلبورا، الت ورات السياسية الداهللية   يركيا... ص (19)

 .94 الصمرا، يدهل  اجليس   السياسة... ص (10)

 .903 ا مداين، ذمئ الديع أر كان... ص (10)

 .31 حميوظ، جدليات اجملتمج والدولة   يركيا... ص (12)

 .942 - 942 الل... صىالل، السيف وا  (11)

، 80، سلسلة شوؤون اقليميوة رقوئ 9سعد عبد العميم مسلط، التعليئ الديٍت   يركيا املعاصرة، ط (11)
 .11 – 18 ( ص9090 –مركم الدراسات ارقليمية، )جامعة املوص  

 .33 حميوظ، جدليات اجملتمج والدولة   يركيا.. ص (11)

 .944 – 942 ىالل، السيف وا الل... ص (16)
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 ينقر  9442. وللمميد عع يياصي  انقالب 923 كيا  ُت العلمانية وارسالم... صرضوان، ير  (17)

- Nezih Yildirim, Anilarla 28 Subat, Baski, korza offset, (Ankara – 2010). 

 – 9000رارتوود صووباح ا ووو دايوور، اسووًتاييحتية يركيووا شوورق اوسوو يا  ودوليووا    ضوووء عالقاهتووا مووج اسوورارتي   (11)
 .934 (، ص9098 -ث للدراسات اليلس ينية وارسًتاييحتية ) َتوت ، دار  ح9، ط9099

لقمان عمر حممود وميثاق هلَت، جلود، عالقات يركيا ارقليمية   ععد حومب العدالوة والتنميوة  (19)
(، 9099 –، مركوم الدراسوات ارقليميوة )جامعوة املوصو  (84)، سلسولة شوؤون اقليميوة 9099 – 9009

 . وللمميد ينقر990 س

- Bulent Aras, "Davutoglu Era in Turkish Foreign policy" sata policy Brief 

(Ankara – 2009). 

السياسي: حومب العدالوة والتنميوة   يركيوا ودوره   التفوَت  اإلسالمرواء جاسئ ل يف السعدا،  (60)
( 9090 –)عمان  األوسطوالعلوم، جامعة الصرق  اآلدابالسياسي، رسالة ماجستَت غَت منصورة، كلية 

 .28 ص

 مصووووووو ي  ك ال حوووووووان، يركيوووووووا الووووووويت عرفووووووول.. موووووووع السووووووو ان.. ان ذموووووووئ الوووووووديع أر كوووووووان (60)
 .832 ( ص9002 –، )د.م 9، ج9002 – 9319

نوووال عبوود اجلبووار ال ووارتي، مر ووة حوومب العدالووة والتنميووة   يركيووا، سلسوولة شووؤون اقليميووة، العوودد  (62)
 .9 ص (9002 – اإلقليمية، جامعة املوص  )مركم الدراسات 98

حسُت  سلي وعمر او  ا، رج  طي  اردوغان )قصة  عيئ( يرةة طارق عبد اجلليو ، مراجعوة  (61)
 .898 ( ص9099 –، الدار العر ية للعلوم  شرون ) َتوت 9رماان يلدرم، ط

 .33 ال حان، يركيا اليت عرفل... ص (61)

، نصوورة متا عووات 9009يصووريع الثوواين  8  د عميووم محيوود اجللوويب، ارنتخووا ت التصووريعية   يركيووا  (61)
 .9 ( ص9009 –، السنة ارون، جامعة املوص  )مركم الدراسات ارقليمية 99اقليمية، العدد 

 صَت  فج، العرب ويركيا ا ديثوة: قورن موع امليواىيئ املتفوَتة،  لوة ركيوة يركيوة )النسوخة العر يوة(،  (66)
 . 20 د.ت( ص -)يركيا 

، الودار 9 التحتر ة وحدود املنووال   العوامل العوريب، طجالل ورغي، ا ركة ارسالمية الًتكية: معامل (67)
 . 33 ( ص9090 –مركم اجلميرة للدراسات )الدوحة  -العر ية للعلوم  شرون 

 .19 ( ص9003 –، مكتبة ر ا الريب ) َتوت 9ك نور الديع، يركيا الصيفة والدور، ط (61)

 العوووريب، رسوووالة ماجسوووتَت غوووَت كيايوووة حديووودون، يوجعوووات السياسوووة اخلارجيوووة الًتكيوووة مووواه العوووامل (69)
 .19 ( ص9099 –منصورة )اجلامعة ارردنية 
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 9440املوسوياد، ويعووٍت ةعيووة رجووال ارعمووال والصوناعيُت املسووتقلُت،  عوورت  صووورة حقيقيووة عووام  )*(
وحقيل ةعية موسياد  دفعة قوية مج الصعود القووا لوالب الروحوي رسوالميك يركيوا ذموئ الوديع ار كوان 

ر  ووا ينمووو  طموحووا لتصوونيج يركيووا و ويلعووا ان قاعوودة صووناعية، ووحتوورد  سيسووعا حققوول الوو ا يبووٌت  
)موسوووياد( ًووووا  سوووريعا   اروسووواط ارقتصوووادية اوافقوووة   يركيوووا، ووصووو  عووودد اعاوووارتعا ان اكثووور موووع 

 فرعوا دموا (93)شركة يعم  فيعا رمو مليوين شخص، و ادت فروععا ان  (300)شخص ميلكون  (9200)
ىو ه اجلمعيوة يقووم  ودورا معموا رغوئ يعرضوعا ان  وأصبحلمكتبا  (93) اد عدد مكايبعا حول العامل ان 

ماايقة اروساط العلمانية  ا ويعرضل  ملة قمج وياييق واسعة طالبل اعااءىا  عد سقوط حكومة 
دالوة والتنميووة ، ويور  الوبعا ان )موسوياد(  راعوا اقتصواد  داعموا  كوموة حومب الع9442ار كوان عوام 

مقا وو  ةعيوووة )يوسووياد( املتحاليوووة مووج النخووو  العلمانيووة ويتكوووون ةعيووة )يوسوووياد( مووع رجوووال ارعموووال 
شوخص ىوئ اركثور يوراءا  علو   (313)اريراو اليعود ودمع يسمون  و)يعود الدوًة( ويبلغ عودد اعاوارتعا 

خص، وححتووووئ نصوووواطعا شوووو (300000)شووووركة يعموووو  فيعووووا رمووووو  (9800)ارطووووالق   يركيووووا وميتلكووووون 
مع القيمة ارقتصوادية الويت ينتحتعوا يركيوا ور  %(12)ويعاملعا يص  ان سبعون مليار دورر ويتحكئ   

 يمال ى ه اجلمعية ا ر  قوة اقتصادية مؤيرة و ا  يَت عل  القرار السياسي والتوجو ارقتصادا لًتكيا. 
 .32-33 يفيان، الصيخ الررتيب، ص -

 .32 سالمية الًتكية... صورغي، ا ركة ار (70)

عمووور الصوووو كي، ارسوووالمية الًتكيوووة موووع الرفووواه ان العدالوووة والتنميوووة،    موعوووة موووؤليُت، عوووودة  (70)
 .38 ( ص9099 –، مركم املسبار للدراسات والبحوث )ديب 8العثمانيُت )ارسالمية الًتكية(، ط

 .42 السعدا، ارسالم السياسي... ص (72)

 .42 – 43 املصدر نيسو... ص (71)

، ارشوويف مركووم الدراسووات ارقليميووة، وحوودة 9002ال كمووال امساعيوو ، ا مووة الررتسووة الًتكيووة ةوو (71)
 .90 د.ت( ص -)جامعة املوص   (390)البحوث السياسية، رقئ امللية 

لقمووان عمووور حممووود النعيموووي، التعوووديالت الدسووتورية   يركيوووا وانعكاسووواهتا علوو  مسوووتقب  ا يووواة  (71)
 .9 ( ص9090 –الدراسات ارقليمية )جامعة املوص  السياسية، نصرة رك  خمتلية، مركم

 .1 املصدر نيسو... ص  (76)

( يركيووووا  ووود ت ارناوووومام ان ار ووواد اروريب، اصوووودار مركووووم 8التقريووور ارسووووًتاييحتي العوووريب )  (77)
  hram.prg.egwww.aد.ت( متاح عل  املوقج  -ارىرام للدراسات السياسية )القاىرة 

 . 98 امساعي ، ا مة الررتسة الًتكية... ص  (71)

 .28 ورغي، ا ركات ارسالمية الًتكية... ص  (79)

 .28 املصدر نيسو... ص  (10)

http://www.ahram.prg.eg/


 
 

  [61]  د. حامد دمحم السويداني                                            حزب العدالة والتظطية...

طارق عبد اجللي ، اجليس وا ياة السياسية )ييكيك القباة ا ديدية(    موعة مؤليُت، يركيا   (10)
، الودار العر يوة للعلووم  شورون )ق ور 9العواطي، ط  ُت  د ت الداهل  ورىا ت اخلارج،  ريور ك عبود

 . 23 ( ص9090 –

 .24 – 23 املصدر نيسو.. ص (12)

 .24 املصدر نيسو... ص (11)

 .23 يفيان، الصيخ الررتيب... ص (11)

 .30 عبداجللي ، اجليس وا ياة السياسية... ص (11)

 .21 ورغي، ا ركة ارسالمية الًتكية... ص (16)

 .23 املصدر نيسو... ص (17)

ب صووعود النمووو ج الًتكووي،    موعووة مووؤليُت عووودة العثمووانيُت، ارسووالمية راغوو  دوران، اسووبا (11)
 .993 الًتكية... ص

 .24 – 23 يفيان، الصيخ الررتيب... ص (19)

، (8)حامد ك طو السويداين، يراجج سل ة املؤسسة العسكرية الًتكية،  ليالت اسًتاييحتية، السنة  (90)
 .9( ص9099 – ية )جامعة املوص (، مركم الدراسات ارقليم23، العدد )(8)اجمللد 

اررغنيكون: ىي اس ورة يركية قدمية يقول أبنوو عنودما ىواجئ املفوول القبارتو  الًتكيوة اينواء يواجودىا )*( 
قوا وقتولووا ومل يبوق موع اجلونب الًتكوي ار اعوداد قليلوة وقود    اواسط اسيا )موطنعئ ارصلي( فواإئ سحوحو

و لوا خمتب ُت فيو اعوام طويلة مث يكايروا هلالل ى ه ارعوام حىت  احتموا  واٍد عميق امسو )اررغنيكون(
ضوواق  ووئ املكووان ومل يعرفوووا كيووف خيرجوووا منووو حووىت  عوور  ووئ )الوو رت  ارغوورب( الوو ا ارشوودىئ ان طريووق 
اخلروج واييو  ئ ان ينيتحوا عل  العامل واصبو ال رت  ارغرب رمما للقووميُت اريوراو وكلموة )ارغنيكوون( 

حياظ عل  ا وية الًتكية ا  لوره رندير اريراو ومل يعد  ئ وجود ومع اجلودير  لو كر انوو   عوام رمما لل
مت  سيب منقمة سرية عرفل  سئ )ارغنيكون( أو )الدولة العميقة( وكصويل السول ات الًتكيوة  9444

كيوووة وكصووويل عوووع اعاووواء   ىووو ه املنقموووة واملسوووؤولةعع اعموووال ارغتيوووال والتيحتوووَتات   املووودن الًت 
ان موع املتوورطُت   ىو ه املنقموة ىوئ قوادة كبوار   اجلويس الًتكوي  9003السل ات الًتكية اياا   عام 

وسياسووويون وكتووواب وصوووحييون واسووواي ة جامعوووات، وينقسوووئ ينقووويئ اررغنيكوووون ان يسوووعة اقسوووام وىوووي 
لتحتووارة وقسووئ العلوووم القسووئ املركووما وقسووئ ةووج املعلومووات وقسووئ التحليوو  والتقيوويئ وقسووئ التمويوو  وا

والثقافة وقسئ النقر ت والسيناريو وقسئ اريصال والدعاية والقسئ ا قوقي وقسوئ العالقوات الدوليوة 
ويريبط ى ه ارقسوام كلعوا  صوك  مباشور  مسوة موديريع مودنيُت يوتئ يعييونعئ موع طورذ اجمللوب املركوما 

 يوجود اعلو  موع ىوؤرء اخلمسوة ار اجمللوب للتنقيئ و ؤرء املديريع صوالحية اهلتيوار ركسواء ارقسوام ور
 املركما لتنقيئ اررغنيكون

، 9009-9430اميووع ك هلليوو  الصووعواين، الًتكيبووة القوميووة والدينيووة   يركيووا و يَتىووا اقليميووا ودوليووا  -
 .4 (، ص9098 –رسالة ماجستَت غَت منصورة، )جامعة املوص  
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     H. Akin Unever, Turkey's Deep-State and Erhenekon conundrum the 

middle East Institute policy Brief, No. 23, Massachuse tts, Brondeis 
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وييقة: وىي وييقة عرفل أبسئ )وييقوة مكافحوة ارصوولية( نصورهتا صوحيية طورذ اليوميوة الليرباليوة )*( 
قووة اعوودت   ررتسووة ارركووان الًتكيووة و يلوول  توقيووج العقيوود وقيوو  ان ىوو ه الويي 2009حميووران  02يوووم 

الووركع )دورسووون شيصوويك( احوود قووادة القوووات املسوولحة  فوورا اسووقاط حكومووة حوومب العدالووة والتنميووة 
وةاعة فتو ، كولُت اإلسالمية مع هلالل يد َت عدد مع املكارتد والدسارتب وى ا ما يعٍت ان اجليس مل 

 ت علو  ا كوموة الصوورعية، وجواء   يلوك الوييقوة الوويت يتو لف موع ار ووج يوتخلص  عود موع فكوورة ارنقوال
هلوالل حلقوة دراسوية هلاصوة  قيوادة  9003صيحات واهتئ ضا ط رفيج  لبحرية الًتكية   صوياغتعا عوام 

 ارركان  قصل فيعا هل ورة وصول حمب العدالة والتنمية ان ا كئ وا ر  ما جاء   يلك الوييقة: 
ات   احووود اكووورب مسووواجد اسووو نبول ويووومامع  لوووك موووج اشرة ةووووع الصوووع  ضووود سياسوووات احوووداث ييحتوووَت  -9

   وقرارات ا كومة ودفج مارتة الف شخص معارا للتقاىر   اىئ شوارع اس نبول.
يود َت مصوكلة فوووق حبور ا وة  ووُت املقوايالت الًتكيوة واليو نيووة يسوقط موع هلال ووا مقايلوة يركيوة ليثبوول  -9

  قادرة عل  ادارة شؤون البالد. اجليس ان ا كومة غَت
اهليوواء اسوولحة وييحتووَتات   مركووم ةاعووة فووتو ، كووولُت وىووي ا ركووة الوويت  ًتمعووا ويووؤمع  وجودىووا  -8

و فكارىوووا الدينيوووة حووومب العدالوووة والتنميوووة و عووود ان هتووواجئ املخوووا رات العسوووكرية مقووور اجلماعوووة املعبووو  
نتمية ملؤسسة اجليس والقو  العلمانية  سوتفالل ا وادث  ملتيحترات وارسلحة ويقوم اجعمة ارعالم امل

 )املليق(   القااء عل  التيارات الديينة. 
 .33 يفيان، الصيخ الررتيب، ص -

 .9 السويداين، يراجج سل ة املؤسسة العسكرية الًتكية، املصدر نيسو... ص (90)

 .2 املصدر نيسو... ص (92)

 .2 املصدر نيسو... ص (91)

، متا عوات اقليميوة، العودد 9430ايلوول  99يركيوا  واكئ قوادة انقوالب حامد ك طوو السوويداين،  (91)
 . 8 ( ص9099 – ، مركم الدراسات ارقليمية، )جامعة املوص 90، السنة 93

 .49  و رسالن، اتريخ يركيا املعاصر... ص (91)

 .1-8 ... ص9430ايلول  99السويداين، يركيا  اكئ قادة انقالب  (96)

 للمميد عع الدور الًتكي ينقر و  43 يفيان، الصيخ الررتيب... ص (97)

، مركووم دراسووات الوحوودة (3)، شووؤون سياسووية 9ك نووور الووديع، الوودور الًتكووي موواه اووويط العووريب، ط -
 (.9099 –العر ية ) َتوت 

 .900 يفيان، الصيخ الررتيب... ص (91)

 .  41 السعدا، ارسالم السياسي... ص (99)


