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السقجمة
تبشت تخكيا الحجيثة مشح تأسيديا عمى يج مرصفى كساؿ اتاتػرؾ عاـ ،3991
الشطاـ العمساني الحؼ قاده حدب الذعب الجسيػرؼ .وبعج انتياء الحخب العالسية
الثانية وما رافقيا مغ دعػة الى (الجيسقخاشية) ،ضيخت في تخكيا التعجدية الحدبية
فتأسدت عجة أحداب سياسية فيسا بعج .وقاد ذلظ الى ضيػر تيار سياسي ججيج يجعػ
الى التقارب بيغ التياريغ (اإلسالمي والعمساني) مؤكجا عمى مدألة العػدة الى التخاث
والتقاليج اإلسالمية التي كانت عساد الجولة العثسانية .وقج عبخ ىحا التيار عغ نفدو
بطيػر عجة أحداب إسالمية معتجلة السيػؿ واالتجاىات سػاء في الحكػمة او في
البخلساف .وكاف ذلظ عامل جحب وافتخاؽ بيغ السؤسدة العمسانية وفي مقجمتيا الجير
التخكي والقائسيغ عمى ىحه األحداب اإلسالمية .ومغ ىشا جاء (حدب العجالة والتشسية)
وىػ الحدب الحاكع االف في تخكيا ،واحجا مغ ىحه األحداب ذات التػجيات اإلسالمية
السعتجلة ،والعاممة عمى تحقيق السػازنة بيغ االتجاىيغ العمساني – الجيسقخاشي
واالتجاه اإلسالمي .وىحا ما دفعشا الى اختيار ىحا الحدب كسػضػع دراسة ،وذلظ
باالشالع عمى ضخوؼ وأسباب نذأتو وتػجياتو الدياسية الججيجة تجاه ابخز قزايا
الدياسة الجاخمية في تخكيا.
اىسية البحث :
تكسغ اىسية البحث في تدميط الزػء عمى التػجيات الدياسية الجاخمية لحدب
العجالة والتشسية مشح مجيئو الى الدمصة أواخخ عاـ  9009في تخكيا مغ خالؿ متابعة
ورصج ابخز اإلصالحات الجاخمية التي انتيجتيا الحكػمة خالؿ دورتيا األولى
( )9007-9009سػاء عمى السدتػػ الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي لبمج مخ
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بفتخة شػيمة مغ الرخاع الفكخؼ بيغ العمسانية واالسالـ وعجـ االستقخار الدياسي
واالقترادؼ فيو .
اشكالية البحث :
يتعمق البحث بإشكالية الػاقع الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي الجاخمي
لمجسيػرية التخكية في ضل الستغيخات الجولية واالقميسية والستدامشة مع وصػؿ حدب
العجالة والتشسية وبخنامجو االنتخابي الججيج الحؼ يحسل مذخوعا سياسيا يحاوؿ مغ
خاللو احجاث تغييخ في الدياسة الجاخمية وتحييج الرخاع بيغ العمسانية والسؤسدة
العدكخية مغ جية والتيارات االسالمية مغ جية اخخػ .ومغ ابخز معالع ىحا
السػضػع ىػ انو مغ الجراسات السعاصخة ججا ،وتحتاج الى جيج واسع وكبيخ في
متابعتيا
فخضية البحث :
يفتخض البحث اف الجسيػرية التخكية كجولة تأسدت مشح عاـ 3991ـ عمى يج
مرصفى كساؿ اتاتػرؾ الحؼ اخح عمى عاتقو نقل البالد الى واقع يختمف جحريا عغ
الساضي العثساني متبشيا مشيج العمسانية الغخبية لكل مكػنات ومؤسدات الجولة وبكافة
الجػانب االمخ ،مسا خمف صخاعا مدتجيسا بيغ القػػ االسالمية ذات التػجيات
الجيشية والقػػ العمسانية التي وجب دستػرىا الججيج الحفاظ عمى السبادغ الججيجة مغ
خالؿ السؤسدة العدكخية ،وىحا ما كاف يحجث خالؿ العقػد الساضية حتى جاء حدب
العجالة والتشسية ذو التػجو االسالمي ليخسع مشيجا ججيجا ليحه االحداب يحػؿ دوف
الرخاع والسػاجية مع القػػ العمسانية مغ خالؿ بخنامجو الججيج في الدياسة الجاخمية.
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مشيجية البحث :
اعتسجت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي االستقخائي السعدز بالسرادر السيسة
لجراسة سياسة الحدب الجاخمية خالؿ فتخة حكسو االولى عمى الرعيج الجاخمي في
تخكيا ،مدتخجما مشيج البحث التاريخي في اعجاد ىحه الجراسة بكل تفاصيمو الجقيقة
سػاء في كتابة وتحميل الشرػص وسخد االحجاث وثبت اليػامر والسرادر.
هيكمية البحث :
تزسغ البحث ثالثة مبػ ػػاحث رئيدة فزال عغ مقجمة وخاتسة وكسا يأتي:
السبحث األوؿ :األوضاع الدياسية الجاخمية في تخكيا  :9009-3991نطخة تاريخية
السبحث الثاني :تأسيذ حدب العجالة والتشسية وتذكيل حكػمتو األولى -9009
.9007
السبحث الثالث :تػجيات الحدب تجاه قزايا الدياسة الجاخمية في تخكيا
وتزسشت خاتسة البحث ابخز االستشتاجات التي تػصل الييا الباحث مغ خالؿ
دراستو ليحا السػضػع.
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رافقت تخكيا جسمة اشكاليات داخمية وخارجية اثخ ىديسة الجولة العثسانية اماـ

دوؿ الحمفاء وعقجىا ليجنة مػدروس في  10تذخيغ األوؿ 3938ـ ،وقج ترجػ ليحه

السيسة بيغ عامي 3991 – 3939ـ مرصفى كساؿ باشا السمقب بػػ(اتاتػرؾ

 .)3( )Ataturkحيث تسكغ مغ انتذاؿ تخكيا مغ حالة التسدؽ واالحتالؿ الى حالة
الػحجة واالستقالؿ()9؛ ففي  6تذخيغ األوؿ /أكتػبخ 3991ـ أصبحت انقخة عاصسة
رسسية لتخكيا .وفي  99تذخيغ األوؿ 3991ـ اعمغ عغ قياـ الجسيػرية التخكية .وفي
اليػـ نفدو انتخب اتاتػرؾ اوؿ رئيذ لمجسيػرية ،وفي  1اذار /مارس 3991ـ تقخر

الغاء الخالفة اإلسالمية ،وكاف ليحا االجخاء في حيشو وقعو الراعق في العالع
اإلسالمي .وفي  90نيداف /أبخيل 3991ـ صجر دستػر ججيج لمجولة التخكية الحجيثة
عمى غخار الشسط الجيسقخاشي الميبخالي الغخبي(.)1

ومغ جية أخخػ ،شكل اتاتػرؾ حدبا سياسيا بكيادتو اسساه (حدب الذعب

الجسيػرؼ  )Cumhuıyet Halk Partısıليقػد بػاسصتو حخكة التحجيث في تخكيا،
وقج ركد الحدب عمى ستة مبادغ أساسية ىي( :الجسيػرية ،القػمية ،الذعبية،

العمسانية ،الجولية ،االنقالبية) ،والتي اقخت لتكػف في دستػر عاـ 3917ـ(.)1

ولجت اإلجخاءات التي أحجثيا اتاتػرؾ رد فعل لجػ الجساعات الجيشية

()5

التي

عجت تمظ اإلجخاءات استيجافاً متعسجاً لمتقاليج والخمػز الجيشية لمسجتسع التخكي؛ ففزالً

عغ إلغاء الخالفة والسحاكع الجيشية ومشرب شيخ اإلسالـ ،ححؼ عبارة (اإلسالـ ديغ

الجولة الخسسي) مغ الجستػر ،الى جانب الغاء التقػيع اليجخؼ ،واستخجاـ الحخوؼ
الالتيشية بجؿ الحخوؼ العخبية في الكتابة .وقخر اف يكػف االحج العصمة األسبػعية
بجؿ يػـ الجسعة الحؼ يعج مغ األياـ السباركة لجػ السدمسيغ ،ثع الغاء و ازرة األوقاؼ،
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واغالؽ التكايا وزوايا الجراوير وتحخيع جسيع الصخؽ الرػفية ،ووضع السخأة عمى قجـ

السداواة مع الخجل ،وغيخىا مغ اإلجخاءات(.)6

اف ىحه اإلجخاءات التحجيثية التي اريج ليا اف تكػف عمى غخار الشسط الغخبي،

قج تخكت اثارىا الستشاقزة داخل السجتسع التخكي السعخوؼ بيػيتو اإلسالمية ،وكاف
ضيػر األحداب اإلسالمية فيسا بعج رد ٍ
فعل شبيعي عمى ىحه اإلجخاءات التي وصفت
بالعمسانية.

عشج وفاة اتاتػرؾ في  8تذخيغ الثاني /نػفسبخ 3918ـ خمفو في الحكع زميمو

(عرست ايشػنػ  .)7()Ismet Inonuواستسخ نطاـ الحدب الػاحج واألمة الػاحجة
والدعيع الػاحج( .)8ثع كانت الحخب العالسية الثانية ،ووقػؼ تخكيا عمى الحياد فييا

حتى عاـ 3915ـ عشجما انحازت الى جانب الحمفاء بعج انجحار دوؿ السحػر .ورافق
ذلظ السصالبة بإشالؽ الحخيات الجيسقخاشية وإلغاء القػانيغ االستثشائية ،والجعػة الى
إجازة األحداب الدياسية وإصالح األوضاع االقترادية(.)9

وفي خزع ىحه السػجة مغ الجعػة الى التعجدية الحدبية ،شالب رجاؿ الجيغ

بتججيج روحية اإلسالـ والدساح بأداء الذعائخ الجيشية ومشاقذة السدائل الستعمقة

بالتخبية الجيشية .وقج اخح البعس مغ أعزاء (حدب الذعب الجسيػرؼ )CHP
يصالب بتعميع الجيغ في السجارس الخسسية( .)30كسا نذصت حخكة تأسيذ األحداب

الدياسية ،فإلى جانب (حدب الذعب الجسيػرؼ  )CHPضيخت أحداب أخخػ مشيا :
(حدب الشيزة القػمية) و(حدب االمة) و(الحدب الجيسقخاشي ،)Demokrat Partı

ورافقيا أيزا تدايج اعجاد الرحف الدياسية( .)33وفي االنتخابات العامة التي جخت

في أيار /مايػ  3950فاز الحدب الجيسقخاشي واصبح (جالؿ بايار )Celal Bayar
رئيدا لمجسيػرية و(عجناف مشجريذ  )Adnan Menderesرئيدا لمػزراء( .)39وقج
اتخح الحدب بعج وصػلو الى الحكع إجخاءات ذات شبيعة إسالمية مشدجسة مع دعػتو
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االنتخابية ،حيث كاف مخنا معيع السيسا في الدساح بإقامة الذعائخ الجيشية
مقجمتيا الدساح بأداء األذاف بالمغة العخبية.

()31

وفي

وقج انتعذت الحخكات الدياسية الجيشية بعج وصػؿ (الحدب الجيسقخاشي )DP

الى الحكع وىي حخكات غمب عمييا الصابع الرػفي ومشيا( :الصخيقة التيجانية)

و(الحخكة الدميسانية) و(الحخكة الشػرسية) فزالً عغ شخؽ صػفية أخخػ مشيا
(االكبخية) و(البكتاشية) و(السػلػية) .وقج استغميا بعس الدياسييغ ألغخاض

انتخابية ،مع ىحا تسكشت الدمصة التخكية مغ الحج مغ نذاط ىحه الحخكات والصخؽ

الرػفية ،اال اف البعس عجا فتخة االنفتاح الكبيخ عمى اإلسالمييغ(.)31

مع ىحا قادت الرخاعات الدياسية بيغ الحدب الجيسقخاشي  DPوحدب الذعب

الجسيػرؼ  ،CHPفزالً عغ تخدؼ األوضاع االقترادية ،الى قياـ السؤسدة
العدكخية بانقالب عدكخؼ في  97أيار /مايػ ،3960الحؼ يعج األوؿ مغ نػعو في
تخكيا مشح تأسيديا عاـ  3991وانيى حكع الحدب الجيسقخاشي( .)35وتبع ذلظ حالة مغ
عجـ االستقخار الدياسي في البالد عبخ الحكػمات االئتالفية الستعاقبة ،وصياغة

دستػر ججيج لمبالد ،ثع ضيػر حدب ججيج بخئاسة (سميساف ديسيخيل Suleyman

 )Demırelىػ (حدب العجالة  .)Adalet Partısıواستسخت حالة القمق وعجـ
االستقخار الدياسي واالقترادؼ وضعف الحكػمات االئتالفية الستعاقبة الثالث التي
شكميا ديسيخيل ،وانتيت أخي اخ بتجخل الجير لمسخة الثانية ومغ ثع اقالة حكػمة

ديسيخيل في  39اذار /مارس 3973ـ( .)36وقج فتح ىحا االنقالب السجاؿ لدمدمة مغ
االئتالفات الػششية غيخ الحدبية التي قادت البالد حتى انتخابات عاـ 3971ـ ،ثع

اختيار فخخؼ قػروتػرؾ 3980 – 3971( Fahrı Koruturkـ) ليحل محل جػدت
صػناؼ  Cevdet Sunayليتػلى رئاسة الجسيػرية(.)37

وقج عج البعس اف عاـ 3970ـ كاف محصة فاصمة في مديخة اإلسالـ في

تخكيا؛ إذ بجأ ألوؿ مخة استخجاـ مرصمح (اإلسالـ الدياسي) .وكاف ىحا التحػؿ مع
(نجع الجيغ اربكاف )Necmettın Erbakan
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الحؼ شارؾ في ثالثة حكػمات
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تخأسيا مخة (بػلشج اجاويج ( )Bulent Ecevıtمسثل اليدار) ومختيغ سميساف ديسيخيل
(مسثل اليسيغ) ومخة رئيدا لمػزراء ونائبتو (تاندػ تذيمخ  )Tansu Cıllerعغ (حدب

الصخيق الرحيح  .)39()Dogru Yol Partısıكسا اف بخنامج األحداب التي أسديا
اربكاف (الشطاـ والدالمة والخفاه والفزيمة والدعادة) تشصمق مغ أساس إسالمي ثابت،

وحاوؿ مغ خالليا اف يصخح مدالة العالقة بيغ اإلسالـ والجيسقخاشية ،واف يتػلى

اإلسالـ قيادة تخكيا ولكغ باألسمػب والسشيج الجيسقخاشي .وقج ميج بحلظ الصخيق لسغ

جاء بعجه ليعمغ ميػلو اإلسالمية الدياسية بذكل واضح

()39

وبالحات – وكسا سشخػ –

حدب العجالة والتشسية الحؼ كاف وريثا ليحه األحداب التي شكميا اربكاف.

يعج (حدب الشطاـ الػششي  )Mıllı Selamet Partısıاوؿ األحداب الدياسية

بخئاسة اربكاف في  91كانػف الثاني /يشايخ 3970ـ .اال انو لع يدتسخ شػيال وتع

حمو في  93أيار /مايػ 3973ـ عقب االنقالب العدكخؼ الثاني واتيع مغ قبل الجولة
بسخالفتو لمعمسانية واستغالؿ الجيغ ألغخاض سياسية(.)90

وبعج االنقالب السحكػر عاود اربكاف نذاشو الدياسي واسذ في  93كانػف

الثاني /يشايخ 3979ـ (حدب الدالمة الػششي  )MSPوتػلى رئاستو سميساف عارؼ

أمخه .وفي انتخابات  31تذخيغ األوؿ /أكتػبخ 3971ـ حرل عمى السختبة الثالثة
وندبة ( )%33. 8مغ األصػات وعمى ( )18مقعج في البخلساف .واصبح اربكاف نائبا

لخئيذ الػزراء في حكػمة بػلشج اجػيج (زعيع حدب الذعب الجسيػرؼ) في  95كانػف

الثاني /يشايخ 3971ـ .وخالؿ زيارة اجاويج لبخيصانيا ،صاغ اربكاف اكثخ الق اخرات
الخارجية خصػرة وىػ قخار غدو جديخة قبخص مغ قبل الجير التخكي(.)93

كسا شارؾ حدب الدالمة الػششي  MSPفي الحكػمة االئتالفية الثانية بخئاسة

سميساف ديسيخيل (اذار  – 3975حديخاف 3977ـ) حيث غجا اربكاف نائبا لخئيذ
الحكػمة لمسخة الثانية .وفي انتخابات  5حديخاف /يػميػ 3977ـ تخاجع حدب الدالمة

الػششي  MSPبحرػلو عمى ( )% 8.6مغ األصػات وعمى ( )91مقعج في
البخلساف(.)99

:
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ساىع حدب الدالمة أيزا في حكػمة الجبية القػمية بخئاسة سميساف ديسيخيل

(تسػز  – 3977كانػف األوؿ 3977ـ) .كسا ساىع كحلظ بحكػمة بػلشج اجاويج

االئتالفية (كانػف الثاني  – 3978تذخيغ األوؿ 3979ـ) ثع ما يعخؼ بػ (حكػمة
األقمية ) بخئاسة سميساف ديسيخيل ( 91تذخيغ الثاني  39 – 3979أيمػؿ 3980ـ).

كسا بجأت محاولة تحالف بيغ الجشاح اليدارؼ مغ حدب الذعب الجسيػرؼ وحدب
الدالمة ضج تجابيخ تقييج الحخيات التي أقجمت عمييا حكػمة ديسيخيل ،ال سيسا بعج
تراعج حػادث العشف الدياسي بذكل لع يدبق لو مثيل في تخكيا .كسا نذط حدب

الدالمة في الجعػة الى التحخؾ اإلسالمي ،فقج وقف ىحا الحدب ضج مذخوع قانػف
في البخلساف يجعػ الى (محاربة اإلرىاب) .كسا قاد حدب الدالمة في مصمع أيمػؿ

3980ـ تطاىخات صاخبة في مجيشة قػنية ورفع الستطاىخوف شعار (تخكيا إسالمية)
وقج فدخت الجيات العمسانية ومشيا السؤسدة العدكخية بأف ذلظ دعػة الى إقامة (دولة

إسالمية) والعسل عمى الغاء السبادغ الكسالية(.)91

لقج دفعت كل ىحه الحػادث السؤسدة العدكخية الى التحخؾ عمى جشاح

الدخعة ونفحت ما يعخؼ بػ (االنقالب العدكخؼ الثالث) مغ نػعو في  39أيمػؿ
3980ـ بكيادة الجشخاؿ كشعاف افيخف  Kenan Evrenالحؼ غجا رئيدا لمجسيػرية بعج

االنقالب .وتبع ذلظ فخض حز اخ عمى حدب الدالمة وأحداب أخخػ لسجة محجدة
بسػجب دستػر 3989ـ الحؼ حل محل دستػر 3963ـ .كسا صجر قانػف ججيج

لالنتخابات في  98اذار 3981ـ(.)91

لع يجـ تجسيج األحداب شػيال ،فبعج ثالث سشػات اصجر قادة االنقالب

(قانػف األحداب الدياسية الججيج لدشة 3981ـ) وبسػجبو تذكمت عجة أحداب( .)95اما
اإلسالميػف فقج نذصػا ىع بجورىع واقجمػا عمى تأسيذ (حدب الخفاه

Refah

 )Partısıليكػف بسثابة الػريث الذخعي لحدب الدالمة الػششي السشحل(.)95

تأسذ (حدب الخفاه) في  39تسػز /يػليػ 3981ـ بدعامة احسج تكجاؿ  ،ثع

الت رئاستو بعج ذلظ لشجع الجيغ اربكاف .وقج شيج ىحا الحدب تقجما مصخدا في كل
االنتخابات الالحقة ال سيسا البمجية مشيا .ثع جاءت السفاجأة الكبيخة في االنتخابات

:
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العامة التي جخت في  91كانػف األوؿ /ديدسبخ 3995ـ ،حيث حرل ىحا الحدب

عمى ندبة ( )%93.1مغ األصػات و ( )358مقعجا في البخلساف .اثخ ذلظ تذكمت
حكػمة ائتالفية مغ (حدب الخفاه) و(حدب الصخؽ الرحيح) الحؼ تتدعسو تاندػ
تذيمخ في  99حديخاف  /يػنيػ3996ـ .وبيحا يربح اربكاف اوؿ رئيذ وزراء مغ

اإلسالمييغ في تاريخ الجسيػرية التخكية الحجيثة يرل الى الحكع عغ شخيق الريغة

الجيسقخاشية عبخ االنتخابات(.)96
مع ذلظ ،لع يخؽ لمعمسانييغ ومشيع السؤسدة العدكخية إجخاءات حكػمة اربكاف

وشاركتيا في ذلظ األحداب العمسانية وصحافتيا ورجاؿ االعساؿ ،فزالً عغ التأثيخات
الخارجية االمخيكية و(اإلسخائيمية)؛ ففي  98شباط /فبخايخ 3997ـ وجو (مجمذ

االمغ القػمي التخكي) بيانا بجا وكأنو (انحار) الى حكػمة اربكاف مكػنا مغ ()38

اجخاء مؤكجا عمى ضخورة تصبيقيا ومشيا ،مشع اية دعػة تؤيج تصبيق الذخيعة

اإلسالمية ،حطخ ارتجاء الحجاب ،اغالؽ مجارس تعميع القخاف الكخيع ،تحخيع العسل
ضج الشطاـ العمساني ،اعتبار االتجاه اإلسالمي (خصخ رجعي) ،تراعج نذاط

اإلسالمييغ في مختمف قصاعات التعميع والسخافق االقترادية(.)97

كانت ىحه الزغػشات ،كسا يطيخ ،اكبخ مسا تحسمو حكػمة اربكاف ،وىػ ما

أدػ إلى قياـ أربكاف بتقجيع استقالتو مغ الحكػمة في  38حديخاف /يػنيػ 3997ـ بعج

اقل مغ سشة عمى تذكيميا .ولع تكتف السؤسدة العدكخية بحلظ ،بل أوكمت الى
حكػمة مدعػد يمساز (التي حمت محل حكػمة اربكاف) بتشفيح ق اخرات  98شباط
الدابقة الحكخ السيسا الستعمقة مشيع بالتعميع ومشع الحجاب .فزال عغ تقجيع بعس

أعزاء حدب الخفاه الى السحكسة بتيسة قياـ حدب الخفاه بأنذصة تسذ الشطاـ

العمساني لمجولة .وبالفعل بجأت السحكسة جمداتيا بيغ (أيار  36 – 3997كانػف

الثاني 3998ـ) وقخرت حل حدب الخفاه ومرادرة مستمكاتو .كسا جخػ فرل اربكاف
ونػاب اخخيغ مغ حدبو مغ عزػية البخلساف ومشعيع مغ مسارسة العسل الدياسي

لسجة خسذ سشػات .وبيحا انصػت صفحة اوؿ حكػمة إسالمية في تخكيا(.)98

:
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لع يقترخ االمخ عمى ذلظ ،بل اشتجت الحسمة عمى اإلسالمييغ برػرة اكثخ؛

ففي  90أيار /مايػ 3998ـ اصجر قادة القػات السدمحة بالغا يححر مغ (انتياؾ
السبادغ الجسي ػرية والعمسانية في الجولة) ،فزال عغ سجغ رئيذ بمجية استشبػؿ

(رجب شيب اردوغاف  )Recep Tayyıp Erdoganالحؼ (أصبح رئيذ حدب
العجالة والتشسية – كسا سشخػ  )-لسجة عذخة اشيخ( .)99ثع تست إحالة ( )36رجل
اعساؿ في (شخكة دوست لمتأميغ) اماـ محكسة امغ الجولة بدبب اتياميع

بػػ(الخجعية)(.)10

وبيحا كانت غاية العدكخ تجميخ البشى التحتية لإلسالمييغ ومشيا اغالؽ

السخحمة الستػسصة مغ معاىج التعميع الجيشي السدساة (اماـ – خصيب) .فزال عغ

مشع إعصاء اية التدامات مذاريع شخكات يسمكيا رجاؿ اعساؿ مدمسػف ،بل احيل

الكثيخ مغ ىحه الذخكات الى القزاء بتيع مختمفة ،مسا أدػ الى ىجخة مكثفة لخأسساؿ
اإلسالمييغ الى خارج تخكيا(.)13

وفي  91تذخيغ الثاني /نػفسبخ 3998ـ بجأ السجعي العاـ لسحكسة امغ

الجولة في انقخة بالتحقيق في السمفات التي قجمت ضج ( )13مغ أعزاء حدب الخفاه
السشحل ومشيع اربكاف نفدو ووجيت ليع تيسة (خخؽ القانػف التخكي) و(الدعي
لتأسيذ دولة إسالمية) و(دعع مشطسات إسالمية إرىابية) .والصخيف باالمخ اف

السجعي العاـ شمب محاكستيع وإصجار (حكع اإلعجاـ) عمييع( .)19مغ ىحا يطيخ مغ

كل اإلجخاءات ىحه ىي تذجيج الكبزة عمى اإلسالمييغ وتذتيت شسميع ،او اخساد

نذاشيع عمى األقل.

وك ػ ػ ػػسا سشػ ػػخػ ،فاف (حدب العجالة والتشسية

Adalet ve Kalkınma

 ) Partısıالحؼ تخعخع جل اعزاءه ومشيع زعيع ىحا الحدب (رجب شيب اردوغاف)
في أحزاف ىحه األح ػ ػداب اإلسػ ػ ػ ػػالمية االنفة الحكخ ال سيسا مغ خالؿ حدبي الخفاه

والفزيمة الحؼ جخػ حطخه أيزا ،ثع انقدامو فيسا بعج الى حدبيغ ىسا  :الدعادة،
وحدب العجالة والتشسية.

:
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بعج قخار حطخ (حدب الفزيمة  ،)Fazılet Partısıاصبح الشػاب التابعػف لو
برفة نػاب مدتقميغ ،ثع سخعاف ما عاد االنقداـ بيشيع اذ شكل رجائي قػتاف Recaı
( Kutanحدب الدعادة  )Saadet Partısıفي  90تسػز /يػليػ 9003ـ الحؼ يسثل
(التيار السحافع)  ،في حيغ اعمغ (التيار اإلصالحي التججيجؼ) بدعامة رجب شيب
اردوغاف تأسيذ حدب ججيج ىػ (حدب العجالة والتشسية) في  31اب  /أغدصذ
9003ـ ،وقج انزع لمحدب األخيخ ( )53نائبا مغ نػاب حدب الفزيمة السشحل ،بيشسا
انزع ( )18نائبا الى حدب الدعادة الحؼ يعج مشيجو امتجادا لحدب الفزيمة(.)11
وعشج اإلعالف عغ تأسيذ حدب العجالة والتشسية ،اخحت قيادة الحدب في
الحدباف اعتساد أساليب ججيجة في العسل الدياسي تحػؿ دوف احجاث مػاجية مع
الشطاـ العمساني وشبيعتو الستجحرة ،ثع تجشب إعصاء السبخرات لتكخار ما حرل مع
حدبي الخفاه والفزيمة(.)11
اتخح الحدب اسسا مختر اخ ىػ (اؽ –  )AKالتي تذكل كمسة مدتقمة بسعشى
(ابيس) الحؼ يفيج الشػر والتشػيخ واألياـ البيزاء الػاعجة .اما شعار الحدب فيػ :
(انفتاح عمى التشػيخ وانغالؽ عمى العتسة) الحؼ تعبخ عشو (لسبة الكيخباء ذات
الذ اخرات الدبعة)(.)15
كانت قائسة األعزاء السؤسديغ لمحدب تزع ( )71شخرا مغ الجامعييغ
والسثقفيغ ورجاؿ القانػف ،معطسيع مغ الػجػه الججيجة .كسا انزست لمييئة التأسيدية
لمحدب ( )31امخأة بيشيغ ( )1محجبات وفييغ مصخبة ومسثمة وشبيبة ومعمسة ،وبعس

:
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مغ الخمػز الخياضية السذيػرة و( )8مغ رجاؿ االعساؿ ،فزال عغ خسديغ نائبا
سابقا مغ حدب الفزيمة السشحل السحطػر .كسا انزع اليو فئة مغ أحداب قػمية
وعمسانية ومشيع مؤسذ (حدب الػشغ االـ  )Anavatan Partısıفاتح دريع( .)16في
حيغ تػلى رجب شيب اردوغاف زعامة الحدب وأوؿ اميغ عاـ لو ،والى جانبو (عبجهللا
غل )Abdullah Gul

()17

ويذار ياكير .اما (بػلشج ارنيتر) (الشائب عغ مشصقة

مانيدا) فقج غجا رئيدا لمسجسػعة البخلسانية لمحدب( .)18ثع عقج السؤتسخ التأسيدي
لمحدب تحت شعار (العسل مغ اجل تخكيا واستقصاب شخائح مختمفة مغ السجتسع)،
ومغ ىشا حخص ىحا الحدب في حفل اإلعالف عغ تأسيدو عمى الػقػؼ مداحة
ممحػضة مغ الجسيع .وتقجـ اردوغاف في كمستو التي افتتح بيا حفل تأسيذ الحدب
بسػازنة دقيقة و(مثالية) في تػجيو الججيج ،فيػ (لع يحكخ اتاتػرؾ) في خصابو مخة
واحجة ،كسا انو (لع يحكخ اإلسالـ) او أؼ إشارات او مآثخ إسالمية ،واكج اف مشطػمتو
الفكخية التي يدتشج الييا ىي (اإلعالف العالسي لحقػؽ االنداف) و(االتفاقية االوروبية
لحساية حقػؽ االنداف والحخيات األساسية) .فكاف بحلظ الحدب الػحيج في تخكيا الحؼ
اكج عمى مخجعيات فكخية سياسية كيحه( .)19وفي الػقت نفدو اعمغ اردوغاف في
مؤتسخه الرحفي ىحا" :انيا صفحة ججيجة طؽيت لذعبشا" ،ثع اكج عمى مدألة
(الذفافية التامة) و(الجيسقخاشية) التي ستكػف ركيدة حدبو الججيج ىحا(.)10
مغ ىشا يطيخ اف اردوغاف حاوؿ اف يبعث بخسالة لمسؤسدة العدكخية والقػػ
العمسانية ،السيسا باستعانتو بجسمة مذيػرة قاليا السفكخ الفخندي فػلتيخ والقائمة" :انا
قج ال اوافقغ الخأي ،لكشي اضحي بشفدي مؼ اجل حخيتغ في قؽل ما تخيج" .وبيحا
حاوؿ الشأؼ بحدبو عغ كػنو (حدبا إسالميا) خاصة واف ىحا الحدب قج عخؼ عغ
نفدو كػنو (حدب محافع ديسقخاشي) أو مغ (السحافطيغ الجيسقخاشييغ) فيػ يجسع في

:
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شيات تذكيمتو عجة تيارات ىي ( :التيار السشذق عغ اربكاف والتيار السشذق عغ
حدب الحخكة القػمية والتيار الميبخالي العمساني السشذق عغ أحداب عمسانية مختمفة).
وفي ضػء ذلظ ال يسكغ وضع حدب العجالة والتشسية في ممف التيار اإلسالمي
التقميجؼ ،لكشو يعج اشبو ما يكػف بػػ(مجرسة ججيجة) في التفكيخ والسسارسة لجػ فئة مغ
اإلسالمييغ االتخاؾ(.)13
ومغ جية أخخػ اكج عبجهللا غل أيزا عمى ىحه السعصيات الججيجة لحدبو
بعج يػـ واحج مغ تأسيذ الحدب ،السيسا مغ خالؿ تأكيجه عمى البعج الذامل لمحدب
بقػلو" :ان حدبشا ليذ حدبا ديشيا ،ونحؼ نعسل عمى ضسان تسثيل الجسيع ،وفي
عجاد مؤسديشا محجبات وسافخات وممتحؽن وغيخ ممتحيؼ ،ان الحدب الدياسي
ليذ وسيمة لمتبميغ بل لمخجمة ،وىجفشا التطبيق والعسل عمى تعسيػ مفيؽم ججيج في
الدياسة " ،مزيفا " ان الجيسقخاطية واإلسالم ال يتشاقزان".

()19

ومغ جية أخخػ اكج اردوغاف اف حدبو يختمف عغ الخط الحؼ اختصو
استاذه اربكاف ،وانو سيكػف بعيجا عغ (الجسػد الفكخؼ) الحؼ نيجو تيار اإلسالـ
الدياسي ،وانو ال يخػ اف يقع في األخصاء التي وقع فييا اربكاف ،ال سيسا في قػلو :
"انو يتجشب استخجام مرطمح إسالمي" فحدبو حدب محافع ديسقخاشي ،وال نية لحدبو
اف يكيع نطاما ديشيا او إسالميا في تخكيا .كسا اكج اردوغاف عمى اف حدبو الججيج
يعتسج عمى (العقل والحػار) وسيزع جسيع أفكار السجتسع التخكي ولغ يعادؼ شبقة
مغ الصبقات السيسا الجير .ووفق ىحه الثػابت والترخيحات مغ قادة الحدب الججيج،
فيػ يؤكج التدامو بالشطاـ العمساني لمجولة وعجـ تبشيو أؼ تػجيات تيجؼ الى تصبيق
الذخيعة اإلسالمية في الحكع.

()11

:
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في ضػء قخاءة عامة لسجسل ترخيحات قادة الحدب بعج التأسيذ ،يدتخمز
اف الحدب اكج عمى جسمة مبادغ واىجاؼ أساسية  ،وابخزىا:

()11

 .3تمبية االحتياجات الثالث  :العجالة ،الحخية ،لقسة العير.
 .9تخكيده عمى اف العمسانية ال تتقاشع مع الجيغ.
 .1رفزو لمدعامة الفخدية داخل الحدب.
 .1تأكيجه عمى اف الحخيات والحقػؽ األساسية مكفػلة ومرانة.
 .5الحفاظ عمى الكيع األخالقية التي تعج بسثابة تخاث الذعب التخكي ورفس الحدب
لكل اشكاؿ التعحيب واالذالؿ.
 .6الحفاظ عمى وحجة الجولة التخكية ومبجأ الجسيػرية السخكدية السػحجة.
 .7الكياـ بأعساؿ الخرخرة لرالح البالد وضساف عجالة الزخائب وتخفيزيا
وتػزيعيا بذكل يشدجع مع البيئة االجتساعية لمبالد.
 .8التأكيج عمى ضخورة اعجاد دستػر ججيج ،وإعادة الشطخ بقانػني األحداب
واالنتخابات بذكل يشدجع ومتصمبات الحياة العرخية.
ومغ الججيخ بالحكخ اف ىحه األىجاؼ األساسية لمحدب ،قج اكج عمييا أيزا
بذكل او باخخ ،في (بخنامجو االنتخابي) كسا سشخػ ،تمظ االنتخابات التي خاضيا
مع األحداب األخخػ ،والتي كانت عامال مذجعا لو لمػصػؿ الى الدمصة(.)15
جاء وصػؿ حدب العجالة والتشسية الى الحكع في تخكيا ،اثخ االنتخابات
السبكخة التي كانت دوافعيا تفاقع االزمة االقترادية واالنقدامات الدياسية داخل
الدمصة الحاكسة .وعذية االنتخابات كانت االستصالعات تذيخ الى فػزه بيحه
االنتخابات .مع ىحا تسكغ الحدب مغ تجاوز السزايقات التي تعخض ليا خالؿ
الحسمة االنتخابية ،وبجأ مغ خالؿ (بخنامجو االنتخابي) يخكد عمى شعاراتو وأىجافو

:
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لتذسل عسػـ البالد ،جاعال مغ حقػؽ االنداف والحخيات األساسية وإيجاد حمػؿ
لسذاكل تخكيا الجاخمية والخارجية ىاجدو األوؿ في ذلظ(.)16
وخالؿ ىحه الحسمة االنتخابية التي جخت في تخكيا عذية االنتخابات العامة،
شخح حدب العجالة والتشسية بخنامجو االنتخابي والحؼ اشمق عميو تدسية (بخنامج
التشسية والتحػؿ الجيسقخاشي والسؤسداتي) ،وضسغ سياؽ دراستشا ىحه ،اوجد ىحا
البخنامج مغ حيث الدياسة الجاخمية بسا يمي  :التأكيج عمى السبادغ االتاتػركية
بػصفيا عشرخ الحفاظ عمى الدمع االجتساعي ،ورفس استخجاـ الكيع الجيشية
لألغخاض الدياسية ،وجعل الجولة دولة قانػف مع االقتخاح لكتابة دستػر ججيج يدتشج
لحخيات وحاجات السجتسع ،وزيادة رفالية الذعب االقترادية وغيخىا مغ األمػر التي
شخحيا لبشاء سياسة داخمية متساسكة(.)17
جخت االنتخابات في  1تذخيغ الثاني /نػفسبخ  ،9009وكانت السفاجأة
الدياسية الكبيخة ىي الفػز الداحق لحدب العجالة والتشسية فييا بحرػلو عمى ندبة
( )% 11.99مغ األصػات ،في حيغ حرل حدب الذعب الجسيػرؼ بدعامة ديشيد
بايكاؿ ،عمى ندبة ( )% 39 , 11وكاف تختيبو الثاني ،وفذمت بكية األحداب في
االنتخابات مغ الجخػؿ الى البخلساف(.)18
بعج فػزه في االنتخابات قجـ حدب العجالة والتشسية الئحة بتذكيمة حكػمتو في
 39تذخيغ الثاني /نػفسبخ 9009ـ ،وضست القائسة ( )91وزي اخ بجال مغ ( )11بعج
مػافقة رئيذ الجسيػرية احسج نججت سيدر عمييا ،وتػلى رئاستيا في بادغ االمخ
عبج هللا غػؿ ،ثع تػلى رئاسة الحكػمة اردوغاف بعج فػزه باالنتخابات الفخعية ودخػلو
البخلساف بجال مغ غػؿ فيسا بعج(.)19

:
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كاف عمى حدب العجالة والتشسية بعج فػزه ىحا وتػلي الحكع في تخكيا اف يػاجو جسمة
تحجيات داخمية يتػقف عمى ضػئيا مجػ نجاحو في حميا وفي قيادة الدمصة  ،وفيسا
يأتي أىع القزايا الجاخمية التي كاف لمحدب رؤيتو ومػقفو الخاص تجاىيا:
أوال :العمسانية والسؤسدة العدكخية :
حخص قادة حدب العجالة والتشسية مشح الػىمة األولى عمى ارساؿ رسائل تصسيغ
الى السؤسدة العدكخية ،بأف الحدب سػؼ يمتدـ بسبادغ الجسيػرية ،وأف العمسانية
ىي الصخيق األمثل لمػصػؿ الى الجيسقخاشية ،وأف ىجؼ الحدب ىػ ليذ إقامة دولة
ديشية بل حخية الجيغ( .)50وكاف أردوغاف قج أعمغ في اوؿ مؤتسخ صحفي لو عقجه بعج
فػزه ،نقال عغ مرصفى كساؿ اتاتػرؾ بأف "الحاكسية لمذعب دون قيج او شخط" .كسا
أكج اف كل مػاشغ ىػ حخ في معيذتو الذخرية ولغ يجاف أحج بدبب أفكاره او
شخيقة معيذتو( .)53اما عبجهللا غل (نائب زعيع الحدب) فاكج مغ جيتو ترػره نحػ
تصسيغ العمسانييغ بقػلو " :نحؼ لدشا حدبا ديشيا ،نخيج ان نثبت ان السجتسع السدمػ
يسكؼ ان يكؽن شفافا وديسقخاطيا ومتآلفا مع العالػ الحجيث"(.)59
كسا أكج اردوغاف في مشاسبة أخخػ اف حدب العجالة والتشسية يسثل "القيػ
السذتخكة لدكان تخكيا السدمسيؼ السعتجليؼ ،وييجف الى تعديد اليؽية العمسانية
والجيسقخاطية لمسجتسع التخكي مؼ دون االبتعاد عؼ أساس الجولة ".

:
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وفي واقع االمخ ،كاف اليجؼ األوؿ ألردوغاف ورفاقو في الحدب ىػ ندع
الذكػؾ التي تداور العدكخ بأىجافيع وخمق مشاخ مغ الثقة بيع .وبعج فػز حدبو أعمغ
أردوغاف بأنو يمتدـ (بإرث اتاتػرؾ) عشج زيارتو لزخيحو بسشاسبة مخور ( )61سشة
عمى وفاتو.

()51

وعشجما قجـ أردوغاف بخنامج حكػمتو في  38آذار /مارس 9001ـ الى
السجمذ الػششي التخكي الكبيخ ،استحزخ فيو جيػد أتاتػرؾ في بشاء الجولة التخكية
الحجيثة ،مؤكجا مغ ججيج التداـ الحدب (بالسبادغ األتاتػركية) وانو (حدب ديسقخاشي
اجتساعي محافع) وتجشب كل ما يدتفد او يثيخ السؤسدة العدكخية والعمسانييغ(.)55
مع ذلظ ،انقدست القػػ العمسانية في كيفية التعامل مع ىحا الحدب الججيج،
فسشيع مغ رأػ فيو بأنو امتجاد لألحداب اإلسالمية التقميجية ،ومشيع مغ رأػ خالؼ
ذلظ وانو قج حاف الػقت لفتح صفحة ججيجة في التعامل مع السعصيات الججيجة،
السيسا مع اقتخاب تخكيا مغ أبػاب الجخػؿ الى االتحاد األوربي الحؼ يصالب بالسديج
مغ الجيسقخاشية والحج مغ دور العدكخ في الحياة الدياسية ،و أروا في ىحا الحدب
(تػجيا إسالميا محافطا ومعتجال تػفيكيا) مسا يصسئغ حمف تخكيا مثل الػاليات
الستحجة االمخيكية و(اسخائيل) ،وخاصة بعج احجاث  33أيمػؿ /سبتسبخ ،9003
وإمكانية فتح الحػار مع قيادات ىحا الحدب

()56

ثانيا :تؽجياتو االقترادية :
اكج حدب العجالة والتشسية بعج اعالف فػزه باالنتخابات عمى أىسية العامل
االقترادؼ؛ فقج ادرؾ أردوغاف اف بقاء حدبو في الدمصة مقتخف بسػاجية التحجيات

:
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االقترادية والقجرة عمى الشيػض باالقتراد التخكي وتأميغ ضخوؼ العير والعسل
والحقػؽ(.)57
لقج عج الحدب اف سبب االزمة االقترادية ىػ الفداد الدياسي وضعف الثقة

ٍ
ٍ
عجيجة مشيا :قػة
بأساسيات
بالحكػمة ومؤسداتيا .وحجد الحدب مبادغ اإلصالح
اإلرادة الدياسية ،واالستقخار الدياسي ،والسرجاقية ،وضبط االنفاؽ العاـ ،واإلدارة
االقترادية الرادقة .كسا رأػ الحدب أيزا إعادة ليكمية مؤسدات الجولة الدياسية
واالقترادية لتتػافق مع (اقتراد حخ ليبخالي) .فزال عغ تأييج الحدب لبخامج
صشجوؽ الشقج الجولي مع مالحطات في الجانب االجتساعي.

()58

ومع اف تخكيا تسكشت بعج مزي عاميغ مغ حكع الحدب مغ اف تتجاوز
ازمتيا االقترادية الى حج ممحػظ .وقج صخح اردوغاف بأف تخكيا ال تػجج اماميا
صعػبات في تدجيج قخوض صشجوؽ الشقج الجولي ،وانيا ستكػف قادرة عمى الػقػؼ
عمى قجمييا بجوف دعع مغ ىحا الرشجوؽ ،اذا سار كل شيء عمى ما يخاـ .مع ىحا،
فاف اقتراد تخكيا يػاجو تخكة مغ الجيػف األجشبية والسحمية ،الى جانب معجالت
البصالة التي تفػؽ ( )%9حتى مشترف عاـ 9001ـ ،واف ربع سكاف تخكيا البالغ
آنحاؾ ( )71مميػف ندسة يعيذػف تحت خصخ الفقخ ،عمى الخغع مغ تقمز التزخع
وارتفاع الرادرات.

()59

ثالثا :مدألة الحجاب :
تعج مدألة الحجاب مغ السذكالت األكثخ ججال وحجيثا في الداحة التخكية،
السيسا في الجوائخ الخسسية وخاصة في محيط الجامعات .كسا كانت مغ اىع
السذكالت التي يػاجييا اإلسالميػف مع الشطاـ العمساني(.)60
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في أوائل تذخيغ الثاني /نػفسبخ  3998نطع اإلسالميػف مديخًة وسط

اسصشبػؿ احتجاجا عمى تقييج السسارسات الجيشية في الكميات .وجاءت التطاىخة في
ذكخػ تأسيذ السجمذ األعمى لمتعميع (مجمذ محافع عمساني) شكمو الحكع العدكخؼ
في أوائل الثسانيشات إلدارة الجامعات ،إذ اتخح السجمذ ق اخ ار يقزي بسشع كل شالبة
تختجؼ غصاء الخأس مغ متابعة دراستيا في الجامعات التخكية( .)63وبجأت التطاىخة
عشجما خخج نحػ ( )500رجل مغ صالة الجسعة في مدجج بايديج ،ثع انتقمت الى

ٍ
وسط السجيشة ،وردد الستطاىخوف
ىتافات كسثل (اكدخوا اليج التي تسذ الحجاب)
و(هللا اكبخ) .وازدادت شجة التطاىخة عشج مخورىا اماـ مكتب رئيذ بمجية اسصشبػؿ
رجب شيب اردوغاف .وقج استخجمت الذخشة الي اخوات ومزخات السياه لتفخيق
الستطاىخيغ .وىكحا اصبح (الحجاب) السطيخ الخئيذ لمسقاومة في مػاجية الحسمة
التي تذشيا الدمصات التخكية عمى األنذصة اإلسالمية(.)69
وفي  9أيار /مايػ  3999حجث ما لع يكغ في الحدباف حيشسا اصخت الشائبة
عغ حدب الفزيمة مخوة قاوقجي  Merve Kavakcıدخػؿ قاعة البخلساف وىي
مختجية الحجاب فقامت قائسة العمسانييغ وعمى رأسيع بػلشج اجاويج .ثع حجث العكذ
عشجما خمعت الشائبة عغ الحخكة القػمية ندخيغ أوناؿ حجابيا عشج عتبة البخلساف
لتختجيو خارجا .فكاف ىحاف الشكيزاف يعكداف حاالت مغ السذاىج التي تػاجو
الحخكات اإلسالمية في صخاعيا مع القػػ العمسانية في تخكيا(.)61
ومغ ىشا ،ضيخت مدألة (الحجاب) كسذكمة كاف يتػجب عمى حدب العجالة
والتشسية إيجاد الحمػؿ ليا( .)61لكغ اردوغاف لع يعصيا األولػية في بخنامج حدبو(.)65
ومع ذلظ كانت معطع زوجات قادة الحدب يختجيغ الحجاب ،كسا اف زوجات ()31

ٍ
محجبات ،بسا في ذلظ
مغ اصل ( )95وزي اخ في الحكػمة التي شكميا عبجهللا غل كغ

:
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زوجة اردوغاف زعيع الحدب ،وكحلظ زوجة نائبو عبجهللا غل وزوجة رئيذ البخلساف

ٍ
ٍ
محجبات مغ اصل ( )31ام أخًة كغ مغ
نداء
بػلشت اريشتر .فزالً عغ ست

األعزاء السؤسديغ لمحدب(.)66

ويطيخ اف رجب شيب اردوغاف كاف يتحاشى أؼ استفداز لمقػػ العمسانية،
حتى انو ،وفق احج السرادر ،ارسل ابشتو السحجبة الى الػاليات الستحجة االمخيكية
لتجرس ىشاؾ ،بدبب رفس الجامعات التخكية – كسا سبق القػؿ – قبػؿ شالبات
محجبات فييا(.)67
ٍ
ٍ
سياسية حتى انو تخاجع
كأداة
ومغ ىشا لع يخد اردوغاف اف يدتخجـ الحجاب
عغ وعػده الدابقة لمفتيات التخكيات بارتجاء الحجاب في الجامعات والسجارس
والسؤسدات الحكػمية ،وكاف يخذى اف يجفع ثسغ ذلظ باىزا عمى حج قػلو ،داعيا
أنراره لمتحمي بالربخ واف الػقت كفيل بحل ىحه السذكمة .وكاف عجد مغ أعزاء
الحدب يخوف أف الحل الرائب ليحه السدألة يكسغ بتشفيح بعس بشػد الجستػر ،فزال
عغ التفاىع االجتساعي بذأنيا .بل رأػ بعزيع فييا بأنيا (مذكمة ىامذية) اذا
قػرنت بسدالة (تػفيخ فخص العسل لمعاشميغ) .في حيغ عج اخخوف مغ (حدب
الدعادة) اإلسالمي السشافذ لحدب اردوغاف اف (الحجاب ىػ اقل حقػؽ السخأة)(.)68
مغ جية أخخػ ،حخص اردوغاف ونائبو غل ،عمى عجـ اصصحاب زوجتييسا
السحجبتيغ .كسا حخصا عمى اختيار امخأة غيخ محجبة ىي الػزيخة الػحيجة في
الحكػمة ،الى جانب عجـ تخشيح أؼ امخأة محجبة لالنتخابات الشيابية .وىشاؾ مغ يخػ
انو اذا فذل اردوغاف في إعادة الحجاب الى الجامعات بيحا يكػف قج اخفق في اوؿ
امتحاف لو اماـ الشاخب اإلسالمي الحؼ يعتد بخمدية الحجاب( .)69مع ىحا ،وكسا

:
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يطيخ ،فاف حدب العجالة والتشسية قج ارتأػ بذكل عاـ تأجيل الشطخ بسدألة الحجاب
الى حيغ حميا بسا ال يثيخ معارضة العمسانييغ(.)70
رابعا  :السذكمة الكخدية :
تعج السذكمة الكخدية مغ ابخز السذكالت التي عانت مشيا تخكيا في تاريخيا
الحجيث .وقجـ حدب العجالة والتشسية رؤية شسػلية بيجؼ معالجة ىحه السدألة
السدمشة ،السيسا واف رئيذ الػزراء رجب شيب اردوغاف اعتخؼ بػجػد مذكمة كخدية
في بالده ،واف حميا يختبط بسبادغ الجسيػرية والشطاـ الجستػرؼ .وليحه الغاية اقجـ
اردوغاف عمى زيارة ديار بكخ في  39آب /أغدصذ  9005وأعمغ بأف حكػمتو
ستدعى إلى تدػية ىحه السذكمة بسديج مغ التذخيعات الجيسقخاشية ومشيا االعتخاؼ
بالحقػؽ الثقافية لألكخاد ،والحفاظ عمى تخاثيع مع بقاء المغة التخكية ىي المغة الخئيدة
والخسسية في السعامالت القانػنية ،والدعي إلنياء حالة الصػارغ التي تتبعيا الحكػمة
في جشػب شخؽ تخكيا ،واتباع سياسة اقترادية تجمب الخفاه لمسشصقة عغ شخيق الكياـ
بسذاريع التشسية والشيػض بالػاقع االقترادؼ واالجتساعي في ىحه السشصقة(.)73
لكغ نذاط (حدب العساؿ الكخدستاني )Partıya Karkeren Kurdıstan
السدمح بقي في مقجمة السعػقات التي اعتخضت حكػمة اردوغاف لسعالجة ىحه
السذكمة ،السيسا واف محاوالت تخكيا لالنزساـ لالتحاد األوربي اقتخف بإصالحات
بزخورة إيجاد حمػؿ ليا كاالعتخاؼ بػجػد قػميات أخخػ غيخ التخكية ،الى جانب
تعديد الجيسقخاشية ،وتشذيط االقتراد الحخ في البالد(.)79

:
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الخاتسة واالستشتاجات

ٍ
تػجو إسالمي معتجؿ
يعج حدب العجالة والتشسية حدباً ديسقخاشياً محافطاً ذا

بخالؼ األحداب االسالمية التقميجية الدابقة التي ساىست في الحكع ،ودخمت في
مػا ٍ
جية مع السؤسدة العدكخية والعمسانييغ في تخكيا ،مشح عاـ 3970ـ عمى نحػ
خاص ،إذ شكمت ىحه السػاجية احج ابخز الرخاعات الفكخية والسسارسات الدياسية

في تخكيا السعاصخة مشح تأسيديا عمى يج اتاتػرؾ عاـ 3991ـ  ،والتي عخفت لجػ

الباحثيغ بالرخاع عمى اليػية بيغ العمسانية واالسالـ ،ووفقا لسا تقجـ يسكغ اف نزع
اىع االستشتاجات التي تػصل الييا البحث في سياسة حدب العجالة والتشسية تجاه

القزايا الجاخمية في تخكيا خالؿ فتخة حكسو االولى 9007 – 9009ـ بسا يأتي:

 .3إف مجيء ىحا الحدب الى الحػ ػػكع في تخكيا ،بعج فػزه في انتخابات عاـ

مفاجأة كبيخًة في األوساط التخكية واإلقميسية والجولية ،فقج شخح ىحا
9009ـ ،يسثل
ً
الحدب مشياجا واىجافا سياسية ججيجة حاوؿ مغ خالليا اف يشفي عشو صفة (الحدب
الجيشي) ويعج تجخبتو في الحكع (تجخبة إسالمية ججيجة معتجلة) تختمف عمى حج قػؿ
قادتو عغ مشاىج وتجخبة األحداب اإلسالمية الدابقة .
 .9أعمغ الحدب انو ليذ ىشاؾ تقاشع بيغ (الجيسقخاشية واإلسالـ) أو(العمسانية
واإلسالـ) .وتػجو الى جسيع شخائح وفئات السجتسع التخكي (مغ اليسيغ واليدار)
وشخح فكخة التفاىع معيا مغ اجل نيزة تخكيا.
 .1اعتقج الحدب اف تجخبتو ىي فخيجة مغ نػعيا بخفعيا شعار (اإلسالـ السعتجؿ)
الحؼ يشدجع مع تخاثو اإلسالمي ومع محيصو العخبي واإلسالمي والجولي.

ٍ
ميسة عمى الرعيج الجاخمي
 .1ايقغ الحدب بعج صعػده الى الحكع مػاجية قزايا
في تخكيا وعميو معالجتيا ،مشيا ،مدتقبل العالقة مع السؤسدة العدكخية
والعمسانييغ ،وإشكالية القزايا االقترادية ،ومدألة الحجاب التي فزل معالجتيا

:
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في الػقت السشاسب ،الى جانب القزية الكخدية التي كاف حميا معقجاً وما زاؿ بيغ
ٍ
ٍ
وجدر.
مج
 .5حقق الحدب في نياية ىحه التجخبة الدياسية نجاحا اخخ تسثل بفػزه في
االنتخابات لمسخة الثانية في صيف 9007ـ ،التي أوصمت عبجهللا غل لسشرب
رئاسة الجسيػرية ،مع احتفاظ اردوغاف بخئاسة الحكػمة .وربسا ىحا يػ ػػجؿ عمى
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