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 عالقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة العسكرية التركية 

 د. سناء عبد اهلل عزيز الطائي
مدرسة، قسم الدراسات االقتصادية واالجتماعية، مركز الدراسات اإلقليمية، 

 جامعة الموصل

 ستخلص البحثم
بعد فوز حزب "العدالة والتنمية" في تركيا توجهت األنظار الى المؤسسة العسككرية  

ث جعل تركيا تسكتعد مكرأ رخكرح محتمكال حكدوث تكييكر كبيكر وباألسكاليب الديم راطيكة حي
  عنكدما فكاز 7893في خريطتها السياسكية  حيكث حكدث مهكل اكتا التكيكر الجكتر  عكا  

%(  متحككككديال بككككتل  الحككككك  31حككككزب تورأككككوت روزال "الككككوطي األ " ب ألبيككككة سككككاح ة  
 العسكر  آنتا .

يعت دوي ري العسكر سكيتعاملوي بحكتر يكديد مكب حكزب  والخبراء السياسيوي األترا 
العدالة والتنمية  كما رنه  في الوقت تاته ميرأبوي بالظهور وك نه  الطرف الوحيد فكي 
تركيا الت  ي مب امنتصار الساحق الت  ح  ه الحزب. ومكي ربكرز محكاور الخكالف بكيي 

ة ملكي جكورو،"  ورسكلالطرفيي  قضية الحجكاب  ومسك لة جمعيكة التجمكب الكوطني  "ميل
 كوادر الدولة  وتطوير مجلس األمي ال ومي.

 م دمة:
 Justice And Development Partyتممم تيممكيل حممزب العدالممة والتنميممة 

(AKP)   من قبل النواب المنيقين من حزب الفضيلة اإلسالمي المي  تمم حلم
، 2002يونيمو  -حزيمران 22بقرار صدر من المحكمة الدستورية التركية فمي 

جنمماا المجممددين فممي حممزب الفضمميلة. وتممم انت مماب  -حينهمما –كممانوا يمولممون و 
عمدة اسطنبول السابق، وأحد القادة البمارزين  Ardoganرجب طيب أردوغان 

أول زعمميم للحممزب، والحممزب  ممو  فممي الحركممة السياسممية اإلسممالمية فممي تركيمما،



 

 
 
 

  (21) 6ة  دراسات إقليمي                                                      مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[739] 

اة الوالممما والتسمممعون بعمممد المائمممة ضممممن ااحمممزاب السياسمممية التمممي د لمممت الحيممم
 السياسية التركية.

 2002وقمممد تمكمممن حمممزب العدالمممة والتنميمممة ممممن الفممموز فمممي انت ابمممات عمممام 
بأغلبيممممة كبيممممرة، ويممممكل الحكومممممة التممممي لممممم تقممممدم نفسممممها علمممم  أنهمممما حكومممممة 
أسمممالمية، وان كمممان ابمممرز قيمممادات الحمممزب  مممم ممممن اإلسمممالميين الممميين عملممموا 

نماو  -رئيس حزب الفضيلة سابقا -بمعية نجم الدين اربكان سعوا إلم  تقمديم  ا 
، وحمممرر أردوغممممان للحمممزب علممم  انمممم  حمممزب اسمممالمي معتمممدل صمممورة جديمممدة

وحزبم  علمم  تقممديم العلمانيممة علمم  أنهما غيممر معاديممة لثسالم، اصممة وان ومممة 
احتياجات مهمة لليعب التركي تتمول بالحرية والعدالة ولقمة العيش البد من 

والعلمممانيين معمما لحكومممة  تحقيقهمما، ويبممدو أن  مميا  ممو سممر تقبممل اإلسممالميين
حممممزب العدالممممة والتنميممممة، علمممم  الممممرغم مممممن أن أردوغممممان وحزبمممم  الي فيممممان أن 
لديهما برنامجا إسالميا للتعديل الجير  لقيم وتوجهمات المجتمما التركمي، فهمم 

أن العلمانيممة المعتدلممة اتحممارب الممدين.كما أن أردوغممان  -باسممتمرار -يعلنممون
تجاه اإلسالمي المعتدل الي  يتبن  الديمقراطيمة يؤكد بأن  يتمسك بعقالنية اال

والليبرالية االقتصادية، وقد صرا،ومني اليوم ااول من فوز حزبم ،  سنواصمل 
 العمل بتصميم، لتحقيق  دفنا باالنضمام لالتحاد ااوربي . 

وعل  صعيد السياسة الدا لية لحزب العدالة والتنمية، واج  الحزب تياران 
ر معممماره لممم ، ااول و مممو ااكبمممر ويتزعمممم  سياسممميون احمممد ما مؤيمممد واا ممم

دينيممون ومممن يمممين الوسممط والليبممراليين. والتيممار اا ممر يتممأل  مممن العلمممانيين 
ااقويمممممماء والن بممممممة البيروقراطيممممممة العسممممممكرية والمدنيممممممة وأحممممممزاب م تلفممممممة مممممممن 
القوميين، وبالنسبة للتيار المؤيد فهمو يؤيمد حمزب العدالمة والتنميمة تأييمدا تامما، 
حيا يمر  أنم  قمادر علم  مواجهمة المؤسسمة العسمكرية، والوصمول بتركيما إلم  
االنضممممام لعضممموية االتحممماد ااوربمممي، وبنممماء ال طممموط العريضمممة نحمممو تنميمممة 

 البالد.
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يتمتمممما حممممزب العدالممممة والتنميممممة بيممممعبية كبيممممرة دا ممممل الممممبالد، وأصممممب   ممممو 
ا لتركيا، الحزب المهيمن عل  تركيا، وقد نج  في تحقيق نمو اقتصاد  سري

، و ممميا ماسممماعده أيضممما فمممي الحصمممول علممم  دعمممم 2002منمممي فممموزه ممممن عمممام 
 زمي ل مرة أ ر  في أعادة انت ابم  فمي تممو  رسياسي كبير وتحقيق  النتصا

 .2002يوليو  -
لقممد عمممل الحممزب علمم  إد ممال إصممالحات سياسممية ودسممتورية فممي محاولممة 

، ومحاولة كسمر 2112الستبدال مافرضت  المؤسسة العسكرية في البالد مني 
سيطرتها عل  الحياة السياسية واالقتصادية في البالد، والنيمل ممن اايدلوجيمة 

 وااسس التي تقوم عليها الدولة التركية: العلمانية والقومية والمركزية.
 ممممميا فيمممممما ي مممممر حمممممزب العدالمممممة والتنميمممممة، أمممممما فيمممممما ي مممممر المؤسسمممممة 

المدوام فمي جميما المدول التمي  العسكرية التركية، فلقد كمان لهما دور بمارز علم 
، حيممما (2)يمممكلها ااتمممراك فمممي التممماريل، كالدولمممة السممملجوقية، والدولمممة العومانيمممة

كمممان لهممما فضمممل كبيمممر فمممي جميممما الفتوحمممات التمممي تممممت وجعلمممت ممممن الدولمممة 
العومانيمممة إمبراطوريمممة كبيمممرة تمتمممد فممموق ومممالا قمممارات، ولكنهممما مممما أن د لمممت 

اساسمممية )و مممي الجهممماد فمممي سممماحات المعتمممرك السياسمممي، وأ ملمممت و يفتهممما ا
الحمممرب(، وبمممدأت تيمممترك فمممي ممممؤامرات القصمممر وفمممي ت ييمممر الصمممدور الع مممام 
والسممالطين، حتمم  تحولممت إلمم  ميممكلة كبيممرة، والمم  داء عضممال، وكانممت مممن 

وبالتممالي سممقوطها فممي  ااالسممباب المهمممة فممي تممأ ر الدولممة العومانيممة وضممعفه
 أعقاب الحرب العالمية ااول .

، عمممممادت المؤسسمممممة 2121س الدولمممممة التركيمممممة الحديومممممة سمممممنة وبعمممممد تأسمممممي
للتمد ل فممي الحيماة السياسمية، عنممدما قاممت المؤسسمات العسممكرية  (2)العسمكرية

بمممانقالب عسمممكر  ضمممد حكوممممة عمممدنان منمممدريس، وسمممجل التممماريل المعاصمممر 
، 2110، وفممي 2122، وفممي 2160فممي  (1)لتركيمما وممالا انقالبممات عسممكرية

عنمدما تمد لت المؤسسمة وأسمقطت حكوممة السميد  2112وحركة انقالبية عمام 
 نجم الدين اربكان.
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ففمممي جميممما  ،(4)لقممد تمتعمممت المؤسسمممة العسمممكرية فمممي تركيمما بوضممما  مممار
المممممدول تكمممممون رئاسمممممة ااركمممممان العاممممممة مرتبطمممممة بممممموزارة المممممدفا ، وتمممممتم جميممممما 
التعيينممات والترقيممات واإلحالممة علمم  التقاعممد، أو الفصممل مممن الجمميش مممن قبممل 

ارة، غيممر أن المؤسسممة العسممكرية التركيممة التممرتبط بمموزارة الممدفا ، بممل  مميه المموز 
برئيس الموزراء ممن الناحيمة اليمكلية والن ريمة فقمط، وأال فهمي مؤسسمة مسمتقلة 
قائمممة بممياتها، وتقمموم بات مماي جميمما القممرارات المتعلقممة بممالجيش )مممن تعيممين أو 

دفا  أو لممرئيس ترقيممة أو طممرد أو يممراء أسمملحة...الل( دون أن يكممون لمموزير المم
 الوزراء أ  عالقة أو تأوير عل   يه القرارات. 

وال ريمممب انممم  لممميس وممممة مرجممما أو دائمممرة رسممممية تسمممتطيا اإليمممرا  علممم  
مصممروفات الجمميش، و ممو مممايفت  البمماب واسممعا أمممام العديممد مممن صممور سمموء 
اإلدارة المالية والتفريط بأموال الدولة، كما تستطيا  يه المؤسسة القيمام بطمرد 

ضابط أو ضمابط صم  ممن الجميش، دون تقديمم  للمحكممة الدسمتورية أو  أ 
سمممما  أ  دفممما  منممم ، وال يحمممق لهمممؤالء التقمممدم بمممأ  يمممكو  إلممم  أ  محكممممة، 

( 122سممواء كانممت محكمممة عسممكرية أم مدنيممة، فعلمم  سممبيل الموممال تممم طممرد )
يكمممون  ضمممابط صممم  حتممم  أالن بهممميه الطريقمممة غيمممر الديمقراطيمممة، وعمممادة مممما

لممن للطممرد  ممو  عممدم االنضممباط العسممكر  ، ولكممن الجميمما يعرفممون السممبب المع
أن السمممبب الحقيقمممي  مممو كمممون  مممؤالء الضمممباط متمممدينين وزوجممماتهم محجبمممات، 
 موتقمموم المؤسسممة العسممكرية بعمليممة  تطهيممر  سممنوية ضممد  ممؤالء المميين تسممميه

 الممرجعيين ، علمم  الممرغم مممن أن العديممد مممنهم يحملممون أوسمممة تقممدير عسممكرية 
ماتهم الممتممازة، واليمميء الممي  يممدعوا إلمم  الممي ول حقمما أن المؤسسممة لقمماء  ممد

العسممممممكرية حاولممممممت فممممممي السممممممنوات الماضممممممية وضمممممما العراقيممممممل أمممممممام  ممممممؤالء 
المطمممرودين، فهمممي التكتفمممي بطمممرد م بمممل تتعقمممبهم بعمممد يلمممك وتحممماول تحممممريم 
اسممممت دامهم فممممي أ  مؤسسممممة أو بلديممممة، أو تحمممماول تيممممريد عممممائالتهم وأسممممر م 

زقهممممم، ممممما أن الدسممممتور والن ممممام الممممدا لي للجمممميش يمنعممممان وتحمممماربهم فممممي ر 
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العسممممممكريين مممممممن التممممممد ل فممممممي السياسممممممة، ويضممممممعان عقوبممممممات رادعممممممة ضممممممد 
ال أن  ممميا اليممميء اليطبمممق عمليممما، الن العسمممكريين يزعممممون أن االم مممالفين، 

الدسمممتور قمممد وكمممل ألممميهم مهممممة المممدفا  عمممن ااممممن ال مممارجي والمممدا لي للبلمممد، 
لدسمتور تحممل  ميا المعنم ، غيمر انهمم يسميئون تفسمير يييرون إل  فقمرة فمي ا

تلمك الفقمرة عمممدا، الن تلمك الفقممرة تقمول بمان الجمميش  مو المسممؤول عمن الممدفا  
عممممن أمممممن البلممممد ضممممد اا طممممار ال ارجيممممة، كممممما يقمممموم بالتصممممد  ا  حركممممة 

 عصيان مسلحة دا لية.
، من قبل رجال انقالب عام 2112والدستور التركي الي  وضا في سنة 

، قممممد أعطمممم  المؤسسممممة العسممممكرية أمكانيممممة كبيممممرة للتممممد ل فممممي الحيمممماة 2110
السياسية، من  الل وجود ا في  لجنة اامن القومي  ومن  الل السكرتارية 
المنبوقممة منهمما، ممما أن جميمما ااحممزاب السياسممية فممي تركيمما تيممكو منمم ، وتعممده 

العدالممة دسممتورا غيممر ديمقراطممي، وتتمنمم  ت ييممره، ومممن المؤمممل أن يقمموم حممزب 
والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بهيا الت يير، الن  يا الحزب يملمك أالن 

 المقاعد الكافية في المجلس لهيا الت ير. 
 

 عالقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة العسكرية 
ن حمممممزب العدالمممممة والتنميمممممة المممممي  يقممممموده رجمممممب طيمممممب أردوغمممممان، يتبممممما إ

الجمميش التركممي منممي وصممول  للحكممم، أو  إسممتراتيجية يكيممة لل ايممة لمعادلممة دور
والتمي مولمت  طمرا دائمما علم  التجربمة  عل  ااقل تحييد تهديدات  بماالنقالب،

الديمقراطيممة بتركيمما وتنممامي الممدور السياسممي لثسممالميين..  مميه المعادلممة تقمموم 
علمم  اسممت دام ورقمممة االتحمماد ااوربمممي والمعممايير المطلوبمممة تيممترط لالنضممممام 

ؤمن لحممزب العدالممة أحممداا الت ييممرات التدريجيممة فممي  يكممل لعضممويت  سممندا يمم
 المجتما التركي دون أن يتصد  لها الجيش كالمعتاد. 

قمممام كمممل ممممن حمممزب العدالمممة والتنميمممة والجممميش التركمممي ب صمممدار عمممدد ممممن 
 القممممممرارات، والتممممممي ات ممممممي ا كممممممل فريممممممق مممممممن الفممممممريقين فممممممي مواجهممممممة اا ممممممر،
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هيد ليلك، فقد وج  نائب رئميس حمزب فاإلسالميون بدأوا استفزاز الجيش والتم
)دينجيممممر فممممرات(، نقممممدا للم صصممممات الضمممم مة ل مممممن والممممدفا  فممممي  العدالممممة

% مممن 01% مممن حجممم اانفمماق مقارنممة 40ميزانيممة الدولممة والتممي تبلمم  نحممو 
 مممن أ  طممر   الميزانيممة لمموزارة العممدل، وقولمم  فممي حضممور جنممراالت الجمميش:

 (5)تحمون أنفسكم؟!
سياسممممية ودسممممتورية فممممي  ت  إد ممممال اصممممطالحاكممممما ويعمممممل الحممممزب علمممم

 -2112منممي  -محاولممة السممتبدال ممما فرضممت  المؤسسممة العسممكرية فممي الممبالد
ومحاولممممة كسممممر سمممميطرتها علمممم  الحيمممماة السياسممممية واالقتصممممادية فممممي الممممبالد، 
والطعن في اايدلوجية وااسس التي تقوم عليهما الدولمة التركيمة و اصمة مبمدأ 

 . (6)مناالعلمانية  كما سبق أن قد
يست دم نفويه محليا وعل   أما الجيش فان  ير  أن حزب العدالة والتنمية،

الصمممعيد الممموطني ممممن اجمممل تسمممهيل الممارسمممات الدينيمممة، وبمممدأ يصمممرا ويلممموا 
بانقالب عسكر  رابا في التاريل ضد اإلسالميين بعد تيمره مما أسماه زيمادة 

محممممماور ال مممممال  بمممممين  . أمممممما ابمممممرز(2)اانيمممممطة والفعاليمممممات الدينيمممممة الرجعيمممممة
 ميللمممي  ؛ مسمممألة جمعيمممة التجمممما الممموطني(1)الجمممانبين فهمممي: قضمممية الحجممماب

 .القومي؛ أسلمة كوادر الدولة؛ تطويا مجلس اامن Milli Gurus جوروش 
 
 
  

 روم: قضية الحجاب 
ت ل قضية حق المرأة في ارتمداء الحجماب محمل جمدل دائمم ومسمتمر لمد  

يرجممما إلممم  أن ااغلبيمممة السممماحقة ممممن سمممكان  الوسمممط العلمممماني التركمممي، و ممميا
% ممن مجممو  11وييمكل المسملمون حموالي  ،تركيا يعتنقون الدين اإلسالمي

فمي حيماة الدولمة العومانيمة حيما جمما  ، وقد أ ي اإلسمالم دورا مهمما(1)السكان
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السممملطان العومممماني بيمممده السممملطتين الدينيمممة والدنيويمممة، ومممما قيمممام الجمهوريمممة 
بدأت الحكومة بأتبا  سياسة علمانية كمان الهمد  منهما ، 2121التركية سنة 

بالدرجة الرئيسية منا علماء الدين وقو  المعارضة ممن اسمت دام المدين كمأداة 
ضمممد ا، فضمممال عمممن أن الكماليمممة قمممدمت مجموعمممة ممممن اافكمممار التمممي بلور ممما 

(، علمممم  أنهمممما 2111-2121)( رئمممميس الجمهوريممممة مصممممطف  كمال)أتمممماتورك
  الت لممم   مي  لتركيمما ال ممرو  ممممن مرحلممة سممابقة اتسمممت بممالمن ومممة التممي تتمم

والتيممريم (، ومحاولممة ال ممرو  منمم  والممد ول فممي عممالم الحضممارة ال ربيممة حيمما 
وص  يلك بقول    الحضارة التي يجب أن ينيئها الجيل التركي الجديمد  مي 

 ي الحضارة  ،الن  ناك حضارة واحدة الوربا ،حضارة أوربا مضمونا ويكال
الحضارة الموصلة إلم  القموة والسميطرة علم  الطبيعمة، و لمق اإلنسمان  ،القائدة

وان جميممما أممممم العمممالم مضمممطرة إلممم  اا مممي بالحضمممارة  .السممميد وااممممة السممميدة
  .(20)ااوربية لكن تؤمن لنفسها الحياة واالعتبار

-2166كممممان أول  هممممور لقضممممية الحجمممماب علمممم  السمممماحة التركيممممة عممممام 
بة بواليجي الطالبة في المرحلة ااولم  بكليمة حيا منعت الطالبة نسي 2162

وقممد قامممت ب لعمم   ،اإللهيممات فممي أنقممرة مممن أن تممد ل محاضممراتها بالحجمماب،
بعممد التحممييرات اليممديدة التممي وجهممت أليهمما، وفممي العممام التممالي د لممت  ديجممة 

وعلمم  الممرغم  ،بالحجمماب قاعممة المحاضممرات بابجممان الطالبممة فممي الكليممة نفسممها
 أنهمما أبممت الرجممو  عممن يلممك وبعممد ا ارتفمما عممدد الطالبممات أال ،مممن التحممييرات

 .(22)المحجبات إل  ست
اصممدر سلسمملة مممن  ،2110وبعممد اسممتيالء الجمميش علمم  السمملطة فممي عممام 

القممرارات، منهمما منمما الطالبممات المسمملمات مممن ارتممداء الحجمماب فممي الجامعممات 
 فضممال عممن المممدارس والمعا ممد وبقيممة مؤسسممات الدولممة مممما اضممطر معمم  عممدد
ممممن العوائمممل المسممملمة فمممي تركيممما إلممم  تعلممميم بنممماتهن فمممي جامعمممات أجنبيمممة فمممي 
الواليممات المتحممدة اامريكيممة، ودول غربيممة أ ممر  التمنمما ارتممداء الحجمماب كممما 

 . (22)تح ره تركيا
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سنة  نيسان( 21مني انت ابها في ) -وأوارت قضية النائبة مرو  قاوقجي 
كبيممرة، حيمما  ضممجة - (لرلمممانكنائبممة فممي المجلممس المموطني الكبيممر )ا 2111

اسممتطاعت  مميه النائبممة أن تتحممد  كممل ال ممرو  وتممد ل قاعممة البرلمممان و ممي 
محجبة وجلست إل  جانب وتحت رعاية نازلي ابليجما  النائبمة المحجبمة ممن 

ومني يلمممك التممماريل تصمممدرت قضمممية الحجممماب ا تممممام الجميممما ،حمممزب الفضممميلة
 ..(21)لدا ليوتحولت إل  مادة أساسية في الصرا  السياسي ا

وم د لت قضية الحجاب في تركيا مرحلة جديدة ما وصول حزب العدالة 
إل  أعل   رم في السلطة وحدا ت يير كبير في قضية  2002والتنمية عام 

الحجماب، فبعمد سمنوات مممن العراقيمل السياسمية والقانونيممة، اسمتطا   ميا التيممار 
السممملطة دا مممل أن يتجممماوز ويت طممم  كمممل الصمممعوبات ليكمممون علممم  رأس  مممرم 

 .(24)الساحة السياسية التركية
 (،اعتمممممد المجلممممس المممموطني التركممممي الكبيممممر )البرلمممممان 2001وفممممي عممممام 

ميرو  اإلصالا الدستور  والي  يتضمن تعديال يسم  بارتداء الحجاب في 
البرلممان( )نائبا في المجلس الوطني التركمي الكبيمر  422الجامعات وصوت 

  اعتممماد اإلصممالا الدسممتور  بكاملمم ، و مميا مقعممدا لصممال 550والمؤلمم  مممن 
معناه أن أكور من غالبية الولوين المطلوبة لصناعة مول  يا القرار الي  يراه 
الممبعه راديكاليمما وأصمموليا منسممجما ممما توجهممات و طمم  الدولممة التممي تطبممق 
اليريعة اإلسالمية أو ت لب عليها الصب ة اإلسالمية، وتمم  ميا االعتمماد فمي 

غلبت في  أصوات نواب حزب العدالة والتنميمة وحمزب الحركمة  تصديق نهائي
. وبميلك وجممدت قضمية الحجمماب فمي تركيمما وبعمد أربعممين (25)القوميمة المعمماره

 سنة من التوترات السياسية واالجتماعية طريقها إل  الحل.

 -ميللي جورو،(: هانيا: مس لة جمعية التجمب الوطني
ومؤسسمم   مممو  ،2120ومماني تأسممس حممزب السممالمة المموطني فممي كممانون ال

حممزب الن ممام )أسممس المعممرو  باتجا مم  اإلسممالمي، وممم (26)نجممم الممدين اربكممان
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لكممن المحكمممة الدسممتورية سممرعان  2122كممانون الومماني فمي  26الموطني( فممي 
بسمممممممبب نيممممممماطات   ،2122آيار  22ماأصممممممدرت قمممممممرارا بحلممممممم  اوممممممر انقمممممممالب 

كيا، وسعي  إلقامة حكوممة اإلسالمية المناوئة ل فكار العلمانية السائدة في تر 
 .(22)أسالمية وقيام  ببعه الت ا رات الدينية

وتعمممد  ممميه نقطمممة ال مممال  الوانيمممة بمممين حمممزب العدالمممة والتنميمممة والمؤسسمممة 
والمؤسسمممة العسمممكرية التركيمممة بقلمممق  ،العسممكرية، حيممما ييمممعر التيمممار العلمممماني

لفريمممق ا)حتممم  أن ،وانزعممما  ممممن مسممميرة  ممميه الجمعيمممة ووجهممموا لهممما االتهاممممات
سممممكرتير مجلممممس اامممممن القممممومي التركممممي انتقممممد بيممممدة  مممميه  (طممممونجر فلمممميطش

الجمعية  الل اجتما  عقد ببلجيكا مؤ را، ووصفها بالتيدد والتطر ، وأنهما 
السممعادة( المعمماره، و)العدالممة والتنميممة( الحمماكم، ولقممد )تممدعم وتسمماند حزبممي: 

لقنصليات والسفارات است لت واقعة صدور تعميم من وزارة ال ارجية التركية ل
التركيمة بال مار ، تحمموهم علم  التعامممل مما  مميه الجمعيمة، ولكممي ييمن الجمميش 
وبعه وسائل ااعالم المرتبطة بالتيمار العلمماني  جومما تحريضميا ممن اجمل 

بمل ومحاولمة إلصماق تهممة اإلر ماب بهما، أال  ،وق  التعامل ما  يه الجمعيمة
رد  ،ياك لمرئيس الجمهوريممة الحمماليأن عبمد اهلل غممل وزيممر ال ارجيمة التركممي آنمم

المممي  تقمممدم بممم  مصمممطف  اوزيمممورك  اإلحاطمممةعلممم   ممميه الحملمممة وعلممم  طلمممب 
عضمو البرلممان عمن الحمزب الجمهمور  المعماره بقولم :  أن صمدور التعمميم 
الوزار  جاء لوجمود حاجمة ملحمة تسمتلزم حما السمفارات التركيمة علم  التعماون 

ات وأنيمممممطة للممممممواطنين فمممممي مممممما أ  جمعيمممممة أو تن ممممميم يقممممموم بتقمممممديم  مممممدم
 .(21)المهجر

 -هالها: رسلمة كوادر الدولة:
 ال  جو ريمة بمين الطمرفين، فهنماك حساسمية  نقطة ي تعد  يه القضية 

العسممممممكرية تجمممممماه اإلسممممممالميين  -بال ممممممة لممممممد  المؤسسممممممة السياسممممممية العلمانيممممممة
ولتجنب  ميه الحساسمية يصممم مؤسسموا الحمزب. وكمما  ،واليعارات اإلسالمية
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اضمم  فممي الووممائق والتصممريحات العديممدة الصممادرة عممنهم علمم  تجنممب أ   ممو و 
تبريممممر يممممؤد  إلمممم  إل مممماء الحممممزب ووصممممول  إلمممم  نفممممس مصممممير حممممزب الرفمممماه 
وااحمممزاب اإلسمممالمية التمممي سمممبقت ، وكانمممت البدايمممة ممممن  مممالل أعمممادة  يكلمممة 

يممميء حتممم  اليمممعارات وااسمممماء، واالنتقمممال بمممالحزب ممممن دائمممرة وتأسممميس كمممل 
اليمممين المحمماف ( ومممن البعممد اإلسممالمي إلمم  البعممد )اليممعار الممديني إلمم  دائممرة 

 نحممن  :، و مميا ماأعلنمم  عبممد اهلل غممل وب صممرار بقولمم (21)اإلصممالحي المموطني
أن نوبمممت أن المجتمممما المسممملم يمكمممن أن يكمممون يمممفافا  لسمممنا حزبممما دينيممما، نريمممد

 . ( 20)وديمقراطيا ما العالم الحديا
وممما  مميا كلمم  فقممد أتهممم العسممكريون حممزب العدالممة والتنميممة بأسمملمة كمموادر 

بين الطرفين، مما دفا رجب طيب  الدولة، وأصبحت  يه نقطة جدل وصرا 
فممي رده علمم  ادعمماء وجممود حملممة حكوميممة  -أردوغممان رئمميس الحكومممة التركيممة
للقممول:  نحممن اضممع  واقممل  -سسممات الدولممةلتعيممين كمموادر جديممدة باركممان ومؤ 

حكومة تعمل في  يا اامر، رغم التفويه اليعبي الساحق لنما ونعتقمد بحمق 
برامجها، ويي ب الكمادر كل حكومة في تعيين الكوادر التي تعينها عل  تنفيي 

ممممما ي مممماب الحكومممممة ، وقممممد نيممممرت جريممممدة )وقممممت( وكمممميا جريممممدة )ينممممي يممممفق( 
حممممول الكمممموادر التممممي عينممممت بالحكومممممة والممممدواوين  التركيتممممان، تفاصمممميل وأرقاممممما

 والمممممدوائر الرسممممممية فمممممي فتمممممرة حكمممممم بولنمممممت أجاويمممممد زعممممميم الحمممممزب المممممديمقراطي
( أال  عضمو نيابممة وقضماء فممي الفتممرة 5)اليسمار (، حيمما أكمدت تعيممين عممدد )

ممموالين لهمميا الحممزب، وقالممت: أن الت يممرات التممي قامممت  2002-2111مممابين 
قليلمة  2002-22-4والتنميمة منمي توليهما الحكمم يموم  بها حكوممة حمزب العدالمة

منها ت يير رئيس  يئة اليؤون الدينية محمد نور  يلما  )قمدم اسمتقالت  ب رادتم  
( عاما(، وم ت يير رئيس ومدير  يئمة اإلياعمة والتلفزيمون 22بعد عمل استمر )

لنائمب ومم ا ( سمنوات(.5يوجل ينر )قمدم اسمتقالت  ب رادتم  بعمد عممل دام حموالي )
العممام صممبي  قنمماد اوغلممو، و مميا اا يممر تممم انت ابمم  مممن بممين قائمممة مكونممة مممن 
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  Sezer مسممممة مريمممممحين وبتصمممممديق مممممن رئممممميس الدولمممممة أحمممممد نجمممممدت سممممميزر 
(2000-2002.) 

أمممام الهيئممة البرلمانيممة  -قممال رجممب طيممب أردوغممان رئمميس الحممزب الحمماكم
لمممن نستسمملم أممممام  للحممزب ردا علمم  االتهاممممات بأسمملمة كممموادر الدولممة:   نحممن

 يارات الفره والجبر ، وتساءل عن معن  وقيمة االنت ابات العامة، أيا لمم 
يكن من حق الحكومة المنت بمة المت لر ممن رجمال الدولمة المتهممين بأعممال 

 .  (22)الفساد

 ( 22)رابعا: تطويب مجلس األمي ال ومي
  واجتماعاتمممم -بجناحمممم  العسممممكر  -يموممممل مجلممممس اامممممن القممممومي التركممممي

اليممممهرية، الجهممممة التنفيييممممة العلمانيممممة، فمجلممممس اامممممن القممممومي التركممممي الممممي  
اسممممتحدو  العسممممكر فممممي تركيمممما وبصممممورة دسممممتورية، كممممان مممممن نتممممائ  االنقممممالب 

، (21)2162، وكانممت جممزءا  مممن الدسممتور منممي عممام 2160العسممكر  فممي عممام 
يقمموم المجلممس بفممره رقابممة يممديدة علمم  جميمما مؤسسممات الدولممة فممي الممدا ل 

لقاء وا ل ار ، حت  التعليمية منها، بواسطة ضباط يقومون بتوزيا منيورات وا 
دروس تعليميممممة عممممن اامممممن القممممومي فممممي المممممدارس يهمممماجمون فيهمممما اليممممريعة 

مسمممابقات الجممممال، كمممما يقمممدم تقمممارير يمممهرية  موالحجممماب ويحومممون علممم  تن مممي
ا، الجتماعات المجلس يدعو فيها الحكومة إل  فعمل كميا أو االمتنما  عمن كمي

بيكل أيب  بالتمد ل العسمكر  فمي يمؤون السياسمة التركيمة، ممما دفما االتحماد 
وبصمممفة  اصمممة )كمممونتر  -فمممي ضممموء طلمممب تركيممما االنضممممام أليممم  -ااوربمممي

فر وجن( العضو االماني البارز في لجنة توسيا عضوية االتحاد والمسمؤول 
عمممن الملممم  التركمممي، إلممم  طلمممب تحويمممل  ممميا المجلمممس العسمممكر  إلممم  مجلمممس 

ستيار ، كما دعما رئميس البرلممان التركمي إلم  أن يكمون المجلمس استيماريا، ا
 .(24)وان يكون تحت سيطرة الحكومة المدنية المنت بة
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وما وصول حزب العدالمة والتنميمة إلم  السملطة استصمدرت حكوممة رجمب 
حزمة قانونيمة جديمدة متوافقمة مما معمايير كوبنهماجن  2001طيب في بدايات 

المؤسسممات، حيمما عممدت  مميه نقطممة التحممول ااقممو  فممي بهممد  أعممادة  يكلممة 
العالقة بين العسكريين والمدنيين دا ل مجلس اامن القومي وأمانتم  العاممة، 

دوما يلعبان دورا مهما في عسمكرة الحيماة السياسمية  الليان  ال نو ما اليراعا
 . (25)في تركيا

  
  -حديث امن البات العسكرية وأرفة األسرار العليا:

الضممامن ااول للدولممة العلمانيممة فممي تركيمما، -نفسمم   -الجمميش التركممي يعممد
 اصممة وانمم  أطمماا بممأربا حكومممات فممي ااعمموام ال مسممين الماضممية أحممدوتها 

يات توجممممم  أسمممممالمي سمممممابقة لحكوممممممة حمممممزب العدالمممممة والتنميمممممة عمممممام  حكوممممممة
و ممممو كاتممممب تركممممي بممممارز( ااعتقممممد أن الجمممميش )، وقممممال سممممميا ايممممديز 2122

ينيممر الممدبابات سمميبحا عممن وسممائل ليجعممل وجمموده محسوسمما  راه، لكنمم  لممن
 .(26)واضعا في االعتبار أنها حكومة تتمتا بتفويه قو 

وأعلن الجيش التركي ان  ألق  القبه عل  ومانية عسكريين بيبهة تدبير 
وانمم  تممم وضمما العسممكريين  ،عمليممة الغتيممال نائممب رئمميس المموزراء بولنممدا أريمم 

وكنمة عسمكرية بمأنقرة،  ميا فضمال عمما صمدر عمن  تحت المراقبة القضائية في
حيما  ،Basbugالجنمرال بايمبو   ،رئيس أركان حرب القوات المسملحة التركيمة

قال أن االدعاءات بيأن وجود مؤامرة عسكرية لثطاحمة بالحكوممة ال أسماس 
لها من الصحة، واعتبر أن  يه اإلنباء جزءا من حملة تهد  إل  با الفرقة 

 . (22)المسلحة في أوساط القوات
حيمممما أن أسممممرار مقممممرات قيممممادة  ،ال أن لقصممممة االنقممممالب العسممممكرية بدايممممةإ

غرفة ااسرار العليا( التي ي فمي فيم  )القوات ال اصة العسكرية والمعرو  بم 
العسمممكريون أسمممرار الدولمممة العسمممكرية والمدنيمممة حتممم  الحكوممممة والبرلممممان، قمممد 

الغتيممممال لنائممممب رئمممميس سممممقطت علمممم   لفيممممة التحقيممممق الجممممار  فممممي محاولممممة ا
المممموزراء التركممممي بولنممممت أريممممن ، فبعممممد عمليممممة تفتمممميش لمنزلهممممما ومكتبيهمممما فممممي 
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الجمميش، وممم توقيمم  ومانيممة ضممباط آ ممرين علمم  يمممة التحقيممق، ولكممن المحقممق 
علمم  نقمماش  وبنمماء ،فممي القضممية طلممب التعمممق أكوممر لكيمم  مالبسممات العمليممة

التحقيقمات إلم  مرحلمة لمم بين أردوغان وبايبو  تم االتفاق علم  ضمرورة نقمل 
مممن  ممالل تمكممين المحقممق فممي البحمما دا ممل  إليهممايسممم  مممن قبممل بالوصممول 

قسممممم العمليممممات ال اصممممة وأريمممميف  وفممممي قسممممم  سممممفر برلممممك  أ  قسممممم التعبئممممة 
 المعنمممي بوضممما  طمممط إلدارة تركيممما فمممي حمممال تعرضمممت لالحمممتالل أو ،العامممة

سممممين مسمممئوال أو الحمممرب، ويلمممك بعمممد االيمممتباه فمممي أن يكمممون احمممد  ممميين الق
وبممدأ التفتمميش  ،ميمماركا فممي ال طممط االنقالبيممة السممابقة أو يرسممم  ططمما جديممدة

اوممممر اطممممال  المحكمممممة علمممم  تسممممجيل صمممموتي لمكالمممممة  اتفيممممة أجرا مممما احممممد 
المتهمممين الرئيسمميين فممي قضممية الغتيممال ممما والممده والتممي قممال فيهمما انمم  احممرق 

التصب  دلميال أو إدانمة  عددا من الووائق في مقر قيادة القوات ال اصة حت 
ضمممده، والقمممت عمليمممة التفتممميش ترحيبممما فمممي اليمممار  التركمممي ووسمممائل ااعمممالم 

فيمممما انتقممدتها وسممائل ااعمممالم العلمانيممة واصممفة أيا ممما  ،المقربممة مممن الحكومممة
 . (21)بالتد ل غير المقبول بأمور المؤسسة العسكرية حامية البالد

كية الجنرال بايبو  ممؤ را بمان في حين أكد رئيس  يئة أركان الجيش التر 
عمليممات التفتمميش التممي تمممت فممي قيممادة القمموات ال اصممة، كانممت قانونيممة مبممديا 
تعاون  ما تحقيقمات الحكوممة بمرغم مما يقمال عمن وجمود أعمداء يريمدون تيموي  

 .(21)سمعة الجيش
تناقلممت وكمماالت اانبمماء  بممر بيممأن قبممول  2001مممارس  -ايار 12وفممي 

ي تركيا الن مر فمي دعمو  تقمدم بهما النائمب العمام التركمي المحكمة الدستورية ف
تهد  إل  حل حزب العدالة والتنمية، والحكم عل  رئيس الدولة عبد اهلل غل 
 ورئممميس الحكوممممة رجمممب طيمممب أردوغمممان بمنممما مزاولمممة العممممل السياسمممي لممممدة

بمدعو  تهديمد الحممزب وقياداتم  للمبمادم العلمانيمة، وتمأتي  مميه  ، ممس سمنوات
ضمممن سلسمملة مممن المحمماوالت العلمانيممة التركيممة ضممد حممزب العدالممة  المحاولممة

والتنميمممة لتونيممم  عمممن التقمممدم نحمممو تطبيمممق ميمممروع  الحضمممار ، أال أنممم  أعممماد 
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كممما اقبممل اليممعب بأغلبيممة نحممو ترسمميل غممل رئيسمما للدولممة  ،تريمميح  مممرة وانيممة
رغمممم التوعمممد العلمممماني واليريعمممة  ممميه الممممرة  مممي ياتهممما ال يمممية علممم  المبمممادم 
العلمانيممممة، علمممم   لفيممممة سممممماا حمممممزب العدالممممة والتنميممممة للمحجبممممات بمممممد ول 

وانم  إي بقمي الوضما علم  حالمة  ،الجامعات، بعد أن كان يلك ممن المحرممات
فممال يسمممتبعد العلممممانيين ااتممراك أن يسمممم  حمممزب العدالممة والتنميمممة عمممما قريمممب 

الصممالة للجنممود والضممباط والمنتمممين إلمم  المؤسسممة العسممكرية أن يممؤدوا يممعيرة 
عل  مرأ  وسما من مسئوليهم وزمالئهم في معسكراتهم، ومقمر أعممالهم فمي 

 .(10)بلد كان بعد ااول بين البلدان العلمانية في العالم اإلسالمي
فممي التعامممل ممما ااحممداا  -بقيممادة أردوغممان -و نمما  هممرت مهممارة الحممزب

فمي وكي  تم تحويمل المؤسسمة العسمكرية ممن عمدو متمربر إلم  داعمم ومؤيمد 
التصد  اكبر م طط لقلب ن ام الحكم من البالد، فقد أعلمن رئميس الموزراء 
أردوغممان قممائال:  جييممنا وحكومتنمما تسممتمران فممي العمممل بتجممانس كامممل، ولمميس 

 . (12) ناك أ  ميكلة
 -امستنتاجات:

سمقاطها  مو  .2 أن  يمار الحكوممة الوحيمد لمنما نمزول الجميش إلم  اليمار  وا 
الجميش  وبيمكل تمدريجي واإلصم اء لتقييمماتالعمل علم  أجمراء ت ييمرات 

قاممممممت بفعلممممم  حكوممممممة العدالمممممة والتنميمممممة، حيممممما اتبعمممممت  و ممممميا  مممممو مممممما
إسمممتراتيجية يكيمممة لل ايمممة لمعادلمممة دور الجممميش التركمممي، واسمممت دام ورقمممة 

لالنضمممام لعضمموية االتحمماد  االتحمماد ااوربممي والمعممايير المطلوبممة يممرطا
العدالمة أحمداا ت يمرات جيريممة ااوربمي كورقمة رابحمة وسمندا يمؤمن لحمزب 

 في  يكل المجتما التركي من دون أن يتصد  لها الجيش كالمعتاد.

أن االنقمممالب تمممم علممم  أيمممد  ضمممباط فمممي الجممميش التركمممي، والممميين قممماموا  .2
بممدور م فممي الكيمم  عممن زمالئهممم المتممورطين معهممم، و مميه مسممألة مهمممة 
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وممة حمزب حرية الرأ  في المجتما التركمي فمي  مل حك نجدا للتعبير ع
 العدالة والتنمية.

 نماك وجهمات ن مر تقمول أن المؤسسمة العسمكرية التركيمة أصمبحت أكومر  .1
ليلك سم  ب جراء تحقيق  ،واقعية في تعاملها ما حكومة العدالة والتنمية

فممي محاولممة االغتيممال لنائممب رئمميس المموزراء، كممما أن المؤسسممة العسممكرية 
  .عات المجتما التركيرأت أن الصرا  قد يؤور عل  يعبيتها لد  قطا

مممن  ممالل متابعممة تمماريل حممزب العدالممة والتنميممة، نالحمم  أن  نمماك حملممة  .4
علمانية يديدة في تركيا ضده كون  صاحب جيور أسالمية وعل  الرغم 
من يلك أال ان  حقق انجازات مومل فمك الح مر عمن الحجماب المي  أومار 

ال طمممر عمممن وفمممك  ،ورفممما اإلقاممممة الجبريمممة ،زلمممزاال وفمممي وسمممط العلمانيمممة
 حزب الرفاه وعزم  عل  إل اء ح ر ااحزاب في تركيا. 
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The Relation Between AKP And The Military 

Association In Turkey 

Dr. Sanna Abdullah – Aziz 
Lecturer, Economic & social Studies Dept., Regional Studies Center 

Abstract 
  After the win of Justice and Development Party have won in 

Turkey, the focus became on military and this made Turkey 

Prepared again to face a huge change by democratic means in its 

political map. This had taken place in 1983 when Turgot Ozal and 

his party (Motherland) won by a majority (37%) challenging by 

this the military. 

 Turkish political experts believe that the milirary will deal 

cautiously with the AKP and at the same time, donot wish to 

emerge as the only party in Turkey which curb any victory made by 

the AKP. One of the most significant tobics of dispute between 

both sides, is the case of veil, the case of National Assemble 

Society., Islamization of state caders and finally developing the 

National Security Council. 
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منيمور ،.  ل اقتمرب االنقمالب الرابا؟.سعد عبدالمجيد ومحمد جمال عرفة، الجيش التركي واإلسالميون( 5)
 .أ بار وتعليقات ،في موقا إسالم اون الين االلكتروني

فممممممي  120العممممممدد  ،م أتمممممماتورك ااوربممممممي علمممممم  طريقممممممة البمممممماب العممممممالي، حلمممممم(جريممممممدة النهار)البيروتيممممممة (6)
20/22/2001  . 

 أ بار وتحليالت. ،الجيش التركي واإلسالميون، أسالم أون الين ،محمد جمال عرفة -سعد عبدالمجيد (2)

الممدكتورة سممناء عبممد اهلل عزيممز، قضممية الحجمماب  ،الطممائي ،للمزيممد عممن قضممية الحجمماب فممي تركيمما مراجعممة (1)
 جامعة الموصل. ،بحا غير منيور محف  في اريي  مركز الدراسات اإلقليمية ،تركيافي 

جامعممة  ،مديريممة دار الكتممب للطباعممة والنيممر)تركيمما المعاصممرة،  ،وآ ممرون (العممال )إبممرا يم  ليممل احمممد (1)
 .  11ر،(2112الموصل، 

 .121ر (،2002،)بيروت محمد نور الدين، حجاب وحراب، (20)

. 2002المطبعممة العربيممة،،جليل السممند، الحركممات اإلسممالمية فممي تركيمما المعاصممرة، القا رةطممارق عبممدال (22)
 121ر

 .المصدر والصفحة نفسها (22)

 210 -222ر ر حجاب وحراب، ،محمد نور الدين (21)

(14) http://www.alarabiga.net/save-print.phpprint=1&cout-id=45872  

 2001،يباط2612،22، الد ال نام،جريدة الوطن الكويتية (25)

 ةوت ممر  فممي كليممة الهندسممة الكيماويممة باسممتانبول سممن،2126سممنة  ولممد نجممم الممدين اربكممان فممي سممينوب (26)
أصمب  أسمتايا فيهما،  ، وحصل عل  الدكتوراه من إحد  الجامعات فمي ألمانيما ال ربيمة وبعمد يلمك2141

حاول االنضممام إلمم  حمزب العدالممة وتريمي  نفسمم  نائبما فممي ،فمي معامممل المدبابات مهندسمما ومم عممل لفتممرة
زعممميم الحمممزب آنمممياك رفمممه طلبممم ،فما كمممان ممممن  ديميريمممل ، أال أن سمممليمان2161مجلمممس اليممميو  سمممنة 

بممما مسمممتقال عمممن المدينمممة فريممم  نفسممم  نائ ،قاعمممدة لنيممماط  السياسمممي اربكمممان أال أن ا تمممار مدينمممة قونيمممة
الممميكورة، يمم ل منصممب نائممب رئمميس مجلممس المموزراء فممي االئممتال  المموزار  بممين حزبمم  وحممزب اليممعب 

يمهرا وقيمل  26ولمدة سبعة أيهر وكميلك فمي الحكوممة االئتالفيمة السمابقة لممدة  2142الجمهور  سنة 
العمال ، ااحمزاب السياسمية فمي  أن اربكان ينتممي إلم  الطريقمة النقيمبندية. للمزيمد ان مر: إبمرا يم  ليمل

 .  225، ر2116مركز الدراسات التركية، الموصل،  ،تركيا

إبمممرا يم  ليمممل العمممال ، نحمممن وتركيممما، مركمممز الدراسمممات اإلقليميمممة، الموصمممل، سلسممملة يمممؤون إقليميمممة  (21)
 .115،ر 2001 ،(21)

 .قترب االنقالب الرابا؟..  ل ا.الجيش التركي واإلسالميون ،محمد جمال عرفة -سعد عبدالمجيد (21)

http://www.alarabiga.net/save-print.phpprint=1&cout-id=45872
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للمزيد ين ر الدكتورة نوال عبدالجبار سلطان الطمائي، تجربمة حمزب العدالمة والتنميمة فمي تركيما، سلسملة  (20)
 .10-21، 2002للطباعة والنير،  دار ابن ااوير ،مركز الدراسات اإلقليمية ،(21يؤون إقليمية )

وقائد م من اإليديولوجيمة إلم  البرنمام ، جريمدة الحيماة أردوغان رمز اإلسالميين الجدر  توفيق يومان، (22)
 .  2002كانون ااول،  4 ،اإلماراتية()

 .الجيش التركي واإلسالميون...  ل اقترب االنقالب الرابا؟ ،محمد جمال عرفة -سعد عبدالمجيد (22)

 ،السمنة الوانيمة، أب، 21للمزيد مجلس اامن القومي ين ر، متابعمات، مركمز الدراسمات اإلقليميمة العمدد (21)
2111 . 

 .مادة مجلس اامن القومي،الموسوعة الحرة ،ويكيبيديا (24)

http: //ran late. Googleusercontent.com/translate. 

 محمد جمال عرفة، الجيش التركي واإلسالميون  -سعد عبدالمجيد (25)

التركيمممممة... تفكيمممممك القبضمممممة  ، الجممممميش والحيممممماة السياسمممممية25/22/2001 ،مركمممممز الجزيمممممرة للدراسمممممات (26)
 الحديدية. 

   .يبكة النبأ المعلوماتية، المركز الووائقي والمعلوماتي.. مل  حزب العدالة والتنمية التركية (22)

 4/2/20020 الد السرجاني، البيان،  (21)

اصمممة إزاحمممة السممتار عممن التممماريل ااسممود للقممموات الحربيممة ال  ،للمزيممد ين ممر طممم  عممودة/ موقممما المسمملم (21)
 http;//almoslim.net/node/122270التركية 

 .  (مجلة االيكونومست البريطانية، نقال من موقا أ بار العالم )التركي (21)

http:/www.akhbaralaalam.net/news-detail.php?id=33394 

اإلقليميممة، ملفممات  وللمزيمد عممن عالقمة المؤسسممات بمن م الحكممم يرجم  مراجعممة، أريمي  مركممز الدراسمات
   .20ؤون عسكرية رقم ي

(30) www.almokhtsar.com           

 . 1142العدد  ،،2002مايو  21 (،)اللندنية جريدة اليرق ااوسط (12)

 


