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الفمل األول
اإلطار العام لمدراسة
يتضمف ىذا الفصؿ اإلطار العاـ لمدراسة مف حيث المقدمة كمكضكع الدراسة كمشكمتيا كأسئمتيا
كمبررات الدراسة كأىميتيا ،كأىداؼ الدراسة كمنيجيتيا ،كحدكد الدراسة كمفاىيميا كمصطمحاتيا.

المقدمة
ظيرت أطركحات عديدة حاكلت فيـ عالقة المجتمعات العربية كاإلسالمية الحديثة بالعممانية
كالديمقراطية كالحداثة ،كفي سياؽ محاكالت فيـ التطكر التاريخي لممجتمعات البشرية المعاصرة مع
مشركع الحداثة كالتحديث كالعممانية ،ظيرت أطركحات اعتبرت أف مصير الديف في التاريخ
االجتماعي البشرم متجو نحك األفكؿ كأف ما حدث في التجربة الغربية مف إزاحة لمديف عف الفضاء
السياسي كاالجتماعي ،كحمكؿ العممانية ىك صيركرة إنسانية كعالمية كليست محصكرة بالتجربة الغربية،

6

كأف انتقاؿ المجتمعات البشرية مف الطكر التقميدم كالديني إلى الطكر العمماني الحداثي ىك عممية
مستمرة كتصاعدية كتكاد تككف شبو حتمية.

()1

غير أف صعكد اإلسالـ السياسي في المنطقة العربية ثـ في مناطؽ أخرل مف العالـ مثؿ تحديان كبي انر
ألطركحة العممنة ،ثـ أضيؼ إلى ذلؾ التحدم بركز األصكلية الدينية ،ليس اإلسالمية فسحب بؿ
أيضان حركات أصكلية مسيحية كأخرل ييكدية كىندكسية كغيرىا ،حيث مثمت ىذه األصكلية حالة مف
الردة عمى العممانية كلصالح الديف ،كتـ استدعاء الديف إلى الفضاء االجتماعي كالسياسي العاـ .لكف
ىذا الصعكد الديني كعمى حساب العممانية ،كانتشار الحركات الدينية تـ النظر إليو مف زاكية التحميؿ
التاريخي عمى أنو مجرد الحشرجة كلفظ األنفاس األخيرة ،كربما الطكيمة لمديف في العالـ حتى أف بعض
المحمميف سماىا "صحكة المكت" ،كىذه األطركحات تعتبر أف ظيكر األصكلية الدينية ما ىي إال مرحمة
تاريخية في الصراع بيف الديف كالدكلة ،كبيف الديف كالعممانية ،كبيف الديف كالديمقراطية.

()2

نظر غالبية اإلسالميكف إلى العممانية كعمى مدار عقكد طكيمة ماضية نظرة سمبية كعدائية معتبريف أف
العممانية فص هؿ لمديف عف الدكلة ،كفتح باب كؿ ما ىك غير إسالمي كغير ديني كي يتجذر في
المجتمع كيتمدد عمى حساب الديف ،كاعتبر ىؤالء أف العممانية ىي حركة طارئة عمى المجتمعات
العربية كاإلسالمية كلف تمبث أف تزكؿ ،كما أف بركز العممانية كاكتسابيا لمساحات جديدة يعني مف
كجية نظرىـ أفكؿ الديف كخسارتو لتمؾ المساحات ،كفي المحصمة أصبح ىناؾ تناقض شبو تاـ بيف ما
تنادم بو العممانية كما ينادم بو الديف ،كأصبحت الخصكمة ىي ناظـ العالقة نظريان ككاقعيان بيف
اإلسالـ كالعممانية ،فالعممانية ال تقبؿ خمط الديف بالدكلة ،بينما اإلسالـ ككؿ األدياف تعزز فكر
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الجماعة كتضبط الحريات كفؽ الحدكد الدينية ،فالديف ىك إضفاء لممقدس عمى الطبيعة كالككف كالفرد
كاالجتماع البشرم كالحريات.

()1

كمع ذلؾ ظير مؤرخيف كمنظريف إسالمييف كغيرىـ مثؿ عبد الكىاب المسيرم قامكا بتكسيع تعريؼ
العممانية مف المفيكـ الجزئي الذم ىك "فصؿ الديف عف الدكلة" ،إلى المفيكـ الشامؿ "كىك فصؿ كؿ
ما ىك مقدس عف كؿ ما ىك دنيكم حتى لك لـ يكف سياسيان" ،فالعممانية الشاممة تطاؿ حياة الفرد
كالكجكد كتعيد تشكيؿ سمككو اليكمي كاالجتماعي كالميني بشكؿ مادم بحت ،بحيث يتـ النظر إلى
األشياء كالقيـ كحتى األحالـ كالرغبات عمى أنيا كسائؿ مادية تحقؽ أىدافان مممكسة ليس إال كبالتالي
فإف ىذه العممانية الشاممة تصير الحياة اإلنسانية برمتيا كفؽ قالب مادم ليس فيو دكر لمديف أك
لممقدس إال أف العديد مف المحمميف كالباحثيف اعتبركا ىذه األطركحات غامضة كمتناقضة كال تقدـ
منيجان عمميان لمتعامؿ مع المجتمعات في ظؿ الحياة المعاصرة بدليؿ أف معظـ مجتمعات العالـ تتطمع
إلى النمط الغربي باعتباره مناسبان لمحداثة كالعصرنة كالتقدـ ،كيشكؿ نمطان حياتيان ينصؼ الفرد مف
حيث التنظيـ الحياتي ،كيعطيو حرية الديف كالعبادة كما يشاء.

()2

كاف كال يزاؿ أحد أىـ خالفات اإلسالمييف مع العممانية كالديمقراطية ىك مصدر التشريع كمصدر
الشرعية ،كىك حقؿ سجالي عريض كال يتسع المجاؿ ىنا لالستطراد فيو ،لكف تكفي اإلشارة إلى أف
اعتراض اإلسالمييف عمى المنيج العمماني في السياسة كاالجتماع تكمف في اعتبار اإلرادة اإلنسانية
كالتكافؽ اإلنساني مصد انر لمشرعية كالقكانيف كالمنظكمة األخالقية ،فيما يرل اإلسالميكف في ذلؾ تحديان
مباش انر كصريحان لمصدر الشرعية كالتشريع في اإلسالـ كىك الشريعة اإلسالمية كالنص الديني ،لكف
انخراط الحركات اإلسالمية في أجندات كطنية ،حيث أف كؿ تنظيـ أك حركة أك حزب إسالمي يعمؿ
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أفندم ،عبد الكىاب كآخركف ،الحركات اإلسالمية وأثرىا عمى االستقرار السياسي في الوطن العربي

اإلستراتيجية ،أبك ظبي ،2002 ،ص .22-19
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 ،مركز اإلمارات لمبحكث كالدراسات

في إطار الجغرافيا الكطنية الخاصة بو في الدكلة التي يعيش فييا ،فظيرت حركات إسالمية متعددة
في مصر كالمغرب كالجزائر كسكريا كاألردف كشماؿ إفريقيا ،ككذلؾ في إيراف كتركيا حيث امتدت نظرة
ىذه الحركات إلى السياسة ،فظير ما سمي باإلسالـ السياسي ،ليعبر عف الحركات كاألحزاب التي
قبمت الدخكؿ إلى ساحة العمؿ السياسي كالتعامؿ مع األنظمة القائمة كمع الظركؼ السياسية القائمة
ك هؿ في بمده ،كىذا ال ينفي كجكد قكاعد كقكاسـ مشتركة بيف أغمب الحركات اإلسالمية مثؿ االتفاؽ
عمى حقيقية أساسية كىي أف الديف اإلسالمي كالشريعة اإلسالمية ىي مصدر التشريع في المجتمع
المسمـ ،إال أف طبيعة المجتمعات اإلسالمية كخصكصية و
كؿ منيا أضفى متغيرات خصكصية لكؿ
مجتمع كانعكس ذلؾ عمى فكر الحركات اإلسالمية فيو ،كمثاؿ ذلؾ المشركع الصييكني في ارض
فمسطيف منذ مطمع القرف العشريف ،حيث مثؿ ىذا المشركع تحديان أساسيان كتككينيان كأحيانان كجكديان ،أماـ
الدكؿ كالحككمات كالحركات اإلسالمية بأطيافيا المختمفة ،كما انعكس ىذا التحدم عمى أدبيات
الحركات اإلسالمية كحركة اإلخكاف المسمميف كحزب التحرير ،كما انبثؽ عنو مف تنظيمات إسالمية
جيادية ،كبالتالي يمكف القكؿ أف المشركع الصييكني كما فرضو مف تحديات كاف لو تأثير كبير نسبيان
عمى الحركات اإلسالمية كنظرتيا إلى األنظمة الحاكمة كرؤيتيا لشكؿ المجتمع كالدكلة ،كما أضاؼ
انحياز الغرب إلى إسرائيؿ في الصراع العربي اإلسرائيمي بعدان آخر في فكر الجماعات اإلسالمية،
كأصبحت مقاكمة النفكذ الغربي كخاصة األمريكي ضمف أجندة الحركات اإلسالمية عمكمان ،كىذه
الظركؼ ساىمت بشكؿ كبير في عدـ إنتاج الحركات اإلسالمية بشكؿ عاـ ،كفي المشرؽ بشكؿ
خاص برامج كرؤل تفصيمية في السياسة كاالقتصاد كاالجتماع كالثقافة كالفف كالعالقات الدكلية كسكل
ذلؾ ،مما أثر عمى قدرتيا عمى قيادة المجتمعات بشكؿ يتناسب مع متطمبات الحياة العصرية كيتناسب
مع متطمبات الفرد كالجماعة كالدكلة في ظؿ الحياة العصرية المتطكرة باستمرار.
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()1

كفي خضـ ثكرات الربيع العربي ،كخاصة بعد نجاحيا في و
كؿ مف مصر كتكنس تطمعت العديد مف
الحركات اإلسالمية كحتى المجتمعات العربية إلى النمكذج التركي الذم يحكـ تركيا منذ عاـ ( )2002
بقيادة حزب العدالة كالتنمية كعمى رأسو رجب طيب اردكغاف ،ذلؾ النمكذج الذم نقؿ تركيا نقمة نكعية
في الداخؿ كالخارج ،كاسيـ في نمك االقتصاد التركي كحؿ العديد مف المشكالت الداخمية ،كما أسيـ
في تحسيف صكرة كمركز كمكقع تركيا خارجيان كتحسيف عالقاتيا مع محيطيا العربي كالدكلي ،لذلؾ
شكؿ ىذا النمكذج إلى و
حد ما قدكة لقدرة األحزاب اإلسالمية عمى إدارة شؤكف الحكـ ،كمع اختالؼ
الظركؼ كالمعطيات بيف النمكذج اإلسالمي التركي كبيف الحركات كاألحزاب اإلسالمية كخاصة حركة
النيضة في تكنس كاإلخكاف المسمميف في مصر ،كغيرىا مف األحزاب كالحركات اإلسالمية في الكطف
العربي ،إال انو يمكف تحميؿ إمكانية تطبيؽ النمكذج التركي مع مراعاة خصكصية المجتمعات ،كيمكف
تحميؿ العالقة بيف النمكذج التركي كحركات اإلسالـ السياسي في الكطف العربي بشكؿ عاـ ،كفي
تكنس كمصر بشكؿ خاص ،بيدؼ التعرؼ عمى إمكانيات تطبيؽ النمكذج التركي في المجتمعات
العربية مف جية كبحث مدل انعكاس نمكذج اإلسالـ التركي عمى فكر كممارسة حركات اإلسالـ
السياسي في المنطقة ،كىذا ما يمثؿ مكضكع ىذه الدراسة.

موضوع الدراسة
تعتبر بداية الصراع عمى اليكية في تركيا بيف مف يتبنكف اإلسالـ كمف يتبنكف العممانية منيجان في
الحكـ ،كطريقان في الحياة تعكد إلى االنقالب الذم نفذه االتحاديكف عاـ ( 1908ـ) عمى السمطاف عبد
الحميد الثاني ،فمنذ ذلؾ الكقت لـ يعد اإلسالـ ىك اليكية الجامعة لمنخب السياسية كأصحاب القرار في
تركيا ،فقد جاء أتاتكرؾ كفرض عممانيتو كرؤيتو الخاصة ليا كالقائمة عمى العداء السافر لإلسالـ عمى
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الشعب التركي المسمـ ،كاستغالؿ اإلسالـ في بعض األحياف في مكاجية الشيكعية كما عمؿ عمى
إلغاء الخالفة اإلسالمية كقطع الصالت مع الكاليات العثمانية السابقة ،كمنذ انييار اإلمبراطكرية
العثمانية كتأسيس مصطفى كماؿ أتاتكرؾ لمنظاـ العمماني كتركيا تعاني مف سمسمة أزمات سياسية
كاقتصادية كاجتماعية كثقافية ،إلى أف جاء حزب العدالة كالتنمية كتمكف مف الكصكؿ إلى السمطة
كادارة البالد عاـ (2002ـ) ،فقد عانت تركيا قبؿ ذلؾ مف أزمة الديمقراطية كتدخؿ الجيش المستمر في
الحياة السياسية كاالنقالبات العسكرية ،ككذلؾ عانت مف مشكمة اليكية الجامعة لمشعب التركي بيف
القيـ اإلسالمية كالقيـ الغربية في السياسة كالثقافة االجتماعية ،كما كعانت تركيا مف مشكمة التحديث
كاالختراؽ االقتصادم كالتنمية البشرية كاالقتصادية ،كأيضان مشكمة التبعية لمدكؿ الغربية كاسرائيؿ مع
عدـ لعب دكر مستقؿ.

كبعد تكلي حزب العدالة كالتنمية مقاليد الحكـ في تركيا عاـ ( 2002ـ) استطاع ىذا الحزب بأف يقدـ
حمكالن معقكلة لالزمات المتعددة في تركيا ،كاستطاع ىذا الحزب أف يقدـ نفسو عمى أنو حزبان لكؿ
األتراؾ ،كليس حزبان إسالميان محضان ،كبأنو ال يتعارض مع المبادئ الكمالية العممانية ،بؿ كأقر بعممانية
الدكلة كضركرة احتراميا ،كىك ما ساعده عمى احتكاء عدد مف القكل العممانية كمف خالؿ القكة الناعمة
القائمة عمى تصفية الخالؼ مع اآلخريف ،كعدـ إثارتيـ كالمحافظة عمى الديمقراطية كحريات الفرد
كالمجتمع كاألقميات ،استطاع ىذا الحزب تقميؿ تدخؿ المؤسسة العسكرية بؿ كتحجيـ دكرىا في التدخؿ
في الشؤكف السياسية كادارة البالد.

استطاع حزب العدالة كالتنمية بقيادة رجب طيب اردكغاف مف تحقيؽ انجازات اقتصادية ىائمة حيث
سجؿ أعمى معدالت نمك في العالـ ،فمنذ تكلي ىذا الحزب لمحكـ في تركيا ،كالسياسة التي انتيجيا مف
النيكض باالقتصاد التركي تزايد اىتماـ الجميكر التركي بالحزب كسياساتو ،بعد أف عانى االقتصاد
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التركي مف أزمات عجز الميزانية كالديف العاـ ،فقد احتؿ االقتصاد التركي المرتبة السادسة عشر عمى
مستكل العالـ كالمرتبة السادسة عمى المستكل األكركبي ،كبعد كؿ النجاحات السابقة لمنمكذج التركي
فقد اعتبر نمكذجان مميمان لحركات اإلسالـ السياسي في المنطقة كخصكصان جماعة اإلخكاف المسمميف
التي تمثؿ نكعان مف االعتداؿ كالبراغماتية ،فال بد مف دراسة ىذه التجربة الناجحة ،كالتعمـ منيا بيدؼ
إسقاطيا عمى الكضع القائـ في دكؿ المنطقة خاصة بعد الربيع العربي ككصكؿ اإلخكاف المسمميف إلى
الحكـ في مصر ،كبعد الحديث في أدبيات اإلخكاف عف الدكلة المدنية ،كتداكؿ السمطة عبر االنتخابات
الديمقراطية ،لكف يبدك أف الممارسة السياسية ظمت حبيسة األفكار كالمبادئ القديمة ،مما أدل إلى
سقكط حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر بعد سنة مف ممارسة السمطة كالحكـ كذلؾ مف خالؿ ثكرة
شعبية ساندىا الجيش ،مـ يمثؿ دافعان لدراسة أثر النمكذج التركي عمى حركات اإلسالـ السياسي في
المنطقة .ىذا بالنسبة لمصر ،أما في تكنس فقد تـ تنبي ىذا النمكذج مف قبؿ حزب النيضة التكنسي
بزعامة راشد الغنكشي ،كلكف ينبغي التنبيو إلى خصكصية النمكذج التركي الذم صارع المؤسسة
العسكرية مدة طكيمة مف الزمف ،ككذلؾ المككنات الفكرية كاأليديكلكجية في الدكؿ العربية ،فالجيش في
الدكؿ العربية ال يشكؿ حاميان كضمانة لمعممانية كما كاف الحاؿ في تركيا ،كمما ال شؾ فيو أف ثمة
أكجو كثيرة لالتفاؽ كاالختالؼ بيف ما جرل في تركيا كما يجرم في دكؿ المنطقة ،كمرجع ذلؾ كمو إلى
عكامؿ التاريخ كالجغرافيا كاليكية الحضارية.

لقد أحدثت سياسية حزب العدالة كالتنمية تغي انر جكىريان ككبي انر في السياسة الخارجية التركية ،فقد اتجو
االىتماـ بالشرؽ بعد التعثر في االنضماـ إلى االتحاد األكركبي ،كتردم العالقات مع الجانب
اإلسرائيمي ،بعد فترة مف التبعية كالتحالؼ مع الغرب كاسرائيؿ ،ككذلؾ الرغبة التركية في استعادة الدكر
اإلقميمي كالعب سياسي أساسي في المنطقة ،إضافة إلى العامؿ االقتصادم المتمثؿ في فتح أسكاؽ
جديدة في المنطقة ،كعميو فإف مكضكع ىذه الدراسة يتمحكر حكؿ النمكذج التركي في الحكـ كادارة
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الدكلة كالتكفيؽ ما بيف الحداثة كالديمقراطية ،كما بيف اإلسالـ في تركيا ،كالتطكر التاريخي الذم مر بو
ىذا النمكذج منذ اإلطاحة بالسمطاف عبد الحميد الثاني عاـ (1908ـ) مف قبؿ االتحادييف كالعداء الذم
كاجيو ىذا النمكذج مف قبؿ العسكرييف األتراؾ ،كحتى فكز حزب العدالة كالتنمية بقيادة رجب طيب
اردكغاف باالنتخابات كتكليو مقاليد الحكـ في تركيا لكحده دكف الحاجة إلى االئتالؼ مع األحزاب
األخرل ،كالنجاحات التي حققيا ىذا الحزب عمى مستكل المزاكجة بيف الديمقراطية كاإلسالـ ،كأثر ذلؾ
كمو عمى حركات اإلسالـ السياسي في المنطقة كرؤيتيا الحالية كالمستقبمية لشكؿ الحكـ السياسي كادارة
الدكلة ،بعد سقكط عدد مف األنظمة السياسية العربية.

مشكمة الدراسة وأسئمتيا
نمكذج حزب العدالة كالتنمية التركي كتركيا اليكـ تمثؿ نمكذجان ميمان في العالـ اإلسالمي ،كىك نمكذج
جدير بالدراسة كالتأمؿ خاصة كأف النمكذج التركي يطرح اليكـ كنمكذج جديد لمتكفيؽ بيف العممانية
كاإلسالـ كالمزاكجة بيف الديمقراطية كشكؿ مف أشكاؿ الحكـ ،كبيف اإلسالـ كديف ،كأف اإلسالـ
السياسي يمكف أف يككف طريقان لمتحديث كالعصرنة ،كىذا النمكذج كبعد نجاحو الممحكظ في تركيا
أصبح مدا انر لمدراسات كاألبحاث كالتحميؿ السياسي ،كليس ذلؾ فحسب بؿ كثي انر ما يتـ الحديث عف
النمكذج التركي لتسكيقو كنقمو إلى مناطؽ أخرل في العالـ كخاصة العالـ العربي كاإلسالمي.

كما أف نمكذج اإلسالـ التركي مثؿ ظاىرة اإلحياء اإلسالمي كانبعاثو في سياؽ كاف مفركضان فيو كفقان
لمنظريات االجتماعية المادية التي تفترض أف التحديث ال يأتي إال في ظؿ العممانية مما يؤدم في
النياية الختفاء الديف ،لذلؾ شكؿ النمكذج التركي نمكذجان لإلسالـ المقاكـ المستند لخمفية كمرجعية
حضارية كثقافية يقع اإلسالـ في مركزىا ،في مكاجية محاكالت الدكلة العممانية لبناء مجتمع حداثي
جديد ،مستندان إلى قكة االستنساخ لنماذج مجتمعات أخرل تنتمي لحضارات مختمفة جريان كراء كىـ
المحاؽ بالغرب كتقدمو.
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كىنا ييثار سؤاؿ مركزم ىك :ما دكر اإلسالـ في التحكؿ كالتفاعؿ عمى الساحة االجتماعية كالسياسية
باعتباره المتغير المستقؿ الذم سيؤثر في متغيرات أخرل تابعة؟ كبالتالي ما دكر نمكذج اإلسالـ
التركي في تكجيات كسياسات الحركات كاألحزاب اإلسالمية خاصة في الدكؿ العربية؟ كىؿ يمكف
االستفادة مف النمكذج التركي "الديف السياسي" لبناء عالـ عربي كاسالمي أفضؿ؟ كىذا ما ستحاكؿ
الدراسة الحالية إلقاء الضكء عميو ،كبالتحديد تركز ىذه الدراسة عمى العالقة بيف النمكذج التركي
كتكجيات كسمككيات الحركات كالتيارات اإلسالمية في المنطقة ،كعميو فإف الدراسة الحالية تحاكؿ
اإلجابة عمى سؤاؿ رئيس ىك:
ما العالقة بين النموذج التركي "اإلسالم التركي" وحركات وأحزاب اإلسالم السياسي في المنطقة؟
(تونس وممر نموذجاً).
كيندرج عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
 .1كيؼ استطاع اإلسالـ التركي أف يصمد في ظؿ جميكرية عممانية متسمطة بذلت كؿ ما أمكنيا
مستعينة بالدستكر كبالعسكر الختفاء الديف مف الحياة السياسية؟
 .2كيؼ استطاع اإلسالـ المقاكـ في تركيا االنتقاؿ مف حالة االغتراب إلى حالة االختراؽ كالكصكؿ
إلى حالة مدىشة كجديدة ممثمة بكصكؿ حزب ذم جذكر إسالمية "حزب العدالة كالتنمية" إلى
السمطة؟
 .3ىؿ يمكف استنساخ النمكذج التركي في المجتمعات العربية؟

ستحاكؿ الدراسة اإلجابة عمى ىذه التساؤالت بجكانبيا المختمفة ،حيث سيجيب الفصؿ الثالث عمى
السؤاؿ الفرعي األكؿ ،في حيف سيجب الفصؿ الرابع عمى السؤاؿ الفرعي الثاني ،أما الفصؿ الخامس
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فسيجيب عمى السؤاليف الفرعييف الثالث كالرابع ،عممان بأف اإلجابات عمى األسئمة األربعة تمثؿ إجابة
عمى السؤاؿ الرئيس.

كىنا يجب التنكيو إلى أف معظـ فصكؿ ىذه الدراسة قد كتبت قبؿ األحداث األخيرة في مصر كالتي
أسفرت عف سقكط حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر ،كتداعيات ىذا السقكط ،إال أف الباحث كلقناعتو
التامة بأف ىذا الحدث الميـ كالكبير لو عالقة مباشرة بمكضكع الدراسة و
كبكؿ مف النمكذج التركي مف
جية كمستقبؿ حركات كتيارات كأحزاب اإلسالـ السياسي في المنقطة العربية ،كسيككف ليذا الحدث
انعكاسات عديدة عمى فكر كبرامج كممارسات حركات اإلسالـ السياسي العربية كمستقبميا ،كسيككف لو
تأثير عمى نمكذج اإلسالـ التركي أيضان ،لذلؾ أضاؼ الباحث سؤاالن فرعيان خامسان ىك:
 .5ما أثر سقكط حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر عمى و
كؿ مف حركات اإلسالـ السياسي في المنقطة
العربية كعمى نمكذج اإلسالـ التركي ممثالن بحزب العدالة كالتنمية الحاكـ في تركيا؟
أف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ الميـ تعطي تصك انر أكليان حكؿ مستقبؿ اإلسالـ السياسي في المنقطة
العربية ال سيما في دكؿ الربيع العربي كتكنس كمصر كاليمف كليبيا...الخ .كما تعطي تصك انر لمستقبؿ
اإلسالـ التركي ممثالن بحزب العدالة كالتنمية التركي كاستم ارره في حكـ تركيا.

مبررات الدراسة
مف أىـ األمكر كاالعتبارات التي شجعت الباحث الختيار ىذا المكضكع لمدراسة ىي:
 .1الربيع العربي أك الثكرات العربية عمى األنظمة القائمة فييا كما حدث في تكنس كمصر كاليمف
كليبيا كسكريا ،حيث سقطت األنظمة القديمة في تكنس كمصر كاليمف كليبيا ،كال تزاؿ الثكرة السكرية
قائمة ،كىناؾ دكالن أخرل مرشحة لقياـ ثكرات شعبية ضد األنظمة القائمة فييا مما استدعى البحث
عف نماذج جديدة لمحكـ في ىذه الدكؿ كخاصة في مصر كتكنس.
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 .2شكؿ نمكذج اإلسالـ التركي كخاصة حزب العدالة كالتنمية بقيادة رجب طيب اردكغاف كنجاحو في
ثالث جكالت انتخابية متتالية ،كنجاحو في قيادة تركيا سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان داخميان كخارجيان
مما جعمو نمكذجان أثار إعجاب الكثير مف المجتمعات العربية كحتى الحركات اإلسالمية كبات ىذا
النمكذج يطرح كنمكذج نجح في التكفيؽ بيف اإلسالـ كالديمقراطية مف جية كالمزاكجة بيف اإلسالـ
كالحداثة مف جية أخرل ،كأصبح ىذا النمكذج مكضكعان لمعديد مف الدراسات كالمقاالت ،كنمكذج
قابؿ لمتطبيؽ في المجتمعات العربية مع مراعاة خصكصية كؿ مجتمع مف ىذه المجتمعات.
 .3كجكد العديد مف األحزاب كالحركات اإلسالمية في الكطف العربي كتنكعيا ،ىذه الحركات كجدت
مجاالن فسيحان في المجتمعات العربية بعد الثكرات العربية ،كبعد أف كانت مقيدة كمطاردة مف قبؿ
األنظمة العربية السابقة ،فيؿ تثبت ىذه الحركات قدرتيا عمى قيادة المجتمعات العربية كما نجح
حزب العدالة كالتنمية التركي ،كىذا يستدعي الدراسة كالتحميؿ.
 .4تعاظـ الدكر السياسي التركي كاىتمامو بالكطف العربي كالمنطقة ككؿ ،كالتغير االيجابي الكبير في
نظرة تركيا لمشعكب العربية كما يجرم فييا كما يترتب عمى الثكرات القائمة فييا ،كالتغير االيجابي
في نظرة الشعكب العربية لتركيا كاردكغاف.
 .5كجكد نماذج أخرل في المنطقة مثؿ النمكذج اإليراني كتأثيره في المنطقة مما يجعؿ الكطف العربي
منطقة صراع بيف نماذج مختمفة (التركي ،اإليراني ،االخكاني) إضافة إلى النماذج العممانية
كاألحزاب العممانية كمثاؿ ذلؾ الكضع في سكريا كلبناف كساحة صراع رئيسي بيف تيارات كنماذج
إسالمية متعددة.
 .6حاجة المجتمعات العربية خاصة بعد الثكرات إلى نمكذج كاقعي مقنع ييحتذل بو في الحكـ كيككف
قاد انر عمى تحقيؽ تطمعات الشعكب العربية كقاد انر عمى مكاجية تحديات العصر كمشكالتو ،كىذا
يثير سؤاالن حكؿ مدل نضج كقدرة األحزاب كالحركات اإلسالمية عمى تجسيد ىذا النمكذج الكاقعي
كالمقنع.
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 .7سقكط حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر بعد و
عاـ كاحد مف تكلي حزب العدالة كالحرية االخكاني
بقيادة الدكتكر "محمد مرسي" لمقاليد السمطة في مصر.

أىمية الدراسة
تكمف أىمية الدراسة في:
 األىمية النظرية والعممية :تكمف األىمية العممية ليذه الدراسة مف ككنيا تمقي الضكء عمى كاقع
الحركات كاألحزاب اإلسالمية السياسية في و
كؿ مف تركيا كالمنطقة العربية ،مف حيث جذكرىا
اء في تركيا أك
كنشأتيا كمراحؿ تطكرىا كأدبياتيا كالتحديات التي كاجيت اإلسالـ السياسي ،سك ه
الكطف العربي مع التركيز عمى حركات اإلسالـ السياسي ،كتزداد ىذه األىمية في أعقاب نجاح
النمكذج التركي في إدارة شؤكف الحكـ في تركيا كتحقيؽ نجاحات معقكلة في المجاالت المختمفة
كفي أعقاب الربيع العربي كالثكرات العربية كسقكط العديد مف األنظمة مما أفسح المجاؿ لمحركات
اإلسالمية لدخكؿ الحياة السياسية دكف قيكد أك إجراءات قمعية كما كاف الحاؿ في ظؿ األنظمة
السابقة ،كفي المحصمة فإف ىذه الدراسة تبيف كاقع الحركات اإلسالمية منذ نشكئيا كحتى اليكـ بما
في ذلؾ نمكذج اإلسالـ التركي.

 األىمية الموضوعية :تكمف أىمية الدراسة مف أىمية مكضكعيا خاصة كأنيا تبحث في قدرة
الحركات اإلسالمية في الكطف العربي عمى تجسيد نماذج كاقعية لمحكـ في ضكء الثكرات العربية
كتقييـ مدل قدرة ىذه الحركات عمى طرح بدائؿ كاقعية كمقبكلة مف الشعكب العربية كقادرة عمى
التعاطي مع المتغيرات اإلقميمية كالدكلية خاصة كأف منطقة الشرؽ األكسط ىي منطقة صراع بيف
قكل عديدة تحاكؿ و
كؿ منيا الحصكؿ عمى السيطرة كالتأثير في ضكء مصالحيا كأىدافيا ،مما يزيد
الحاجة إلى نماذج قادرة عمى مكاجية ىذه التحديات ،كبالتالي فإف مكضكع الدراسة ىك مكضكع
جدير بالدراسة كالتحميؿ ،خاصة بعد سقكط حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر بثكرة شعبية كمساندة
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عسكرية ،مما أفسح المجاؿ لتحميؿ قدرة األحزاب السياسية اإلسالمية عمى إدارة شؤكف البالد
كتحقيؽ تطمعات الشعكب العربية الطامحة لمحرية كالتنمية كالتقدـ.

 األىمية البحثية :تشكؿ ىذه الدراسة حمقة مف سمسمة األبحاث كالدراسات في مجاؿ اإلسالـ
السياسي كحركات اإلسالـ السياسي في الكطف العربي ،كما تشكؿ حمقة مف سمسمة األبحاث التي
تناكلت النمكذج التركي ،ككيؼ استطاع الصمكد في كجو العممانية المتطرفة ،ككيؼ استطاع رغـ
سطكة العممانية كسيطرة العسكر مف الكصكؿ إلى سدة الحكـ كرئاسة الجميكرية التركية كليس ذلؾ
فحسب ،بؿ نجح اإلسالـ التركي في رفع شأف تركيا داخميان كاقميميان كدكليان ،كحقؽ نجاحات معقكلة
في مجاالت عديدة ،كبذلؾ تشكؿ ىذه الدراسة مرجعان عمميان في مجاؿ البحث العممي خاصة لممكتبة
العربية يمكف االستفادة منو في أبحاث مستقبمية ،إضافة لذلؾ قد تسفر نتائج ىذه الدراسة عف
جكانب كأبعاد يمكف أف تككف مكضكعات قابمة لمبحث كمكضكعات تككف عناكيف لدراسات مستقبمية
في مجاؿ اإلسالـ السياسي التركي كمجاؿ اإلسالـ السياسي في الكطف العربي ،خاصة بعد سقكط
حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر كما ترتب كسيترتب عمى ذلؾ مف تداعيات محمية كاقميمية
كدكلية.

 األىمية الشخمية :تمثؿ ىذه الدراسة فائدة كبيرة لمباحث عمى المستكل الشخصي ،حيث تفيد
الباحث في زيادة معرفتو التاريخية كالعممية باإلسالـ السياسي التركي كالحركات اإلسالمية العربية،
ككذلؾ نمكذج اإلسالـ اإليراني ،كما تمثؿ فائدة معرفية حكؿ تركيا ،كما أف ىذه الدراسة أسيمت في
زيادة معرفة الباحث كمياراتو البحثية في مجاؿ كيفية إجراء البحكث ككيفية استقصاء المعمكمات
كتكثيقيا ،كعميو فإف ىذه الدراسة ذات أىمية بالغة لمباحث.
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 كما تكمف أىمية الدراسة في النتائج التي ستسفر عنيا حكؿ تأثير النمكذج التركي عمى حركات
اإلسالـ السياسي في المنطقة العربية كامكانيات محاكاة النمكذج التركي في دكؿ الربيع العربي
بشكؿ خاص ،كدكؿ المنطقة بشكؿ عاـ.

أىداف الدراسة
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ىدؼ رئيسي كأخرل فرعية كىي:
اليدف الرئيس  :معرفة العالقة بيف نمكذج اإلسالـ السياسي التركي ممثالن في حزب العدالة كالتنمية
كحركات اإلسالـ السياسي في المنطقة العربية خاصة في ظؿ الربيع العربي ،كافساح المجاؿ أماـ
حركات اإلسالـ السياسي لدخكؿ المعترؾ السياسي دكف مالحقة كاعتقاالت ،كتقييـ مدل قدرة حركات
اإلسالـ السياسي العربية عمى تكلي مقاليد السمطة كادارة شؤكف البالد ضمف مفيكـ الدكلة المدنية بما
يخدـ مصالح كتطمعات شعكبيا.
أما األىداؼ الفرعية فيي:
 .1معرفة كيؼ استطاع اإلسالـ التركي الصمكد في كجو العممانية المتسمطة كقكة العسكر طكاؿ قرف
مف الزمف ،كاستطاع التجذر كاالتساع في المجتمع التركي رغـ كؿ جيكد أتاتكرؾ كالعسكر إلخفاء
الديف عف الحياة السياسية في تركيا.
 .2التعرؼ عمى كيفية نجاح اإلسالـ السياسي التركي كاالنتقاؿ مف حاالت االغتراب إلى االختراؽ
كالكصكؿ إلى حالة مدىشة في نظر العديد مف المحمميف كالباحثيف تمثمت في كصكؿ حزب
إسالمي إلى سدة الحكـ مف خالؿ نجاح باىر في ثالث جكالت انتخابية متتالية ،إضافة إلى
النجاحات الداخمية كالخارجية ،التي حققيا نمكذج اإلسالـ التركي ممثالن بحزب العدالة كالتنمية
برئاسة رجب طيب اردكغاف.
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 .3تقييـ إمكانيات االحتذاء بالنمكذج اإلسالمي التركي خاصة في تكنس كمصر كتقييـ مدل قدرة
حركات اإلسالـ السياسي كخاصة اإلخكاف المسمميف في مصر كحركة النيضة في تكنس محاكاة
النمكذج التركي مع مراعاة خصكصية كؿ مجتمع.
 .4الخركج بنتائج تكضح تأثير نمكذج اإلسالـ التركي عمى فكر كأدبيات كممارسات حركات اإلسالـ
السياسي في المنطقة العربية ،كنتائج تكضح قدرة حركات اإلسالـ السياسي العربي عمى طرح
كتجسيد نماذج معقكلة كمقبكلة كمقنعة لمحكـ في الدكؿ العربية.
 .5تقييـ أسباب كتداعيات سقكط حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر ،كتقييـ مدل أىمية حركات
اإلسالـ السياسي في الكطف العربي لتجسيد نماذج كبدائؿ مقبكلة ككاقعية لمحكـ في البمداف العربية
بشكؿ عاـ ،كفي بمداف الربيع العربي بشكؿ خاص.

فروض الدراسة
تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى  :يمثؿ نمكذج اإلسالـ السياسي التركي نمكذجان يمقى ركاجان مف قبؿ حركات اإلسالـ
السياسي العربية كالشعكب العربية ككنو نمكذجان كاقعيان لمحكـ كقاد انر عمى المزاكجة بيف اإلسالـ ككؿ مف
العممانية كالديمقراطية كال يتصادـ مع المكاقؼ الغربية.
الفرضية الثانية  :حركات اإلسالـ السياسي قادرة عمى تجسيد نمكذج اإلسالـ التركي في المجتمعات
العربية كأنيا تمتمؾ الفكر كالممارسة المؤىمة لتطبيؽ النمكذج التركي.
الفرضية الثالثة  :يمكف محاكاة نمكذج اإلسالـ التركي في دكؿ الربيع العربي خاصة في مصر
كتكنس.
الفرضية الرابعة  :فشمت حركات اإلسالـ السياسي العربية كعمى رأسيا اإلخكاف المسمميف في طرح
نمكذج كاقعي كمقبكؿ لمحكـ في مصر.
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منيج الدراسة
استخدـ الباحث المناىج البحثية اآلتية:
 .1المنيج التاريخي :لككف ىذه الدراسة ذات طبيعة تاريخية فإف المنيج التاريخي الزـ ليا حيث
يستعرض الباحث التطكر التاريخي لإلسالـ التركي منذ سقكط السمطاف عبد الحميد الثاني كحتى
كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى سدة الحكـ عاـ (  ،)2002كفكزه في ثالث جكالت انتخابية كال
يزاؿ في الحكـ حتى الكقت الحاضر ( 2013ـ) ،كما يستعرض الباحث التطكر التاريخي لحركات
اإلسالـ السياسي في المنطقة منذ نشكئيا كحتى اليكـ مف خالؿ المنيج التاريخي كالتسمسؿ
التاريخي لمكقائع كاألحداث ،التي كاكبت نشأة كتطكر حركات اإلسالـ السياسي في الكطف العربي.
 .2المنيج الكصفي :كذلؾ لككف ىذه الدراسة تصؼ كاقع نمكذج اإلسالـ التركي ككيفية تطكره مف
االغتراب إلى االختراؽ كالكصكؿ إلى سدة الحكـ ،كتصؼ نجاحاتو كاخفاقاتو داخميان كخارجيان كما
تصؼ الدراسة تطكر حركات اإلسالـ السياسي العربي كتصؼ كاقع حاؿ ىذه الحركات في ظؿ
األنظمة السياسية في الكطف العربي ،كفي ظؿ الثكرات العربية بما في ذلؾ كصؼ أدبياتيا كرمكزىا
كأىدافيا كأدكاتيا ،كفي المحصمة تصؼ ىذه الدراسة كاقع الفكر كالممارسة لحركات اإلسالـ
السياسي في المنطقة.
 .3المنيج المقارف :كذلؾ لممقارنة بيف اإلسالـ السياسي التركي مف جية كاإلسالـ السياسي في فكر
كممارسة حركات اإلسالـ السياسي في المنطقة ،ككذلؾ لممقارنة بيف تأثير نمكذج اإلسالـ التركي
كتأثير نمكذج اإلسالـ اإليراني عمى حركات اإلسالـ السياسي في المنطقة العربية.

كما اعتمد الباحث في الحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة لمدراسة عمى أساليب عديدة منيا:
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 .1االطالع عمى األدبيات كالدراسات السابقة كالمقاالت المتعمقة بمكضكع الدراسة ،حيث اطمع الباحث
عمى العديد مف المؤلفات كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كتـ تكثيقيا في نياية البحث
في قائمة المصادر كالمراجع.
 .2البحث في شبكة االنترنت كالدخكؿ إلى مكاقع عديدة كتبت حكؿ مكضكع الدراسة مف جكانب
متعددة ،حيث أخذ الباحث ما يمزمو منيا كتـ تكثيقيا في قائمة المصادر كالمراجع.
 .3االطالع عمى مجالت بحثية محكمة تضمنت مكضكعات حكؿ اإلسالـ التركي أك حركات اإلسالـ
السياسي في المنطقة العربية ،كتـ تكثيؽ ىذه المجالت في قائمة المصادر كالمراجع في نياية
البحث.

حدود الدراسة
 الحدود المكانية  :تقتصر ىذه الدراسة عمى منطقة الشرؽ األكسط (كخاصة مصر كتكنس)
كالحركات اإلسالمية كاإلسالـ السياسي في و
كؿ مف تركيا كالدكؿ العربية ككذلؾ إيراف.
 الحدود الموضوعية  :تقتصر ىذه الدراسة عمى بحث كدراسة أثر نمكذج اإلسالـ السياسي التركي
عمى فكر كممارسة حركات اإلسالـ السياسي في المنطقة كبحث إمكانيات محاكاة النمكذج التركي
في دكؿ المنطقة خاصة الدكؿ التي نجحت الثكرات فييا كأسقطت األنظمة السابقة ،مع التركيز
عمى مصر كتكنس بشكؿ خاص.
 الحدود الزمانية :شممت الدراسة الحالية الفترة الزمنية منذ عاـ (1923ـ) كحتى اليكـ (2013ـ) كما
أف الحدكد الزمانية إلجراء الدراسة بدأت مف الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ األكاديمي ( 2012ـ)
كيقدر الباحث أف تنتيي ىذه الدراسة بنياية عاـ (2013ـ).

مفاىيم وممطمحات الدارسة
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اإلسالم السياسي :مصطمح سياسي كاعالمي كأكاديمي استخدـ لتكصيؼ حركات تغيير سياسية تؤمف
باإلسالـ باعتباره " نظاما سياسيا لمحكـ" .كيمكف تعريفو كمجمكعة مف األفكار كاألىداؼ السياسية
النابعة مف الشريعة اإلسالمية التي يستخدميا مجمكعة " المسمميف األصكلييف" الذيف يؤمنكف بأف
اإلسالـ " ليس عبارة عف ديانة فقط كانما عبارة عف نظاـ سياسي كاجتماعي كقانكني كاقتصادم يصمح
لبناء مؤسسات دكلة" .كتعتبر دكؿ مثؿ إيراف كالسعكدية كنظاـ طالباف السابؽ في أفغانستاف كالسكداف،
كالصكماؿ أمثمة عف ىذا المشركع ،مع مالحظة أنيـ يرفضكف مصطمح إسالـ سياسي كيستخدمكف
عكضا عنو الحكـ بالشريعة أك الحاكمية اإلليية.

()1

نموذج اإلسالم التركي  :في الكاقع ليس ثمة تعريؼ معيف لمصطمح النمكذج التركي ،فالباحث اليكناني
كأستاذ العمكـ السياسية في جامعة “ بيؿ” األمريكية “ ستاذيس كاليفاس” يرل بأف النمكذج التركي يمثؿ
محددا مف التفاعؿ بيف سياسة ذات جذكر دينية مف جية ،كعممية “ المبرلة كالدمقرطة” مف جية
نكعا
ن
ن
تماما ،بؿ إف ليا أصالن في أكركبا مف خالؿ تطكر
أخرل .كىك يرل بأف ىذه ظاىرة ليست جديدة ن
األحزاب المسيحية خالؿ القرف التاسع عشر.

()2

بينما يحدد الباحث التركي الزائر لمؤسسة كارنيغي لمسالـ “ سيناف أكلغف” خمسة عناصر تشكؿ معالـ
النمكذج التركي ،يأتي عمى رأس ىذه العناصر المكاءمة بيف اإلسالـ السياسي كمبادئ العممانية في
ظؿ النظاـ السياسي التركي .كفي كؿ األحكاؿ ىناؾ نكع مف االتفاؽ عمى أف الثابت في النمكذج
كبير في شكؿ كمضمكف الحركة اإلسالمية في تركيا ،كتعاطييا مع
كتغيير نا
نا
تغيير
نا
التركي ىك أف ثمة
مفيكـ كقيـ الدكلة بالتزامف مع تغيير تعامؿ الدكلة ممثمة بالجيش كالمحكمة الدستكرية مع األحزاب

 1الخشناكم ،ناجي ،نشأة ممطمح اإلسالم السياسي وتطوره  ،نسخة الكتركنية.2012 ،
 2صبرم ،خميؿ ،السمفية الجيادية :أموليا الفكرية والمواقف المتعددة منيا  ،دار صادر ،بيركت ،2012 ،ص .2
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اإلسالمية الجديدة كحزب العدالة كالتنمية ،كلعؿ أحد أبرز دالئؿ ىذا التغيير ىي التحكالت التي طرأت
عمى تجربة األحزاب اإلسالمية التركية بعد عقكد مف معاركيا الخاسرة أماـ المحكمة الدستكرية تارة
كالجيش تارة أخرل ،فاألحزاب اإلسالمية التركية بنسخيا الخمس ،بداية مف حزب النظاـ الكطني في
ِّ
متشدد يقكده
السبعينات ،إلى حزب الفضيمة في مطمع القرف الحادم كالعشريف ،ظمَّت خاضعة التجاه
نجـ الديف أربكاف ،الذم عادل النظاـ العمماني لمدكلة قبؿ أف تنفصؿ مجمكعة مف سياسي حزب
الفضيمة لتؤسس حزب العدالة كالتنمية في عاـ ( )2002كتتبنى سياسة ال تعادم نظاـ كىكية الدكلة،
بؿ تقر بعممانيتيا ،كتسعى في الكقت نفسو إلى إشراؾ القيـ الدينية في الحياة العامة ،كتحقيؽ المزيد
مف الحرية االقتصادية ،كىك ما سمي بنمكذج اإلسالـ التركي ممثالن بحزب العدالة كالتنمية الحاكـ في
تركيا.

()1

االتاتوركية (الكمالية) :نسبة إلى مصطفى كماؿ أتاتكرؾ (  )1938-1881مؤسس الدكلة التركية
الحديثة ،كأكؿ رئيس لمجميكرية بعد إلغاء الخالفة اإلسالمية في الثالث مف مارس سنة (

)1924

كيشير مفيكـ االتاتكركية إلى جممة األفكار كالسياسيات كالممارسات التي تبناىا الزعيـ التركي كتدكر
في جكىرىا حكؿ ضركرة فصؿ الديف عف الدكلة ،كاعتبار الخالفة اإلسالمية عائقان أماـ التحديث
كالتطكر كاحتذاء النمكذج األكركبي ،كالعممانية المتطرفة ىي السمة الغالبة عمى االتاتكركية كخالؿ
خمسة عشر عامان قضاىا مصطفى كماؿ رئيسان لمجميكرية التركية ،تبنى منيجان رافضان لكؿ ما ىك
إسالمي مكركث ،كالسعي لبناء نظاـ سياسي كقضائي حديث ،كتقكـ االتاتكركية عمى رفض
الديمقراطية كنظاـ تأخذ بو األغمبية األعـ مف األنظمة الغربية ،كاعتماد االستبداد كالدكتاتكرية كسيمة
لتحقيؽ اإلصالحات التي يبشر بيا الزعيـ التركي ،كال زالت االتاتكركية رقمان فاعالن في المعادلة
السياسية التركية الحديثة ،كتمثؿ التقاليد كالقكاعد التي أرستيا عنص انر ال يمكف إنكاره أك إىمالو في
 1صالح ،عاصـ ،اإلسالم السياسي بين النموذج التركي والنموذج الممري  ،مجمة العرب الدكلية ،العدد (  ،2012 ،)51ص .4-3
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سياسات الحككمات التركية المتعاقبة ،إلى أف جاء حزب العدالة كالتنمية (
التقاليد كالقكاعد في الحياة السياسية التركية.

 )2002ليخفؼ مف تمؾ

()1

الحركات اإلسالمية  :لفظ كمصطمح فكرم سياسي جديد ال يزيد عمره كثي انر عف نصؼ قرف يعني أف
جماعة مف الناس تقكـ حركتيا عمى أساس العقيدة اإلسالمية لبعث نيضة األمة المسممة مف جديد
كاعادة استقالليا كحريتيا كرسالتيا لألمـ بالمعنى الشامؿ ،كيستخدـ في كسائؿ اإلعالـ بشكؿ عاـ عمى
انو  :صفة حركة اإلخكاف المسمميف بشكؿ أساسي باعتبار أف التنظيـ ىذا نشأ عاـ ( )1929كأنيا أـ
الحركات اإلسالمية.

()2

كيعرفيا عبد الكىاب أفندم بأنيا :الحركات التي تنادم بتطبيؽ الشريعة في الحياة العامة كالخاصة
كتنشط في مجاؿ العمؿ السياسي.

()3

العممانية ( :)Secularismالعممانية ىي ترجمة لكممة ( سكيكالريزـ  ) secularismكقد استخدـ ىذا
المصطمح بداية في معنى محدكد الداللة يشير إلى عممنة ممتمكات الكنيسة بمعنى نقميا إلى سمطات
فعرؼ العممانية بأنيا" :اإليماف
غير دينية ،إال أف معنى الكممة اتسع بعد ذلؾ عمى يد "جكف ىكليكؾ" ٌ
بإمكانية إصالح حاؿ اإلنساف مف خالؿ الطرؽ المادية ،دكف التصدم لقضية اإليماف بالقبكؿ أك
الرفض"،

( )4

غير أف ىذا المفيكـ لمعممانية تقمص كثي انر عند مفكريف آخريف ليصبح معناه فصؿ الديف

عف الدكلة (  ) separation of church and stateكىك مف أكثر التعاريؼ شيكعان سكاء في الغرب

 1النعيمي ،أحمد نكرم ،الحركات اإلسالمية في تركيا :حاضرىا ومستقبميا  ،ط (  ،)1دار العمـ لممالييف ،القاىرة ،2011 ،ص .8-7
 2عبد الجميؿ ،طارؽ ،الحركات اإلسالمية في تركيا المعامرة  ،ط ،1مكتبة جكاد الشرؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،2001 ،ص .5-4
 3أفندم ،عبد الكىاب كآخركف ،الحركات ا إلسالمية وأثرىا عمى االستقرار السياسي في الوطن العربي  ،مرجع سابؽ ،ص .4-3
 4المسيرم ،عبد الكىاب ،كالعظمة ،عزيز ،العممانية تحت المجير  ،ط ،1دار الفكر ،دمشؽ ،2000 ،ص .12
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أك في الشرؽ ،كىك يعني " فصؿ المؤسسات الدينية (الكنيسة) عف المؤسسات السياسية (الدكلة) كبذلؾ
تحصر العممانية في المجاؿ السياسي كربما االقتصادم فحسب.

()1

الربيع العربي :األحداث التي جرت في المنطقة العربية بدء ان بتكنس بداية العاـ ( ،)2011حيث كانت
صحيفة االندبندنت البريطانية أكؿ مف استخدـ ىذا المصطمح  ،كقد يككف لذلؾ عالقة بثكرات الغرب
عبر تاريخو التي تعرؼ ىي أيضان بثكرات الربيع األكركبي

 ،كىنا ال بد مف الكقكؼ عمى طبيعة

كمالمح كخصكصيات أحداث الربيع العربي مف حيث األسباب كالتبايف كالتشابو ،كذلؾ بيدؼ التعرؼ
عمى طبيعة ىذا المفيكـ ،كتحديد ما إذا كاف يندرج بالفعؿ ضمف نطاؽ "الثكرات" أـ ينصرؼ عند
تحديده إلى مجرد حركات احتجاجية .فمنذ اندالع تمؾ األحداث احتدـ الجدؿ عمى الساحة العربية
كالعالمية حكؿ ىذه النقطة كلـ يزؿ  .أف الثكرة فعؿ جماىيرم شامؿ ،فحيف تتأزـ األكضاع السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية كتصبح أحكاؿ الناس ال تطاؽ ،كعندما تتباعد الشقة ما بيف الحكاـ
كالجماىير ،كتغيمب كسائؿ التعبير السممي عف المطالب  ،ال تجد الجماىير أماميا إال التحرؾ لتغيير
األكضاع تغيي انر جذريان .فبعض الثكرات تككف سممية كال يراؽ بيا الدـ ،فتنعت بأسماء دالة عمى ذلؾ
كالقكؿ بالثكرة المخممية ،كثكرات أخرل ارتسمت بالدمكية كالثكرة السكرية كالمشيد الذم جرل في مصر
كتكنس يرقى إلى مستكل العمؿ الثكرم.

()2

حركة اإلخوان المسممين  :اإلخكاف المسممكف إحدل الحركات اإلسالمية المعاصرة التي نادت بالرجكع
إلى اإلسالـ ،كالى تطبيؽ الشريعة اإلسالمية في كاقع الحياة ،كقد كقفت متصدية لسياسة فصؿ الديف
عف الدكلة كمنابذة ؿمكجة المد العمماني في المنطقة العربية كالعالـ اإلسالمي  ،ك مؤسس ىذه الدعكة
 1نكر الديف ،محمد ،تركيا الميغة والدور  ،ط ( ،)1دار الريس لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،2008 ،ص .7
2

إبراش ،إبراىيـ ،الثورات في العالم العربي (الربيع العربي)  ،مركز الدراسات المستقبمية ،مديرية الدراسات كالمعمكمات ،األردف،

ص.3
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،2012

الشيخ :حسف البنا ( 1324ػ 1368ىػ) (1906ػ 1949ـ) كلد في إحدل قرل البحيرة بمصر كنشأ نشأة
دينية.

()1

في تعريؼ لإلماـ الشييد حسف البنا في كتيب صغير لو عف حركة اإلخكاف المسمميف المعنى الشمكلي
لمحركة قاؿ فيو " :حركة اإلخكاف المسمميف حركة ربانية سمفية حركية " ،ك بيذا التعريؼ بيف اإلماـ
الشييد مدل شمكلية حركة اإلخكاف المسمميف  ،كأنيا الحضف الدافئ لمعظـ مفاىيـ الحركات اإلسالمية
األخرل.

()2

الحركات اإلسالمية السمفية الجيادية  :يرل كثير مف الباحثيف أف " السمفية الجيادية" ىي محاكلة
لمتكفيؽ بيف السمفية الحنبمية ،كأفكار سيد قطب المتأخرة عف مفاصمو المجتمعات المسممة ،كما أطمؽ
عميو اسـ" السركرية " كالقائمة أيضان عمى محاكلو التكفيؽ بيف بعض أفكار جماعو اإلخكاف المسمميف
كالسمفية ،كأف ىذه المحاكلة انتحت نسقان فكريان متماي انز عف مككناتو السابقة ،يجمع بيف الطابع العقدم
السمفي كالطابع السياسي القطبي .كيشير ىؤالء الباحثكف إلى أف تشكؿ السمفية الجيادية الكامؿ كاف
أثناء مرحمة الجياد األفغاني كصفكؼ العرب األفغاف بالخصكص .كتضـ السمفية الجيادية العديد مف
التنظيمات منيا :تنظيـ القاعدة ،كحركو طالباف ،كالجماعة المسمحة كالجماعة السمفية لمدعكة كالقتاؿ
بالجزائر ،كالجماعة اإلسالمية المقاتمة في ليبيا ،كالجماعة المغربية المقاتمة في المغرب ،كجماعة جند
أنصار اهلل كتنظيـ الجياد كالتكحيد بغزه ،كتنظيـ دكلة العراؽ اإلسالمية بالعراؽ ،جماعة التكحيد
كالجياد بمالي.

1

()3

جريشة ،عمي ،تقرير استراتيجي عن جماعة اإلخوان المسممين والجماعات األخرى  ،مركز الدراسات اإلستراتيجية كالسياسية  ،جريدة األىراـ

المصرية ،2012 ،ص .4-3
 2المرجع نفسو ،ص .4
 3صبرم ،خميؿ ،السمفية الجيادية :أموليا الفكرية والمواقف المتعددة منيا  ،مرجع سابؽ ،ص .3
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الديمقراطية :معظـ دساتير العالـ المكتكبة كغير المكتكبة تشير بكؿ كضكح في مكادىا القانكنية بأف
الشعب مصدر السمطة كالشرعية كالسيادة ،كتؤكد كذلؾ في مكادىا القانكنية األخرل عمى مبادئ
الديمقراطية التي تبيف نظاـ الحكـ ،مثؿ :مبدأ التداكؿ السممي عمى السمطة بكاسطة االنتخابات  ،كالحؽ
في مراقبة الحكاـ المنتخبيف كمحاسبتيـ  ،ك حؽ تأسيس األحزاب كغيرىا مف المنظمات ،لمتعبير
الجماعي كالعمؿ الجماعي  ،كالحؽ في حرية الصحافة كحرية التعبير  ،ك مبدأ الفصؿ بيف السمطات
الثالث كصالحياتيا ،كخاصة استقالؿ السمطتيف التشريعية كالقضائية عف السمطة األخرل ،التي ىي
السمطة التنفيذية .كعمى ضكء النقاط المذككرة أعاله ،فإف الديمقراطية تعتبر بمفيكميا العاـ شكالن مف
أشكاؿ الحكـ السياسي لمسمطة الحككمية ،كليذا تطرح مبادئيا المعركفة بمشاركة الناس في قضايا
اإلدارة ثـ تكفير القدر النسبي مف الحقكؽ كالحريات الشخصية عمى أساس تساكم الجميع أماـ القانكف،
إال أف الفيـ الحقيقي لجكىر الديمقراطية يختمؼ مف مفيكـ إلى مفيكـ أخر ،كليذا تعتبر الديمقراطية
بأنيا ذات أشكاؿ مممكسة يتكقؼ طابعيا كجكىرىا عمى نكعية األنظمة السياسية كاالجتماعية.

()1

الحداثة :تعبر كممة حداثة (باإلنجميزية )Modernity :عصرنة أك تحديث عف أم عممية تتضمف
تحديث كتجديد ما ىك قديـ لذلؾ تستخدـ في مجاالت عدة ،لكف ىذا المصطمح يبرز في المجاؿ
الثقافي كالفكرم التاريخي ليدؿ عمى مرحمة التطكر التي طبعت أكركبا بشكؿ خاص في مرحمة
العصكر الحديثة بشكؿ مبسط يمكف تقسيـ التاريخ إلى خمسة أجزاء :ما قبؿ التاريخ ،التاريخ القديـ
العصكر الكسطى ،العصر الحديث كالعصر ما بعد الحديث.

()2

 1عيسى ،حنا ،الديمقراطية شك ٌل من أشكال الحكم السياسي  ،المركز الكاثكليكي لمدراسات كاإلعالـ ،عماف ،األردف ،2012 ،ص .2
 2ابراش ،إبراىيـ ،الثورات في العالم العربي (الربيع العربي)  ،مرجع سابؽ ،ص .6
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يخيا "شيعة
اإلسالم اإليراني :ىك اسـ يطمؽ عمى ثاني أكبر طائفة مف المسمميف ،كىـ الذيف عرفكا تار ن
كغالبا ما يشير مصطمح الشيعة إلى الشيعة االثنا عشرية ألنيا الفرقة األكثر
عمي" أك "أتباع عمي"
ن
عددا .يرل الشيعة أف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو ىك كأحد عشر إمامان مف كلده (مف زكجتو
ن
فاطمة بنت النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ ) ىـ أئمة مفترضك الطاعة بالنص السماكم كىـ المرجع
الرئيسي لممسمميف بعد كفاة النبي .كيطمقكف عميو اسـ اإلماـ الذم يجب أتباعو دكف غيره طبقنا ألمر
مف النبي محمد في بعض األحاديث مثؿ حديث المنزلة ،كحديث الغدير ،كحديث الخمفاء القرشييف
اإلثنا عشر ،كحديث الثقميف المنقكلة عف النبي محمد بنصكص مختمفة كالذم يستدلكف بو عمى غيرىـ
مف خالؿ كجكده في بعض كتب بعض الطكائؼ اإلسالمية التي تنكر اإلمامة كىك كالتالي( :إني تارؾ
فيكـ ما إف تمسكتـ بو لف تضمكا بعدم أحدىما أعظـ مف اآلخر كتاب اهلل حبؿ ممدكد مف السماء إلى
األرض كعترتي أىؿ بيتي كلف يتفرقا حتى يردا عمى الحكض فانظركا كيؼ تخمفكني فييما).

()1

ىيكمية الدراسة
تشتمؿ الدراسة عمى ستة فصكؿ إضافة إلى األجزاء التمييدية كالختامية كذلؾ كما يمي:
الفمل األول  :كيمثؿ اإلطار العاـ لمدراسة مف حيث المقدمة ،مكضكع الدراسة ،مشكمة الدراسة
كأسئمتيا ،مبررات الدراسة ،أىمية الدراسة ،أىداؼ الدراسة ،فركض الدراسة ،منيجية الدراسة ،حدكد
الدراسة ،مفاىيـ كمصطمحات الدراسة ،كأخي انر ىيكمية الدراسة.
الفمل الثاني :كيتضمف اإلطار النظرم كالدراسات السابقة.

1

الترمذم ،محمد بف عيسى ،سنن الترمذي  ،الجزء ( )5صفحة ( )329 -328حديث رقـ (  )3876طبعة دار الفكر( ،د.ت).
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الفمل الثالث :بعنكاف األحزاب اإلسالمية في تركيا منذ سقكط السمطاف عبد الحميد الثاني كحتى تكلي
حزب العدالة كالتنمية لمحكـ في تركيا.
الفمل الرابع :بعنكاف حزب العدالة كالتنمية (نمكذج اإلسالـ التركي المعاصر).
الفمل الخامس :بعنكاف أثر النمكذج التركي عمى حركات اإلسالـ السياسي في المنطقة.
الفمل السادس :نتائج الدراسة كتكصياتيا.

الفمل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري
المبحث األول :مفيكـ اإلسالـ السياسي.
30

المبحث الثاني :حركات اإلسالـ السياسي.
الدراسات السابقة
الدراسات العربية.
الدراسات األجنبية.
التعقيب عمى الدراسات السابقة.

الفمل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضمف ىذا الفصؿ اإلطار النظرم لمدراسة ،كذلؾ في خمسة مباحث ،كما يتضمف عرض مكجز لعدد
مف الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة.

اإلطار النظري
المبحث األول :مفيوم اإلسالم السياسي.

31

اختمؼ المفكركف كالممارسكف لظاىرة اإلسالـ السياسي في تحديد مفيكـ ظاىرة اإلسالـ السياسي كذلؾ
تبعان لمخمفيات الفكرية كالسياسية كالثقافية ،فاختمؼ في تحديده المختصكف ضمف الدائرة الغربية عف
الدائرة اإلسالمية ،كأيضان أصحاب الدائرة الكاحدة .فالكثير مف الغربييف اعتبر ىذه الظاىرة ىي حركة
"أصكلية " استنادان لظاىرة الحركات الدينية في التاريخ الغربي .كمف ناحية أخرل اختمؼ الكثير مف
المفكريف كالمختصيف في الدائرة اإلسالمية طبقان

لتكجياتيـ السياسية اإلسالمية كبيئاتيـ السياسية

كالثقافية كطبيعة الرؤية اإلسالمية تجاه اإلسالـ مف حيث ككنو صاحب رؤية شمكلية لمحياة أـ رؤية
ركحية كأخالقية لإلنساف ،إال أف ىذه االختالفات حكؿ تحديد ماىية ظاىرة اإلسالـ السياسي ال يعني
عدـ كجكد قكاسـ أساسية أك مشتركة يمكف االرتكاز عمييا كخاصة
تحديد مضاميف أساسية يمكف مف خالليا التعبير عف مفيكـ ظاىرة اإلسالـ السياسي كسكؼ نستفيد
في تحديد ىذه المضاميف مف طركحات مفكريف كرمكز ىذه الظاىرة ألنيـ األقرب ليذه الظاىرة بحكـ
الممارسة كالتبني الفكرم ليا.

فمف التعريفات التي استخدمت في تحديد ىذه الظاىرة ما ذكره احد مفكرم كرمكز الحركة اإلسالمية
أىدافو

(في تكنس) بقكلو "نقصد بالحركة اإلسالمية جممة النشاط المنبعث بدكافع اإلسالـ لتحقيؽ

كتحقيؽ التجدد المستمر لو مف أصؿ ضبط الكاقع كتكجييو أبدان ،كذلؾ نظ انر ألف اإلسالـ جاء لكؿ
زماف كمكاف ،فحتٌـ أف تككف رسالتو متجددة بتغيير أكضاع الزماف كالمكاف ،كبتطكر العمكـ كالمعارؼ
كبناء عميو ،فإف أىداؼ الحركة اإلسالمية كاستراتيجيتيا ككسائؿ عمميا ستختمؼ باختالؼ
كالفنكف
ن
الزماف كالمكاف".

()1

عزة ،أحد رمكز الحركة اإلسالمية بقكلو "
بينما يعرفيا د.عبد اهلل أبك ٌ

(الحركات

اإلسالمية )" :ىي مجمكعة التنظيمات المتعددة المنتسبة إلى اإلسالـ كالتي تعمؿ في ميداف العمؿ
اإلسالمي في إطار نظرة شمكلية لمحياة البشرية ،كتجاىد إلعادة صياغتيا لتنسجـ مع تكجييات
 1الغنكشي ،راشد ،الحركة اإلسالمية ومسألة التغيير  ،المركز المغاربي لمبحكث كالترجمة ،لندف ،2000 ،ص .11
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اإلسالـ ،كتتطمع إلى إحداث النيضة الشاممة لمشعكب اإلسالمية منفردة كمجتمعة مف خالؿ المنظكر
اإلسالمي ،كتحاكؿ التأثير في كؿ نكاحي حياة المجتمع مف أجؿ إصالحيا كاعادة تشكيميا كفؽ
المبادئ اإلسالمية".

()1

بينما يشير البعض إلى أف "المقصكد بالحركات اإلسالمية عمكمان كفي أم قطر كاف ىك أنيا تجمع
أفراد مسمميف في ىيئة ليا نظاـ خاص بيا ،يؤمنكف في أعماؽ قمكبيـ باإلسالـ كشعائره كنظمو
كقكانينو ،كيعممكف في حدكد فيميـ كطاقاتيـ عمى تطبيؽ تعاليـ اإلسالـ في حياتيـ اليكمية كبعبارة
أخرل الحركة اإلسالمية ىي مسيرة لجماعة مف المسمميف ،مثميـ األعمى شرعة اإلسالـ كىك القكة
الدافعة لمحركة أك الحافز ليا ،كسمتيـ الغاية مف ىذا المثؿ كىي تحقيؽ أكبر نمط مف األمف الركحي
كالمادم لمبشر ،يستمدكف نظميـ الحياتية مف مثميـ األعمى
طريؽ "ىياكؿ" ينشؤكنيا حسب حاجاتيـ كتطكراتيـ البيئية".

أك شرعتيـ ،كيحققكف ىذه النظـ عف
()2

كما يشير الباحث السكداني د.األفندم حكؿ مفيكـ الحركات اإلسالمية بقكلو " ييطمؽ مصطمح "الحركات
اإلسالمية" كيفضؿ بعض الباحثيف مصطمح "األصكلية" ترجمة عف المصطمح اإلنكميزم
" "Fundamentalismبينما يجنح آخركف إلى استخداـ تعبير "اإلسالمكية" ترجمة أيضان عف
المصطمح اإلنجميزم " "Islamistعمى الحركات التي تنشط عمى الساحة السياسية ،كتنادم بتطبيؽ قيـ
اإلسالـ كشرائعو في الحياة العامة كالخاصة عمى حد سكاء ،كتناكئ في سبيؿ ىذا المطمب الحككمات
كالحركات السياسية كاالجتماعية األخرل التي ترل أنيا قصرت في امتثاؿ تعاليـ اإلسالـ أك خالفتيا.
كيغمب إطالؽ ىذا المصطمح عمى الحركات التي تصؼ نفسيا بيذا الكصؼ كتنشط في مجاؿ

 1أبك عزة ،عبد اهلل ،نحو حركة إسالمية عممية وسممية ،مركز اإلمارات لمدراسات اإلستراتيجية ،2000 ،ص .179
2

المرجع نفسو ،ص .180
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السياسة ،إذ يندر مثالن إطالؽ كصؼ الحركات اإلسالمية عؿ الجماعات الصكفية التي ال تنشط في
المجاؿ السياسي ،كال ييطمؽ ىذا الكصؼ عادةن عمى األحزاب التقميدية ذات الخمفية اإلسالمية .يمكف
أف تعرؼ الحركات اإلسالمية بأنيا تمؾ الحركات التي تؤمف بشمكلية اإلسالـ لكؿ نكاحي الحياة،
كتتصدل لقيادة ما تراه جيدان الزمان إلعادة تأكيد ىذه الشمكلية في كجو تراخي المجتمع كتقصير
القيادات ،كالمؤثرات السمبية كمكايد األعداء .كىي بيذا تدعي لنفسيا دكر القيادة األخالقية لممجتمع،
متحدية بذلؾ القيادات السياسية كالدينية التقميدية معان".

()1

تضـ الحركة اإلسالمية في "مفيكميا الكاسع جميع األفراد كالجماعات التي تسعى لتغيير مجتمعاتيا
عف طريؽ اشتقاؽ أفكارىا كبرامجيا مف اإلسالـ ،كفي حيف تختمؼ ىذه الجماعات كاألفراد في طرقيا
كمناىجيا كأساليبيا كقضاياىا اآلنية .إال أنيا تتفؽ عمى القيمة اإليجابية لإلسالـ كالصمة الكثيقة بيف
مفاىيمو كقيمو األساسية كالعالـ المعاصر .فيي تريد تحكيؿ إطار المرجعية في الحياة العامة إلى
مرجعية يككف فييا اإلسالـ بتفسيراتو المختمفة قكة رئيسية في تشكيؿ ىذه الحياة ".

()2

المبحث الثاني :حركات اإلسالم السياسي.
التيارات الدينية في ممر بعد ثورة (  )25يناير :بدت ثكرة (  )25يناير كثكرة شعبية تمقائية قادتيا
طميعة مف الشباب المتعمـ القادر عمى تكظيؼ اآلليات الرقمية الحديثة في الدعكة لمثكرة كتنسيؽ
فعاليتيا كمف ثـ ،فإف الثكرة افتقدت قيادة كاضحة كمحددة كمعركفة تتحمؿ مسئكلية الثكرة ،كما أنيا
افتقدت عقيدة ثكرية أك أيديكلكجية ،كفي إطار ىذا الفراغ القيادم كاأليديكلكجي ،طرحت التيارات الدينية
نفسيا عمى الساحة بشكؿ كاضح ،كانتقؿ نشاطيا مف السرية إلى العالنية كالشرعية ،سكاء مف خالؿ
المشاركة بكؿ حرية في فعاليات الحياة السياسية كالتعبير عف آرائيـ مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ

1
2
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المختمفة ،أك استخداـ اآلليات الرقمية لمتكاصؿ مع القكم المختمفة ،كفي ىذا اإلطار يتصدر المشيد
عدد مف القكم المنتمية لمتيار الديني ،سكاء كانت أحزابان مثؿ حزب "الكسط" ذم المرجعية اإلسالمية،
أك "جماعة اإلخكاف المسمميف" كحزب "الحرية كالعدالة" المعبر عنيا ،أك السمفييف كاألحزاب المعبرة
عنيـ ،إضافة إلى أعضاء الجماعات اإلسالمية الراديكالية المختمفة الذيف تبنكا مبادرة عدـ العنؼ في
مكاجية المجتمع كالنظاـ السياسي منذ أكاخر التسعينيات مف القرف الماضي كلعؿ أبرز قكتيف إثارة
لمجدؿ ىما اإلخكاف المسممكف كالسمفيكف.

()1

أوالً :جماعة اإلخوان المسممين
ميزت جماعة اإلخكاف المسمميف نفسيا بثالثة مظاىر ىي:

()2

 .1تشكيؿ جماعة منظمة
 .2مفيكميا الشامؿ لإلسالـ ،كما يقكؿ مؤسسيا حسف البنا :عقيدة كعبادة ككطف كجنسية كديف كدكلة
كركحانية كعمؿ ،كمصحؼ كسيؼ (مجمكعة رسائؿ اإلماـ حسف البنا).
البنا أتباعو بأف " عميكـ أف تتذكركا أف أمامكـ ىدفيف
 .3تأكيدىا عمى العمؿ السياسي ،فقد كجو حسف ٌ
أساسييف اثنيف :األكؿ ىك تحرير الكطف اإلسالمي مف السيطرة األجنبية ،كالثاني ىك انو قد تقكـ
دكلة إسالمية حرة في ىذا الكطف الحر تعمؿ كفؽ تعاليـ اإلسالـ كتيطبؽ تشريعاتو االجتماعية
كتيعمف مبادئو السممية كتذيع رسالتو السمحة عمى البشر" .كقد لخص احد المفكريف اإلسالمييف ذلؾ
كمو بقكلو " البنا كاإلخكاف ليسكا فك انر فقط كلكنيـ حركة كمكقؼ ،كأساسيـ فك انر كحركة كمكقفان ىك
"شمكؿ اإلسالـ" أم الدعكة إلى اإلسالـ الشامؿ لكؿ أكضاع الككف كالمجتمع كالفرد كباإلسالـ
الجامع لكؿ أطراؼ الحياة المييمف عمى كؿ أحكاؿ البشر عقيدة كشريعة كسمككان".

1

()3

فتحي ،شادية ،الدولة الدينية :السيناريو األقل احتماالً واألكثر تأثي ارً في مستقبل ممر بعد ثورة (  25يناير  ،)2011مجمة السياسة الدكلية،

العدد ( ،)7مؤسسة األىراـ لمدراسات ،القاىرة ،2012 ،ص .10-7
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إف ىذه المظاىر باإلضافة إلى تبني ىذه الحركة العمؿ السممي كالسياسي منيجان لمتغيير ( المشاركة
السياسية البرلمانية الحككمية....إلخ)  ،ككذلؾ اتساع كجكدىا كنفكذىا ليشمؿ معظـ إف لـ يكف جميع
الدكؿ العربية ،ىذه الحركة اإلسالمية كحالة لمتعبير عف ظاىرة اإلسالـ السياسي ككذلؾ لتمييزىا عف
جماعات العنؼ اإلسالمي أك جماعات الحركات الالسياسية ( مثؿ الحركات الصكفية ،أك جماعات
التبميغ) ،في ضكء ما سبؽ يمكف أف التعبير عف ماىية ظاىرة اإلسالـ السياسي ( الحركة اإلسالمية)
مف خالؿ ربط األبعاد أك المحاكر كالرؤية التالية:
 .1إف السياسة فكر أك ممارسة ىي جزء أك محكر أساسي ( الحركات اإلسالمية) كذلؾ لككف اإلسالـ
"ديف كدكلة" ذات طبيعة شمكلية لكافة مجاالت الحياة ،كىنا اإلسالـ ىك اإلطار الفكرم ليذه
الحركات بما فييا المفاىيـ كالممارسات اإلسالمية لمسياسة بتنكعاتيا المختمفة ،إف السياسة أيضان
ىي كسيمة لظاىرة الحركات اإلسالمية ،لمكصكؿ إلى ىدؼ نيائي كىك تحقيؽ نظاـ حكـ اإلسالـ
الشامؿ ( االجتماعي ،االقتصادم ،التربكم،السياسي )....،أك المشركع الحضارم اإلسالمي البديؿ
لممجتمع في بالد المسمميف .إف السياسة ىي كسيمة كغاية لمحركات اإلسالمية حيث تتمثؿ ىذه
الغاية في إيجاد نظاـ الحكـ السياسي الرشيد في مجتمعات بالد المسمميف ،مما يؤدم إلى تحقيؽ
اليدؼ النيائي كىك تحقيؽ نظاـ اإلسالـ الشامؿ لمحياة أك المشركع اإلسالمي الحضارم البديؿ،
كفي نفس الكقت فإف ىذه الغاية تمثؿ أيضان دافع كىدؼ.

()1

 .2إف اإلسالـ ىك ديف حركة كتفاعؿ مع الحياة ،كىك ديف تدافع بيف الخير كالشر ( الحؽ كالباطؿ)
كىك بيذا المعنى حركة تغيير إصالحي شامؿ ،ككذلؾ ىك صاحب مشركع حضارم بديؿ فإزاحة
الشر نقيض كضع بديؿ لو مف الخير ،كتغيير مشركع الباطؿ يجب أف يستبدؿ بمشركع حؽ .كمف
ىنا فإف الحركات اإلسالمية ىي حركات تغيير تيدؼ إلى تحقيؽ المشركع اإلسالمي الحضارم.
كاف بعد " التغيير" كبعد " طبيعة المشركع الحضارم" ،ىذيف البعديف ىما مصدر خمؽ االختالفات
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كالتباينات في ظاىرة الحركات اإلسالمية في العالـ العربي .فيناؾ اختالؼ حكؿ سياسات كأساليب
التغيير كأدكاتو كمراحمو .كأيضان ىناؾ اختالؼ حكؿ أكلكيات كماىية كبرامج كمراحؿ تطبيؽ
المشركع الحضارم كبيذا المعنى فإف تحقيؽ ىذا اليدؼ الحضارم ليس حك انر عمى حركة معينة.

()1

كنتيجة لما سبؽ يمكف القكؿ أف كجكد ىذه الظاىرة كالحركات ارتبط بكجكد " بيئة كظركؼ تقتضي
التغيير" باإلضافة إلى كجكد المشركع الحضارم "بديالن أفضؿ" يككف ىدفان لمتطبيؽ .إف ظاىرة اإلسالـ
السياسي كفؽ رؤيتيا ،ىي حركات تغيير بشرم لتحقيؽ تطبيؽ المشركع اإلسالمي الحضارم لمحياة
كتمثؿ السياسة جزءان مف إطارىا الفكرم كممارسة السياسة ككسيمة لمكصكؿ إلى ىدؼ مرحمي يتمثؿ في
إيجاد الحكـ السياسي الرشيد تمييدان لمكصكؿ إلى تحقيؽ اليدؼ النيائي كىك تطبيؽ المشركع
الحضارم اإلسالمي الشامؿ لمجاالت الحياة في مجتمعات الدكؿ اإلسالمية عمى األقؿ.

()2

كخالصة يمكف القكؿ أف الحركة اإلسالمية  :ىي حركة تغيير اجتماعي شامؿ عمى أساس االعتماد
عمى مرجعية اإلسالـ كمصدر لمفكر كالسياسات كالسمكؾ كالبرامج كالغايات ،كلكف نتيجة لكجكد تفاكت
في فيـ مقاصد اإلسالـ أدل إلى ظيكر تعدد في الحركات اإلسالمية كفي بعض األحياف أخذت شكؿ
اختالؼ أك تناقض بيف ىذه الحركات.
 .3السمات العامة :الخصائص العامة الداخمية (داخمية :داخؿ إطار الظاىرة أك داخؿ الكياف الفطرم)
لظاىرة اإلسالـ السياسي مف خالؿ تتبع ظاىرة اإلسالـ السياسي منذ نشأة اإلخكاف في الثالثينات
كاألربعينات حتى نياية القرف العشريف كأكائؿ القرف الحادم كالعشريف نالحظ كجكد عدد مف
السمات ،غير أف ىذه السمات أك الخصائص داخؿ ظاىرة الحركات اإلسالمية ليست كاحدة أك

 1الغضباف ،نجيب ،التحول الديمقراطي والتحدي اإلسالمي في العالم العربي  ،2000-1980مرجع سابؽ ،ص .102
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متساكية بؿ تتفاكت مف حركة إلى أخرل حسب نضج الحركة ،كظركفيا المحيطة بيا .إال أف ىناؾ
جممة مف السمات أك الخصائص المشتركة بيف الحركات اإلسالمية ،كأىـ ىذه السمات:

()1

أوالً :الطبيعة "الجذرية" لمحركة اإلسالمية عمى معيد المفاىيم ونظام الحياة:
المقصكد بالطبيعة الجذرية ىك استيداؼ التغيير الجذرم لممفاىيـ كلمرؤية الككنية الحضارية الغربية
التي غمبت عمى نظاـ الحياة السياسية كاالقتصادية كغيرىا في العالـ العربي .كالطبيعة الجذرية
"تستيدؼ اإلصالح مف الجذكر" أم إعادة البناء االجتماعي مف األساس مف اجؿ انطالؽ دكرة
حضارية إسالمية جديدة ،كال تعني بالضركرة أف الطبيعة الثكرية لمحركة اإلسالمية بعد سقكط الخالفة
"العثمانية" تستدعي استخداـ القكة في التغيير ،كانما تعني أف التغيير جذرم كلك تـ بالتدريج كبالكسائؿ
السممية ،فيك تغيير في طبيعة الدكلة ذاتيا".

()2

كالطبيعة الثكرية تتمثؿ في تغيير جذرم عمى صعيد الكميات كاألسس العامة سكاء عمى صعيد المفاىيـ
كاألىداؼ كالمنطمقات .كبمعنى آخر تغيير يسعى إلى استبداؿ المشركع الحضارم المعاصر المرتكز
عمى النمط الغربي كالعمماني إلى مشركع حضارم بديؿ يرتكز عمى أطركحات إسالمية كلكف ليست
بالضركرة ذات الطبيعة الثكرية لمتغيير ىك اختالؼ الكسائؿ فالديمقراطية مقبكلة ككسيمة حياة كلكف
ليست كمفيكـ فمسفة أك عقيدة حياة.
ثانياً :حدكث تطكرات كتحكالت سياسية إيجابية لمحركة اإلسالمية عمى صعيد الفكر كالممارسة تتالءـ
كمستجدات الكاقع المعاصر.
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ثالثاً :تجاكز الصراع مع السمطة إلى معارضة سياسية أك التعايش كميادنة لمسمطة ،أك مشاركة في
السمطة.

()1

إف المتتبع لمسيرة ظاىرة اإلسالـ السياسي ( الحركة اإلسالمية) يرل أف الحركة اإلسالمية

في

األربعينات كالخمسينات كالستينات ،خاصة في مصر تحكؿ نظرتيا إلى السمطة عنيا في مرحمة
الصحكة اإلسالمية منذ نياية السبعينات حتى نياية القرف العشريف ،مف"صداـ" أك " صراع" عمى
السمطة ،باستثناء حالة سكريا في نياية السبعينات كأكائؿ الثمانينات إلى " معارضة" سياسية لمسمطة أك
إلى تعايش كميادنة أك مشاركة في السمطة كما يحدث في مصر أك الخميج أك األردف أك المغرب أك
اليمف كغيرىا مف الدكؿ .كيمكف مالحظة ذلؾ ليس في بياناتيا كتصريحات مسؤكلييا فقط ،كانما في
مشاركتيا السياسية النيابية كالحككمية ،مثؿ ما يحدث في مصر ،المغرب ،اليمف ،األردف كالسكداف،
الجزائر ،الككيت ،كغيرىا .كمما يزيد مف ىذا االعتقاد بيذه السمة أنو بالرغـ مف تعرض معظـ ىذه
الحركات اإلسالمية اإلخكانية ليذه الظاىرة إلى قمع كاعتقاالت فإنيا أصرت عمى نيج " المعارضة
السياسية" كعدـ تحكليا إلى " العمؿ المسمح أك العسكرم" لمقاكمة السمطة كما حصؿ مع حركات
عديدة ،كيالحظ أف الخطاب السياسي كالممارسات السياسية لظاىرة اإلسالـ السياسي ال تدعك إلى
االنقالب عمى السمطة ،كال تستيدؼ السيطرة عمى مكقع رأس النظاـ السياسي ،كانما تؤكد عمى إمكانية
التعايش مع السمطة أك عمى المشاركة مع السمطة في عممية اإلصالح العاـ لممجتمع.

()2

رابعاً :اىتمام الحركة اإلسالمية بالمشاركة السياسية:
مف المالحظ عمى ظاىرة اإلسالـ السياسي أك الحركة اإلسالمية اىتماميا بالمشاركة السياسية مف
خالؿ قنكات كآليات العمؿ السياسي الرسمي ،حيث كاف ذلؾ متكف انر خاصة في الثمانينات كالتسعينات،
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فمعظـ ىذه حركات اإلخكاف المسمميف في ( مصر كاألردف كالمغرب كالككيت كاليمف كالجزائر) اىتمت
بالمشاركة البرلمانية كالمشاركة في المجالس البمدية كاالتحادات الطالبية بؿ إف بعضيا دخؿ المشاركة
في السمطة التنفيذية ،كربما كاف ذلؾ أم انر يمكف تفيمو كطبيعيان لحركة تبنت العمؿ السياسي كعدـ
المجكء إلى العنؼ المسمح ككسيمة لمتأثير عمى القرار السياسي الرسمي كعمى السياسات العامة لمدكلة
داخميان كخارجيان .ككذلؾ لحماية حضكرىا السياسي في المجتمع ،ككاف طبيعي أف يدفع ىذا االىتماـ
بالعمؿ السياسي إلى االنتقاؿ مف السرية إلى العمنية.

()1

خامساً :الدمج بين الخطاب العقائدي وبين الممارسة أو السموك البراغماتي االجتيادي/الواقعي أو
الواقعية (االجتياد في الواقع) :بالرغـ مف أف الخطاب السياسي لظاىرة اإلسالـ السياسي ىك يركز في
محكره عمى المضمكف العقائدم كااللتزاـ بالمبادئ العامة تجاه القضايا السياسية العامة كتجاه السمطة
السياسية ،إال أنو ييالحظ عميو خاصة في فترة الثمانينات كحتى أكائؿ القرف العشريف أنو كاف براغماتيان
أك قابميتو لمبراغماتية عمى صعيد السمكؾ كالممارسة فعمى سبيؿ المثاؿ كانت العديد مف حركات ظاىرة
اإلسالـ السياسي مكضع الدراسة تمارس تحالفات سياسية مع تيارات كأحزاب عممانية بؿ يسارية
كاشتراكية التكجو أحيانان في مشاركاتو االنتخابية البرلمانية ،كما حصؿ في مصر بيف اإلخكاف المسمميف
كحزب العمؿ أك تحالؼ التجمع اليمني لإلصالح مع حزب الحككمة ضد التيارات االشتراكية كالعكس
في االنتخابات البرلمانية .ككذلؾ مف الممارسات البراغماتية تعايشيا بؿ مشاركتيا في السمطة التنفيذية
بالرغـ مف تبني النظاـ السياسي التجاىات سياسية عممانية ،كما حصؿ في األردف كالجزائر كاليمف.
كربما الشكؿ ( المكضكع) السياسي الكحيد الذم ظمت محافظة فيو بكضكح عمى رؤيتيا العقائدية ىك
مكضكع القضية الفمسطينية كالسالـ مع إسرائيؿ .كمف ممارستيا البراغماتية قبكليا أك تعايشيا مع
"الديمقراطية الميبرالية" كمرجعية سياسية كليست فكرية أك عقائدية أك أيديكلكجية ،تحتكـ عمييا في
عالقاتيا السياسية سكاء مع النظاـ السياسي أك مع القكل السياسية المختمفة في الدكلة القطرية .ىذا
 1الغضباف ،نجيب ،التحول الديمقراطي والتحدي اإلسالمي في العالم العربي  ،2000-1980مرجع سابؽ ،ص .104
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الدمج بيف الخطاب العقائدم كبيف السمكؾ البراغماتي لظاىرة اإلسالـ السياسي عمؿ عمى تطكير
الرؤية السياسية ليذه الظاىرة كساىـ في انتقاليا بشكؿ كبير مف إطار العمكميات إلى البرامج
كالطركحات المحددة.

( )1

سادساً :القوة في البناء التنظيمي وااليدولوجي ،والقدرة عمى التعبئة األيديولوجية :تتميز ظاىرة
اإلسالـ السياسي بالقكة التنظيمية كبصالبتيا خاصة أماـ التحديات الصعبة أك القمعية

كالبناء

التنظيمي ليذا الظاىرة يجمع بيف الحالة الجامدة كالحالة اليالمية ،فالبناء التنظيمي ليذه الظاىرة يجعؿ
البناء التنظيمي أقرب إلى " الجماعة أك الحزب " أك " الظاىرة/التنظيـ" فيي ليست مجرد تشكيؿ سياسي
ييدؼ إلى استالـ السمطة ،كانما قراءة لمديف كالثقافة كالمجتمع قد تجسدت في "نمط" مف التربية كأشكاؿ
مف التنظيـ مف أجؿ أىداؼ حضارية شاممة لجكانب سياسية كاقتصادية كاجتماعية كغيرىا ،كىذا البناء
التنظيمي يتمثؿ في جماعة انتقمت مف معناىا التنظيمي الضيؽ إلى معنى األمة أك نكاة األمة ،كىناؾ
تداخؿ بيف الشكؿ التنظيمي كالمنظكمة القيمية لمحياة كالبناء األيديكلكجي حيث يمتاز األخير بأنو
يستند إلى رسالة سماكية تحمؿ صفة االستم اررية كالعالمية كيرتبط بالبعد الديني لممسمميف ،مما يجعؿ
مف البناء األيديكلكجي بناء يستند عمى أسس قكية يرتكز عمييا البناء الفكرم كالركحي لكثير مف
المسمميف .كالتداخؿ بيف البناء التنظيمي كاإليديكلكجي تداخالن عضكيان تحت ضركرة " العمؿ الجماعي"
لتحقيؽ أىداؼ اإلسالـ كمقاصده في المجتمعات المسممة كغايات اإلصالح اإلسالمي ليذه المجتمعات
المؤمنة بيذا الديف .كىذا كمو يجعؿ التداخؿ بيف البناء التنظيمي كالبناء األيديكلكجي تداخالن فاعالن
كمؤث انر في البيئة المحمية كالعربية اإلسالمية .كتداخؿ ىذيف البناءيف جعؿ مف الظاىرة اإلسالمية
مشركع أك "فكرة حية".

()2

 1أبك عزة ،عبد اهلل ،نحو حركة إسالمية عممية وسممية ،مرجع سابؽ ،ص .181
 2أفندم ،عبد الكىاب ،الحركات اإلسالمية :النشأة والمدلول ومالبسات الواقع  ،مرجع سابق ،ص .22-20
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كيمكف مالحظة مدل صالبة ىذا التداخؿ التنظيمي كاأليديكلكجي أف ظاىرة اإلسالـ السياسي تعرضت
لحاالت قمع شديدة جدان في عدد مف البمداف العربية كمع ذلؾ بقيت ىذه الظاىرة حية كمستمرة بؿ
كازداد كجكدىا كنفكذىا الشعبي .كفي المقابؿ فإف البناء التنظيمي ليذه الظاىرة كاف كفي بعض
األحياف يحصر نفسو ضمف اطر تنظيمية مغمقة أك في خطاب أيديكلكجي تقميدم نتيجة إما لظركؼ
تتعمؽ بتقييد الحريات السياسية في البيئة العربية أك نتيجة لطبيعة محدكدية إمكانيات القيادات التي
كانت تقكد ىذه الظاىرة.

()1

سابعاً :تطور ظاىرة اإلسالم السياسي تطو ارً ذاتياً ،نتيجة التفاعل بين قوة الدفع الذاتي األيديولوجي
والمتغيرات المحيطة عمى المستويين العربي والوطني:
مف الطبيعي أف تتطكر حركة غاياتيا التغيير كأف تختار منيجان في التفكير كطريقة في السمكؾ تالؤـ
بيف اليدؼ كبيف الكاقع ،كلقد تطكرت الصحكة داخؿ الحركات اإلسالمية تطك انر ممحكظان بحكـ تغيير
األحكاؿ الكطنية داخؿ كؿ قطر كالمتغيرات اإلقميمية كالدكلية .كبحكـ تجدد أجياؿ القيادات السياسية
كتنكع المفاىيـ المعتمدة كبحكـ ظركؼ التعامؿ بيف الصحكة كبيف العكامؿ الخارجية في ما لمحركة مف
عالقات مع األنظمة الحاكمة كمع األحزاب السياسية كالتيارات الفكرية .كبالطبع مدل سرعة التطكر
الذاتي في حركات ظاىرة اإلسالـ السياسي متفاكتة بحسب تفاكت قكة كتأثير العناصر المشار إلييا،
غير انو ال يمكف إغفاؿ أف التطكر الذاتي كانت تدفعو الظركؼ كالمتغيرات المحمية كاإلقميمية كالدكلية
أكثر ككنو نتيجة تكفر عنصر " المبادرة " نحك الفعؿ لدل الحركة .بمعنى آخر كاف يغمب عمى ىذا
التطكر انو كاف فعالن ناتج عف ردة فعؿ تجاه الظركؼ كالبيئة كالكاقع كالعناصر المذككرة دفعت نحك

 1المرجع نفسو ،ص .25

42

التطكر ،أكثر منو سمكؾ أك فعؿ استباقي لألحداث أك مبادرة لصنع تغيرات مرغكبة أك مبادرة صياغة
أك صنع المستقبؿ المنشكد كالتأثير في مجرياتو.

()1

ثانياً :الجماعات السمفية
ربما لـ تسفر ثكرة (  25يناير  )2011عف بركز قكة سياسية كاجتماعية في المجتمع بقدر ما أبرزت
التيار السمفي ،بالرغـ مف أنو لـ يكف يكمان جزءان مف الحراؾ السياسي ،كقد كاف االستفتاء عمى
التعديالت الدستكرية في (  19مارس  ،)2011أكؿ إعالف عف ظيكر السمفييف حيث أصدرت الدعكة
السمفية باإلسكندرية أكؿ بياف ليا ،طالبت فيو الشعب المصرم بالمشاركة في االستفتاء بالمكافقة عمي
التعديالت ،ضمانان لعدـ التعرض لممادة الثانية مف الدستكر ،كقد اتسـ السمكؾ السياسي لمجماعات
السمفية منذ الثكرة بما يمي:
 العمؿ عمى إقصاء اآلخر ،كال يزاؿ تصريح الداعية السمفي البارز محمد حسيف يعقكب حكؿ
"غزكة الصناديؽ" ماثالن في األذىاف.
 إف التيار السمفي ال يتكرع عف استخداـ العنؼ ،كقد برز ذلؾ مف خالؿ معركة ىدـ األضرحة
كقطع األذف كاقتحاـ بعض المنازؿ ،كاثارة أحداث الفتنة الطائفية.
 أراد السمفيكف أف يضعكا أقداميـ بقكة في الحياة السياسية ،فبدأ بعضيـ في تشكيؿ مجالس
كائتالفات كنكع مف التنظيـ ،كمحاكلة لتجميع بعضيـ بعضان في كياف كاحد ،منيا "مجمس شكرم
العمماء" ،ككذلؾ "الييئة العميا لمحقكؽ كاإلصالح" كقد كانت الخطكة األىـ عمى طريؽ السياسة
إعالنيـ تأسيس حزبي "الفضيمة" ك"النكر" ،كحزب النكر ىك أكؿ حزب سمفي تتـ المكافقة عميو،
كيتضمف برنامجو النص عمي أف الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع ،كتأكيد تأميف الحرية الدينية

1

الفياللي ،مصطفى ،المحوة الدينية اإلسالمية :خمائميا وأطوارىا ومستقبميا  ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،ط  ،1989 ،2ص
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لألقباط ،كاقامة دكلة حديثة ،كاستقالؿ األزىر كالقضاء عمى النظاـ الربكم في البنكؾ كاإلقراض،
كالتكسع في التمكيؿ اإلسالمي كقد أعمف الحزب أف أبكابو مفتكحة لمجميع.

()1

كالكاقع أف بركز بعض التيارات اإلسالمية بشكؿ مفاجئ بعد ثكرة (  25يناير  ،)2011كبعد عقكد مف
العزلة ،أدل إلى إصابة المجتمع بصدمة ،خاصة في ظؿ ىذا الخضـ مف التصريحات غير المسئكلة،
كالتي أثارت -كال تزاؿ تثير -قد انر كبي انر مف الجدؿ.

الدراسات السابقة
الدراسات العربية
دراسة (ىاني نسيرة :)2013 ،النماذج المتوقعة لمحكم اإلسالمي في تونس وممر :تركيا أم إيران.
()2

1

جكيدم ،فاركؽ ،اإلسالميون والبحث عن الغنائم بعد ثورة (  25يناير) ،جريدة األىراـ 12 ( ،يكنيك .)2011

2

نسيرة ،ىاني ،النماذج المتوقعة لمحكم اإلسالمي في تونس وممر :تركيا أم إيران ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد (.2013 ،)7
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أشارت الدراسة إلى صعكد التيارات اإلسالمية في و
كؿ مف مصر كتكنس في أعقاب الثكرات العربية،
 23أكتكبر  ،)2011كما فازت حركة اإلخكاف

فقد فازت حركة النيضة التكنسية في انتخابات (

المسمميف في مصر في انتخابات (  ،)2012كىنا يثار التساؤؿ عف نماذج الحكـ المتكقعة في ىذه
الدكؿ كغيرىا ،حيث أشارت الدراسة إلى أف النمكذج التركي ىك األقرب لمتطبيؽ ،فيك نمكذج يؤكد
عمى اليكية العممانية لمدكلة كيحافظ عمى كضع خاص مع المؤسسة العسكرية ،كيحافظ عمى الحريات
الفردية كيسعى لتحقيؽ العدالة االجتماعية ،كىذه كميا أمكر مطمكبة في تكنس كمصر .أما النمكذج
اإليراني باعتباره مثؿ قمة صعكد تيار اإلسالـ السياسي في العالـ اإلسالمي بعد ثكرة الخميني
( )1979كالذم ابير حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف ،كغدت حركات اجتماعية كاسالمية متأثرة
بالنمكذج اإليراني تشكؿ معارضة قكية لألنظمة الحاكمة ،كتمثؿ قكل ممانعة لمنفكذ الغربي كخاصة
األمريكي ،إال أف ىذا النمكذج يركز عمى فكر مرشد الثكرة آية اهلل الخميني ،كيسير حسب كالية الفقيو
كأساس لمحكـ ،كخمصت الدراسة إلى أف النمكذج المناسب في مصر كتكنس ال بد كأف يراعي ثالثة
شركط أساسية ىي :البنية الديمقراطية لمثكرة كالمسار السياسي كىذا يتطمب تغيي انر مممكسان في فكر
كممارسة الحركات اإلسالمية ،ككذلؾ مراعاة أزمة الثقة بيف القكل السياسية الميبرالية كالعممانية ،كبيف
حركات اإلسالـ السياسي ،بحيث يجب عمى حركات اإلسالـ السياسي استقطاب ىذه الحركات كليس
التصادـ معيا ،كأخي انر يجب مراعاة تكازف السمطة كالقيكد التشريعية كأف ال تقفز الحركات اإلسالمية
كخاصة اإلخكاف المسمميف عمى ىذه التكازنات كالتشريعات ،كاال فإنيا ستسقط عند أكؿ اختبار حقيقي
ليا في المجاالت المختمفة.

دراسة (طارق عبد الجميل :)2012 ،التجربة التركية :نموذج غير مكتمل.

()1

 1عبد الجميؿ ،طارؽ ،التجربة التركية :نموذج غير مكتمل ،مجمة األىراـ ،العدد ( ،)84أكتكبر ( ،)2012ص (.)149-143
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ىدفت الدراسة إلى تحميؿ التجربة التركية أك النمكذج التركي الذم يشغؿ حي انز كبي انر في نقاشات النخب
العربية مف مثقفيف كسياسييف كحتى العسكرييف ،ىذا النمكذج الذم أبير في السنكات األخيرة بنجاحاتو
المتعددة ليس فقط التيارات كاألحزاب اإلسالمية في العالـ العربي ،بؿ أبير أيضان التيارات الفكرية
األخرل ،كما زاد ىذا االنبيار حدكث مكجة الربيع العربي الذم حكؿ ظاىرة اإلعجاب بالنمكذج التركي
إلى حالة مف الكلع كاالفتتاف بو ،باعتباره نمكذجان فريدان في التكيؼ كالتناغـ مع أضداد شتى ،بحيث
استطاع أف يخط طريقان ثالثان كسطان بيف اإلسالـ كالعممانية يمكف اعتباره سبقان في تطكر "االسالمكية"
عمى مستكل الفكر كالتطبيؽ ،كأصبح التيار االردكغاني يمثؿ مفصالن جديدان في الحركة اإلسالمية
التركية ،كيمثؿ المكجو الثالثة (المكجة األكلى :اإلحياء اإلسالمي) ،ك(المكجة الثانية :اإلسالـ
السياسي) ،ك(المكجة الثالثة :الديمقراطية اإلسالمية المحافظة :حزب العدالة كالتنمية) ،كأشارت الدراسة
إلى انو رغـ أف الحركة اإلسالمية في العالـ العربي كال سيما حركة اإلخكاف المسمميف باعتبارىا األسبؽ
تاريخيان كتنظيميان كانت النمكذج المميـ لحركة اإلسالـ السياسي في تركيا في الربع األخير مف القرف
العشريف ،إال أف حركة اإلسالـ السياسي في تركيا قطعت أشكاطان اكبر عمى مستكل الفكر كالممارسة
في الكاقع السياسي في العقديف األخيريف ،كما أشارت الدراسة إلى أف الحركة اإلسالمية في تركيا قد
نمت كتغذت كتطكرت عمى أفكار الحركات اإلسالمية في العالميف العربي كاإلسالمي كخاصة اإلخكاف
المسمميف ،كنيمت مف منظرم ىذه الحركات أمثاؿ حسف البنا ،كسيد قطب كغيرىـ ،إال أف تبني حزب
العدالة كالتنمية لمديمقراطية المحافظة ،كلـ يختزؿ الديف في أيديكلكجيتو كما فعمت أحزاب الفكر الكطني
مف قبؿ ،بؿ سعى إلى تحكيؿ القيـ الثقافية المكجكدة في الديف إلى ىكية سياسية تناسب البيئة
السياسية التركية ،كخمصت الدراسة إلى أف نمكذج حزب العدالة كالتنمية يمثؿ نمطان فريدان في المزاكجة
بيف اإلسالـ كالعممانية معب انر بذلؾ عف طريؽ ثالث ،فيـ إسالميكف عمى مستكل السمكؾ الشخصي
كالعائمي ،بينما ىك عمى المستكل العاـ سياسيكف يمارسكف السياسة كفؽ البرامج الحزبية بعيدان عف
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استخداـ الديف كأداة سياسية كبات ىذا الطريؽ يعرؼ باسـ "تيار االردكغانية" كيناؿ إجماعان كتكافقان بيف
مختمؼ فئات الشعب التركي في الكقت الحاضر عمى األقؿ.

دراسة (شادية فتحي :)2012 ،الدولة الدينية :السيناريو األقل احتماالً واألكثر تأثي ارً في مستقبل
ممر بعد ثورة ( 25يناير .)2011

()1

ىدفت الدراسة إلى بحث الخيارات كاالحتماالت المتاحة كالمفتكحة خالؿ المرحمة االنتقالية التي تمر
بيا مصر في أعقاب ثكرة (  25يناير  ،)2011حيث أشارت الدراسة إلى أف الثكرات عادة ما ترتبط
برؤية جديدة لمنظاـ االجتماعي كالسياسي كاحداث تغيير بعيد المدل في مؤسسات الدكلة كتكسيع
مشاركة المكاطنيف في المجاالت السياسية ،كعادة ما يعقب الثكرات مرحمة انتقالية قد تقصر أك تطكؿ
حتى يتبمكر شكؿ النظاـ السياسي ،كعمى حيف أف ىناؾ ثكرات أدت إلى إقامة نظـ ديمقراطية فإف
ىناؾ ثكرات أخرل أدت إلى إعادة إنتاج النظاـ االستبدادم بثكب جديد ،كفي ىذا اإلطار تبدك كؿ
الخيارات كاالحتماالت متاحة كمفتكحة في المرحمة االنتقالية التي تمر بيا مصر خالؿ المرحمة
االنتقالية ،كمف أىـ ىذه الخيارات ثالثة سيناريكىات ىي:
السيناريك األكؿ :كىك األصعب تحقيقا في المد ل القريب ،كىك سيناريك إقامة دكلة مدنية ديمقراطية
تقكـ عمي مبدأ المكاطنة ،حيث يشارؾ المكاطنكف في إدارة شئكنيـ مف خالؿ المستكيات المختمفة
لمتنظيمات النقابية كالحزبية ،كفي إطار مجاؿ عاـ يتسـ بالحرية كالمساكاة كالعدالة.
السيناريك الثاني :كىك سيناريك يبدك مقبكال مف قطاعات كاسعة مف المكاطنيف .كيستيدؼ إقامة دكلة
ديمقراطية عمي النمكذج التركي ،كلكنيا غير متطرفة في عممانيتيا ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لتركيا،
حيث يقكـ نظاـ برلماني ،أك رئاسي برلماني يحكز فيو حزب ذك مرجعية إسالمية عمي أغمبية مقاعد
البرلماف ،كيشكؿ حككمة ذات مرجعية إسالمية لدييا رؤية كاضحة لتحقيؽ برامج لمتنمية االقتصادية
 1فتحي ،شادية ،الدولة الدينية :السيناريو األقل احتماالً واألكثر تأثي ارً في مستقبل ممر بعد ثورة ( 25يناير  ،)2011مرجع سابؽ.
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كاالجتماعية كالسياسية  ،كىذا السيناريك يبدك متكازنان كمقبكالن في إطار الحالة المصرية كما أنو مف
المحتمؿ تحققو عؿل المدل المتكسط ،مع إدخاؿ بعض التعديؿ عميو ،حيث إف تركيا نجحت في إيجاد
تكليفة جعمت ىناؾ ما يسمي بالنمكذج التركي في عالقة اإلسالـ بالسياسة .فالحزب اإلسالمي عندما
يصؿ إؿل الحكـ يتعامؿ بنفس مفردات التكجو العمماني ،كيحافظ عمي مبادئ أتاتكرؾ ،كيحقؽ التزامان
كاضحان بدعـ قاعدتو الدينية كشعبيتو اإلسالمية.
باإليراني-الكىابي" ،يأخذ مف النمكذج
السيناريك الثالث :ىك إقامة دكلة دينية تأخذ بنمط يمكف كصفو ػ"
اإليراني الشيعي سمة كجكد مرجعية عميا ،يمكف أف تمثميا جماعة اإلخكاف المسمميف كىيكميا
التنظيمي ،كعؿل قمتو المرشد العاـ ،كيأخذ مف النمكذج الكىابي السني فكرة "تطبيؽ الحدكد" في
اإلسالـ .كبالرغـ مف أف ىذا السيناريك ىك األكثر إثارة لمجدؿ ،بحيث يمكف أف تصحبو درجة عالية
مف عدـ االستقرار كامكانية إحالؿ نظاـ سمطكم جديد فإنو مف غير المستبعد تحقؽ ىذا السيناريك ،مع
ما يثيره مف حالة عدـ التأكد بشأف كثير مما قد يميو أك يترتب عميو.
كتطرقت الدراسة إلى احتماالت حكؿ السيناريكىات السابقة ىي:
 إنو مف المتصكر في ظؿ ىذه السيناريكىات أف تمعب المؤسسة العسكرية دك انر ميمان في حماية
الدكلة كحماية مصالح الشعب ،حتل لك لـ تتـ دعكتيا مف جانب النظاـ القائـ لالضطالع بيذا
الدكر .كما دفع المؤسسة العسكرية لمخركج عمي النظاـ السياسي السابؽ كاالنحياز لحماية الشعب
كالدكلة ،يمكف أف يدفعيا لمتدخؿ مرات أخرل طكاؿ المرحمة االنتقالية لمثكرة ،كالتي قد تمتد لمسنكات
العشر القادمة ،كىذا ما حدث بالفعؿ حيف تدخؿ الجيش المصرم كعزؿ الرئيس محمد مرسي عف
سدة الرئاسة.
 الكاقع أف مراجعة ىذه السيناريكىات ،تكشؼ عف أنيا قد ال تمثؿ مسارات أك سيناريكىات مختمفة
لتطكر النظاـ السياسي قدر ما يمكف أف تمثؿ مسارات أك سيناريكىات متالحقة ،يقكد فشؿ أحدىا
في المرحمة االنتقالية إلي ضدىا في مراحؿ الحقة.
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 إف ىذه السيناريكىات تبدك ككأنيا تقع عمي متصؿ ،يمثؿ طرفو األكؿ السيناريك األكثر انسجامان مع
فكرة التحكؿ الديمقراطي الحقيقي (الدكلة المدنية) ،كيمثؿ طرفو الثاني السيناريك األكثر إثارة لمجدؿ،
(دكلة دينية يستمد فييا الحكـ شرعيتو مف الديف) .كما بيف ىاتيف النقطتيف ،ىناؾ عدد آخر مف
السيناريكىات التي تقؼ في منطقة كسط بينيما.

دراسة (وحيد عبد المجيد :)2012 ،تداعيات تحقق سيناريو الدولة الدينية في ممر بعد ثورة يناير
(.)2011

()1

ىدفت الدراسة إلى بحث تداعيات إقامة دكلة دينية في مصر ،حيث أشارت الدراسة أنو
كصكؿ أم مف التيارات الدينية ،منفردة أك مجتمعة ،إؿ

في حاؿ

ل السمطة كحصكليـ عؿ ل أغمبية تتجاكز

( )%50فإف ذلؾ سيككف لو آثاره عؿل المستكم الداخمي كاإلقميمي كالدكلي.
 -1عؿل المستكم الداخمي ،يمكف أف يؤدم كصكؿ التيارات اإلسالمية لمسمطة إلي ما يمي:
 تقييد الحقكؽ كالحريات العامة كمنيا حرية الرأم كالتعبير كاإلبداع كحؽ النقد كالمراجعة كالرقابة
عؿل كؿ ما يصدر ،كىذا ما حدث فعالن بعد كصكؿ اإلخكاف المسمميف إلى الحكـ في مصر.
 بالرغـ مف تبني جماعة اإلخكاف المسمميف مبدأ المكاطنة كالمساكاة ،فإف كصكليـ إلي السمطة يمكف
أف يؤثر سمبان في كضع األقباط كالمرأة ،خاصة أنيـ يتبنكف الرأم الفقيي الذم يمنع ترشيح األقباط
كالمرأة لمنصب رئيس الدكلة ،كقد يؤدم ذلؾ إلي تضخيـ شعكر األقباط بأنيـ أقمية ،ككذلؾ إتباع
سياسات تمييزية ضد المرأة ،كتحديدان في مجاؿ التشريعات الخاصة باألحكاؿ الشخصية.
 في حاؿ تـ انتقاص الحقكؽ السياسية ألصحاب الديانات األخرل  ،فمف شأف ذلؾ مفاقمة المسألة
الطائفية في مصر ،كطرح السيناريكىات األسكأ ،سكاء أكانت حربان أىمية أـ حتى مطالب انفصالية.

 1عبد المجيد ،كحيد ،تداعيات تحقق سيناريو الدولة الدينية في ممر بعد ثورة يناير ( ،)2011جريدة األىراـ ،عدد ( 17مايك).2012 ،
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 قد يترتب عؿل إتباع سياسات تقييدية كعدـ االلتزاـ بقكاعد المكاطنة عامؿ مثير لحركة معارضة
ب "ال" في االستفتاء
كرفض داخمي ،سكؼ يقكـ بو عمي األقؿ األربعة مالييف مكاطف الذيف صكتكا ػ
عمي التعديالت الدستكرية  ،كىذا ما حدث فعالن حيف قامت حركة "تمرد" بالتنسيؽ مع أحزاب
كشخصيات سياسية كالترتيب لثكرة مضادة لحكـ اإلخكاف في مصر.
 كفي ظؿ تمؾ التيديدات ،فإف أم سيناريك مستقبمي بشأف التطكر السياسي في مصر لف يخمك مف
دكر المؤسسة العسكرية .كفي ىذا اإلطار ،طرحت فكرة كضع مكاد فكؽ دستكرية تجعؿ المؤسسة
العسكرية حامية لمدكلة المدنية ،كما ىك الكضع في تركيا .كقد قكبمت فكرة النص عؿ ل دكر مميز
لممؤسسة العسكرية بعدـ رضا مف جانب التيارات الدينية.

كسكاء تـ النص عمي دكر مميز لممؤسسة العسكرية في الدستكر أك لـ ينص عمي ذلؾ ،فستظؿ
المؤسسة العسكرية تمعب دك انر محكريان في النظاـ السياسي ،خالؿ المرحمة االنتقالية ،كحتل يتبمكر شكؿ
النظاـ السياسي ،كقد أكد أكؿ بياف لمقكات المسمحة ثالثة مبادئ رئيسية تحكـ دكر المؤسسة العسكرية،
ىي :تبني المطالب المشركعة لمشعب  ،حؽ التظاىر السممي  ،أف القكات المسمحة لـ كلف تستخدـ
العنؼ ضد أبناء الشعب  ،كما أكد المجمس العسكرم م ار انر أنو يقؼ عمي مسافة كاحدة مف جميع
األطراؼ ،كلف يسمح بالنيؿ مف كحدة الشعب ،كاحداث الفتنة بيف مسمميو كأقباطو.

 -2عؿل المستكم اإلقميمي ،ىناؾ قكل إقميمية مف المتصكر أف تدعـ أم سيناريك مستقبمي بشأف إقامة
دكلة دينية في مصر مثؿ إيراف كحزب اهلل ،حيث تحرض إيراف بشكؿ خاص عؿ ل عدـ كجكد نظاـ
يناصبيا العداء في مصر ،كما أف ىناؾ قكم إقميمية أخرم تحرص عؿل استقرار كىدكء األكضاع في
مصر ،مثؿ المممكة العربية السعكدية التي يرجح أال ترحب بإقامة دكلة إسالمية في مصر عمي أيدم
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"اإلخكاف المسمميف" ،حيث قد ييدد ذلؾ شرعيتيا كنظاـ سني كحيد في المنطقة يحرص عمي مكاجية
النظاـ اإليراني.

 -3عؿل المستكم الدكلي ،ال يكجد ما يشير إلي أف بعض الدكؿ

الكبرل  ،مثؿ الكاليات المتحدة

كبريطانيا ،لدييا رغبة حقيقية لدعـ الديمقراطية ،فعؿل مدل عقكد ظمت ىذه الدكؿ تدعـ نظمان سمطكية
في المنطقة ،ما دامت تحقؽ مصالحيا  ،كما أف بريطانيا بشكؿ خاص تمثؿ قاعدة تنظيمية لإلرىاب
الجيادم في مختمؼ أرجاء العالـ كىكذا ،فإف اىتماـ الكاليات المتحدة أك بريطانيا لف ينصب عؿ

ل

مكضكع الديمقراطية قدر تركيزه عؿ ل النفط كأمف إسرائيؿ كسكؼ تسعي ىذه القك ل الستمالة التيارات
الدينية.
دراسة (محمود أبو مطمق :)2011 ،العالقات التركية اإلسرائيمية وأثرىا عمى القضية الفمسطينية
(.)2010-2002

()1

تناكلت الدراسة العالقات التركية اإلسرائيمية كأثرىا عمى القضية الفمسطينية خالؿ الفترة (

-2002

 ،)2010حيث ركزت عمى العالقات الثنائية في مجاالتيا كأبعادىا المختمفة كالمتعددة ،كانعكاس ىذه
العالقات عمى القضية الفمسطينية كأثر القضية الفمسطينية كمتغير عمى مسيرة ىذه العالقات،
كاستعرضت الدراسة نشأة كتطكر العالقات التركية اإلسرائيمية (إطار تاريخي) كمف ثـ العالقات الثنائية
خالؿ فترة حكـ حزب العدالة كالتنمية ،كما تـ تسميط الضكء عمى البيئة الداخمية كالخارجية لمعالقات
التركية اإلسرائيمية كدكرىا في تعزيز العالقات أك تراجعيا ،باإلضافة إلى أىـ التحديات التي كاجيتيا،
كمف ثـ أبرزت الدراسة اثر العالقات التركية اإلسرائيمية عمى القضية الفمسطينية كانتيت بطرح
سيناريكىات مستقبمية لمعالقات التركية اإلسرائيمية .كاعتمدت الدراسة عمى تكصيؼ كتحميؿ المعطيات

 1أبك مطمؽ ،محمكد ،العالقات التركية اإلسرائيمية وأثرىا عمى القضية الفمسطينية (
جامعة األزىر ،غزة.2011 ،
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 ،)2010-2002رسالة ماجستير في العمكـ السياسية،

الداخمية كالخارجية التي أسيمت في تطكر العالقات التركية اإلسرائيمية مستخدمة المنيج التاريخي
كالمنيج الكصفي التحميمي كنظرية التكازف ،كالمنيج االستقرائي التحميمي الذم يساىـ في فيـ
السيناريكىات المستقبمية لمعالقات الثنائية ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 إف العالقات التركية اإلسرائيمية قبؿ اتفاقية أكسمك عاـ (  )1993أثرت عمى القضية الفمسطينية
بشكؿ سمبي ،أما بعد اتفاقية أكسمك فقد أصبحت القضية الفمسطينية عامؿ مؤثر في العالقات
التركية اإلسرائيمية خصكصان في ظؿ حكـ حزب العدالة كالتنمية.
 حاكلت تركيا أف تجعؿ مف نفسيا العبان أساسيان مف خالؿ المحافظة عمى عالقاتيا كمصالحيا مع
إسرائيؿ كتقكية عالقتيا مع الدكؿ العربية.
 إف رغبة تركيا في بناء عالقات ايجابية مع محيطيا العربي كاإلسالمي في ظؿ عالقتيا المتميزة
مع إسرائيؿ جعميا كسيطان محتمالن يمكف أف يمعب دك انر إيجابيان في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
 إف تعارض مصالح بعض الدكؿ عمى المستكل اإلقميمي مع تزايد الدكر التركي في الشرؽ األكسط
مثؿ عقبة في استمرار ىذا الدكر.

دراسة (خالد الحروب،

 :)2008التيار اإلسالمي والعممنة السياسية :التجربة التركية وتجارب

الحركات اإلسالمية العربية.

()1

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ تجربة اإلسالمييف األتراؾ ككيؼ استطاعكا في ظؿ االتاتكركية المتشددة
كالعممانية المتجذرة في مؤسسات الدكلة أف يسيركا قدمان في طريؽ اإلسالـ السياسي رغـ كؿ
الصعكبات كالتحديات حتى استطاعكا الكصكؿ إلى سدة الحكـ في تركيا بعد فكز حزب العدالة كالتنمية
في انتخابات (  ،)2002كبعد النجاحات عمى األصعدة المختمفة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
أصبح النمكذج التركي في المزاكجة بيف اإلسالـ كالديمقراطية ،كبيف اإلسالـ كالحداثة يطرح تحديان كبي انر
 1الحركب ،خالد ،التيار اإلسالمي والعممنة السياسية :التجربة التركية وتجارب الحركات اإلسالمية العربية ،ط ،1مرجع سابؽ.
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عمى حركات اإلسالـ السياسي في المنطقة العربية كخاصة الحركات المعتدلة التي تتبنى نيج التغير
السممي كعمى رأسيا الحركات المنتمية لمدرسة اإلخكاف المسمميف ،كأكضحت الدراسة بأف تجربة
اإلسالـ التركي تطكرت منذ نجـ الديف اربكاف كحزب الرفاه اإلسالمي متأثرة بالفكر اإلسالمي لممدرسة
االخكانية كخاصة فكر حسف البنا إلى أف كصمت إلى حزب العدالة كالتنمية ،كخالؿ مسيرتيا كانت
الحركة اإلسالمية السياسية في تركيا في صراع مستمر مع الكمالية كالجيش ،كقارنت الدراسة بيف
مكقؼ حزب العدالة كالتنمية التركي كمكقؼ اإلسالمييف العرب مف العممانية كمف الديمقراطية كمف
الدكلة المدنية ،كتكصمت الدراسة إلى أف النمكذج التركي يصعب تطبيقو في كثير مف البمداف العربية،
حيث الحركات اإلسالمية تميؿ إلى اإلقصاء أكثر مف االستقطاب كتعتبر العممانية خط انر عمى
اإلسالـ ،في حيف أف اإلسالـ التركي استطاع استقطاب الكثير مف العممانييف في تركيا ،كلـ ينيج نيج
اإلقصاء السياسي كلـ يعتبر العممانية نقيضان لإلسالـ لذلؾ استطاع حزب العدالة كالتنمية أف يككف
حزبان لكؿ األتراؾ.

دراسة (محمد نور الدين :)2008 ،تركيا الميغة والدور.

()1

ىدفت الدراسة إلى رسـ صكرة لمكضع السياسي في تركيا ،كخاصة كضع اإلسالـ السياسي ككيؼ
تطكر في المجتمع التركي رغـ كؿ القيكد كالمعيقات ،فكمما قاـ حزب إسالمي يتـ قمعو حتى لك بقكة
العسكر إلى أف جاء حزب العدالة كالتنمية بزعامة رجب طيب اردكغاف ،كفكزه الساحؽ في انتخابات
( )2002حيث حصد (  )363مقعدان ،ثـ رشح صديقو عبد اهلل جؿ لرئاسة الجميكرية التركية في
انتخابات (  ،)2007كتطرقت الدراسة إلى ايجابيات كسمبيات حزب العدالة كالتنمية عمى الصعيديف
الداخمي كالخارجي ،حيث استطاعت تركيا استعادة دكرىا في المنطقة كتدعيـ عالقاتيا العربية
كاإلسالمية مع عدـ التصادـ مع الغرب ،كما استطاع حزب العدالة كالتنمية تحقيؽ انجازات اقتصادية
 1نكر الديف ،محمد ،تركيا الميغة والدور ،ط ،1مرجع سابؽ.
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كاجتماعية كبيرة رسخت شعبيتو بيف فئات الشعب التركي كخاصة الطبقات الفقيرة كالمتكسطة ،كما
استطاع إنقاذ تركيا مف مستنقع الديكف الخارجية كزيادة الدخؿ القكمي التركي بنسب عالية ،كاستطاع
تحقيؽ تنمية اقتصادية شعر بيا األتراؾ كبذلؾ استطاع الحزب الفكز في االنتخابات ثالث مرات
متتالية ،كاستطاع تحجيـ قكة العسكر كتدخؿ العسكر في السياسة التركية.

دراسة (إبراىيم اليضيبي :)2007 ،الديمقراطية عمى الطريقة اإلسالمية بين اردوغان

واإلخوان")1(.

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ أسباب نجاح النمكذج التركي "حزب العدالة كالتنمية" في تركيا ،كالمقارنة بيف
فكر كسياسات اربكاف كبيف فكر كسياسات اردكغاف ،ثـ المقارنة بيف اردكغاف كبيف اإلخكاف المسمميف
في مصر كالحركات اإلسالمية في العالـ العربي بشكؿ عاـ ،كأشارت الدراسة إلى أف أىـ أسباب نجاح
اردكغاف حرصو عمى عدـ تصعيد االستقطاب مع العممانية ،بينما زاد بعض النكاب اإلسالمييف مف
مجمس الشعب المصرم في حدة االستقطاب حيمنا اتخذكا مكقفان رافضان لمعممانية باعتبارىا تمييدان
إلزاحة الشريعة اإلسالمية ،كما تجنب اردكغاف صراعان مبك انر مع الجيش في معركة ىامشية خاضيا
مف قبمو اربكاف فاستنزفت مجيكده بشكؿ كبير كخرج منيا مجركحان عمى اقؿ تقدير.

كأشارت الدراسة إلى أف أىـ أسباب نجاح النمكذج التركي ىي :فيـ الكاقع السياسي بمستكياتو المختمفة
المحمية كاإلقميمية كالدكلية ،كالتسميـ بمعطيات الكاقع السياسي كشركط المعبة السياسية في الساحة
التركية كاالنطالؽ مف الكاقع كالحرص عمى كحدة الكطف كالشعب كعدـ االلتفات الستف اززات مف شأنيا
زيادة االستقطاب بيف فئات الشعب ،كيمكف مقارنة ذلؾ بمكقؼ بعض النكاب المسمميف في مجمس

 1اليضيبي ،إبراىيـ ،الديمقراطية عمى الطريقة اإلسالمية بين اردوغان واإلخوان  ،مجمة كجيات نظر ،العدد (  ،)107ديسمبر ،)2007 ) ،ص
ص (.)25-20
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الشعب المصرم الذم زادكا مف حدة االستقطاب بيف المشركع اإلسالمي كالعمماني في مصر حينما
اتخذكا مكقفان حادان رافضان لممكاطنة باعتبارىا تمييدان إلزاحة الشريعة كما كاف عدـ استفزاز الخصكـ
السياسييف كالتركيز عمى مكاطف اإلجماع الشعبي كاالنطالؽ منيا عكضان عف االستفزاز كما حدث في
معركة الحجاب في تركيا ،فمـ تكف قضية المحجبات ىي ما يشغؿ باؿ اردكغاف في الكقت الذم
انجرت فيو الحركة اإلسالمية لمرد عمى استف اززات كالمية متعمقة بالحجاب أطمقيا كزير الثقافة
المصرم ،كما نجح اردكغاف في التعامؿ بسيكلة مع األزمات الدكلية نجاحان يعكس فيمان عميقان لمكاقع
الدكلي فانتقؿ بالعالقة مع إسرائيؿ مف عالقة الحميفيف إلى عالقة المتنافسيف النديف ،كما نجح في
استثمار عالقاتو بالعالـ اإلسالمي مف اجؿ نشر الديمقراطية كاقناع األنظمة بتكسيع دائرة المشاركة
السياسية ،كيمكف مقارنة ذلؾ بالخطاب اإلسالمي المصرم المميء بالمصطمحات العدائية لمعممانية
كالشيكعييف الماركسييف الممحديف أعداء اإلسالـ في عشرات المقاالت ،كما نجح اردكغاف في إعادة
االعتبار لمدكر التركي في المنطقة باعتبارىا العبان أساسيان كرقمان ال يمكف تجاىمو في معادالت الشرؽ
األكسط ،كيمكف القكؿ أف تعامؿ اردكغاف مع األزمات الدكلية يعكس فيمان عميقان لمكاقع كالمعطيات
كالثكابت كالمتغيرات كمركنة كبيرة في التحرؾ بيف ىذه كتمؾ لتحقيؽ المقاصد اإلسالمية.

كالخالصة انو تكجد فركؽ كبيرة في فكر كسياسات كأدكات النمكذج التركي كبيف فكر كسياسات كأدكات
القيادات اإلسالمية في مصر كلبناف كاألردف كفمسطيف كالجزائر الذيف تميزكا بأحادية التفكير كرؤية
األمكر مف زاكية كاحدة لذلؾ فإف النمكذج التركي كالسياؽ التركي ىك خاص بتركيا كمختمؼ كثي انر عف
السياقات اإلسالمية التقميدية في العالـ العربي كمف الصعب تطبيؽ نفس سياسات النمكذج التركي
كحزب العدالة كالتنمية في غير تركيا ،ما لـ تتغير منيجية التفكير كالسمكؾ لمقيادات اإلسالمية التقميدية
كالتي تشبو كثي انر سياقات كسمكؾ نجـ الديف اربكاف في تركيا حيث استعدل الجيش كالعممانييف كفئات
عديدة مف الشعب التركي ،كما استعدل محاكر دكلية عديدة لذلؾ لـ تدـ حككمتو كال حزبو.
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الدراسات األجنبية
دراسة (ميشال نوفل :)2012 ،تركيا في العالم العربي :اإلطار المفيومي إلعادة توجيو السياسة
التركية.

()1

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ مؤشرات تغير السياسة الخارجية التركية بما في ذلؾ عالقة تركيا بإسرائيؿ،
ككيؼ استقبؿ المثقفكف العرب كالمجتمعات العربية ىذا التغير ،كما ناقشت الدراسة تأثير الثكرات
العربية في أسس السياسة التركية الجديدة ،كتكصمت الدراسة إلى أف السياسة الخارجية التركية مرت
بثالث مراحؿ محددة :األكلى مرحمة االنعزاؿ كالقطيعة مع المكركث اإلسالمي كحياد تجاه قضايا
الشرؽ األكسط ،كاستمرت ىذه الفترة مف (

 ،)1947-1923كمرحمة التطمع إلى الغرب كالتحاؽ

بالمعسكر الغربي كالدخكؿ في حمؼ شماؿ األطمسي كاستمرت ىذه الفترة مف (

 ،)1989-1947ثـ

المرحمة الحالية التي بدأت بعد انييار االتحاد السكفيتي كىي مرحمة استقالؿ السياسة الخارجية التركية
عف حمفائيا التقميدييف (أكركبا ،الكاليات المتحدة ،إسرائيؿ) ،حيث تسعى السياسة التركية إلعادة
االرتباط بحاضنتيا التاريخية كالحضارية ،كىذه المرحمة تخممتيا مبادرات ايجابية (سياسية كاقتصادية
كثقافية كدفاعية) مستفيدة مف التراجع األمريكي كمف ضعؼ الكجكد األكركبي لتصبح العبان أسياسيان
في الشرؽ األكسط ،أما في مجاؿ التطبيؽ العممي لمسياسة الخارجية التركية فقد تبنت أسمكب "القكة
الناعمة" كالسعي لحؿ الخالفات بكسائؿ سممية كمحاكلة "تصفير المشاكؿ مع العرب" حسب نظرية
أحمد داكد اكغمك ،كأظيرت الدراسة حقالف اختبارياف لمسياسة الخارجية بعد تاريخ األكؿ مف آذار
(2003ـ) عندما رفضت تركيا المشاركة في الحرب ضد العراؽ ،كىنا ظيرت النزعة االستقاللية

 1نكفؿ ،ميشاؿ ،تركيا في العالم العربي :اإلطار المفيومي إلعادة توجيو السياسة التركية  ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد ( ،2012 ،)92
ص ص .39-30
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لمسياسة الخارجية التركية مما حسف صكرة تركيا في العالـ العربي كبات العراؽ اآلف يمثؿ رأس جسر
ألنقرة نحك طمكحات القكة اإلقميمية العائدة إلى المنطقة ،أما المؤشر الثاني فيمثؿ تبدؿ المكقؼ
كالخطاب التركي إزاء إسرائيؿ ،كخاصة عقب عممية "الرصاص المسبكؾ" ضد غزة ( )2009/2008
حيث مثمت اختبا انر لمتحالؼ التركي اإلسرائيمي ،الذم أصبح يكاجو صعكبات حقيقية ثـ تكالت األزمات
مع إسرائيؿ ،خاصة بعد اشتباؾ اردكغاف مع الرئيس اإلسرائيمي شمعكف بيرس في منتدل "دافكس"
مطمع (  )2009ثـ إدانة اليجكـ اإلسرائيمي عمى سفينة مرمرة سنة (

 ،)2010كأخي انر أعمف اردكغاف

كقؼ العمؿ بصكرة كاممة بجميع العالقات التجارية كالعسكرية مع إسرائيؿ ،أما في مجاؿ الرأم العاـ
العربي تجاه السياسة التركية ،فقد أكردت الدراسة ثالثة اتجاىات لمرأم العاـ العربي نحك السياسة
الخارجية التركية ىي:
 االتجاه األكؿ :مكقؼ اإلصالحييف الذم يثمف عممية التكليؼ بيف دكلة القانكف كالقيـ اإلسالمية
ممثالن بنمكذج حزب العدالة كالتنمية ،كىذا االتجاه يجد في النمكذج التركي التأكيد أف اإلسالـ ال
يتنافى مع الديمقراطية ،كىناؾ دركس عديدة يمكف االستفادة منيا مف النمكذج التركي ،كىذا االتجاه
يرل أف سياسة "القكة الناعمة" التركية يمكف أف تؤدم إلى تغيرات بنيكية في النظاـ اإلقميمي.
 االتجاه الثاني :اتجاه قكمي يذىب إلى التشكيؾ في ديمكمة السياسة الخارجية التركية كيرل فييا
ضربان مف الخداع يستخدـ العالقات التركية العربية لممارسة الضغط عمى إسرائيؿ ،بينما ىك عمى
العكس يقترب مف إسرائيؿ لمتأثير عمى الق اررات العربية ،كىذا االتجاه يعتبر السياسة الخارجية
التركية خيا انر تكتيكيان كظرفيان لخدمة المصالح التركية خاصة في ممؼ االنضماـ لالتحاد األكركبي،
كفي الممؼ الكردم كحماية العالقات االقتصادية اليائمة مع العالـ العربي.
 أما االتجاه الثالث :كىك االتجاه اإلسالمي أك القريب مف اإلسالـ كيضـ في صفكفو إسالمييف
أصكلييف كيسارييف راديكالييف ،كىذا االتجاه يعتبر النمكذج التركي الذم يحممو حزب العدالة
كالتنمية يصعب تطبيقو في العالـ العربي لطابعو القكمي الصرؼ ،ككفقان ليذا االتجاه فإف تركيا
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تسعى لمعب بجميع األكراؽ المتاحة ليا ،كاف تطبيع العالقات مع العرب كمع إيراف لـ يبدؿ سكل
القميؿ في عالقاتيا كركابطيا مع الغرب ،كأحيانان ييبدم ىذا االتجاه شكككان كخاصة لدل اإلسالمييف
الراديكالييف مف انخراط تركيا الكامؿ في شؤكف المنطقة كيطالبكف تركيا بقطع عالقاتيا نيائيان
بإسرائيؿ ،أما مف حيث عالقة النمكذج التركي بالربيع العربي ،فكاف لزامان عمى السياسة الخارجية
التركية أف تعيد تمكضعيا آخذة في االعتبار األزمة النظامية التي تيز المجتمعات العربية
كالتحكالت السياسية ،خاصة في تكنس كمصر كليبيا كاليمف كسكرية ،كىذه الثكرات فرضت عمى
تركيا إرادة سياسية كرؤية دينامية تعالج النزاع السني الشيعي مف جية كالتركي الكردم مف جية
أخرل ،لذلؾ حزـ اركدغاف أمره داعيان الرئيس المصرم حسني مبارؾ لمتخمي عف السمطة ،ككقؼ
مع المعارضة الميبية ،كمع المعارضة السكرية لكف التحكالت العربية تجاكزت نظرية "تصفير
المشاكؿ" كأصبحت تتطمب نظرية جديدة ،كستبقى السياسة الخارجية التركية يسكدىا نكعان مف
االرتباؾ خاصة في األزمة السكرية ،فالتقمبات الجارية في المنطقة فضالن عف تدىكر العالقات مع
إسرائيؿ كسكرية كالمشاكؿ مع إيراف كالركس حكؿ الدرع الصاركخية كغيرىا ،أدت إلى غياب
مقاربة دينامية لمسياسة الخارجية التركية.

دراسة (مميحة التون ايشيك :)2010 ،الخيارات اإلستراتيجية لتركيا إقميمياً ودولياً وموقع الوطن
العربي منيا.

()1

ىدفت الدراسة إلى بحث كيفية تشكيؿ المنظكر االستراتيجي لتركيا إقميمان كدكليان ،كخاصة الحد مف
تأثير االتحاد السكفيتي في الشرؽ األكسط استجابة لمنظكر المعسكر الغربي لمحفاظ عمى تدفؽ النفط
بطريقة آمنة إلى األسكاؽ الغربية ،حيث تبنت تركيا المنظكر الغربي كالتي ىي عضك فيو ،إال أف عدـ

 1إيشيؾ ،مميحة ،الخيارات اإلستراتيجية لتركيا إقميمياً ودولياً وموقع الوطن العربي منيا  ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد (  ،2010 ،)382ص
.94-90
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استطاعة الكاليات المتحدة ترسيخ النظاـ الجديد في الشرؽ األكسط قد أدل إلى تزايد فعالية الدكر
التركي ،حيث غيرت تركيا سياساتيا خاصة في ظؿ حزب العدالة كالتنمية الحاكـ بحيث تحسنت
عالقاتيا مع الدكؿ العربية ،كباتت تركيا تممؾ شجاعة كبيرة في تحديد عالقاتيا مع محيطيا كباتت
تركيا الدكلة تممؾ رؤية قكية كفعالة لمعالجة قضايا عديدة في منطقة الشرؽ األكسط ،كما تغيرت
النظرة اإلقميمية كالدكلية لدكر تركيا في الشرؽ األكسط ،خاصة في مجاؿ خمؽ التكازف مع الدكر
اإليراني المتنامي في المنطقة خاصة في العراؽ كسكريا كلبناف ،كخمصت الباحثة إلى انو يجب عمى
تركيا تعميـ العالقات عمى مختمؼ المستكيات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كضركرة مف أجؿ
مكاصمة إستراتيجيتيا عمى المدل البعيد.

()1

دراسة ( :)2010 ،Stephen Kinzerالدور التركي في الشرق األوسط من وجية نظر أمريكية.

ىدفت الدراسة إلى تشخيص الدكر التركي في الشرؽ األكسط مف كجية نظر أمريكية ،كأشارت الدراسة
إلى أف الكاليات المتحدة تعتبر تركيا قائدة كرائدة تخفيؼ التكتر في الشرؽ األكسط حيث ساىمت في
تخفيؼ التكتر بيف إيراف كأمريكا كبيف سكريا كالعراؽ ،كبيف أذربيجاف كأرمينيا ،كما أشارت الدراسة إلى
أنو ال يكجد بمدان دبمكماسيكىا مرحب بيـ في و
كؿ مف كاشنطف كايراف ،كدمشؽ كالقاىرة كيحظكف باحتراـ
مف األنظمة كمف حركات المقاكمة اإلسالمية كحزب اهلل كحماس كاسرائيؿ كاالحتراـ الذم يحظى بو
الدبمكماسيكف األتراؾ ،فالرؤية األمريكية لتركيا كما يسمييا كزير الخارجية التركي احمد داككد اكغمك
(العنؼ االستراتيجي) رسمت دك انر فائقان في عممية صناعة السالـ في الشرؽ األكسط ،كيتضح ذلؾ في
إعطاء أمريكا لتركيا الضكء األخضر في الكساطة بيف سكريا كاسرائيؿ كاقناع سنة العراؽ في المشاركة
في البرلماف العراقي بعد سقكط نظاـ صداـ حسيف ،كسعي تركيا لتصفير المشاكؿ مع جيرانيا خاصة
كأف تركيا تعتبر كؿ نزاع في جكارىا ييدد فرص السالـ كالتطكر اإلقميمي كيصبح بالتالي في قمب
1

Kinzer, Stephen , Turkish role in the Middle East from the perspective of American, International
social science journal, No (153), ougust 2010. pp 389-412.
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االىتمامات التركية الممحة كيتضح ذلؾ أف تركيا الحديثة في ظؿ حكـ حزب العدالة كالتنمية ال تكاجو
معارضة تذكر لدكرىا كنشاطيا الكاسع في منطقة الشرؽ األكسط ،بؿ تحافظ عمى احتراـ كتقدير
الحككمات كالفصائؿ كالحركات كاألحزاب في المنطقة رغـ التعارض فيما بينيـ كخالفيـ عمى نقاط
يعتبرىا الكؿ مف كجية نظره أنيا الصكاب.

دراسة (فولر جراىام،
اإلسالمي.

 :)2009الجميورية التركية الجديدة :تركيا كدولة محورية في العالم

()1

تناكلت ىذه الدراسة دكر تركيا المتكاضع في الشرؽ األكسط في العقكد السابقة ،كخاصة قبؿ عاـ
( ،)2001إال أف دكرىا أصبح ممحكظان بشكؿ كبير كذلؾ لسببيف األكؿ تداعيات أحداث الحادم عشر
مف سبتمبر كما تالىا مف حرب عالمية عمى اإلرىاب ،كالثاني االنتخابات التركية في عاـ ( )2002
كالتي أدت إلى صعكد حزب العدالة كالتنمية إلى السمطة ،كما أشارت الدراسة إلى أف عالقات تركيا
مع الشرؽ األكسط كالعالـ اإلسالمي في السنكات المقبمة ستتشكؿ انطالقان مف نية األتراؾ في بناء
عالقات جيدة مع الدكؿ المجاكرة بما في ذلؾ الدكؿ اإلسالمية ،كرؤية تركيا لنفسيا كمف يتربع في
المركز بيف الغرب كالشرؽ ،كذلؾ إدراؾ تركيا أف مصالحيا الخاصة تكمف في استقرار المنطقة كايجاد
حمكؿ لممشكالت الطارئة بيف دكؿ المنطقة أك بيف الغرب كالمنطقة ،كمما ساعد عمى ىذا الدكر صكرة
تركيا في نظر المجتمعات العربية كالنجاحات التي حققيا حزب العدالة كالتنمية في الحكـ ،كىذا ساىـ
في جعؿ تركيا دكلة محكرية في نظر الشعكب العربية اإلسالمية كأنيا نمكذج ناجح لممزاكجة بيف
اإلسالـ كالديمقراطية كالعممانية كالحداثة.
التعقيب عمى الدراسات السابقة

 1جراىاـ ،فكلر ،الجميورية التركية الجديدة :تركيا كدولة محورية في العالم اإلسالمي
ظبي.2009 ،
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 ،مركز اإلمارة لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية ،أبك

حظي مكضكع اإلسالـ التركي كالنمكذج التركي بدرجة كبيرة مف األىمية بيف الباحثيف كالسياسييف
كالمحمميف عمى اختالؼ جنسياتيـ كتكجياتيـ ،حيث صدرت العديد مف الدراسات كالتحقيقات الصحفية
كالمؤلفات التي تدرس كتبحث نمكذج اإلسالـ التركي مف جية كانعكاساتو عمى منطقة الشرؽ األكسط
كعمى حركات كتيارات اإلسالـ السياسي في دكؿ المنطقة ،كما أف بعض الباحثيف دعكا إلى تبني
النمكذج التركي في الدكؿ التي نجحت الثكرات فييا في إسقاط األنظمة القائمة ،كمف خالؿ مراجعة
الباحث لعدد مف الدراسات السابقة يمكف تكضيح األمكر اآلتية:
 تناكلت الدراسات السابقة مكضكع اإلسالـ السياسي بشكؿ عاـ كنمكذج اإلسالـ التركي بشكؿ
خاص كتناكلت انعكاسات نمكذج اإلسالـ التركي عمى حركات اإلسالـ السياسي في المنطقة
خاصة في مصر كتكنس ،حيث نجحت ثكرات الربيع العربي في اإلطاحة باألنظمة الدكتاتكرية
السابقة كأفسحت المجاؿ أماـ الحركات كالتيارات اإلسالمية لممشاركة السياسية كحتى الكصكؿ إلى
سدة الحكـ في ىذه الدكؿ ،فقد تناكلت دراسة ىاني نسيرة (

 )2013النماذج المتكقعة لمحكـ

اإلسالمي في تكنس كمصر :تركيا أـ إيراف ،كما تناكلت دراسة طارؽ عبد الجميؿ ( )2012التجربة
التركية :نمكذج غير مكتمؿ كامكانية تطبيقيا في الدكؿ العربية ،كما تناكلت دراسة شادية فتحي
( )2012الدكلة الدينية :السيناريك األقؿ احتماالن كاألكثر تأثي انر في مستقبؿ مصر بعد ثكرة (

25

يناير  ،)2011حيث أشارت ىذه الدراسة إلى خطكرة المرحمة االنتقالية في مصر خاصة إذا تكلى
اإلخكاف المسمميف الحكـ في مصر ،ككذلؾ دراسة كحيد عبد المجيد ( )2012التي تناكلت تداعيات
تحقؽ سيناريك الدكلة الدينية في مصر بعد ثكرة يناير (  )2011كدراسة محمكد أبك مطمؽ ( )2011
التي تناكلت العالقات التركية اإلسرائيمية كأثرىا عمى القضية الفمسطينية (  ،)2010-2002كأيضان
دراسة خالد الحركب (  )2008التي تناكلت التيار اإلسالمي كالعممنة السياسية :التجربة التركية
كتجارب الحركات اإلسالمية العربية ،كتناكلت دراسة محمد نكر الديف (

 )2008تركيا الصيغة

كالدكر ،كتناكلت دراسة إبراىيـ اليضيبي ( )2007الديمقراطية عمى الطريقة اإلسالمية بيف اردكغاف
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كاإلخكاف" .كما تناكلت دراسة ميشاؿ نكفؿ (  )2012تركيا في العالـ العربي :اإلطار المفيكمي
إلعادة تكجيو السياسة التركية كتناكلت دراسة مميحة التكف ايشيؾ (  :)2010الخيارات اإلستراتيجية
لتركيا إقميميان كدكليان كمكقع الكطف العربي منيا ،كتناكلت دراسة

)2010( Stephen Kinzer

الدكر التركي في الشرؽ األكسط مف كجية نظر أمريكية ،كأخي انر تناكلت دراسة فكلر جراىاـ
( )2009الجميكرية التركية الجديدة :تركيا كدكلة محكرية في العالـ اإلسالمي.
 أشارت معظـ الدراسات السابقة إلى أنو في ظؿ الربيع العربي ال يزاؿ ىناؾ قدر كبير مف عدـ
الكضكح كالغمكض الذم يشكب السمكؾ السياسي لمجماعات كالحركات كالتيارات اإلسالمية بالرغـ
مف تأليفيا أحزابان سياسية مثؿ حزب الحرية كالعدالة ككذلؾ حزب النكر السمفي في مصر كحزب
النيضة في تكنس كأحزاب أخرل ،إال أف ىذه األحزاب ال تزاؿ مرتبطة بفكر الجماعة المنتمية ليا
كال تعدك ىذه األحزاب عف ككنيا ذراع سياسية ليذه الجماعات كالتيارات اإلسالمية.
 كاف اختيار اسـ حزب الحرية كالعدالة يمثؿ إشارة معبرة عف رغبة اإلخكاف المسمميف في السير
خمؼ التجربة التركية في الحكـ ،إال أف قطاعات كاسعة مف الشعب المصرم لدييا شككؾ تتعمؽ
بقدرة اإلخكاف المسمميف عمى تقديـ تصكر مقبكؿ لدكلة مدنية تقكـ عمى المكاطنة كالديمقراطية
استنادان إلى مرجعية إسالمية رصينة كما ىك الحاؿ بالنسبة لمنمكذج التركي.
 تشير دراسات عديدة إلى درجة مف الغمكض كعدـ التحديد الكاضح لشكؿ النظاـ السياسي
كاالجتماعي كاالقتصادم لمحركات كالتيارات اإلسالمية ،كقد يككف ىذا الغمكض مقصكدان لبعض
قادة الجماعة اإلسالمية إلعفائيـ مف مسؤكلية تحديد األىداؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية
كتحديد مكقفيا بكضكح مف األحداث الجارية في ظؿ ثكرات الربيع العربي.
 كما تشير الدراسات إلى أف السمفييف أرادكا كضع أقداميـ بقكة في الحياة السياسية في ظؿ الثكرات
العربية ،فبدأ بعضيـ في تشكيؿ مجالس كائتالفات تنظيمية كمحاكلة تجميع بعضيـ في كياف كاحد
مثؿ "مجمس شكرل العمماء ،الييئة العميا لمحقكؽ كاإلصالح ،حزب الفضيمة ،حزب النكر" الذم
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يعتبر أكؿ حزب سمفي تتـ المكافقة عميو كيتضمف برنامجو النص الكاضح عمى أف الشريعة
اإلسالمية مصدر التشريع.
 مع ذلؾ تشير معظـ الدراسات إلى قصكر كبير في فكر كممارسة الحركات كالتيارات اإلسالمية في
البمداف العربية كعجزىا عف المزاكجة بيف الدكلة الدينية كالدكلة المدنية كبيف الديف كالمكاطنة ،مما
اكجد حكؿ ىذه الحركات قد انر كبي انر مف الشككؾ كعدـ الكضكح لقطاعات عديدة مف المجتمعات
العربية.
 أشارت الدراسات السابقة إلى ضركرة تطكير المفاىيـ كالمرجعيات كالسياسات التي تتبناىا الحركات
اإلسالمية في المنطقة لتستطيع مكاكبة النمكذج التركي مف جية ،كتستطيع استقطاب الجماعات
كاألحزاب العممانية كالكطنية في مجتمعاتيا.
 تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بككنيا أجريت في العاـ (  )2013كبالتالي قد تختمؼ
كقد تتفؽ بعض نتائجيا مع نتائج دراسات سابقة بحكـ اختالؼ الزماف كاختالؼ خصكصية
المجتمعات عف بعضيا البعض.
 كما تميزت الدراسة إضافة لحداثتيا بأنيا تمثؿ مرجعان عمميان يضاؼ لممكتبة العربية في مكضكع
اإلسالـ السياسي كحركات كأحزاب اإلسالـ السياسي في الكطف العربي ،كامكانية قياـ ىذه األحزاب
و
بدكر فاعؿ في عممية التغيير الجارية في المنقطة ،في ظؿ أحداث كثكرات الربيع العربي ،كقد
تسفر نتائج ىذه الدراسة عف مكضكعات جديدة بالدراسة مثؿ أسباب كتداعيات سقكط حكـ اإلخكاف
المسمميف في مصر.

الفمل الثالث
األحزاب اإلسالمية في تركيا منذ سقوط السمطان عبد الحميد الثاني وحتى تولي حزب
العدالة والتنمية لمحكم في تركيا.
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و
مبحث منيا بفترة زمنية محددة ،كما كيتضمف كؿ مبحث
يتضمف ىذا الفصؿ ثالثة مباحث يتعمؽ كؿ
منيا عدة مطالب كذلؾ عمى النحك اآلتي:

المبحث األول :التيارات االجتماعية والفكرية اإلسالمية في تركيا.
كيتضمف ىذا المبحث ثالثة مطالب ىي:
 المطمب األكؿ :الطرؽ الصكفية.
 المطمب الثاني :السميمانيكف.
 المطمب الثالث :النكرسيكف.

المبحث الثاني :األحزاب السياسية في تركيا قبل ظيور حزب الرفاه.
كيتضمف ىذا المبحث أربعة مطالب ىي:
 المطمب األكؿ :اإلسالـ كحزب الشعب الجميكرم (1946-1923ـ).
 المطمب الثاني :اإلسالـ كاألحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية (1960-1946ـ).
 المطمب الثالث :اإلسالـ كاألحزاب السياسية في تركيا (1970-1960ـ).

المبحث الثالث :حزب الرفاه (1997-1983م) من التأسيس إلى الحكم.
كيتضمف ىذا المبحث ثالثة مطالب ىي:
 المطمب األكؿ :حزب الرفاه مف التأسيس إلى السمطة (1996-1983ـ).
 المطمب الثاني :نياية حزب الرفاه كبداية حزب العدالة كالتنمية.

الفمل الثالث
األحزاب اإلسالمية في تركيا منذ سقوط السمطان عبد الحميد الثاني وحتى تولي حزب
العدالة والتنمية لمحكم في تركيا.
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مقدمة
عبرت الظاىرة اإلسالمية في تركيا عف نفسيا بأشكاؿ متعددة كمتنكعة ،بعضيا اتخذ طابعان صكفيان
كالطرؽ الصكفية ،كبعضيا اتخذ طابعان عمميان كالسميمانيكف ،في حيف اتخذ بعضيا اآلخر طابعان
إحيائيان إيمانيان كالنكرسيكف ،ككاف قمة التعبير اإلسالمي عف نفسو في تركيا متمثالن في ظيكر األحزاب
اإلسالمية المستقمة منذ العاـ (  .)1970كفي ىذا الفصؿ سيتـ تناكؿ الحركات اإلسالمية كاألحزاب
اإلسالمية منذ سقكط الخالفة كحتى تكلي حزب العدالة كالتنمية مقاليد الحكـ في تركيا في نكفمبر
(2002ـ) مع مراعاة الترتيب الزمني لتطكر القكل كالحركات اإلسالمية في تركيا.
و
مبحث منيا بفترة زمنية محددة ،كما كيتضمف كؿ مبحث
كيتضمف ىذا الفصؿ ثالثة مباحث يتعمؽ كؿ
منيا عدة مطالب كذلؾ عمى النحك اآلتي:

المبحث األول :التيارات االجتماعية والفكرية اإلسالمية في تركيا
يتناكؿ ىذا المبحث بزكغ القكل االجتماعية اإلسالمية في تركيا كالتي قاكمت الكمالية عمى أسس
إسالمية مثؿ الطرؽ الصكفية كالنقشبندية كالتيجانية كالسميمانية ...الخ ،تمؾ الحركات التي عممت دكف
كمؿ كرغـ كؿ الصعكبات عمى إنقاذ اإلسالـ كاإليماف في تركيا ،كىدفت إلى استمرار بقاء اإلسالـ
كمقاكمة التيارات العممانية الثقافية كالسياسية ،كيتضمف ىذا المبحث ثالثة مطالب ىي:
المطمب األكؿ :الطرؽ الصكفية.
المطمب الثاني :السميمانيكف.
المطمب الثالث :النكرسيكف.

المطمب األول :الطرق الموفية.
مثمت الطرؽ الصكفية القاعدة االجتماعية لمدكلة العثمانية في بداياتيا ،كظمت ىذه الطرؽ كتبمكرت مع
تبمكر مؤسسات الدكلة معبرة عف اإلسالـ الشعبي كمتكازنة مع اإلسالـ الرسمي كتعبي انر عف التعددية
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مف جية كتعبي انر عف الفكراف الشعبي في مقاكمة التيارات الفكرية العممانية كخاصة الكمالية مف جية
أخرل ،كمما ساعد ىذه الطرؽ أف معظـ سالطيف الدكلة كانكف يؤيدكف الطرؽ الصكفية كتعبير عف
اإلسالـ غير الرسمي كانتمى الكثير منيـ ليذه الطرؽ مما ساعد عمى انتشارىا في قطاعات ميمة مف
العثمانييف مثؿ التجار كالحرفيف بطكائفيـ المختمفة.

()1

كخالصة القكؿ أف الطرؽ كالحركات الصكفية كانت تعبيرات متعددة عف اإلسالـ كمقاكمة العممانية في
تركيا ،كما أنيا أكجو متعددة لظاىرة كاحدة لكف كؿ كجو لو لكف كتكجو كمنيج في التعاطي مع الكاقع،
ربما يختمؼ أك يتقاطع مع الكجكه األخرل ،لكنيا تصدر جميعان عف مكقؼ كاحد مف الكمالية باعتبارىا
خط انر يتيدد اإلسالـ.
كمف أىـ الطرؽ الصكفية ما يمي:
أوالً :الطريقة النقشبندية:
نسبة إلى محمد بياء الديف البخارم النقشبندم ،كتيعد مف أقدـ الطرؽ الدينية كأكثرىا انتشا انر في تركيا،
كيقدر عدد منتسبييا بأكثر مف مميكني نسمة ،كىـ يفضمكف الذكر الخفي عمى الجيرم كييتمكف
كنز كالشريعة مفتاحو ،لذلؾ فإف المعرفة
بالصحبة مع الشيخ كاإلخكاف ،كيعرفكف الطريقة بأنيا ه
بالشريعة كقكاعد اإلسالـ كمبادئو ىي شرط االلتحاؽ بالطريقة الف الجيؿ بالشريعة قد يكقع الشخص
في البدع كالخرافات.

()2

تأثرت ىذه الحركة بفكر جماؿ الديف األفغاني كمحمد عبده كرشيد رضا كحسف البنا ،لذلؾ فيي عمى
درجة مف الكعي بقضايا اإلسالـ المعاصرة ،كما أنيا حركة عقالنية في فيـ الديف ،كما أنيـ ييتمكف

 1الدسكقي ،شتا ،الحركة اإلسالمية في تركيا ( 1980-1920م) ،دار الزىراء ،القاىرة ،1999 ،ص .62-61
2

آيدف ،تركي مزيد الديف ،الطريقة النقشبندية بين ماضييا وحاضرىا  ،دار الزىراء ،القاىرة1970 ،ـ ،ص .13
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بالكجو الدنيكم لإلسالـ ،مثؿ االقتصاد كاالجتماع كالسياسة كالتربية كالعسكرية كيقدسكف الدكلة
اإلسالمية.

()1

تتفرع النقشبندية في تركيا إلى فركع عديدة أىميا :جماعة اسكندر باشا كىي جماعة عمؿ معيا كثي انر
مف المثقفيف األتراؾ كمقرىا جامع "اسكندر باشا" في اسطنبكؿ ،كالميـ في ىذه الجماعة أف الشيخ
"محمد زاىد ككتكك" ىك شيخ "تكرجكت اكزاؿ" رئيس كزراء تركيا كرئيس الجميكرية فيما بعد كىك مف
مريدم الشيخ ،كتتمتع ىذه الحركة بتأثير كبير في أكساط النخب المثقفة كالنخب السياسية ،كشجعت
تأسيس حركات سياسية إسالمية مثؿ جماعة "أربكاف" كصكتت الحركة لحزب العدالة كالتنمية في
االنتخابات األخيرة ،كيذكر أف حزب "الكطف األـ" كىك أىـ حزب تركي بعد عاـ ( 1983ـ) ىك نتاجان
لمطريقة النقشبندية كحزب الكطف األـ ،يضـ أربعة اتجاىات ىي :اإلسالميكف كالميبراليكف ،المحافظكف،
كاليساريكف.

()2

ثانياً :الطريقة القادرية:
جماعة "حيدر باشا" ىي أكبر جماعة قادرية في تركيا ،كمقرىـ في اسطنبكؿ كشيخيـ يترأس حزبان
سياسيان اسمو "حزب تركيا المستقمة" كيرل عديد الباحثيف أف المؤسسة العسكرية تقؼ كراء إنشاء ىذا
الحزب لينازع حركة "المممي جكركش" كحزب العدالة كالتنمية ،كما أف أعضاء ىذه الجماعة يقدسكف
الجيش كيعتبركنو مف المحرمات التي ال تيمس ،كليا قناة تمفزيكني

ة اسميا "الرسالة الجديدة" كتقدـ

الجماعة منحان دراسية لمطالب كلمجماعة أيضان مجمة شيرية اسميا "إجماؿ".

1

()3
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2
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ثالثاً :الطريقة التيجانية:
جماعة زعيميا "كماؿ بيالؼ اكغمك" كقد دعا إلى إلغاء االتاتكركية في تركيا بعد شير مف فكز الحزب
الديمقراطي في االنتخابات البرلمانية ،كالتيجانية طريقة تأسست في القرف الثامف عشر في الجزائر ثـ
جاءت إلى تركيا ككاف السالطيف يدعمكنيا ،كىي تتركز في أنقرة كاألناضكؿ األكسط كفي مايك عاـ
(1951ـ) كزعت الحركة منشك انر في تركيا تضمف البرنامج السياسي ليا داعية إلى كضع دستكر جديد
يقكـ عمى قاعدة الشريعة اإلسالمية كنددت بعبادة األصناـ كأتاتكرؾ كاعتبرتو المسؤكؿ عف ذلؾ ،كما
اعتمدكا العنؼ في مياجمة كتحطيـ تماثيؿ أتاتكرؾ كىي عمى عالقة باإلخكاف المسمميف.

()1

رابعاً :الطريقة المولوية:
جماعة تنتسب إلى "جالؿ الديف الركمي" كىـ قادريكف ييتمكف بالطب النبكم كليـ زكايا تحت عنكاف
"نقابات" لدعـ كتطكير المكسيقى الصكفية الكالسيكية كالتي حازت عمى شيرة كاسعة بيف أكساط
المثقفيف العممانييف ،كأصحاب ىذه الطريقة ال يتدخمكف في السياسة ،كما أف ىذه الطريقة معركفة في
أمريكا كليا أنصار ىناؾ كما ليا زكايا كتكايا خاصة.

()2

المطمب الثاني :السميمانيون.
تشكمت الطريقة السميمانية بشكميا التنظيمي كاإلدارم مع "كماؿ قاجار" صير اإلماـ "سميماف حممي"
بعد كفاتو سنة ( 1959ـ) ،كشارؾ قاجار في الحياة النيابية نائبان عف حزب األمة عاـ ( 1965ـ) ثـ
انتقؿ إلى حزب العدالة برئاسة "سميماف ديمريؿ" كظؿ نائبان لثالث دكرات متتالية كبعد انقالب عاـ
1
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2
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(1980ـ) القي القبض عميو كسجف ثـ أصبح الشيخ "حسيف قماش" ىك الرجؿ األكؿ في ىذه الطريقة
منذ أكائؿ التسعينيات.

()1

يتصؼ السميمانيكف بالتشدد الصارـ في معارضتيـ ألتاتكرؾ كالنظاـ العمماني ،كفي عاـ (

1989ـ)

تبؽ
كشؼ كماؿ قاجار مالمح تفكير الطريقة كىي :أتاتكرؾ بعيد عف الديف اإلسالمي كالجميكرية لـ ى
إمامان يصمي في الجنازات ،الجكامع تحكلت إلى ثكنات ،تركيا ليست بمدان إسالميان كتركيا دار حرب.

()2

أيدت الحركة السميمانية الحزب الديمقراطي كحزب العدالة حتى انقالب ( 1980ـ) كبعد ذلؾ كاعتبا انر
مف (1984ـ) أيدت حزب "تكرغكت اكزاؿ" زعيـ حزب الكطف األـ ،كما أنيا ساندت حزب "الرفاه" في
انتخابات (1994ـ) كيمثؿ السميمانيكف مركز ثقؿ في االنتخابات بالغ األىمية رغـ ابتعادىـ عف العمؿ
السياسي المباشر ،لذلؾ حرصت األحزاب السياسية عمى استرضائيـ طمعان في أصكاتيـ خاصة كأف
تعدادىـ يتراكح ما بيف ( )4-2مميكف شخص.

()3

يتضح مما سبؽ أف الحركة السميمانية كمدارسيا استطاعت أف تمأل فراغان ميمان في حياة المسمميف
األتراؾ كخاصة في مجاالت الحفاظ عمى عمكـ الديف كمقاكمة الثكرة الكمالية كالحداثة الناجزة التي
جاء بيا أتاتكرؾ ،كبذلؾ أسيمت بشكؿ كبير في الحفاظ عمى اليكية اإلسالمية لمشعب التركي كفي
التمييد لتكلي األحزاب اإلسالمية لمقاليد السمطة في تركيا.

المطمب الثالث :النورسيون.
1

نكر الديف ،محمد ،قبعة وعمامة  ،مرجع سابؽ ،ص .47

2
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مؤسسيا ىك "بديع الزماف سعيد النكرسي" عاش ما بيف (1960-1873ـ) كىك داعية كمفكر إسالمي
كردم ،كلو مكانة بارزة في مسيرة التثبيت اإليماني العقائدم كالدعكة اإلسالمية في تركيا خالؿ العقد
األخير مف القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف ،عاش النكرسي في إطار كيانيف سياسييف
متعاقبيف كمختمفيف ىما :كياف الدكلة العثمانية ككياف تركيا التي أسسيا أتاتكرؾ (
عمى أنقاض الدكلة العثمانية.

1938-1923ـ)

()1

النكرسي ىك مؤسس الحركة الدينية المعركفة باسـ "جماعة النكر" أك باسـ "جماعة طالب النكر" كألؼ
رسائؿ تعرؼ باسـ "رسائؿ النكر" كالتي اعتبرىا الكثير مف األتراؾ نبراسان في حياتيـ الشخصية
كعالقاتيـ االجتماعية كرؤيتيـ لتككيف المجتمع المسمـ كالتعامؿ مع الدكلة العممانية.

()2

المبحث الثاني :األحزاب السياسية في تركيا قبل ظيور حزب الرفاه.
يتناكؿ ىذا المبحث األحزاب السياسية في تركيا قبؿ ظيكر حزب الرفاه ،كما يتضمف ىذا المبحث
نمطيف مف األحزاب ،النمط األكؿ عبر عنو الشعب الجميكرم الذم أسسو "كماؿ أتاتكرؾ" كىيمف
عمى الحياة السياسية في تركيا منذ عاـ ( 1946-1923ـ) ،كىك الحزب الذم يعبر عف اإليديكلكجية
الكمالية العممانية في صيغتيا المتصمبة كالمتشددة كالتي تعادم الديف كتكرس الشمكلية كالعسكرة في
المجتمع كالدكلة ،كترتقي بأيديكلكجيتيا إلى مستكل المقدس فيما عرؼ باسـ "الديف المدني" الذم حاكؿ

1

حرب ،محمد ،اتجاىات الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي  ،مجمة رسالة الخميج العربي ،العدد (  ،)37السنة الحادية عشرة ،1991 ،ص

2
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مف خاللو حزب الشعب الكمالي ممئ الفراغ الذم خمفو بعد ىدـ كؿ البنى كالمؤسسات التي عبرت
عف الديف اإلسالمي.

()1

أما النمط الثاني مف األحزاب السياسية فيك نمط "األحزاب المحافظة" كالتي عبر عنيا الحزب
الديمقراطي برئاسة عدناف مندريس كالذم حكـ تركيا طكاؿ عقد الستينيات ،كحزب العدالة بعد انقالب
عاـ ( 1960ـ) ثـ حزب الكطف األـ بعد انقالب عاـ (

1980ـ) ،فيذه األحزاب تبنت إيديكلكجية

مضادة لإليديكلكجية الكمالية ،كطالبت بضركرة احتراـ القيـ اإلسالمية كالتراث الحضارم لمعثمانييف
كاحتراـ عادات كتقاليد المجتمع التركي كمجتمع مسمـ كفؽ صيغة عادلة كدستكرية تساكم بيف الجميع.
()2

كباختصار فإف ىذا المبحث يعالج قضية األحزاب السياسية بأنكاعيا كأيدلكجياتيا خالؿ الفترة الزمنية
(1980-1923ـ) كذلؾ في أربع مطالب ىي:

المطمب األكؿ :اإلسالـ كحزب الشعب الجميكرم (1946-1923ـ).
المطمب الثاني :اإلسالـ كاألحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية (1960-1946ـ).
المطمب الثالث :اإلسالـ كاألحزاب السياسية في تركيا (1970-1960ـ).
المطمب الرابع :اإلسالـ كأحزاب المممي جكركش في تركيا (1980-1970ـ).

المطمب األول :اإلسالم وحزب الشعب الجميوري (1946-1923م).

1
2
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أسس أتاتكرؾ مجمس األمة التركي عاـ ( 1920ـ) كاستغؿ الديف اإلسالمي لمظيكر بمظير المدافع
عنو في مكاجية سمطة الخميفة "محمد كحيد الديف" كيضـ ىذا المجمس (  )69عضكان مف عمماء الديف
كالمشايخ ،كىؤالء ىـ طالئع المدافعيف عف الشريعة اإلسالمية كىـ المرجعية الدينية ،مما أعطى
االنطباع بأف حركة "أتاتكرؾ" ىي حركة إسالمية.

()1

أوالً :تأسيس حزب الشعب الجميوري :استمر مجمس األمة الكبير حتى أكائؿ ( 1923ـ) ككاف يضـ
بيف جنباتو تكجيات متباينة أثارت مخاكؼ "أتاتكرؾ" كىك ما جعمو يؤسس حزب الشعب الجميكرم،
كالذم جاء إلى السمطة بحيازتو األغمبية في مجمس األمة الكبير الثاني ،كأصبح كماؿ أتاتكرؾ كىك
رئيس مجمس األمة كرئيس حزب الشعب الذم حصؿ عمى رخصة قانكنية رسمية في التاسع مف
سبتمبر ( 1923ـ) كتشكمت أكؿ ك ازرة تمثمو برئاسة "فتحي أيكقيار" في (  14أغسطس 1923ـ) ،كىنا
أصبح حزب كاحد يسيطر عمى الحياة السياسية بشكؿ مطمؽ كال تكجد لو معارضة داخؿ البرلماف
(مجمس األمة) ككاف أكؿ قرار اتخذه المجمس الجديد نقؿ عاصمة الحككمة كالبالد إلى أنقرة مع التعيد
بالدفاع كالحفاظ عمى اسطنبكؿ ،كأضيفت مادة إلى الدستكر التركي تقكؿ "أنقرة ىي مركز الحككمة
كستظؿ مركز الحككمة األبدم" ،كلـ تستمر حككمة فتحي أكقيار أكثر مف شير بسبب القمؽ في
األكساط السياسية مف تكجيات أتاتكرؾ الديكتاتكرية ،كاستقالت الك ازرة في (  27أكتكبر 1923ـ) ،كفي
( )29أكتكبر صارح أتاتكرؾ المجمكعة النافذة داخؿ حزب الشعب الجميكرم في اجتماع خاص
بقكلو" :أييا األصدقاء :غدان سنعمف الجميكرية" كأصبحت تركيا دكلة جميكرية في ليمة
(1923/10/29ـ) كأصبح أتاتكرؾ رئيسان لمجميكرية ،كأصبح "أكنكنك" رئيسان لمكزراء كرئيس حزب
الشعب ،كتخمى أتاتكرؾ عف رئاسة الحزب لتكلي رئاسة الجميكرية.

()2

1
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كبذلؾ أصبحت تركيا جميكرية عممانية ال تصدر ق ارراتيا أك سياساتيا عف مرجعية دينية ككاف ال بد
مف إصدار دستكر جديد ليا عرؼ باسـ "قانكف التشكيالت األساسية رقـ (  ")491في ( )20ابريؿ عاـ
(1924ـ) ،كظؿ ىذا الدستكر ىك دستكر تركيا حتى (1960ـ).

()1

كبذلؾ عمى طريقة عممنة الجميكرية قمبت االتاتكركية أك الكمالية تركيا رأسان عمى عقب بحجة االلتحاؽ
بالعالـ الغربي المتحضر كاالنعتاؽ مف عالـ الشرؽ المتخمؼ لدرجة أف بعض الباحثيف قالكا "أتاتكرؾ
يكد أف تككف تركيا مسيحية ،كحيث أنو ال يمكنو تحكيؿ األتراؾ عف اإلسالـ فقد حاكؿ أف يضعؼ
تأثيره بكسائؿ متعددة".

()2

المطمب الثاني :اإلسالم واألحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية (

-1946

1960م).
رغـ كؿ تسمط العممانية االتاتكركية ،إال أنيا حممت في داخميا تناقضات عديدة كخاصة فيما يتعمؽ
بأزمة اليكية ،فقد قدمت الكمالية نفسيا لممكاطف التركي كاألمة التركية كلمعالـ باعتبارىا نمكذجان لمحداثة
كالعصرنة كالتقدـ في مكاجية االرتداد كالتخمؼ كالرجعية ،إال أف الممارسة الكمالية عكست كالى و
حد
بعيد مدل تخمؼ كانحطاط ىذه اإليديكلكجية التي عكست ركحان فاشية متصمبة يىزمت في الحرب
العالمية الثانية ،كلـ يعد ممكنان تعايشيا مع العصر كقيمو الجديدة ،كما أف التطكرات الداخمية في تركيا
كخاصة القيـ كاألشكاؽ الدينية التي قمعيا أتاتكرؾ بقكة كعنؼ غير مسبكقيف ،كانت تبحث ليا عف
متنفس كبدا أف النظاـ الكمالي العمماني كنظاـ الحزب الكاحد أضيؽ مف التطكرات السياسية

1
2
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كاالجتماعية كالثقافية كحتى االقتصادية التي عاشتيا تركيا حتى داخؿ الحزب الجميكرم نفسو ،لذلؾ
كاف ال بد مف متنفس ليذه األكضاع كىذا ما سيتـ تناكلو في ىذا المطمب.

أوالً :إعالن التعددية الحزبية وظيور الحزب الديمقراطي :أدت جممة مف التطكرات كالتناقضات إلى
شعكر "عصمت اكنكنك" بضركرة إيجاد متنفس ليذه التطكرات ،ككجد أنو ال مفر مف إعالف التعددية
الحزبية السياسة ،خاصة كأف أتاتكرؾ سبؽ لو كأف حاكؿ اصطناع حزب معارض صكرم مف قبؿ كىك
"الحزب الجميكرم الحر" ،ذلؾ أف أتاتكرؾ كاف لديو شعك انر بأف التعددية الحزبية ىي أحد أدكات
العصرنة كالتطكر ،كفي نكفمبر (1945ـ) أشار عصمت اكنكنك إلى أنو حاف الكقت إلجراء تعديؿ في
النظاـ السياسي كأعمف أنو" :لمبقاء مع متطمبات البالد كالتعايش مع جك الحرية كالديمقراطية ،فإنو
سيككف باإلمكاف تككيف حزب سياسي آخر" ،كمع ظيكر مجمكعة معارضة داخؿ حزب الشعب
الجميكرم كخاصة أثناء مناقشة ميزانية ك ازرة التجارة عاـ ( 1945ـ) يتزعميا فؤاد ككبر بممي كعدناف
مندريس كجالؿ بابار كرفيؽ قكرالتاف ،كطردت ىذه المجمكعة مف حزب الشعب الجميكرم ،كأسست
حزبان جديدان ىك "الحزب الديمقراطي" في السابع مف يناير عاـ ( 1947ـ) بزعامة جالؿ بابار ككاف ىذا
ىك الحزب الثاني في تركيا بعد حزب "النيضة القكمية" كالذم كاف قد دخؿ االنتخابات المحمية في
تركيا عاـ (1946ـ) كحقؽ بعض النجاح ،كما دخؿ انتخابات ( 1950ـ) كلـ ينجح في الحصكؿ عمى
أية أصكات ،كأسس ىذا الحزب رجؿ األعماؿ التركي "نكرم داميراغ" كذلؾ في يكليك عاـ ( 1945ـ).
()1

كىكذا دخمت تركيا مرحمة سياسية جديدة ىي مرحمة التعددية السياسية كالحزبية ،كجرت أكؿ انتخابات
بمدية في ظؿ التعددية الحزبية في (
1

 )26مايك ( 1946ـ) كلـ يدخميا الحزب الديمقراطي كأجريت
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االنتخابات العامة في ( )21يكليك ( 1946ـ) كدخميا الحزب الديمقراطي ،كانضـ إليو المارشاؿ "فكزم
جاقماؽ" المشيكر بتدينو كشرفو كاستقامتو كحب الناس لو ،كما كاف لو مكانة متميزة بيف الجماعات
الدينية ،كاستطاع الحزب الديمقراطي الحصكؿ عمى ( )64مقعدان.

()1

كفي انتخابات عاـ (  )1950فاز الحزب الديمقراطي بأغمبية مقاعد البرلماف التركي (  )%53.6مف
مجمكع مقاعد البرلماف ،كأصبح جالؿ بابار رئيسان لمجميكرية ،كعدناف مندريس رئيسان لمكزراء كظؿ
الحزب يحكـ تركيا حتى انقالب (1960ـ).

()2

ثانياً :األحزاب اإلسالمية الجديدة إبان التعددية السياسة والحزبية:

بعد فكز الحزب الديمقراطي في

انتخابات (1950ـ) ككسر شككة حزب الشعب الجميكرم ،كعدـ كضكح مكقؼ الحزب الديمقراطي مف
الديف استقاؿ "فكزم قاجماؽ" مف الحزب الديمقراطي كأسس حزبان مستقالن ىك "حزب األمة" عاـ
(1948ـ) كانضـ إليو التيار الديني داخؿ الحزب الديمقراطي ،كأكد حزب األمة عمى حرية الكجكد
كالمعتقد لألفراد كممارسة الديف بالمغة التي يريدكنيا ،كفي ( )4فبراير عاـ ( 1949ـ) رفع األذاف بالمغة
العربية في المجمس الكطني الكبير ،كعمقت صحيفة "ككدرت" الناطقة باسـ "حزب األمة" كطالب حزب
األمة كالحزب الديمقراطي معان بإلغاء المبادئ الستة الكمالية مف الدستكر إذ ال يجكز إبقاؤىا في ظؿ
التعددية السياسية كالحزبية كقبؿ "اكنكنك" ىذا الجدؿ كقاـ بحذؼ مبادئ الحزب الكمالي مف الدستكر
التركي ،كأصبح لحزب األمة كجكده المؤثر في الخمسينيات ،كأعاد حزب األمة تشكيؿ نفسو مف جديد
باسـ "حزب األمة الجميكرم" ،كحصؿ عمى خمسة مقاعد في انتخابات (1954ـ).

1
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()3

كشيدت فترة الخمسينات انتعاشان كاسع النطاؽ لمطرؽ الدينية مثؿ التيجانية كالنقشبندية كالقادرية كما
تأسس عاـ (1951ـ) حزب جديد ىك "الحزب الديمقراطي اإلسالمي" الذم أسسو "رفعت جكاد اتيمخاف"
كالمعركؼ بعدائو الشديد لمماسكنية كالييكدية ،لكف ىذا الحزب أغمؽ بعد ستة أشير مف تأسيسو بحجة
استخداـ الديف في السياسة.

()1

كما تأسست أحزاب أخرل مثؿ "حزب الدفاع عف اإلسالـ" كحزب "النيكض الكطني" ككميا أحزاب ذات
عصر جديد في تركيا عبر عنو نائب الحزب الديمقراطي في الجمعية
فمسفة كبرامج إسالمية ،كبزغ
ه
الكطنية قائالن" :أتاتكرؾ كانت رئاستو تعبي انر عف االستقالؿ ،كاكنكنك كانت رئاستو تعبي انر عف الشمكلية،
كبابار رئاستو كانت تعبي انر عف الحرية".

()2

و
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ أف اإلسالـ ظؿ حاض انر كبقكة في حسابات األحزاب التركية حتى أكثرىا
عممانية كخاصة أكقات االنتخابات ،فقد تعاكف مثالن عصمت اكنكنك مع حزب األمة الجميكرم ذات
الجذكر اإلسالمية ككانت القاعدة التصكيتية لحزب الشعب في كسط األناضكؿ تأتي مف الطريقة
البكتاسية ،كيمكف القكؿ أيضان أف عقد الخمسينيات شيد عنؼ المكاجية بيف الكمالية كاإلسالـ في
تركيا ،كىك عصر التأسيس لظيكر الحركة اإلسالمية المعاصرة كالتي ستعبر عف نفسيا بشكؿ سياسي
مستقؿ فيما بعد ،كما كاف ىذا العقد ىك عقد عكدة اإليماف كاحتراـ اإلسالـ كديف في مكاجية التيارات
اإللحادية التي عبر عنيا حزب الشعب الجميكرم الكمالي ،كما كاف عقد الخمسينات عقد تراجع النفكذ
الكمالي خاصة كالعمماني عامة ،كىك عقد انحطاط العممانية التي أرساىا أتاتكرؾ ،كبدأ عيد أسممة
الحداثة بدالن مف العممانية الكمالية.

1
2
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المطمب الثالث :اإلسالم واألحزاب السياسية في تركيا (1970-1960م).
مثمت فترة الخمسينيات مرحمة التحكؿ الديمقراطي في تركيا ككسر احتكار الكمالية ممثمة بحزب الشعب
الجميكرم لمحياة السياسية ،فكاف فكز الحزب الديمقراطي في انتخابات ( 1950ـ) الحدث األىـ عمى
اإلطالؽ في تاريخ تركيا المعاصرة ،كمثؿ مجيء "عدناف مندريس" إلى السمطة تحديان كاضحان لسمطة
البيركقراطية العسكرية كمصالحيا كالتي اعتبرت نفسيا حامية لمميراث الكمالي العمماني ،في حيف
رفض الحزب الديمقراطي أف يتقرر مصير البالد مف خالؿ نخبة عسكرية بيركقراطية متحالفة مع
الحزب الجميكرم كالدكلة الكمالية ،كرغـ انفصاؿ قيادة الجيش عف رئاسة الدكلة التركية بعد مكت
أتاتكرؾ ،إال أف الجيش ظؿ مؤسسة ذات طابع خاص يقكـ باإلشراؼ كالمراقبة لمجمؿ العممية
السياسية كالتدخؿ لضبطيا عند الضركرة كحماية التعاليـ الكمالية عمى قدـ المساكاة مع حماية الحدكد،
ككاف ال يتكارع في التدخؿ بشتى الطرؽ عندما يشعر أف العممانية الكمالية ميددة.

()1

انقالب (1960م) وظيور مفيوم اإلسالم التركي.
يبدك أف ضباط الجيش الذيف تيددت أكضاعيـ االقتصادية مع مجيء الديمقراطييف إلى السمطة بدأكا
يتعاطكف مع السياسة ،كظيرت يعصبة صغيرة في الضباط عاـ ( 1954ـ) في اسطنبكؿ ثـ في أنقرة
لمناقشة الكضع السياسي ،كبحمكؿ عاـ ( 1957ـ) طرحت فكرة االنقالب العسكرم في أكساط ىؤالء
الضباط كاعادة "اكنكنك" إلى السمطة ،بيد أف قائد القكات المسمحة التركية "جماؿ ككرسيؿ" نظـ مع
مجمكعة أخرل مف الضباط كككنكا قيادة عميا كنفذكا انقالب عسكرم ليمة ( )27مايك (1960ـ).
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()2

كفي إعالف الجيش لمشعب حكؿ االنقالب ذكر أنو أنيى حكـ الحزب الديمقراطي كأف الجيش ىك الذم
يتكلى مقاليد السمطات التنفيذية كالتشريعية ،كتأسست "لجنة الكحدة الكطنية" تحت قيادة الجنراؿ "جماؿ
ككرسبؿ" كالذم ترأس الحككمة المؤقتة ،كتشكمت لجنة تحقيؽ مع المسؤكليف كالكزراء السابقيف مف
الحزب الديمقراطي كانتيت في سبتمبر (1961ـ) كمثؿ أماميا (  )592شخصان كحكمت باإلعداـ عمى
جالؿ بابار كعدناف مندريس ككزير الخارجية كالمالية كنفذت األحكاـ بحقيـ باستثناء جالؿ بابار الذم
خفضت العقكبة عنو بسبب تجاكز سنو قانكنان لحكـ اإلعداـ كتـ تخفيؼ الحكـ إلى السحف المؤبد،
كعاشت البالد حالة مف عدـ االستقرار السياسي رغـ كجكد دستكر جديد.

()1

أيجريت االنتخابات األكلى بعد االنقالب في أكتكبر سنة ( 1961ـ) كشيدت البالد ألكؿ مرة تشكيؿ
حككمة ائتالفية بسبب عجز األحزاب الجديدة في الحصكؿ عمى األغمبية في المجمس الكطني الكبير،
إال أف االختالؼ بيف األحزاب افشؿ تشكيؿ ائتالؼ حككمي كفشمت جيكد اختيار رئيس لمجميكرية،
كىك ما قاد الجيش لمتدخؿ ثانية لحسـ المكاقؼ المتأرجحة كاختار "جماؿ ككرسيؿ" رئيسان لمجميكرية
ككمؼ الرئيس "اكنكنك" بتشكيؿ أكؿ حككمة ائتالفية في تاريخ تركيا ،إال أف اكنكنك لـ يستطع انجاز
برنامجو كبدت األكضاع السياسية مضطربة ،كىذا ما قاد إلى محاكلة انقالبية جديدة في فبراير
(1962ـ) بزعامة الككلكنيؿ "طمعت ايدمير" كلكف أيحبطت المحاكلة كقبض عمى القائميف عمييا.

()2

كأقر المجمس الكطني الكبير قانكف "حماية النظاـ" لمقضاء عمى أية محاكلة انقالبية جديدة ،كلكف
حصمت محاكلة انقالبية جديدة في مايك ( 1963ـ) لكنيا أيحبطت ىي األخرل ،كأعدـ قائدىا كستة مف
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زمالئو ،كظمت األكضاع السياسية مضطربة حتى سنة (1965ـ) حيف حصؿ حزب العدالة الذم يقكده
"سميماف ديمريؿ" عمى األغمبية في البرلماف ،كمف انجازات الدستكر الجديد الذم جاء بو االنقالب منع
احتكار حزب كاحد لمحياة السياسية ،كما أنشأ مجمس لمشيكخ كمحكمة دستكرية كأعطى ىامشان مف
الحرية لمصحافة كلمجامعات كاستقالليا ،لكنو مف الناحية األخرل نص عمى تأسيس "مجمس األمف
الكطني" ليصبح تعبي انر عف ىيمنة الجيش عمى الحياة السياسية كتدخمو فييا كبذلؾ أصبحت تركيا أماـ
نظاـ سياسي يتداخؿ فيو السياسي كالعسكرم بشكؿ ال يمكف فصمو.

()1

كمع كؿ ىذه االنقالبات كسيطرة العسكر عمى مقاليد السمطة ،إال أف عقد الستينيات شيد تجذ انر
لإلسالـ في نفكس األتراؾ ،كاتجو عامة الشعب نحك األئمة كالخطباء كتزايد بناء المساجد كأعداد
الطمبة في المدارس اإلسالمية ،ففي الفترة (

 )1964-1960بني ما يقرب مف ستة آالؼ مسجد

كانتشرت حمقات تعميـ القراف الكريـ تحت إشراؼ إدارة الشؤكف الدينية الرسمية ،كبذلؾ كخالفان لما كاف
متكقعان أف انقالب ( 1960ـ) سكؼ يياجـ اإلسالـ كيعيد االعتبار لمعممانية الكمالية المتشددة كأنو
سيعيد اآلذاف إلى التركية كيغمؽ المساجد ،لكف المجنة الكطنية التي مثمت السمطة التنفيذية كالتشريعية
كانت اكبر تعبي انر عف التكييؼ مع التكجيات اإلسالمية ،كأعطت المكاطنيف حرية الديف دكف أية قيكد،
كلكف دكف استغالؿ الديف ألغراض سياسية ،كاجمع قادة االنقالب عمى جعؿ اإلسالـ أداة في يد الدكلة
كحدىا لمنع جماعات المصالح المحافظة كاألحزاب السياسية مف استغالؿ الديف.

()2

كخالصة القكؿ أف فترة الستينيات شيدت تراجع العممانية االتاتكركية ،كشيدت في نفس الكقت إثبات
الكجكد لألحزاب اإلسالمية كالبحث عف اليكية كتأكيدىا ،كظيرت نخبة جديدة مف الطالب كالنساء

1
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كالمثقفيف الذيف أضاءكا كجو اإلسالـ في تركيا ،حتى بمغت قكة التيار اإلسالمي منتياىا عاـ (1968ـ)
حيث عقد في "بكرصة" اجتماع يعرؼ باسـ "حماة المقدسات" كظيرت شعارات مثؿ "اإلسالـ قادـ"
ك"تركيا إسالمية" ،كأعمف أف الشريعة اإلسالمية ينبغي أف تعكد إلى مكانيا الطبيعي بدالن مف القانكف
المستكرد ،كأف اإلسالـ ىك ديف الدكلة كاإلسالـ ىك ديف كدكلة ال يمكف لإلسالـ أف

المبحث الثالث :حزب الرفاه (1997-1983م) من التأسيس إلى الحكم
يناقش ىذا المبحث قياـ حزب الرفاه كدكره كفاعؿ سياسي في الحياة الحزبية التركية ،ككيؼ استطاع
كحزب إسالمي أف يحقؽ صعكدان مذىالن في الحياة السياسية ،ذلؾ الصعكد الذم أكصمو إلى السمطة
كالحكـ في تركيا عاـ ( 1997ـ) كسط مككنات الحياة السياسية التركية ،كخاصة العممانية كالتي
عصفت بكجكده السياسي ،فأصدرت المحكمة الدستكرية حكمان بإغالقو كاعتباره حزبان غير مشركع كذلؾ
عاـ (1998ـ) ،لكنو يبقى تجربة ميمة خاصة عند المقارنة بيف اإلسالـ كالتيارات اإلسالمية مف جية
بالعممانية التركية مف جية أخرل ،كما مثؿ حزب الرفاه في تركيا استم ار انر لمكجو السياسي لمحركة
اإلسالمية في تركيا ،كما كاف تعبي انر جميان عف التحكالت السياسية الجديدة في المجتمع كالدكلة التركية
كالتي أطمؽ عمييا اسـ "الجميكرية الثانية" كىي تمؾ التي أرساىا "تكرجكت اكزاؿ".

()1

يناقش ىذا المبحث كؿ ما يتعمؽ بحزب الرفاه ( 1997-1983ـ) كرحمتو مف التأسيس إلى السمطة
كذلؾ في ثالثة مطالب ىي:
المطمب األكؿ :حزب الرفاه مف التأسيس إلى السمطة (1996-1983ـ).
المطمب الثاني :إيديكلكجية الحزب كبرنامجو السياسي.
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المطمب الثالث :نياية حزب الرفاه كبداية حزب العدالة كالتنمية.

المطمب األول :حزب الرفاه من التأسيس إلى السمطة (1996-1983م).
قصة حزب الرفاه تبدك مشابية لألحزاب اإلسالمية ،فالسيناريك يبدك كاحدان في كؿ مرة ،حيث يتـ
كيقدـ قادتو لممحاكمة كيمنعكف مف ممارسة العمؿ السياسي ،كلكف الدكرة الجديدة لمحياة
إغالؽ الحزب ي
السياسية تستمر ،فما أف يعكد الجيش إلى ثكناتو ،يتقدـ ممثمكف جدد لمحركة اإلسالمية بطمب إنشاء
حزب جديد كيتـ السماح ليـ ،كلكف في ظؿ سياؽ عمماني حذر كمتيقظ لكجكدىـ ،إال أف حزب الرفاه
في ىذه الحالة شذ عف المألكؼ كىك ائتالؼ حزب إسالمي أك أحزاب إسالمية مع أحزاب أخرل
كحزب الشعب الجميكرم لممشاركة في الحككمة كشريؾ صغير ،أك مكمؿ لمصكرة السياسية ،كانما
انتزع حزب الرفاه السمطة ككصؿ إلى قمب العمؽ العمماني العميؽ بتشكيمو لمحككمة كقطب مركزم في
الحياة السياسية التركية ،كيكممو حزب آخر ىك "حزب الطريؽ المستقيـ" كشريؾ في االئتالؼ ،كىنا
تكمف معضمة الحياة السياسية التركية ،التي يمكف أف تقبؿ حزب إسالمي كشريؾ في ائتالؼ حككمي
أك مكمؿ لمصكرة ،كال يمكنيا أف تقبؿ حزب إسالمي يمسؾ بزماـ الحياة السياسية كيمسؾ بمقاليد الحكـ
كالسمطة ،فيذا ال يمكف قبكلو كال تحممو ،كىذا ما يجعؿ قضية العالقة بيف العممانية كاإلسالـ قضية
مطركحة في تركيا كغيرىا ،كىؿ يقبؿ احدىما اآلخر؟ كالى أم مدل تقبؿ الديمقراطية التركية كحتى
غيرىا بكصكؿ اإلسالمييف إلى سدة الحكـ؟.

()1

أوالً :تأسيس حزب الرفاه  :عقب انقالب (  )12يكليك ( 1980ـ) حظر االنقالبيف جميع األحزاب
السياسية كاعتقمكا قادتيا كقدمكىـ لممحاكمة ،كقبض عمى اربكاف مع (  )23مف قيادات حزب السالمة
المحظكر كحككمكا أماـ محكمة خاصة ،ككجيت ليـ تيـ العمؿ عمى استبداؿ اإلسالـ بمبادئ الدكلة
القانكني كاالجتماعية كاالقتصادية كاستخداـ الديف في السياسة ،لكف اربكاف نفى التيـ المكجو إليو كرد
ة
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عمييا مظي انر أنيا عارية عف الصحة ،كلذلؾ لـ تصؿ المحكمة إلى قرار نيائي بشأف اربكاف كقيادات
حزب السالمة حتى يكليك ( 1983ـ) كعمؽ االنقالب نشاط األحزاب السياسية التي كانت قائمة قبؿ
االنقالب كتـ حميا بعد ذلؾ.

()1

كفي (  )24ابريؿ ( 1983ـ) صدر قانكف األحزاب السياسية كقانكف االنتخابات في (

 )13يكليك

( )1983كحدد قانكف األحزاب السياسية مجمكعة مف القيكد عمى االنخراط في العمؿ السياسي أىميا
أف يككف لكؿ حزب قائمة مف (  )30عضكان عمى األقؿ ،كأعضاء لمييئة التأسيسية تتـ المكافقة عمييـ
مف كزير الداخمية ،كما اشترط القانكف أف يككف لألحزاب تنظيمات في (  )34محافظة عمى األقؿ مف
مجمكع ( )67محافظة تركية ،كمنح مجمس األمف القكمي سمطة المكافقة عمى تأسيس األحزاب ،كمع
عكدة النشاط الحزبي مف جديد سنة ( 1983ـ) تأسس حزب الرفاه في (  )19يكليك ( 1983ـ) برئاسة
"عمي تركمف" ثـ انتقمت الرئاسة إلى "احمد تكداؿ" إذ كاف اربكاف كقيادات حزب "المممي جكركش" ال
يزالكف ممنكعيف مف ممارسة العمؿ السياسي.

()2

تقدـ الحزب كفؽ قانكف األحزاب بػ(  )33عضكان تأسيسيان كدخؿ في سباؽ مع الزمف لتأسيس فركع في
( )34محافظة كذلؾ في مكعدان أقصاه (

 )24أغسطس (  )1983ليمحؽ باالنتخابات العامة التي

ستجرم في (  )6نكفمبر ( 1983ـ) كنجح الحزب في تحقيؽ الشركط كالمتطمبات المطمكبة ،بيد أف
مجمس األمف القكمي اعترض عمى (  )29مف أعضاء الييئة التأسيسية ،فقدـ الحزب (  )29عضكان
جديدان بدالن منيـ ،ككاف عمى مجمس األمف القكمي أف يبدم رأيو حكؿ األعضاء الجدد خالؿ (

1

النعيمي ،احمد نكرم ،الحركات اإلسالمية الحديثة في تركيا :حاضرىا ومستقبميا  ،مرجع سابؽ ،ص .241-240

2

حبيب ،كماؿ السعيد ،الدين والدولة في تركيا المعامرة  ،مرجع سابؽ ،ص .241-240

82

)20

يكمان ،إال أنو تأخر عف المدة القانكنية كأبدل رأيو في (  )29أغسطس ،أم بعد مركر المدة القانكنية
لالعتراض ،كأبدل رأيو معترضان عمى ( )25عضكان.

()1

نظر العسكريكف إلى حزب الرفاه مف أكؿ يكـ تأسس فيو بنكع مف الشؾ كالريبة كالرفض ،فقد كاف
مفركضان أف يشترؾ الحزب في االنتخابات كلكنو منع منيا ،لكنو لـ ييأس كتقدـ إلى المجنة العميا
لالنتخابات مبرىنان عمى قيامو بتكفير كافة الشركط القانكنية كمطالبان بإدراجو ضمف األحزاب التي يحؽ
ليا دخكؿ االنتخابات ،إال أف المجنة رفضت الطمب مذعنة لقرار مجمس األمف القكمي كاعتبرت
اعتراضو نافذان عمى دخكؿ حزب الرفاه االنتخابات.

()2

كفي (  )6سبتمبر (  )1983تقدـ الحزب بقائمة جديدة بػ(  )25عضكان جديدان بدؿ المعترض عمييـ كلـ
يتـ االعتراض عمى األعضاء الجدد ،كدخؿ الحزب االنتخابات المحمية لرؤساء البمديات ألكؿ مرة في
( )25مارس (1984ـ) كحصؿ عمى نسبة (  )%4.4مف األصكات ،كحصؿ عمى رئاسة بمديتيف فقط
ىما "اركفو" ك"كاف" مف مجمكع ( )69بمدية محتالن المرتبة السادسة كاألخيرة مف بيف األحزاب المتنافسة
في ىذه االنتخابات.

()3

استفتاء شعبيان عمى الحظر السياسي
في ( )6سبتمبر (1987ـ) أجرل رئيس الكزراء "تكرجكت اكزاؿ"
ن
الذم فرضو الحكـ العسكرم عمى رؤساء األحزاب السياسية ،كجاءت النتيجة لصالح رفع الحظر بفارؽ
بسيط ،كبذلؾ عاد اربكاف إلى الحياة السياسية بعد حظر داـ سبع سنكات تقريبان ،كفي (  )9سبتمبر زار
"احمد تكداؿ" رئيس حزب الرفاه كقادة الحزب اربكاف في منزلو ،كعرضكا عميو رئاسة الحزب ،كعقد في
1
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( )11أكتكبر (1987ـ) مؤتمر حزب الرفاه الثاني كتـ انتخاب "اربكاف" رئيسان لمحزب باإلجماع ،كفي
نكفمبر ( 1987ـ) جرت انتخابات نيابية عامة في تركيا ،شارؾ فييا حزب الرفاه كحصؿ عمى نسبة
( )%7.2مف األصكات المشاركة في االقتراع محتالن المرتبة الخامسة بيف األحزاب التي خاضت
االنتخابات ،كلـ يتمكف مف دخكؿ البرلماف.

()1

كفي مارس ( )1989أم بعد عاميف مف االنتخابات السابقة ،أيجريت االنتخابات المحمية كحصؿ حزب
الرفاه فييا عمى نسبة ( )%9.8مف األصكات محققان المركز الرابع مف بيف األحزاب المشاركة كحصؿ
عمى رئاسة ( )40بمدية كحقؽ فك انز في خمس محافظات ،كبذلؾ ظيرت مؤشرات تصاعدية في شعبية
حزب الرفاه مف انتخابات إلى أخرل ،كىي مؤشرات ستككف مقدمة لمفكز المدكم لمحزب في انتخابات
البمديات في ( )27مارس (1994ـ).
عقد حزب الرفاه مؤتمره الثالث في (  )7أكتكبر (  )1990كأعيد انتخاب اربكاف رئيسان لمحزب كلكي
يتييأ لدخكؿ االنتخابات النيابية التي ستجرم في (1991ـ) تحالؼ مع حزبيف يمينييف ليتخطى حاجز
الػ(  )%10كيدخؿ المجمس الكطني الكبير ،كاستطاعت ىذه القائمة أف تحصؿ عمى نسبة ( )%16.2
مف األصكات ،كصار تمثيميا في البرلماف بػ(  )62عضكان منيـ (  )38عضكان مف حزب الرفاه .كبذلؾ
بدا الحزب كاثؽ الخطى في مسيرتو رغـ حقؿ ألغاـ التركيبة السياسية التركية ،كيكسب كؿ يكـ خبرة
ككعيان كشعبية تؤىمو لمتعامؿ مع الدكلة العميقة.

()2

ثانياً :المعود السياسي لحزب الرفاه  :في (  )10أكتكبر (  )1993عقد حزب الرفاه مؤتمره الرابع في
قاعة "أتاتكرؾ" لمرياضة كىي اكبر قاعة في أنقرة ،حضره أكثر مف (  )100ألؼ مف أنصار الحزب،

1

المرجع نفسو ،ص .17-16
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كأشار اربكاف إلى االنتخابات المحمية التي ستجرم في (  )27مارس ( 1994ـ) قائالن" :يجب أف يخرج
حزب الرفاه مف ىذه االنتخابات كأكبر حزب ألنو األمؿ الكحيد لمشعب" ،كفي المؤتمر الرابع تنبو
الحزب لدكر المرأة التركية كمصد انر لنصؼ األصكات في المجتمع ،كرسـ خطة لعمؿ المرأة كجرت
االنتخابات المحمية في (  )27مارس (  )1994كالتي دخميا حزب الرفاه بمفرده كاستطاع أف يحصؿ
عمى خمسة مالييف صكت محتالن المرتبة الثالثة بيف األحزاب المشاركة ،كلكنو حصؿ عمى اكبر عدد
مف رئاسة البمديات ،كلممرة األكلى استطاع الرفاه أف يككف رقمان صعبان في معادلة الحياة الحزبية
كالسياسية في تركيا ،بؿ أنو أصبح أقكل حزب سياسي في البالد ،إذ حصؿ عمى نسبة (  )%19.1مف
جممة األصكات المشاركة في االقتراع ،كما كاف حزب الرفاه الحزب الكحيد الذم يتصاعد التصكيت لو
مف انتخابات إلى أخرل.

()1

سيطر حزب الرفاه عمى المدف الكبرل في تركيا مثؿ اسطنبكؿ كديار بكر كارضركـ كقيصرل...الخ،
كأثبتت نتائج االنتخابات فكز الحزب في أكثر مف (

 )400مدينة كناحية كقضاء كنظرت األكساط

اإلعالمية كالسياسية في تركيا كخارجيا ،إلى صعكد حزب الرفاه كأمر مفاجئ يحمؿ في طياتو بذكر
تغير سياسي قد يككف جذريان في االنتخابات النيابية القادمة عاـ (
التيار اإلسالمي في تركيا.

 ،)1995مف حيث نمك كصعكد

()2

مثؿ األداء الجيد كالنزيو لممثمي الحزب في البمديات كالمدف الكبرل األساس الذم جعؿ الحزب يتقدـ
عمى كؿ األحزاب التركية ،حيث أحس الشعب التركي بالخدمات التي قدميا رؤساء بمديات حزب الرفاه
حتى صاركا نماذج لمنزاىة كالتفاني في العمؿ عمى مستكل العالـ ،كتجمى ذلؾ في حصكؿ الدكتكر
"خميؿ اكرف" رئيس بمدية مدينة "قكنية" العقؿ المميـ لحزب الرفاه عمى مكانة ضمف أفضؿ عشر رؤساء
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بمديات في العالـ ،كذلؾ في االحتفاؿ الذم جرل في الياباف ،كما أف "اردكغاف" عندما تكلى رئاسة
بمدية اسطنبكؿ كجدىا غارقة في الديكف ،كفتح ممفات الفساد كالتي ىزت الرأم العاـ التركي كلمدة
عاميف ،لكف اردكغاف استطاع حؿ مشكالت البمدية كاستطاع تكفير استثمارات ضخمة في دكلة كانت
غارقة في التضخـ كتعاني مشكالت اقتصادية ،ىذه المظاىر كغيرىا الكثير عبرت عف رؤل اقتصادية
في صالح الشعب التركي كالطبقات الفقيرة كالكسطى كاليامشية ،كبزغ نجـ رجميف جديديف في حزب
الرفاه ىما" :طيب اركدغاف" رئيس بمدية اسطنبكؿ ك"ممج ككجؾ" رئيس بمدية أنقرة ،كأظيرت
استطالعات الرأم تزايد شعبية الرجميف بشكؿ ممحكظ ،كبذلؾ مثمت حنكة كخبرة ممثمي حزب الرفاه في
المحميات كالبمديات نمكذجان ألكؿ حركة إسالمية تتكلى السمطة فعالن كتمارسيا في سياؽ سياسي ،مما
جعؿ الغرب يقتنع أف الكافديف الجدد في تركيا ليس ىدفيـ غزك فينا أك لندف أك باريس ،بؿ احترـ
كصكليا لمسمطة كانتظر ليرل تجربتيا كلـ ينقمب عمييا كما حدث في الجزائر.

()1

ثالثاً :حزب الرفاه والومول إلى السمطة  :كضع حزب الرفاه نصب عينيو االنتخابات النيابية التي
ستجرم في (  )25ديسمبر (  )1995لكي يثبت كيقكم جذكره في الحياة السياسية التركية ،كأصدر
الحزب بيانو االنتخابي عارضان أفكاره كأيديكلكجيتو التي تميزه عف غيره مف األحزاب كالتي تالمس
أكتار المكاطف التركي العادم ،كأعمف خطتو لحؿ مشاكؿ تركيا كتضمنت:
 تأميف االرتباط كااللتحاـ بيف الدكلة كالشعب.
 مكافحة البطالة.
 إلغاء األحكاـ العرفية المطبقة في الكاليات الجنكبية التي تسكدىا حركات التمرد الكردية.
 العمؿ عمى رفع الحصار عف العراؽ.
 االىتماـ بالقيـ المعنكية في التربية كاعتماد الطابع المممي.
1
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 إزالة الحكاجز المكجكدة أماـ اإلنتاج كاالنتقاؿ إلى نظاـ اقتصادم عادؿ.

()1

كما حث الحزب أنصاره لمكصكؿ إلى أبعد كأصغر قرية في البالد تحت شعار "المكاف الذم ال تصؿ
إليو لف يككف معؾ" ،كاستطاع حزب الرفاه أف يحصد في انتخابات (  )25ديسمبر (  )1995أكثر مف
ستة مالييف صكت كنسبة (  )%21.4مف مجمكع األصكات ،كحصؿ عمى (  )158مقعدان في البرلماف
التركي مف أصؿ (  )550مقعدان كتقدـ عمى أحزاب "الكطف األـ" ك"حزب الطريؽ القديـ" كتراجعت
أصكات اليميف ممثمة في الحزبيف السابقيف مف (

 )%51في انتخابات (  )1991إلى (  )%39في

انتخابات ( ،)1995كأصبح مف حؽ حزب الرفاه بعد حصكلو عمى أعمى نسبة مف األصكات أف يشكؿ
الحككمة التركية.

()2

كفؽ األعراؼ الدستكرية كاف مف المفركض أف يكمؼ رئيس الجميكرية "سميماف ديمريؿ" الحزب الذم
حصؿ عمى أعمى نسبة مف األصكات بتشكيؿ الحككمة ،إال أف الرعب الذم ساد األكساط العممانية
جعؿ الشككؾ كاليجمات تنطمؽ ضد حزب الرفاه ،كطالب اربكاف رئيس حزب الرفاه مف الرئيس
ديمريؿ بضركرة تكميفو بتشكيؿ الحككمة ،لكنو عجز عف تشكيميا مرتيف كفي ظؿ إصرار العممانييف
عمى إبعاد حزب الرفاه عف السمطة ،ارتبكت الساحة السياسية التركية التي كاجيت أزمة حقيقية عبرت
عف نفسيا في عجز اربكاف كحزب الرفاه عف تشكيؿ الحككمة ،كتحت ضغكط الجيش التي ال يمكف
مقاكمتيا ،كمؼ رئيس الجميكرية ديمريؿ "يمماز" بتشكيؿ الحككمة مع حزب "الطريؽ المستقيـ" ،كبدعـ
مف حزب اليسار الديمقراطي بقيادة "بكلنت أجاكيد" فيما عرؼ بائتالؼ اإلكراه كذلؾ في (  )12مارس
(.)1996
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كسرعاف ما انيارت حككمة االئتالؼ القيرم في ( )6يكنيك (  )1996كحينيا تـ تكميؼ اربكاف بتشكيؿ
الحككمة الرابعة كالخمسيف متحالفان مع حزب "الطريؽ المستقيـ" ،في (

 )29يكنيك (  )1996كناؿ

االئتالؼ ثقة البرلماف في (  )8يكليك (  )1996كأصبح "نجـ الديف اربكاف" أكؿ رئيس كزراء تركي في
ظؿ العممانية المحركسة بقكة العسكر كحمؼ األطمسي ،كالدعـ الغربي كاألمريكي كانحنت كؿ تمؾ
الجيات لقكاعد الديمقراطية خكفان مف إجراء انتخابات برلمانية جديدة سكؼ تأتي حسب كؿ التكقعات
"بالرفاه" مرة ثانية كأقكل مما كاف ،كلـ يكف أماـ العسكر سكل القبكؿ باربكاف في السمطة كلكف فيتح
باب الصراع بيف الطرفيف :اإلسالـ ممثالن بحزب الرفاه كاربكاف ،كالعممانية ممثمة بقكة العسكر كاألحزاب
العممانية ،كاستخدمت فيو النخب العممانية الكسائؿ القضائية في ظؿ عجزىا عف التعامؿ مع قكة
سياسية تراىا معادية لمكمالية في ظؿ نظاـ ديمقراطي تعددم ،كأصبحت تركيا في معركة صراع عمى
الييمنة السياسية منذ خريؼ (1996ـ) ،كاتخذت المعركة في المقاـ األكؿ شكؿ حرب ثقافية بيف النخب
اإلسالمية كالكمالييف ،كلكف ما لبثت ىذه المعركة أف كصمت إلى نياية مؤقتة مع حظر حزب الرفاه في
يناير ( )1998بمكجب قرار مف المحكمة الدستكرية.

()1

لـ يكف مف السيؿ تسميـ الجميكرية األكلى الكمالية إلى ما بات ييعرؼ في تركيا باسـ "الجميكرية
الثانية" أك ما بعد الكمالية كالتي كاف ابرز دالالتيا مجيء حزب الرفاه إلى السمطة ،كاعتبر الجيش أف
الخطر األكؿ الذم ييدد األمف القكمي التركي ىك "الخطر األصكلي" ،كفي (  )28فبراير (  )1997تقدـ
مجمس األمف القكمي بمذكرة إلى رئيس الكزراء طالبو فييا باالستجابة لمطالب الجيش التي بمغت ( )81
مطمبان حماية لمتراث العمماني كالكمالية ،فيما أطمؽ عميو اسـ "االنقالب الرابع" في تاريخ تركيا الحديثة،
كعرؼ أيضان باسـ "انقالب ما بعد الحداثة" كىك انقالب ابيض لـ تتحرؾ فيو الدبابات كلكف استخدمت

1

ىاينس ،كرامر ،تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد  ،تعريؼ فاضؿ جتكر ،مكتبة العبيكاف ،2001 ،ص .128
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مؤسسات الدكلة الكمالية التي ال يمكف قيرىا أك التغمب عمييا ،كلـ يستطع حزب الرفاه الصمكد أماـ
ضراكة المعركة ،خاصة بعد رفع رئيس االدعاء العاـ دعكل أماـ المحكمة الدستكرية طالب فييا بحظر
نشاطات حزب الرفاه في (  )21مايك (  ،)1997فتقدـ اربكاف باستقالتو في (  )18يكنيو (  )1997إلى
رئيس الجميكرية "ديمريؿ" الذم قبميا ككمؼ "مسعكد يمماز" بتشكيؿ حككمة جديدة ،كبذلؾ تـ اإلجياز
عمى اآلماؿ التي كانت معقكدة عمى إمكانية تحكؿ الدكلة الكمالية إلى دكلة تحترـ الديمقراطية كالقانكف
كالدستكر.

()1

المطمب الثاني :نياية الرفاه وبداية حزب العدالة والتنمية.
يكـ ( )16يناير ( )1998صدر قرار اإلغالؽ مف المحكمة الدستكرية العميا بأغمبية تسعة أصكات ضد
صكتيف ،كأعمف رئيس المحكمة القرار في مؤتمر صحفي كمعو كؿ أعضاء المحكمة ،كعقب نشر
القرار القاضي بإغالؽ حزب الرفاه في الجريدة الرسمية بتاريخ (

 )22فبراير (  )1998انتيى الكجكد

القانكني لحزب الرفاه ،كبطمت عضكية أعضائو في المجمس النيابي حاؿ نشر القرار في الجريدة
الرسمية.
إغالؽ حزب الرفاه أعاد إلى األذىاف سؤاالن حكؿ مشركعية الجميكرية التركية كحكؿ ىكيتيا كطريقة
تنظيميا مف جديد ،حتى أضحت تعبي انر عف قمؽ المجتمع التركي الذم ضاؽ ذرعان باستبدادىا كطغيانيا
كتسمطيا كتصمبيا في أيديكلكجية فاشية ترفض الرأم األخر كترفض حرية التعبير كالتداكؿ عمى
السمطة كحؽ الشعب في االختيار.

()2

1

معكض ،جالؿ ،مناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية  ،ط ،1مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،1999 ،ص .73-72
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لـ يزعج إغالؽ حزب الرفاه زعيـ الحركة اإلسالمية ذات الكجو السياسي في تركيا ،فمـ تكف ىذه ىي
المرة األكلى التي يغمؽ فييا حزب إسالمي ،فقد أغمؽ العسكريكف العممانيكف حزب النظاـ الكطني بقرار
مف المحكمة الدستكرية العميا في ( )20مايك (  ،)1971ثـ إغالؽ حزب السالمة بعد انقالب ( )1981
ثـ حزب الرفاه .إف إغالؽ حزب يعبر عف الحركة اإلسالمية التركية ال يعني كقؼ التغيير كال التعبير
السياسي لإلسالـ عف الكجكد أك انتياء تمثيمو السياسي في الحياة الحزبية ،لذلؾ قاؿ اربكاف بعد غمؽ
الحزب" :إف إغالؽ حزب الرفاه ال يعد نياية األمر ككنو نقطة بسيطة في مجرل أحداث التاريخ كأنو
لف يبطئ حركتو".

()1

كعقد اربكاف مؤتم انر صحفيان عبر فيو عف احترامو لقرار المحكمة الدستكرية العميا ،حتى لك كانت
مخطئة كدعا أعضاء حزبو إلى االلتزاـ كاليدكء كالحذر كاليقظة مف محاكالت شؽ الصفكؼ كاختالؽ
الفتف ،كما اصدر تعميمات كاضحة ألنصار الحزب بعدـ القياـ بردكد أفعاؿ عنيفة كمتطرفة كما كجو
رسالة إلى األصدقاء العرب طمئنيـ فييا" :إخكاني العرب ال تقمقكا عمى المستقؿ" ،كعبرت العكاصـ
الغربية عف رفضيا لحؿ حزب الرفاه ،كتحكؿ أعضاء حزب الرفاه إلى اكبر كتمة برلمانية كلكنيـ
مستقمكف ( )150نائبان ،كتـ تأسيس حزب الفضيمة قبؿ قرار إغالؽ حزب الرفاه ،كترأس حزب الفضيمة
"إسماعيؿ أليكتيف" كانتقؿ إلى حزب الفضيمة كافة نكاب حزب الرفاه ،ثـ تخمى "إسماعيؿ اليكتيف" عف
رئاسة الحزب ليفسح المجاؿ أماـ "رجائي قكطاف" ،الذم أصبح رئيسان لحزب الفضيمة في المؤتمر
الطارئ لمحزب المنعقد في (1998/5/14ـ) ،ثـ جدد الحزب انتخابو مرة أخرل في المؤتمر المنعقد في
(2000/5/14ـ) في مكاجية "عبد اهلل غكؿ" ،الذم يعبر عف جيؿ جديد داخؿ الحركة اإلسالمية ،ثـ
تـ إغالؽ حزب الفضيمة في (  )2001/6/22ليؤكد اقتناع جيؿ الشباب في الحركة اإلسالمية كالذيف
يطمؽ عمييـ في تركيا "المجددكف المعاصركف" بأف المسيرة التي قادىا اربكاف منذ عاـ (

1970ـ)

بحاجة لممراجعة كاعادة النظر في ظؿ السياؽ التركي المعقد كالذم تعرؼ دكلتو العممانية العنيدة
1

نكر الديف ،محمد ،قبعة وعمامة  ،مرجع سابؽ ،ص .84-83
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"بالدكلة الخفية" ،كما عبر عف ذلؾ جانكيز شاندار ،كأف ىذه الدكلة بحاجة إلى إعادة ترتيب قكاعد
المعبة السياسية مف جديد داخؿ صفكؼ الحركة اإلسالمية السياسية .كمف ىنا جاء تأسيس الجيؿ
الجديد لحزب ىك حزب "العدالة كالتنمية" كىك الحزب الذم يحكـ تركيا منذ عاـ ( 2002ـ) كحتى اليكـ،
بأغمبية ساحقة لـ تعرفيا الحياة السياسية في تركيا (

 )363مقعدان لتحظى كألكؿ مرة منذ انقالب

( )1960بنظاـ حزبي مريح ،حيث يكجد حزب يمثؿ قمب اليميف التركي كمركزه بامتياز كمعارضو يعبر
عنيا حزب يسارم ،كيعبر حزب "العدالة كالتنمية أك حزب "الديمقراطية المحافظة" ،عف اإلسالمييف
كجميكر الرفاه القديـ كيعبر عف القطاعات المؤيدة ألحزاب اليميف التي انيارت كلـ يعد ليا كجكد مثؿ
حزب "الكطف األـ" كحزب "الطريؽ المستقيـ" كغيرىا ليظؿ الفكر الممي الذم أرسى جذكره اربكاف
متجذ انر بقكة في الكاقع التركي كمرشحان لمعكدة مرة أخرل كأقكل مف السابؽ.

 1عبد الجميؿ ،طارؽ ،الحركات اإلسالمية في تركيا المعامرة  ،مرجع سابؽ ،ص .161-159
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()1

الفمل الرابع
حزب العدالة والتنمية (نموذج اإلسالم التركي المعامر).
و
مبحث منيا بجانب مف جكانب حزب العدالة كالتنمية
يتضمف ىذا الفصؿ ثالثة مباحث يتعمؽ كؿ
(النمكذج التركي المعاصر) ،كما كيتضمف كؿ مبحث منيا عدة مطالب كذلؾ عمى النحك اآلتي:

المبحث األول :نشأة حزب العدالة والتنمية.
 المطمب األكؿ :الجذكر التاريخية كاإلسالمية لحزب العدالة كالتنمية.
 المطمب الثاني :مبادئ كأىداؼ حزب العدالة كالتنمية.
 المطمب الثالث :المكاجية بيف حزب العدالة كالتنمية كالعممانية كالعسكر.

المبحث الثاني :ومول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم.
 المطمب األكؿ :تطمعات حزب العدالة كالتنمية نحك الحكـ.
 المطمب الثاني :أسباب الفكز الساحؽ لحزب العدالة كالتنمية في االنتخابات البرلمانية
(2002ـ).
 المطمب الثالث :حزب العدالة كالتنمية كعصر الجميكرية الثالثة.
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المبحث الثالث :حزب العدالة والتنمية (  )10سنوات من النجاحات واإلخفاقات.
 المطمب األكؿ :االنجازات التي كانت كراء االنتصار التاريخي لمحزب في االنتخابات الثالثة.
 المطمب الثاني :االنجازات في مجاالت تحقيؽ العدالة.
 المطمب الثالث :االنجازات في مجاالت التنمية.
 المطمب الرابع :اإلخفاقات كالتحديات التي تكاجو حزب العدالة كالتنمية.

الفمل الرابع
حزب العدالة والتنمية (نموذج اإلسالم التركي المعامر).
يتناكؿ ىذا الفصؿ نشأة حزب العدالة كالتنمية كجذكره التاريخية كالمبادئ التي قاـ عمييا ،ككيؼ
استطاع مكاجية العممانية االتاتكركية المدعكمة بقكة العسكر ،كما يتناكؿ الفصؿ سياسات الحزب
كأىدافو ككيؼ استطاع أف يمثؿ نمكذجان لممزاكجة بيف الديمقراطية كاإلسالـ ،كبيف الحداثة كاإلرث
الثقافي كالديني ليعبر عف استم اررية مف نكع جديد لمحركة اإلسالمية في تركيا ،كأف يككف مككنان
أسياسيان في النظاـ الحزبي التركي ،كيتضمف ىذا الفصؿ ثالثة مباحث يتضمف و
كؿ منيا عدة مطالب
كذلؾ عمى النحك اآلتي:
المبحث األكؿ :نشأة حزب العدالة كالتنمية.
المبحث الثاني :كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى الحكـ.
المبحث الثالث :االنجازات التي حققيا الحزب.

المبحث األول :نشأة حزب العدالة والتنمية.
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يتناكؿ ىذا المبحث نشأة حزب العدالة كالتنمية كجذكره التاريخية كاإلسالمية ،كما يتضمف المبادئ
األساسية التي قاـ عمييا الحزب كتبناىا في سياساتو المختمفة كاألىداؼ التي سعى إلى تحقيقيا ،كما
يتضمف ىذا المبحث المكاجية بيف حزب العدالة كالتنمية كحزب إسالمي مع العممانية الكمالية
كالعسكر ،كيأتي ىذا المبحث في ثالثة مطالب ىي:
 المطمب األكؿ :الجذكر التاريخية كاإلسالمية لحزب العدالة كالتنمية.
 المطمب الثاني :مبادئ كأىداؼ حزب العدالة كالتنمية.
 المطمب الثالث :المكاجية بيف حزب العدالة كالتنمية كالعممانية كالعسكر.
المطمب األول :الجذور التاريخية واإلسالمية لحزب العدالة والتنمية.
بعد قرار المحكمة الدستكرية العميا بإغالؽ حزب الرفاه كالصادر بتاريخ (  16يناير  )1998كعقب نشر
القرار في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ (  22فبراير 1998ـ) ،انتيى الكجكد القانكني لحزب الرفاه
مما أعاد السؤاؿ الكبير حكؿ مشركعية الجميكرية التركية كحكؿ ىكيتيا كطريقة تنظيميا مف جديد،
حتى أضحت تعبي انر عف قمؽ المجتمع التركي الذم ضاؽ ذرعان باستبداد السمطة كصالفتيا كغركرىا
كطغيانيا كتسمطيا عمى كؿ مقاليد الحياة في المجتمع التركي ،كخاصة في الحياة السياسية كالحزبية،
كبالتالي فتح مف جديد باب الصراع بيف العممانية األحادية التي تجاكزىا الزمف كالتي ترفض حؽ الناس
في حريتيـ الفكرية كالدينية مف جية ،كبيف اإلسالـ التركي كتعبير عف الرغبة في النيكض بتركيا نحك
كضع يككف أكثر تعبي انر عف الديمقراطية كالحداثة في مقابؿ نخب تقميدية تعبر عف العممانية كاالستبداد،
كترفض الرأم األخر كترفض حتى حرية التعبير كترفض التداكؿ عمى السمطة كحؽ الناس في اختيار
حكاميـ.

()1

 1جاف ماركك ،اإلسالم السياسي في تركيا  ،في عمرك الشكبكي ،إسالميكف ديمقراطيكف ،القاىرة ،مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية،
 ،2004ص .184-183
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مثؿ الكضع السابؽ األرضية التاريخية كالمكضكعية التي شكمت األرضية المناسبة النطالؽ حزب
إسالمي جديد ،كمما سرع ذلؾ إغالؽ حزب الفضيمة في ( 2001/6/22ـ) ليؤكد اقتناع جيؿ الشباب
في الحركة اإلسالمية كالذيف أيطمؽ عمييـ اسـ "المجددكف المعاصركف" بأف المسيرة التي قادىا "نجـ
الديف اربكاف" منذ عاـ ( 1970ـ) بحاجة إلى مراجعة كاعادة نظر كتجديد في ظؿ السياؽ التركي
المعقد ،كالذم تعرؼ دكلتو العممانية العنيدة بالدكلة الخفية ،كما عبر عف ذلؾ "جانكيز شاندار" كأف
ىذه الدكلة بحاجة إلى ترتيب قكاعد المعبة السياسية مف جديد ،كمف ىنا بدأ تأسيس ىذا الجيؿ الجديد
لمحركة اإلسالمية التركية ،كالذم تـ التعبير عنو بحزب "العدالة كالتنمية" كىك الحزب الذم يحكـ تركيا
منذ عاـ ( 2002ـ) بأغمبية لـ تعيدىا تركيا مف قبؿ ،كبذلؾ تأسس حزب العدالة كالتنمية كفرع جديد
مف جذكر إسالمية ليعبر عف مفيكـ جديد في الحياة السياسية التركية كىك مفيكـ (الديمقراطية) ،كما
يعبر عف اإلسالمييف كجميكر حزب الرفاه كغيره مف األحزاب اإلسالمية السابقة كيعبر عف قطاعات
كاسعة مف الشعب التركي المؤيدة ألحزاب اليميف.

()1

الف حزب العدالة كالتنمية بكجو مف الكجكه ىك تعبير عف استم اررية مف نكوع معيف كجديد لمحركة
اإلسالمية في تركيا كيعبر عف فكر كرؤية جديدة "الممي جكركش" كخبرة "حزب الرفاه" ،ككما يقكؿ
"جاف ماركك" فمـ يكف كصكؿ حزب العدالة كالتنمية كزعيمو "رجب طيب اردكغاف" إلى السمطة مجرد
مغامرة سياسية حزبية انتخابية ،كانما يمكف اعتباره حدثان يتجاكز بكثير الحياة السياسية في تركيا ،بؿ
أف حزب العدالة كالتنمية كانتصاره الساحؽ في انتخابات ( 2002ـ) أسفر عف تصفية طبقة سياسية
كاممة ،كأعاد بناء طبقة سياسية كنخبة سياسية جديدة ،مما حدا ببعض المحمميف إلى اعتبار كصكؿ
حزب العدالة كالتنمية "انقالب مدني" في الحياة الحزبية التركية ،فبعدما كاف الجيش ىك الذم يتدخؿ

1

حبيب ،كماؿ السعيد ،الدين والدولة في تركيا المعامرة  ،مرجع سابؽ ،ص .351-350
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إلعادة ىندسة الحياة السياسية كالحزبية في تركيا ،فإف الجماىير كاختياراتيا ىي التي أعادت بناء ىذه
الحياة مف جديد.

()1

المطمب الثاني :برنامج حزب العدالة والتنمية وأىدافو.
تشيد تركيا رغبة عارمة في التغيير كذلؾ في كقت حساس كحرج ،حيث تؤثر المشكالت الخطيرة
سمبيا عمى حياة المكاطنيف اليكمية كعمى
المييمنة عمى الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية نا
تأثير ن
قادر عمى التغمب عمى
مستقبميـ ،فتركيا اآلف تنتظر تشكيؿ "حزب سياسي" يمتمؾ رؤية كحيكية تجعمو نا
ىذه المشكالت ،كتحقيؽ السالـ كاألمف كالرفاىية لممكاطنيف ،كدفعيـ نحك النظر بثقة إلى مستقبميـ .إف
تركيا في ىذه الفترة التي فرغت فييا المفاىيـ مف مضامينيا ،كسقطت عف القيـ دالالتيا ،كفقدت
الكممات معانييا ليي في أمس الحاجة اآلف إلى مفيكـ جديد ،كحركة ذات عزيمة كاصرار قادرة عمى
رؤية الحاضر كاستشراؼ المستقبؿ ،كالى منافسة شريفة ،كككادر مقدامة مجيزة بالعمكـ كالمعارؼ التي
تجمع بيف األصالة كالمعاصرة ،كما تحتاج إلى برامج كمشركعات كاقعية تفتح آفاقنا جديدة ،كؿ ىذا
يمكف أف تحققو إرادة سياسية جديدة تتسـ بالحيكية كالنشاط ،كقدرتيا عمى تكحيد المجتمع كاحتضانو،
كتكفير السالـ االجتماعي ،كتحقيؽ الثقة بيف مؤسسات الدكلة كالمكاطنيف؛ فتضطمع بتدشيف حممة
لتحقيؽ النيضة االقتصادية ،كتعمؿ عمى تكفير العدالة في تكزيع الدخؿ ،كتقضي عمى الفقر كحالة
السخط ،إف تركيا بجميع أطيافيا كما بيا مف اختالفات كتشابيات ،كيمكف القكؿ بإيجاز أنيا بكؿ ما
لدييا مف ثركات فريدة ،تمتمؾ قكة كامنة ترشحيا ألف تصبح رائدة التجديد كالتنمية كالسالـ كاالستقرار
ب تركيا أف تحكميا ككادر تمتمؾ اإلرادة
كح ٍس ي
كالرفاىية في الداخؿ كفي منطقتيا كفي العالـ بأسره ى
السياسية كالعزيمة.

()2

1

جاف ماركك ،اإلسالم السياسي في تركيا  ،مرجع سابؽ ،ص .188-186
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كيرل القائميف عمى حزب العدالة كالتنمية أف

مشكالت تركيا ليست بالمشكالت التي يستحيؿ حميا

كذلؾ ألف تركيا تمتمؾ:
 مكارد طبيعية غنية تحت األرض كفكقيا.
 كتمة سكانية شابة كمفعمة بالحيكية.
زخما مف التراث التاريخي كالثقافي.

ن
 ثقافة ثرية كعريقة في بناء الدكلة.
 طاقات كامنة لممبادرة ذات المقدرة العالية عمى المنافسة الدكلية قدرات ضخمة عمى االستثمار
تؤىميا لممنافسة الدكلية.
اتيجيا يؤىميا لالضطالع بدكر مؤثر في المنطقة.

مكقعا جيكاستر ن
ن
 مركز جذب سياحي بمناظرىا الطبيعية الخالبة كبنسيجيا التاريخي.
 خصاؿ التكافؿ كالتضامف االجتماعي التي تعبر عف اليكية الكطنية كالدينية لمشعب التركي ىي
ثركة ىامة بالنسبة لتركيا.
 قدرة عمى تحقيؽ النجاح في ظؿ أصعب األكضاع ،كىك ما يشيد بو تاريخ الشعب التركي.

()1

كليذه األسباب فاف تركيا ليست عاجزة ،ككؿ ما ينبغي عمييا عممو فقط ىك تكظيؼ ىذه اإلمكانات
كالقدرات الضخمة .كمف أجؿ ىذا تشكؿ حزب العدالة كالتنمية ،كاضطمع بدكره في الساحة السياسية
كىك عازـ عمى إسعاد الشعب التركي كرفعة تركيا مف خالؿ تكظيؼ إمكانات تركيا كقدراتيا الضخمة.

1
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بناء عمى رغبة شعبية ممحة في تكظيؼ إمكانات تركيا كتمبية
لقد تأسس حزب العدالة كالتنمية
ن
احتياجات مجتمعيا .كمف ثـ كاف حزب العدالة كالتنمية يعبر عف كافة أطياؼ الشعب الذم يعيش منذ
آالؼ السنيف فكؽ بقعة جغرافية كاحدة يسكدىا السالـ كالصداقة كاألخكة ،فيتقاسـ المصير المشترؾ،
بعضا األفراح كاألتراح.
كيشارؾ بعضو ن

()1

أىداف حزب العدالة والتنمية.
 ييدؼ الحزب إلى القضاء عمى المشكالت التي يعانى منيا الشعب التركي كتركيا منذ سنكات
طكيمة.
 يسعى الحزب إلى تطكير قدرة النظاـ السياسي عمى حؿ المشكالت كاتخاذ الق اررات ،كتذليؿ كافة
العكائؽ التي تعكؽ التنمية داخؿ الكطف.
 الكصكؿ بتركيا إلى المكانة التي تستحقيا ،كذلؾ مف خالؿ ككادر صادقة ،تتسـ بالحيكية ،كتتمسؾ
بمبادئيا ،كلدييا رؤية سياسية يمكنيا أف تفتح آفاقنا أرحب لتركيا.
 تقديـ حمكؿ جذرية كدائمة لممشكالت بشكؿ يتفؽ مع الكاقع العالمي كال يتعارض مع التقاليد كالتراث
التركي ،كيتخذ مف خدمة المجتمع أساسان لو ،كيتبنى القياـ بالعممية السياسية في إطار القيـ
الديمقراطية المعاصرة كليس في إطار إيديكلكجي.
 احتضاف كافة المكاطنيف عمى اختالؼ أجناسيـ كأصكليـ العرقية كاعتقاداتيـ كتصكراتيـ لمعالـ دكف
أم تمييز بينيـ .كعمى أساس ىذا المفيكـ التعددم فإف مف األىداؼ األساسية لمحزب تطكير
الكعي بالمكاطنة ،كأف يتشارؾ األتراؾ عمى اختالؼ أجناسيـ كطبقاتيـ الشعكر بالفخر كاالنتماء
لتركيا.

()2

 1المرجع نفسو ،ص .3
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مبادئ حزب العدالة والتنمية ومرتكزاتو.
مف مبادئ الحزب األساسية القكؿ المأثكر " حريتنا مف حريتؾ" كيعتبر الحزب أف مف أىـ كاجباتو
تحقيؽ الديمقراطية مف خالؿ جعؿ الفرد في مركز جميع السياسات ،كتأميف كحماية حقكؽ اإلنساف
األساسية كحرياتو ،يرتكز الحزب عمى أساس القبكؿ بكحدة الجميكرية التركية كتكامؿ أراضييا كمبدأ
العممانية ،كدكلة القانكف الديمقراطية االجتماعية ،كالمدنية ،كالديمقراطية ،كحرية االعتقاد كتكافؤ
الفرص.
يرل الحزب أف السمبيات التي تخرب المجتمعات كالدكؿ كالتي ييدؼ الحزب إلى مكافحتيا بشكؿ
مكثؼ ىي  :الفساد كالمخالفات كالنفعية كالمحسكبية كانعداـ المساكاة أماـ القانكف كعدـ تكافؤ الفرص
كالتفرقة العنصرية كالتعصب الحزبي كاالستبداد.

إف حزب العدالة كالتنمية الذم ىك صنيعة الشعب كلساف حالو ،سيقكـ بإعادة ترسيخ الشعكر بالثقة
لدل المجتمع ،كاكساب المكاطنيف الثقة في المستقبؿ ،كالشعكر بتقدير كاحتراـ المجتمع ليـ.

كلدل الحزب مفيكـ جديد لإلدارة ييسر كال يعسر ،كيحتضف كال يطرد ،كيكحد كال يفرؽ ،كيحمي
الضعفاء المظمكميف مف األقكياء الجائريف كمف أجؿ تحقيقو سيقكـ الحزب بما يمي:
 إرساء مفاىيـ تستند عمى الحقكؽ كالحريات كفؽ المعايير العالمية في جميع المجاالت.
 حؿ المشكالت المزمنة التي تكاجييا تركيا حال جذرنيا.
 تحكيؿ تركيا إلى بمد مستديـ اإلنتاج كالنمك مف خالؿ تكظيؼ المكارد البشرية كالطبيعية المعطمة
منذ سنكات.
 القضاء عمى الفجكة في تكزيع الدخؿ ،كبيذه الكيفية يتـ رفع مستكل الرفاىية لجميع أفراد الشعب
التركي.
99

 تحقيؽ التعاكف الكظيفي في المجتمع مف خالؿ إشراؾ المكاطنيف كمنظمات المجتمع المدني في
اإلدارة العامة.
 نشر مفيكـ الشفافية التامة كالمساءلة في كؿ مجاؿ مف مجاالت الحياة العامة.
 تقديـ برنامج سياسي عصرم كعقالني ككاقعي كقابؿ لمتنفيذ في مجاالت مثؿ االقتصاد كالسياسة
الخارجية كالثقافة كالفف كالتعميـ كالصحة كالزراعة كتربية الحيكاف.
كلدل الحزب اعتقاد راسخ بأف ىذا البرنامج قادر عمى حؿ مشكالت تركيا ،كفتح آفاؽ التقدـ أماميا.

إف أىـ خاصية ليذا البرنامج تتمثؿ في قراءتو لمحاضر قراءة صحيحة كاستشرافو لممستقبؿ .كيأمؿ
القائمكف عمى الحزب أف يككف ىذا البرنامج الذم يقدمو لمشعب التركي بمثابة نقطة انطالؽ جديدة
لتركيا.

()1

المطمب الثالث :المواجية بين حزب العدالة والتنمية وبين العممانية والعسكر.
منذ سنة ( 1969ـ) كالتيار الكطني المستند لمنطمقات إسالمية يتصاعد كتعبير عف حركة اجتماعية
جديدة ،كانعكاسان لتغيرات اجتماعية كاقتصادية كثقافية شيدتيا تركيا خالؿ حقبة الخمسينيات
كالستينيات ،كعبرت عف نفسيا ككجو سياسي لإلسالـ التركي ،ككاف تأسيس أحزاب إسالمية متعاقبة
أكليا النظاـ الكطني (  26يناير  )1970ثـ حزب السالمة الكطني (  11أكتكبر 1972ـ) ثـ حزب
الرفاه (يكليك 1983ـ) ،ثـ حزب الفضيمة (ديسمبر 1997ـ) ثـ حزب العدالة كالتنمية ( 2002ـ) ،فكؿ
ىذه األحزاب اإلسالمية ىي تأكيد عمى أف الحركة االجتماعية التي تعبر عف الفكر الكطني مف
منطمؽ إسالمي ال يمكف القضاء عمييا في تركيا ،كأف جذكرىا أعمؽ مف قدرة أم نظاـ أك قكة أف
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تتخمص منيا أك تجيز عمييا ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ كمما أيغمؽ حزب سياسي إسالمي جاء حزب
آخر أقكل منو كاكبر.

()1

إال أف النظاـ السياسي التركي الذم قكامو في الكاقع قكتاف ىما :العسكر كالجيش ،كالنظاـ الحزبي
فالعسكر مثؿ دائمان ركح الدكلة التركية كحامي استقالليا ،أما النظاـ السياسي الحزبي فقد جعؿ مف
حزب الشعب الجميكرم تعبي انر عف الكجو السياسي لمدكلة التركية كالقكمية الكمالية ،فالنخبة
البيركقراطية التي كرثت الكمالية كالعممانية ابتدعت طرقان كأساليب خفية كمكشكفة في مكاجية التيارات
كاألحزاب اإلسالمية ،تحت حجة "عقمنة الدكلة التركية" كاعتبرت أف تمؾ األحزاب كالحركات اإلسالمية،
كحتى غير اإلسالمية تيدد مصالح الدكلة ،كبالتالي ال بد مف كبح جماحيـ كىذا استدعى تدخؿ
العسكر كالجيش مرات كمرات إلعادة رسـ حدكد الديمقراطية التركية ،كما يفيميا العسكر كالعممانييف،
ككما حددتيا البيركقراطية الكمالية كعمى رأسيا الجيش ،كبالتالي أصبح النظاـ السياسي لو قطباف
كحيداف ىما :القطب األكؿ ممثالن في العسكر كالبيركقراطية الكمالية ،في مكاجية القطب الثاني ممثالن
في النخب السياسية كبالذات النخب اإلسالمية كاألحزاب اإلسالمية انطالقان مف رؤية كمالية بجعؿ
النظاـ السياسي ثنائيان ،يدكر فيو الصراع بيف طرؼ قكم (العسكر كالبيركقراطية الكمالية) كطرؼ
ضعيؼ ىك الحركات كالتيارات المعارضة لمكمالية كبالذات الحركات اإلسالمية الحالية كحتى
المستقبمية.

()2

لقد سعت الطبقة الحاكمة ممثمة في الكمالية االتاتكركية مدعكمة بقكة الجيش ،لجعؿ النظاـ السياسي
التركي مناسبان لبسط ىيمنتيا السياسية كحتى الثقافية ،إال أف ىذا السعي يضعؼ بمركر الزمف كلـ

1
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يستطع تأميف االستقرار السياسي التركي ،كاستمر ىذا الكضع حتى ظيكر حزب العدالة كالتنمية في
بدايات القرف الحادم كالعشريف ،كخاصة بعد فكز الحزب في انتخابات (  3نكفمبر 2002ـ) كحصكلو
عمى أغمبية برلمانية مريحة ،األمر الذم أقمؽ الطبقة السياسية الكمالية كأقمؽ العسكر خاصة ،كأف
الشعب التركي عبر في ىذه االنتخابات عف تكقو لتعزيز الخيار الديمقراطي ،كأداة لتجديد الحياة
السياسية مظي انر ابتعاده عف الكمالية كالجيش كانقالباتيـ ،لذلؾ مارست الكمالية مدعكمة بقكة العسكر
ضغكطان ىائمة عمى حزب العدالة كالتنمية لمنع نجاحو في االنتخابات كلضماف استمرار مفيكـ
"الديمقراطية المعقمنة" التي يضع شركطيا النخبة العسكرية كالبيركقراطية ،إال أف نجاح الحزب حمؿ
معو مؤشرات تحمؿ عناكيف عريضة لتغيير الطبيعة األصكلية لمدكلة الكمالية ككؿ ما أنجزتو خالؿ
قرابة ( )80سنة ،مف االستفراد بالحكـ كالسمطة في تركيا ،كمف خالؿ التحكـ بتركيبة النظاـ السياسي
كالحزبي ،كما أف النخبة الكمالية كالعسكر أركا في نجاح حزب العدالة كالتنمية عنكانان كبي انر ككاضحان
ىباء ،كما أف الحرب
لفشميـ في استئصاؿ األصكلية اإلسالمية كأف جيكدىـ كحمالتيـ المتنكعة ذىبت ن
التي ال ىكادة فييا كالتي شنكىا إباف الحممة االنتخابية لمحزب كخاصة ضد "رجب طيب اردكغاف"،
كالمرشحيف عمى قكائـ الحزب أدت إلى زيادة تصكيت الناخبيف لحزب العدالة كالتنمية ،كىنا ظير
سقكط اإليديكلكجية القكمية التي تبناىا أتاتكرؾ كىذا يعني فشؿ البيركقراطية العسكرية كالمدنية لمعممانية
التركية.

()1

كبذلؾ انحسر الصراع بيف فاعميف أساسييف إسالمييف أصبحكا في مقدمة المدافعيف عف نظاـ
ديمقراطي شفاؼ يعتمد عمى صناعة القرار داخؿ مؤسسات الدكلة ،كبعيدان عف سطكة العسكر كيحترـ
التعددية السياسية كاالجتماعية ،كيتسع لكؿ مكاطف دكف استثناء أك تمييز ،كبيف بيركقراطية عسكرية
كبيركقراطية مؤسساتية عممانية ،ال تريد لتركيا أف تصبح دكلة ديمقراطية تعددية حقيقية بؿ تريدىا دكلة
1

معكض ،جالؿ ،مناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية  ،مرجع سابؽ ،ص .27-23
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قكمية عممانية قائمة عمى االستقطاب كاإلقصاء ،كىذا ىك جكىر الصراع بيف حزب العدالة كالتنمية مف
جية ،كالعسكر كالبيركقراطية العممانية مف جية أخرل ،كىك صراع بيف االنتصار لصكت الجماىير
كرغباتيـ كتطمعاتيـ ،كبيف الدكلة العميقة أك الدكلة الخفية أك الدكلة العممانية ،كىذا ىك محكر الصراع
الذم خاضو كال يزاؿ يخكضو حزب العدالة كالتنمية كالذم سيحدد مستقبؿ اإلسالـ السياسي كمستقبؿ
تركيا ذاتيا ،بحيث تتغير بنية الدكلة التركية مف خالؿ فؾ القيكد الحديدية التي تقيد حركة المجتمع،
كتخميص تركيا مف ارث الكمالية االتاتكركية كالعممانية األصكلية.

()1

كما تجمت إحدل المكاجيات الكبيرة بيف الكمالية كالعسكر مف جية ،كحزب العدالة كالتنمية مف جية
أخرل في منصب رئيس الجميكرية ،فبعد حصكؿ حزب العدالة كالتنمية عمى أغمبية برلمانية تمكنو مف
تعديؿ الدستكر كاختيار رئيس الجميكرية ،حيث أف رئيس الجميكرية يتـ اختياره مف البرلماف كما أف
منصب رئيس الجميكرية ىك منصب حساس كيمسؾ بزماـ مؤسسات ميمة مثؿ المحكمة الدستكرية
العميا كمجمس التعميـ األعمى ،كيدعك مجمس األمف القكمي لالنعقاد ،كما يتكلى منصب القائد األعمى
لمقكات المسمحة ،لذلؾ نشبت معركة ضارية كقد تككف معركة فاصمة بيف التيار اإلسالمي بشكؿ عاـ
ممثالن في حزب العدالة كالتنمية ،كبيف التيار العمماني مدعكمان بقكة العسكر كأف نتائج ىذه المعركة ليا
انعكاسات كدالالت عديدة تتعدل الحدكد التركية ،لتصؿ إلى العالـ اإلسالمي كالعربي كحتى العالـ
بأكممو.

()2

في ضكء ذلؾ تعيش العممانية التركية أزمة حقيقية تتمثؿ في كصكؿ رئيس جميكرية ذم جذكر
إسالمية إلى سدة الرئاسة ،كالى نفس المكاف الذم اعتاله مؤسس تركيا الحديثة "كماؿ أتاتكرؾ" كفيو
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أرسى قكاعد الحكـ مف منطمؽ عمماني ،يستبعد الديف كمو مف الحياة االجتماعية كالسياسية كحتى
القضاء العاـ في تركيا ،كىذا الكضع يعكس حساسية العممانية التركية المفرطة ألم تغيير حقيقي
مختمؼ عف ذلؾ المسار الذم خطو أتاتكرؾ ،كالذم تحكؿ عبر عقكد إلى إيديكلكجية صارمة ال يمكف
التراجع عنيا ،كنصب الجيش ليككف حاميان ليذه اإليديكلكجية مف خالؿ المادة الثانية مف الدستكر
التركي التي تقرر عممانية الدكلة ،ككذلؾ المادة (  )14مف الدستكر التي تقرر حظر جميع األنشطة
المنافية لمعممانية ،ككال المادتيف ال يمكف تغييرىما أك حتى تقديـ مقترح لتعديميما.

()1

لقد كاف انقالب عاـ ( 1960ـ) مرسخان لتقاليد تدخؿ العسكر في الحياة السياسية ،فكاف نجاح حزب
العدالة كالتنمية إنذا انر كتيديدان لمكتسبات العممانية ،تمؾ العممانية التي كضعت دستك انر يعتبر اليكـ غير
و
كاؼ لمطالب مجتمع يسعى لمتحكؿ مف الديمقراطية المعقمنة إلى الديمقراطية الحقيقية ،التي تمتزـ فييا
مؤسسات الدكلة جميعيا بما في ذلؾ العسكر كالجيش لمقانكف كالدستكر ،كأثبتت العممانية أنو يمكف
قبكؿ اإلسالمييف كقكة متكاجدة في الحياة السياسية التركية ،كلكف ال يمكف قبكليـ في قمب مؤسسات
الدكلة العممانية كمجمس الكزراء ،كلذلؾ كبعد فكز حزب العدالة كالتنمية في انتخابات ( 2002ـ) كاف
ذلؾ انقالب عرؼ باالنقالب الرابع ،كعرؼ باسـ "انقالب ما بعد الحداثة" أك "االنقالب المطيؼ" ،فيك
انقالب مؤسسي لـ يستخدـ الدبابات كالقكة العسكرية فيو ،كلكف تـ تكظيؼ التراث الحضارم كالفكر
اإلسالمي كمصالح الشعب كالمصمحة التركية إلنجاحو ،خاصة بعد أف أثبتت شخصيات الجيؿ الثاني
مف الحركة اإلسالمية كعمى رأسيـ "رجب طيب اردكغاف" كرفيؽ كفاحو "عبد اهلل جكؿ" كرئيس البرلماف
التركي "بكلنت ارينج" حيث أثبتت ىذه الشخصيات جدارتيا في تحمؿ المسؤكلية كاالقتراب مف مشاعر
الجماىير كطمكحاتيـ ،كلذلؾ أطمؽ عمييـ اسـ "المجددكف المعاصركف" كتبنكا مفيكـ "الديمقراطية
المحافظة" ،مف خالؿ التكفيؽ بيف مختمؼ االتجاىات كخمؽ مجتمع يتعايش فيو الجميع دكف استقطاب
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أك استثناء أك إقصاء .لذلؾ يرل كثير مف الباحثيف كالمحمميف في الشأف التركي أف كماؿ أتاتكرؾ ىك
مؤسس الجميكرية األكلى كالتي جاءت لألتراؾ باالستقالؿ كالعممانية ،كأف تكرجكت اكزاؿ ىك مؤسس
الجميكرية الثانية ككنو ىك أكؿ مف طرح العممانية الكمالية عمى بساط البحث كدعا النتقاد أتاتكرؾ،
كما أنو أكؿ رئيس جميكرية ثابر عمنان كبصكرة منتظمة عمى أداء الفركض الدينية كأدل فريضة الحج
في أكؿ تكليو رئاسة الحككمة ( 1983ـ) ،كانتعشت الحالة اإلسالمية في عيده كاعتبر الديف مككف
رئيسي لميكية التركية ،أما الجميكرية الثالثة كالتي تشيد تركيا مالمح تككينيا مع تسمـ حزب العدالة
كالتنمية لمقاليد الحكـ في تركيا كالساعية الكتماؿ مالمح دكلة ديمقراطية تعددية تستعيد فييا مؤسسات
الدكلة المنتخبة ىيبتيا ،كيتراجع فييا قكة كتأثير العسكر في السياسة كتكجيييا ،كفييا يتمتع المكاطف
التركي بكافة حقكقو كأصبحت المؤسسات المنتخبة (البرلماف ،الحككمة ،رئاسة الكزراء) كمعيا
مؤسسات المجتمع المدني ىي التي تكجو السياسة كلـ ييعد مجمس األمف القكمي يممي شركطو كيفرض
تكصياتو.

()1

كفي ختاـ ىذا الجزء يمكف القكؿ :إذا كاف تاريخ تركيا كمنذ منتصؼ القرف التاسع عشر يعبر عف
تنازع القكل اإلصالحية التي تحاكؿ المحاؽ بالمدنية كالحداثة الغربية ،كبيف القكل التقميدية التي تحاكؿ
االحتفاظ بما ىك قائـ خكفان عمى ىكيتيا ،كخالؿ ىذا الصراع كانت القكل اإلصالحية دائمان عممانية
كالقكل التقميدية دائمان دينية ،فاليكـ تركيا أماـ قكل اإلصالح التي تحاكؿ استمياـ الحداثة كتكييفيا
لخصكصية مجتمعيا كىكيتو الثقافية كاإلسالمية ،كىي قكل ذات جذكر إسالمية كليا كجو حديث
كحداثي ،بينما القكل المقاكمة لإلصالح كىي األحزاب العممانية كالجيش ذات كجو قديـ كرجعي ال
يمكنو مغادرة أفكار أتاتكرؾ كمبادئو التي لـ تعد قادرة عمى الحياة ،كبذلؾ اثبت حزب العدالة كالتنمية
عف إمكانية المزاكجة بيف اإلسالـ كالديمقراطية الحرة ،كالمزاكجة بيف التراث الحضارم كالحداثة ،كلذلؾ
 1معكض ،جالؿ ،مناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية  ،مرجع سابؽ ،ص .30-29

105

اعتبر الكثير مف المفكريف كالمحمميف ما حدث في تركيا نمكذجان بكؿ ما تعنيو الكممة ،كقد يككف
نمكذجان يحتذم في كثير مف البمداف العربية كاإلسالمية ،بؿ أف بعض المحمميف يذىبكف إلى أف الربيع
العربي الجارم حاليان كانت لو منطمقات تركية مستميمة مف النمكذج التركي الذم أرساه حزب العدالة
كالتنمية بعد سنة (2002ـ) كال زاؿ.

كأخي انر يمكف القكؿ أف المكاجية بيف العممانية كاالتاتكركية كنخبيا السياسية مدعكمة بقكة الجيش
كالعسكر خسرت معركتيا المريرة كالطكيمة مع التيارات كالحركات ذات الجذكر اإلسالمية ،ممثمة
باألحزاب اإلسالمية كخاصة حزب العدالة كالتنمية ،كأصبحت الحياة السياسية التركية قابمة لكجكد
رئيس لمجميكرية ذك جذكر إسالمية مثؿ "عبد اهلل جكؿ" كقابمة لكجكد رئيس كزراء إسالمي "رجب
طيب اردكغاف" ككجكد اإلسالمييف في الحككمة كالك ازرات كالمؤسسات عمى اختالفيا ،كبذلؾ حسمت
المكاجية كلك مرحميان بيف العممانية التركية كاإلسالـ التركي كلصالح اإلسالـ التركي.

المبحث الثاني :ومول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم.
تأسس حزب العدالة كالتنمية كالذم يعرؼ "بالحزب األبيض –آؽ بارتي" ،كالذم أسسو عبد اهلل جكؿ
كطيب رجب اردكغاف كبكلنت ارينج ،كمعيـ صفكة العقكؿ المفكرة في تركيا مثؿ احمد داككد اكغمك،
كاكتسح الحزب اإلسالمي األحزاب العممانية القديمة فيما يشبو "الثكرة الصامتة" عاـ ( 2002ـ) ثـ عاد
كاكتسح االنتخابات في ابريؿ عاـ ( 2007ـ) ،ثـ استطاع عبد اهلل جكؿ أف يصؿ إلى قمب العممانية
كيحتؿ منصب رئيس الجميكرية ،كبذلؾ استعاد اإلسالـ كأبناؤه مكانتيـ مرة أخرل ،ليعيدكا البالد
ليكيتيا كتراثيا كحضارتيا في صمت كدكف جمبة ،كاليكـ يكتسح اإلسالـ كؿ المجاالت في تركيا ،فقد
انتقؿ مف اليامش إلى المركز كالقمب كىك الذم يحرؾ قمب تركيا نحك التقدـ كاالنفتاح عمى العالـ
العربي كاإلسالمي ،كعمى مستكل الداخؿ فإف ممثمي البمديات اإلسالمييف يحققكف نجاحات ىائمة في
106

مكاجية الفساد كيبنكف ما أصبح يطمؽ عميو في تركيا "ثقافة المعاش" أم تحسيف أحكاؿ الناس
المعيشية ،كما أف الحجاب كالمساجد كالصمكات كاألكقاؼ كالعمؿ األىمي كالمثقفكف اإلسالميكف
كالطالب كرجاؿ األعماؿ الكبار كالساسة ،كميـ يؤكدكف أف كممة اإلسالـ أقكل مف أم نزعة جنكنية
لحاكـ ميما كانت سطكتو ،كاليكـ ييعد اإلسالـ المقاكـ في تركيا نمكذجان حقيقيان ككاقعيان لممزكاجة بيف
اإلسالـ كالحداثة كالعصرنة ،كنمكذجان لممزاكجة بيف اإلسالـ كالغرب كبيف اإلسالـ كالقدرة عمى االنجاز
في شتى المجاالت كبيف اإلسالـ كالحياة المعاشة.

()1

تركيا التي كانت يراد ليا أف تككف نمكذجان النتصار العممانية كالحداثة عمى اإلسالـ ،كاظيار اإلسالـ
عمى أنو نقيض لمحداثة كالعصرنة ،كأنو مجرد تقكقع ديني خمؼ تراث زائؿ ،كاذا بتركيا ىذه قد عادت
إلى جذكرىا كتربتيا الحقيقية ،كاذا بيا تستدير إلى قبمتيا الحقيقة كمرفأىا السرمدم األكؿ األصيؿ لتقكؿ
لمعالـ كلمشعب التركي كالعربي كاإلسالمي "إف اإلسالـ أقكل كأبقى" كأف تركيا ستككف ىي النمكذج
الحقيقي كالكاقعي النتصار كممة اإلسالـ ،كىنا يثكر سؤاؿ رئيسي ىك :كيؼ استطاع حزب العدالة
كالتنمية أف يصؿ إلى مركز كقمب العممانية االتاتكركية رغـ كؿ المعيقات كرغـ سطكة العسكر في
تركيا ليقدـ ذلؾ النمكذج الحي لقكة اإلسالـ كقدرتو عمى مكاكبة الحداثة كالعصرنة كالتقدـ رغـ كؿ
الصعاب؟.

()2

ىذا ما سيجب عميو ىذا المبحث كالذم يدرس كيفية كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى قمب مركز
العممانية التركية ،كذلؾ في ثالثة مطالب ىي:
 المطمب األكؿ :تطمعات حزب العدالة كالتنمية نحك الحكـ.
 المطمب الثاني :أسباب الفكز الساحؽ لحزب العدالة كالتنمية في االنتخابات البرلمانية (2002ـ).
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 المطمب الثالث :حزب العدالة كالتنمية كعصر الجميكرية الثالثة.
المطمب األول :تطمعات حزب العدالة والتنمية نحو الحكم.
لمتعرؼ عمى كيفية كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى سدة الحكـ في تركيا ،ال بد مف معرفة األرضية
كالقاعدة التي قاـ عمييا ىذا الحزب كالتي شكمت منطمقان لصعكده ،فتركيا كالبالغ مساحتيا حكلي مميكف
كيمك متر مربع ،تعبر عف المكجة الكبرل الثانية في الفتح اإلسالمي الذم قاده العثمانيكف استكماالن
لجيكد السالجقة األتراؾ في بدايات القرف الثالث عشر الميالدم ،كمدينة اسطنبكؿ الضخمة التي
تتكزع بيف قارتي أسيا كأكركبا كيشرؼ عمييا في الجانب األكركبي المسجد السميماني الضخـ ،كما يبدك
في األفؽ القصر الضخـ الذم حكـ العثمانيكف منو العالـ كالمعركؼ "بطكب قابك" ،كبيا كذلؾ مسجد
محمد الفاتح كمسجد الصحابي الجميؿ أبك أيكب األنصارم كقبره كفييا السكر القديـ الضخـ
لمقسطنطينية "مركز العالـ االرثكدكسي اإلمبراطكرم" قبؿ أف تصبح "إسالـ بكؿ" أم مدينة اإلسالـ،
كفييا مسجد "آيا صكفيا" الذم كاف كنيسة كال يزاؿ في غالبو متحفان حتى اليكـ بضغكط غربية ،لـ
يستطع أتاتكرؾ تحمؿ ىذا العبؽ اإلسالمي القكم في المدينة ،فيرب إلى أنقرة التي يشعر زائرىا
بالضيؽ ،فميس بيا سكل بعض التماثيؿ كمؤسسات الحكـ العممانية التي أقاميا أتاتكرؾ.

()1

لـ يكف تعبير تركيا ترؾ كأتراؾ معركفان أياـ الدكلة العثمانية ،فمـ يكف كقتيا انتماء لمقكمية كالعرؽ كانما
كاف االنتماء لمدكلة العثمانية ،باعتبارىا جامعة لشعكب متعددة كمتنكعة تحترـ اإلسالـ كنظامو ،كتديف
بالكالء لمسمطاف كالخميفة كالخالفة باعتبارىا رم انز لإلسالـ كعنكانان لو ،كلـ تصعد تعبيرات الترؾ كاألتراؾ
إال مع انييار حكـ الدكلة العثمانية كسقكط السمطاف عبد الحمد الثاني سنة (

1908ـ) كىك العصر

الذم بدأ فيو حكـ االتحاد كالترقي ،كانتيى بقمة جبؿ الجميد متمثالن في كماؿ أتاتكرؾ ( 1923ـ) ،كىك
ذات العاـ الذم تأسس فيو "حزب الشعب الجميكرم" الذم ظؿ يحكـ تركيا منفردان حتى عاـ
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(1946ـ) ،كما أف تركيا تعرضت لالحتالؿ الكامؿ مف دكؿ الحمفاء بعد نياية الحرب العالمية األكلى،
كاحتؿ اليكنانيكف كىـ األعداء التقميديكف لمعثمانييف كاإلسالـ كتركيا احتمكا منطقة أزمير ،كدخمكا
عاصمة الخالفة اإلسالمية في مشيد حزيف أعاد لألذىاف دخكؿ المغكؿ لعاصمة الخالفة العباسية
"بغداد" سنة ( 1258ـ) ،كبعد ذلؾ قامت حرب التحرير كىي التي بزغ فييا نجـ أتاتكرؾ ،كالذم بدأ
المقاكمة كحرب االستقالؿ بتحريض كبأمكاؿ دفعيا لو السمطاف ،كلكنو تمرد عميو ثـ جاءت اتفاقية
لكزاف ( 1923ـ) كالتي منحت تركيا االستقالؿ كمعاىدة دكلية كاف ضمف بنكدىا إسقاط الخالفة
العثمانية ،كىي التي رغـ ضعفيا مف بعد السمطاف عبد الحميد ،بقيت رم انز سعى مشعمكا حرب المسألة
الشرقية إلى إنيائيا بإعالف إسقاط الخالفة ،كقاـ أتاتكرؾ بذلؾ كككفيء بتتكيجو ككيالن لمحضارة الغربية
عمى جسد تركيا التي كانت مف قبؿ دا انر لإلسالـ حتى ذلؾ التاريخ ،فجاء أتاتكرؾ متأث انر بالثكرة
الفرنسية كأفكارىا معتقدان أف حؿ إشكالية اليزيمة أماـ الغرب ىك بإتباع قيمو كالتزاـ حضارتو كاتباع
سنتو ،فجاء أتاتكرؾ ليعبر عف ىذا االتجاه ليس كتيار فكرم ،كانما كحاكـ يريد اإلمساؾ بالسمطة بإرادة
نافذة ال يمكف مقاكمتيا ،أك االعتراض عمييا كفي ىذا المجاؿ أشارت دراسات عديدة إلى األمراض
النفسية التي كاف يعاني منيا أتاتكرؾ ،كىذا ليس اسمو الحقيقي ،بؿ أف اسمو ىك "مصطفى كماؿ"
كلكف جنكنو دفعو لتغيير كؿ األسماء القديمة اإلسالمية ،كاختيار أسماء جديدة لألتراؾ ،فسمى نفسو
أتاتكرؾ كتعني "أبك األتراؾ" اعتقادان منو أنو الباعث الحقيقي لنيضة تركيا كتقدميا ،كالناظر لتماثيؿ
أتاتكرؾ يالحظ أنيا كميا تشير إلى الغرب أم أف الغرب ىك الكجية التي عمى تركيا أف تتجو إلييا،
كقبؿ كفاتو عاـ (1937ـ) أجرل آخر تعديؿ في الدستكر التركي كاثبت في المادة الثانية مف الدستكر
التركي "إف تركيا دكلة عممانية" كىذا النص ال يمكف تغييره ،ممغيان بذلؾ النص األصمي "الديف الرسمي
ىك الديف اإلسالمي لتركيا" ،ككؿ تعديالت الدستكر التركي كانت باتجاه حذؼ كالغاء كؿ ما لو صمة
باإلسالـ مف آثار العثمانييف مرك انر بما تبقى مف الشريعة اإلسالمية ،ككذلؾ باألحكاؿ الشخصية كصكالن
إلى اتفاقية األزياء كما يرتديو الرجاؿ كالنساء ،كأصبحت تركيا في كؿ أكضاعيا كمجاالت حياتيا
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المؤسسية كالدستكرية كالقانكنية عممانية ال مكاف لمديف اإلسالمي فييا ،حتى أف الكثير مف الباحثيف
يشبيكف فترة حكـ أتاتكرؾ المرعبة بحكـ ستاليف في االتحاد السكفيتي الغابر كتعرض الكثير مف
العمماء كالمثقفيف كالمدرسيف كالخطباء إلى التعذيب كالسجف كحتى اإلعداـ عمى أعكاد المشانؽ ،ككانت
جثثيـ تبقى معمقة في الشكارع ألياـ عديدة.

()1

لقد صمـ أتاتكرؾ النظاـ التركي معتمدان عمى النظاـ الحزبي الكاحد كعمى الجيش كالعسكر ،كلـ يكف
لإلسالمييف مكاف في ىذا النظاـ ،كلكف كبعد انقالب ( 1960ـ) كحيث كاف ىناؾ أجنحة لإلسالمييف
في األحزاب ،إال أف أكؿ لبنة في الحركة اإلسالمية المعاصرة في تركيا كانت نياية عاـ (1969ـ) مف
خالؿ حزب إسالمي مستقؿ ىك "النظاـ الكطني" كالذم سرعاف ما أغمؽ مع انقالب ( 1970ـ) ثـ جاء
حزب السالمة الكطني ،لكنو أغمؽ أيضان مع انقالب (

1980ـ) ثـ تأسس حزب الرفاه في عاـ

(1983ـ) كاكتسح االنتخابات المحمية ،ككاف مف بيف ممثميو "رجب طيب اردكغاف" كعمدة لمدينة
اسطنبكؿ" ثـ عاد كاكتسح االنتخابات البرلمانية عاـ ( 1995ـ) كشكؿ حككمة ائتالفية عاـ ( 1996ـ)
كتكلى رئاستيا "نجـ الديف اربكاف" كالذم ييعد أبك اإلحياء اإلسالمي في تركيا ،لكنو لـ يكمؿ العاـ كتـ
انقالب عميو مف الجيش كخرج مف الحككمة ،ثـ تأسس حزب الفضيمة كأغمؽ مف قبؿ المحكمة
الدستكرية العميا ،كالتي كاف تعمؽ كؿ األحزاب اإلسالمية بدعكل تحدييا لمعممانية كانتياؾ مبادئيا ثـ
جاء حزب العدالة كالتنمية في ( 2001ـ) كخاص انتخابات ( 2002ـ) محدثان انقالبان كميان في الحياة
السياسية كالحزبية في تركيا كاكتسح ىذه االنتخابات مبعدان األحزاب الكبيرة العممانية كالتي تربعت عمى
عرش السياسة كالحزبية في تركيا ،كأصبح لحزب العدالة كالتنمية أغمبية برلمانية (  )373نائبان ،كجاء
رجب طيب اردكغاف احد رمكز اإلسالمييف األتراؾ في فترة الثمانينيات كالتسعينيات كتبنى حزبو ما
عرؼ بػ"الديمقراطية المحافظة" كاستطاع أف يحقؽ نجاحات باىرة في المجاالت السياسية كاالقتصادية
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كاإلدارية ،كبذلؾ أصبح الديمقراطيكف المحافظكف ذكم الجذكر اإلسالمية في قمب رئاسة الكزراء
كظيرت مالمح الصحكة اإلسالمية لتتعاظـ ،كأصبح ىناؾ انتصار كصعكد كاطمئناف لإلسالـ في
تركيا ،كىذا ما يفسر خركج مظاىرات مميكنية في أنقرة كتركيا مف جانب العممانييف ظنان منيـ أنيـ
سيقطعكف طريؽ الصعكد اإلسالمي.

()1

كبذلؾ كصؿ حزب العدالة كالتنمية إلى سدة الحكـ في تركيا كالى قمب رئاسة الكزراء ،كلـ يكتؼ
الحزب بذلؾ بؿ ناضؿ لمكصكؿ إلى رئاسة الجميكرية ،الستعادة كامؿ الدكلة التركية مف العممانييف
كالقكمييف الذم يستميمكف تقاليد أتاتكرؾ كانتيى بذلؾ تصنيـ أتاتكرؾ ،كلكي يتـ تغير قكاعد المعبة
السياسية في تركيا كاف ال بد مف الكصكؿ إلى رئاسة الجميكرية الستكماؿ تغيير الدستكر التركي
كالقضاء عمى المركب التركي العمماني االتاتكركي ،الذم مثؿ اكبر عقبة في حياة تركيا المعاصرة
كعندىا سكؼ يحقؽ اإلسالـ كالمسممكف تحكالت اجتماعية كسياسية تستعيد لتركيا كجييا المشرؽ
كالمعبر عف اإلسالـ ،كفي سبيؿ ذلؾ ناضؿ اإلسالميكف في تركيا كعمى رأسيـ حزب العدالة كالتنمية
لمكصكؿ إلى رئاسة الجميكرية إلى أف تحقؽ ليـ ذلؾ ،كفاز "عبد اهلل جكؿ" رفيؽ درب كفاح اردكغاف
برئاسة الجميكرية ،كدخؿ آخر معاقؿ القمعة العممانية ،كبذلؾ تـ جسر اليكة السحيقة التي أكجدتيا
العممانية الكمالية بيف الدكلة كالمجتمع التركي ،حتى أف الكثير مف المحمميف كالمراقبيف يعتبركف أف
اآلماؿ تعاظمت باستعادة دكلة الخالفة ليكيتيا كتماسكيا في الداخؿ كالخارج كتأثيرىا اإلقميمي كالدكلي
في كقت تتعاظـ الحاجة إليو في الخارج.

()2

المطمب الثاني :أسباب الفوز الساحق لحزب العدالة والتنمية في االنتخابات البرلمانية (2002م).

1

الشكبكي ،عمرك ،إسالميون وديمقراطيون  ،مركز األىراـ لمدراسات اإلستراتيجية ،القاىرة ،.2011 ،ص  185كما بعدىا.
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في تركيا الجديدة استطاع حزب العدالة كالتنمية أف ينتزع نص انر كبي انر عمى العممانية المستبدة خاصة
بعد إقرار البرلماف التركي لتعديؿ الدستكر ،الذم طالب بو حزب العدالة كالتنمية كتـ إق ارره كلكف ما ىي
أسباب الفكز الكاسح الذم حققو حزب العدالة كالتنمية في انتخابات (  3نكفمبر 2002ـ) حيث حصؿ
عمى (  )%34مف األصكات ،ثـ الفكز الكاسح الثاني لحزب العدالة كالتنمية في انتخابات (  22يكليك
 )2007حيث حصؿ عمى (  )%47مف األصكات ،كأصبح حزب العدالة كالتنمية ىك الحزب الكحيد
الذم استطاع تحقيؽ تقدمان في االنتخابات الثانية عمى التكالي في تركيا عمى مدل أكثر مف خمسيف
عامان ،ىذا الحدث الكبير بالنسبة لتركيا كمنطقة الشرؽ األكسط كالعالـ بأسره ،ال بد لو مف أسباب
جعمتو ينتصر رغـ كؿ قيكد كمعيقات كقالع العممانية االتاتكركية فما ىي ىذه األسباب؟
 .1سئـ الشعب التركي النظاـ الحزبي المعبر عف العممانية كالمصمـ لخمؽ الييمنة السياسية لمعممانية
عمى كؿ جكانب الحياة في المجتمع التركي ،كبالتالي كاف المكاطف التركي كالمجتمع التركي بشكؿ
عاـ بحاجة إلى نمكذج جديد يسير بتركيا نحك التقدـ مف جية ،كيعيد ليا تراثيا كحضارتيا كمركزىا
بيف األمـ مف جية أخرل ،فكاف حزب العدالة كالتنمية ىك ىذا النمكذج.
 .2شعكر المكاطف التركي باستشراء الفساد كخاصة الفساد السياسي كالذم تراكـ عمى مر العقكد حتى
أصبح ثقيالن عمى صدر المكاطف التركي كالمجتمع التركي ،كأصبح يتطمع لذلؾ اليكـ الذم يستطيع
فيو كنس ىذا الركاـ كالتخمص منو ،فكاف حزب العدالة كالتنمية ىك النمكذج الذم رأل فيو المكاطف
التركي كالمجتمع التركي القدرة عمى كنس ىذا الركاـ خاصة بعد نجاحات ممثمي الحزب السابؽ
"حزب الرفاه" في إدارة البمديات كمحاربة الفساد.
 .3سئـ المجتمع التركي مف تدخؿ الجيش كالعسكر ليندسة الحياة الحزبية مف خالؿ االنقالبات
كمحاربة أم حزب سياسي ثـ إغالقو عندما يشعر العسكر أف الحزب يمكف أف يشكؿ خط انر عمى
قكاعد العممانية كقالعيا ،كبالتالي أصبح المكاطف التركي كالمجتمع التركي تكاقان لتغيير قكاعد
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الديمقراطية كتعزيز الخيارات الديمقراطية الحقيقية كأداة لتجديد الحياة السياسية كليس العسكر
كانقالباتيـ كمصالحيـ.
 .4كاف الحزب تعبي انر عف شريحة كاسعة جدان مف الناخبيف منيـ إسالميكف يمينيكف كيسار كفئات
ساخطة عمى الفساد السياسي كالحزبي في البالد ،مما جعؿ جزءان مف التصكيت لحزب العدالة
كالتنمية نكعان مف االنتقاـ كالعقاب لمنخبة التقميدية القديمة إلسقاطيا كاسقاط رمكزىا بضربة كاحدة
قاضية كىذا ما حصؿ فعالن.
 .5ظير حزب العدالة كالتنمية كتركيبة سياسية كاجتماعية جديدة ،ال ىي عممانية بالمعنى المعركؼ
في تركيا كال ىي كمالية بالمعنى الذم عاشتو تركيا ،كعانت فيو سنكات طكيمة كال ىي إسالمية
محضة أصكلية متصمبة ،كانما كانت التركيبة إسالمية يسارية يمينية في صيغة جديدة تميؿ إلى
التقدـ كالنيضة كاالنسجاـ كالتآلؼ كليس لممكاجية كاالستقطاب كالصراع مع عدـ استخداـ الديف
كأداة لمصراع االجتماعي كالسياسي الذم يعكد بالحالة اإلسالمية إلى أدراجيا كفقداف منجزاتيا،
كىذا ىك النمكذج الذم قدمو حزب العدالة كالتنمية لممكاطف كالمجتمع التركي.
 .6فشؿ العسكر في الحممة التي دشنكىا ضد ما أطمقكا عميو استئصاؿ األصكلية كالرجعية كخاصة
ضد رجب ادكغاف كالمرشحيف اآلخريف لمحزب ،كىذه الحممة أسيمت كالى و
حد كبير في زيادة
التصكيت لحزب العدالة كالتنمية كجاءت بنتائج عكسية لما خطط ليا.
 .7عبر الحزب عف صيغة تكافقية تقكـ عمى الحؿ الكسط الذم يحترـ اإلسالـ كيحترـ حؽ المكاطف
في العقيدة كالديف مع احتراـ حقو في التعبير ،بالتزامف مع احتراـ قكاعد الديمقراطية كالتعددية
الثقافية كاالجتماعية كالسياسية بحيث يككف الشعب ىك الحكـ كىك صاحب القرار ،كما عمى الدكلة
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إال تنفيذ رغبات الشعب كخياراتو التي يعبر عنيا في انتخابات نزيية كشفافة ،فكانت ىذه المبادئ
التي تبناىا الحزب كالتي أسيمت في فكزه.

()1

 .8اعتمد الحزب في نضالو كبرنامجو السياسي فكرة تحكؿ تركيا مف الدكلة العميقة أك الدكلة الخفية
إلى الدكلة الشفافة التي يمكف انتقاد كؿ شيء فييا ضمف قكاعد كاضحة كمحددة لمديمقراطية مع
التركيز عمى مفيكـ نشر الديمقراطية كمفيكـ ككممارسة في الثقافة السياسية.
 .9تصريحات اردكغاف التي المس فييا قمكب األتراؾ كعقكليـ كالتصريح بأنو سيقكد كجية تركيا نحك
االنضماـ لالتحاد األكركبي تعبي انر عف مفيكـ اإلسالـ المدني كليس اإلسالـ السياسي.
 .10حرص حزب العدالة كالتنمية عمى تغميب فكرة الجماعة عمى فكرة الشريعة كاستخدـ التعبير
اإلصالحي الكاقعي لمسير بتركيا نحك التقدـ كنحك أخذ دكرىا في العالـ.
 .11تبنى الحزب مفيكـ الديمقراطية المحافظة كىي الديمقراطية التي عرفيا اردكغاف نفسو كنظاـ
سياسي كاجتماعي تكفيقي يجمع بيف التراث كالحداثة كيقبؿ الجديد كال يرفض القديـ.
 .12كعد حزب العدالة كالتنمية بإيجاد بيئة جديدة يتعايش فييا الجميع دكف استقطاب مف خالؿ تحقيؽ
تفاعؿ ايجابي في المجتمع كالتكفيؽ بيف مختمؼ االتجاىات.
 .13تبني مبادئ االعتداؿ كالكسطية كالتعددية كالديمقراطية كالسعي لترسيخيا نظامان كممارسة.
 .14حرص الحزب عمى تنشيط دكر المجتمع المدني كمنظماتو كاحتراـ الحريات كضماف حؽ االختالؼ
كاحتراـ الرأم كالرأم األخر كحث عمى المشاركة السياسية كالحرص عمى استقالؿ السمطات كىي
المبادئ التي أرادىا حزب العدالة كالتنمية كالمست إسماع كعقكؿ الجماىير.
 .15حرص الحزب عمى تخفيؼ اليكاجس التي قد يثيرىا صعكد حزب إسالمي إلى السمطة مف خالؿ
التأكيد عمى أف حزب العدالة كالتنمية ليس حزبان سياسيان لمتعبير عف ىكيات ثقافية مكبكتة تعارض
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العممانية ،لكنو حزب يسعى لمتكفيؽ بيف طبيعة الدكلة كطاقاتيا لقيادة تركيا نحك كضع أفضؿ
و
كدكر أكبر في محيطيا.
 .16تصريحات قادة الحزب بأف حزب العدالة كالتنمية لف يتقكقع خمؼ العقائد الدينية ،كانما سينتيج
سبؿ الديمقراطية كالشفافية كالحكار كالتعاكف الجماعي بعيدان عف عالقة الطاعة كالتبعية.
كخالصة القكؿ أف حزب العدالة كالتنمية عبر في الكاقع عف نمكذج جديد في المجتمع التركي كقدـ
نمكذجان يمزج بيف اإلسالـ كبيف الحرية كالتقدـ كالحداثة ،بعيدان عف األفكار كالقيكد الحديدية
كالمتطرفة التي تحد مف االندماج كالتفاعؿ داخؿ المجتمع ،لذلؾ فاز حزب العدالة كالتنمية في
انتخابات (2002ـ) كفي انتخابات (2007ـ).

()1

المطمب الثالث :حزب العدالة والتنمية وعمر الجميورية الثالثة.
تركيا تستيل عمر الجميورية الثالثة
إف مج مء عبد اهلل جكؿ إلى قمب القمعة العممانية في تركيا ليحتؿ المكاف الذم تبكأه مف قبمو "كماؿ
أتاتكرؾ" مؤسس الجميورية األولى يضرب لنا األمثاؿ ،فالجميكرية األكلى كانت ضد مجتمعيا حيث
تبنت العممانية كعقيدة ثيكقراطية ,ال تعرؼ التعدد ,كترفض الديف اإلسالمي ,كتكقف بأف التقدـ ىك عند
الغرب ،لذا فكؿ التماثيؿ المنصكبة ألتاتكرؾ في العاصمة السياسية لمبالد "أنقرة" أك العاصمة الثقافية
"اسطنبكؿ" تشير إلى ناحية الغرب ،الجميكرية األكلى التي أسسيا "أتاتكرؾ" جاءت عمى أسنة العنؼ
كالقسر استنادان إلى ثقافة "دكلتية" ال تعرؼ الرحمة ،ككانت نمكذجان لدكلة مف بنات أفكار مؤسسيا ،كلـ
يكف ليا كجكد في أرض الكاقع ,إذ ظؿ المجتمع مغاضبا ليا ,رافضان منيجيا كأسمكبيا الفكقي الحاد,
الذم أسس لقطيعة ركحية كمعرفية مع التراث السابؽ لمجميكرية ،فحتى مكت مؤسس الجميكرية
األكلى عاـ (1938ـ) ،عرؼ الدستكر الذم كضعو عاـ (1924ـ) أكثر مف عشر تعديالت دستكرية,
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كميا كانت تسعى إللغاء أم تعبير عف اإلسالـ في البنى القانكنية أك السياسية أك االجتماعية لمدكلة،
بما في ذلؾ اإلشارة إلى أف ديف الدكلة

الرسمي ىك اإلسالـ كلـ يكضع نص عممانية الدكلة

في

الدستكر إال عاـ (1937ـ) ،كمثؿ "عصمت إينكنك" خميفة "الباش معمـ" كما كاف يطمؽ عمى "أتاتكرؾ"
استم ار انر لتقاليد الجميكرية العممانية التي أصبحت العممانية فييا أيديكلكجية فاشية متعصبة ،جعمت مف
"مصطفى كماؿ" الرجؿ الصنـ ،كتحت الضغكط االجتماعية كالخارجية معا اضطر "إينكنك" إلى أف
يقبؿ بالتعددية الحزبية ،كظير "الحزب الديمقراطي" الذم قاده "عدناف مندريس" عاـ (1946ـ) ،كبذلؾ
انتقمت تركيا مف نظاـ الحزب الكاحد إلى نظاـ التعددية الحزبية ،كفى انتخابات عاـ (1950ـ) اكتسح
"الحزب الديمقراطي " االنتخابات النيابية ,كتسيد المشيد السياسي حتى انقالب عاـ (1960ـ) ،كىك
عمد التدخؿ العسكرم في الحياة السياسية التركية.
االنقالب الذم َّ

()1

ميندسك النظاـ السياسي التركي  -كما أرستو تقاليد الجميكرية األكلى الكمالية  -جعمكه يرتكز عمى
ركيزتيف أكليما :الجيش الذم مثؿ دائمان ركح الدكلة التركية ،فيك الذم استعاد ليا استقالليا ،ثـ النظاـ
الحزبي الذم تأسس ليككف حزبيف كبيريف أحدىما يمثؿ اليميف التقميدم ,كالثاني يمثؿ اليسار التقميدم ،
كمع انقالب عاـ ( 1971كعاـ  )1980اكتسب الجيش كالبيركقراطية "الدكلتية" صالحيات كاسعة,
جعمت النظاـ الحزبي كالمؤسسات المعبرة عف الجماىير كالمجتمع رىينة لرضاىما.

()2

أما الجميورية الثانية كما تعرؼ في الجداالت السياسية التركية تنتمي لمف أرسى تقاليدىا ،كىك
"تكرجكت أكزاؿ" ,الذم أسس حزب "الكطف األـ" عاـ (1983ـ) كحمؿ برنامجان اقتصاديان متكامالن حرر
بو االقتصاد التركي مف ىيمنة الدكلة كالقطاع العاـ ،كىك ما فتح الباب كاسعان أماـ تركيا لتصبح قكة
اقتصادية إقميمية ،لقد كانت رؤية "أكزاؿ" الثاقبة الستعادة الكجو المدني لمدكلة التركية ال تعتمد عمى
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إجراءات سياسية فقط ,بؿ عمى إدخاؿ المجتمع في دكرة حياة اقتصادية ليبرالية عمى النمط الغربي ,
بحيث يستحيؿ تمقائيان تدخؿ الجيش ،ككاف "أكزاؿ" يعتبر نفسو المؤسس

الثاني لمدكلة التركية أك

الجميكرية الثانية التركية  ،كىك أكؿ مسئكؿ رسمي تركي يدعك عالنية إلى انتقاد الكمالية كطرح
العممانية عمى بساط البحث كنقدىا ماداـ قطاع مف الشعب يرفضيا ،ككاف أكؿ رئيس جميكرية تركي
يثابر عمنان كبصكرة منتظمة عمى أداء الفركض الدينية ,كزيارة أضرحة األكلياء كأدل فريضة الحج،
كانتعشت في عيده مكجة التديف كبركز الطرؽ الصكفية ،كىك مف كصؼ الدكلة التركية بأنيا "عممانية
كاسالمية كديمقراطية" ،كقاؿ" :ماذا لك انتيكنا الدستكر كلك لمرة كاحدة؟" ,كالعديد مف األفكار

التي

يحمميا اليكـ مؤسسك الجميكرية الثالثة "جكؿ كأردكغاف كالذيف معيـ" مثؿ ضركرة تغيير الدستكر
كانتخاب الرئيس مباشرة مف الشعب ىي مف بنات أفكار "أكزاؿ" ,الذم يحظى باحتراـ كبير بيف النخب
االقتصادية التركية عامة كاإلسالمية منيا خاصة فيك مف فتح ليـ الباب كاسعان لتأسيس أكبر الشركات
التركية التي عرفت باسـ "رأس الماؿ األخضر" ك"أكزاؿ" ىك أكؿ رئيس

تركي يتحدل الجيش كيقيؿ

رئيس األركاف ،كاستخدـ عالقاتو الدكلية خاصة بالكاليات المتحدة األمريكية كالغرب ليحجـ سطكة
الجيش كتدخمو في الحياة العامة كالسياسة.

()1

أىـ ما طرحتو الجميكرية الثانية ىك أف العممانية الكمالية ليست مقدسة ،كأنيا لـ تعد صالحة لمتعايش
مع حقائؽ العصر الجديد ،كأف التطكر االجتماعي كالثقافي في تركيا كالعالـ لـ يعد يقبؿ بأيديكلكجية
جامدة متصمبة أصبحت في مقاـ العقيدة السياسية ،كمف ثـ البد مف البحث عف تأكيؿ جديد لمعممانية,
يتجاكز التفسير الكمالي ,كيعطييا كجيان إنسانيان يجعميا تقبؿ بالتعددية كالتسامح مع اآلخريف المختمفيف
مع الكمالية خاصة اإلسالمييف.

1

()2
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أما الجميورية الثالثة  ,التي تسجؿ بداية لعصر جديد في تركيا كالتي يقكدىا حزب العدالة كالتنمية
"اآلؽ بارتى" أك "الحزب األبيض" ,فإنيا تمثؿ ثكرة صامتة

في البالد ,فيك يعبر عف تقاليد التعددية

السياسية كاالقتصادية كالمسئكلية االجتماعية تجاه الفقراء ،كلذا فإف التيار
لحزب العدالة كالتنمية ىك خميط مف اإلسالمييف كالمحافظيف

االجتماعي الذم صكت

في تقاليدىـ كقيميـ ,كالعممانييف كأبناء

الطبقة الكسطى كالطالب كالشباب كالمرأة ،ككذلؾ قطاع ميـ مف الفقراء ،فقد حصؿ الحزب عمى
( )%47مف األصكات في االنتخابات األخيرة التي جرت يكـ ( 22يكليك ) محققان بذلؾ تقدمان كبي انر
مقارفةن بنتائج االنتخابات الماضية التي جرت في نكفمبر (2002ـ) ،كمثمت اإلنجازات االقتصادية
التي حققيا حزب العدالة كالتنمية المحفز الرئيس لتصكيت المكاطف التركي لو.

()1

كالحدث األىـ ىك أف يعتمى سدة رئاسة الدكلة "عبد اهلل جكؿ" رفيؽ كفاح رئيس الكزراء التركي "طيب
أردكغاف" لتنسجـ مؤسسات الدكلة كمؤسسات المجتمع معا مف أجؿ إنجاز المياـ الممقاة عمى عاتؽ
مؤسسي الجميكرية الثالثة ذك م الجذكر اإلسالمية ،كالذيف يسمكف أنفسيـ بأنيـ "ديمقراطيكف
محافظكف" ،كالديمقراطية المحافظة تعبر عف استحضار التقاليد اؿتركية ذات الطابع المدني التي تيغمب
التكافؽ كالكئاـ عمى المكاجية كالصراع ،كما ترفض االستقطاب كالثنائيات التي تمغى اآلخريف ,كتسعى
لبناء حالة تنسجـ فييا الحداثة كالتراث كالقيـ اإلنسانية كالعقالنية.

كالتحدم األكبر الذم يكاجيو مؤسسك الجميكرية الثالثة ىك كيؼ تتحكؿ الدكلة التركية مف "دكلة
عميقة" ,أم دكلة فييا جانب ال يمكف رؤيتو أك معرفتو يخترؽ النظاـ

السياسي لصالح فئات معينة

إلى "دكلة طبيعية" يحكميا كيكجييا القانكف كحده كال شيء غيره؟ كالدستكر الذم يحكـ البالد كالذم
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كضع عاـ (1982ـ) محؿ سخط النخبة التركية ،ألف الجيش ىك

الذم كضعو متحالفان مع حزب

الشعب الكمالي ،كقاؿ عنو رئيس محكمة االستئناؼ "سامى سمجكؽ" عاـ (1999ـ)" :تركيا ال يمكف
كيجب أف ال تدخؿ القرف الحادم كالعشريف بدستكر قاربت درجة شرعيتو الصفر" ،كمف ثـ فإف مطمب
تغيير الدستكر ىك عمى سمـ أكلكيات

مؤسسي الجميكرية الثالثة ،كىذا الدستكر سيأخذ في حسبانو

بالضركرة التكازف المدني  -العسكرم بما يسمح بتراجع تأثير العسكرم عمى المدني كىناؾ محاكالت
جرت في ىذا السياؽ  ،تمثمت في تغيير الدستكر التركي بما جعؿ الغمبة في "مجمس األمف القكمي
التركي" لممدنييف ،كما سيأخذ في حسبانو المركب العمماني  -اإلسالمي  ،ككما يقكؿ "ىاينتس كرامر"
في كتابو الميـ "تركيا المتغيرة تبحث عف ثكب جديد"" :ليس الخيار الحقيقي بالنسبة لألتراؾ في عممية
تصميـ دكلة حديثة قادرة عمى مكاجية تحديات القرف الحادم كالعشريف خيا انر بيف كمالية عممانية مف
ناحية كاسالـ سياسي أصكلي مف ناحية ثانية ،بؿ إف الخيار الحقيقي ىك الخيار بيف أسمكب قائـ عمى
دكلة أكثر تسمطان في تنظيـ مجتمع سريع التغير يشكؿ فيو اإلسالـ عامالن اجتماعيان يتعذر استئصالو
مف جية ,كأسمكب قائـ عمى مجتمع مدني أكثر ديمقراطية في التعامؿ مع عممية التغيير مف جية
ثانية".

()1

إف تركيا الجديدة في ظؿ الجميكرية الثالثة ىي

تمؾ التي تعتمد أسمكبان لإلدارة ذا طابع

مدني

ديمقراطي ,يأخذ في حسبانو انتقاؿ اإلسالـ مف اليامش الذم كضعو فيو "أتاتكرؾ" إلى القمب الذم فتح
لو طريقو "أكزاؿ" ،كلـ تعد الكمالية كال حزب الشعب الجميكرم أك اليسار الديمقراطي أصكاتان صالحة
لعصر تجاكز األيديكلكجيات السياسية المغمقة

 ،كفكز "عبد اهلل جكؿ" برئاسة الجميكرية "القمعة

العممانية" كالى جكاره رئيس الحككمة "طيب أردكغاف" ىك تعبير عما يمكف أف نصفو بالمصطمح
العثماني "كاقعة خيرية معاصرة" تجسر الفجكة

التي أقامتيا الكمالية العممانية بيف الدكلة كالمجتمع

التركي  ،كتفتح الباب كاسعا أماـ آماؿ راكدت الغالبية العظمى مف األتراؾ ،كىى كيؼ تستعيد الدكلة
1

كرامر ،ىاينس ،تركيا المتغيرة تبحث عن ٍ
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التركية كمؤسساتيا السياسية كالقانكنية كظائفيا كفعاليتيا أماـ تغكؿ البيركقراطية العسكرية التي تتذرع
دكما بحماية العممانية كتمنع تعرضيا لمخطر ،كىى ذريعة كانت مقبكلة كممكنة

في ظؿ الجميكرية

األكلى ,أما في ظؿ الجميكرية الثالثة ذات الكجو المستند إلى إرادة الشعب كاختياره مف ناحية كالى
تمثؿ العقؿ التركي الكبير الذم يعرؼ كيؼ يصؿ إلى أىدافو مف دكف مكاجية كاستفزاز ،فإف ىناؾ
آماال تتعاظـ في استعادة دكلة الخالفة ليكيتيا كتماسكيا في الداخؿ كتأثيرىا اإلقميمي كالدكلي.

()1

أىمية الرئاسة في النظام التركي
يظف كثيركف أف رئاسة الجميكرية التركية منصب شرفي ،كلكنو منصب كاسع السمطات

 ،فرئيس

الجميكرية يمثؿ كحدة األمة كىك رمز الجميكرية كيضمف تنفيذ الدستكر كانتظاـ العمؿ في أجيزة
الدكلة ،كيجرم انتخابو لفترة كاحدة مدتيا سبع سنكات عف طريؽ البرلماف

"المجمس الكطني الكبير "،

كيككف مف بيف أعضائو ،كقد ينتخب مف بيف المكاطنيف ممف يككنكا بمغكا سف األربعيف كأكممكا تعميميـ
العالي بشرط اقتراح ما ال يقؿ عف خمسة أعضاء

في المجمس ترشيحو لرئاسة الدكلة .كيتعيف عمى

الرئيس المنتخب أف يستقيؿ مف حزبو إف كاف عضكا بحزب كميامو كصالحياتو بمكجب الدستكر ىي:
دعكة المجمس الكطني (البرلماف) لالنعقاد عند الضركرة .إلقاء خطاب افتتاح المجمس في بداية دكرتو
التشريعية عند الضركرة .حؽ مطالبة المجمس بإعادة النظر في القكانيف كالمطالبة بإجراء استفتاء عاـ
بشأف قكانيف تعديؿ الدستكر .دعكة المحكمة الدستكرية إللغاء القكانيف أك الق اررات الحككمية التي ليا
قكة القانكف عمى أساس عدـ دستكريتيا مف الناحية الشكمية أك المكضكعية .تعييف رئيس الكزراء كقبكؿ
استقالتو كتعييف الكزراء  ،كاقالتيـ بناء عمى اقتراح مف رئيس الكزراء

دعكة مجمس الكزراء لالنعقاد

برئاستو عند الضركرة  ،المكافقة عمى تعييف ممثمي تركيا لدل الدكؿ األخرل ،كقبكؿ أكراؽ اعتماد
ممثمي األخيرة لدل تركيا ،التصديؽ عمى االتفاقيات الدكلية ،تكلي منصب القائد العاـ لمقكات المسمحة
1
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التركية نيابة عف المجمس الكطني (البرلماف) كاتخاذ الق اررات المتعمقة باستخداـ ىذه القكات ،كتعييف
رئيس األركاف العامة  ،دعكة مجمس األمف القكمي لالنعقاد برئاستو  ،إعالف األحكاـ العرفية أك حالة
الطكارئ كاصدار ق اررات ليا قكة القانكف بما يتفؽ كق اررات مجمس الكزراء المنعقد برئاستو كتكقيع
الق اررات ،تعييف أعضاء المجمس األعمى لمتعميـ كرؤساء الجامعات  ،تعييف أعضاء المحكمة الدستكرية
ك( )%25مف أعضاء مجمس الدكلة كالمدعي العاـ كنائبو في محكمة االستئناؼ العميا كأعضاء
محكمة االستئناؼ العسكرية العميا كأعضاء المحكمة اإلدارية العسكرية العميا كأعضاء المجمس األعمى
لمقضاء كككالء النيابة العمكمييف .فرئيس الدكلة لو سمطة كبيرة أشبو ما تككف بسمطة "الباديشاه " أياـ
الخالفة العثمانية ،كمف ثـ فإف معركة الصراع عمى مؤسسة الرئاسة ليا بعد رمزم حيث أف مف يتكلى
ىذا المنصب الرفيع ىك المعبر عف ركح الجميكرية كىك رمزىا ،كمف ثـ فإف كصكؿ مرشح العدالة
كالتنمية إلى ىذا المنصب ىك إعالف رمزم بنياية الكمالية ،كالتحكؿ إلى عممانية ليا كجو ديمقراطي
كانساني يعترؼ بالتعددية كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كتراعي ىكية األمة الدينية كتعزز تقاليد
المكاطنة كاالعتراؼ باآلخريف كالعمؿ عمى حؿ مشاكميـ كاألكراد.

()1

المبحث الثالث :حزب العدالة والتنمية (  )10سنوات من النجاحات واإلخفاقات.
استطاع حزب العدالة كالتنمية بقيادة رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف أف يحقؽ العديد مف
اإلنجازات السياسية كاالقتصادية التي لـ يحققيا أم مف األحزاب السياسية التي تناكبت عمى حكـ تركيا
منذ إجراء أكؿ انتخابات ديمقراطية عاـ (1950ـ) ،كالتي فاز بيا الراحؿ عدناف مندريس ،كأىمتو ألف
يقضي عشر سنكات في السمطة ،انتيت بإعدامو بسبب سياساتو التي اعتبرتيا المؤسسة العسكرية
كقتذاؾ تمثؿ تيديدان لمبادئ الدكلة العممانية.
 1حبيب ،كماؿ السعيد ،تركيا والجميورية الثالثة  ،مرجع سابؽ ،ص .32-31
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بيد أف أردكغاف استطاع خالؿ نفس الفترة (عشر سنكات) إقصاء ىذه المؤسسة عف الحياة السياسية،
كأف ينفي عف نفسو تيمة تيديد العممانية التركية ،كذلؾ بعد أف استميـ الخبرات ليس كحسب مف تجربة
مندريس ،كانما أيضان مف تجارب تكرغكت أكزاؿ كنجـ الديف أربكاف ،عمى نحك بات يدفعو لمتطمع إلى
البقاء في سدة السمطة حتى عاـ

( ،)2023كالذم يمثؿ الذكرل المئكية األكلى لتأسيس الجميكرية

التركية المعاصرة ،كلقد كشؼ رجب طيب أردكغاف خالؿ كممتو في المؤتمر الرابع لمحزب الحاكـ ،عف
أطركحاتو حياؿ تطكرات األكضاع السياسية كاالقتصادية في تركيا حيث يستيدؼ الحزب تحقيؽ
نيضة اقتصادية كبرل لتغدك تركيا كاحدة مف أكبر عشر اقتصاديات عمى مستكل العالـ ،ليبمغ
بمقتضى ذلؾ نصيب المكاطف التركي مف الدخؿ القكمي نحك ( )25ألؼ دكالر سنكيان بدالن مف ()11
ألؼ دكالر في ( ،)2012كذلؾ بعد أف قدر ىذا الدخؿ بنحك ( )3500دكالر في نكفمبر/تشريف الثاني
(.)2002

()1

المطمب األول :االنجازات التي كانت وراء االنتمار التاريخي لمحزب في االنتخابات الثالثة.
كما كاف متكقعان حقؽ حزب العدالة كالتنمية فك انز تاريخيان في االنتخابات البرلمانية التركية التي أجريت
مؤخ انر كحصؿ فييا عمى نسبة ( )% 50مف األصكات ،ليصبح بذلؾ رجب طيب أردكغاف ثاني رئيس
حزب ينتصر في انتخابات ثالثة عمى التكالي ،بعد عدناف مندريس في الخمسينيات كأكؿ رئيس حزب
يبقى في السمطة ( )12سنة متتالية في حاؿ أكمؿ كاليتو حتى عاـ (2015ـ) .كيكاد يجمع المحممكف

1
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كالمراقبكف السياسيكف أف االنتصار التاريخي لحزب العدالة كالتنمية يرجع ألربعة أسباب أك

عكامؿ

رئيسية:
أوالً :ما حققو الحزب مف إنجازات اقتصادية ىائمة أشبو ما تككف بالمعجزة.
ثانيا ن  :االستقرار السياسي كاإلصالحات الديمقراطية كالدستكرية التي قاـ بيا خالؿ فترة حكمو.
ثالثاً :السياسة الخارجية الناجحة ،كالدكر اإلقميمي كالدكلي الفاعؿ ،الذم قامت بو حككمة حزب العدالة
كالتنمية خالؿ الدكرتيف التشريعيتيف الماضيتيف.
رابعاً :الشخصية الكاريزـ اتية لزعيـ الحزب رجب طيب أردكغاف.

()1

اال نجازات االقتمادية.
يشكؿ نجاح حزب العدالة كالتنمية في النيكض باالقتصاد التركي ،خالؿ فترة حكمو منذ عاـ ()2002
كحتى اآلف ،أحد أىـ عكامؿ ازدياد شعبية الحزب جماىيريان ،كالسبب الرئيسي كراء فكزه التاريخي في
االنتخابات األخيرة  ،فحينما جاء الحزب إلى السمطة منذ تسع سنكات ،كاف الكضع االقتصادم
المتدىكر كاالنييار التجارم كالمالي لتركيا يش ٌكؿ التحدم األكؿ كاألصعب أمامو ،كقد استطاع الحزب
خالؿ فترة حكمو ،بقيادة رئيس الكزراء رجب طيب أردكغاف -عبر السياسات االقتصادية اإلصالحية
تـ انتياجيا ،-النيكض باالقتصاد التركي بما يشبو المعجزة ،ما انعكس إيجابيان عمى نظرة الشعب
التي ٌ
التركي لمحزب ،خاصة بعد عقكد طكيمة مف فضائح الفساد كالرشاكل كالبؤس المالي كاالقتصادم الذم
عاش فيو األتراؾ في ظؿ الحككمات العممانية كالقكمية المتتالية عمى الحكـ.

فعندما جاء العدالة

كالتنمية إلى الحكـ كانت األكضاع االقتصادية قد كصمت إلى الحضيض مف كؿ النكاحي ،حيث كانت
نسبة النمك بالكاد تتجاكز ( )%3مع ثبات ىذه النسبة منذ بداية التسعينات عند ىذا المعدؿ كحتى عاـ

1
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(2002ـ) ،ككاف متكسط دخؿ الفرد ال يزيد عف ( )3000دكالر في العاـ ،ككاف الناتج المحمي ال يزيد
عف ( )300مميار دكالر.

()1

ككاف أماـ حزب العدالة كالتنمية كؿ ىذه التحديات فكؽ تحد آخر ىك انحطاط سعر الميرة التركية
كفقدانيا ( )%70مف قيمتيا  ،كبكصكؿ الحزب إلى السمطة ،بد أ بمعالجة األكضاع االقتصادية لكي
تعكد تركيا لقكتيا كلمكانتيا التي غادرتيا قبؿ نحك تسعيف عامان حيف سقطت كإمبراطكرية تحكـ ثالث
قارات لكي تككف قكية اقتصاديان  ،كبالفعؿ فإف ما حققتو الحككمة التركية مف نيضة اقتصادية بقيادة
حزب العدالة كالتنمية في تسع سنكات قد فاؽ كؿ ما حققتو الحككمات التركية في فترة الجميكرم

ات

األكلى كالثانية منذ العاـ ( )1923كىك ما يكصؼ بالمعجزة ا القتصادية  ،كىي معجزة اقتصادية فعالن
ألسباب عدة:
أوالً :ألف "العدالة كالتنمية" كصؿ إلى الحكـ عمى صيكة األزمة االقتصادية اليائمة لعاـ (2001ـ) التي
أفقدت الميرة التركية الجزء األكبر مف قيمتيا الشرائية ،كأكرثت الحكاـ الجدد اقتصادان ميترئان بسبب
الكصفات الكارثية لمبنؾ الدكلي كصندكؽ النقد ،المذيف كاف كزير االقتصاد كماؿ دركيش أشبو بمندكب
ليا في أنقرة.
ثانياً :ألف األزمة المالية العالمية األكبر في تاريخ الرأسمالية حصمت في عيد أردكغاف كرفاقو.
ثالثاً :ألف أسعار النفط (الذم تعتمد عميو تركيا كميان في كؿ كجكه دكرتيا االقتصادية) كسرت األرقاـ
القياسية في عيد اإلسالمييف المعتدليف الحاكميف أيضان.

()2

كقد تمثمت أىـ مؤشرات تقدـ االقتصاد التركي في عيد العدالة كالتنمية فيما يمي :
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 قفز الناتج القكمي اإلجمالي بيف عامي ( )2008 – 2002مف ( )300مميار دكالر إلى ()750
مميار دكالر ،بمعدؿ نمك بمغ (.)%6.8
 قفز معدؿ الدخؿ الفردم لممكاطف في نفس السنة مف حكالي ( )3300دكالر إلى حكالي (10.000
) دكالر.
 تحققت مستكيات ممحكظة مف عدالة تكزيع العائدات بيف فئات الشعب التركي.
 تجاكزت الدكلة إلى حد كبير مشكالت العجز كالتضخـ.
 تحسنت أجكاء االستثمار ،حيث دخمت تركيا بيف أكثر الدكؿ جذبان لالستثمار الخارجي.
 أصبحت تركيا في المرتبة السادسة عشرة في ترتيب أكبر االقتصاديات عمى المستكل العالمي
كالسادسة عمى المستكل األكركبي ،كبذلؾ تضيقت الفجكة كألكؿ مرة بيذه النسبة بيف معدالت
التنمية التركية كاؿمعدالت األكركبية ،كأصبحت تركيا ضمف مجمكعة العشريف ( ،)G-20كذلؾ بعد
أف كاف االقتصاد التركي في سنة (2002ـ) يأتي في المرتبة السادسة كالعشريف.
 ارتفع حجـ الصادرات مف ( )33مميار إلى ( )130مميار في نياية سنة (2008ـ).
 كفي الفترة ما بيف العاميف ( 2002ك ،)2008انخفضت معدالت التضخـ كأسعار الفائدة بشكؿ
كبير كما استقرت العممة التركية ،في حيف انخفضت الديكف الحككمية إلى مستكيات أكثر احتماالن
كأقؿ خط انر.
كبير ،ففي قطاع الزراعة تعتبر تركيا كاحدة مف
 حققت القطاعات االقتصادية المختمفة نمكان كتقدمان ان
الدكؿ القميمة في العالـ التي حققت اكتفاء ذاتيان مف الغذاء.
 سجؿ القطاع الصناعي نمكان ىائالن بعد عمميات التحرير االقتصادم كارتقى مستكل اإلنتاج في ىذا
القطاع إلى المعايير العالمية.

125

 حققت تركيا تحسنان كبي انر في العالقات االقتصادية كالتجارية إقميميان كعالميان كشيدت الشركات
التركية نمكان استثنائيان مف خالؿ تكسعيا في شتى أسكاؽ العالـ.

()1

كيالحظ أف ما تـ تحقيقو مف إنجازات كاف كاضحان كمنعكسان فعالن عمى الشعب التركي كرفاىيتو سكاء
بإقامة الطرؽ السريعة كالمستشفيات الكبرل ،كتكسيع مظمة التأميف الصحي ،أك تقميؿ نسبة البطالة
كتكفير الكظائؼ كرفع الحد األدنى لألجكر ،كرفع مستكل المعيشة كتحقيؽ مزيد مف النمك االقتصادم
الذم أقرت بو مؤسسات دكلية معتبرة ،منيا صندكؽ النقد الدكلي ،كغيرىا مف اإلنجازات التي لمسيا
المكاطف التركي العادم أيضان.

كعف أىمية العامؿ االقتصادم في تحقيؽ الفكز التاريخي لحزب العدالة كالتنمية كارتفاع شعبيتو بشكؿ
كبير يقكؿ إرشاد ىكرمكزلك مستشار الرئيس عبد اهلل جكؿ "أف الناخب التركي بدأ يممس تصاعد قكة
اقتصاد البمد الذم أصبحت مرتبتو السادسة عشرة ضمف مجمكعة العشريف

 ،كما أصبح قطاع

المقاكالت في البالد يحتؿ المرتبة الثانية في العالـ  ،فبدأ الناخب التركي يرل ىذه القفزة االقتصادية
الكبيرة كقدمت لو فائدة كبرل في حياتو المعيشية اليكمية مف خالؿ ارتفاع دخمو إضافة إلى تحسف
كزيادة الخدمات المقدمة لو في مياديف الصحة كالتعميـ كاإلسكاف كالمكاصالت".

ألف الحزب الحاكـ يدرؾ أف االقتصاد يأتي أكالن كقبؿ كؿ شيء مف ناحية ىمكـ الناخب التركي فقد
ك ٌ
خصص لو الشؽ األكبر في مشركعو االنتخابي العمالؽ كفيو كعد بأف تصبح تركيا في غضكف عاـ
( )2023تحتؿ المرتبة العاشرة اقتصاديان في العالـ (اليكـ تحتؿ المرتبة اؿ ػ  ،)16كأف تككف اسطنبكؿ
(في غضكف  )2023أحد أىـ عشرة مراكز اقتصادية في العالـ (حاليان تحتؿ المرتبة الػ ( )27مف ناحية
 1نصار ،فاتف ،العدالة والتنمية التركي :أربعة أسباب وراء الفوز الساحق  ،مرجع سابؽ ،ص .11-9
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المدف األكثر تأثي انر اقتصاديان في العالـ) ،كأف تصؿ قيمة الصادرات التركية إلى

( )500مميار دكالر

سنكيان (اليكـ تناىز  200مميار) ،كأف يصبح المعدؿ السنكم لمدخؿ الفردم لممكاطف التركي ( )25ألؼ
دكالر ،كىي الكعكد التي نالت مصداقية كبيرة لدل المكاطنيف األتراؾ نظ انر لثقتيـ الشديدة في قدرة
أردكغاف عمى تحقيقيا ،لما لو مف خبرة كرصيد ىائؿ مف اإلنجازات االقتصادية طكاؿ السنكات التسع
الماضية ،ككانت دافعان قكيان إلعطائو صكتيـ االنتخابي.

()1

االنجازات في مجال االستقرار واإلمالحات السياسية.
يمثؿ االستقرار الذم نعمت بو تركيا في ظؿ حكـ العدالة كالتنمية السبب الثاني لزيادة شعبية الحزب
كفكزه في االنتخابات ،حيث يحترـ الكثير مف األتراؾ أردكغاف إلعادتو االستقرار إلى البالد التي عانت
مف عقكد مف االئتالفات الفكضكية كاالنقالبات ،فبعد تاريخ طكيؿ مف االنقالبات العسكرية كالتغيير في
األنظمة ،تمتع األتراؾ ،طكاؿ فترة حكـ العدالة كالتنمية ،باالستقرار السياسي ،كالنفكذ الدكلي ،كلعؿ مف
أبرز السمات التي جعمت مف تركيا دكلة حاضرة عمى الساحة الدكلية االستقرار السياسي الذم شيدتو
بعد عقكد مف االضطراب كالصراع السياسي الذم كاد يعصؼ بالبالد ،فعمى المستكل الداخمي تمكف
الحزب مف إطالؽ مشركع سياسي ديمقراطي يقترب مف مقاييس الديمقراطية الغربية

 ،كاستطاع أف

يرسخ صكرة ناجحة إلى حد كبير مف الممارسات الديمقراطية كفقا لمعايير االتحاد األكركبي .فقد حقؽ
العدالة كالتنمية بزعامة أردكغاف سمسمة إصالحات سياسية داخمية ،لعؿ أىميا التعديالت الدستكرية
التي تـ إقرارىا في سبتمبر (2011ـ) ،كقد أعطت ىذه اإلصالحات دفعة قكية لمحياة السياسية في
البالد ،كما حققت حالة مف التعايش بيف اإلسالـ السياسي كالعممانية المتمثمة بالجيش بعد عقكد مف
الصراع األمني كالدمكم بينيما.

()2
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ككاف مف أىـ بنكد تمؾ التعديالت إعادة ىيكمة أجيزة القضاء لصالح حزب العدالة كالتنمية عمى
حساب القكل العممانية كمحاسبة الجيش أماـ المحاكـ المدنية بما يحجـ دكر المؤسسة العسكرية في
صكت
السياسة كيضعؼ القكل العممانية في المعادلة السياسية  ،كيرل المحممكف أف الناخب التركي ٌ
لصالح حزب العدالة كالتنمية دعمان لتصدل الحككمة لمحاكالت كمخططات االنقالبات التي تكرط فييا
عدد مف العسكرييف المتقاعديف ،كآخريف ال يزالكف بالخدمة كمنيا قضية أرجنككف ،كالمطرقة كالقضايا
األخرل المستمرة منذ عاـ (2007ـ) ،حيث يقكؿ األكاديمي التركي إبراىيـ أدىـ آركغمك "أف الشجاعة
ممؼ (منظمة أرجنككف) أك ما
التي تحمٌى بيا رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف في مكاجية ٌ
تكرط العديد مف القيادات العسكرية كاألمنية
يعرؼ بالدكلة الخفية في تركيا -كالتي كشفت عف ٌ

،

السرم داخؿ ىياكؿ الدكلة التركية ،كالذم
كشخصيات سياسية كاعالمية كاقتصادية في ىذا التنظيـ ٌ
كاف يخطٌط لإلطاحة بحككمة أردكغاف عبر انقالب عسكرم -ىذه الشجاعة عززت مف فرص فكز
حزب العدالة كالتنمية بدكرة ثالثة لحكـ تركيا" ،مشي انر إلى "أنو لـ يكف يتكقع أم مكاطف تركي أف يرل
كيحاكمكف أماـ محاكـ مدنية ،كىك ما
في يكـ مف األياـ قادة عسكرييف أتراكا يقفكف خمؼ القضباف ،ي
كاف يحتاج إرادة سياسية قكية كشجاعة نادرة تجمٌت في شخص أردكغاف"  ،فقد استطاع أردكغاف أف
يجرد الجيش مف الدكر الذم يضطمع بو منذ فترة طكيمة بصفتو الجية التي تصدر األحكاـ عمى أداء
كتحكالت
السمطة مف كراء الككاليس في النظاـ السياسي التركي كاستطاع أف يقكد تركيا إلى إصالحات
ٌ
ميمة عمى طريؽ تعزيز الحريات كالديمقراطية كفي مقدمتيا ضرب صكرة المؤسسة العسكرية كأداة ال
رد قضائيا ،كضرب قدرتيا عمى القياـ بدكر سياسي مؤثر كصكالن إلى االنقالبات العسكرية ،كىي
يمكف ٌ
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اإلصالحات التي القت ترحيبان كبي انر لدل غالبية الشعب التركي خاصة كأنيا قربت تركيا مف المعايير
األكركبية.

()1

االنجازات عمى المستوى اإلقميمي والدولي.
حققت السياسة الخارجية لتركيا في فترة حكـ حزب العدالة كالتنمية قفزة ىائمة تجاه مختمؼ الدكائر
الجغرافية المحيطة بتركيا كالقضايا المثارة ،فمف نظرية صفر المشكالت إلى التطكر الكبير في
العالقات مع الدكؿ العربية كايراف كركسيا كالصيف ،كصكالن إلى تعزيز مكانتيا

اإلستراتيجية في

السياستيف األميركية كاألكركبية ،كؿ ذلؾ جعؿ مف تركيا دكلة إقميمية مؤثرة ،كىك ما عزز مف مكانة
،

حزب العدالة كالتنمية في عيف الناخب التركي الذم بدأ ينظر باعتزاز إلى دكر بالده في الخارج

فغالبية األتراؾ تكافؽ أك تستحسف السياسة الخارجية المتبعة مف قبؿ حزب العدالة كالتنمية ككذلؾ تقدر
أداء أردكغاف كقائد عالمي كىذه ظاىرة جديدة في تركيا  ،كما أف أعدادان متزايدة مف األتراؾ الناخبيف
ترل أف سياسة الحزب في السياسة الخارجية تعبر عف سياسة كطنية تركية بمعنى أف الحزب يعكس
مكقؼ الدكلة التركية التقميدية أيضان ،كيقكؿ إرشاد ىكرمكزلك مستشار الرئيس التركي عبد اهلل جكؿ" :أف
الثقؿ الدكلي الكبير الذم أصبحت عميو تركيا كالتي غدت أيضان نمكذجان

يحتذم لمدكؿ العربية

كاإلسالمية  ،كؿ ىذه األمكر جذبت الناخب التركي كدفعتو لمتصكيت لحزب العدالة كالتنمية".

كيقكؿ

اإلعالمي التركي بدر الديف حبيب أكغمك "إف النجاحات التي حققتيا حككمة رجب طيب أردكغاف في
السياسة الخارجية ،كالدكر اإلقميمي الفاعؿ لتركيا الذم حقؽ المصالحة التاريخية بيف تركيا كمحيطيا
السيما
الجغرافي عمكمان كالجكار العربي كاإلسالمي خصكصان ،قد قكبؿ بارتياح شعبي كبير في تركياٌ ،
أف أنقرة قد استثمرتو لتحقيؽ مصالح سياسية كاقتصادية كأمنية ،انعكست بشكؿ إيجابي عمى الشعب

 1نصار ،فاتف ،العدالة والتنمية التركي :أربعة أسباب وراء الفوز الساحق  ،مرجع سابؽ ،ص .17-15
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التركي ،كحقٌقت متطمبات األمف القكمي لتركيا
االنتخابات لممرة الثالثة عمى التكالي".

 ،األمر الذم أدل إلى فكز أردكغاف كحزبو في

()1

كاريزما شخمية أردوغان.
أما العامؿ الرابع كاألخير كراء فكز حزب العدالة كالتنمية في االنتخابات فيعكد لما يتمتع بو زعيـ
الحزب رجب طيب أردكغاف مف شخصية كاريزمية طاغية  ،ذلؾ أف نسبة غير قميمة ممف يصكتكف
لحزب العدالة كالتنمية يصكتكف في الحقيقة مف أجؿ أردكغاف نفسو ال مف أجؿ الحزب ،كذلؾ بسبب
إعجابيـ بالفتى الشجاع (معنى أردكغاف بالتركية) كبشخصيتو القكية ،كمكاقفو الجريئة كقدرتو الرائعة
عمى الخطابة كالقاء الشعر ،كىك ما يثير حماسة األتراؾ كيمقى إعجابيـ.

()2

المطمب الثاني :االنجازات في مجاالت تحقيق العدالة.
يتمثؿ اسـ الحزب مف شقيف ،شؽ العدالة كشؽ التنمية ،كتجسيدان ليذه المفاىيـ لتككف كاقعان معاشان
كليست مفاىيـ جكفاء ،فقد سعى حزب العدالة كالتنمية إلى تحقيؽ العدالة مف خالؿ األتي:
 .1تخفيض نسبة التضخـ مف ( )%37إلى ( )%9تقريبان.
 .2تخفيض نسبة الفائدة الحقيقية مف ( )%65إلى ( )%15تقريبان ،كال تزاؿ ىذه النسبة مرتفعة كلكنيا
ستنخفض أكثر  ،فالحككمات السابقة التي كانت مضطرة لالقتراض مف البنكؾ كمف األغنياء
ككانت تدفع ليـ تمؾ النسبة السابقة العالية مف الفائدة  ،أم أف ثركة البمد كانت تصب في جيكب
قمة قميمة مف األغنياء ،كاآلف تذىب ثركة البمد لتحقيؽ المشاريع العمرانية كالصحية كالتعميمية.
 .3كانت الميرة التركية قد فقدت قيمتيا  ،فقاـ بحذؼ ستة أصفار مف الميرة التركية التي أصبحت اآلف
قريبة مف الدكالر األمريكي (الدكالر األمريكي يعادؿ حاليان ليرة كنصؼ الميرة تركية) بينما فشمت
 1نصار ،فاتف ،العدالة والتنمية التركي :أربعة أسباب وراء الفوز الساحق  ،مرجع سابؽ ،ص .19-18
 2خميؿ ،محمد عبد القادر ،تركيا :عشر سنوات من حكم العدالة والتنمية  ،مرجع سابؽ ،ص .14-13
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جميع الحككمات السابقة في تحقيؽ ىذه الخطكة الجبارة التي ادعت جميع األحزاب األخرل كجميع
الصحؼ المساندة ليا بأف حزب العدالة لف ينجح في تحقيقيا ،كلكنو نجح.
 .4قاـ بتكزيع الكتب كالدفاتر كالقرطاسية عمى جميع طالب المدارس االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية
(يبمغ عدد ىؤالء الطالب عشرة مالييف طالب تقريبان) مجانان ،فرفع بذلؾ عف كاىؿ الطبقات الفقيرة
عبئان كبي انر ،كما خصص ركاتب لمطالب الفقراء.
 .5قاـ العديد مف السياسييف كمف رجاؿ األعماؿ بنيب البنكؾ الرسمية الحككمية بما يزيد عمى ()46
مميار دكالر ىرب معظميا لمخارج ،فجاء أردكغاف ككضع يد الدكلة عمى أمالؾ ىؤالء كعمى بيكتيـ
كمصانعيـ كيخكتيـ كسياراتيـ الفارىة كقدميـ لممحاكمة ،فخمص البمد مف معظـ المصكص  ،كال
تزاؿ عمميات التطيير جارية.

()1

 .6قاـ بتكزيع ( )1,5مميكف طف مف الفحـ سنكيان مجانان عمى العائالت الفقيرة ،كال سيما في المناطؽ
الباردة ،حيث كانت ىذه العكائؿ تقضي الشتاء دكف تدفئة كافية ،كقد استفاد مف ىذه المعكنة أربع
مالييف شخص سنكيان ،كال تزاؿ ىذه المساعدات المجانية مستمرة.
 .7قاـ ببناء ( )280ألؼ شقة خصصيا لمعكائؿ الفقيرة بأقساط سيمة كميسرة ،كىي أقؿ مف اإليجار
الشيرم ،كال تدفع ىذه العكائؿ التقسيط إال بعد انتقاليا لمشقة ،كأمد التقسيط يتراكح بيف ()20-15
سنة ،كقد تـ تكزيع ( )140ألفان ،منيا كالباقي في مرحمة البناء ،كخطة الحككمة ىي رفع ىذا العدد
إلى ( )500ألؼ شقة.
 .8قاـ بتنفيذ مشاريع عمرانية جبارة ال يمكف تعدادىا ،منيا تنفيذ ( 6500كـ ) مف الطرؽ ،بينما كاف
مجمكع الطرؽ المنفذة منذ قياـ الجميكرية حتى اآلف ( 4500كـ) فقط.
 .9نفذ ( )%65مف الطريؽ اإلستراتيجي الميـ عمى طكؿ شريط البحر األسكد ،بينما لـ تستطع
الحككمات السابقة منذ ( )12سنة سكل تنفيذ ( )%35منو فقط.
 1اكرخاف ،محمد عمي ،من انجازات حزب العدالة التركي  ،مجمة المجتمع الككيتية ،العدد (  ،)24لسنة  ،2012ص .64-62
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 .10كاف متكسط دخؿ الفرد التركي عند مجيء الحزب إلى السمطة ( )2500دكالر تقريبان ،ارتفع نتيجة
التحسف االقتصادم إلى ( )5500دكالر تقريبان ،أم إلى أكثر مف الضعؼ.
 .11بالنسبة لصندكؽ النقد الدكلي عندما جاء أردكغاف لمحكـ كانت ديكف تركيا ليذا الصندكؽ تبمغ
( )23مميار دكالر ،انخفضت إلى ( )9مميارات فقط ،أم أف حككمتو قامت بدفع الديكف كتخميص
تركيا مف قبضتيا كليس العكس ،كقد صرح رئيس البنؾ المركزم التركي مؤخ انر بأف تركيا لـ تعد
بحاجة إلى صندكؽ النقد الدكلي.
 .12نجح عاـ (2005ـ) في إقناع دكؿ االتحاد األكركبي ببدء المفاكضات مع تركيا لالنضماـ إلى
االتحاد كيعد ىذا كسبان كبي انر لتركيا.
 .13قاـ بخطكات كبيرة كجبارة في ميداف الصحة كالتعميـ ،إذ فتح أبكاب جميع المستشفيات أماـ جماىير
الشعب حتى المستشفيات الخاصة ،حيث يقكـ المريض بدفع نسبة قميمة مف األجرة كتتكلى الحككمة
دفع الباقي ،كما أنشأ ( )39جامعة جديدة.
 .14سف العديد مف القكانيف التي تزيد مف

ـ ساحة الحرية الفردية ككرامة اإلنساف ،فمثالن تـ تحريـ

التعذيب في السجكف كفي مخافر الشرطة ،كعكقب كؿ مف لـ يمتزـ بو

 ،كزادت حرية التجمع

كاؿتظاىر كحرية إبداء الرأم ،كسف قانكف حؽ الفرد في الحصكؿ عمى المعمكمات ،كحؽ األقميات
في التعمـ بمغاتيا ،فأصبح في مقدكر األكراد البث التمفزيكني كاصدار المجالت كالصحؼ بالمغة
الكردية  ،أم أف ىذا الحزب المتيـ بالرجعية كاف أكثر تقدمية كعصرية كأكثر التصاقان بالشعب
كبمصالحو الحيكية مف جميع األحزاب األخرل اليمينية منيا كاليسارية.
 .15قاـ بتحجيـ ىيمنة العسكر عمى سياسة تركيا ،ككانت ىذه الييمنة تتضح في دكر العسكر في
المجنة العميا لألمف القكمي التي كاف العسكر يشكمكف نصفيا األىـ ،كالمدنيكف مف الكزراء نصفيا
اآلخر.
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 .16سعى لتصفية كتنقية األجكاء السياسية مع جميع جيرانو ،كال سيما مع الدكؿ العربية كما قكل
عالقاتو مع الجميكريات التركية في آسيا الكسطى ،كزاد مف نشاطو في المؤتمر اإلسالمي.

()1

ىذه خطكط عامة مف الخدمات في مجاؿ تحقيؽ العدالة االقتصادية كاالجتماعية التي أنجزىا أردكغاف
كحزبو ،كىي كما ىك كاضح خدمات لـ يقـ بيا أم حزب آخر ال في تركيا كال أم حككمة في أم بمد
عربي.

المطمب الثالث :االنجازات في مجاالت التنمية.
لـ يكف كصكؿ "العدالة كالتنمية" إلى السمطة في أنقرة قبؿ عشر سنكات في الثالث مف نكفمبر
(2002ـ) ،مجرد تناكب ركتيني عمييا بيف أحزاب متنافسة ،بؿ جاء الحزب لممارسة الحكـ بمشركع
تعدؿ تبعان لمممارسة كالظركؼ كترؾ أث انر استثنائيان عمى حاضر تركيا
شامؿ في الداخؿ كالخارجٌ ،
كمستقبميا كدكرىا في المدل المنظكر  ،كقد تكزعت عناكيف مشركع حزب العدالة كالتنمية عمى ثالثة
مكضكعات ،ما فتئ قادة الحزب يبدكف افتخارىـ بتحقيؽ إنجازات تحتيا كىي :التنمية السياسية كالتنمية
االقتصادية كالسياسة الخارجية.

()2

أوالً :في مجال التنمية السياسية.
ئيسييػف :الديمقراطية ك ً
العممانية  ،ففي خالؿ ثالث سنكات فقط نجح الحزب
يحمؿ ىذا العنكاف شقٌػيف ر ٍ
في تعزيز الحريات كالديمقراطية مف خالؿ خطكات عدة منيا :إلغاء حاؿ الطكارئ كالغاء محاكـ أمف
الدكلة ككضع ح دان لمتعذيب في السجكف كتصعيب شركط حظر األحزاب كاعتقاؿ الزعـ اء السياسييف
كال يكػتٌاب ألسباب فكرية ،كىك ما أفسح أماـ االتحاد األكركبي لممكافقة عمى بدء مفاكضات العضكية مع

 1اكرخاف ،محمد عمي ،من انجازات حزب العدالة التركي  ،مرجع سابؽ ،ص .67-66
 2نكر الديف ،محمد ،نجاحات واخفاقات حزب العدالة والتنمية  ،مرجع سابؽ ،ص .11
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أنقرة في عاـ (2005ـ) كفي كقت الحؽ ،نجح الحزب في إنياء مشكمة ً
الحجاب في الجامعات
كالسماح لمطالبات بارتدائو.

()1

في المقابؿ تمثؿ أبرز إنجازات حزب العدالة كالتنمية في تفكيؾ بنية "الدكلة العميقة" مف خالؿ
حد لمكصاية العسكرية عمى العممية السياسية
أىميا تعزيز النزعة المدنية،عبر كضع ٌ
خطكات ،لعؿ ٌ
التحكؿ التاريخية ،ىي استفتاء ( 12سبتمبر 2010ـ).
المستمرة منذ عاـ (1960ـ) .ككانت نقطة
ٌ
المشكمة الكردية ،كانت االمتحاف األكبر أماـ سمطة حزب العدالة كالتنمية  ،فقد كانت اآلماؿ بالفعؿ
كبيرة بشأف تحقيؽ خرؽ تاريخي لحؿ المشكمة الكردية  ،كقد بادر الحزب إلى خطكات متعددة تتصؿ
بيذا الشأف ،منيا إلغاء حالة الطكارئ في المناطؽ الكردية ،كتخفيؼ القيكد عمى التحدث بالمغة الكردية
في األماكف العامة ،كالسماح لممعتقميف األكراد التحدث مع أىميـ بالمغة الكردية ،كالتعكيض عف األكراد
كغير األكراد الذيف أجبركا سابقان عمى النزكح عف قراىـ ،كاعادة األسماء الكردية لمقرل التي تـ تتريؾ
أسمائيا ،كانشاء محطة تمفزيكنية بالمغة الكردم ة تبث عمى مدار الساعة كالتخفيؼ مف القيكد عمى
الدعاية االنتخابية بالمغة الكردية ،كادراج المغة الكردية كمغة اختيارية في المدارس ،كافتتاح أقساـ لمغة
الكردية في الجامعات.

()2

مف جيتو ،أضاؼ أردكغاف نفسو يجرعةن أخرل لمتفاؤؿ ،باعترافو في ( 12أغسطس  )2005في ديار
بكر ،بكجكد قضية كردية في تركيا ،كقكلو أف "الدكلة الكبيرة ،ىي التي تستطيع أف تيحاسب نفسيا".
عبر االستخبارات مع حزب العماؿ الكردستاني في
كالى ذلؾ ،دخمت الحككمة في مفاكضات مباشرة ٍ
مدينة أكسمك ،عاصمة النركيج.

 1نكر الديف ،محمد ،نجاحات واخفاقات حزب العدالة والتنمية  ،مرجع سابؽ ،ص .12
 2المرجع نفسو ،ص .14-13
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لكف ىذه الخطكات لـ تبدد تشاؤمان طغا بعد عشر سنكات عمى كجكد حزب العدالة كالتنمية في السمطة ،
فالتمفزيكف بالمغة الكردية تابعه لمدكلة كيعكس كجية نظرىا فقط ،كال يعني األكراد بشيء كما ال زاؿ ييمنع
عمى المعتقميف األكراد الدفاع عف أنفسيـ بالمغة الكردية .أما كضع اؿلغة الكردية كدرس "اختيارم" ،فقد
اعتبرىا األكراد إىانة ليـ ،ألنو ال يمكف لمغة األـ أف تككف اختيارية في األثناء لـ تتجاكب الدكلة مع
المطالب األساسية لألكراد كىي :التعمـ في المدارس كالجامعات بالمغة األـ ،كالحصكؿ عمى الحكـ
الذاتي في المناطؽ الكردية ،ككضع ضما نات في الدستكر تعترؼ باليكية الكردية ،فضالن عف إطالؽ
سراح الزعيـ الكردم عبد اهلل أكجاالف ،كىنا ليس الميـ ما تقدمو الدكلة ،بؿ الميـ ما الذم يريده األكراد
كمدل تجاكب الدكلة مع ىذه المطالب .كمف ىذه الزاكية ،ال تبدك الصكرة مشجعة .كقد أطمؽ أردكغاف
نفسو رصاصة الرحمة عمى التفاؤؿ كالتكقعات ،حيف تراجع عف اعترافو بالقضية الكردية في تركيا
كأعمف في ربيع عا ـ  2011أنو "ال تكجد قضية كردية ،بؿ قضية إرىاب تتعمؽ بمكاطنيف أتراؾ مف
أصؿ كردم" كبذلؾ أعاد أردكغاف تكصيؼ المشكمة إلى ما كاف عميو األمر في العيكد العسكرية
السابقة.

()1

أما في الشؽ العػمماني مف التنمية السياسية ،فقد بدا كاضحان أف الحزب ينحك في اتجاه التضييؽ عمى
الديني في المدارس كالسماح لمف يرغب مف الطالٌب في سف
عبر التكسع في التعميـ ٌ
النزعة العممانية ٍ
العاشرة ،بمتابعة دراستو في معاىد "إماـ خطيب" الدينية  ،كدعا أردكغاف إلى "تنشئة الدكلة لجيؿ ِّ
متديػف
كمحافظ" ،فيما اعتيبر انتياكا لمبدأ العممنة في الفصؿ بيف ِّ
الديف كالدكلة.
بعد مركر عشر سنكات حالٌ ليا التحدم األكبر
عمى صعيد آخر ،كانت المسألة العمكية التي لـ تجد ى
سميت بػ " االنفتاح العمكم" ،غير أف الجيكد
أماـ حزب العدالة كالتنمية ،كمع أف الحككمة أعدت خطٌة ٌ
بأم مطمب عمكم ،بؿ ازدادت سمككيات
لـ تعرؼ ٌ
تقدمان جديان .إذ لـ تعترؼ الحككمة بعد عشرية كاممة ٌ
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عبر التأشير عمى منازليـ بعالمات
التحريض عمى العمكييف كتيديدىـ في العديد مف المناطؽ التركية ٍ
فارقة كتكجيو رسائؿ تيديد تطالبيـ بمغادرة أماكف سكنيـ ،مع تراخ كاىماؿ قضائي ليذه الحكادث.

()1

ثانياً :االنجازات في مجال التنمية االقتمادية.
إضافة لما جاء في المطمب األكؿ كالمطمب الثاني مف انجازات اقتصادية لحزب العدالة كالتنمية
نضيؼ إلى ذلؾ أف نجاح حزب العدالة كالتنمية األكبر ،كاف في مجاؿ التنمية االقتصادية  ،كالقائمة
تطكؿ فقد ارتفع الناتج القكمي إلى ( )800مميار دكالر كارتقى االقتصاد التركي إلى المرتبة ( )16عمى
نسػبان عالية ،كانت األكلى أكركبيان ،كالثا نية عالميان بعد الصيف ككصمت
المستكل العالمي ،كحقؽ النمك ى
أحيانان إلى ( ،)%9كما ارتفع متكسط الدخؿ الفردم إلى

( )11ألؼ دكالر سنكيان  ،كزاد حجـ التجارة

الخارجية يليقارب أحيانا الػ (  )400مميار دكالر .كتكقؼ االقتراض مف البنؾ الدكلي كقامت الحككمة
باستثمارات كبيرة في قطاع الصحة كالتعميـ كالمكاصالت ،ؾما أنجزت مشاريع كبيرة عمى امتداد تركيا.
كؿ ىذه اإلنجازات لـ تحجب كاقع أف األزمة

االقتصادية العالمية بدأت تمقي بظالليا السمبية عمى

االقتصاد التركي  ،حيث تراجع حجـ التبادؿ التجارم مع اإلتحاد األكركبي كتراجع النمك في عاـ
( )2012إلى ( .)%3كما تأثرت المحافظات الحدكدية مع سكريا بشكؿ كبير نتيجة األزمة الطاحنة،
كىك ما ييساىـ في ارتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ

الرزمة الضرائبية زيادات عالية
 ،كما شيدت ٌ

مترافقة مع زيادات في األسعار ،كالسيما في قطاع الطاقة.

()2

ثالثاً :االنجازات في مجال السياسة الخارجية.

 1نكر الديف ،محمد ،نجاحات واخفاقات حزب العدالة والتنمية  ،مرجع سابؽ ،ص .14-13
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كانت السياسة الخارجية لحزب العدالة كالتنمية أحد المجاالت األكثر مثا انر

لالفتخار كمؤش انر لنجاح

الحزب في السمطة ،لقد كانت "حكاية نجاح" كضعيا مؤسس النظرية أحمد داكد أكغمك في خانة "العمؽ
اإلستراتيجي" ،التي تي ً
رجمت بسياسة تصفير المشكالت ،التي نقمت تركيا مف مكقع ا

لبمد المحاط

باألعداء إلى البمد المحاط باألصدقاء  ،ككاف الدكر الكسيط مف أبرز نجاحات تركيا .كما يعرفت تركيا
بالقكة الناعمة كصار نمكذجيا مثاالن لممحاكاة كاإلقتداء لحؿ المشكالت عف طريؽ الحكار ال القكة.

أنقرة نجحت بالخصكص في دغدغة العكاطؼ اإلسالمية عبر كقفة أردكغاف في دافكس في يناير
( )2009كانتقاده العمني لمرئيس اإلسرائيمي شمعكف بيريز  ،غير أف حادثة أسطكؿ الحرية كاعتداء
إسرائيؿ عمى سفينة مرمرة كقتؿ تسعة أتراؾ عمى متنيا في نياية مايك
العربي " كمف بعد ذلؾ ،انفجار الكضع في سكريا تحديدان

( ،)2010كظيكر "الربيع

كاالستقطاب العالمي حكليا ،كانت عكامؿ

أساسية قمبت النجاح التركي السابؽ رأسا عمى عقب.

فقد تحكلت تركيا خالفان عمى ما كانت عميو كفي فترة قصيرة جدان ،أثارت دىشة المراقبيف غربان كشرقان
كداخؿ تركيا ،مف بمد لو صفر مشكالت مع كؿ الجيراف ،إلى بمد لو صفر جيراف كبات يمحاطان
باألعداء ،بدالن مف األصدقاء كاختفى الدكر الكسيط كانتيت صكرة "القكة الناعمة" ،لتحؿ محميا صكرة
ييدد بالحرب كاستخداـ "القكة الخشنة" مع سكريا كقبرص كاسرائيؿ ،فضالن عف القياـ
البمد الذم ٌ
الدرع الصاركخي فكؽ أراضييا.
بخطكات اعتبرتيا إيراف كركسيا تيديدان ليا ،كىي نشر ٌ
لقد غادرت تركيا صكرة البمد المحايد ،الذم يقؼ عمى مسافة كاحدة مف الجميع ،ليقؼ طرفان في
الصراعات اإلقميمية كالدكلية ،كباتت تمتصؽ بتركيا صكرة أخطر مف كؿ ىذه ،كىي أنيا "تتبع سياسات
مذىبية كأنيا جزء مف محكر يسٌني إقميمي" ،كما كرد حرًفيا قبؿ أياـ في تقرير لمركز ا

لدراسات

االقتصادية كالسياسية التركي (  ،)TESEVكىك ما جعؿ البعض في العالـ العربي كالغربي يصفكف
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ً
ككمنكلث عثماني،
السياسة الخارجية التركية في المنطقة بأنيا "عثمانية جديدة" كبأنيا تسعى إلقامة
عمى غرار الككمنكلث اإلنجميزم.

()1

ىذا األمر استدعى تكقؼ البعض عند تعثر التقدـ عمى الطريؽ األكركبي منذ عاـ ( )2005كغياب
اإلتحاد األكركبي كلك بكممة يتيمة ،عف خطاب أردكغاف في المؤتمر الرابع لحزب العدالة كالتنمية في
( 30سبتمبر  )2012كدعكة أحد الكزراء إلى رمي التقرير األكركبي األخير عف تركيا "في س

لة

الميمالت" ،كتراجع نسبة التأييد الشعبي لالنضماـ إلى اإلتحاد األكركبي إلى مستكيات متدنية جدان كما
تحكؿ في الخيارات الحضارية لتركيا في اتجاه أف تككف زعيمة لمعالـ اإلسالمي ،مع
يعنيو كؿ ذلؾ مف ٌ
كؿ ما يحممو ىذا الطمكح مف مخاطر عمى تركيا نفسيا،

أك أف تبقى منتظرة إلى األبد عند باب

اإلتحاد األكركبي.

التبايف في عدد مف الممفات ،ظيرت عمى انسجاـ كامؿ مع السياسات
إف السياسة التركية كرغـ بعض ي
األمريكية في المنطقة ،كتمقائيان مع السياسات األطمسية فييا .كما ظيرت سياسة ازدكاجية المعايير في
أكثر مف ممؼ كقضية ،فقد دعمت تركيا المعارضة السكرية فيما لـ تفعؿ ذلؾ في البح ريف ،كرفضت
اإلطاحة بمعمر القذافي بداية ألسباب اقتصادية ،قبؿ أف تشارؾ في غزك األطمسي لو

ردة
 ،ككانت ٌ

ردة فعؿ تركيا عمى قتؿ إسرائيؿ
فعميا عمى الكضع في سكريا ،انخراطان كامالن في الصراع ،فيما كانت ٌ
لألتراؾ في حادثة مرمرة "خجكلة كمنضبطة"  ،كلـ يغادر أذىاف اؿكثيريف السؤاؿ عف أسباب تضحية
تركيا بكؿ سياساتيا كمكاسبيا السابقة.

 1اكرخاف ،محمد عمي ،من انجازات حزب العدالة التركي  ،مرجع سابؽ ،ص .74-72
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لقد كاف كزير الخارجية داكد أكغمك صريحان في خطبتو ،التي كصفيا المفكر التركي البارز كغير
البعيد عف حزب العدالة كالتنمية "ممتازير تكركينيو" بػ "العثمانية" ،أماـ البرلماف في ( 27أبريؿ )2012
منحيان جانبان كؿ
عندما قاؿ إف "شرقان أكسط جديدان ييكلد ،كتركيا ستككف قائدتو ،كىي التي ترسـ ـالمحو " ٌ
المككنات اإلقميمية األخرل ،الفارسية كالعربية كالكردية.
ٌ

()1

لقد أحدثت حادثة سفينة مرمرة تحكالن جذريان في اتجاه إيالء أنقرة الركابط مع الغرب كالكاليات المتحدة
كمػف
تحديدان األكلكية في عالقاتيا الخارجية ،كىذا سيككف عمى حساب العالقات مع إيراف كركسيا ى
معيما .كحيف انفجر الكضع في سكريا ،بدت الفرصة مكاتية ألنقرة ،لكسر الش ار كة اإلقميمية مع إيراف
في النفكذ كاإلنفراد في أف تككف "قائدة" الشرؽ األكسط كالالٌعب األساسي الكحيد فيو (بمعزؿ عف
العامؿ اإلسرائيمي) ،مشحكنة بكصكؿ اإلسالـ السياسي إلى السمطة في بعض الدكؿ العربية كمصر،
كاحتماؿ كصكلو إلى بمداف أخرل.

()2

المطمب الرابع :اإلخفاقات والتحديات التي تواجو حزب العدالة والتنمية.
كما كاف لحزب العدالة كالتنمية نجاحات باىرة كعديدة في المجاالت المختمفة ،شكمت اإلطار العاـ لما
يسمى اليكـ "بالنمكذج التركي" ،إال أف ىذا الحزب كىذا النمكذج لو بعض اإلخفاقات كما أنو يكاجو
إشكاليات كتحديات عديدة.

1
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اإلخفاقات.
ابتييا
كثي انر ما تككف حسابات الحقؿ غير مطابقة ؿحسابات البيدر مثمما ييقاؿ ،فكاف أف خسرت تركيا بك ٍ
بيتيف ،سكريا كالعراؽ ،كبكابتيا اآلسيكية إيراف ،كعالقاتيا مع ركسيا كالصيف .كخسرت إقميميان كؿ
العر ٍ
مككف اجتـ اعي أساسي
التيار المعارض لمسياسات الغربية – األطمسية في المنطقة ،كما خسرت ثقة ٌ
في المنطقة ،ىك المككف الشيعي الذم تحسس مف أىداؼ السياسة التركية .كلـ تستطع تركيا أف
عبر "استيقاظ ِّ
الذئب الكردم " ىذه المرة في الداخؿ
تتالفى مخاطر ىذه السياسات عمى أمنيا القكمي ٍ
كتمدد الطكؽ الكردم مف شماؿ العراؽ إلى شماؿ سكريا ،فضال عف تعمؽ االحتقاف المذىبي الداخمي
السنة كالعمكييف  ،ككما يقكؿ محمد نكر الديف " :عشر سنكات مف النجاحات كاإلخفاقات كمف
بيف ٌ
اإلصرار كاالرتباؾ ،لـ تستطع أف تخفي حقيقةن ثابتة ىي أف تركيا ال تزاؿ تعاني مف سؤاؿ جكىرم ،ىك
سؤاؿ اليكية الحائرة ،مع العممانييف كما اإلسالمييف ،بيف الماضي كالحاضر كبيف الغرب كالشرؽ كبيف
االنغالؽ كالتمدد".

()1

التحديات
كمع مركر ىذه الفترة عمى بقاء "العدالة كالتنمية" في السمطة ،يرل البعض أف حزب المصباح (العدالة
كالتنمية) كصؿ إلي القمة التي سينحدر بعدىا ،بعدما سجمت استطالعات الرأم األخيرة تراجعان طفيفان
في شعبيتو ،يؤكد آخركف أف العدالة كالتنمية ال يزاؿ يعيش فترة شباب لـ تتكقؼ حيكيتيا كاف كانت
تأثرت ببعض المشاكؿ المختمفة كالصعكبات االقتصادية التي تعصؼ بأكركبا كاألزمة السكرية التي
تعتبرىا تركيا قضية داخمية ليا.

 1نكر الديف ،محمد ،نجاحات واخفاقات حزب العدالة والتنمية  ،مرجع سابؽ ،ص .19
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كيكاجو الحزب مجمكعة مف التحديات عمى رأسيا األزمة االقتصادية في أكركبا ،كالتي دفعت تركيا إلي
خفض تكقعاتيا في النمك لسنة

( )2012إلى ( ،)%3.2باإلضافة إلي الحاجة إلي ردع مخاكؼ

البعض مف أسممة البالد ،إذ يرل البعض أف الطبقة البرجكازية األناضكلية التي كانت تشكؿ القاعدة
االنتخابية لحزب العدالة ،باتت تحكـ قبضتيا عمى الحكـ ،بعدما تخمصت مف ىيمنة العسكر.

كمف التحديات األخرل الذم يكاجييا الحزب عكدة الخيار العسكرم في النزاع الكردم منذ فشؿ
المفاكضات مع متمردم حزب العماؿ الكردستاني ،كتعثر المفاكضات مع االتحاد األكركبي ،فضالن
عف زيادة الصراع بيف اإلسالمييف كالعممانييف بسبب اإلجراءات التي تتخذىا الحككمة مع مف يخالفيا
كمع الصحافة ،إذ حققت أنقرة رقمان قياسيان في عدد الصحفييف المعتقميف ،كالذيف بمغ عددىـ ( )76في
أغسطس ( ،)2012حسب منظمة غير حككمية أمريكية.

()1

التحديات داخل الحزب.
عمى الرغـ مف أف أىمية المؤتمر الرابع لحزب العدالة كالتنمية كالذم عقد في

( 30سبتمبر 2012ـ)

قد تأسست عمى أنو كشؼ بعضان مف مالمح سياسات كتكجيات الحزب سكاء عمى الصعيد السياسي
أك االقتصادم خالؿ السنكات القميمة المقبمة ،إال أف التطكر األىـ تعمؽ بطبيعة التطكرات داخؿ الحزب
الحاكـ ذاتو ،سكاء فيما يخص قضية تجديد كتغيير قياداتو أك تحديد الشخصية التي ستخمؼ أردكغاف
في رئاستو ،السيما أنو مف المفترض أف يرحؿ أردكغاف عف رئاسة الحزب بحمكؿ االنتخابات الرئاسية
في عاـ (2014ـ) كالتي يطمح إلى خكضيا ،كذلؾ بعد إقرار دستكر جديد تتحكؿ تركيا بمقتضاه مف
النظاـ البرلماني إلى النظاـ الرئاسي عمى النمط األمريكي أك شبو الرئاسي عمى النمط الفرنسي.

 1خميؿ ،محمد عبد القادر ،تركيا :عشر سنوات من حكم العدالة والتنمية  ،باحث مصرم متخصص في شؤكف تركيا كالمشرؽ العربي ،معيد
العربية لمدراسات ،مكقع العربية ، ،2012 ،ص .11-8
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كفيما يخص قضية تجديد قيادات الحزب التزامان بالئحتو التي تقضي بعدـ أحقية أعضاء الحزب في
الترشح لعضكية البرلماف أكثر مف أربع مرات أك ما مجمكعو خمسة عشر سنة ،فإف ذلؾ يطرح
تساؤالت بشأف مف سيخمؼ عدد كبير مف رمكز الحزب في االنتخابات المقبمة ،كذلؾ بالنظر إلى أنو
ال يحؽ ألكثر مف سبعيف نائبان مف نكاب الحزب الترشح في االنتخابات البرلمانية المقبمة .مف بيف
ىؤالء أردكغاف نفسو كبكلنت أرينج نائب رئيس الكزراء كالناطؽ باسـ الحككمة ،ككزير الداخمية إدريس
نعيـ شاىيف كمساعد رئيس الكزراء عمي باباجاف ككزير العدؿ سعد اهلل أرغيف ككزير الطاقة تانر يمديز
كغيرىـ مف أقطاب الحزب الحاكـ.

()1

كفيما يخص قضية "خميفة أردكغاف" ،فيبدك أف تنحى أردكغاف عف رئاسة الحزب التزامان بالقكانيف
المحمية التي تمنع عضكية رئيس الجميكرية في أيان مف األحزاب السياسية ،ستككف المشكمة األكبر ذلؾ
أف أردكغاف استطاع خالؿ العقد الماضي أف يحكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى "حزب أردكغاف" ،مما
سيجعؿ خميفتو مضط ار إلى االضطالع بدكر "الككمبارس" ،السيما أنو مف المتكقع أف يظؿ أردكغاف
الرئيس الفعمي لمحزب.
كعمى الرغـ مف أف أغمب االتجاىات تشير إلى أف المرشح األكفر حظان يعد رئيس الجميكرية عبد اهلل
جكؿ ،غير أف عدـ إعالف أردكغاف خالؿ المؤتمر عف ماىية مف سيخمفو ،يرتبط بعدد مف اإلشكاليات
األساسية ،أىميا تشكؾ أردكغاف في قبكؿ جكؿ باف ينيض بذات الدكر الذم اضطمع بو دميترم
مدفيديؼ في ركسيا ،ال سيما أف جكؿ تجنب الحديث عف ىذا المكضكع خالؿ الفترة الماضية ،كلككنو
شخصية ليا حضكر كبير داخؿ تركيا ،كترشحو أغمب استطالعات الرأم العاـ لمبقاء في سدة الرئاسة
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لدكرة ثانية كأخيرة ،ىذا فضالن عف أف كراءه تاريخ سياسي قد يدفعو إما لمكاصمة العمؿ السياسي سكاء
في حزب جديد أك مف خالؿ الترشح لرئاسة الجميكرية مرة أخرل.

ىذا في كقت تشير فيو العديد مف االتجاىات إلى أف عبد اهلل جكؿ ذاتو ليس المرشح الكحيد لرئاسة
الحزب ،فيناؾ أيضان بكلنت أرينج الرجؿ القكل في الحزب كأحد المؤسسيف الكبار لمحزب .يضاؼ إلى
ذلؾ كزير الخارجية أحمد داككد أكغمك ،كالذم يعد الذراع األيمف ألدركغاف .ككذلؾ نعماف ككرطكش،
الذم لـ يحصؿ عمى أم منصب في الحزب ،رغـ أنو أستاذ جامعي كسياسي مخضرـ سبؽ أف نافس
أردكغاف سياسيان ،مف خالؿ ترؤسو "حزب السعادة" (  )SPالذم أنشأه اإلسالمي الراحؿ نجـ الديف
أربكاف ،قبؿ أف ينشؽ عنو كيؤسس حزب "صكت الشعب" (  )HASالذم انتيج خطان إسالميان ناقدان
لسياسات أردكغاف االقتصادية كالخارجية .ىذا إلى أف قاـ بحؿ حزبو كانضـ في سبتمبر ( ،)2012مع
بعض قياداتو ،إلى حزب العدالة كالتنمية.

كما يضاؼ إلى ىؤالء عمى باباجاف "العمكد الفقرم" لقصة نجاح أردكغاف اقتصاديان ،كىناؾ كذلؾ
دكلت بيجمي ،كىك زعيـ حزب الحركة القكمية اليميني (  ،)MHPكالذم ييدؼ أردكغاف إلى ضمو إلى
الحزب الحاكـ ككنو مف ناحية يمتمؾ قرابة ( )%15مف أصكات الناخبيف ،كمف ناحية أخرل تأسيسان
عمى رغبة أردكغاف في ضماف أصكات حزبو في االنتخابات المقبمة ،كسترتبط ىذه الخطكة بقدرة
أردكغاف عمى إقناع بيجمي بدعـ خططو لمكصكؿ إلى الرئاسة ،كتبنى رؤيتو حياؿ الدستكر الجديد.

حزب العدالة واشكاليات البقاء في الحكم.
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()1

عمى الرغـ مف اإلنجازات العديدة التي حققيا أردكغاف عمى مدار السنكات السابقة ،غير أف التحديات
التي سيكاجييا منذ بداية العاـ القادـ ستغدك أصعب ،ذلؾ أف الحزب الحاكـ مقبؿ عمى ثالث
امتحانات متتالية خالؿ السنكات الثالث القادمة ،فيناؾ االنتخابات البمدية في عاـ

()2013

كاالنتخابات الرئاسية في عاـ ( ،)2014كاالنتخابات البرلمانية في عاـ ( ،)2015ىذه االمتحانات
المتتالية سيخكضيا حزب العدالة كالتنمية بكجكىو الجديدة  ،كمع أف الحزب استطاع خالؿ االنتخابات
التي أجريت عمى مدل العقد الماضي أف يزيد مف شعبيتو بعد كؿ انتخابات اعتمادان عمى أنو ال بديؿ
جدم كحقيقي بالنسبة لقطاعات كاسعة مف المكاطنيف األتراؾ ،السيما مف بات منيـ يربط بيف كجكد
الحزب في السمطة كالحفاظ عمى معدالت النمك االقتصادم كالتطكر التجارم كالصناعي كاالستقرار
السياسي ،إال أف الحزب الزاؿ يتبنى إستراتيجية "ال بديؿ" التي ضمنت لو الفكز بأغمب االنتخابات
التي خاضيا خالؿ السنكات العشر الماضية  ،بيد أنو يسعى إلى تحقيقيا في الكقت الراىف عبر ضـ
أكبر األحزاب السياسية مثؿ حزب "االتحاد الكبير" (  ،)BBPك"حزب السعادة" ( ،)SPكالحزباف يمثالف
معان أقصل اليميف المحافظ.

()1

كمف أجؿ ضماف الحزب لفاعمية ىذه اإلستراتيجية بات يعتمد بالتكازم مع ذلؾ عمى سياسات "إخراس
المنتقديف" مف خالؿ التضييؽ عمى كسائؿ اإلعالـ كالصحفييف ،كذلؾ عبر تكجيو تكجييات لمالكي
الجرائد كالقنكات التميفزيكنية بعدـ السماح لبعض الشخصيات بالتعميؽ عمى سياسات الحككمة ،كما
بات يمارس ضغكطان عمى بعض المؤسسات اإلعالمية لفصؿ كتسريح بعض الشخصيات اإلعالمية
كالصحفية ،كذلؾ عمى نحك دفع العديد مف المعارضيف إلى استنكار قدرة الحزب عمى إحداث تحكؿ
ديمقراطي حقيقي في تركيا ،فيما تفتقدىا ممارساتو الداخمية .كثمة مف يشير في ىذا اإلطار إلى أف
أعضاء المكتب التنفيذم لمحزب (  50عضك) لـ يعممكا باختيارىـ خالؿ المؤتمر األخير لمحزب ،إال
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عندما قدـ رئيس الكزراء قائمتو لمترشح في المؤتمر  ،يضاؼ إلى ذلؾ أف الحزب بات يكاجو مف ناحية
أخرل تحديات أكثر حدة تتعمؽ بتكتر عالقتو مع حركة فتح ككلف كىى حركة اجتماعية ليا جذكر
كامتدادات داخؿ كافة طبقات الشعب التركي ،ككاف ليا دكر كبير في نجاحات الحزب في كؿ
االنتخابات الماضية ،كقد تأججت العالقة بيف الطرفيف بسبب االنتقادات المتكالية التي تكجييا الحركة
لسياسات الحزب ،كىك التطكر الذم تفاقمت أثاره بعد استدعاء رئيس جياز االستخبارات التركية
"ىاكاف فيداف" في فبراير ( )2012لإلدالء بأقكالو بصفتو مشتبيا بو في قضية المقاءات السرية مع قادة
حزب العماؿ الكردستاني ،إذ أفض ل ذلؾ إلى إدراؾ أردكغاف بأف الحركة باتت تستيدفو شخصيان
مستغمة في ذلؾ نفكذىا المتنامي داخؿ مؤسسة القضاء ،بما دفعو بإصدار تشريع ال يسمح باستجكاب
أك التحقيؽ مع رجاؿ االستخبارات إال بعد إذف مف رئيس الكزراء  ،كتربط العديد مف االتجاىات في
تركيا بيف ىذه القضية كبيف قدرة الحزب عمى النجاح في االنتخابات البمدية القادمة ،كىى االنتخابات
التي ستعطى مؤشرات أكؿية عمى قدرة أردكغاف عمى الكصكؿ إلى مقعد الرئاسة عاـ ( ،)2014السيما
كأنيا ستأتي في ضكء تطكريف أساسييف:

()1

األول :أف ثمة تزايد في القطاعات الشعبية التي ستتكجو إلى االختيار بيف المرشحيف في ظؿ تشابو
برامج األحزاب ،كتكرار حزب العدالة لرسائمو السياسية ،بناءان عمى شخصية المرشح كليس انطالقان مف
طبيعة الحزب الذم ينتمي إليو ،كترل بعض االتجاىات األكاديمية في تركيا أف كممة "كفى" ستكجو
لمعديد مف مرشحي حزب العدالة في ىذه االنتخابات الثالث المقبمة.
الثاني :أف ثمة حديث في األكساط الصحفية في تركيا حكؿ قضايا فساد تتعمؽ ببعض أعضاء الحزب
الحاكـ سيتـ فتحيا قضائيا خالؿ الفترة المقبمة ،كىك ما قد يؤثر عمى فرص الحزب في االنتخابات.
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التحديات في مجال السياسة الخارجية.
كاف مف الكاضح أف القضية التي تراجعت عمى قائمة أكلكيات المؤتمر الرابع لمحزب تتمثؿ في
عضكية تركيا في االتحاد األكركبي ،فخالؿ كممة رئيس الكزراء التركي في المؤتمر العاـ تـ التركيز
عمى قضايا منطقة الشرؽ األكسط ،حيث تعرض أردكغاف إلى كافة قضايا المنطقة ،مؤكدان ثكابت
المكقؼ التركي منيا  ،كعمى الرغـ مف أف تكجو أردكغاف قد ارتبط بحالة الجمكد التي أصابت
مفاكضات العضكية األكركبية بسبب رئاسة قبرص الجنكبية لالتحاد األكركبي ،غير أف خطاب
أردكغاف مثؿ انعكاسان كاضحان لسياسات حزبو حياؿ االندماج كاالنخراط في تفاعالت منطقة الشرؽ
األكسط باعتبارىا منطقة حيكية بالنسبة لتركيا ،خاصة كأف تركيا مؤىمة كفؽ رؤية الحزب لقيادة ىذه
المنطقة العتبارات تاريخية كثقافية كسياسية كاقتصادية .كترتب عمى ذلؾ أف ك اجيت سياسية الحزب
عمى الصعيد الخارجي بانتقادات حادة مف قبؿ العديد مف األحزاب المعارضة ،ككنيا أفضت إلى
ارتباط تركيا بعدد كبير مف األزمات مع العديد مف الدكؿ المجاكرة مثؿ اليكناف كركسيا كالعراؽ كايراف
كسكريا كقبرص الجنكبية .كينظر البعض داخؿ تركيا إلى سياسة تركيا إزاء دكؿ العالـ اإلسالمي
باعتبارىا تبغي إعادة إحياء اإلمبراطكرية العثمانية فيما يطمؽ عميو

 .Neo-Osmanlıcılıkىذه

القناعات المتنامية بات يعززىا البعض عبر اإلشارة إلى طبيعة الضيكؼ الذيف حضركا مؤتمر الحزب
األخير ،حيث غمب عمييـ الطابع اإلسالمي ،فمف مصر الرئيس محمد مرسي ،كمف تكنس زعيـ حركة
النيضة راشد الغنكشي ،كمف فمسطيف خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية
(حماس).

تأسست عمى ذلؾ انتقادات عديدة كاجييا حزب العدالة ،كتعمقت بككنو أضحى راعي حركة اإلخكاف
المسمميف في المنطقة ،كأنو حكؿ تركيا إلى قاعدة لكجستية إقميمية لمتيارات اإلسالمية في المنطقة .كما
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أفضت مقارباتو حياؿ الممؼ السكرم إلى تصاعد حدة األزمة الكردية كتعرض تركيا إلى عمميات كبرل
مف قبؿ حزب العماؿ الكردستاني ،بما أفضل بالنياية إلى أف أصبحت مسألة األمف التركي متكازية مع
األزمة الداخمية في سكريا.

()1

كمف ثـ يمكف القكؿ إنو عمى الرغـ مف أف حزب العدالة كالتنمية استطاع خالؿ السنكات القميمة
الماضية ،أف يحقؽ إنجازات حقيقية عمى الصعيد السياسي كاالقتصادم ،كفيما يخص قضايا العالقات
اإلقميمية كالدكلية ،غير أف ىذا تكازل داخميان مع سيطرة شبو كاممة عمى كافة مؤسسات الدكلة كتراجع
حاد في حرية التعبير كالصحافة ،كخارجيان مع تضرر عالقات تركيا مع أغمب دكؿ الجكار ،كىك األمر
الذم يجعؿ مف سيطرة الحزب عمى الحكـ في تركيا لعقد آخر مف الزماف محؿ شؾ ،كذلؾ إذا ما تقيد
الحزب بتغيير نخبتو كقيادتو كحسب ،دكف أف يراجع أيضان بعض أفكاره التي
انتيجيا خالؿ الفترة األخيرة.

تبناىا كسياساتو التي

()2

الفمل الخامس

النموذج التركي وحركات اإلسالم السياسي في المنطقة

المبحث األول :مكقؼ الحركات الجيادية كالسمفية في المنطقة مف النمكذج التركي.
المبحث الثاني :مكقؼ جماعة اإلخكاف المسمميف في المنطقة مف النمكذج التركي.
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المبحث الثالث :التجربة التكنسية في تطبيؽ النمكذج التركي.
المبحث الرابع :المنافسة اإليرانية لمنمكذج التركي في المنطقة.

الفمل الخامس
النموذج التركي وحركات اإلسالم السياسي في المنطقة
تمييد:
شيدت السنكات األخيرة كتابات عديدة حكؿ تركيا كسياساتيا كما يجرم فييا ،كعف تاريخ اإلسالـ
السياسي فييا ،كخاصة حكؿ تجربة حزب العدالة كالتنمية الذم أصبح اليكـ مؿء السمع كالبصر في
ظؿ االنتصارات التي حققيا ىذا الحزب بزعامة اردكغاف في االنتخابات (

)2011 ،2007 ،2002

كالتي مكنت حزب ذم خمفية إسالمية مف اإلمساؾ بزماـ السمطة بشقييا :رئاسة الحككمة كرئاسة
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الدكلة في جميكرية أتاتكرؾ العممانية العتية ،فحتى أكلئؾ الذيف يقفكف عمى خصاـ مع الفكرة اإلسالمية
حارت عقكليـ في ىذه المفارقة التركية ذات الكجييف:
األول :أف تركيا ىي البمد اإلسالمي الكحيد الذم أعمف عممانية دكلتو رسميان كمنذ البداية ،كطكر
إيديكلكجية عممانية صريحة كفؽ النمكذج الفرنسي ،كىك البمد الذم أكصؿ حزبان سياسيان ذا خمفية
إسالمية إلى السمطة عبر انتخابات سممية كسمسة اعترؼ العالـ بشرعيتيا كنزاىتيا.
الثاني :يتمثؿ في تساؤؿ ينطكم عمى دالالت عديدة كىك :كيؼ تمكف حزب سياسي ذك خمفية دينية
كأصكؿ إسالمية أف يقكد تركيا بنجاح ممحكظ في نظر العالـ كفي أكثر القضايا كالشؤكف :في السياسة
اء عمى مستكل الداخؿ أك مف حيث العالقة مع الخارج؟
كالتربية ،كما في االقتصاد كاألمف ،سك ه

()1

ذلؾ التقدير أك اإلعجاب جاء مف مختمؼ األطراؼ السياسية كالفكرية في العالـ العربي ،بؿ كحتى
الشعبية كذلؾ ،حتى باتت تجربة ىذا الحزب في البناء كالتحديث مادة لمتأمؿ كالتدبر خاصة مف جانب
العرب كالمسمميف كاألحزاب كالحركات اإلسالمية في العالـ العربي ،فكؿ ىؤالء ييتمكف بتحميؿ أبعاد
التجربة التركية كدالالتيا الستخالص دركسيا كعبرىا.

لذلؾ شكمت التجربة التركية أك النمكذج التركي ممثالن في حزب العدالة كالتنمية ظاىرة حقيقية استحقت
الدرس كالمتابعة ،كفي ىذا الفصؿ سيتـ مناقشة كتحميؿ أثر النمكذج التركي عمى حركات اإلسالـ
السياسي في المنقطة باعتباره تجربة ناجحة تستحؽ اإلعجاب ،كمناقشة إمكانية التمثيؿ كالسعي إلى
المحاكاة ،أك النقؿ أك االستنساخ مع إدراؾ الخصكصية كالسياقات المحمية بكؿ بمد أك حركة إسالمية
كيتضمف ىذا الفصؿ أربعة مباحث عمى النحك التالي:
المبحث األكؿ :مكقؼ الحركات الجيادية كالسمفية في المنطقة مف النمكذج التركي.
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المبحث الثاني :مكقؼ جماعة اإلخكاف المسمميف في المنطقة مف النمكذج التركي.
المبحث الثالث :التجربة التكنسية في تطبيؽ النمكذج التركي.
المبحث الرابع :المنافسة اإليرانية لمنمكذج التركي في المنطقة.

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أننا ال نريد تسكيؽ النمكذج التركي ،كانما البحث عف عالقتو كانعكاساتو عمى
األحزاب كالحركات اإلسالمية في المنطقة العربية ،مف خالؿ االستدالؿ بالنمكذج التركي كاالحتكاـ إليو
لمبرىنة عمى صحة فكرة ما أك حزب ما أك فكر جماعة ما ،لمكصكؿ إلى مدل إمكانية استمياـ ىذا
النمكذج كلك جزئيان ،مرتكزيف عمى سجاالت فكرية كسياسية ألطراؼ مختمفة بحيث نق أر التجربة كما ىي
عميو كبما تمثمو مف قيـ ايجابية يطمح إلييا المعجبكف ،مثؿ التحكؿ الديمقراطي كاإلسالـ المعتدؿ
كالصيغة المتكازنة لمعالقة بيف الديف كالدكلة كاالنفتاح االيجابي عمى العالـ كغير ذلؾ.

المبحث األول :موقف الحركات الجيادية والسمفية في المنطقة من النموذج التركي.
الحركات اإلسالمية بشكؿ عاـ ىي حركات تنادم بتطبيؽ الشريعة اإلسالمية في الحياة العامة
كالخاصة ،كتنشط في مجاؿ العمؿ السياسي ،إال أف التبايف في كجيات النظر نحك اإلسالـ السياسي
جعؿ المفكريف يصنفكف ىذه الحركات تبعان لمنطمقاتيا ،كتبعان الختالفيا في الرؤية كالتصكرات كاختالفيا
في االستراتيجيات كالتكتيكات ،مما أفرز أشكاالن متعددة مف حركات اإلسالـ السياسي ،إال أنو ىناؾ
تياراف أساسياف داخؿ الحركات اإلسالمية كبينيما فكارؽ جكىرية ىما التيار االخكاني المعتدؿ ،كالتيار
الجيادم أك السمفي المتطرؼ ،و
كلكؿ منيما خطابو كسمككو كآلياتو ،كالحديث حكؿ التيار الجيادم
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السمفي الذم يرل بأف التغيير يتـ باالعتماد عمى العنؼ السممة المجتمع كالدكلة كىذا يتطمب العمؿ
بكافة أشكاؿ الجياد لمكصكؿ إلى الحؿ اإلسالمي.

()1

بدأ نشكء الحركة السمفية الجيادية المعاصرة في منتصؼ القرف التاسع العشر كظاىرة إصالحية تيدؼ
كيعد جماؿ الديف األفغاني مف مؤسسي الحركة
إلى الدعكة لإلسالـ كبناء مجتمع إسالمي مثالي ،ي
الجيادية كجاء بعده سيد قطب ،كبعد انييار الدكلة العثمانية كالغاء الخالفة اإلسالمية ككقكع العديد مف
األقطار العربية كاإلسالمية تحت االستعمار األجنبي ،نادت ىذه الحركات بتطبيؽ الشريعة اإلسالمية،
كفي ظؿ قياـ دكلة إسرائيؿ كىيمنة قضية الصراع العربي اإلسرائيمي عمى المجتمعات العربية ،ثـ الثكرة
اإليرانية كانييار االتحاد السكفيتي كحرب الخميج الثانية ،كميا عكامؿ رسخت لدل ىذه الحركات أف
الغرب يكيؿ بمكياليف ،خاصة تجاه القضايا اإلسالمية كالعربية ،كىذه األحداث كغيرىا شكمت المحرؾ
اء في أفغانستاف كفمسطيف كالشيشاف كشماؿ
كالقكة الدافعة ليذه الحركات النتياج سبيؿ الجياد سك ه
إفريقيا كفي كثير مف الدكؿ العربية ،حيث رأل الجياديكف في أنظمتيا عقبة في طريؽ قياـ الخالفة
اإلسالمية ،كأنيا أنظمة فاشمة في كؿ المجاالت ،كبالتالي عممت ىذه الحركات عمى تحريض الناس
ضد الحكاـ كالممكؾ كاألمراء باعتبارىـ فاسديف كأعداء لإلسالـ ،كال بد مف مقاكمتيـ كاإلطاحة بيـ،
كقامت ىذه الجماعات بتنظيـ خاليا سرية جيادية كدخمت ىذه الحركات في مكاجية مباشرة مع
األنظمة خاصة في مصر كالجزائر ،كأصبح الصراع بيف ىذه الحركات كبيف األنظمة دكف ضكابط أك
معايير ،كاعتمدت ىذه الحركات كعمى رأسيا تنظيـ القاعدة بفركعو المختمفة ،كتنظيـ الجياد اإلسالمي
األسمكب التصادمي كالكسائؿ المسمحة كطريقة لمتغيير مستنديف إلى اتجاه فكرم في الشريعة اإلسالمية
يجيز الخركج عمى الحاكـ المسمـ إذا كاف ظالمان.

()2

 1الجيماني ،يكسؼ ،المراع السياسي في تركيا والعالقات العربية التركية  ،مرجع سابؽ ،ص .20-18
2

حرب ،محمد ،آليات الحركة اإلسالمية في تركيا  ،مرجع سابؽ ،ص .137
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كحتى ال نطيؿ في فكر كسمكؾ الجماعات الجيادية كالسمفية ،سكؼ نسمط الضكء عمى سمكؾ ىذه
الحركات في الربيع العربي كالثكرات العربية ،باعتبارىا قمبت المكازيف كغيرت الكثير مف النظريات
كالسياسات ،ككاف ليا انعكاس عمى سمكؾ الحركات الجيادية كالسمفية شأنيا في ذلؾ شأف كؿ األحزاب
السياسية بأنكاعيا ،كرصد التحكالت الكبيرة لدل حركات اإلسالـ السمفي كالجيادم في ظؿ الثكرات
العربية مف ناحية كفي ظؿ اإلعجاب بالتجربة التركية كالنمكذج التركي مف جية أخرل.

الحركة السمفية والجيادية والثورات العربية.
يرل الدكتكر خالد الحركب أف السمفييف انتعشكا في حقبة الثكرات العربية بشكؿ مفاجئ ،كاندفعكا إلى
اء في البمداف التي نجحت فييا الثكرات العربية
قمب العمؿ السياسي بشكؿ مباشر أك غير مباشر سك ه
كتكنس كمصر كليبيا كاليميف ،أك البمداف التي ال زالت االحتجاجات كالتظاىرات كالثكرات قائمة فييا
مثؿ سكريا ،أك الدكؿ المرشحة النطالؽ الثكرات فييا مثؿ األردف كدكؿ المغرب العربي كالخميج ،كبدؿ
السمفيكف خطابيـ األساسي الذم كاف يحض عمى االبتعاد عف السياسة ليصبح شعارىـ خكض
السياسة ،كخاصة في مصر كتكنس عمى كجو التحديد ،حيث قفز السمفيكف إلى كاجية المشيد
السياسي كأثاركا مخاكؼ عميقة ،كبرزكا كجماعات أتقنت فف االنتيازية السياسية.
في بداية الثكرات كقفت الحركات السمفية مكقفان سمبيان مف الثكرات ،كصدرت عنيا فتاكل حرمت الخركج
عمى الحاكـ كالمشاركة في الثكرات باعتبار ذلؾ فتنة يجب تجنبيا ،كبعد نجاح الثكرات تحكلت ىذه
الحركات إلى ممارسة نشاط سياسي محمكـ لمقفز عمى منجزاتيا ،كبرزت العديد مف الفتاكل السمفية
خاصة في مصر مثؿ عدـ جكاز كجكد قبطي أك امرأة عمى رأس الحكـ ،كفرض ارتداء الحجاب ،كلـ
يقؼ األمر عند التنظير بؿ تجاكزه إلى السمكؾ كالممارسة كالعنؼ الذم تمثؿ في ىدـ األضرحة
كالقبكر كقطع أذف أحد األقباط كاىانة غير المحجبات كدفعيف لمعكدة إلى البيكت إلى غير ذلؾ مف
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الممارسات ،أما عمى مستكل السياسات األعـ كاالشمؿ كالمتعمقة باالنتخابات كالحرية كاالستفتاءات
التي أصبحت متاحة لمجميع ،اندفع السمفيكف بكؿ قكة لممشاركة في االنتخابات كدفع الناس لمتصكيت
"بنعـ" لمدستكر الجديد ،معتبرة ذلؾ معركة بيف اإليماف كالكفر ،مما يعني أف األمر مرتبط عند
الحركات الجيادية بالعقيدة كليس بالسياسة ،فاإليماف كما يفيمكنو غير خاضع لمخطأ كالصكاب ،كال
يتفيـ السمفيكف أف الديمقراطية تعني المشاركة لمجميع كتداكؿ السمطة كاإلقرار بحؽ األقميات بأف
تمارس حياتيا دكف قير ديني ،لذلؾ فالمشكمة تكمف في الفكر السمفي الذم بقي مرىكنان بأدبياتو السابقة
مع تغير في الكسيمة.

()1

لقد كشفت الثكرات العربية حالة تناقضية في الفكر كالممارسة السمفية ،حيث أضعفت الثكرات العربية
منطؽ ىذه الجماعات مف أكثر مف زاكية ،فقد ثبت أف المنيج السممي لمثكرات العربية أكثر فاعمية مف
نيج العنؼ الذم تبناه السمفيكف ،كما أف أىـ شعارات الثكرة العربية كانت كال زالت "الحرية كالكرامة
كالعدالة االجتماعية" كليس ليا عالقة بشعارات السمفييف كايديكلكجيتيـ التي كانكا يدعكف أنيا تمثؿ رأم
الشعكب ،كما أثبتت الدراسات العربية أف باإلمكاف استخداـ كاستغالؿ اإلعالـ العالمي كتكظيفو لتغطية
كخدمة قضايا عادلة مف دكف االضطرار لمعنؼ كالعمميات المسمحة لجمب االنتباه ،لكف الثكرات العربية
نفسيا أتاحت لمسمفية غير العنيفة حرية مفاجئة كغير مسبكقة تيستغؿ اآلف بطرؽ بشعة في أغمب
األحياف ،كيمكف القكؿ بأف الثكرات العربية كشفت عف ظكاىر سمبية في الفكر كالممارسة السمفية منيا:
()2

 .1إف التعايش بيف مككنات المجتمع في مناخ مف الحرية ،يحتاج إلى كعي عميؽ ككبير يضع
خطكطان حمراء كاضحة بيف الخالؼ في الرأم ،كمحاكلة التخمص مف اآلخر المختمؼ معو كىناؾ

 1الحركب ،خالد ،الثورات العربية وانتيازية السمفيين ،جريدة األخبار ،العدد ( ،)1637نيساف.2011 ،
 2حاتـ ،لطفي ،اإلسالم السياسي وبناء الدولة الوطنية  ،ط ،1دار صادر ،بيركت ،2013 ،ص .30-28
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اء
شككؾ عميقة بأف يتبنى السمفيكف مكفقان ديمقراطيان مف اآلخر المختمؼ معيـ دينيان أك فكريان سك ه
مف غير المسمميف أك مف المسمميف العممانييف.
 .2تكمف خطكرة السمفية في جانب آخر كىك سيكلة االنقالب الكمي عمى المبدأ النظرم الذم قد
يطمئف بعض الناس كبعض األحزاب ،كمثاؿ ذلؾ كيؼ انتقؿ الفكر السمفي مف مبدأ عدـ التدخؿ
في السياسة إلى التدخؿ الفج فييا ،كىذا يعني أف كثي انر مف المكاقؼ كالمرتكزات الفكرية التي تعتمد
عمييا التيارات السمفية يمكف أف تتغير بشكؿ مفاجئ طالما أف الفكر السمفي قائـ عمى االستئصاؿ
كاإلقصاء لممختمؼ عنو.
 .3كما أف السمفييف ينظركف إلى العممانية عمى أنيا "فصؿ الديف عف الدكلة" كأنيا تفتح الباب لكؿ ما
ىك غير إسالمي كغير ديني كي يتمدد في المجتمع عمى حساب الديف ،كبالتالي فالعممانية مف
كجية نظر سمفية ىي حركة طارئة عمى المجتمعات العربية كاإلسالمية ،كبالتالي فيي مرفكضة
مف كجية النظر السمفية ،لذلؾ فالخصكمة ىي ناظـ العالقة نظريان ككاقعيان بيف السمفية كالعممانية،
كما أف الميبرالية تقكـ عمى تعزيز الحرية الفردية ،في حيف أف السمفية تعزز فكر الجماعة كتضبط
الحريات كفؽ الحدكد الدينية ،كىذا اختالؼ جكىرم بيف السمفية كالميبرالية.

()1

 .4كما أف أىـ الخالفات بيف السمفية كالعممانية كمف ثـ الديمقراطية ىك مصدر التشريع ،كىك حقؿ
سجالي عريض ال يتسع المجاؿ لذكره كاالنخراط فيو ،لكف تكفي اإلشارة إلى أف اعتراض السمفييف
عمى المنيج العمماني في السياسة كاالجتماع يكمف في اعتبار اإلرادة اإلنسانية كالتكافؽ اإلنساني
مصد انر لمشرعية كالقكانيف كالمنظكمة األخالقية ،فيما يرل السمفيكف أف ىذا تحديان مباش انر كصريحان
لمصدر الشرعية في اإلسالـ كىك الشريعة اإلسالمية كالنص الديني.

()2

 1مركة ،حسيف ،النزعات المادية في الفمسفة العربية اإلسالمية ،دار الفارابم ،بيركت ،1987 ،ص .21
 2الحركب ،خالد ،التيار اإلسالمي والعممنة السياسية :التجربة التركية وتجارب الحركات اإلسالمية العربية ،مرجع سابؽ ،ص .27-26
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في ضكء ما سبؽ يمكنا المقارنة بيف النمكذج التركي كالنمكذج السمفي ،فالنمكذج التركي استكعب
الكاقع المحمي كالدكلي في مكاجية التحديات التي فرضتيا العممانية االتاتكركية ،مما أنتج في نياية
بناء عميو األجياؿ التي قادت حزب العدالة كالتنمية
المطاؼ "اإلسالـ التركي المعتدؿ" الذم تطكرت ن
كالتي خمقت النمكذج التركي مف خالؿ العمؿ عمى تحقيؽ العدالة كالتعايش مع بقية شرائح المجتمع
التركي كحككمات الدكلة التركية دكف صداـ كدكف إقصاء ،في حيف بقيت الحركات السمفية في المربع
التقميدم ،بؿ كتحالفت في كثير مف األحياف مع تيارات قبمية كعشائرية لترسيخ قانكف رجعي كتقميدم
كما في الككيت كاألردف كغيرىا ،ككما حدث في فمسطيف ككيؼ استحؿ السمفيكف قتؿ الفتحاكييف
كغيرىـ مف التنظيمات األخرل غير اإلسالمية ،كال زاؿ الصراع الفتحاكم الحمساكم ماثالن لمعياف حتى
اآلف.

ما سبؽ ىك نزر مف بحر مف الفكر كالممارسة لمحركات السمفية ،كفي السياؽ العاـ يالحظ أف ىذه
الحركات لـ تتأثر بالنمكذج التركي ،كانما تأثرت بالنمكذج اإليراني ،كينظر السمفيكف إلى تركيا عمى
أنيا ىي مف قامت بتصفية الخالفة اإلسالمية ،كأنيا بؤرة العممانية المتكحشة كالتحالؼ مع إسرائيؿ
كعضكان في حمؼ األطمسي ،كمع بعض اإلعجاب بقدرة النمكذج التركي عمى أحداث تحكالت اجتماعية
كقدرتو عمى تحسيف مكقع تركيا ،كتحسيف نظرة الشعكب العربية لمنمكذج التركي كخاصة حكؿ حقكؽ
اإلنساف كالحريات العامة ،كالديمقراطية كالمكاطنة كغيرىا ،أم أف الحركات السمفية ليست مؤىمة بالشكؿ
المطمكب لتفيـ أىمية الدكلة كأىمية األمة رغـ كؿ اإلخفاقات المزمنة كالمأساكية في كثير مف
الحاالت ،فالنمكذج التركي قاـ عمى التفاىـ بدالن مف التصادـ ،كاستطاع فيـ العالقة الدقيقة بيف الديف
كالدكلة ،كانتيج منيجان يحقؽ المصالح العامة لمشعب كالدكلة ،كاستطاع أف ينمك في عقكؿ كقمكب
األتراؾ كعمى اختالؼ شرائحيـ ،كىذا ما عجزت عنو الحركات السمفية كال يبدكا أنيا قادرة عمى إتباع
النمكذج التركي في المستقبؿ القريب عمى األقؿ.
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في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف مشاريع اإلسالـ األصكلي قد فشمت في طرح أسمكبيا ،كىذا ما عبر
عنو العديد مف المراقبيف كالباحثيف ،حيث يرل فرج العشة في كتابو "نياية األصكلية كمستقبؿ اإلسالـ
السياسي" كيؼ أف الجماعات السمفية كالجيادية المسمحة استخدمت شعارات محاربة فساد الدكلة
كاالستبداد إلى استخداـ ممارسات العنؼ كاإلجراـ ضد الدكلة كمكاطنييا ،كيرل أف فكز حزب العدالة
كالتنمية في تركيا ،كالذم ييصنؼ عمى انو مف جماعات اإلسالـ السياسي ما ىك إال إعالنان مدكيان عف
نياية اإلسالـ السياسي األصكلي كليس انتصا انر ساحقان لو ،فحزب العدالة كالتنمية تبنى برنامجان سياسيان
صرفان يفصؿ الديف عف السياسة ،كىذا ال يعني فصؿ الديف عف المجتمع كما أف عبد اهلل جكؿ الرئيس
التركي كنائب اردكغاف في الحزب اعترض عمى تسميتيـ باإلسالمييف كقاؿ" :ال تسمكنا إسالمييف نحف
حزب أكركبي محافظ حديث ال نعترض إذا كصفنا بأننا ديمقراطيكف مسممكف عمى غرار الديمقراطييف
المسحييف في البمداف األكركبية".

كيرل رشيد خشانة (  )2012إف ظاىرة الحركات السمفية التي انتشرت في البمداف العربية خاصة في
أعقاب ثكرات الربيع العربي ،ىي أشبو بجبؿ الجميد الذم ال يمكف سبر أغكاره كادراؾ امتداداتو مف
خالؿ االقتصار عمى قراءة القسـ العائـ منو ،كال زالت معظـ الحركات الجيادية تستمد عقيدتيا مف
خالؿ الجمع بيف فكر ابف تيمية المعركؼ بصرامتو ،ككؿ مف حسف البنا كسيد قطب كجماؿ الديف
األفغاني كناصر األلباني مع األخذ بعيف االعتبار السياؽ التاريخي كالثقافي المحمي لكؿ بمد
كخصكصية ذلؾ البمد ،حيث تمعب ىذه المفاىيـ دك انر حاسمان في تمايز المفاىيـ السائدة عف السمفية.
()1

 1عبد المجيد ،كحيد ،تداعيات تحقق سيناريو الدولة الدينية في ممر بعد ثورة يناير  ،2011مرجع سابؽ ،ص .12
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لذلؾ فإف النمكذج التركي الذم قطع شكطان طكيالن في شكؿ كمضمكف الحركة اإلسالمية في تركيا
كتعاطييا مع مفيكـ كقيـ الدكلة ،كاتجو نحك االقتصاد كالخدمات كليس محك اليكية ،كما انو ممتزـ
بشركط االنضماـ إلى االتحاد األكركبي ،ىذا النمكذج يختمؼ كثي انر عف فكر كممارسة الحركات السمفية
التي ال تعترؼ بالدكلة المدنية كال بالمكاطنة كال بحؽ المرأة ،كال حتى بالمساكاة في الحقكؽ السياسية،
ىذه الحركات السمفية غير قادرة عمى األقؿ في المستقبؿ المنظكر عمى محاكاة النمكذج التركي ،كليا
انتقادات عميو كعمى رأسيا عالقات تركيا بحمؼ الناتك كبالكاليات المتحدة كاسرائيؿ لذلؾ ال يرل الباحث
عالقة كاضحة بيف حزب العدالة كالتنمية التركي كبيف الحركات السمفية في الكطف العربي.
في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف فكر حركات

اإلسالـ السياسي السمفي كالناشطة في التشكيالت

االجتماعية في المجتمعات العربية فيما يتعمؽ بالنظرة لمدكلة الكطنية يتشكؿ مف ثالث فصائؿ رئيسية
ىي:
 .1اإلسالـ السياسي السني االخكاني االممي.
 .2التيار السمفي الكىابي كفصائمو الجيادية.
 .3اإلسالـ السياسي الشيعي.

كاذا استبعدنا نمكذجي النظاـ السياسي لدكلة كالية الفقيو ،كنمكذج النظاـ السياسي في المممكة العربية
السعكدية ،نجد أف رؤية التيارات السمفية إزاء مكضكعات مفصمية تشكؿ في النياية رؤية عامة لمكقؼ
القكل اإلسالمية السمفية مف الدكلة ،خاصة كأف فكر اإلسالـ السياسي لـ يفرز نمكذجان معاص انر في
الحكـ يمكف االعتماد عميو ،فمف حيث السمطة السياسية بات معركفان أف احتكار السمطة السياسية
ككحدة سمطاتيا الثالث (التنفيذية ،التشريعية ،كالقضائية) تشكؿ المكضكع األساسي في الفكر السياسي
اإلسالمي لتياراتو المعتدلة منيا كالسمفية ،كفي ىذا المجاؿ يمكف مالحظة اآلتي:
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 تتمتع مؤسسة الحكـ المتمثمة بسمطة الكالي (الخميفة) المرشد العاـ ،بسمطات كاسعة ال تحدىا قكانيف
دستكرية ،رغـ كجكد حاالت استثنائية أىميا تشكيؿ مجالس شكرل تساعد سمطة الرأس األعظـ،
شريطة أف ال تتخطى الفتاكل الضامنة لسمطة الكالي أك المرشد العاـ لمجماعة اإلسالمية.
 سمطة الفقياء المرتكزة عمى الشريعة ،كالتي يمكف عدىا سمطة تشريعية ،تشكؿ أداة لضبط مؤسسات
المجتمع األىمي بفصائمو العشائرية كالطائفية .كغالبان ما تككف الفتاكل ،األداة السياسية الحامية
لسمطة الحاكـ .كبيذا المسار يشكؿ النمكذج السعكدم المبني عمى تحالؼ فقياء الكىابية مع الحكـ
المثاؿ األبرز.
 سمطة القضاة ذات المكف الطائفي المترابطة كسمطة الفقياء تتحدد مياميا القانكنية في ضبط
التشكيمة االجتماعية استنادا إلى نصكص فقيية مستمدة مف أحكاـ الشريعة كالفتاكل

الدينية)1(.

استنادا إلى ذلؾ فإف مختمؼ التيارات اإلسالمية تتبنى مبدأ احتكار السمطة السياسية ،كيعد العنؼ
الكسيمة األىـ لمكصكؿ إلييا ،مع التأكيد عمى أف اعتماد نيج العنؼ كاإلرىاب ،ال يمنع قكل اإلسالـ
السياسي المعتدؿ مف االحتكاـ لمبدأ الشرعية االنتخابية التي أفرزتيا االحتجاجات الشعبية بيدؼ
الكصكؿ إلى السمطة السياسية كاحتكارىا.

كيرل الدكتكر لطفي حاتـ (  :)2013أنو "بيدؼ تكزيع مؤسسات السمطة التنفيذية عمى دكائر مختمفة
تتشكؿ مرجعيتيا مف طكاقـ اليرـ القيادم لمحركات اإلسالمية ،تسعى الجماعات اإلسالمية إلى تفكيؾ
المؤسسة العسكرية ،كتحكيؿ بنائيا ألمراتبي إلى فصائؿ تدار مف قبؿ أمراء الجياد ،كما يحممو ذلؾ مف
تحكيؿ الدكؿ الكطنية إلى دكؿ فاشمة ألسباب كثيرة منيا":

 1حاتـ ،لطفي ،اإلسالم السياسي وبناء الدولة الوطنية  ،مرجع سابؽ ،ص .37-36
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 كسر الترابط بيف الدكلة الكطنية كمؤسستيا العسكرية ،ىذا الترابط الذم يجعؿ مف األخيرة األداة
الضامنة لمكحدة الكطنية.
 يفضي تفكؾ المؤسسة العسكرية إلى تفكؾ الدكلة كىيمنة المجتمع األىمي كما يعنيو ذلؾ مف سيادة
الفكر العشائرم كالطائفي في التشكيالت االجتماعية.
 تكزيع المؤسسة العسكرية عمى أمراء الجماعات اإلسالمية يؤدم إلى نشكء صراعات عمى النفكذ
كالسمطة بيف أمراء الجماعة السمفية كما ينتج عف ذلؾ مف اندالع الحركب األىمية.

إف التناقض بيف الفكر السياسي لمدكؿ الطائفية القائمة كبيف التيارات السمفية الجيادية يكمف بتناقض
رؤل أطراؼ اإلسالـ السياسي الطائفي مف الكطنية كالقكمية .ففي الكقت الذم يشكؿ البناء السياسي
الطائفي في جميكرية إيراف اإلسالمية كالى حد ما في تركيا محيطا أيديكلكجيا لمنزعة الكطنية كالقكمية،
فاف البناء السياسي الطائفي لمحركات الجيادية كالسمفية يعتمد األممية اإلسالمية كما يشترطو ذلؾ مف
تجاكز مبدأم الكطنية كالقكمية كالعمؿ عمى تقسيـ البالد كأدارتيا عمى أساس األقاليـ كاألمصار كما
يعنيو ذلؾ مف خطر تفكيؾ الدكؿ الكطنية.

()1

خالصة القكؿ أف سمات الدكلة كنظاميا السياسي في فكر اإلسالـ السمفي ترتكز عمى المحددات
اآلتية:
 إعالء شأف الشريعة كالفقو المتمثؿ بالفتاكل الدينية عند تشريع القكانيف الكطنية األمر الذم يعني
إلغاء المؤسسات التشريعية الضامنة لكحدة البالد الكطنية.
 األخذ بمبدأ طاعة أكلي األمر كما ينتج عف ذلؾ مف سمطة إرىابية تتحكـ في ممارستيا النزعات
الفردية لمحكاـ كاألمراء.
 1حاتـ ،لطفي ،اإلسالم السياسي وبناء الدولة الوطنية  ،مرجع سابؽ ،ص .40-39
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 إلغاء مبدأ المكاطنة كاستبدالو بمرجعية الفرد الدينية كالطائفية.
 تتساكل نزعة تخريب الدكلة الكطنية في فكر اإلسالـ السياسي السمفي مع نزعات الميبرالية الجديدة
اليادفة إلى تحجيـ دكر الدكلة الكطنية كربطيا بمصالح رأس الماؿ المعكلـ .

في ضكء ما سبؽ يرل الباحث أف الحركات اإلسالمية السمفية غير مقتنعة بالنمكذج التركي خاصة
كأنيا ترل أنو نمكذج عمماني لو ارتباط كثيؽ مع أكركبا كمع أمريكا كمع إسرائيؿ ،كترل أنو يريد إعادة
السيطرة التركية (العثمانية) عمى مختمؼ أنحاء الكطف العربي ،كما أف الحركات السمفية لـ تصؿ إلى
مستكل الفكر المدني الديمقراطي بالشكؿ الذم ترنك إليو المجتمعات العربية.

المبحث الثاني :موقف جماعة اإلخوان المسممين في المنطقة من النموذج التركي
يكضح الكاتب عزمي عاشكر الفركؽ بيف تجربتي اإلخكاف المسمميف في مصر كحزب العدالة كالتنمية
في تركيا

()1

كيرل أف مكاقؼ اإلخكاف المسمميف بعد سقكط نظاـ مبارؾ في مصر جاءت في معظميا

متكافقة مع ما يحقؽ عقيدتيا السياسية عمى المدل البعيد بإقامة حكـ ذم صبغة إسالمية في مصر،
فجماعة اإلخكاف في مصر تمثؿ إحدل أىـ القكل السياسية المعتدلة التي يمكف التعكيؿ عمييا في
أحداث ديمقراطية في المجتمعات العربية ،كمثؿ ىذا الطرح ساعد عمى بركزه عكامؿ عديدة منيا:
الدعاية المضادة لمنظاـ السابؽ كاعتبارىا جماعة محظكرة في تكاجدىا السياسي ،كىذه الدعاية خمقت
مف حركة اإلخكاف معارضة مكازية لمنظاـ ال يستياف بيا ،كاستطاعت أف تجمع معيا كتحت لكائيا
قطاعات كبيرة مف الشباب المتعمـ كالمتحمس لمعمؿ السياسي كالمجتمعي الذم كجد طريقان مسدكدان
اء مف األحزاب المقيدة أك فساد الحياة السياسية بالتزكير ،كظيرت قكة
أمامو مف القنكات الشرعية ،سك ه

 1عاشكر ،عزمي ،االختالفات بين األحزاب ذات المرجعية اإلسالمية في كل من ممر وتركيا
http://islamonline.net
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 ،2012 ،مكقع إسالـ اكف اليف.

اإلخكاف بشكؿ الفت في انتخابات مجمس الشعب ( 2005ـ) عندما حصمت عمى (  )%20مف مقاعد
البرلماف المصرم ،كىذا جعؿ العديد مف الباحثيف كالسياسييف في الغرب يضعكنيا في إطار ككنيا
إحدل القكل التي يمكف أف تككف في مكقع المسؤكلية كالحكـ في مصر كىذا أثار تساؤالن :ىؿ يمكف أك
يستطيع فصيؿ إسالمي أف يقكد عممية اإلصالح كالديمقراطية؟ كىنا تباينت اآلراء كالتحميالت كأف
صبت في معظميا في صالح جماعة اإلخكاف باعتبارىا جماعة منظمة كليا اذرع عديدة ،كما أنيا
تصنؼ ضمف التيارات اإلسالمية المعتدلة كتحظى بتعاطؼ في الداخؿ كالخارج ،كعندما قامت الثكرة
في مصر كنجحت في إسقاط نظاـ مبارؾ كشؼ النقاب عف الشكؿ الدافعي ليذه الجماعة التي كانت
شرعيتيا في السابؽ مبنية عمى معارضتيا لمنظاـ ،فظيرت كمف يعكد إلى ساحة المعركة كفجأة ال يجد
أمامو مف يحاربو ،فجاءت مكاقفيا متضاربة متكافقة في األغمب مع ما يحقؽ عقيدتيا السياسية عمى
المدل البعيد بإقامة حكـ إسالمي في مصر ،كىذا ظير جميان في تكافقيا مع السمفييف كالجماعة
اإلسالمية في كثير مف القضايا السياسية كالمثار حكليا الجدؿ عقب الثكرة ،كفي ضكء النظرة إلى
تجربة اإلخكاف المسمميف كخاصة في مصر ،كتجربة حزب العدالة كالتنمية في تركيا ييثار سؤاؿ مف
الميـ اإلجابة عميو كىك :ىؿ بالفعؿ تجربة اإلخكاف المسمميف في مصر تشبو تجربة حزب العدالة
كالتنمية في تركيا كما يردد البعض؟ كيرل العديد مف الباحثيف أف اإلجابة تكمف في مقاربات بيف
النمكذجيف أىميا:

()1

أوالً :نجاح حزب العدالة كالتنمية في تركيا في ظؿ العممانية يدحض نيج كعقيدة اإلخكاف المسمميف
الذيف يريدكف إقامة شرع اهلل كفقان لرؤيتيـ ،فحزب العدالة كالتنمية يحكـ تركيا مف خالؿ مناخ عمماني
كديمقراطي عمى الرغـ مف المرجعية اإلسالمية لمحزب ،كاعتبر الحزب أف األسس الحديثة لمدكلة
التركية كالتي تـ تدشينيا عمى مدار تسعيف سنة كانت بمثابة الحضانة التي استكعبت حزب العدالة
كالتنمية كجعمتو ينمك بشكؿ طبيعي ،كليس مشكىان في إطار مؤسسات الدكلة الحديثة كمف ثـ فيك ال
 1مركة ،حسيف ،النزعات المادية في الفمسفة العربية اإلسالمية ،مرجع سابؽ ،ص .24-23
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يرل أف خمفيتو الدينية تتعارض مع عممانية الدكلة كمؤسساتيا ،كبالتالي فانطالقة الحزب لـ تكف مف
مرجعية حزبية بؿ مف مرجعية الدكلة التركية الحديثة ،كىذه الركح لألحزاب اإلسالمية التركية لـ تظير
بيف يكـ كليمة ،كانما مرت بمراحؿ مختمفة مف ضمنيا انقالبات عسكرية (

)1981 ،1971 ،1960

حيث تدخؿ الجيش لمحفاظ عمى عممانية الدكلة ،كىذا جعؿ األحزاب اإلسالمية التركية تحاكؿ التكافؽ
كالتأقمـ مع األطر المؤسساتية لمدكلة التركية ،كأخذت تصحح مساراتيا إلى أف جاء حزب العدالة
كالتنمية كحظي بالحكـ ،كبشكؿ ال يستشعر فيو ككنو حزب إسالمي أكثر مف ككنو حزب سياسي يدرؾ
قكاعد المعبة السياسية ،كيدرؾ مدل أىمية كياف الدكلة التركية كمؤسساتيا ،كبالتالي كاف الحفاظ عمى
الدكلة كعمى مؤسساتيا عمى رأس أكلكيات حزب العدالة كالتنمية ،كما أف إيماف حزب العدالة كالتنمية
بالديمقراطية ال يختمؼ كثي انر عف إيماف أم حزب عمماني بيا لككنيما خرجا مف نفس التربة كالكعي
الثقافي المجتمعي ،بينما قادة اإلخكاف المسمميف في مصر منغمسكف في صراع مف أجؿ البقاء
السياسي تحت رحمة نظاـ مبارؾ السمطكم قبؿ سقكطو.

()1

ثانياً  :فيما يتعمؽ بتجربة اإلخكاف المسمميف في مصر نجدىا قد تطكرت كخاصة في الستيف سنة
األخيرة في مناخ ككضع مختمؼ تمامان عف سياؽ حزب العدالة كالتنمية في تركيا ،فيي خرجت في
اء مف جانبيا ،أك مف جانب النظاـ الذم كانت تكاجيو ،كبالتالي
سياؽ ثقافة استبدادية استئصالية سك ه
اء مف حيث فكرىا القائـ عمى االستئصاؿ كاإلحالؿ أك
بقيت معيا ىذه المشاعر كاألمراض كالعمؿ سك ه
مف جانب ما عانتو مف النظاـ السابؽ الذم كضعيا دائمان في مكضع الضحية ،فمثؿ ىذه الثنائية ال
تخرج إال أفرادان ال يؤمنكف بغير أفكارىـ التي دافعكا عنيا كسجنكا كعذبكا مف اجميا بصرؼ النظر عف
مدل صحتيا أك خطئيا .كبالفعؿ ظمت ىذه الثقافة االستئصالية ىي المشكمة في عقمية جماعة
اإلخكاف بحيث يعتبركف كؿ مف لـ يقؼ عمى أرضيتيـ عدكان ليـ يجب التخمص منو ،كمف ىنا يظير
التحدم األساسي لإلخكاف كالذم كجدكا أنفسيـ فيو بعد ثكرة (  25يناير) كلـ يعد ما كانكا يحاربكنو كؿ
 1مركة ،حسيف ،النزعات المادية في الفمسفة العربية اإلسالمية  ،مرجع سابؽ ،ص .26-25
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ىذه السنكات مكجكدان فيؿ يصنعكف أعداء جدد ليـ أـ أنيـ سيقبمكف بالكاقع كيتفيمكنو كيتعاممكف معو
كفقان لقكانينو باعتبارىـ إحدل القكل السياسية المكجكدة في المجتمع ،كالتي مثمما ليا حقكؽ عمييا
كاجبات تجاه ىذه القكل ،كىؿ تضع في اعتبارىا أف العمؿ معان تحت إطار مؤسسي كقانكني فكؽ
الجميع كيحكـ الجميع ،أـ يصركف عمى مرجعية اإلخكاف كىؿ يؤمنكف بمدنية الدكلة أـ بمرجعية
الحركة ،كىؿ اإلخكاف قادركف عمى الخركج مف عباءة االستبداد التي ظمت تطاردىا عقكد مف الزمف
في ظؿ األنظمة السابقة مف عبد الناصر إلى السادات إلى مبارؾ ،كىؿ ستتمثؿ مبادئ الحرية
كالتعددية كالتسامح كقبكؿ اآلخر ،كعند اإلجابة يشكؾ كثي انر مف الباحثيف حكؿ قدرة الجماعة عمى ذلؾ،
كما يحث في مصر اآلف في ظؿ حكـ اإلخكاف خير دليؿ عمى قصكر فكر كممارسات اإلخكاف في
خمؽ أرضية لمتكافؽ كما نجح حزب العدالة كالتنمية في تركيا.

()1

اإلسالم السياسي بين النموذج التركي والنموذج الممري.
عما إذا كانت تركيا
في عدد يناير /فبراير مف دكرية "فكريف أفيرز" يسئؿ الرئيس التركي عبد اهلل غكؿٌ :
نمكذجا يحتذل بو بالنسبة لمصر كتكنس ،فأجاب الرئيس التركي بأنو "سعيد ألف ىذه الدكؿ تنظر
تمثؿ
ن
إلى تركيا و
كمثؿ أعمى نظ انر ألف تركيا تمثؿ ديمقراطية مسممة كناجحة اقتصاديًّا" ،كلكنو أكد عمى أف
"تركيا ال تمعب دكر األخ األكبر مع ىذه الدكؿ ،كانما تكتفي بمساعدتيا بتقديـ أسرار نجاح التجربة
التركية".

()2

ىؿ استطاعت تركيا أف تقدـ لدكؿ الربيع العربي أسرار نجاح تجربتيا؟
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بعد عاميف مف االنتفاضات التي أسقطت األنظمة األكتكقراطية في مصر كتكنس يمكف القكؿ بأف
تركيا فشمت في تقديـ كصفة النجاح السياسي لمتيارات اإلسالمية في البمديف ،أك باألصح فإف ىذه
التيارات لـ تستكعب أبعاد النمكذج التركي ،أك أنيا استكعبتو كلكنيا ال تريد تطبيقو

 ،كلعؿ فكرة

استنساخ النمكذج التركي -عمى عالتو -في العالـ العربي كانت إحدل أدكات تسكيؽ اإلسالـ السياسي
في األكساط األكاديمية كالسياسية الغربية ،بؿ كحتى في أكساط قطاع عريض مف الجماىير العربية
بعد ثكرات العاـ ( ،)2011كخالؿ العاميف المذيف أعقبا الثكرات العربية ،كانت ىناؾ حالة مف اليكس
بالنمكذج التركي مف قبؿ تيارات اإلسالـ السياسي .تجمى ىذا اليكس في الزيارات المتكررة مف قبؿ
رمكز ىذه التيارات في مصر كتكنس إلى تركيا لالستفادة مف تجارب حزب العدالة كالتنمية البرلمانية،
كما تجمى في استعارة مصطمحات تركية خالصة كمصطمح “الدكلة العميقة” لتبرير سياسة “أخكنة”
األجيزة البيركقراطية في مصر.

()1

يصؼ أستاذ العمكـ السياسية في جامعة (ليدز) التحكالت في الحركة اإلسالمية في تركيا بأنيا اتجيت
نحك االقتصاد كالخدمات كليس اليكية .كفي كتاب “العممانية كالديمقراطية المسممة في تركيا” ،يضع
البركفيسكر “ىاكاف يافكز” ثالثة أسباب أسيمت في صياغة الشكؿ الحالي لحزب العدالة كالتنمية
كىي:
-1كبح الدكلة تاريخيًّا ممثمة في الجيش كالمحكمة الدستكرية لألحزاب اإلسالمية.
 -2الضغط الخارجي ممثالن في التزاـ تركيا بشركط االنضماـ إلى االتحاد األكركبي.
 -3العامؿ االقتصادم ممثالن في صعكد طبقة أعماؿ جديدة تنتمي لألقاليـ كاألرياؼ التركية ظيرت
نتيجة لمسياسة النيكليبرالية االقتصادية لرئيس الكزراء الراحؿ “تكرغكت أكزاؿ” كالتي أدت لتحرير
كبير مف ثقؿ الحزب كشعبيتو.
االقتصاد التركي في الثمانينات ،كمثمت ىذه الطبقة جزنءا نا
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ابعا ساىـ في بمكرة الشكؿ الحالي لحزب العدالة كالتنمية ،كىك الطبيعة الصكفية
كيمكف إضافة ن
سببا ر ن
المتسامحة لممجتمع المسمـ في تركيا ،كخمك التاريخ التركي الحديث مف حركات إسالمية مسمحة ذات
ثقؿ كما ىك الحاؿ في العالـ العربي.

()1

كعند اؿمقارنة بيف فمسفة األحزاب اإلسالمية التركية كاإلسالـ السياسي العربي تجاه عدد مف القضايا
الجدلية  ،نجد أنو عمى العكس مف التجربة التركية ،فإف المالحظ أنو لـ يحدث -سكاء قبؿ أك بعد
ثكرات العاـ ( )2011تغيير حقيقي في فكر جماعات اإلسالـ السياسي في العالـ العربي كعمى رأسيا
جماعة اإلخكاف ،كيقصد بالتغيير ىنا التخمي عف أيديكلكجية “الدكلة الدينية”  ،فقبيؿ ثكرة يناير في
مصر انتيى الصراع عمى قيادة جماعة اإلخكاف خالؿ انتخابات الجماعة في عاـ

( )2010انتيى

لمصمحة التيار المتشدد أك القطبي الذم يتبنى أدبيات اإلخكاف التقميدية عمى حساب التيار
اإلصالحي ،رغـ أف ىذه االنتخابات جاءت كسط أجكاء تبشر بانفراج سياسي في العالقة بيف الجماعة
عضكا في مجمس الشعب.
كالدكلة ،إذ كانت الجماعة كقتيا تممؾ ()88
ن

()2

ال يمكف لممعادلة السياسية بشكميا الحالي في مصر أف تقكد إلى نيضة اقتصادية كاستقرار سياسي بؿ
إنيا عمى األرجح ستؤدم إلى انييار اقتصادم كانييار لمدكلة  ،كنجاح اإلسالمييف في الحكـ سيتطمب
نسبيا عف الجماعة بعد ثكرة
نا
تغيير في أفكارىـ تجاه الدكلة كالمجتمع ،كعندما انشقت مجمكعات معتدلة ن
يناير عجزت ىذه المجمكعات-بقيادة الدكتكر عبد المنعـ أبك الفتكح -عف إنشاء كيانات سياسية مكازية
تستطيع منافسة جماعة اإلخكاف كما حدث في تركيا ،كتجمى ىذا األمر في اليزيمة الكبيرة التي تمقاىا
الدكتكر أبك الفتكح خالؿ االنتخابات الرئاسية العاـ الماضي  ،كقبؿ ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير
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بنحك أربعة أعكاـ قدمت الجماعة مسكدة لحزبيا السياسي ،أك ما يمكف اعتباره مسكدة “النمكذج
اإلخكاني” ،كلقد جاءت تمؾ المسكدة صادمة لممراقبيف ،إذ أخمٌت بمبادئ المساكاة في المكاطنة ،فحرمت
المرأة كغير المسمميف مف “الكالية العامة” كما أخمٌت بمبادئ الدكلة المدنية عندما دعت إلى إنشاء ىيئة
عمماء فكؽ تشريعية يتكجب استشارتيا مف قبؿ السمطة التنفيذية كالتشريعية  ،الحقنا كعند تأسيس حزب
الحرية كالعدالة الكاجية السياسية لمجماعة ،تراجع اإلخكاف عف بعض األفكار التي طرحتيا المسكدة،
كاف كاف البعض ينظر إلى ىذا التراجع بشيء مف الريبة فإذا كاف برنامج حزب الحرية كالعدالة قد
تجنب اإلشارة عمى الكرؽ إلى ىيئة عمماء فكؽ تشريعية فإف "خيرت الشاطر " -نائب مرشد الجماعة
ٌ
كمرشحيا األساسي في االنتخابات الرئاسية -صرح في الثالث مف أبريؿ مف العاـ ( )2012بنيتو في
إنشاء ىيئة لمحؿ كالعقد تعيف البرلماف عمى تحقيؽ ىدفو األكؿ كىك تطبيؽ الشريعة  ،كاذا كاف الدستكر
أقر بشكؿ عاـ مبدأ المساكاة
المصرم الجديد الذم صاغتو أغمبية تنتمي لتيارات اإلسالـ السياسي قد َّ
في الحقكؽ السياسية ،إال أنو احتكل عمى بعض المكاد الممغكمة كالمادة ( )219كالتي يمكف استغالليا
لتسكيغ قكانيف فاشية ،كىذا ما التقطو التيار السمفي بسرعة ،كظير مف خالؿ الحديث الشيير كالمسرب
لمقيادم السمفي ياسر

برىامي)1(.

في كتاب الديمقراطية -اإلسالـ كالعممانية في تركيا -يشبِّو "ستاذيس كاليفاس " الجذكر الدينية لحزب
العدالة كالتنمية بالعربة التي استقمتيا مجمكعة مف العصامييف كرجاؿ األعماؿ في قرل كأقاليـ
األناضكؿ لتحقيؽ أدكار سياسية كاقتصادية أكبر  ،في الحالة المصرية يمكف القكؿ بأف العربة قد
استقمتيا مجمكعة مف رجاؿ الديف المتشدديف لتحقيؽ أىداؼ سياسية كدينية متشددة  ،كال أدؿ عمى ذلؾ
مؤخرا ،كانحصار التأييد ليذه األحزاب في فئة معينة كىذا األمر
أكثر مف تراجع شعبية األحزاب الدينية
ن
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يمكف مالحظتو مف خالؿ المظاىرات التي تدعك إلييا األحزاب الدينية ،كالتي تكتسي بطابع ديني
كاضح عكس مظاىرات المعارضة كالتي تشارؾ فييا جميع األطياؼ.

()1

بعد عاميف مف االنتفاضات العربية ،يبدك الحديث عف استنساخ النمكذج التركي في دكؿ الثكرات
كتحديدا مصر -ضرنبا مف الخياؿ ،فالمقكمات التي صاغت الشكؿ الجديد كالمعتدؿ لإلسالـ
العربية -
ن
السياسي في تركيا لـ تتكفر في مصر  ،فقبكؿ الدكلة كالمجتمع باإلضافة إلى المجتمع الدكلي لمظيكر
الرسمي لألحزاب اإلسالمية في مصر لـ يقابمو تغيير حقيقي في فكر ىذه األحزاب فجماعة اإلخكاف
ترل بأف كصكليا إلى الحكـ ىك انتصار نيائي أليديكلكجيتيا عمى "اليكية المصرية" كىك ما أشار إليو
القيادم في حزب الحرية كالعدالة "عبد المكجكد الدرديرم" في كممة لو رصدىا الكاتب األمريكي "إيريؾ
تراجر" ،كذلؾ أماـ مجمس العالقات الخارجية األمريكي عندما تحدث عف أف الثكرة المصرية استغرقت
عاما في إشارة ضمنية إلى أنيا ثكرة عمى اليكية عرفتيا مصر طيمة قرنيف مف الزماف .أما مف
( )213ن
فقر كأميَّة كما ظير في
الناحية االقتصادية فإف الكتمة االنتخابية لإلسالمييف تتركز في األكساط األكثر نا
فقر كاألعمى في نسبة
صكتت المحافظات األشد نا
انتخابات الرئاسة ،كفي االستفتاء عمى الدستكر ،حيث َّ
األمية (المنيا ،أسيكط ،سكىاج ،قنا ،بني سكيؼ) لصالح الرئيس محمد مرسي في الجكلتيف
االنتخابيتيف ،كلصالح الدستكر الجديد كىذه الكتمة مف المؤيديف تختمؼ عف مؤيدم العدالة كالتنمية في
تركيا بأنيا غير قادرة عمى الضغط مف أجؿ تحقيؽ نيضة اقتصادية كما حصؿ في تركيا.

()2

بالتأكيد ال يمكف حذؼ اإلسالـ السياسي مف المعادلة السياسية في مصر كالعالـ العربي ،كلكف ال
يمكف لممعادلة السياسية بشكميا الحالي في مصر أف تقكد إلى نيضة اقتصادية كاستقرار سياسي ،بؿ

 1المرجع نفسو ،ص .14
 2حاتـ ،لطفي ،اإلسالم السياسي وبناء الدولة الوطنية  ،مرجع سابؽ ،ص .51-50

167

نجاح اإلسالمييف في الحكـ سيتطمب
إنيا عمى األرجح ستؤدم إلى انييار اقتصادم كانييار لمدكلة  ،ؼ
تغيير في أفكارىـ تجاه الدكلة كالمجتمع ،كىذا التغيير بدكره سيحتاج إلى قكل ضبط كتكازف خارج
نا
اإلطار التقميدم لكي يحدث ،كربما تككف المؤسسة العسكرية ىي األقدر عمى تحقيؽ ىذا التكازف إذا ما
قررت العكدة إلى السياسة إلعادة تقكيـ المسار ،كالمكاقؼ األخيرة لمجيش المصرم ممثمة في اإلصرار
عمى ىدـ أنفاؽ التيريب عمى الحدكد مع غزة رغـ كساطات أطراؼ محسكبة عمى الرئاسة المصرية،
كرفض كزير الدفاع -عبد الفتاح السيسي -لمطالب الرئيس محمد مرسي بفرض إجراءات استثنائية
ضد المعارضة كاإلعالـ بعد أحداث المقطـ -تشير إلى أف الجيش بدأ فعالن بممارسة نكع مف عممية
الضبط كالتكازف مع الرئاسة كجماعة اإلخكاف  ،ىذه العممية قد تتطكر الحقنا في حاؿ استمرار أخطاء
اإلخكاف إلى ما يشبو عممية الثامف كالعشريف مف فبراير مف العاـ

( )1997كالتي أطاح مف خالليا

الجيش التركي بحككمة نجـ الديف أربكاف  ،أما إذا تدىكرت األكضاع المصرية إلى ما يشبو الحرب
األىمية ،فإف استنساخ نمكذج انقالب ( )1980التركي قد يككف ىك األقرب  ،كىك ما حدث فعالن في
مصر حيث أقصى الجيش المصر حكـ اإلخكاف المسمميف.

()1

مدير مركز القاىرة لمدراسات التركية الدكتكر طارؽ عبد الجميؿ ،قاؿ

"أننا لسنا بحاجة إلى فكرة

استنساخ التجارب ،ألف لكؿ مجتمع مشكالتو كخصكصياتو ،كلكف تركيا دكلة شرقية تقترب منا في
التاريخ كلدينا مصير مشترؾ" .كعف نجاح حزب العدالة كالتنمية ،أكد عبد الجميؿ أف الحزب ال يطرح
نفسو كحركة إسالمية ،بؿ ىك حزب ديمقراطي محافظ لو مرجعية إسالمية ،كيعمف التصالح مع قيـ
المجتمع العممانية كالسبب الرئيسي في نجاحو ىك امتالؾ الحزب لرؤية فكرية عميقة كحمكؿ لجميع
المشكالت ،باإلضافة إلى تنظيـ داخمي قكل مككف مف ( )12جناح ،مف ضمنيـ جناح لممرأة قكاـ ق
( )2.5مميكف سيدة مف

أصؿ ( )9مميكف ىـ أعضاء الحزب ،مع

االستعانة بالككادر العممية
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المتخصصة ،كعف كيفية استفادة األحزاب المصرية مف التجربة التركية ،قاؿ عالء فاركؽ رئيس كحدة
دراسات آسيا الكسطى بالمركز "انو يجب مراعاة فركؽ البيئة كالمحيط السكاني كالجغرافي بيف التجربة
التركية كمصر ،كنحف ال نسعى لنقؿ النمكذج التركي إلى مصر ،كلكننا نريد االستفادة منو " ،كسبب
مف أسباب نجاح الحزب ىك عدـ حصره في شعار ،كاردكغاف يرفض تعريؼ الحزب عمى أنو إسالمي،
كلـ يرفع أم شعار إسالمي في أم انتخابات ،كقاؿ بعد أف فاز "سنكاصؿ السير عمى طريؽ حماية
القيـ الجميكرية ،منيا العممانية ،كاردكغاف رفع شعار المكاطف أكالن ،كأكؿ قرار اتخذه ىك إصالح
الصرؼ الصحي ،كىك ما انتقد مف اإلسالمييف بسببو.

()1

اإلخوان المسممون وحزب العدالة والتنمية ومسألة الخالفة.
نظر الكثيركف إلى سياسة أردكغاف العربية في السنكات األخيرة عمى أنيا عكدة تركية مف أجؿ إحياء
الخالفة العثمانية كفرض الييمنة التركية مف جديد عمى المنطقة  ،كاآلف كمع صعكد اإلخكاف المسمميف
إلى سدة الحكـ في مصر ،كربما قر نيبا في العديد مف الدكؿ العربية األخرل ،بدأ البعض في طرح
مسألة إحياء الخالفة لتككف العامؿ السياسي الذم ييعيد تشكيؿ شرؽ أكسط جديد

 ،كالحؽ أف ىناؾ

شديدا في المقارنة بيف المكقفيف ،مكقؼ تركيا الحالي كمكقؼ اإلخكاف المسمميف مف مسألة
التباسا
ن
ن
الخالفة  ،إذ تبدك الصكرة مف بعيد متطابقة أك شبو متطابقة ،إال أف الدراسة العميقة لألمر تكضح
عكس ذلؾ.

()2

أطمؽ البعض عمى السياسة التركية في المنطقة العربية مصطمح

ان ذا يبعد تاريخي كىك "العثمانية

الجديدة" ،كرأل في ذلؾ محاكلة إلحياء الخالفة كعكدة لػ"العنطزة" التركية مف جديد

 ،لكف مف يدرس

تركيا الحالية يدرؾ أف أردكغ اف كرفاقو لـ يدخمكا كيؼ التاريخ ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ خرجكا منو
1
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تماما بالقديـ ،إذ ابتعدت السياسة التركية الحالية
في محاكلة الستشراؼ مستقبؿ جديد دكف قطع الصمة ن
تماما عف العقائدية كاالنحباس في مقكالت تاريخية جاىزة كمعمبة ،إذ اتسمت ىذه السياسة بما يمكف أف
ن
نطمؽ عميو (البرجماتية) ،ككاف أحمد داكد أكغمك ىك ميندس السياسة الخارجية الجديدة إذ طرح تصكر
جديد لتركيا كدكلة "جسر" ،أم جسر يربط بيف الشرؽ كالغرب .كحاكؿ قدر اإلمكاف تكظيؼ عكامؿ
الجغرافيا كالتاريخ في خدمة ىذه السياسة ،فبالنسبة لو فإف تركيب تركيا اإلقميمي المتعدد يمنحيا القدرة
أيضا مف القارة
عمى المناكرة في العديد مف المناطؽ  ،فتركيا ىي دكلة آسيكية كأكربية كعمى مقربة ن
اقبا في منظمة االتحاد اإلفريقي .كما
اإلفريقية عف طريؽ البحر المتكسط ،كما أصبحت تركيا
عضكا مر ن
ن
شاركت تركيا عمى مستكل كزراء الخارجية كعمى مستكل رؤساء الكزراء في اجتماعات جامعة الدكؿ
العربية .كيؤكد أكغمك عمى السياسة الخارجية المتعددة األبعاد ،كىك مبدأ يسعى إلبراز عالقات تركيا
اإلستراتيجية مع أمريكا كالناتك ككذلؾ سياسة حسف جكار مع ركسيا كأكراسيا عمى نفس الكتيرة .مف ىنا
يالحظ االنخراط المتزايد لتركيا في ش ؤكف العالـ شرقو كغربو  ،حيث تجاكزت تركيا عقدة التاريخ كلـ
تقؼ لتبكي عمى أطالؿ الخالفة العثمانية

 ،كعمى العكس مف ذلؾ يأتي مكقؼ جماعة اإلخكاف

المسمميف التي ال تزاؿ حبيسة التاريخ ،إذ تأتي مسألة الخالفة لدييا كمسألة عقائدية  ،فمف المعمكـ أف
إلغاء الخالفة العثمانية في عاـ ( )1924كاف مف أىـ العكامؿ التي دفعت باإلماـ حسف البنا إلى
إعالف الجماعة في عاـ ( )1928إذ يرل البنا" :أف الخالفة رمز الكحدة اإلسالمية كمظير االرتباط
بيف أمـ اإلسالـ ،كأنيا شعيرة إسالمية يجب عمى المسمميف التفكير في أمرىا كاالىتماـ بشأنيا
كاألحاديث التي كردت في كجكب نصب اإلماـ كبياف أحكاـ اإلمامة ال تدع مجاالن لمشؾ في أف مف
كاجب المسمميف أف ييتمكا بالتفكير في أمر خالفتيـ كيجعمكا فكرة الخالفة كالعمؿ إلعادتيا في رأس
مناىجيـ".

()1
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،

كاآلف كمع كصكؿ اإلخكاف المسمميف إلى سدة الحكـ تصبح مسألة الخالفة مف أىـ األمكر التي تتطمب
جديدا مف جانبيـ  ،فعمى المستكل المحمي تتناقض فكرة الخالفة مع مسألة القكمية المصرية
اجتيادا
ن
ن
كالدكلة الحديثة ،مف ىنا التصريح الشيير لممرشد السابؽ "ميدم عاكؼ" كسكاء كاف ىذا التصريح
صحيحا أك اقتطع مف سياقو فإنو يكضح مدل ارتباط اإلخكاف بفكرة الخالفة كالصداـ في ذلؾ مع
ن
الفكرة القكمية كالدكلة الحديثة .كعمى المستكل اإلقميمي تثار اآلف حكؿ مسألة التنظيـ الدكلي لإلخكاف
الكثير مف الحساسية ،بؿ كسكء العالقات مع بعض الدكؿ العربية الشقيقة ،فما كاف مقبكالن في زمف
سابؽ لـ يعد مقبكالن ،كالجماعة تحكـ أىـ دكلة عربية كىي مصر .إف مسألة تصدير الثكرة أك تصدير
"الخالفة اإلسالمية" إلى العالـ العربي كاإلسالمي سكؼ تثير الكثير مف األزمات الدبمكماسية كالسياسية
بيف مصر كجيرانيا  ،فقد آف األكاف أف تخرج الجماعة مف كيؼ التاريخ كتتعمـ مف التجربة التركية،
جديدا يتناسب مع العصر.
اجتيادا
كتقدـ
ن
ن

()1

ىل يمكن تطبيق النموذج التركي في ممر؟
يرل الباحث أنو ال يمكف تطبيؽ النمكذج التركي في مصر عمى االقؿ في المستقبؿ المنظكر ،كذلؾ
لكجكد اختالفات عديدة بيف ظركؼ تركيا كظركؼ مصر .كحتى االف ال نستطيع الحكـ عمى فشؿ أك
نجاح "النمكذج التركي" في بالد "الربيع العربي" ألنو لـ يطبؽ فييا أصال ،باإلضافة إلى أنني أعتقد
صعكبة تطبيقو في ىذه البالد لالختالؼ الكبير بيف الظركؼ التاريخية كاالجتماعية بيف تركيا كالبالد
العربية ،كأيضا لخصكصية التجربة العربية كاختالفيا عف مثيمتيا التركية.

تركيا دكلة عممانية بحسب دستكرىا ،كالجيش التركي يرل أف مف كاجبو حماية ىذه العممانية
األتاتكركية .كمف أجؿ ذلؾ قاـ بعدة انقالبات عمى المؤسسة الحاكمة كاف آخرىا انقالبو عمى الدكتكر
1
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نجـ الديف أربكاف ،الزعيـ الركحي ألردكغاف ،كما أقدـ ىذا الجيش عمى إعداـ الرئيس عدناف مندريس
عاـ (1960ـ) ألنو خرج عمى عممانية كماؿ أتاتكرؾ .ىذا الكاقع فرض عمى حزب العدالة كالتنمية
التركي االبتعاد عف الخطاب الديني المباشر ،كاالعتماد عمى الخطاب القريب مف الفيـ العمماني لكي
يككف مقبكال مف المجتمع كالجيش في كقت كاحد ،كىذا النكع مف الخطاب أعطاه فرصة لكي ينجح،
ككانت مكاءمة الحزب بيف اإلسالـ كالعممانية كاالقتصاد ،كالنجاح في ذلؾ فرصة أخرل لنجاح الحزب
كاقتناع عامة األتراؾ بمنيجو ،ككؿ ذلؾ ما لـ يتكفر لألحزاب المشابية في البالد العربية .بؿ إف كاقع
ىذه األحزاب ككاقع دكليا ال يمكنانيا مف استنساخ التجربة التركية عمى اإلطالؽ ،كلقد اتضح بعض
ذلؾ مف خالؿ مقابمة تمفزيكنية مع رجب طيب أردكغاف في القاىرة قاؿ فييا" :إف المصرييف سيقكمكف
بالديمقراطية بشكؿ جيد كسيركف أف الدكلة العممانية ال تعني الدكلة الالدينية ،بؿ تعني احتراـ كؿ
األدياف كاعطاء كؿ فرد الحرية في ممارسة دينو" .ىذا الفكر األردكغاني لـ يقابؿ بالترحيب مف
ستنسخ ،كاف
اإلخكاف المسمميف ،إذ رد عميو الناطؽ باسميـ محمكد غزالف قائالن" :إف تجارب الدكؿ ال تي ى
محؽ في ذلؾ ،فالدكؿ العربية -
ظركؼ تركيا فرضت عمييا التعامؿ بمفيكـ الدكلة العممانية" .كىك
ٌ
كمنيا مصر كتكنس كليبيا  -لـ تشيد حربا بيف اإلسالـ كالعممانية ،بؿ إف ديف ىذه الدكؿ ىك اإلسالـ
بحسب دساتيرىا .صحيح إف ىناؾ صراعان بيف المناديف بتطبيؽ اإلسالـ بالكامؿ كبيف مف ال يريد
ذلؾ ،لكنو صراع خفي ال يصؿ إلى درجة ما ىك مكجكد في تركيا قبؿ أردكغاف .كحاليان ىناؾ نكع مف
التشابو بيف الجيكش في دكؿ (الربيع العربي) كالجيش التركي .فالعسكر ىـ ىمف يحكـ فعال في مصر
منذ عيد جماؿ عبد الناصر ككذلؾ كاف الكضع في ليبيا كتكنس .ككاف "العسكر" يممككف مؤسسات
اقتصادية ضخمة تدار لحسابيـ كحساب مكالييـ ما جعؿ تخمييـ عف الحكـ أم ار في غاية الصعكبة.
()1
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أما في تركيا ،فكاف الجيش يحكـ كلكف مف كراء الستار ،فالحكـ المعمف لممدنييف أما الحكـ الفعمي
فالمعسكر كالكاقع كاف يشيد بذلؾ دائمان ،كىذا ما يحاكؿ فعمو حاليان العسكر في مصر مف خالؿ البحث
عف غطاء مدني ،كىـ بيذا يقتربكف مف التجربة التركية القديمة التي أصبحت ضعيفة حاليان بسبب قكة
كحد مف طمكحو في السيطرة
حزب أردكغاف ككقكؼ غالبية الشعب معو ،ما أضعؼ قكة الجيش ٌ
الكاممة عمى مقدرات األمكر في تركيا ،كاعتقادم أنو لف يستسمـ ،كأف الصراع بيف المؤسستيف المدنية
كالعسكرية لف يتكقؼ تمامان ،لكنو قد يأخذ صك انر مغايرة عما كاف عميو قديمان كلعؿ مظاىرات ميداف
تقسيـ تكحي بشيء مف ذلؾ.

األحزاب اإلسالمية العربية ،بتركيبتيا المتنكعة ،أرادت تقميد األسمكب العمماني في الكصكؿ إلى الحكـ
أك المشاركة فيو بصكرة فاعمة ،بينما حزب العدالة كالتنمية التركي المنغمس في األجكاء العممانية أراد
أف يخفؼ مف ىذه القيكد ليقترب مف تطبيؽ اإلسالـ أك بعضو كتحت الغطاء العمماني كىذا ىك الفرؽ
بيف الكاقعيف العربي كالتركي ،باإلضافة إلى أف حزب التنمية كالعدالة التركي أخذ كقتا كافيا لكي يحقؽ
يتيسر لألحزاب
بعض أىدافو ،خاصة االقتصادية التي تيـ القطاع األكبر مف المكاطنيف ،كىذا ما لـ ٌ
العربية كخاصة حزب الحرية كالعدالة ،كالذم مف خاللو كصؿ الرئيس محمد مرسي الى رئاسة
الجميكرية في مصر ،لكنو أقيؿ مف منصبة مف خالؿ ثكرة مدنية ساندىا الجيش المصرم ،كما أف
النمكذج التركي لو خصكصيتو ،ككذلؾ النمكذج المصرم ،كلكف ىناؾ فرقان كبي انر بيف الخصكصيتيف،
كىذا ما يجعؿ تطبيؽ أحدىما في مكاف اآلخر مستحيالن.
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يتساءؿ الكثير مف المحمميف كالخبراء حكؿ إمكانية تطبيؽ التجربة الديمقراطية التركية الناجحة في دكؿ
الربيع العربي ،حيث يتكقع البعض نجاح النمكذج التركي في دكؿ الربيع العربي ،بينما يرل آخركف
صعكبة تطبيقو في ظؿ حالة االستقطاب بيف التياريف اإلسالمي كالعمماني في ىذه الدكؿ.
كيرل العديد مف المراقبيف كالباحثيف أ ف تجربة حزب العدالة كالتنمية في تركيا قد تككف أحد التجارب
المناسبة لمتحكؿ الديمقراطي في دكؿ مثؿ تكنس ،التي تعد مكلد ثكرات الربيع العربي خاصة بعد
كصكؿ تيار اإلسالـ السياسي إلى سدة الحكـ في تكنس ،كفي ىذا الشأف صرح زعيـ حركة النيضة
في تكنس راشد الغنكشي قكلو إف النمكذج المناسب لتطكير

الديمقراطية في العالـ اإلسالمي ىك

النمكذج الترؾ م ،كأضاؼ الغنكشي في تصريحات لو في أكتكبر عاـ

( ،)2011أثناء ذركة ثكرات

نمكذجي بالنسبة إلينا في
ان
الربيع العربي التي ىزت عدة دكؿ في الشرؽ األكسط "إف تركيا تعتبر بمد ان
مجاؿ الديمقراطية".

()1

كأبرزت الدراسة البحثية التي أعدىا مركز برككنجز ،أحد المراكز البحثية في كاشنطف (دم سي ) تحت
عنكاف طكيؿ "اإلسالـ السياسي بدكف الدكلة المسممة :ىؿ يمكف أف يككف حزب العدالة كالتنمية التركي
نمكذجا لمدكؿ العربية اإلسالمية؟"
ن

()2

كقاؿ التقرير إف عنكاف ىذه الدر اسة يمكف تمخيصو في كممات

مكجزة كاألتي :ىؿ يمكف اعتبار تجربة حزب العدالة كالتنمية اإلسالمي في تركيا النمكذج الديمقراطي
لدكؿ الربيع العربي ،كتدكر فكرة الدراسة حكؿ الكيفية التي عمؿ مف خالليا حزب العدالة كالتنمية عمى
تعزيز الديمقراطية كبالتالي تيدئة المخاكؼ في الشرؽ األكسط كفي الدكؿ الغربية مف قياـ األحزاب
اإلسالمية الحاكمة في دكؿ الربيع العربي بتحكيؿ بالدىـ إلى نماذج سنية عمى غرار النمكذج
االستبدادم اإليراني المناىض لمدكؿ الغربية  .كمع ذلؾ تقر الدراسة بأف ىناؾ العديد مف المجتمعات
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العربية رفضت النمكذج التركي ،بحجة أف دفاع حزب العدالة كالتنمية عف العممانية في تركيا تجعؿ
نظر ألف النظاـ الحاكـ في
مف النمكذج التركي غير قابؿ لمتطبيؽ في أم مكاف آخر في المنطقة نا
تركيا اآلف ىك النظاـ العمماني الذم أسسو مصطفى كماؿ أتاتكرؾ في العشرينات مف القرف الماضي
عمى أنقاض اإلمبراطكرية العثمانية المنيارة كمنذ ذلؾ الحيف ،ييييمف عمى السياسة التركية التكاصؿ
القائـ بيف النمكذج العمماني اإلسالمي كالنمكذج العمماني الميبرالي ،كذلؾ في ظؿ كجكد الجيش
كضامف لمطبيعة العممانية لمدكلة  ،كلذلؾ نجد أف الدستكر التركي ال ينص عمى أف اإلسالـ ىك ديف
الدكلة الرسمي ،ككذلؾ ال يسمح ألم مؤسسة دينية أف تحؿ محؿ الحككمة.

()1

النموذج التركي والوضع في تونس
يمكف أف تككف تكنس أفضؿ استعداد ان لمحاكاة النمكذج التركي حيث لـ يذكر الدستكر أم إشارة إلى
الشريعة اإلسالمية ،ككذلؾ التشابو بيف السياسات العممانية التي صار عمييا الرئيس األكؿ لمجميكرية
التكنسية حبيب بكرقيبة بيف عامي

( 1957ك  ،)1987كبيف ما حدث في تركيا في بداية القرف

العشريف ،كلذلؾ فإف تكنس تسير بخطى ثابتة نحك دكلة تمنح حؽ المكاطنة الكاممة كتكفر المساكاة في
الحقكؽ ،كالحريات المدنية لكافة المكاطنيف.

()2

كفي ىذا الشأف يقكؿ ىاني نسيرة في كتابو (النماذج

المتكقعة لمحكـ اإلسالمي في مصر كتكنس) أف النماذج الممكنة لمحكـ اإلسالمي المنتظر في بعض
بمداف العالـ العربي ،كتحديدان مصر كتكنس ،مرىكنة بالبنية الديمقراطية لمثكرة كالمسار السياسي  ،فقد
قامت ىذه الثكرات بـ طالب كدعكات ديمقراطية كصعدت الحركات اإلسالمية لمفاصؿ الحكـ ،ليس
عبر االستيالء ،أك التغمب أك الحاكمية كاالنقالب اإلسالمي -بتعبيرات المكدكدم كسيد قطب  -كلكف
عبر اآلليات الديمقراطية كالمدنية رغـ تناقض تكفير البعض مف السمفييف ليا حتى اآلف ،كلعؿ خطاب

1

أحمد ،صافيناز ،الثورة التونسية :المسار والتحديات  ،مرجع سابؽ ،ص .8-7
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حركة النيضة التكنسية األقرب لمنمكذج التركي،

كاألكثر تطك انر عمى المستكم النظرم مف جماعة

اإلخكاف المسمميف في التقارب مف ىذا النمكذج ،كتأكيدىا ىذا التماىي ،كاعتذارىا عف مقكالت بعض
صقكرىا ،كرئيس كزرائيا حمادم الجبالي ،عف استعادة الخالفة -السادسة -في (نكفمبر  ،)2011التي
انتظرىا التكنسيكف جميكرية ثانية -كما المصريكف  -كقد قمؿ نكر الديف البحيرم ،عضك المكتب
التنفيذم كالناطؽ الرسمي باسـ "حركة النيضة" ،مف ىذا الجدؿ ،مشي انر إلى أف حديث حمادم الجبالي
كاف في إطار الحديث عف سياؽ تاريخي معيف ،كأنو قد تـ فيمو عمى غير مقصده الحقيقي ،مشددان
عمى أف "حركة النيضة" ستبقي دائما مع مشركع الدكلة المدنية كالنظاـ الجميكرم ،كأف حركة النيضة
كانت ،كال تزاؿ ،كستبقي تناضؿ مف أجؿ الدكلة المدنية ،التي تككف فييا السيادة لمشعب كحده ،عبر
انتخابات حرة مستقمة كنزيية ،كأف حركة النيضة تدافع عف النظاـ الجميكرم الذم يتساكم فيو كؿ
المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجبات  ،مؤكدان أف حركة النيضة تدعـ

النظاـ الذم يضمف كؿ الحقكؽ

لمتكنسييف كالتكنسيات ،كالذم يضمف التداكؿ السممي لمسمطة  ،كبينما اتضحت مكاقؼ حركة النيضة
كىك ما استتبع ىجكـ زعيـ القاعدة ،أيمف الظكاىرم ،عمييا في ( 10يكنيك  )2012مف أنو لف يتـ
النص عمى أف الشريعة مصدر التشريع في الدستكر التكنسي القادـ ،المخكؿ كضعو لممجمس الكطني
التأسيسي ،ال تزاؿ المجنة التأسيسية لمدستكر المصرم تعمؿ في تشكيميا الثاني،
اإلدارم ،دكف مالمح كاضحة لبقائيا ،أك ما ستبقيو أك تستبعده.

بعد حكـ القضاء

()1

فيذه البنية الديمقراطية لطبيعة الثكرات العربية تكاد تسقط مف اإلسالـ السياسي خيار الشمكلية الدينية
بغير رجعة ،كيحؿ مكاف مقكالتو التاريخية في استئناؼ الخالفة أك استعادة الدكلة اإلسالمية مقكالت
أخرم مدنية كتنمكية كتكافقية ،أكثر قبكال مف القكل المدنية كالشبابية ذات الميؿ غير اإلسالمي ،كالتي
كانت أكثر فاعمية في نجاح ىذه الثكرات  ،كفي ذات الكقت مثؿ صعكد التيارات اإلسالمية المعتدلة في
1
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تكنس كعبر انتخابات حرة كنزيية صدمة لمتيارات العممانية  ،خاصة المتشددة منيا كالتي ترغب في
الحفاظ عمى اليكية العممانية في مكاجية اليكية اإلسالمية عمى العكس مف األحزاب العممانية األخرل ،
التي تتسـ بقدر مف االعتداؿ كالتي قبمت التحالؼ مع اإلسالمييف ،كىك ما ينذر بمكاجيات سياسية
مستقبمية مع النخبة اإلسالمية عند صياغة الدستكر الجديد ،كتتمثؿ النخبة اإلسالمية

في حركة

النيضة التي كانت تعرؼ باسـ الجماعة اإلسالمية كتأسست في عاـ ( )1972بمجمكعة مف النشطاء
كأساتذة الجامعات أبرزىـ راشد الغنكشى ،كفى عاـ ( )1987تحكؿ أسميا إلى حركة النيضة كإحدل
كسائؿ مكاكبة حركة التطكر

الديمقراطي في تمؾ الفترة كالتي تمثمت في إصدار قانكف األحزاب،

كأعادت الثكرة التكنسية قادة كككادر الحركة إلى كاجية العمؿ السياسي مرة أخرل بعدما عانكا مف قمع
نظاـ بف عؿم ،كقد استقت الحركة مبادئيا مف حركة األخكاف المسمميف في مصر إال أنيا أعمنت قبيؿ
الثكرة التكنسية كأثنائيا أنيا أصبحت أكثر اقترابا في فكرىا مف حزب العدالة كالتنمية التركي  ،كتتمثؿ
المعالـ الرئيسية لبرنامج النيضة في االىتماـ بإحياء الدكر الحضارم لإلسالـ عمى كافة األصعدة
المحمية كاإلقميمية ،مع الحفاظ عمى اليكية اإلسالمية كاعادة بعثيا بعيدا عف التبعية الغربية ،كتجديد
الفكر اإلسالمي بما يتكاكب كمقتضيات الحياة كتطكراتيا ،كتشدد الحركة عمى احتراميا لحقكؽ اإلنساف
كتداكؿ السمطة كقياـ دكلة مدنية تكفؿ الحريات العامة كتضمف حقكؽ المرأة.

()1

المراعات الداخمية بعد الثورة
تعانى تكنس بعد الثكرة حالة صراع سياسي بيف ما يمكف تسميتو بالنخب القديمة كالنخب الجديدة خالؿ
المرحمة األكلى مف مسار التحكؿ الديمقراطي الذم شيدتو الدكلة بإجراء انتخابات المجمس التأسيسي
كاختيار الرئيس الذم يقكد ذلؾ المسار في مرحمتو االنتقالية كما يرتبط بيا مف تأسيس كتككيف
مؤسسات كىيئات انتقالية تتـ عبرىا عممية التحكؿ تمؾ ،كألنيا مرحمة انتقالية سمتيا األساسية عدـ
 1أحمد ،صافيناز ،الثورة التونسية :المسار والتحديات ،مرجع سابؽ. http://acpss.ahramdigital.org.eg ،
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االستقرار كصكالن لتشكيؿ مؤسسات مستقرة فمف

الطبيعي أف تشيد حالة مف الصراع بيف القكل

السياسية المحسكبة عمى نظاـ بف عمى كبيف القكل الجديدة التي أفرزتيا الثكرة سكاء تمؾ القكل الثكرية
التي تتخذ مف الشارع كسيمة الضغط األساسية تحقيقا ألىداؼ الثكرة أك تمؾ

التي عادت إلى كاجية

العمؿ السياسي بعد سنكات مف الحرماف عمى اعتبارىا كيانات كحركات حزبية محظكرة أك تمؾ القكل
التي تمرست في العمؿ السياسي مف اليسارييف كالميبرالييف كالعممانييف .كفى ضكء ذلؾ فإف عممية
الصراع بيف تمؾ النخب مكجكدة كمرشحة لمتصعيد ،كفى ىذا اإلطار اعتبر االستقطاب

اإليديكلكجي

أيضان رافدان ميمان مف ركافد الصراع الداخمي بيف النخب السياسية كالمجتمعية قبؿ االنتخابات التأسيسية
كتمثؿ بكضكح في حالة التجاذب الحزبي حكؿ مسارات عممية االنتقاؿ الديمقراطي ،كحكؿ تحديد مكعد
انتخابات المجمس التأسيسي ،كداخؿ الييئة العميا لتحقيؽ أىداؼ الثكرة ،مما يدعك إلى التساؤؿ بشأف
كيفية تفاعؿ الساحة السياسية التكنسية الجديدة مع نتائج كمردكد ىذا االستقطاب ،ىنا يمكف تقسيـ ىذا
التفاعؿ كمف ثـ المردكد إلى مرحمتيف :األكلى تشمؿ الفترة

التي تمت سقكط بف عؿ م كحتى إجراء

انتخابات المجمس التأسيسي كالثانية تشمؿ المرحمة التي تمت أجراء االنتخابات.

()1

تميزت الساحة السياسية في تكنس بعد ثكرة ( )14يناير كخالؿ المرحمة االنتقالية بحالة حراؾ حزبي
كبير حيث قامت العديد مف القكل السياسية بتأسيس أحزاب جديدة مستفيدة كألكؿ مرة مف حالة االنفتاح
عمى العمؿ السياسي ،حيث بمغ عدد األحزاب السياسية عند بدء انتخابات المجمس التأسيسي في ()23
أكتكبر الماضي حكالي  100حزب كحركة ،ىذا الكـ اليائؿ مف األحزاب قد يعد عالمة صحية عمى
سالمة الحياة السياسية التكنسية كقد يعد عالمة عمى التشتت كتفتيت األصكات االنتخابية

 ،في ىذا

اإلطار يمكف تصنيؼ الحياة الحزبية في تكنس بعد الثكرة إلى مجمكعتيف تضماف العديد مف القكل

 1الشحيمي ،محمد عمي ،النخب قاطرة مجتمع ما بعد الثورة في تونس  ،2011 ،الشبكة العربية العالمية،
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الحزبية المجمكعة األكلى مجمكعة األحزاب اإليديكلكجية كالمجمكعة الثانية مجمكعة األحزاب
البراجماتية أم التي تتسـ سياستيا كتعاطياتيا مع القضايا المختمفة بقدر مف المركنة يتـ مف خالليا
تطكيع برامجيا بما يتماشى مع تطكرات األكضاع  ،كقد اتسمت الخريطة الحزبية التكنسية أيضا خالؿ
المرحمة االنتقالية كقبؿ انتخابات المجمس التأسيسي بارتفاع حدة االستقطاب ككجكد فجكة بيف تطمعات
النخب كالسياسييف كتطمعات الفئات الميمشة كالمحركمة سياسيان كاقتصاديان كالتي في حاجة شديدة إلى
تطبيؽ العدالة االجتماعية ،أيضا ازداد العزكؼ السياسي عف اعتبار الييئة العميا لتحقيؽ أىداؼ الثكرة
ىيئة ذات شرعية ألنيا ببساطة تعتبر أف لق ارراتوا صفة اإللزاـ بما يتجاكز دكرىا كييئة استشارية كىك
ما يعنى تحكليا إلى سمطة تشريعية غير منتخبة ،مما اعتبر مف جانب العديد مف القكل السياسية
عرقمة لمسار التحكؿ الديمقراطي كفرض لكصاية األقمية عمى األغمبية  ،كعمى إثر ذلؾ سحبت العديد
مف القكل ممثمييا مف الييئة.

()1

كبعد انتخابات المجمس التأسيسي حدث تغير في المشيد السياسي بتشكيؿ تحالفات برلمانية جمعت
إلى جانب حزب النيضة كؿ مف حزب التكتؿ مف أجؿ العمؿ كالحريات كحزب المؤتمر مف أجؿ
الجميكرية ،مما دفع المعارضة إلى التكتؿ بدكرىا في مكاجية األغمبية خاصة بعدما أكد العديد مف
المحمميف حدكث حالة مف االنحراؼ عف رىانات المرحمة االنتقالية كالتي تتعمؽ بحشد الجيكد السياسية
في ممفات محددة يجب معالجتيا باعتبارىا القضايا األىـ في المرحمة االنتقالية الحالية كىى ممفات
صياغة الدستكر كاالستقرار السياسي كاألمني كاالقتصادم  ،كفتح ممفات الفساد السياسي كالمالي
كاإلدارم ،كاعادة ىيكمة المؤسسة القضائية كتطييرىا ،كمعالجة البطالة كاصالح النظـ التربكية كالثقافية
كاإلعالمية ،عمى أف يتـ ذلؾ عبر التنسيؽ بيف التمييد لالنتقاؿ السمس كالحقيقي نحك الديمقراطية كفى
الكقت نفسو معالجة القضايا الراىنة كاآلنية .حيث يرل البعض أف القكل السياسية الفائزة
 1الحناشي ،عبد المطيؼ ،الثورة التونسية :ابرز التحديات واىم العقبات ،مجمة الشركؽ التكنسية.)2012/6/5( ،
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في

االنتخابات "تكافقت" عمى اقتساـ المناصب الحككمية مجمسان كحككمة كرئيسان دكف أف تعرض تمؾ القكل
مياـ مناصبيا كاختصاصاتيا عمى القكل الشعبية التي أتت بيا إلى المجمس التأسيسي مما يعد تحكالن
نحك ديكتاتكرية األغمبية خاصة بعد أف ارتبطت تمؾ التجاكزات باالختالؼ الكاضح

في المنطمقات

الفكرية تجاه تصكرات كؿ حزب مف أحزاب ائتالؼ األغمبية فيما يتعمؽ بطبيعة المشركع
المرغكب في تدشينو خالؿ المرحمة االنتقالية.

المجتمعي

()1

السياق اإلقميمي والدولي لمثورة التونسية.
السياق اإلقميمي :الثكرة التكنسية في سياقيا اإلقميمي تأثرت بمكقفيف المكقؼ الميبي كالمكقؼ الجزائرم،
فبالنسبة لممكقؼ الميبي مف الثكرة التكنسية كاف مناىضان ليا منذ بدايتيا حيث عارض الرئيس
الراحؿ معمر القذافى فكرة عزؿ الرئيس

الميبي

التكنسي بف عؿم ،لكف كبنجاح الثكرة الميبية في اإلطاحة

بالقذافى كاغتيالو تبقى العالقات التكنسية الميبية الجديدة

في دكلتيف متجاكرتيف نجحت فييما الثكرة

مرشحة لمتطكر نحك األفضؿ خاصة في ظؿ اعتماد تكنس إلى و
حد كبير عمى عائد التبادؿ التجارم
كحركة السياحة بيف البمديف كأحد ركافد الدخؿ .أما بالنسبة لمجزائر فقد كاف مكقفيا يتسـ إلى حد كبير
بالحياد كاكتفت بإعالنيا احتراميا "إرادة الشعب التكنسي " كيظؿ الرىاف الحقيقي عمى عالقات جزائرية
تكنسية فعالة في مرحمة ما بعد الثكرة لصالح العالقات االقتصادية كتفعيميا بيف البمديف.

()2

السياق الدولي  :تعتبر فرنسا مف أكثر الدكؿ اىتمامان بما حدث في تكنس العتبارات تاريخية ترتبط
باإلرث االستعمارم الفرنسي كالعتبارات القرب كالجكار الجغرافي  ،كاف مكقؼ الرئيس الفرنسي نيككالل
سارككزل صادـ لقكل الحراؾ االجتماعي كلقكل الثكرة حيث استمر سارككزل داعمان لنظاـ بف عؿ م

 1الحناشي ،عبد المطيؼ ،الثورة التونسية :ابرز التحديات واىم العقبات  ،مرجع سابؽ ،ص .4-3
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حتى المحظات األخيرة قبؿ ىركبو ،كالزالت فرنسا تمتمؾ العديد مف قكل التأثير

في صنع القرار

التكنسي عبر العديد مف شركائيا مف التيارات السياسية العممانية ،سكاء المعارضة منيا أك المشاركة
في الحككمة االنتقالية الجديدة أك حتى مف جانب نشطاء المجتمع المدني  .أما فيما يتعمؽ بدكر فرنسا
كاألكركبييف بصفة عامة في دعـ عممية االنتقاؿ الديمقراطي في تكنس حاليان فيحتاج إلى اقتراب
أكركبي حقيقي مف الكاقع التكنسي الجديد بتقديـ دعمان ماليان لألكضاع االقتصادية المتردية كما يرتبط
بيا مف مردكد اجتماعي  ،فحتى اآلف الزاؿ الدعـ األكركبي المتكقع محدكد لمغاية ناىيؾ عف عدـ
اإلسراع في مفاكضات منح تكنس بعد الثكرة مرتبة الشريؾ التجارم عمى خمفية ضمكع نظاـ بف عؿ م
في عدـ احتراـ حقكؽ اإلنساف  ،كالذم كاف سببان مباش انر في تأجيميا ككاف مف المفترض أف يؤدل تغيير
األكضاع بعد الثكرة التي قامت مف أجؿ احتراـ الحريات كحقكؽ اإلنساف إلى تحريؾ ىذه المفاكضات
كلكف ذلؾ لـ يتـ حتى اآلف  ،أما المكقؼ األمريكي مف الثكرة التكنسية فكاف أكثر تفاعالن مف المكقؼ
األكركبي خاصة منذ بداية الثكرة فبالرغـ مف فجائية الحدث إال أف كاشنطف أيدت الثكرة ،كلكف
كلمصالحيا مع النظاـ القديـ كمخاكفيا مف كصكؿ إسالمييف متشدديف لمسمطة كانت تفضؿ استبداؿ
بف عمى بشخصية مف داخؿ النظاـ إلدارة المرحمة االنتقالية تككف قادرة عمى السيطرة عمييا ،لكف قكة
الرفض الثكرم لتدخؿ أم قكة خارجية بيدؼ فرض إرادتيا عمى الشعب التكنسم حالت دكف ذلؾ.

()1

التحديات المستقبمية
تكاجو تكنس الجديدة في المرحمة القادمة تحديات عدة نابعة مف طبيعة العالقة بيف القكل السياسية
العاممة عمى الساحة خاصة تمؾ التي تقاسمت مقاعد المجمس التأسيسي عمى إثر نتيجة االنتخابات
األخيرة ،فال تزاؿ ىناؾ تخكفات عديدة لدل الشارع كالقكل السياسية مف ازدكاجية خطاب حزب النيضة
بيف خطاب سياسي كآخر ديني األمر الذم قد يؤدل إلى طرح برنامجيف فكرييف متناقضيف تمؾ
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الكضعية المحتممة قد تؤدل إلى "أزمة فكرية" في عمؿ الحزب في الحياة السياسية كاالجتماعية تترؾ
أثا انر سمبية عمى المكاطنيف مف ناحية ،كعمى القكل السياسية مف ناحية ثانية تككف منفذان لعكدة النمط
الديكتاتكرم في معالجة الحريات كقضايا الفكر كالتعبير  ،باإلضافة إلى ذلؾ تكاجو الحككمة التكنسية
االنتقالية تحد يان اقتصاديان ذا أبعاد اجتماعية شديدة الكطأة فإذا كانت الش اررة األكلى لمثكرة بسبب
إحساس الشباب باليأس مف أكضاعيـ االجتماعية كاالقتصادية المتردية فإف ارتفاع معدالت البطالة
بصكرة كبيرة بعد مركر العاـ األكؿ عمى الثكرة يعد مف التحديات

التي يجب عمى حككمة الجبالى

مكاجيتيا بفعالية خاصة بعد كصكؿ عدد العاطميف عف العمؿ ما يقرب مف ( )800ألؼ شخص بعد
أف كانت حكالي ( )300ألؼ شخص ،حيث أغمؽ ما يقرب مف ( )100مصنع كعاد أكثر مف ()600
ألؼ عامؿ مف العامميف في ليبيا عمى إثر المكاجيات التي شيدتيا الثكرة الميبية مع نظاـ القذاؼم ،مما
زاد مف كطأة األكضاع االقتصادية ،أضؼ إلى ذلؾ تكقؼ حركة السياحة

التي كانت تشكؿ مصد انر

ميمان مف مصادر الدخؿ القكمي التكنسي  ،يضاؼ إلى ذلؾ ارتفاع معدالت الفقر كالعكز خاصة في
المناطؽ الريفية ،كفى إطار ذلؾ ترل حككمة حماد الجباؿ م أف بإمكانيا التغمب عمى حالة التراجع
االقتصادم تمؾ عبر ( )16خطكة إنمائية أقرىا الجباؿم في بياف حككمتو أماـ المجمس التأسيسي منيا
إصالح القطاع المصرفي كاتاحة المجاؿ أماـ إقامة البنكؾ ذات المعامالت اإلسالمية ،كمراجعة
المنظكمة الضرائبية ،كدعـ القطاع السياحي كتنشيط السكؽ المالية....الخ.

كأخي انر يمكف القكؿ أف ثكرة تكنس نجحت بال شؾ في عبكر اختبار الديمقراطية األكؿ ،لكف التحديات
التي تفرضيا المرحمة االنتقالية الثانية تبدك

في مجمميا كأبعادىا أكثر تأثي انر عمى مسار
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االنتقاؿ

الديمقراطي مف المرحمة التي تمت انييار النظاـ السابؽ ،كىك ما يفرض عمى القكل السياسية الجديدة
ضركرة الحفاظ عمى حالة التكافؽ التي بدت في طريقيا إلى بناء الديمقراطية المنشكدة.

()1

إمكانية تطبيق النسخة العربية من حزب العدالة والتنمية التركي في تونس.
اتجو خطاب حزب النيضة لمميمشيف كالفقراء كالمستبعديف في المدف
تنكيع لغة الخطاب حسب األحكاؿ،

كالقرل كاألحياء الشعبية مع

حتى تمكنت النيضة مف حصد تأييد ليس فقط مؤيدكىا مف

النشطاء كالمنضكيف تحت لكائيا ،كلكف أيضان الحصكؿ عمي تأييد الناخبيف المتعاطفيف مع أفكار
الحركة في ثكبيا المتجدد /اإلصالحي ،كأيضان الفئات المتدينة مف التكنسييف الذيف استجابكا لمخطاب
المتطكر الذم تبنتو قيادات النيضة  ،كبعد إعالف نتيجة االنتخابات كفكز النيضة ب ػ( )89مقعدان في
المجمس التأسيسي ،استشعرت حركة النيضة كقادتيا كفي مقدمتيـ الغنكشي درجة عالية مف الثقة
بالنفس ،مؤكديف سقكط حاجز الخكؼ المجتمعي التقميدم مف اإلسالمييف ،ىذا عؿ

ل الرغـ مف أف

مسارعة النيضة لمحديث عف التشكيؿ الحككمي كصيغة تكزيع المناصب الرئيسية دفع البعض لمتكيف
بأف اإلسالمييف يضمركف "رغبة عارمة" لمكصكؿ إلي السمطة كممارستيا ،كلكف ظؿ السؤاؿ الرئيسي
ماثالن :أم نمكذج مجتمعي سيتـ طرحو عمي التكنسييف في ظؿ حكـ حزب النيضة "اإلسالمي"؟ كىنا،
يمكف طرح عدة مالحظات:
 .1في العمكـ ،يتكخي الشعب التكنسي بناء جميكرية عممانية يتخذ فييا الديف مكانة محايدة ،كتعامؿ
فييا الشريعة اإلسالمية كغيرىا مف الشرائع كشأف خاص بدكف تدخؿ مف الدكلة ،كقد أد

ل فكز

حزب النيضة اإلسالمي إؿل تصعيد الجدؿ مجتمعيان كسياسيان حكؿ العالقة بيف الديف كالدكلة مما
يستكجب مف النيضة الكثير مف المكاقؼ المحددة ،كربما لف يككف كافيان أف يردد الغنكشي أنو ليس
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"الخكميني" ،كأف حزبو ىك حزب إسالمي ديمقراطي ،كتمثؿ قضية المرأة نقطة فاصمة

كأقر بأف

المساكاة بيف المرأة كالرجؿ مستمدة مف الشريعة كىي مسألة محسكمة قانكنيان.
 .2عؿل الرغـ مف الكجو الحداثي الذم يحرص عميو الغنكشي كصحبو في حزب النيضة ،كتجاىؿ
ىؤالء اإلشارة إلي ارتباطيـ باإلخكاف المسمميف ،فإف رئيس الحركة راشد الغنكشي يعتبر اإلخكاف
حميفان لو كاف كاف ينفي أف يككنكا مرجعية لو

 ،كلكف الغنكشي عؿ ل حسب عدة مصادر يتمتع

بعضكية مكتب اإلرشاد العالمي لجماعة اإلخكاف المسمميف .كمف ىنا يأتي التساؤؿ :ىؿ سيكشؼ
إسالميك النيضة عف أفكارىـ الحقيقية الكامنة بعد أف يطمئنكا إلي كجكدىـ عمي قمة السمطة؟ لقد
كاف الغنكشي ينادم دائمان في السابؽ بتطبيؽ الشريعة اإلسالمية في تكنس .كفي ضكء نتائج
االنتخابات يعترم عددان كبي انر مف التكنسييف كاألحزاب الميبرالية القمؽ عؿ

ل حرياتيـ الشخصية،

كحقكؽ المرأة التكنسية ،كطريقة ممارسة الحياة السياسية مستقبالن في ظؿ نيـ لمسمطة بدا كاضحان
لدل حزب النيضة ،كيتكيف البعض بأف الخطاب المعمف لمنيضة ال يكشؼ عف كؿ شيء ،كيتكقع
عدد مف النشطاء بأف اإلسالمييف بعد برىة زمنية سكؼ يتجيكف إؿ ل فرض اإلسالـ األصكلي
داخؿ المجتمع التكنسي العمماني ،فضالن عف مخاكؼ بأف يحتكر اإلسالميكف الفضاء السياسي،
لتعكد مف جديد حقبة الحزب الكاحد.
 .3يؤكد الغنكشي أف حزب النيضة التكنسي يسير عؿ ل ىدم حزب العدالة كالتنمية التركي ،كىذه
الفكرة يجرم تكرارىا مف جانب أطراؼ مختمفة ،بؿ إف ىناؾ مف يعتبركف النمط التركي األردكغاني
ىك نفسو ينقؿ التجربة التكنسية التي تحدث عنيا الغنكشي في كتاباتو السياسية ،كما يشار إؿ

ل

فكر المصمح التكنسي خير الديف باشا في القرف التاسع عشر إؿل تركيا ،كاسيامو في اإلصالحات
السياسية كاإلدارية في دكلة الخالفة ،كمف ثمة أصالة التجربة التكنسية في صمتيا بالتجربة التركية،
فقد سبؽ أف أليمت عممانية أتاتكرؾ التركية الرئيس التكنسي الحبيب بكرقيبة في سنكات االستقالؿ
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األكلي ،كليستمر التساؤؿ مجددان :ىؿ يمكف أف يمثؿ حزب النيضة في تكنس "النسخة العربية" مف
حزب العدالة كالتنمية التركي؟.
 .4مما سيثير حرجان بالغان بالنسبة لحكـ النيضة في تكنس ما يتعمؽ بصعكد قكة التيار السمفي
المتشدد ،كالذم يطالب بإلغاء األحزاب ،كتأسيس الخالفة اإلسالمية ،كقد تسبب حزب التحرير
السمفي في مشكالت عديدة بعد التيجـ عؿ ل بائعي المكاد الكحكلية كنساء غير محجبات ،فضالن
عف رفع شعارات عنصرية متشددة .مثمت تجاذبات المشيد السياسي في تكنس بعد االنتخابات "
لحظة الميالد " الصعبة لمسيرة الديمقراطية في دكلة ما بعد ثكرة الياسميف التاريخية .صحيح أف
كؿ األطراؼ السياسية ارتضت بالنتيجة التي حسمتيا صناديؽ االقتراع تعبي انر عف اإلرادة الشعبية،
كالتي جاءت بمفاجأة فكز النيضة التي لـ تقترب مسبقان مف دكائر السمطة ،ككانت مطاردة
كمستبعدة مف الساحة السياسية كميان ،غير أف ىذا الرضا السياسي لـ يخؼ خالفات المحظة حكؿ
نصيب كؿ طرؼ مف "كعكة السمطة".

()1

مما سبؽ نخمص إلى أف إمكانات تطبيؽ التجربة التركية في تكنس أقرب منيا في أم بمد عربي آخر
كذلؾ لتكفر بعض شركط التجربة التركية (القرب الجغرافي مف أكركبا كتكفر بنية اجتماعية عممانية) ،
مع أف تصريح مثؿ “إقامة خالفة سادسة” في تكنس باإلضافة إلى طبيعة المذىب السني ال يشجع
عمى المضي قدمان نحك تطبيؽ النمكذج التركي  ،التصريحات كحدىا ال تكفي لمقكؿ بإمكانية تطبيؽ ىذه
التجربة في مصر كبعض البمداف العربية األخرل حتى لك تسمت ىذه القكل بأسماء مقاربة لحزب
العدالة كالتمنية مثؿ "حزب الحرية كالعدالة" اإلخكاني فيناؾ تصريحات كأفكار ما زالت تثير المخاكؼ
كالجدؿ في مصر ,كما أف شعار "اإلسالـ ىك الحؿ" كالرغبة في " تطبيؽ الشريعة " سيقفاف حجر عثرة
أماـ نجاح التجربة ,مع ذلؾ الخمس السنكات األكلى لحكميـ كفيمة بأف تحكـ عمى تجربتيـ فيما إذا
 1بكبطاف ،ىادم ،الخالفة السادسة وازدواجية الخطاب عند إسالمي تونس  ،مرجع سابؽ ،ص .20-19
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كانت ستقكـ عمى الحفاظ عمى الحريات المدنية كاقامة مجتمع عادؿ أك ال ,بشرط إتاحة الفرصة ليـ
لمحكـ ال أف يتـ إفشاؿ مشركعيـ كما حدث مع حركة حماس .جزء مف نجاح التجربة التركية أف حزب
العدالة كالتنمية لـ يتشدؽ باإلعالف عف ىكيتو الحزبية أك كصؼ حككمتو كسياساتو بأنيا “إسالمية”
بؿ عمى العكس ,لمحزب تصريحات تؤكد عمى تطبيؽ جكىر العممانية في مقابؿ العممانية المزيفة التي
مارسيا حزب الشعب كحككمات العسكر السابقة.
التجربة التركية (اإلسالمية بيف قكسيف) لـ تسعى لمتخمص أك لمتنكر مف عالقات تركيا بإسرائيؿ فيؿ
سيككف ليذا الجانب دكر تطبيقي في التجارب التي تحاكؿ استمياـ التجربة

كلماذا تسعى ىذه القكل

لتقميد التجربة التركية – رغـ قصر مدتيا – كال تحاكؿ تقميد التجارب األكركبية رغـ نجاحيا كطكؿ
مدتيا كىؿ شعار ”إسالمي” و
كاؼ لنجاح أم تجربة في الحكـ أـ أف ىناؾ منيجية كبنية فكرية
اجتماعية يجب تكفرىا كي تنجح مثؿ ىذه التجارب.

()1

مف ناحية أخرل يعتقد الباحث أف تجربة تكنس تقترب إلى حد ما مف تجربة تركيا ،فحركة النيضة لـ
عد بعيدان
تحاكؿ السيطرة عمى كؿ أك معظـ المناصب السيادية ،إذ قبمت أف يتكلى رئاسة الدكلة رجؿ يي ٌ
عف اإلسالـ السياسي ،ككذلؾ قبمت تعييف ىمف ال ينتمكف إلى فكرىا في مناصب رفيعة أخرل كىي مف
كجية نظرم أكثر حكمة مف اإلخكاف في مصر ،الذيف أرادكا السيطرة عمى كؿ مفاصؿ الدكلة عندما
تكلكا مقاليد السمطة في مصر.
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الفمل السادس
نتائج الدراسة
يتناكؿ ىذا الفصؿ نتائج الدراسة حسب تسمسؿ أسئمة الدراسة كفرضياتيا ،كحسب تسمسؿ فصكؿ
الدراسة ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

أوالً :النتائج المتعمقة بالحياة السياسية واألحزاب السياسية قبل حزب العدالة والتنمية.
رغـ الحممة التي شنيا كماؿ أتاتكرؾ عمى كؿ ما ىك ديني ،كرغـ القكانيف التي استصدرىا لمنع كحظر
الطرؽ كالتيارات اإلسالمية ،إال أف ظاىرة اإلسالـ التركي استطاعت الصمكد كالبقاء كالتعبير عف
نفسيا بأشكاؿ متعددة ،حيث اتخذ بعضيا الطابع الصكفي كالطرؽ الصكفية كالنقشبندية ،كاتخذ بعضيا
طابعان عمميان كالسممانيكف ،في حيف اتخذ البعض اآلخر الطابع اإلحيائي اإليماني كالنكرسيكف ،كشكمت
الحركات كالتيارات اإلسالمية بمختمؼ أشكاليا قاعدة لتشكيؿ األحزاب السياسية اإلسالمية التركية مف
خالؿ العمؿ دكف ممؿ أك كمؿ ،كرغـ كؿ الصعكبات كالعراقيؿ التي كضعتيا الكمالية العممانية،
كاستطاعت إنقاذ اإلسالـ التركي كقاكمت بشراسة كؿ التيارات العممانية كسطكة العسكر كمؤسسات
الدكلة الكمالية.

ابتداء مف عقد الستينات انتقؿ عمؿ الحركات كالتيارات اإلسالمية التركية مف السرية إلى العمنية
ن
كأصبحت جزءان مف الحركة السياسية التركية كعامالن مؤث انر فييا ،إال أف اإلسالمييف في تركيا لـ يرغبكا
في ممارسة العمؿ السياسي بشكؿ مباشر ،بؿ تبنت الحركات اإلسالمية إستراتيجية اختراؽ النظاـ
العمماني مف القاعدة ،عف طريؽ التربية الدينية كالدعكة كالسمكؾ االجتماعي كالتعميمي كمدارس القراف
كالفقو كمجاالت لعمميا ،كنجحت في الحفاظ عمى الديف اإلسالمي كالمكركث الحضارم اإلسالمي.
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ظير في الحياة السياسية التركية نمطيف مف األحزاب قبؿ ظيكر حزب الرفاه ،النمط األكؿ عبر عنو
حزب الشعب الجميكرم الذم أسسو كماؿ أتاتكرؾ كىيمف عمى الحياة السياسية خالؿ الفترة ( 1923ـ-
1946ـ) كىك الحزب الذم يعبر عف اإليديكلكجية الكمالية العممانية في صيغتيا المتشددة كالمتصمبة
المعادية لمديف كعممت عمى تكريس الشمكلية كالعسكرة في المجتمع كالدكلة فيما عرؼ باسـ "الديف
المدني" الذم حاكؿ مف خاللو حزب الشعب الكمالي ممئ الفراغ الذم خمقو ىدـ البنى كالمؤسسات
المعبرة عف الديف اإلسالمي في تركيا .أما النمط الثاني مف األحزاب السياسية التركية فيك "األحزاب
المحافظة" كالتي عبر عنيا الحزب الديمقراطي برئاسة عدناف مندريس كالذم حكـ تركيا طكاؿ عقد
الستينات ،ككذلؾ حزب العدالة الذم تأسس بعد انقالب ( 1960ـ) ،ثـ حزب الكطف األـ حيث تبنت
ىذه األحزاب كغيرىا أيديكلكجية مضادة لمكمالية كطالبت كعممت عمى احتراـ القيـ اإلسالمية كالتراث
الحضارم لممجتمع التركي المسمـ كفؽ صيغة عادلة تساكم بيف الجميع.

تكصمت الدراسة إلى أف فترة الستينيات شيدت تراجع العممانية االتاتكركية ،كفي ذات القكت شيدت
إثبات الكجكد لألحزاب اإلسالمية كالبحث عف اليكية كتأكيدىا ،كظيرت نخب إسالمية كحماة
المقدسات كما ظيرت شعارات مثؿ "اإلسالـ قادـ" ك"تركيا إسالمية" كأصبح اإلسالـ ىك ديف الدكلة كال
يمكف لإلسالـ أف يقاـ دكف دكلة تحميو.

مثؿ حزب الرفاه ( 1997-1983ـ) بزعامة "نجـ الديف اربكاف" فاعالن سياسيان في الحياة الحزبية
التركية ،كاستطاع كحزب إسالمي أف يحقؽ صعكدان مذىالن أكصمو إلى السمطة كالحكـ عاـ ( 1997ـ)
رغـ مككنات الحياة السياسية التركية كخاصة العممانية الكمالية كسطكة العسكر.
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مثؿ حزب الرفاه كجيان سياسيان لمحركة اإلسالمية في تركيا ،كما كاف تعبي انر جميان عف التحكالت السياسية
الجديدة في المجتمع كالدكلة التركية ،كالتي أطمؽ عمييا اسـ الجميكرية الثانية كىي التي أرسى قكاعدىا
"تكرجكت اكزاؿ".

نظر العسكريكف إلى حزب الرفاه مف أكؿ يكـ تأسس فيو نظرة الشؾ كالريبة ،كدخؿ حزب الرفاه
االنتخابات المحمية لرؤساء البمديات ألكؿ مرة في (  25مارس 1984ـ) كحصؿ عمى نسبة ( )%4.4
مف األصكات كرئاسة بمديتيف فقط مف مجمكع (  )69بمدية ،كبعد سبع سنكات مف الحظر السياسي عاد
اربكاف لرئاسة حزب الرفاه ،كعقد مؤتمر الحزب في (  11أكتكبر 1987ـ) كتـ انتخاب اربكاف لرئاسة
حزب الرفاه ،كفي نفس العاـ جرت انتخابات نيابية شارؾ فييا حزب الرفاه كحصؿ عمى نسبة ()%7.2
مف األصكات محتالن المرتبة الخامسة بيف األحزاب السياسية ثـ حقؽ نسبة (  )%9.8في االنتخابات
المحمية ( 1989ـ) احتؿ المركز الرابع ،كبذلؾ ظيرت مؤشرات تصاعدية في شعبية حزب الرفاه،
ككانت ىذه المؤشرات مقدمة لمفكز الساحؽ لمحزب في انتخابات البمديات ( 1994ـ) كبدا الحزب كاثؽ
الخطى نحك المستقبؿ رغـ حقؿ ألغاـ التركيبة السياسية التركية ،كأصبح الحزب رقمان صعبان في معادلة
الحياة الحزبية كالسياسة التركية.

بعد قرار إغالؽ الحزب الصادر يكـ (

 16يناير 1998ـ) مف المحكمة الدستكرية انتيى الكجكد

القانكني لحزب الرفاه مما أعاد لألذىاف سؤاالن حكؿ مشركعية الجميكرية التركية كىكيتيا ،لكف ىذا
اإلغالؽ شأنو شأف االغالقات السابقة لحزب النظاـ الكطني كحزب السالمة ال يعني كقؼ التغيير كال
كقؼ صعكد التيارات اإلسالمية ،فقد تأسس حزب الفضيمة كانتقؿ إليو معظـ أعضاء حزب الرفاه ،ثـ
أغمؽ حزب الفضيمة في (  )2001/6/22مما فتح المجاؿ أماـ األجياؿ الشابة مثؿ اردكغاف لتأسيس
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حزب جديد ىك حزب العدالة كالتنمية كالذم يحكـ تركيا منذ عاـ ( 2002ـ) كحتى اآلف ،كبذلؾ تجذر
اإلسالـ التركي كأصبح نمكذجان كقدكة لمعديد مف الحركات اإلسالمية خاصة في الكطف العربي.
ثانياً :النتائج المتعمقة بحزب العدالة والتنمية (النموذج التركي).
بعد إغالؽ حزب الرفاه بقرار مف الحكمة الدستكرية بتاريخ ( 16يناير 1998ـ) كانتياء الكجكد القانكني
لحزب الرفاه ،عاد السؤاؿ الكبير حكؿ مشركعية الجميكرية التركية كىكيتيا ،كفي ظؿ ىذه األكضاع
سرعاف ما عادت حركة المممي جكركش لتعبر عف نفسيا كعف اإلسالـ السياسي التركي ،كلتثبت أف
إغالؽ حزب سياسي أك إنياء تمثيمو في الحياة الحزبية كالسياسية ال ييعد نياية المطاؼ كانما ىك حمقة
في مجرل التاريخ كسيؤدم إلى تسريع صعكد أحزاب إسالمية جديدة إلى السمطة ،كىذا ما حدث فعالن
إذ تأسس حزب الفضيمة بقيادة "إسماعيؿ اليكتيف" كالذم تـ إغالقو أيضان في ( 2001/6/22ـ) ،كىذا
الكضع مثؿ أرضية مناسبة النطالؽ حزب إسالمي جديد ليؤكد اقتناع جيؿ الشباب في الحركة
اإلسالمية "المجددكف المعاصركف" بالحاجة إلى المراجعة كالتجديد كترتيب قكاعد المعبة السياسية ،كمف
ىنا بدأ تأسيس حزب العدالة كالتنمية كالذم حكـ كال يزاؿ يحكـ تركيا منذ عاـ (

2002ـ) معب انر عف

مفيكـ عصرم كجديد كىك مفيكـ الديمقراطية المحافظة ،كليككف استم ار انر مف نكع جديد لمحركة
اإلسالمية التركية كنمكذجان جدي انر باالحتراـ نجح في المزاكجة بيف اإلسالـ كالديمقراطية ،كبيف اإلسالـ
كالعممانية كبيف اإلسالـ كالحداثة كالتقدـ.

استطاع حزب العدالة كالتنمية تطكير شكالن أكثر تمدنان كاعتداالن مف اإلسالـ ليعبر عف تركيبة سياسية
كاجتماعية جديدة ال ىي عممانية بالمعنى المعركؼ ،كال ىي إسالمية بحتة كحزب الرفاه فيك صيغة
جديدة ال تميؿ إلى المكاجية كاالستبعاد أك االستقطاب ،كال تميؿ الستخداـ الديف كأداة لمصراع
السياسي كاالجتماعي ،كانما يقكـ فكر الحزب عمى التكافقية كفكرة الحؿ الكسط الذم يحترـ العقيدة
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اإلسالمية ،كبذلؾ استطاع نقؿ الديمقراطية كالتعددية السياسية التركية الحقيقية مف مرحمة اإلنشاء
كالميالد إلى مرحمة االنتشار ،بحيث أصبحت جزءان مف الثقافة السياسية التركية.
امتمؾ حزب العدالة كالتنمية تكتيكات جديدة كادراؾ لمكاقع ككعي بو كمعرفة بحدكده كقيكده التي لـ
يمتمكيا جيؿ الشيكخ في الحركة اإلسالمية التركية ،كىذا ما جعؿ حزب العدالة كالتنمية ككصكلو إلى
سدة الحكـ ليس مغامرة حزبية انتخابية ،كانما ىك حدث عظيـ يتجاكز حدكد الحياة السياسية التركية
كليصبح نمكذجان في المزاكجة بيف الديف كالديمقراطية كتداكؿ السمطة كالحداثة.
مثؿ حزب العدالة كالتنمية نمكذجان جديدان في الفكر السياسي كالفكر اإلسالمي كالممارسة العممية المبنية
عمى التكافؽ كاالنسجاـ ،كتحقيؽ تحكؿ حقيقي نحك صيغة لمتعايش بيف الديمقراطية كاإلسالـ كالحداثة
حتى في ظؿ نظاـ عمماني ،مما جعمو نمكذجان قاد انر عمى تجاكز الحدكد التركية إلى غيرىا مف بمداف
العالـ العربي كاإلسالمي.

حسمت المكاجية المريرة كالطكيمة بيف الكمالية كالعسكر مف جية كبيف التيارات اإلسالمية كعمى رأسيا
حزب العدالة كالتنمية لصالح اإلسالـ كحزب العدالة كالتنمية ،كأصبحت الحياة السياسية التركية قابمة
لكجكد رئيس جميكرية ذم جذكر إسالمية ،كرئيس كزراء إسالمي كقابمة لكجكد اإلسالمييف في الك ازرات
كالمؤسسات عمى اختالفيا ،كبذلؾ حسمت المكاجية كلك مرحميان بيف العممانية الكمالية كبيف اإلسالـ
السياسي التركي كلصالح اإلسالـ.

تركيا التي كاف يراد ليا أف تككف نمكذجان النتصار العممانية كالحداثة عمى اإلسالـ ،كاظيار اإلسالـ
عمى أنو نقيض لمحداثة كالعصرنة ،كأنو مجرد تقكقع ديني خمؼ تراث زائؿ ،كاذا بتركيا ىذه قد عادت
لجذكرىا كتربتيا الحقيقية كاستدارت نحك قبمتيا الحقيقية كمرفآىا السرمدم األكؿ األصيؿ لتقكؿ لمعالـ
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اجمع أف اإلسالـ أقكل كأبقى ،كأنو صالح لكؿ زماف كمكاف ،كأف تركيا ستككف ىي النمكذج الحقيقي
كالكاقعي النتصار اإلسالـ ،كىنا ييثار سؤاؿ ىك :كيؼ استطاع حزب العدالة كالتنمية أف يصؿ إلى
مركز كقبؿ العممانية الكمالية رغـ كؿ المعيقات كالقيكد كرغـ سطكة العسكر ليقدـ نمكذجان حيان ككاقعيان
لقكة اإلسالـ كقدرتو عمى مكاكبة الحداثة كالتقدـ رغـ كؿ الصعاب؟ كىذا يقكد إلى معرفة أسباب ىذا
النجاح كالفكز الساحؽ لحزب العدالة كالتنمية.

حقؽ حزب العدالة كالتنمية فك انز ساحقان في انتخابات (  3نكفمبر 2002ـ) كحصؿ عمى (  )%34مف
األصكات ،ثـ فاز فك انز كاسحان في انتخابات (  22يكليك 2007ـ) كحصؿ عمى ( )%47مف األصكات،
كأصبح ىك الحزب الكحيد الذم يحقؽ انتصارات متتالية في تركيا عمى مدل خمسكف عامان رغـ كؿ
القيكد كالمعيقات ،كىذا الفكز ال بد لو مف أسباب كأىميا:
 سئـ األتراؾ العممانية كنظاـ الحزب الكاحد المسيطر عمى الحياة السياسية كعمى مختمؼ جكانب
حياة الدكلة كالمجتمع التركي.
 رغبة األتراؾ في العكدة إلى تراثيـ اإلسالمي كالحضارم مف جية ،كاستعادة مركز تركيا بيف األمـ
مف جية أخرل ،ككاف حزب العدالة كالتنمية ىك القادر عمى تحقيؽ ىذه الطمكحات.
 الشعكر العاـ لدل األتراؾ باستشراء الفساد كخاصة الفساد السياسي الذم تراكـ عمى مر العقكد
كأصبح ثقيالن عمى صدر المكاطف التركي كالدكلة التركية ،كتطمع األتراؾ لكنس ىذا الركاـ كالتخمص
منو.
 سئـ المكاطف كالمجتمع التركي مف تدخؿ الجيش في الحياة السياسية ،كتكاقان لتغيير قكاعد المعبة
الديمقراطية الحقيقية كأداة لتجديد الحياة السياسية كليس قكة كسطكة العسكر كمصالحيـ.
 جزءان كبي انر مف التصكيت لحزب العدالة كالتنمية كاف انتقامان كعقابان لمنخبة التقميدية الحاكمة
إلسقاطيا كرمكزىا بضرة كاحدة.
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 ظيكر الحزب بتركيبة جديدة ال ىي عممانية محضة كال ىي إسالمية متصمبة ،كانما ظير الحزب
في تركيبة تميؿ إلى التقدـ كالنيضة كالتكافؽ كالتآلؼ كليس لالستبعاد كالمكاجية كالصراع.
 أسيمت حممة العسكر ضد الحزب كخاصة ضد اردكغاف في زيادة التصكيت لمحزب.
 ظير الحزب كصيغة تكافقية تقكـ عمى الحؿ الكسط الذم يحترـ اإلسالـ كيحترـ حؽ المكاطف في
العقيدة كالديف كحرية التعبير ،مع احتراـ قكاعد الديمقراطية كحكـ الشعب.
 اعتماد الحزب في برنامجو االنتخابي كنضالو السياسي قكاعد كاضحة كمحددة لمديمقراطية كمفيكـ
ككممارسة في الحياة السياسية كالثقافية السياسية التركية.
 تبنى الحزب مفيكـ اإلسالـ المدني كليس اإلسالـ السياسي كتبنى مفيكـ االعتداؿ كالكسطية
كالتعددية ،كما حرص عمى تنشيط دكر المجتمع المدني كمؤسساتو كاحتراـ الرأم كالرأم اآلخر.
حققت السياسة الخارجية لتركيا في فترة حكـ حزب العدالة كالتنمية قفزة ىائمة تجاه مختمؼ الدكائر
الجغرافية المحيطة بتركيا كالقضايا المثارة ،فمف نظرية صفر المشكالت إلى التطكر الكبير في
العالقات مع الدكؿ العربية كايراف كركسيا كالصيف ،كصكالن إلى تعزيز مكانتيا

اإلستراتيجية في

السياستيف األميركية كاألكركبية ،كؿ ذلؾ جعؿ مف تركيا دكلة إقميمية مؤثرة ،كىك ما عزز مف مكانة
حزب العدالة كالتنمية في عيف الناخب التركي الذم بدأ ينظر باعتزاز إلى دكر بالده في الخارج.

ثالثاً :النتائج المتعمقة بالعالقة بين النموذج التركي وحركات اإلسالم السياسي.
معظـ الحركات كالتيارات السمفية كالجيادية انتيزت مكجة الربيع العربي كاندفعت إلى قمب العمؿ
السياسي رغـ أنيا حركات جيادية مسمحة ترل أف العنؼ ىك السبيؿ الكحيد لتحقيؽ أىدافيـ ككاف
شعار االبتعاد عف السياسة مف أىـ شعاراتيـ ،كانقمب ىذا الشعار إلى شعار ضركرة خكص السياسة
كتحكلت ىذه الحركات إلى ممارسة العمؿ السياسي بعد نجاح الثكرات العربية خاصة في تكنس كمصر
كالقفز عمى منجزات ىذه الثكرات ،كاندفع السمفيكف بقكة لممشاركة في االنتخابات كدفع الناس لمتصكيت
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معتبرة االنتخابات معركة بيف اإلسالـ كالكفر مما يعني أف األمر مرتبط لدل الحركات الجيادية
بالعقيدة كليس بالسياسة ،كال يتفيمكف أف السياسة كالديمقراطية تعني المشاركة لمجميع كتداكؿ السمطة
كاإلقرار بحؽ األقميات ،لذلؾ فالمشكمة األساسية ىي في الفكر السمفي الذم بقي مرىكنان بأدبياتو
السابقة مع تغير في الكسائؿ كاألدكات ،لذلؾ كشفت الثكرات العربية عف تناقض كبير بيف الفكر
كالممارسة السمفية ،كأثبتت الثكرات الشعبية العربية فشؿ نيج الحركات السمفية مقابؿ النيج السممي
لمثكرات العربية كالمناداة بالحرية كالكرامة كالعدالة االجتماعية ،لذلؾ يمكف القكؿ أف الثكرات العربية
كشفت عف ظكاىر سمبية عديدة كعميقة في فكر كممارسة الحركات السمفية كأنيا غير مؤىمة سياسيان
لمحاكاة النمكذج التركي أك غيره مف نماذج الحكـ.
عند المقارنة بيف النمكذج السمفي كالنمكذج التركي نجد أف النمكذج التركي قد استكعب الكاقع المحمي
كاإلقميمي كالدكلي كانتيج سبيؿ اإلسالـ المعتدؿ في مكاجية الكمالية ،كركز عمى تحقيؽ العدالة
كالتعايش كالتكافؽ مع بقية شرائح المجتمع ،في حيف بقيت الحركات اإلسالمية في دائرة فكرىا التقميدم
االقصائي كاستحمت قتؿ المسمميف لمجرد االختالؼ معيـ كما حدث في الجزائر كسكريا كلبناف
كفمسطيف كأخي انر في مصر ،لذلؾ فإف الحركات السمفية لـ تتأثر بالنمكذج التركي بؿ تأثرت بالنمكذج
اإليراني بشكؿ اكبر ،لذلؾ فشمت الحركات السمفية في طرح أسمكبيا كفكرىا كىي عاجزة عف الممارسة
السياسية الصحيحة.

يرل كثير مف الباحثيف أف ظاىرة الحركات السمفية التي ظيرت في المجتمعات العربية بعد نجاح
الثكرات فييا ىي أشبو بجبؿ الجميد الذم ال يمكف سبر أغكاره كادراؾ امتداداتو مف خالؿ الجزء القائـ
منو ،كال زالت الحركات السمفية تستمد عقيدتيا مف فكر ابف تيمية كالمكردم كمحمد بف عبد الكىاب
كحسف البنا كسيد قطب كغيرىـ ،لذلؾ ال يرل الباحث عالقة كاضحة ككجو لمشبو بيف النمكذج التركي
كالحركات السمفية في الكطف العربي ،كما يرل الباحث عدـ أىمية الحركات السمفية ال في مجاؿ الفكر
195

كال مجاؿ الممارسة لمحاكاة النمكذج التركي كاالستفادة منو كال حتى اختراع نمكذج جديد يمكف تجسيده
في المجتمعات العربية ،فالسمفيكف ال يؤمنكف بالمكاطنة كالرأم اآلخر كال حتى بحؽ المرأة كال بالمسالمة
في الحقكؽ السياسية ،لذلؾ فإف ىذه الحركات غير قادرة عمى األقؿ في المستقبؿ المنظكر عمى
محاكاة النمكذج التركي كما أف ليذه الحركات انتقادات عديدة عمى تركيا كحزب العدالة كالتنمية
كعالقاتو مع الغرب كاسرائيؿ.

النموذج التركي وجماعة اإلخوان المسممين.
 تعتبر جماعة اإلخكاف المسمميف حسب رأم العديد مف الباحثيف كالمحمميف مف أىـ الجماعات
اإلسالمية التي يمكف ليا أف تككف في مكقع السمطة كالمسؤكلية ،كأف تقكد عممية إصالح سياسية
باعتبارىا جماعة منظمة كليا اذرع عديدة ،كتصنؼ مف الجماعات المعتدلة كتحظى بتعاطؼ في
الداخؿ كالخارج ،إال أف جماعة اإلخكاف كبعد سقكط نظاـ مبارؾ في مصر لـ تظير بالقدر
السياسي الكافي فجاءت مكاقفيا متضاربة كنابعة مف عقيدتيا السياسية عمى المدل البعيد بإقامة
حكـ إسالمي كتكافقت مع الجماعات السمفية في كثير مف القضايا الجدلية في الساحة السياسية
المصرية .كعند المقارنة بيف النمكذج التركي كنمكذج اإلخكاف المسمميف في مصر تبرز العديد مف
االختالفات أىميا:
 حزب العدالة كالتنمية يحكـ تركيا مف خالؿ مناخ عمماني كديمقراطي عمى الرغـ مف المرجعية
اإلسالمية لو ،في حيف أف اإلخكاف كحتى بعد كصكليـ لمحكـ في مصر أرادكا أخكنة الدكلة
كمؤسساتيا مف خالؿ إقصاء اآلخر كاحتالؿ مفاصؿ الدكلة المصرية ،كىذا يدؿ عمى قصكر في
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فكر كممارسات اإلخكاف في مصر كلـ ينجحكا في خمؽ أرضية لمتكافؽ مع األحزاب السياسية
األخرل في الساحة المصرية كما نجح حزب العدالة كالتنمية التركي.
 رغـ أف حزب الحرية كالعدالة االخكاني في مصر ،كحزب العدالة كالتنمية التركي خرجا مف مناخ
استئصالي استبدادم ،إال أف حزب العدالة كالتنمية التركي استكعب المتغيرات المحمية كاإلقميمية
كالدكلية ،في حيف أف اإلخكاف لـ يستكعبكا المتغيرات المحمية خصكصان كأرادكا أخكنة الدكلة
المصرية بشكؿ سريع تمييدان إلقامة حكـ إسالمي ،لكف الشعب المصرم كحركاتو كأحزابو كاف
بالمرصاد لحركة اإلخكاف كسياسياتيـ االقصائية ،فثار عمييـ كاسقط حكميـ بعد عاـ كاحد مف
تكلييـ السمطة في مصر.
ككثير مف المحمميف كالباحثيف إمكانية كقدرة لدل اإلخكاف المسمميف في
 لذلؾ ال يرل الباحث
ه
مصر لمحاكاة النمكذج التركي رغـ أف الفرصة أيتيحت ليـ مع تكلييـ السمطة في مصر لكف بعد
السقكط المدكم لحكـ اإلخكاف في مصر ،قد تككف ىذه اإلمكانية مستحيمة أك ضعيفة في المدل
المنظكر ،لذلؾ يمكف القكؿ أف اإلخكاف المسمميف في مصر لـ يتأثركا بالنمكذج التركي في إدارة
الدكلة كالحكـ لذلؾ كاف سقكطيـ أسرع مما تخيؿ النقاد كالمحمميف ،ألنيـ ببساطة قدمكا مرجعة
اإلخكاف عمى مدنية الدكلة كلـ يستطيعكا الخركج مف عباءة االستبعاد كاإلحالؿ.
 كعند اؿمقارنة بيف فمسفة األحزاب اإلسالمية التركية كاإلسالـ السياسي العربي تجاه عدد مف
القضايا الجدلية  ،نجد أنو عمى العكس مف التجربة التركية ،فإف المالحظ أنو لـ يحدث -سكاء
قبؿ أك بعد ثكرات العاـ ( )2011تغيير حقيقي في فكر جماعات اإلسالـ السياسي في العالـ
أيديكلكجي “الدكلة الدينية”.
ة
العربي كعمى رأسيا جماعة اإلخكاف ،كيقصد بالتغيير ىنا التخمي عف
 ال يمكف لممعادلة السياسية بشكميا الحالي في مصر أف تقكد إلى نيضة اقتصادية كاستقرار
سياسي بؿ إنيا عمى األرجح ستؤدم إلى انييار اقتصادم كانييار لمدكلة ،كنجاح اإلسالمييف في
تغيير في أفكارىـ تجاه الدكلة كالمجتمع.
الحكـ سيتطمب نا
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 يشبِّو "ستاذيس كاليفاس" الجذكر الدينية لحزب العدالة كالتنمية بالعربة التي استقمتيا مجمكعة مف
العصامييف كرجاؿ األعماؿ في قرل كأقاليـ األناضكؿ لتحقيؽ أدكار سياسية كاقتصادية أكبر ،في
الحالة المصرية يمكف القكؿ بأف العربة قد استقمتيا مجمكعة مف رجاؿ الديف المتشدديف لتحقيؽ
أىداؼ سياسية كدينية متشددة.
 بعد عاميف مف االنتفاضات العربية ،يبدك الحديث عف استنساخ النمكذج التركي في دكؿ الثكرات
كتحديدا مصر -ضرنبا مف الخياؿ  ،فالمقكمات التي صاغت الشكؿ الجديد كالمعتدؿ
العربية -
ن
لإلسالـ السياسي في تركيا لـ تتكفر في مصر  ،فقبكؿ الدكلة كالمجتمع باإلضافة إلى المجتمع
الدكلي لمظيكر الرسمي لألحزاب اإلسالمية في مصر لـ يقابمو تغيير حقيقي في فكر ىذه
األحزاب فجماعة اإلخكاف ترل بأف كصكليا إلى الحكـ ىك انتصار نيائي أليديكلكجيتيا عمى
"اليكية المصرية" كىك ما أشار إليو القيادم في حزب الحرية كالعدالة "عبد المكجكد الدرديرم" في
كممة لو رصدىا الكاتب األمريكي "إيريؾ تراجر" ،كذلؾ أماـ مجمس العالقات الخارجية األمريكي
عاما في إشارة ضمنية إلى أنيا ثكرة عمى
عندما تحدث عف أف الثكرة المصرية استغرقت ( )213ن
اليكية عرفتيا مصر طيمة قرنيف مف الزماف.
 ال يمكف حذؼ اإلسالـ السياسي مف المعادلة السياسية في مصر كالعالـ العربي ،كلكف ال يمكف
لممعادلة السياسية بشكميا الحالي في مصر أف تقكد إلى نيضة اقتصادية كاستقرار سياسي ،بؿ
إنيا عمى األرجح ستؤدم إلى انييار اقتصادم كانييار لمدكلة

نجاح اإلسالمييف في الحكـ
،ؼ

تغيير في أفكارىـ تجاه الدكلة كالمجتمع ،كىذا التغيير بدكره سيحتاج إلى قكل ضبط
سيتطمب نا
كتكازف خارج اإلطار التقميدم لكي يحدث  ،كربما تككف المؤسسة العسكرية ىي األقدر عمى
تحقيؽ ىذا التكازف إذا ما قررت العكدة إلى السياسة إلعادة تقكيـ المسار  ،كىذا ما حدث فعالن ى
حيف تدخؿ الجيش المصرم لعزؿ الرئيس محمد مرسي عف سدة الحكـ في مصر.

198

رابعاً َ  :النتائج المتعمقة بالنموذج التركي والتجربة التونسية.
تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 إف تجربة حزب العدالة كالتنمية في تركيا قد تككف أحد التجارب المناسبة لمتحكؿ

الديمقراطي في

دكؿ مثؿ تكنس ،التي تعد مكلد ثكرات الربيع العربي خاصة بعد كصكؿ تيار اإلسالـ السياسي إلى
سدة الحكـ في تكنس.
 يمكف أف تككف تكنس أفضؿ استعداد ان لمحاكاة النمكذج التركي حيث لـ يذكر الدستكر أم إشارة
إلى الشريعة اإلسالمية ،كلذلؾ فإف تكنس تسير بخطى ثابتة نحك دكلة تمنح حؽ المكاطنة الكاممة
كتكفر المساكاة في الحقكؽ ،كالحريات المدنية لكافة المكاطنيف
التكنسية األقرب لمنمكذج التركي،

 ،كلعؿ خطاب حركة النيضة

كاألكثر تطك انر عمى المستكم النظرم مف جماعة اإلخكاف

المسمميف في التقارب مف ىذا النمكذج ،كتأكيدىا ىذا التماىي.
 مثؿ صعكد التيارات اإلسالمية المعتدلة في تكنس كعبر انتخابات حرة كنزيية صدمة لمتيارات
العممانية ،خاصة المتشددة منيا كالتي ترغب في الحفاظ عمى اليكية العممانية في مكاجية اليكية
اإلسالمية عمى العكس مف األحزاب العممانية األخرل  ،التي تتسـ بقدر مف االعتداؿ كالتي قبمت
التحالؼ مع اإلسالمييف ،كىك ما ينذر بمكاجيات سياسية مستقبمية مع النخبة اإلسالمية عند
صياغة الدستكر الجديد.
 يمكف القكؿ أف إمكانات تطبيؽ التجربة التركية في تكنس أقرب منيا في أم بمد عربي آخر كذلؾ
لتكفر بعض شركط التجربة التركية (القرب الجغرافي مف أكركبا كتكفر بنية اجتماعية عممانية).

خامساً :النتائج المتعمقة بسقوط حكم اإلخوان المسممين في ممر.
عندما قامت ثكرات الربيع العربي في بعض الدكؿ العربية ،لـ يستثنى حكـ الرئيس حسني مبارؾ مف
ش اررة كغضب ىذه الثكرات التي بدأت في تكنس عمى إثر قياـ المكاطف التكنسي (محمد البكعزيزم)
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بإشعاؿ النار في نفسو بسبب قياـ البمدية بمصادرة عربتو التي كاف يترزؽ منيا كعمى الرغـ مف
األسباب التي أدت إلى قياـ ىذه الثكرات ،فإنيا قد أطاحت بالعديد مف األنظمة الدكتاتكرية التي كانت
تحتكر كرسي السمطة طيمة سنكات عديدة دكف رقيب أك حسيب.

كقد سميت ىذه الثكرات بالربيع العربي (مجا انز) عمى أمؿ أف يشيد الشعب العربي ربيعان جميالن مشرقان
مميئان بالنمك كالعمراف كالتقدـ كتحقيؽ الرفاىية ،كلكف يبدكا أف الرياح ال تجرم أحيانان كما تشتيي السفف،
فبعد سقكط نظاـ الرئيس مبارؾ تحت ضغط المطالبة الشعبية أك ما سمي بثكرة

( 25يناير ،)2011

كمجيء اإلخكاف المسمميف إلى سدة الحكـ عف طريؽ انتخابات رئاسية جرت في البالد عاـ (،)2012
مما كضع اإلسالميكف تحت اختبار صعب ذلؾ أف اإلسالمييف الذيف طالما كاف يراكدىـ حمـ الكصكؿ
إلى كرسي السمطة ،كعمى مختمؼ تسمياتيـ كأحزابيـ سكاء كاف حزب النيضة في تكنس أك حزب
العدالة كالتنمية في المغرب أك اإلخكاف المسمميف في مصر كغيرىـ في ليبيا ،سكؼ يمركف باختبار
كتجربة صعبة ،كأف بقاءىـ في الساحة السياسية مف عدميا مرىكف بمدل نجاحيـ في ىذا االختبار .

بعد مركر سنة عمى صعكد اإلخكاف المسمميف إلى دفة الحكـ في جميكرية مصر العربية كادارتيـ
لمؤسسات كمفاصؿ ىذه الدكلة ،الفقيرة إلى و
حد ما بثركاتيا الطبيعية قياسان إلى عدد سكانيا كالغنية
بإمكانياتيا البشرية كبحضارتيا كثقافتيا كفنيا ،فقد اثبتكا فشميـ في إدارة الدكلة كزيؼ شعاراتيـ
كادعاءاتيـ المغرضة في إقناع الناس كالتالعب بعقكليـ كعكاطفيـ كأنيـ ككالء اهلل في األرض كأف
اإلسالـ ىك الحؿ  ،كلدييـ العصا السحرية في معالجة كافة مشاكميـ كغيرىا مف األمكر التي أكؿ
الدىر عمييا كشرب ،ناسيف بأف اليكـ ىك عصر التقدـ كالتكنكلكجيا كالعكلمة كأف معالجة المشاكؿ ال
يتـ باإلرشاد ككعاظ السالطيف  ،كأف مكاف ىذه األمكر ىك في المسجد كغيرىا مف األماكف الدينية
المقدسة التي ليا حرمتيا بعيدان عف سراديب السياسة كما يدكر فييا.
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لقد أثبت اإلسالميكف فشميـ في جميع قطاعات الدكلة ،ففي القطاع االقتصادم مثالن الذم يعتبر
العمكد الفقرم لبناء كتنمية الدكلة كتقدميا فقد شيد ىذا القطاع تدىك انر كبي انر أثناء حكـ الرئيس محمد
مرسي ،فالبكرصة المصرية كانت تخسر يكمان بعد يكـ نتيجة لسياسات حكـ اإلخكاف كفقداف الثقة
بالكضع السياسي كالمالي كاإلدارم السائد كتراجع السياحة الذم يعتبر مصدر أك مكرد كبير لمدخؿ
القكمي المصرم ،كبمجرد سقكط النظاـ اإلخكاني فقد ربحت البكرصة المصرية مميارم دكالر كارتفاع
يكـ كاحد فقط ،كتراجع االستثمارات إلى و
مؤشر السكؽ بنسبة ( )%6.3كذلؾ في و
حد كبير مع ارتفاع
نسبة البطالة كتضييؽ الخناؽ عمى الحريات الشخصية كخاصة في المجاؿ الفني ىذه األمكر كغيرىا
كثيرة قد كلىد مخاكؼ لدل الشعب المصرم ،المتميز بفنو كابداعاتو كتحرره مف كالدة دكتاتكرية إسالمية
في مصر مستغالن عامؿ الديف لمكصكؿ إلى أىدافيـ ،كسرعاف ما أدرؾ الشعب المصرم العظيـ
خطكرة ىذا الكضع المأساكم عمى مستقبؿ مصر

دكلةن كمجتمعان ،مما أدل إلى قيامو بانتفاضتو أك

ثكرتو الشعبية الثانية في ( 30يكنيك  ،)2013بعد حممة تكقيع مف ما يقارب (  )20مميكف شخص ككأد
التجربة اإلخكانية كاسقاطيا دكف رجعة.

الشؾ أف سقكط اإلخكاف المسمميف في مصر قد اثبت عدـ أىمية أك صالحية الحركات أك التيارات
اإلسالمية لمحكـ ،كقد تككف ىذه بداية لسقكط اإلسالـ السياسي في كافة الدكؿ العربية ،كخاصة في
الدكؿ التي شيدت الربيع العربي مثؿ تكنس كالمغرب كليبيا ،كالتي بدت ظكاىر الفرح كالبيجة عمى
شعكبيا حاؿ سقكط اإلخكاف في مصر ،كاف تختمؼ الحالة في سكريا إلى و
حد ما ،فقد جاء ىذا السقكط
السريع لحكـ اإلخكاف لصالح النظاـ في سكريا كقد يؤدم ذلؾ إلى تغيير جميع قكاعد المعبة السياسية
في سكريا كالمنطقة.
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إف تداعيات سقكط اإلخكاف في مصر ،قد ال تقؼ عند حدكد الدكؿ العربية فقط ،كانما قد يتعدل إلى
ابتداء مف المغرب
الدكؿ اإلقميمية أيضا ،كخاصة تركيا التي أرادت كخططت لقيادة ىالؿ إخكاني سني
ن
انتياء بتركيا التي طالما حممت بإعادة مجد اإلمبراطكرية التركية الغابرة ،كلكف ىذا الحمـ قد تبدد
ك ن
بسقكط أكؿ تجربة إخكانية في مصر ،كما أف المظاىرات التي قامت كتقكـ بيا التيارات العممانية
كالميبرالية كغيرىا في تركيا ينعكس أيضان عمى مدل رفض الشارع التركي ألسممة تركيا العممانية
كلسياسات حزب العدالة كالتنمية ،ككذلؾ اليالؿ الشيعي بقيادة إيراف كالذم يبدك إلى و
حد ما غير ميتـ
أك غير متأثران كثي انر بما يجرم مف انييار لممعقؿ اإلخكاني في مصر ،إال أف فكز اإلصالحي حسف
عبر عف ذلؾ مف مظاىر الفرح التي عمت الشارع
ركحاني في االنتخابات الرئاسية في إيراف كما ى
اإليراني كنزع النساء لمحجاب كالرقص في الشارع العاـ يبعث برسالة كاضحة إلى المحافظيف
كالمتشدديف إلى أف التغيير قادـ في إيراف أيضان كاف كاف بطيئان.

إف ما حدث في مصر يشكؿ ضربة قكية لجميع الحركات اإلسالمية في العالـ العربي كاإلسالمي
أيضان  ،كيدعكىا إلى ضركرة مراجعة سياساتيا كأيديكلكجياتو ا كمكاقفيا المتزمتة كالمتشددة إزاء الكثير
مف القضايا ،بؿ كيمكف نعتو بسقكط الحجر األكؿ لدكمينك اإلسالـ السياسي الذم طالما اتخذ مف
الديف كسيمة لمكصكؿ إلى أىدافو ،كحاف الكقت ألف تحذك جميع الشعكب العربية كاإلسالمية حذك
الشعب المصرم العظيـ كانياء ىذه االزدكاجية الفكرية التي ال تجمب سكل الدمار كالتخمؼ كالجيؿ
كالعنصرية.

معبر عف استشعارىا الخطر
كقد جاء رد فعؿ حركة النيضة عمى عزؿ الرئيس السابؽ محمد مرسي نا
الذم يمكف أف ييددىا جراء ذلؾ ،كخاصة مع تصاعد الحمالت المكجية ضدىا مف قبؿ أطراؼ
سياسية عديدة ،حيث قامت بتنظيـ مسيرة تضامنية مع الرئيس المعزكؿ في ( 13يكليك  ،)2013ىدد
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خالليا رئيس الكتمة بالمجمس الكطني التأسيسم صحبي عتيؽ ،خصكـ الحركة بقكلو" :كؿ مف يفكر
ً
بأقداميا في شكارع تكنس ..ككؿ مف يستبيح الشرعية،
في أف يدكس عمى الشرعية ،ستدكسو الجماىير
ستستبيحو الجماىير".

أما في المغرب ،فقد طالبت حركة "تمرد" بإسقاط حككمة عبد اإللو بنكيراف ،كحؿ البرلماف كاجراء
انتخابات تشريعية مبكرة ،ككضع و
حد لما كصفتو بػ"البمقنة" السياسية داخؿ المشيد السياسي ،كبناء
اقتصاد كطني يقكـ عمى اإلنتاجية ،كتحقيؽ تكزيع عادؿ لمثركة ،كاصالح منظكمتي التعميـ كالعدؿ
كذلؾ بالتزامف مع األزمة التي تكاجييا الحككمة بسبب خركج كزراء حزب االستقالؿ مف تشكيمتيا
الحالية ،حيث انتقد األخير ،الذم كاف حميفنا رئيسيًّا سابقنا لإلسالمييف في الحككمة ،ما اعتبره "افتقاد
رئيس الحككمة الحد األدنى مف الجدية كسمكؾ رجؿ الدكلة كرفضو لمحكار".

كعمى الرغـ مف أف جماعة اإلخكاف المسمميف ال تزاؿ في صفكؼ المعارضة في األردف

 ،فإنيا لـ

تستطع قيادة الشارع عقب ثالث سنكات مف االحتجاجات حتى مع رفع شعارات يدعميا المكاطف
مثار لالنتقادات مف قبؿ المجتمع الذم بدا
األردني ،حيث باتت ىذه االحتجاجات مع مركر الكقت نا
متخكفنا مف انتقاؿ عدكل الفكضى  ،كانعداـ األمف في جكاره اإلقميمي إلى الداخؿ األردني  ،كفي الكقت
نمكذجا مختمفنا لخسارة تيار اإلسالـ السياسي ألكؿ انتخابات عقب الثكرات
الذم تقدـ فيو الجزائر
ن
مقعدا في انتخابات
مقعدا مف مجمكع ( )462ن
العربية ،حيث كشؼ حصكؿ اإلسالمييف عمى ( )66ن
المجمس التشريعي األخيرة ،عف استمرار تراجع شعبيتيـ ،فيما يعزك المراقبكف أسباب تراجع الرصيد
الشعبي لتيار اإلسالـ السياسي في الجزائر إلى إقداميـ عمى تبني العنؼ في مكاجية السمطة.
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كفي كؿ األحكاؿ يرل الباحث أف ثمة اتجاىات عديدة تتبنى مكاقؼ مختمفة تجاه مستقبؿ تيار اإلسالـ
السياسي في مرحمة ما بعد سقكط حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر ،يبرز منيا اتجاىاف رئيسياف:
األول :يرل أف فشؿ تجربة اإلخكاف المسمميف أفقد المشركع اإلسالمي ككؿ جاذبيتو في الشارع كأف مف
المتكقع أف يفقد تيار اإلسالـ السياسي القدرة تدريجيًّا عمى التأثير في المنطقة.
والثاني  :يعتبر أف سقكط اإلخكاف سكؼ يسبب "عثرة مؤقتة" ليذا التيار يمكف أف يتجاكزىا ،شريطة
االستفادة مف تجربة اإلخكاف في مصر.
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الممادر والمراجع
الكتب والمؤلفات.


إبراش ،إبراىيـ ،الثورات في العالم العربي (الربيع العربي)

 ،مركز الدراسات المستقبمية ،مديرية الدراسات

كالمعمكمات ،األردف.2012 ،


إبراىيـ ،يكسؼ ،حزب الرفاه ،ط ( ،)2دار النيار ،بيركت.2002 ،



أفندم ،عبد الكىاب ،الحركات اإلسالمية :النشأة والمدلول ومالبسات الواقع ،ط ،1دار صادر ،بيركت.2002 ،



البشرم ،طارؽ ،المالمح العامة لمفكر السياسي اإلسالمي في التاريخ المعامر ،دار الشركؽ ،بيركت.2004 ،



الترمذم ،محمد بف عيسى ،سنن الترمذي  ،الجزء (  )5صفحة (  )329 -328حديث رقـ (  )3876طبعة دار
الفكر( ،د.ت).



الجميؿ ،سيار ،العرب واألتراك :االنبعاث والتحديث والعثمنة ،ط ،1بيركت ،مركز دراسات الكحدة العربية.1997 ،



الجيماني ،يكسؼ إبراىيـ ،حزب الرفاه اإلسالم السياسي الجديد ،ط ( ،)1دار الشركؽ ،القاىرة.2001 ،



الجيماني ،يكسؼ ،المراع السياسي في تركيا

–األحزاب السياسية والجيش  ،ط ( ،)1دار صدراف لمطباعة،

دمشؽ.1999 ،


حاتـ ،لطفي ،اإلسالم السياسي وبناء الدولة الوطنية ،ط ،1دار صادر ،بيركت.2013 ،



حبيب ،كماؿ السعيد ،الدين والدولة في تركيا المعامرة ،ط ،1مكتبة اإليماف ،القاىرة.2010 ،



حرب ،محمد ،آليات الحركة اإلسالمية في تركيا ،ط ( ،)1دار اآلفاؽ العربية ،القاىرة.2005 ،



الدسكقي ،شتا ،الحركة اإلسالمية في تركيا (1980-1920م) ،دار الزىراء ،القاىرة.1999 ،



سميماف ،احمد السعيد ،التيارات القومية والدينية في تركيا المعامرة ،ط ،1دار المعرفة ،القاىرة.1961 ،



صبرم ،خميؿ ،السمفية الجيادية :أموليا الفكرية والمواقف المتعددة منيا ،دار صادر ،بيركت.2012 ،



عبد الجميؿ ،طارؽ ،الحركات اإلسالمية في تركيا المعامرة  ،ط ،1مكتبة جكاد الشرؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،
.2001



العالؼ ،إبراىيـ خميؿ ،خارطة الحركات اإلسالمية في تركيا المعامرة ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة.2008 ،
205



عيسى ،حنا ،الديمقراطية شكل من أشكال الحكم السياسي  ،ط ،1المركز الكاثكليكي لمدراسات كاإلعالـ ،عماف،
األردف.2012 ،



الغضباف ،نجيب ،التحول الديمقراطي والتحدي اإلسالمي في العالم العربي (  ،)2000-1980دار المنار ،عماف،
.2002



الغنكشي ،راشد ،الحركة اإلسالمية ومسألة التغيير ،ط ،1المركز المغاربي لمبحكث كالترجمة ،لندف.2000 ،



معكض ،جالؿ ،اإلسالم والتعددية في تركيا ( ،)1991-1983دار اآلفاؽ العربية ،القاىرة.2003 ،



معكض ،جالؿ ،مناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية  ،ط ،1مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت،
.1999



المسيرم ،عبد الكىاب ،كالعظمة ،عزيز ،العممانية تحت المجير ،ط ،1دار الفكر ،دمشؽ.2000 ،



مركة ،حسيف ،النزعات المادية في الفمسفة العربية اإلسالمية ،دار الفارابم ،بيركت.1987 ،



النعيمي ،أحمد نكرم ،الحركات اإلسالمية في تركيا :حاضرىا ومستقبميا  ،ط ( ،)1دار العمـ لممالييف ،القاىرة،
.2011



نكر الديف ،محمد ،تركيا الميغة والدور ،ط ( ،)1دار الريس لمنشر كالتكزيع ،بيركت.2008 ،



نكر الديف ،محمد ،قبعة وعمامة :مدخل إلى الحركات اإلسالمية في تركيا ،ط ( ،)1دار النيار ،بيركت.1997 ،

 آيدف ،تركي مزيد الديف ،الطريقة النقشبندية بين ماضييا وحاضرىا ،دار الزىراء ،القاىرة1970 ،ـ.
 رككا ،أكلفييو ،فشل اإلسالم السياسي ،ط ( ،)1دار الساقي ،لبناف.،1995 ،
 ىاينس ،كرامر ،تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد ،ترجمة فاضؿ جتكر ،مكتبة العبيكاف.2001 ،

الرسائل الجامعية.


أبك مطمؽ ،محمكد ،العالقات التركية اإلسرائيمية وأثرىا عمى القضية الفمسطينية (
ماجستير في العمكـ السياسية ،جامعة األزىر ،غزة.2011 ،
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 ،)2010-2002رسالة

الدراسات واألبحاث.


أحمد ،صافيناز ،الثورة التونسية :المسار والتحديات  ،مركز األىراـ لمدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،القاىرة،
.http://acpss.ahramdigital.org.eg ،2013



أفندم ،عبد الكىاب كآخركف ،الحركات اإلسالمية وأثرىا عمى االستقرار السياسي في الوطن العربي

 ،مركز

اإلمارات لمبحكث كالدراسات اإلستراتيجية ،أبك ظبي.2002 ،


جريشة ،عمي ،تقرير استراتيجي عن جماعة اإلخوان المسممين والجماعات األخرى  ،مركز الدراسات اإلستراتيجية
كالسياسية ،جريدة األىراـ المصرية.2012 ،



حرب ،محمد ،اتجاىات الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي

 ،مجمة رسالة الخميج العربي ،العدد (  ،)37السنة

الحادية عشرة.1991 ،


الحركب ،خالد ،التيار اإلسالمي والعممنة السياسية :التجربة التركية وتجارب الحركات اإلسالمية العربية  ،معيد
إبراىيـ أبك لغد لمدراسات الدكلية ،جامعة بيرزيت ،فمسطيف.2008 ،



خميؿ ،محمد عبد القادر ،تركيا :عشر سنوات من حكم العدالة والتنمية ،باحث مصرم متخصص في شؤكف تركيا
كالمشرؽ العربي ،معيد العربية لمدراسات ،مكقع العربية.2012 ،

 الشكبكي ،عمرك ،إسالميون وديمقراطيون ،مركز األىراـ لمدراسات اإلستراتيجية ،القاىرة.2011 ،
 عكض اهلل ،عبد العزيز محمد ،الحياة الحزبية في تركيا الحديثة ،جامعة القاىرة ،مركز الدراسات الشرقية.2002 ،
 أبك عزة ،عبد اهلل ،نحو حركة إسالمية عممية وسممية ،مركز اإلمارات لمدراسات اإلستراتيجية ،عماف.2002 ،
 الفياللي ،مصطفى ،المحوة الدينية اإلسالمية :خمائميا وأطوارىا ومستقبميا

 ،ط ،2مركز دراسات الكحدة

العربية ،بيركت.1989 ،
 نكر الديف ،محمد ،نجاحات واخفاقات حزب العدالة والتنمية ،معيد العربية لمدراسات اإلستراتيجية.2012 ،
 جاف ماركك ،اإلسالم السياسي في تركيا  ،في عمرك الشكبكي ،إسالميكف ديمقراطيكف ،القاىرة ،مركز الدراسات
السياسية كاإلستراتيجية.2004 ،
 جراىاـ ،فكلر ،الجميورية التركية الجديدة :تركيا كدولة محورية في العالم اإلسالمي
كالبحكث اإلستراتيجية ،أبك ظبي.2009 ،
المجالت والدوريات.
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 ،مركز اإلمارة لمدراسات



اكرخاف ،محمد عمي ،من انجازات حزب العدالة التركي ،مجمة المجتمع الككيتية ،العدد ( ،)24لسنة .2012



جكيدم ،فاركؽ ،اإلسالميون والبحث عن الغنائم بعد ثورة ( 25يناير) ،جريدة األىراـ 12( ،يكنيك .)2011



الجكرشي ،صالح الديف ،تونس بعد الثورة :مخاوف وانقسامات ،مجمة الحرية.)2013/1/26( ،



حامد ،تكفيؽ ،النخب العممانية التونسية والخوف من حركة النيضة

 ،مجمة آفاؽ المستقبؿ ،مركز اإلمارات

لمدراسات ،العدد (.2012 ،)12


حبيب ،كماؿ السعيد ،تركيا والجميورية الثالثة  ،المركز العربي لمدراسات ،مجمة منبر الشرؽ ،العدد ( ،)23القاىرة،
.2011



الحركب ،خالد ،الثورات العربية وانتيازية السمفيين ،جريدة األخبار ،العدد ( ،)1637نيساف.2011 ،



الحسف ،محمد ،تركيا بين الوحدة الوطنية واالئتالف القيري ،مجمة الشرؽ األكسط.1996/2/13 ،



الحناشي ،عبد المطيؼ ،الثورة التونسية :ابرز التحديات واىم العقبات ،مجمة الشركؽ التكنسية.)2012/6/5( ،



صالح ،عاصـ ،اإلسالم السياسي بين النموذج التركي والنموذج الممري

 ،مجمة العرب الدكلية ،العدد ( ،)51

.www.majallaa.com ،2013
 عبد الجميؿ ،طارؽ ،التجربة التركية :نموذج غير مكتمل ،مجمة األىراـ ،العدد ( ،)84أكتكبر .2012
 عبد الجميؿ ،طارؽ ،اإلسالم السياسي العربي ،جريدة الدستكر ،العدد  ،54515/15سبتمبر .2012
 عبد المجيد ،كحيد ،التجديد ما بين حزب اإلخوان المسممين وشبابيم في ممر  ،مقالة في جريدة األىراـ المصرية،
( 17مايك .)2011
 عبد المجيد ،كحيد ،تداعيات تحقق سيناريو الدولة الدينية في ممر بعد ثورة يناير ( ،)2011جريدة األىراـ ،عدد
( 17مايك).2012 ،
 فتحي ،شادية ،الدولة الدينية :السيناريو األقل احتماالً واألكثر تأثي ارً في مستقبل ممر بعد ثورة (

 25يناير

 ،)2011مجمة السياسة الدكلية ،العدد ( ،)7مؤسسة األىراـ لمدراسات ،القاىرة.2012 ،
 نسيرة ،ىاني ،النماذج المتوقعة لمحكم اإلسالمي في تونس وممر :تركيا أم إيران  ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد
(.2013 ،)7
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.2012
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