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ملخص البحث
تواج���ه العلماني���ة ُأُف���واًل عل���ى املس���توى الفك���ري والسياس���ي واألخالق���ي يف تركي���ا، كم���ا يف الع���امل كل���ه، م���ا جيعل 
ميثل���ه،  ال���ذي  االجتماع���ي  والتي���ار  اإلس���الم  لص���احل  حمس���وًما  تركي���ا  يف  العلمان���ي   – اإلس���المي  التداف���ع  مس���تقبل 

كما حدث يف االنتخابات األخرية اليت حقق فيها حزب العدالة والتنمية الرتكي اكتساًحا غري مسبوق.

ه���ذا التح���ول الكب���ري ال���ذي تعيش���ه تركي���ا الي���وم يعت���ر ج���زًءا م���ن س���عي الق���وى االجتماعي���ة اإلس���المية ملواجه���ة 
التح���دي العلمان���ي األتاتورك���ي، ال���ذي ب���دأ من���ذ وق���ت بعي���د عندما أع���د أتات���ورك مش���روع قان���ون إللغ���اء اخلالفة، 
وأص���در دس���توًرا علمانيًّ���ا جدي���ًدا للدول���ة، وم���ا تبع���ه من إق���رار القان���ون املدن���ي، واعتب���ار العلماني���ة عقيدة سياس���ية 

للدولة، إىل أن ظهرت قوى اجتماعية واقتصادية جديدة مناوئة للعلمانية.

اإلحي���اء  »بداي���ات  حكم���ه  خ���الل  تركي���ا  ش���هدت  1950م  ع���ام  الس���لطة  إىل  الدميقراط���ي  احل���زب  وص���ول  وم���ع 
اإلس���المي« يف الب���الد، واس���تمرت ه���ذه الصح���وة يف ف���رتة الس���تينيات والس���بعينيات م���ن الق���رن املاضي، وع���اد االجتاه 
اإلس���المي بق���وة يق���وده »أرب���كان« يف الثمانينيات فأس���س ح���زب الرف���اه، ال���ذي جن���ح يف كل االنتخابات ال���يت دخلها، 
ث���م تأس���س ح���زب الفضيل���ة، لكن���ه ُأغلق ليظه���ر بع���ده ح���زب »العدال���ة والتنمي���ة« يف بدايات الق���رن احلال���ي، ويتمكن 

من حكم تركيا حتى اليوم، واستطاع خالل حكمه أن يغري السياسة الرتكية، وأن جيدد شبابها.

وبالنظ���ر إىل مالم���ح النم���وذج الرتك���ي وح���دود تأث���ريه، ميكنن���ا الق���ول: إن هن���اك حال���ة تركي���ة خاص���ة، فنم���وذج 
العدال���ة والتنمي���ة ناج���ح يف س���ياق اخل���رة الرتكي���ة، ولكن���ه لي���س قاب���اًل للتعمي���م؛ حي���ث إنن���ا أم���ام من���وذج خمتل���ف 

للعالقة بني الدولة والدين واحلركة اإلسالمية.

وألن املس���ألة خمتلف���ة يف الع���امل العرب���ي؛ ف���إن ح���دود تأث���ري ه���ذا النم���وذج س���تكون يف القضاي���ا احلركي���ة، أو بع���ض 
نه  القضاي���ا الفكري���ة، فنم���وذج العدال���ة والتنمي���ة ال���ذي يعرِّ ع���ن الوص���ول للس���لطة دون امت���الك برنامج واض���ح، ميكِّ
م���ن حتوي���ل اجملتم���ع واألم���ة إىل اإلس���الم ه���و حم���ل انتق���اد يف الع���امل العرب���ي، وال ميكن قبول���ه به���ذه الصيغ���ة، فحالة 

تركيا تظل استثناًء ال ميكن تعميمه أو حتويله إىل منوذج للتصدير.

تركيا ومستقبل التدافع اإلسالمي ـ العلماني
د. كمال حبيب

)متخصص يف شئون تركيا واجلماعات اإلسالمية(
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أفكار ومقتطفات
م���ن منظ���ور اس���رتاتيجي ال يش���ك مراق���ب أو باح���ث -أيًّا كان���ت هويت���ه- أن مس���تقبل التدافع اإلس���المي  		•
العلماني���ة  وأن  ميثل���ه،  ال���ذي  االجتماع���ي  والتي���ار  اإلس���الم،  لص���احل  حمس���وم  تركي���ا  يف  العلمان���ي   –

تواجه ُأفواًل على املستوى الفكري والسياسي واألخالقي يف تركيا، كما يف العامل كله.

يؤمن���ون  مم���ن  أوس���ع  قطاًع���ا  أن  إىل  تش���ري  تركي���ا-  يف  التزوي���ر  تع���رف  ال  -ال���يت  االنتخاب���ات  نتائ���ج  		•
بالعلماني���ة يف تركي���ا يرتكونه���ا، ويتجه���ون للتصوي���ت حل���زب العدال���ة والتنمي���ة، وال���ذي ينفي عن نفس���ه 
تقويضه���ا،  أو  ميك���ن هدره���ا  وال���يت ال  لرتكي���ا،  اإلس���المية  اهلوي���ة  يؤك���د  لكن���ه  اإلس���المية؛  صف���ة 

فاهلوية اإلسالمية للحزب هي عالمة دالة ال ميكن جتاهلها أو إغفاهلا. 

مل تتوق���ف عجل���ة العلماني���ة عن���د ح���دٍّ؛ حي���ث مت تعدي���ل م���واد الدس���تور ال���يت تش���ري إىل َقَس���م رئي���س  		•
اجلمهوري���ة ون���واب الش���عب )ب���اهلل(، وأصبح���ت أقس���م بش���ريف ، وحذف���ت عب���ارة »تطبي���ق الش���ئون 
الديني���ة« م���ن مه���ام الرمل���ان، ومت إلغ���اء امل���دارس الديني���ة واملس���يحية باس���م »قان���ون توحيد امل���دارس«، 
وبعدم���ا كان ع���دد ط���الب امل���دارس الديني���ة اإلس���المية ع���ام 1923-1924م يرب���و عل���ى األلفني وصل 

إىل الصفر عام 1931-1932م، وأبطلت وظيفة شيخ اإلسالم.

م���ن  »إن���ه  اإلس���الم«:  دور   .. تركي���ا  يف  السياس���ية  »األح���زاب  اهل���ام  كتاب���ه  يف  يش���ار«  »حمم���د  يق���ول  		•
املمك���ن أن نتص���ور أن���ه عندم���ا ت���ويف »أتات���ورك« ع���ام 1938م كان���ت البل���د كله���ا ق���د حتول���ت إىل كيان 
علمان���ي حب���ت، وأن اإلس���الم اختف���ى م���ن أج���ل الص���احل الع���ام، إال أن الوض���ع مل يكن كذل���ك؛ فعلى 
الرغ���م م���ن ك���ون اجل���زء املس���يطر م���ن الصف���وة املتعلم���ة حت���ول متاًم���ا إىل كي���ان غرب���ي، إال أن العام���ة 

ظلت حمافظة وقريبة بطبعها من اإلسالم«.

بع���د وف���اة »أتات���ورك«  وجم���يء »عصم���ت إينونو« للس���لطة ع���ررَّ عن تش���دد أكثر قس���وة وض���راوة يف تطبيق  		•
���ق الطاب���ع الديكتات���وري للدول���ة، بي���د أن التحال���ف االجتماع���ي – االقتص���ادي ال���ذي  العلماني���ة، وعمرَّ
قام���ت علي���ه »األتاتوركي���ة« بدأ يتع���رض للتفكي���ك، وظه���رت ق���وى اجتماعي���ة واقتصادية جدي���دة مناوئة 

للعلمانية، كما أن الفساد واالنتهازية والنهب وتغليب املصاحل الشخصية انتشر بشكل واسع.

»عدن���ان  بقي���ادة  الدميقراط���ي  احل���زب  اس���تطاع  1946م  ع���ام  تركي���ا  يف  احلزبي���ة  التعددي���ة  بداي���ة  م���ع  		•
مندري���س« أن حيق���ق ف���وًزا كاس���ًحا عل���ى ح���زب الش���عب اجلمه���وري يف انتخاب���ات ع���ام 1950م، وظل 
حيك���م الب���الد حت���ى ع���ام 1960م، وه���ذه العش���ر س���نوات ه���ي اليت ش���هدت م���ا نطل���ق علي���ه »بدايات 

اإلحياء اإلسالمي« يف تركيا.

ال���يت  لألرضي���ة  اإلس���المية  احلرك���ة  جت���اوز  ع���ن  تعب���رًيا  كان���ت  الس���تينيات  ف���رتة  ف���إن  ع���ام  بش���كل  		•
اغتصبتها العلمانية الكمالية، وكانت تعبرًيا عن فرتة االنتقال من االستئصال إىل املدافعة.

د ش���بابها بع���د فق���دان أح���زاب  اس���تطاع ح���زب العدال���ة والتنمي���ة أن يغ���ريِّ السياس���ة الرتكي���ة، وأن جي���دِّ 		•
االنتخاب���ات األخ���رية ال���يت ج���رت يف تركي���ا يف 22 يولي���و 2007م أثبت���ت أن خي���ار الش���عب الرتك���ي ال 
ي���زال م���ع جترب���ة العدال���ة والتنمية؛ إذ اس���تطاع احل���زب أن حيصل عل���ى 47% م���ن األصوات حمقًق���ا بذلك 
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تقدًم���ا ع���ن نتائ���ج االنتخاب���ات املاضي���ة )340 نائًب���ا(، كما اس���تطاع مرش���حه النتخاب���ات الرئاس���ة »عبد 
اهلل ج���ول« أن يف���وز باملنص���ب بع���د معرك���ة كب���رية م���ع التي���ار العلمان���ي، ال���ذي اضط���ر يف النهاي���ة أن 

يسلم بأن يتوىل منصب رئيس تركيا شخص له جذور إسالمية وزوجته حمجبة.

م���ع جمتمعه���ا، وازداد خي���ار  للتعاي���ش  لدين���ا حت���والت كب���رية يف احلرك���ة اإلس���المية، كلم���ا اجته���ت  		•
الش���عوب هل���ا، فهن���اك مي���ل ل���دى ه���ذه احل���ركات لتك���ون أكث���ر انتق���ااًل م���ن األط���راف إىل املرك���ز أو 
القل���ب، لي���س مبعن���ى التعب���ري ع���ن التي���ار الرئيس���ي يف جمتمعه���ا فق���ط، وإمن���ا مبعن���ى مراجع���ة أفكاره���ا  
ومواقفه���ا؛ حبي���ث إن الكتل���ة الكب���رية داخ���ل ه���ذه احل���ركات متي���ل ألخ���ذ مش���روعها لواق���ع الن���اس 

وللواقع اإلقليمي والدولي يف االعتبار.

لعم���ق مفه���وم الدول���ة يف نفس���ية الرتك���ي ولعم���ق التأث���ري الص���ويف يف وجدانه؛ ف���إن اإلس���الميني األتراك  		•
مل ينظ���روا للدول���ة الرتكي���ة يف الف���رتة الكمالي���ة باعتباره���ا جاهلي���ة، كم���ا ع���ر »س���يد قط���ب« مث���اًل يف 
ظ���ل النظ���ام الناص���ري، ولكنه���م اعتروه���ا دولتهم، ومارس���وا الص���راع مع العلماني���ة على أرضي���ة إنقاذ 

الدولة والدين من وحشية الكمالية، وأظن أن العدالة والتنمية هي جزء من هذا الصراع. 

يرف���ض »أمح���د داوود أوغل���و« أح���د مفك���ري ح���زب العدال���ة مفه���وم احل���زب اإلس���المي؛ ألن احلزب  		•
برأي���ه ه���و قوة انقس���امية وليس���ت موح���دة، أما اإلس���الم فه���و عنص���ر موحد، أي قاس���م مش���رت ك، وال 
جي���ب تقلي���ص دور اإلس���الم إىل جم���رد التعب���ري ع���ن جمموع���ة سياس���ية أو ح���زب سياس���ي؛ ألننا س���نجد 

جمموعات ستذهب الحتكار اإلسالم واحلديث بامسه. 

نه  ح���زب العدال���ة يتح���رك عل���ى حب���ل مش���دود، ولي���س لدي���ه الثق���ة وال اإلحس���اس بش���رعية كامل���ة متكِّ 		•
م���ن توجي���ه مصري الدول���ة، ومن َث���م فهو من���وذج يفتح الب���اب واس���ًعا إلثراء جترب���ة اإلس���الميني يف العامل 
العرب���ي، وُيع���ّد مث���ااًل عل���ى تغيري ص���ورة اإلس���الميني كم���ا يص���ر العلماني���ون املتطرفون عل���ى طرحها، 

وكما يصر أصوليو الغرب على طرحها أيًضا.

تش���ري املعلوم���ات إىل أن تركي���ا تش���هد بن���اء م���ا يق���رب 1500 – 2000 مس���جد س���نويًّا، ويف اس���طنبول  		•
وحده���ا بُ����يِ م���ا يق���رب م���ن 2700 مس���جد، وتش���ري دراس���ة تركي���ة إىل أن ع���دد املس���اجد يف تركي���ا 

يعادل عدد املساجد جمتمعة يف 45 دولة مسلمة أخرى.

ف���وز ح���زب العدال���ة والتنمي���ة يف االنتخاب���ات األخ���رية بنس���بة 47% م���ن األص���وات يش���ري إىل أن اخلي���ار  		•
املرج���ح، وال���ذي يتعم���ق ويتس���ع ه���و جت���اه اإلس���الم، ف���أداء ذوي اجل���ذور اإلس���المية يف الف���رتة األوىل 
حلكمه���م اس���تطاع أن جي���ذب ثق���ة الن���اس إليه���م إىل درج���ة أن »التوس���ياد« -وه���و أك���ر جتم���ع مال���ي 
»العدال���ة  العس���كر لص���احل خي���ار ح���زب  العلماني���ني- وق���ف يف مواجه���ة  لرج���ال األعم���ال  وصناع���ي 

والتنمية«.

خللق���ه؛  أمري���كا  تس���عى  ال���ذي  الف���راغ  مت���أل  أن  املنطق���ة  يف  مهم���ة  إقليمي���ة  كق���وة  لرتكي���ا  ميك���ن  		•
حم���اوالت  ت���وازن  أن  ميكنه���ا  كم���ا  والس���عودية،  كمص���ر  احملوري���ة  املنطق���ة  دول  بع���ض  بإضع���اف 

التمدد اإليراني يف املنطقة، خاصة يف اخلليج والعراق.
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م���ن منظ���ور اس���رتاتيجي ال يش���ك مراق���ب أو باحث -أيًّ���ا كانت هويت���ه- أن مس���تقبل التداف���ع اإلس���المي – العلماني 
يف تركي���ا حمس���وم لص���احل اإلس���الم، والتي���ار االجتماع���ي ال���ذي ميثل���ه، وأن العلماني���ة تواج���ه ُأُف���واًل على املس���توى 
الفك���ري والسياس���ي واألخالق���ي يف تركي���ا، كم���ا يف الع���امل كل���ه، وأك���ر دلي���ل عل���ى ذل���ك نتائ���ج االنتخاب���ات 
األخ���رية ال���يت حقرَّ���ق فيه���ا ح���زب العدال���ة والتنمي���ة الرتكي اكتس���اًحا غ���ري مس���بوق؛ إذ حصل عل���ى نس���بة 47% من 
األص���وات )340( مقع���ًدا يف الرمل���ان، وكان احل���زب ق���د حص���ل يف االنتخاب���ات الس���ابقة ال���يت ج���رت يف نوفم���ر 
2002م عل���ى 34% م���ن األص���وات )363(، وتراج���ع نصي���ب احل���زب م���ن املقاع���د بس���بب جن���اح ح���زب احلرك���ة 
القومي���ة وجت���اوزه حاج���ز ال�10% ال���الزم لدخول الرمل���ان، وحصوله عل���ى 14% من أص���وات الناخبني؛ بس���بب تأجج 
املش���اعر القومي���ة ب���ني األت���راك ضد ح���زب العم���ال الك���ردي، أما ح���زب الش���عب اجلمه���وري، والذي حص���ل على 
21% م���ن األص���وات، وه���ي نف���س األص���وات اليت حص���ل عليه���ا يف االنتخاب���ات الس���ابقة؛ ف���إن نس���بة املقاعد اليت 
ميثله���ا يف الرمل���ان اخنفض���ت م���ن 178 مقع���ًدا إىل 110 مقاع���د، فنتائ���ج االنتخاب���ات -ال���يت ال تع���رف التزوي���ر يف 
بالعلماني���ة يف تركي���ا يرتكونه���ا، ويتجه���ون للتصوي���ت حل���زب  تركي���ا- تش���ري إىل أن قطاًع���ا أوس���ع مم���ن يؤمن���ون 
العدال���ة والتنمي���ة، وال���ذي ينف���ي ع���ن نفس���ه صف���ة اإلس���المية لكن���ه يؤك���د اهلوي���ة اإلس���المية لرتكي���ا، وال���يت ال 
ميك���ن هدره���ا أو تقويضه���ا، فاهلوي���ة اإلس���المية للح���زب ه���ي عالم���ة دال���ة ال ميك���ن جتاهله���ا أو إغفاهل���ا. واحلزب 

بذلك هو أول حزب يف تركيا ميكنه حتقيق تقدم يف االنتخابات الثانية له على مدى مخسني عاًما. 

املنه���ج ال���ذي نس���تخدمه كأداة للتحلي���ل يف مقاربتن���ا لفه���م التح���والت الرتكي���ة ه���و »منه���ج دراس���ة احلال���ة«، 
مبعن���ى التعم���ق فيم���ا جي���ري داخ���ل تركي���ا، دون الوص���ول إىل تعميم���ات متجاوزة هل���ا، م���ع الرتكيز على م���ا نطلق 
علي���ه دائًم���ا »الف���روق االجتماعي���ة والسياس���ية«، وال���يت تع���� أننا بص���دد التعام���ل م���ع جمتمعات وأم���م وخرات 
متع���ددة ولي���س جمتمًع���ا أو أم���ة أو خ���رة واح���دة، وه���و م���ا ميكننا م���ن املقارن���ة ومعرف���ة األش���باه والنظائ���ر، وأن 
احَلَك���م عل���ى جمم���ل م���ا جي���ري ليس���ت معاي���ري عقدي���ة مس���بقة، وإمن���ا معاي���ري واقعي���ة متصل���ة »بري���ح التغي���ري 

والتحول« إىل أية قبلة أو جهة، ومن َثم فالسياسة الشرعية اليت تزن املصاحل واملفاسد هي املعيار هنا. 

سنعاجل هذا املوضوع من خالل مخسة مباحث هي: 
املبحث األول: التحدي العلماني األتاتوركي لإلسالم.
َمة للعلمانية.  املبحث الثاني: االستجابة اإلسالمية املَُقاويِ

املبحث الثالث: خرة حزب العدالة والتنمية يف احلكم. 
املبحث الرابع: مالمح النموذج الرتكي وحدود تأثريه. 

املبحث اخلامس: مستقبل الواقع اإلسالمي يف تركيا. 

د. كمال حبيب: متخصص يف شئون تركيا واجلماعات اإلسالمية

تركيا ومستقبل التدافع اإلسالمي ـ العلماني
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دين  »أن  على  تنص  كانت  واليت  الدستور،  من 
اللغة  هي  ولغتها  اإلسالم،  هو  الرمسي  الدولة 
ألغي  »أنقرة«  مدينة  عاصمتها  ومقر  الرتكية، 

منها اإلشارة إىل الدين اإلسالمي. 
4- مل تتوق���ف عجل���ة العلماني���ة عن���د ح���د؛ حي���ث مت 
تعدي���ل م���واد الدس���تور اليت تش���ري إىل َقَس���م رئيس 
اجلمهوري���ة ون���واب الش���عب )ب���اهلل(، وأصبح���ت 
أقس���م بش���ريف، وحذف���ت عب���ارة »تطبي���ق الش���ئون 
الديني���ة« م���ن مه���ام الرمل���ان، ومت إلغ���اء امل���دارس 
»قان���ون  باس���م  واملس���يحية  الديني���ة 
كان  وبعدم���ا  امل���دارس«،  توحي���د 
الديني���ة  امل���دارس  ط���الب  ع���دد 
اإلس���المية ع���ام 1923-1924م يربو 
عل���ى األلف���ني وص���ل إىل الصف���ر عام 
وظيف���ة  وأبطل���ت  1931-1932م، 

شيخ اإلسالم. 
إقرار  مت  1926م  فراير  يف   -5
قوانني  استبدل  الذي  املدني  القانون 
فأخذ  الوضعية،  بالقوانني  الشريعة 
وقانون  سويسرا،  من  املدني  القانون 
والقانون  إيطاليا،  من  العقوبات 
املرافعات  وقانون  وإيطاليا،  أملانيا  من  التجاري 
من  اجلنايات  وقانون  وأملانيا،  سويسرا  من 
األحكام  َأْوَفق  كلها  فيها  وأدخل  أملانيا، 

الواردة يف القانون الفرنسي. 
واستبدلت  العثمانية،  احلروف  إلغاء  مت   -6
ويف  األعداد،  تغيري  ومت  الالتينية،  باحلروف 
سائدة  كانت  اليت  األلقاب  تغيري  مت  1934م  عام 
ح  الرتشُّ حق  املرأة  ومنحت  العثماني،  العصر  يف 
تدخل  أن  امرأة   18 واستطاعت  واالنتخاب، 

الرملان عام 1935م. 
الرتكية  باللغة  الكريم  القرآن  بكتابة  َأَمر   -7
باللغة  والصالة  الدعاء  وأصبح  اجلديدة، 
من  الرتكية  اللغة  لتطهري  وسعى  الرتكية، 
والفارسية  والكردية  العربية  للغة  آثار  أية 
لتعميم  القوانني  ن  ودشرَّ اللجان  وألف  واليونانية، 
يف  يستخدمها  ال  من  وجتريم  الرتكية،  اللغة 

مجيع مناحي احلياة. 

 املبحث األول
التحدي العلماني األتاتوركي لإلسالم

عام  اجلمهوري  الشعب  حزب  »أتاتورك«  أسس   -1
قائمة،  تزال  ال  اخلالفة  وكانت  1923م، 
سلطة  ملنازعة  ملقاصده؛  ُسّلًما  الدين  واختذ 
اجلماهري  عند  كاذب  َوْهم  وإلعطاء  اخلليفة، 
»جملس  أن  َوَجد  وحني  إسالمية،  حركته  بأن 
علماء  من  كبري  عدد  به  األول«  الكبري  األمة 
مبجلس  جاءت  انتخابات  وأجرى  ألغاه،  اإلسالم 

الكبري  األمة  »جملس  هو  جديد 
وأصبح  حزبه،  عليه  هْيَمن  الثاني« 
هو  حزبه  أصبح  كما  له،  رئيًسا  هو 
وأقر  معارضة،  بال  األغلبية  حزب 
اليت  لوزان«  »معاهدة  اجمللس  هذا 
استقالهلا،  رة  املعاصيِ تركيا  منحت 
»أنقرة«،  حبكومة  واعرتفت 
أربعة  ضمن  اخلالفة  إلغاء  واشرتطت 
»كرزون«  بشروط  ُعرفت  شروط، 
 30 ليلة  اجلمهورية  وأعلنت  األربعة، 
»أتاتورك«  وأصبح  1923م،  أكتوبر 

رئيًسا للجمهورية. 
باعتبارها  اخلالفة؛  إللغاء  قانون  مشروع  أعد   -2
قول  حد  على  العثماني؛  التاريخ  يف  زائدة 
الوزراء  رئيس  أصبح  الذي  أينونو«  »عصمت 
ووافق  اجلمهوري،  الشعب  حزب  ورئيس 
 3 يف  قوانني  ثالثة  على  الكبري«  األمة  »جملس 
وإخراج  اخلالفة،  إلغاء  وهي:  1924م،  مارس 
عشرة  ظرف  يف  العثمانية  األسرة  أفراد  مجيع 
وإلغاء  الشرعية،  األوقاف  وكالة  وإلغاء  أيام، 

وكالة األركان احلربية العمومية.
بقانون  ُعرف  للدولة  جديد  علماني  دستور  صدر   -3
 20 يف   »491 رقم  األساسية،  »التشكيالت 
دستور  هو  الدستور  هذا  وظل  1924م،  أبريل 
هذا  ومبطالعة  1960م،  عام  حتى  تركيا، 
سبعة  من  ألكثر  تعرض  أنه  جند  الدستور 
الدولة،  علمنة  باجتاه  كانت  كلها  تعديالت، 
الثانية  فاملادة  اإلسالم،  على  يدل  أثر  أي  وإلغاء 

ح���زب  »أتات���ورك«  أس���س 
ع���ام  اجلمه���وري  الش���عب 
اخلالف���ة  وكان���ت  1923م،  
ال ت���زال قائم���ة، واخت���ذ الدين 
ملنازع���ة  ملقاص���ده؛  ُس���لرًَّما 
وإلعط���اء  اخلليف���ة،  س���لطة 
اجلماه���ري  عن���د  كاذب  َوْه���م 

بأن حركته إسالمية.
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وأبطل  الرتكية،  املرأة  على  االختالط  فَرض   -8
الرتكية  املرأة  وصارت  والنقاب،  احلجاب 
حمل  امليالدي  التقويم  وأحل  الوجه،  سافرة 
املقاييس  استعمال  وأبطل  اهلجري،  التقويم 
باملقاييس  عنها  واستعاض  الشرقية،  واملوازين 
على  املوظفني  مجيع  وأجر  الغربية،  واملوازين 
بعزل  وأمر  اإلفرجنية،  احلروف  استخدام 
كما  العربية،  احلروف  يستعمل  موظف  كل 
بعدم  وأمر  الرتكية،  جنسيته  من  حبرمانه  أمر 
عقوبتهم  من  االنتهاء  بعد  املسجونني  عن  اإلفراج 
باحلروف  والكتابة  القراءة  يتعلموا  مل  إذا 

اإلفرجنية. 
 3 يف  للموظفني  بالنسبة  الطربوش  لبس  أبطل   -9
املواطنني  جلميع  وبالنسبة  1925م،  عام  سبتمر 
القبعة  وفرض  العام،  نفس  من  نوفمر   20 يف 
باملالبس  الشرقية  األزياء  واستبدل  اإلفرجنية، 
ولبسن  الرجال،  حذو  النساء  وحذا  الغربية، 
وأبطل  اإلفرجنية،  والقبعة  الغربية  املالبس 
العطلة  وجعل  والتكايا،  الصوفية  الطرق  مجيع 
واستبدل  اجلمعة،  بدل  األحد  يوم  األسبوعية 
وساوى  الغربية،  بالتحية  الشرقية  التحية 
احلقوق  يف  شيء  كل  يف  واملرأة  الرجل  بني 
احلقوق  ويف  الوطنية،  والواجبات  السياسية 

املدنية واالنتخابات والتجنيد واملواريث.
واحد  بعام  موته  وقبل  1937م،  عام  فراير   3 يف   -10
وعدلت  للدولة،  سياسية  كعقيدة  العلمانية  أقر 
مجهورية  تركيا  »دولة  لتصبح  الثانية  املادة 
مركزية  وثورية  علمانية،  دولتية  شعبية  قومية 
يف  يشار«  »حممد  يقول  وكما  ومتطورة«، 
 .. تركيا  يف  السياسية  »األحزاب  املهم  كتابه 
أنه  نتصور  أن  املمكن  من  »إنه  اإلسالم«:  دور 
البلد  كانت  1938م  عام  »أتاتورك«  تويف  عندما 
حبت،  علماني  كيان  إىل  حتولت  قد  كلها 
العام،  الصاحل  أجل  من  اختفى  اإلسالم  وأن 
الرغم  فعلى  كذلك،  يكن  مل  الوضع  أن  إال 
املتعلمة  الصفوة  من  املسيطر  اجلزء  كون  من 
العامة  أن  إال  غربي،  كيان  إىل  متاًما  حتول 

ظلت حمافظة وقريبة بطبعها من اإلسالم«.

 املبحث الثاني
االستجابة اإلسالمية امُلَقاِوَمة للعلمانية

إجراءات  الشرقي  العثماني  املسلم  اجملتمع  قاوم   -1
يقطعه  أن  خالهلا  من  حاول  الذي  »أتاتورك«، 
فكانت  وهويته؛  وثقافته  وتارخيه  دينه  عن 
»الطربوش  معركة  هي  كرى  معركة  هناك 
الصالة  الرتكي  املسلم  رفض  فقد  والقبعة«، 
وتقليًدا  للكفر  عنواًنا  واعترها  بالقبعة، 
بتحريم  أفتوا  العلماء  من  وكثري  للغرب، 
م  وُأعديِ يلبسها،  من  بكفر  أفتوا  بل  ارتدائها، 
الرتدائها،  رفضهم  بسبب  العلماء  من  العشرات 
على  وهو  الدين  علماء  أحد  قال  مرعش  ويف 
ولبسها  الكفر  عالمات  من  القبعة  »إن  املشنقة: 
أن  دون  أموت  أن�  اهلل  أمحد  وإن�  كفر، 
ووجهاء  العلماء  من  العديد  وترك  ألبسها«، 

اجملتمع البالد بسبب رفضهم اعتمار القبعة. 
إينونو«  »عصمت  وجميء  »أتاتورك«  وفاة  بعد   -2  
يف  وضراوة  قسوة  أكثر  تشدد  عن  عررَّ  للسلطة 
الديكتاتوري  الطابع  وعمرَّق  العلمانية،  تطبيق 
االقتصادي  االجتماعي  التحالف  أن  بيد  للدولة، 
يتعرض  بدأ  »األتاتوركية«  عليه  قامت  الذي 
واقتصادية  اجتماعية  قًوى  وظهرت  للتفكيك، 
الفساد  أن  كما  للعلمانية،  مناوئة  جديدة 
الشخصية  املصاحل  وتغليب  والنهب،  واالنتهازية 
الدولة  بدأت  هنا  ومن  واسع،  بشكل  انتشر 
عودة  فتقرر  لإلسالم،  االعتبار  رد  يف  مكرهة 
وأعيدت  1940م،  سنة  اجليش  إىل  الوعاظ 
االبتدائية،  املدارس  يف  الدي�  التعليم  مقررات 
عام  وافتتحت  اإلهليات،  كلية  تأسيس  وأعيد 

1949م. 
داخل  العام  النقاش  على  ُتطَرح  العلمانية  بدأت   -5
عام  جدل  وثار  نفسه،  اجلمهوري  الشعب  حزب 
يف  الوطنية  الروح  دعم  ضرورة  حول  1946م 
واقتنع  الدين،  خالل  من  الشيوعي  التيار  مواجهة 
للدين  املعادية  السياسة  بأن  احلزب  أعضاء  بعض 
تدمر األخالق، ومن هنا مسحت  الدولة  من جانب 
عملها  مبباشرة  اخلاصة  الدينية  للمدارس  الدولة 
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العامة،  بني  الكريم  القرآن  من  واالقتباس 
العامة  األماكن  يف  الدينية  املكتوبات  وانتشرت 
االهتمام  وزاد  املواصالت،  ووسائل  كاملتاجر 
عدد  وزاد  اإلسالمي،  العامل  يف  جيري  مبا 
مديرية  وشهدت  األهلية،  اإلسالمية  اجلمعيات 

الشئون الدينية توسًعا هائاًل يف اختصاصاتها.

جمل���ة  يف  الدميقراط���ي  احل���زب  ن���واب  أح���د  وكت���ب 
»األم���ة   : الكب���ري–  اجله���اد   -  BUYUK CIHAD
ليس���ت ممتن���ة لقي���ام »أتات���ورك« بالث���ورة، األم���ة جيب أن 
���ر أعضاء  تبح���ث ع���ن ح���ل يف الق���رآن الكري���م«، وكسرَّ
وأش���ار  »أتات���ورك«،  متاثي���ل  التيجاني���ة«  »الطريق���ة 
»مندري���س« يف ع���ام 1957م إىل أن تركي���ا يف الس���نوات 
الس���بع املنقضي���ة ب���� به���ا أكث���ر م���ن 15 ألف مس���جد، 
وأدت جن���اة »مندري���س« م���ن ح���ادث طائ���رة إىل االقرتاب 
بق���وة من اإلس���الم، وه���و ما جع���ل العديد م���ن الباحثني 
ينظ���رون إىل احل���زب الدميقراط���ي نفس���ه باعتب���اره أح���د 

جتليات اإلحياء اإلسالمي. 

الش���يخ »س���عيد  ويف اخلمس���ينيات مت االع���رتاف حبرك���ة 
النورس���ي«، وأعي���د إليه���ا االعتب���ار، وتوط���دت العالقة 
بينه���ا وب���ني احل���زب الدميقراط���ي، ال���ذي كان���ت تصوت 

له احلركة بشكل عل�. 
الذي   1960 عام  انقالب  وبعد  الستينيات  يف   -7
اإلسالم  جتذر  كورسيل«  »مجال  اجلنرال  قاده 
عدد  زاد  فقد  الرتكي،  الشعب  أبناء  نفوس  يف 
حتى  واخلطباء  األئمة  مبدارس  التحقوا  الذين 
السبعينيات،  أوائل  يف  طالب  ألف   50 إىل  وصل 
ما  الفرتة  يف  مسجد  آالف  ستة  من  يقرب  ما  وب� 
حتفيظ  حلقات  وانتشرت  1960-1964م،  بني 
إدارة  إشراف  حتت  واسع  نطاق  على  القرآن 
املطبوعات  وازدادت  الرمسية،  الدينية  الشئون 
العبادات  الناس  تعلِّم  اليت  طة  املبسرَّ اإلسالمية 
املدارس،  أطفال  وخاصة  واألخالق،  والدين 
وجمموعات  العربية،  اللغة  لتعليم  كتب  وظهرت 
لكتب  وترمجات  اإلسالمي،  التاريخ  لكتب 
أبي  أعمال  وبعض  ومسلم،  البخاري  مثل:  السنة 
الكتاب  كبار  ترمجات  وظهرت  الغزالي،  حامد 
وباكستان،  مصر  يف  اإلسالميني  واملفكرين 

جعل  التعليم  وزارة  وقررت  1947م،  سبتمر  يف 
ثم  األولية،  املدارس  يف  اختيارية  الدين  مادة 
لألئمة  دراسية  فصواًل  السرعة  وجه  على  قررت 
يناير  يف  بدأت  1948م  مايو   20 يف  واخلطباء 
ذلك  بعد  تبعتها  ثم  واسطنبول،  بأنقرة  1949م 
يف  ذلك  بعد  الدراسة  انتظمت  ثم  أخرى،  مدن 
التحوالت  هذه  كل  واخلطباء،  األئمة  مدرسة 
قوة  حتميه  صارم،  علماني  سياق  ظل  يف  تتم 
العلمانية  ولكن  الكمالية،  االنكشارية 
على  الرتكي  الشعب  إصرار  أمام  تصمد  مل 

التمسك بدينه وهويته. 
عام  تركيا  يف  احلزبية  التعددية  بداية  مع   -6
بقيادة  الدميقراطي  احلزب  استطاع  1946م 
كاسًحا  فوًزا  حيقق  أن  مندريس«  »عدنان 
عام  انتخابات  يف  اجلمهوري  الشعب  حزب  على 
1960م،  عام  حتى  البالد  حيكم  وظل  1950م، 
نطلق  ما  شهدت  اليت  هي  سنوات  العشر  وهذه 
تركيا،  يف  اإلسالمي«  اإلحياء  »بدايات  عليه 
اإلسالم  أن  اعتر  أنه  إال  احلزب  علمانية  فرغم 
وقال:  املسيحية  الدول  يف  كما  للبالد،  هوية 
مسلمة،  وستبقى  مسلمة،  تركيا  بأن  »نعلن 
الدين  تعاليم  عن  بعيًدا  الطفل  إبقاء  عدم  وجيب 
ومسح  الطبيعية«،  حقوقه  من  حقًّا  يعد  الذي 
تكون  وأن  العربية،  باللغة  األذان  بعودة  احلزب 
القرآن  تالوة  وعودة  العربية،  باللغة  الصالة 
وعودة  أنقرة،  من  تبث  اليت  اإلذاعة  لرامج 
وختصيص  للمدارس،  الدينية  الرتبية  حصص 
يف  الدي�  للتعليم  الدولة  ميزانية  من  حصص 
حصص  وتقررت  واخلطباء،  األئمة  مدارس 
وأعيد  الثانوية،  املدارس  يف  الدينية  الرتبية 
اسطنبول،  يف  اإلسالمية  الدراسات  معهد  فتح 
اإلسالمية،  والنشر  املطبوعات  حركة  ونشطت 
وزاد  احلجاب،  يرتدين  الالتي  النساء  عدد  وزاد 
املساجد  بناء  إىل  يبادرون  الذين  األشخاص  عدد 
اإلسالمية  املراكز  عدد  وزاد  1950م،  عام  منذ 
احلجاج  عدد  وزاد  الذاتية،  باجلهود  تبنى  اليت 
وزاد  احلج،  فريضة  أداء  يف  يرغبون  الذين 
االستشهاد  وزاد  رمضان،  يف  الصائمني  عدد 



227

د. كمال حبيب
يان

الب
لة 

جم

املودودي،  األعلى  وأبي  قطب،  سيد  أمثال:  من 
يف  املطبوعة  اإلسالمية  الكتب  عدد  َر  »وُقدِّ
ولكنها  كتاب،  بثالمثائة  الستينيات  منتصف 
عام  وبشكل  ا،  جدًّ مهولة  بكميات  تباع  كانت 
جتاوز  عن  تعبرًيا  كانت  الستينيات  فرتة  فإن 
اغتصبتها  اليت  لألرضية  اإلسالمية  احلركة 
فرتة  عن  تعبرًيا  وكانت  الكمالية،  العلمانية 

االنتقال من االستئصال إىل املدافعة. 
الوط�«،  »النظام  حزب  تأسس  السبعينيات  يف   -8
القوى  عن  يعر  مستقل  حزب  أول  وهو 
ولكنه  اإلسالمية،  والسياسية  االجتماعية 
1971م؛  عام  مارس   12 انقالب  بعد  أغلق 
أتاتورك،  مبادئ  ضد  والعمل  العلمانية  لتهديده 
عام  يناير  يف  الوط�  السالمة  حزب  تأسس  ثم 
 12 انقالب  مع  اآلخر  هو  وأغلق  1973م،  
اإلسالمي  االجتاه  عاد  ثم  1980م،  عام  سبتمر 
عام  الرفاه  حزب  فأسس  »أربكان«  يقوده  الذي 
أعلى  على  حيصل  أن  استطاع  والذي  1983م، 
عام  لرتكيا  الرملانية  االنتخابات  يف  األصوات 
ل  وشكرَّ صوت،  ماليني  ستة  أي   )%21,3( 1995م 
القويم  الطريق  حزب  مع  باالئتالف  احلكومة 
1996م،  عام  يونيه  يف  شيللر«  »طانسو  بقيادة 
األبيض  االنقالب  مت  ثم  عاًما،  احلكم  يف  وظل 
من  وطرده  رئيسه  على  احلداثة(  بعد  ما  )انقالب 
األم«  »الوطن  حزب  إىل  وتسليمها  احلكومة، 

الذي يقوده مسعود يلماز. 

 املبحث الثالث
خربة حزب العدالة والتنمية يف السلطة  

منذ 2002م
2001م  عام  يف  والتنمية  العدالة  حزب  تأسس   -1
تقاليد  ورث  الذي  الفضيلة  حزب  إغالق  بعد 
السياسية،  املمارسة  يف  األربكانية  اخلرة 
اإلسالمية  احلركة  يف  الوسط  جيل  وكان 
وأردوغان  »جول  ميثله  والذي  الرتكية، 
اخلط  أن  إىل  توصلوا  قد  إرينج«،  وبولنت 
علماني  نظام  ظل  يف  »أربكان«  ميثله  الذي 
لذا  األمان؛  بر  إىل  تركيا  يقود  لن  صارم، 

يف  وتكتيكاتهم  اسرتاتيجياتهم  من  وا  غريرَّ
مشاكل  تب�  طريق  عن  النظام  هذا  مواجهة 
النظريات  عن  بعيًدا  واليومية؛  احلياتية  الناس 
كان  اليت  الواسعة  واأليديولوجيات  الكرى، 
جيل  أغلب  وأن  خاصة  »أربكان«،  إليها  يدعو 
يف  ناجحة  خرة  لديه  كانت  هذا  الوسط 
»السياسات  عليه  نطلق  أن  ميكن  ما  ممارسة 
ساحًقا  جناًحا  جنحوا  اليت  البلديات  يف  احمللية« 
فأرادوا  والشعبية،  الثقة  ومنحتهم  إدارتها،  يف 
»السياسات  مستوى  على  املنهج  هذا  تعميم 
عليها  أطلقوا  أيديولوجية  يتبنون  وهم  العامة«، 
نبذ  على  تقوم  اليت  احملافظة«  »الدميقراطية 
السياسية،  القوى  بني  واالستقطاب  الصراع 
السياسية  القوى  خمتلف  بني  التوفيق  واعتماد 
يرون  وهم  اجلميع،  فيها  يتعايش  بيئة  بإجياد 
يف  دي�  وليس  سياسي  عمل  هو  إمنا  احلزب  أن 
الدين  بني  مييزون  وهم  مسلمة،  أغلبيته  جمتمع 
مبعنى  بينهما،  يفصلون  ال  ولكنهم  والسياسة، 
ولكن  دينية،  قيم  بدون  مُتارس  ال  السياسة  أن 
َثم  ومن  جماهلا،  هلا  والسياسة  جماله،  له  الدين 
وهو  إسالميًّا،  حزًبا  كونه  نفسه  عن  ينفي  هو 
اإلنساني  املنظور  من  ويفسرها  العلمانية  يقبل 
اإلنسان  حق  احرتام  مبعنى  الغرب  يف  كما  هلا، 
والدميقراطية،  بالتعددية  واإلميان  واختياره، 
العميقة  الدولة  من  والتحول  الناس  واختيار 
احملللون  وحيتار  الطبيعية،  الشفافة  الدولة  إىل 
كظاهرة  والتنمية  العدالة  حزب  توصيف  يف 
بأنهم  يصفهم  فالبعض  وسياسية،  اجتماعية 
يصفونهم  واآلخرون  سابقون«،  »إسالميون 
وآخرون  جتديديون«،  »إسالميون  بأنهم 
السياسي«،  اإلسالم  بعد  »ما  عن  يتحدثون 
عن  تعبري  فهم  توصيفهم  عن  النظر  وبصرف 
بني  ترتواح  تركيا  يف  القوى  من  واسعة  شرحية 
وعلمانيني  الواقعية،  ناحية  اجتهوا  إسالميني 
من  للتحرر  ويدعو  الدوليت،  االجتاه  يرفضون 
آمااًل  تب�  شبابية  وقوى  الكمالية،  الفاشية 

كبرية على االلتحاق بعامل االحتاد األوروبي.
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 وبش���كل ع���ام ف���إن حص���ول احل���زب عل���ى 34% م���ن 
األص���وات يش���ري إىل جذب���ه لألص���وات ال���يت تع���ر ع���ن 
التي���ار اإلس���المي يف تركي���ا، وال���يت ت���رتاوح ب���ني 15- 
بعضه���ا  أخ���رى  متع���ددة  ق���وى  إىل  باإلضاف���ة   %20
ال���يت  املعارض���ة  يف  يث���ق  ال  لكن���ه  علمان���ي،  بالتأكي���د 

يعر عنها التيار العلماني. 
السياسة  يغري  أن  والتنمية  العدالة  حزب  استطاع   -2
أحزاب  فقدان  بعد  شبابها  جيدد  وأن  الرتكية، 
لتعاطف  القومية  واألحزاب  واليسار  اليمني 
نوفمر  انتخابات  يف  تنافس  فقد  معها،  املواطنني 
أن  يستطع  ومل  حزًبا،   18 مرشحو  2002م  عام 

إال  ال�%10  حاجز  يتجاوز 
حزب  هما  فقط،  حزبان 
وحزب  والتنمية،  العدالة 
فيما  اجلمهوري،  الشعب 
»انقالب  بأنه  ُوصف 
بأنه  وُوصف  مدني«، 
للعسك��������ر  هزمي���������ة 
ال�دولت����ي  ولالجت�������اه 
حياصر  أن  حاول  الذي 
فرصه  ويقلِّص  احلزب، 
وشّك���َ�ل  الف�������وز،  يف 
احلك������ومة  احل�����زب 
اهلل  »عب��������د  برئاس���������ة 
»طيب  ثم  أواًل،  جول« 

يف  قضاها  اليت  السنوات  خرة  ومن  أردوغان« 
االقتصادية  لألزمة  احلزب  جتاوز  فإن  احلكم، 
من  جميئه  قبل  تعيشها  تركيا  كانت  اليت 
لعشرين  وصلت  اليت  االستثمارات  زيادة  خالل 
العملة  أوراق  من  الستة  األصفار  وإلغاء  مليار، 
وتعاظم  الفائدة،  معدل  واخنفاض  الرتكية، 
وتسعى  مليار،   20 حوالي  إىل  السياحة  دخل 
دخل  مستوى  رفع  إىل  والتنمية  العدالة  حكومة 
كما  دوالر،  آالف  لعشرة  الرتكي  املواطن 
وترفع  اخلارجية،  ديونها  من  للتحرر  تسعى 
كامل  كعضو  االنضمام  خطة  احلكومة 
النظام  لتعديل  وذلك  األوروبي؛  باالحتاد  العضوية 
فعاًل  األوروبي  االحتاد  دول  ووافقت  السياسي، 

للدخول  تركيا  مع  مفاوضات  يف  الدخول  على 
وهناك  2004م،  عام  األوروبي  االحتاد  إىل 
أحد  لكنها  ذلك،  تواجه  كثرية  مصاعب 

األوراق املهمة يف يد حزب العدالة والتنمية.
3- االنتخاب���ات األخ���رية ال���يت ج���رت يف تركي���ا يف 22 
يولي���و 2007م أثبت���ت أن خي���ار الش���عب الرتك���ي ال 
يزال م���ع جتربة العدال���ة والتنمية؛ إذ اس���تطاع احلزب 
أن حيص���ل عل���ى 47% م���ن األص���وات حمقًق���ا بذلك 
تقدًما ع���ن نتائج االنتخاب���ات املاضي���ة )340 نائًبا(، 
كم���ا اس���تطاع مرش���حه النتخاب���ات الرئاس���ة »عب���د 
اهلل ج���ول« أن يف���وز باملنص���ب بع���د معرك���ة كب���رية 
الذي  العلماني  التي���ار  مع 
أن  النهاي���ة  يف  اضط���ر 
يس���لم بأن يت���وىل منصب 
ش���خص  تركي���ا  رئي���س 
إس���المية  ج���ذور  ل���ه 
وكما  حمجب���ة،  وزوجت���ه 
نفس���ه  »أرب���كان«  يق���ول 
الرتك���ي  املواط���ن  ف���إن 
والتنمية  للعدال���ة  ص���ورَّت 
»تس���������ون��ام��ي«  ملن��������ع 
اإلس���الم،  ضد  علماني���ة 
وملن���ع عاصف���ة العلماني���ة 
جن���دت  »أمح���د  يف  ممثل���ة 
س���يزار« رئي���س اجلمهوري���ة، 
واجلي���ش وبيان���ه عل���ى اإلنرتن���ت يف 17 أبريل للحف���اظ على 
العلماني���ة، وح���زب الش���عب واملظاه���رات املليوني���ة ال���يت 
أخرجه���ا كله���ا ق���ادت اجلماه���ري للتصوي���ت حل���زب 
االس���تئصالية،  العلماني���ة  ض���د  والتنمي���ة  العدال���ة 
مرك���ز  ميث���ل  والتنمي���ة  العدال���ة  ح���زب  وأصب���ح 
هل���ا  أصب���ح  وال���يت  تركي���ا،  يف  السياس���ية  احلي���اة 
مغ���ًزى ومعًن���ى، ول���دى حكوم���ة العدال���ة والتنمي���ة 
1982م  دس���تور  تعدي���ل  أهمه���ا  كث���رية:  حتدي���ات 
ال���ذي وضع���ه انقالبي���و ع���ام 1980م، والتحوالت 
يف  والتنمي���ة  العدال���ة  جترب���ة  لص���احل  تتج���ه  العام���ة 
ميك���ن  ت���زال حماول���ة غض���ة ال  وال���يت ال  احلك���م، 

القطع باحلكم النهائي عليها. 
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 املبحث الرابع
مالمح النموذج الرتكي وحدود تأثريه

أي  تركيًّ���ا«  »اس���تثناًء  هن���اك  إن  الق���ول:  ميكنن���ا   -1
الرتكي���ة،  احلال���ة  ه���ذه  خاص���ة،  تركي���ة  حال���ة 
وكم���ا يق���ول »ش���ريف ماردي���ن«، جعل���ت الدولة 
ميكن���ه  ال  فالرتك���ي  خبط���وة،  الدي���ن  تس���بق 
أن يعي���ش ب���دون دول���ة، ولذا ف���إن الدول���ة عندهم 
ح���د  إىل  تص���ل  حمرتم���ة  مكان���ة  ل���ه  كي���ان  ه���ي 
يف  مكوناته���ا  العثماني���ة  واخلالف���ة  التقدي���س، 
العس���كرية«،  »البريوقراطي���ة  اجلي���ش  كان  الواق���ع 
ث���م »البريوقراطي���ة اإلداري���ة املدني���ة«، ث���م »رجال 
قوي���ة  مكان���ة  الدي���ن  لرج���ال  وكان  الدي���ن«، 
داخ���ل النظ���ام السياس���ي العثمان���ي يف مرحل���ة قوة 
بداي���ات ضعفه���ا وهزميته���ا  م���ع  ولكن���ه  الدول���ة، 
رج���ال  مكان���ة  ب���دأت  عس���كريًّا  الغ���رب  أم���ام 
الدي���ن تضع���ف داخ���ل منظوم���ة الدول���ة العثمانية، 
القي���ام  ع���ن  كف���وا  الدي���ن  رج���ال  أن  ح���د  إىل 
بأدواره���م السياس���ية، وم���ن هن���ا ب���دأ حي���دث نوع 
م���ن االنفص���ال بني الدي���ن والدولة، خاص���ة يف فرتة 
التنظيم���ات ال���يت بدأت م���ع منتصف القرن التاس���ع 
عش���ر، وتعمق هذا االنفص���ال حتى بل���غ منتهاه مع 
س���قوط اخلالف���ة، والطبيع���ة األوروبي���ة للدولة هي 
ج���زء منه���ا، وعرف���ت الدول���ة من���اذج لتس���امح غري 
مس���بوق م���ع غ���ري املس���لمني خاص���ة األرثوذكس، 
الذي���ن اس���تخدمتهم يف مواجه���ة عدوه���ا الرئيس���ي 

من الكاثوليك.

   فالنم���وذج العثمان���ي ه���و من���وذج يع���ر إىل ح���د كب���ري 
عن مفه���وم الدولة احل���ارس مبعنى الدولة ال���يت ال تتدخل 
بش���كل  دوره���ا  يرتك���ز  وإمن���ا  مواطنيه���ا،  حي���اة  يف 
املكون���ة  اجلماع���ات  ب���ني  العالق���ات  إدارة  يف  أساس���ي 
هل���ا، وحف���ظ الت���وازن يف العالق���ات بينها مب���ا ال يقود إىل 
توت���ر، أي أن الدول���ة مل تك���ن حتم���ل وظيف���ة »عقدي���ة« 
اإلحيائي���ة  اإلس���المية  احل���ركات  تفهم���ه  ال���ذي  باملعن���ى 
الي���وم، وإمن���ا كان هل���ا دور سياس���ي باألس���اس هدف���ه 
احلف���اظ عل���ى اس���تمرار الدول���ة؛ ألنه���ا حامي���ة الدي���ن 
وبدونه���ا يك���ون الدي���ن يف خط���ر، أي أنن���ا أم���ام من���وذج 

جملم���وع  والتعاي���ش  والتوفي���ق  الت���وازن  فك���رة  يغلِّ���ب 
اجلماع���ات اليت تعي���ش داخ���ل الدولة على االس���تقطاب 

والصراع واملواجهة. 
استمراًرا  ميثل  تقديرنا  يف  والتنمية  العدالة  منوذج   -2
»الدميقراطية  وفكرة  العثمانية،  الدولة  لتقاليد 
لروح  أقرب  هي  احلزب،  يتبناها  اليت  احملافظة«، 
»األتاتوركية«  منوذج  بينما  العثمانية،  التقاليد 
الدين  إلغاء  حملاولته  العثماني  للنموذج  جتاوز  هو 
تستبطن  وهي  العلمانية،  الغربية  للحداثة  طلًبا 
التعدد  ترفض  ثيوقراطية  كلية  نزعة  الواقع  يف 
القوة  النموذج  ذلك  ويستخدم  اآلخر،  وترفض 
هو  »األربكانية«  ومنوذج  أيديولوجيته،  لفرض 
عن  يعر  ألنه  أيًضا؛  العثماني  للنموذج  جتاوز 
واملواجهة،  الصراع  حنو  وينزع  استقطاب  حالة 
على  اجلماعة  شئون  وإدارة  التوفيق  ويرفض 
النموذج  يف  كما  العام،  الرتاضي  من  أساس 
يتجه  حني  اليوم  العدالة  منوذج  وحتى  العثماني، 
عن  يعر  فهو  األوروبي  االحتاد  يف  لالندماج 
واخلرة  التقاليد  يف  الكامنة  األوروبية  الروح 
فإن  إًذا؛  خمتلف  العربي  والنموذج  العثمانية، 
أي  فإن  ثم  ومن  له،  تبع  والدولة  األصل  هو  الدين 
للدولة  يعطي  ال  ميثل خطًرا  له  تهديد  أو  للدين  مّس 
النموذج  الدين،  حفظ  من  أواًل  بد  وال  معًنى، 
كما  اإلسالمية  اإلحيائية  للحالة  أقرب  العربي 
يف  الفروق  وهنا  اإلسالمية،  احلركات  تقدمها 

فهم احلاالت والتطبيقات املختلفة. 
اإلسالمية،  احلركة  يف  كبرية  حتوالت  لدينا   -3
اختيار  وازداد  جمتمعها،  مع  للتعايش  اجتهت  كلما 
احلركات  هذه  لدى  ميل  فهناك  هلا،  الشعوب 
أو  املركز  إىل  األطراف  من  انتقااًل  أكثر  لتكون 
يف  الرئيسي  التيار  عن  التعبري  مبعنى  ليس  القلب، 
أفكارها  مراجعة  مبعنى  وإمنا  فقط،  جمتمعها 
هذه  داخل  الكبرية  الكتلة  إن  حبيث:  ومواقفها 
الناس  لواقع  مشروعها  ألخذ  متيل  احلركات 
فالعديد  االعتبار،  يف  والدولي  اإلقليمي  وللواقع 
بدأ  العربي  اخلليج  يف  السلفية  احلركات  من 
وإمكان  االستبداد،  ومقاومة  احلرية  عن  يتحدث 

دخول االنتخابات واملشاركة يف السلطة.
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    وحرك���ة اإلخ���وان املس���لمني راجع���ت العدي���د م���ن 
املس���لمني،  وغ���ري  وامل���رأة  الدميقراطي���ة  جت���اه  مواقفه���ا 
واحل���ركات اجلهادي���ة راجع���ت العدي���د م���ن رؤاه���ا جتاه 
الس���لطة واجملتم���ع والواقع، وبالطب���ع فإن تأث���ري النموذج 
جعل���ت  ال���يت  االس���تثنائية  الرتكي���ة  واخل���رة  الرتك���ي، 
النظ���ام العلمان���ي يقب���ل اإلس���الميني داخل���ه م���ن خالل 
تأسيس���هم ألح���زاب إس���المية خاصة به���م، ودخوهلم يف 
ائت���الف مع ح���زب الش���عب، ث���م م���ع اجلبه���ة الوطنية، 
ث���م وص���ول »أرب���كان« لك���ي يك���ون أول رئي���س وزراء 
إس���المي يف نظ���ام علمان���ي، ه���ذه اخل���رة لفت���ت انتب���اه 
اإلس���الميني يف الع���امل العرب���ي، وأعتقد أنها أث���رت بقوة 
على حت���والت هام���ة يف أف���كار جيل الوس���ط اإلس���المي 
املغ���رب  يف  اإلس���المي  الوس���ط  وجي���ل  املص���ري، 
وإندونيس���يا جت���اه التح���ول للعم���ل السياس���ي، والتفك���ري 
يف تأس���يس أح���زاب إس���المية، وهن���اك بالفع���ل العدي���د 
من األح���زاب أطلق على نفس���ه اس���م »العدال���ة والتنمية« 
النم���وذج  إن  الق���ول:  يبق���ى  لك���ن  املغ���رب،  يف  كم���ا 
ولكن���ه  الرتكي���ة،  اخل���رة  س���ياق  يف  ناج���ح  الرتك���ي 

ليس قاباًل للتعميم. 
والدولة،  الدين  بني  للعالقة  الرتكي  النموذج   -4
قاعدة  على  تأسس  واجملتمع،  والسياسة 
اخلرة  يف  قوي  جذر  هلا  القاعدة  هذه  صوفية، 
هلا  اليوم  عديدة  صوفية  طرق  وهناك  العثمانية، 
والثقافية  الدينية  احلياة  يف  كبري  وتأثري  قوة 
رأسها  على  يأتي  لألتراك،  واالجتماعية 
التيجانية،  والطريقة  النقشبندية،  »الطريقة 
ويف  النورسية«،  والطريقة  السليمانية،  والطريقة 
الصوفية  الطرق  كانت  العثماني  النموذج  ظل 
ومشاخيها،  الطرق  ترعى  اليت  الدولة،  من  جزًءا 
الطرق  هذه  زعيم  هو  نفسه  العثماني  والسلطان 
تركيا  يف  واحد  إسالمي  يوجد  وال  مجيًعا، 
نقشبندي،  فأربكان  صوفية،  طريقة  له  ليس 
والنقشبنديون  نقشبندي،  أوزال  وطورجوت 
كما  والتنمية«،  العدالة  »حزب  يؤيدون  اليوم 
فالطرق  باملاليني،  وهم  أيًضا  النورسيون  يؤيده 
لألحزاب  االجتماعية  القاعدة  هي  الصوفية 

القريبة من اإلسالم أو األحزاب اإلسالمية.

     ولعم���ق مفه���وم الدول���ة يف نفس���ية الرتك���ي ولعم���ق 
التأث���ري الص���ويف يف وجدان���ه؛ ف���إن اإلس���الميني األت���راك 
الكمالي���ة  الف���رتة  يف  الرتكي���ة  للدول���ة  ينظ���روا  مل 
باعتباره���ا جاهلي���ة؛ كم���ا ع���ر »س���يد قط���ب« مث���اًل يف 
ظ���ل النظ���ام الناص���ري، ولكنه���م اعتروه���ا دولته���م، 
ومارس���وا الص���راع م���ع العلماني���ة عل���ى أرضي���ة إنق���اذ 
أن  وأظ���ن  الكمالي���ة،  وحش���ية  م���ن  والدي���ن  الدول���ة 

العدالة والتنمية هي جزء من هذا الصراع. 
جيعله  الرتكي  النموذج  يف  الصويف  املكون    -5
اإلسالميني  عمل  أمام  اجملال  لفسح  أميل 
اجملال  بني  التمييز  مع  ومناشطهم،  وحركتهم 
على  الدي�  اجملال  قصر  أي  والسياسي،  الدي� 
املتصلة  اجملاالت  ويف  الدين،  يف  املتخصصني 
الدعوة،  املناسك،  الزكاة،  )الصالة،  به 
اخللق،  حسن  احلج،  الر،  أعمال  الصدقة، 
اآلخرين(،  إىل  اإلحسان  للمرأة،  احلجاب 
كل  يف  والتوجيه  والوعظ  باإلفتاء  ويقوم 
اجملال  ويف  الدين،  علوم  يف  متخصصون  ذلك 
يقومون  الذين  السياسيني  على  قصره  السياسي 
وأن  النقابات،  أو  األحزاب  أو  الدولة  بإدارة 
والسياسة  اإلدارة  علوم  أساس  على  ذلك  يكون 
وال  العامة،  الشئون  وإدارة  القرارات  اختاذ  يف 
تكون  ال  كما  الدين،  رجال  ذلك  يف  يتدخل 

على أساس الدين، وإمنا على أساس الرامج.

الدس���تور والقوان���ني واللوائ���ح،      وينظ���م كل ذل���ك 
السياس���ة،  ع���ن  الدي���ن  فص���ل  ع���ن  خيتل���ف  والتميي���ز 
فالسياس���ة ال مُت���اَرس ب���دون قي���م، ولك���ن ال ُيس���تخدم 
الدي���ن ألغراض متصل���ة به���ا، ويف ذلك يق���ول أردوغان 
بينم���ا حن���ن لس���نا  ديني���ة  الن���اس ع���ن مس���ائل  »يس���ألنا 
داود  »أمح���د  ويرف���ض  سياس���يًّا«،  حزبً���ا  ب���ل  مفت���ني، 
أوغل���و« أح���د مفك���ري ح���زب العدال���ة مفه���وم احل���زب 
اإلس���المي؛ ألن احل���زب برأي���ه ق���وة انقس���امية وليس���ت 
موح���دة، أم���ا اإلس���الم فه���و عنص���ر موح���د أي قاس���م 
جم���رد  إىل  اإلس���الم  دور  تقلي���ص  جي���ب  وال  مش���رتك، 
سياس���ي؛  ح���زب  أو  سياس���ية  جمموع���ة  ع���ن  التعب���ري 
ألنن���ا س���نجد جمموع���ات س���تذهب الحت���كار اإلس���الم 

واحلديث بامسه. 
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الدولة  بني  للعالقة  خمتلف  منوذج  أمام  حنن   -6
له  النموذج  وهذا  اإلسالمية،  واحلركة  والدين 
الدستور،  يف  العلمانية  على  ينص  علماني  سياق 
نفس  ويف  للتغيري،  قابلة  غري  مادة  ويعترها 
من  أنفسهم  بتنظيم  لإلسالميني  يسمح  الوقت 
منذ  قبلوا  واإلسالميون  العلمانية،  الدولة  داخل 
اليت  السياسية؛  اللعبة  قواعد  مبكر  وقت 
بالكلية،  السياسية  العملية  من  الدين  تستبعد 
كونهم  جمرد  جتاوز  اإلسالميون  واستطاع 
قلب  أصبحوا  أن  إىل  النظام،  داخل  توازن  عامَل 
السياسية،  احلياة  ومركز  السياسي  النظام 

إىل  اإلسالمي  »أربكان«  ووصل 
علماني،  نظام  يف  الوزراء  رئاسة  ة  ُسدرَّ
اجلذور  ذو  جول«  اهلل  »عبد  وصل  ثم 
واجليل  الدولة،  رئاسة  إىل  اإلسالمية 
التوفيق  حياول  »أردوغان«  ميثله  الذي 
واحلداثة  والدميقراطية  اإلسالم  بني 
الكامل  لالنضمام  ويدعو  والغرب، 
يف  هذا  وكل  األوروبي،  لالحتاد 
يف  ميكنها  عميقة،  دولة  سياق  ظل 
رءوس  على  املعبد  تهدم  أن  حلظة  أية 

اجلميع.

     وم���ن ثم فح���زب العدالة يتحرك على حبل مش���دود، 
كامل���ة  بش���رعية  اإلحس���اس  وال  الثق���ة  لدي���ه  ولي���س 
ن���ه م���ن توجيه مص���ري الدول���ة، وم���ن ثم فه���و منوذج  متكِّ
يفت���ح الباب واس���ًعا إلث���راء جترب���ة اإلس���الميني يف العامل 
العرب���ي، ويع���د مث���ااًل عل���ى تغيري ص���ورة اإلس���الميني، 
طرحه���ا،  عل���ى  املتطرف���ون  العلماني���ون  يص���ر  كم���ا 
أيًض���ا،  طرحه���ا  عل���ى  الغ���رب  أصولي���و  يص���ر  وكم���ا 
فنم���وذج العدال���ة والتنمي���ة -ال���ذي يع���ر ع���ن الوص���ول 
م���ن  ميكن���ه  واض���ح  برنام���ج  امت���الك  دون  للس���لطة 
حتوي���ل اجملتم���ع واألم���ة إىل اإلس���الم- ه���و حم���ل انتق���اد 
الصيغ���ة،  به���ذه  قبول���ه  العرب���ي، وال ميك���ن  الع���امل  يف 
أو  تعميم���ه  ميك���ن  ال  اس���تثناًء  تظ���ل  تركي���ا  فحال���ة 
أمري���كا  ترغ���ب  كم���ا  للتصدي���ر،  من���وذج  إىل  حتويل���ه 

يف حديثها املتكرر عن »النموذج الرتكي«.

تظ���ل  تركي���ا  حال���ة 
ميك���ن  ال  اس���تثناًء 
إىل  حتويل���ه  أو  تعميم���ه 
كم���ا  للتصدي���ر  من���وذج 
يف  أمري���كا  ترغ���ب 
ع���ن  املتك���رر  حديثه���ا 

»النموذج الرتكي«.

 املبحث اخلامس
مستقبل الواقع اإلسالمي يف تركيا

البالد  فإن  تركيا  يف  اإلسالمي  للوجود  بالنسبة   -1
للمؤسسات  قبل  من  تعرفه  مل  رسوًخا  تشهد 
حوالي  فهناك  املساجد  رأسها  وعلى  اإلسالمية، 
اخلطابة  يتوىل  تركيا،  يف  مسجد  ألف   80
وتشري  واخلطباء،  األئمة  مدارس  خرجيو  فيها 
يقرب  ما  بناء  تشهد  تركيا  أن  إىل  املعلومات 
اسطنبول  ويف  سنويًّا،  مسجد   2000  –  1500
وتشري  مسجد،   2700 من  يقرب  ما   َ ُب�يِ وحدها 
املساجد  عدد  أن  إىل  تركية  دراسة 
املساجد  عدد  يعادل  تركيا  يف 
أخرى،  مسلمة  دولة   45 يف  جمتمعة 
الدينية  الشئون  »رئاسة  وهناك 
اخلطباء  تعنيِّ  وهي  واألوقاف«، 
رئاسة  وتتبع  للضواحي،  واملفتني 
دولة،  وزير  عليها  ويشرف  الوزراء، 
واملبالغ  موظف،  ألف   85 ويتبعها 
الدينية  األغراض  خلدمة  املخصصة 
تعادل  مباشرة  غري  أو  مباشرة  بصورة 
ويف  التعليم،  ميزانية  على  الدولة  تنفقه  ما  تقريًبا 
باسم  ُيعَرف  ما  ظهر  اإلسالمي  االقتصاد  جمال 
اقتصادية  تكتالت  وهناك  األناضول«،  »منور 
وآسيا  هولدنج،  »إخالص  مثل  كبرية  إسالمية 
رجال  واحتاد  فينانس«  وأناضول  فينانس، 
 ،MUSIAD باسم  يعرف  املسلمني  األعمال 
املستقلني  األعمال  لرجال  ضخم  جتمع  وهو 

املسلمني، ويرفض هؤالء الربا والفائدة.

    واإلش���ارات والرم���وز اإلس���المية ال���يت تس���تخدمها 
والش���ركات  -كالبن���وك  اإلس���المية  االقتصادي���ة  الق���وى 
واملؤسس���ات االقتصادي���ة الك���رى- مثلت أح���د العوامل 
ومتل���ك  املتدي���ن،  الرتك���ي  اجلمه���ور  جل���ذب  املهم���ة 
الط���رق الصوفي���ة خاص���ة النقش���بندية والنورس���ية أغلب 
ه���ذه الق���وة االقتصادي���ة، ويق���در أح���د اخل���راء األتراك 
حوال���ي  تبل���غ  تركي���ا  يف  اإلس���المي  االقتص���اد  ق���وة  أن 

10-20% من االقتصاد الكلي. 
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التيار  عن  تعر  اليت  واجملالت  الصحف  عدد   -2
صحيفة   500 حوالي  تبلغ  تركيا  يف  اإلسالمي 
وأربع  إذاعية  حمطة   350 عن  فضاًل  وجملة، 
الصحف  توزيع  حجم  ويبلغ  تلفزيونية،  حمطات 
أتراك  خراء  تقديرات  وفق  اإلسالمية  اليومية 
»زمان«  صحيفة  تستأثر  نسخة  املليون  يقارب  ما 
اإلسالمية  الصحف  ومن  نصفها،  يقارب  مبا 
وهناك  شفق«،  وي�  جازيت،  »امللي  تركيا  يف 
يف  ُيْنَشر  ما  إن  القول:  وميكننا  »وقت«،  جريدة 
من  اإلسالمي  التيار  عن  معرًِّا  وحدها؛  تركيا 
يف  املنشور  كل  على  يزيد  وجمالت،  صحف 

العامل العربي. 
األخرية  االنتخابات  يف  والتنمية  العدالة  حزب  فوز   -3
اخليار  أن  إىل  يشري  األصوات  من   %47 بنسبة 
اإلسالم،  جتاه  هو  ويتسع  يتعمق  والذي  املرجح، 
األوىل  الفرتة  يف  اإلسالمية،  اجلذور  ذوي  فأداء 
إليهم،  الناس  ثقة  جيذب  أن  استطاع  حلكمهم، 
مالي  جتمع  أكر  -وهو  »التوسياد«  أن  درجة  إىل 
يف  وقف  العلمانيني-  األعمال  لرجال  وصناعي 
»العدالة  حزب  خيار  لصاحل  العسكر  مواجهة 

والتنمية«.

وم���ن هن���ا ف���إن احل���زب تتس���ع قاعدت���ه االجتماعي���ة؛ 
لتش���مل تنويع���ات متع���ددة تعرِّ ع���ن مصاحلها، وتس���عى 
التي���ار  رأس���هم  وعل���ى  السياس���ي،  النظ���ام  يف  لدجمه���ا 
اإلس���المي، ويكتس���ب احل���زب الي���وم ش���رعية بنجاح���ه 
الكب���ري وغ���ري املتوق���ع يف الرمل���ان، باإلضافة الس���تحواذه 
عل���ى مؤسس���ة الرئاس���ة، ليق���وم بتغي���ري الدس���تور الذي 
ج���اوزه الزم���ن والتحوالت يف تركيا، ويؤس���س لدس���تور 
الش���رعيَة،  النظ���اميِ  يف  املهمش���ة  الفئ���ات  مين���ح  جدي���د 
واحملجب���ات،  واألك���راد  اإلس���الميون  رأس���هم  وعل���ى 
س���وف  تركي���ا  يف  اإلس���الميني  وض���ع  ف���إن  ث���م  وم���ن 
وأن  خاص���ة  نتوق���ع-  -كم���ا  املس���تقبل  يف  يتحس���ن 
لي���س  املتصلب���ة  والعلماني���ة  القدمي���ة  الكمالي���ة بصيغته���ا 

هلا مستقبل. 
حلزب  السياسية  املمارسة  واقع  خرة  تشري   -4
ميكن  توجًها  هناك  أن  إىل  والتنمية  العدالة 

باإلضافة  واإلسالمي«،  العربي  »بالتوجه  وصفه 
الغربي،  والعامل  األوروبي«  »لالحتاد  التوجه  إىل 
كالهما  العربي  واإلدراك  الرتكي  فاإلدراك 
وفعرَّال،  إجيابي  بشكل  اآلخر  جتاه  يتفاعل  بدأ 
نقلة  العربية  السياسة  خارطة  على  وأصبح 
العامل  مع  وقوية  صحية  عالقة  باجتاه  واضحة 
أصبحت  العربية  فالقضايا  واإلسالمي،  العربي 
مثل:  الرتكية  اخلارجية  السياسة  أجندة  على 
الدول  مع  اجلوار  وحسن  العراقية،  القضية 
عالقات  وبناء  لرتكيا،  املتامخة  العربية 

اقتصادية قوية مع العامل العربي.

املنطق���ة  يف  مهم���ة  إقليمي���ة  كق���وة  لرتكي���ا  وميك���ن     
أن مت���أل الف���راغ ال���ذي تس���عى أمري���كا خللق���ه بإضع���اف 
والس���عودية،  كمص���ر  احملوري���ة  املنطق���ة  دول  بع���ض 
اإليران���ي  التم���دد  حم���اوالت  ت���وازن  أن  ميكنه���ا  كم���ا 
فرتكي���ا  والع���راق،  اخللي���ج  يف  خاص���ة  املنطق���ة،  يف 
مكرتث���ة  غ���ري  تق���ف  أن  ميكنه���ا  ال  حموري���ة  كدول���ة 
جت���اه الفرص���ة الس���احنة لديه���ا للع���ب دور إقليم���ي مه���م 
يرف���ع الضغط ع���ن املنطق���ة العربي���ة، ويعي���د إليه���ا قدًرا 
داود  »كأمح���د  احل���زب  ق���ادة  وأف���كار  الت���وازن،  م���ن 
لرتكي���ا،  االس���رتاتيجي  العم���ق  ع���ن  تتح���دث  أوغل���و« 
س���واء بالنس���بة للتاري���خ أو امل���وروث الثقايف، أو بالنس���بة 
العرب���ي  الع���امل  يف  ممث���اًل  اجلغ���رايف  اجل���وار  ل���دول 

بشكل رئيسي، ثم العامل اإلسالمي.

ب���ني  والتداف���ع  واإلس���الم  تركي���ا  فقص���ة  َث���م  وم���ن 
العلماني���ة واجملتم���ع املس���لم هل���ا دالل���ة خال���دة، وهي أن 
أعل���ى  م���ن  ُتْصَن���ع  أن  ميكنه���ا  ال  والقه���ر  القم���ع  ق���وة 
أيديولوجي���ة ميك���ن أن تصب���ح ديًن���ا للناس، وم���ن ثم فإن 
اإلس���الم ظل صام���ًدا أق���وى م���ن »أتات���ورك« و»النخبة« 
املتغرب���ة، وظ���ل ه���و الدي���ن ال���ذي ال ميك���ن ألح���د أن 
يتح���داه، وحت���ى احلدي���ث ع���ن »إصالحية إس���المية« يف 
ميكنه���ا  ال  الروتس���تانتية«  أو  »الكالفني���ة  مث���ل  تركي���ا 
أن حتق���ق أي جن���اح ُيْذَك���ر؛ ذل���ك ألن الوحي والش���ريعة 
أو  يتجاوزه���ا  أن  ألح���د  ميك���ن  ال  علي���ا  كمرجعي���ة 
داود  »أمح���د  الرتك���ي  املفك���ر  يق���ول  كم���ا  يتخطاه���ا، 

أوغلو«. 
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د. كمال حبيب
يان

الب
لة 

جم

املراجع: 
الكمالية  َراب،  وحيِ حجاب  الدين،  نور  حممد   -1
رياض  بريوت:  تركيا،  يف  اهلوية  وأزمات 

الريس، ط1، 2001م. 
اإلسالمية  احلركات  إىل  مدخل  وعمامة،  قبعة   -2

يف تركيا، بريوت: دار النهار، ط1، 1997م.
عن  تبحث  املتغرية،  تركيا  كرامر،  هاينتس   -3
الرياض:  جتكر،  فاضل  تعريب  جديد،  ثوب 

العبيكان، ط1، 2001م. 
إسالميون  وآخرون،  الشوبكي  عمرو   -4
إسالمي  تيار  بناء  إشكاليات  ودميقراطيون، 
للدراسات  األهرام  مركز  القاهرة:  دميقراطي، 

السياسية واالسرتاتيجية، 2004م. 
واألحزاب  اإلسالم  حبيب،  السعيد  كمال   -5
الرفاه  حلزب  حالة  دراسة  تركيا،  يف  السياسية 
يف  منشورة  غري  دكتوراه  رسالة  1983-1997م، 
كلية  السياسية،  العلوم  قسم  السياسية،  العلوم 

االقتصاد، جامعة القاهرة. 
العلمانية،  من  عاًما   77 بعد  تركيا  حبيب،  كمال   -6
http://www.albayan-magazine.com/

files/almaniah/index.HTM
http://www. تركيا،  يف  ينتصر  اإلسالم   -7
/238-albayan-magazine.com/bayan

 htm.14-bayan
االنتخابات  نتائج  بعد  تركيا  مستقبل  يف  قراءة   -8
1428ه�،  شعبان  ع240،  البيان،  جملة  األخرية، 

أغسطس 2007م. 
جملة  الثالثة،  اجلمهورية  عصر  تستهل  تركيا   -9
أكتوبر  التاسعة،  السنة   ،105 ع  نظر،  وجهات 

2007م.
والتنمية  العدالة  حزب  معلم،  الباش  وصايا   -10
الثالثة،  اجلمهورية  لتأسيس  يتجه  الرتكي 

جريدة الشرق األوسط بتاريخ 2007/5/10م. 
أردوغان،  إىل  أتاتورك  من  تركيا  لطفي،  منال   -11  
جريدة  نشرتها  تركيا  عن  حلقات  جمموعة 
 20 يوم  نشرها  بدأت  األوسط،  الشرق 

أكتوبر 2007م، ع 10553.

  





235

معلومات إضافية
   )PKA( حزب العدالة والتنمية

 النشأة:

مت تش���كيل ح���زب العدال���ة والتنمي���ة م���ن قيَِب���ل الن���واب املنش���قني م���ن ح���زب الفضيل���ة اإلس���المي، ال���ذي مت 
جن���اح  ميثل���ون  وكان���وا  يونيو/حزي���ران 2001م،  الرتكي���ة يف 22  الدس���تور  م���ن حمكم���ة  بق���رار ص���در  حل���ه 

اجملددين يف حزب الفضيلة.
تاريخ التشكيل: 14 أغسطس/آب 2001م.

رئيس احلزب: رجب طيب أردوغان.

انُتخ���ب رج���ب طي���ب أردوغ���ان عم���دة اس���طنبول الس���ابق، وأح���د البارزي���ن يف احلركة السياس���ية اإلس���المية 
يف تركي���ا، أول زعي���م حل���زب العدال���ة والتنمي���ة، ال���ذي ُيعت���ر الثال���ث والتس���عون بع���د املائ���ة ضم���ن األحزاب 

السياسية اليت دخلت احلياة السياسية الرتكية.

هو احلزب احلاكم حالًيا يف تركيا بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي يف االنتخابات الرتكية.

التوجه الفكري للحزب:

يث���ري توصي���ف ح���زب العدال���ة والتنمي���ة إش���كالية وج���داًل، فعل���ى الرغم م���ن أن احل���زب ينفي عن نفس���ه صفة 
العلمان���ي يف تركي���ا، إال أن هن���اك عامل���ني  الدي���� أو اإلس���المي بش���كل قاط���ع، ويؤك���د احرتام���ه للنظ���ام 

يشريان إىل عالقة ال ميكن نفيها بالتيار اإلسالمي:

األول: أن احل���زب خ���رج من عب���اءة ح���زب الرفاه اإلس���المي، ثم وريثه ح���زب الفضيل���ة، اللذان أسس���هما أبو 
اإلسالم السياسي يف تركيا »جنم الدين أربكان«.

للتي���ار  رم���وز  أو  كناش���طني  مع���روف  تاري���خ  هل���ا  الوس���يطة  وك���وادره  احل���زب  قي���ادات  معظ���م  أن  الثان���ي: 
اإلس���المي، حت���ى قب���ل تأس���يس ح���زب الرف���اه، أب���رز وأك���ر وع���اء هل���ذا التي���ار ع���ام 1983م، ويأت���ي على 
رأس ه���ذه القي���ادات زعي���م احل���زب رج���ب طي���ب أردوج���ان، والرئيس الرتك���ي عبد اهلل ج���ول، الل���ذان يعدان 

تلميذين ألربكان التصقا به لفرتة طويلة.

���ع الكث���ريون م���ن غ���الة العلماني���ني يف تركي���ا عل���ى أن ح���زب العدال���ة والتنمي���ة ل���ه  باإلضاف���ة إىل ذل���ك جُيميِ
»أجن���دة س���رية« كح���زب إس���المي، وخيف���ي ه���ذه األجن���دة ال���يت يري���د تنفيذه���ا خط���وة خبط���وة وعل���ى م���دى 
طوي���ل. غ���ري أن���ه ال ميك���ن أخ���ذ مث���ل ه���ذه االتهام���ات أو الش���كوك دلي���اًل عل���ى أن احل���زب إس���المي التكوين 
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والتوج���ه، لك���ن الش���يء الثابت أن���ه ال يش���به األح���زاب العلمانية القائم���ة، ومن ث���م نذه���ب إىل توصيف جديد 
يتج���اوز التصنيف���ات القائم���ة، وه���و أن ح���زب العدال���ة والتنمي���ة يش���كل توليف���ة أيديولوجية تتمثل يف اإلس���الم 

الروحي والعلمانية السياسية.

أهداف احلزب:

وفًق���ا للوثائ���ق الص���ادرة ع���ن ح���زب العدال���ة والتنمي���ة، ف���إن هن���اك أحادي���ث متفاوت���ة ع���ن أه���داف احل���زب 
ومبادئه وأفكاره.

حددت الالئحة الداخلية للحزب أهدافه كما يلي:

تعتر  اليت  القانونية  اجلمهورية  على  الرتكي  للشعب  شرط،  أو  قيد  أي  وبدون  السيادة،  حتقيق   -1
القوة اليت تراعي مصاحل الفرد واملؤسسات.

2- احلفاظ على وحدة الدولة الرتكية.

3- احلفاظ على القيم واألخالق اليت تعد مبثابة تراث للشعب الرتكي.

كمال  مصطفى  رمسه  الذي  للطريق  وفًقا  تركيا،  يف  املعاصرة  واملدنية  احلضارة  حتقيق   -4
أتاتورك.

5- تأمني الرفاه واألمن واالستقرار للشعب الرتكي.

6- حتقيق مفهوم الدولة االجتماعية اليت ُتتيح لألفراد العيش بالشكل االجتماعي املطلوب.

7- حتقيق العدالة بني األتراك والتوزيع العادل للدخل القومي.

أما برنامج احلزب فقد اقتصرت أهدافه يف اآلتي:

- الدميقراطية. 

- التنمية.

- النهوض فوق مستوى احلضارة املعاصرة.

شعبيته:

االنتخاب���ات  يف  مس���بوق  غ���ري  اكتس���اًحا  حيق���ق  جعلت���ه  الرتك���ي  الش���ارع  يف  كب���رية  بش���عبية  احل���زب  يتمت���ع 
التش���ريعية األخ���رية؛ إذ حص���ل عل���ى نس���بة 47% من األص���وات )340 مقع���ًدا يف الرمل���ان(، بعدما حق���ق الفوز 
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يف االنتخاب���ات الس���ابقة ال���يت ج���رت يف نوفم���ر 2002م، وحص���ل عل���ى 34% م���ن األص���وات )363 مقعًدا يف 
الرملان(.

االنتخابات الرتكية عام 2002م:

مل ينج���ح س���وى حزب���ان فق���ط يف ختط���ي حاج���ز ال����10% املطلوب���ة للحص���ول عل���ى مقاع���د يف الرمل���ان، وهما 
حزبا: العدالة والتنمية، والشعب اجلهوري.

نسبة األصواتالحزب

34.29%حزب العدالة والتنمية

19.34%حزب الشعب الجمهوري

 وم���ن َث���م حص���دا كاف���ة مقاع���د الرمل���ان كلٌّ حس���ب نس���بة األصوات ال���يت ناهل���ا، وقد خص���م منه���ا 9 مقاعد 
فاز بها مستقلون، وكان إمجالي مقاعد الرملان الرتكي )550 مقعًدا( ُوزَِّعت على النحو التالي:

حزب العدالة والتنمية: 363 مقعًدا.

حزب الشعب اجلمهوري: 178 مقعًدا.

املستقلون 9 مقاعد.

االنتخابات الرتكية عام 2007م:

يف ه���ذه االنتخاب���ات جن���ح ثالث���ة أح���زاب يف ختطي نس���بة ال����10% املطلوب���ة للحصول عل���ى مقاع���د يف الرملان، 
وه���م: ح���زب العدال���ة والتنمي���ة احلاكم، وحزب الش���عب اجلمه���وري املؤيرَّ���د من قيِب���ل اجليش، وح���زب احلركة 

القومية اليمي� املتشدد.

نسبة األصواتاحلزب
47%حزب العدالة والتنمية

21%حزب الشعب اجلمهوري

14%حزب احلركة القومية

يف ح���ني مل تق���رتب أي أح���زاب أخ���رى م���ن ختط���ي نس���بة 10% الضرورية لدخ���ول الرمل���ان، عدا ف���وز عدد من 
املستقلني أغلبهم أكراد.
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وكان إمجالي مقاعد الرملان الرتكي )550 مقعًدا( ُوزَِّعت على النحو التالي:

حزب العدالة والتنمية: 340 مقعًدا.

حزب الشعب اجلمهوري: 110 مقاعد.

حزب احلركة القومية: 72 مقعًدا.

املستقلون: 28 مقعًدا.

أهم مصادر املعلومات:

دليل احلركات اإلسالمية يف العامل، العدد األول، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام، يناير 2006م.


