جـــاامعة األزھر –غــزة
ســـات العليــــــــــا والبحث العلمي
عمـــــــادة الـدراسـ
كـلية اآلداب والععلــوم اإلنساننيــة
ة
شرق األوسط
برناممج ماجستير دراسات الش

السياسي التركي
ي
لقرار
العسكرية في صنع الق
ة
سة
دور المؤسس
تحليلية للفترة)(٢٠٠٧-٢٠٠٢
ة
درراسة
The Role off the Miliitary Insttitution in
n Turkish
h Decision – makiing:
A Analyttical stud
An
)dy for the Period (22002 – 20007

الباحث/
ث
إعـ
عــــداد
عبد ربه محممد خلف ﷲ
بھاء الدين ع
إشراف
د.عبد اللناصر محمد سرور
صى بغزة
الدولية المشارك  -جامعة األقص
ة
القات
أستاذ العال

ستكماالً
الماجستير في تخصص درراسات الشرق األوسط
ر
لمتطلبات الحصول على ددرجة
ت
ھذه الررسالة مقدمة اس

٢٠١٢م
٢
١٤ھـ -
٤٣٣

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

شر َعةً و ِمن َھاجا ً"
"لِ ُك ٍل َج َعلنَا ِمن ُكم ِ

صدق ﷲ العظيم

ب

المائدة ""٤٨

اإلھـــــــــــداء
إلى والدتي الغالية وروح والدي رحمه ﷲ
وروح أخي الدكتور /فيصل خلف ﷲ أستاذ االقتصاد جامعة
األزھر بغزة" رحمه ﷲ "
وإلى إخواني وأخواتي
وإلى كل من أحب

ت

شكر وتقدير
الحمد

أھل الثناء والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين

وبعد ،،،

ً
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ " :ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ"
أتق دم بالش كر والتق دير لألس تاذ الفاض ل/ال دكتور عب د الناص ر محم د س رور عل ى الجھ د
الكبير الذي بذله في تزوي دي بالمعلوم ة القيم ة بخبرت ه الواس عة ف ي ھ ذا المج ال ،وإرش ادي إل ى
إتمام ھذا العمل األكاديمي.
كم ا أتق دم بالش كر لألس تاذ ال دكتور/إب راھيم الع الف م دير مرك ز الدراس ات اإلقليمي ة بجامع ة
الموصل ،والشكر موصول للدكتور /طارق عبد الجليل الس يد ،م دير مرك ز الدراس ات المص رية-
التركية ،بجامعة عين شمس ،والشكر أيضا للدكتورة مھا على حسن ،بجامعة عين شمس.
كما أشكر زوجتي العزيزة التي بذلت جھدا كبيراً في تسھيل انجاز ھذه الرسالة .
ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻱ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺮﻓﺎﻧﻲ ﲟﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻤﺎ ﱄ.

ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻌﻲ ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ً
ﻟﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎء

ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ/
ﺑﻬﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﷲ

ث

ملخص الدراسة
تناولت الدراسة دور المؤسسة العسكرية التركية في صناعة القرار السياسي خالل الفترة
 ٢٠٠٢حتى  .٢٠٠٧وھي الفترة التي وصل فيھا حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم ،
وبالتالي تراجع حكم العسكر الذي سيطر على مقاليد الحكم في تركيا الحديثة على يد مصطفى
أتاتورك في العام  ،١٩٢٣وبناء على ذلك فقد تناولت الدراسة طبيعة العالقة بين المؤسسة
العسكرية والسياسية خالل ھذه الفترة ،وجاءت الدراسة في خمسة فصول ،قسمت على النحو
اآلتي-:
الفصل األول تناول اإلطار العام للدراسة  ،أما الفصل الثاني ،فقد تناول تأصيالً تاريخيا ً لتطور
العالقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية خالل الفترة .٢٠٠١-١٩٢٣
بينما تناول الفصل الثالث ،آليات تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ،وتناول الفصل
الرابع أبعاد العالقة بين المؤسستين والصراع مع األقليات .وأخيرا ركز الفصل الخامس على
التطورات المستقبلية المتوقعة لطبيعة العالقة بين المؤسستين ،واستخدمت الدراسة أكثر من منھج
منھا منھج تحليل النظم لبرتشير ،منھج صناعة القرار ،باإلضافة إلى المنھج التاريخي.
وخلصت الدراسة إلى أن المؤسسة العسكرية التركية كانت مسيطرة على الحكم بشكل شبه مطلق
منذ نشأة تركيا الحديثة ،ولكن بوصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم ،أخذ الدور العسكري في
التراجع ،بسبب المتغيرات الخارجية ،منھا االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية .
والمتغيرات الداخلية التي اشتملت على إصالحات سياسية واقتصادية ،لذا استطاعت المؤسسة
السياسية السيطرة على القرار السياسي ،للحد الذي تمكنت فيه من محاكمة قادة وضباط كبار
الجيش ،بتھمة االنقالب على الحكومة الحالية المستمرة منذ  ٢٠٠٢حتى اآلن .وبالرغم من
تعرض المؤسسة السياسية إلشكاليات كثيرة ،إال أنھا نجحت في مواجھتھا بفضل حنكتھا
وسياستھا المرنة وأسلوبھا في تصفير مشاكلھا الداخلية والخارجية.

.
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Abstract
This study focuses o the role of the Turkish Military Institution in the making of
political decision in Turkey from 2002 t0 2007. In this specific period, the Development
and Justice party -with Islamic trends- got the levers of Power. Turkey at that time was
under the military which was established by Mustafa Ataturk in 1923. As a result, the
remains of the Ottoman Rule, which lasted for decades, vanished. According to this fact,
this paper deals with nature of relationships between the political and military institution
during that period from 2002-2007.
The study was divided into five chapters and they focused and dealt with different topics
as follows:
Chapter 1 deals with the design and approaches of the research. Chapter 2 deals with
the historic origins of development of the relationships between the Military. Chapter 3
shows the techniques of the intervention by the military political life including the.
Chapter 4 focuses on the dimensions of the relationships between the two institutions and
the conflict with the minorities. Chapter 5 deals with future developments of nature of
relationships between the two institutions.
Significantly, the researcher utilized more than one approach, including Batcher
Approach for analyzing systems and decisions making approach because the study
focuses on the political decisions in Turkey as well as the historical Approach.
The paper concluded that the Turkish Military Institution wholly dominated the country
since its establishment. When the Development and Justice part was already on power,
the rule and role of the Military Institution started to weaken gradually due to the foreign
changes in the European Union and the United States as well as the domestic changes.
The interior changes included economic and political reforms through which the political
Institution could dominate the political decision. In addition, army officers and
commanders were accused of trying to toppling the movement which was established in
2002. As a result, they were indicted in military courts.
In fact, the political institution, has encountered many troubles ,however ,it was able to
face these problems and to its political wisdom and flexibility and its way in putting an
end to foreign and domestic issues.
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مقدمـــة
من ذ نش أتھا ش ھدت الجمھوري ة التركي ة الحديث ة تجاذب ات وتناقض ات مس تمرة ب ين المؤسس ة
العسكرية والمؤسسة السياسية ،بحيث أصبحت مس ألة الھيمن ة عل ى الس لطة م ن قب ل الج يش ھ ي
القاعدة األساسية ،والحكم المدني ما ھو إال استثناء.
تعد المؤسسة العسكرية ركيزة الوجود االجتماعي والسياسي في تركيا  ،في حين أصبحت الدولة
ھدف للتنافس السياسي الداخلي بين الطرفين ،ولمعرفة دور المؤسس ة العس كرية يتطل ب المعرف ة
باآللي ات الت ي اعتم دت عليھ ا ف ي العم ل السياس ي ،بمعن ى آخ ر مزي د م ن التركي ز عل ى تركيب ة
المؤسس ة العس كرية ،ودورھ ا ف ي الحف اظ عل ى طبيع ة التوازن ات الداخلي ة والخارجي ة ،ف الجيش
تدخل في كل شيء وتقدم على السلطة السياسية في ال بالد ،لك ن اإلص الحات الت ي ش ھدتھا تركي ا
مؤخراً في سعيھا لالنضمام لالتحاد األوروبي منذ عام  ،٢٠٠٢وتورط بعض جن راالت الج يش
في قضايا الفساد حد من سطوة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية .
عموما ً إن الصراع بين المؤسسة العسكرية والسياسية مستمر من ذ ع دة عق ود ،إال أن ه من ذ الع ام
 ٢٠٠٢دخلت حالة من الت وتر بينھم ا ،واس تطاع الح زب الح اكم )ح زب العدال ة والتنمي ة( تحيي د
المؤسسة العسكرية تدريجيا ً عن التدخل في الحياة السياسية .
مشكلة الدراسة
تمحورت مش كلة الدراس ة ح ول ت أثير المؤسس ة العس كرية التركي ة عل ى الق رار السياس ي خ الل
الفترة األولى لحكم حزب العدالة والتنمية ،وتوضح طبيعة العالقة التي اتسمت بالمد والج ذر ب ين
المؤسستين ،العسكرية والسياسية ،فضالً عن تحليل مسببات ودوافع ذلك.
تساؤالت الدراسة
حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 التساؤل الرئيس يتمحور حول:م ا ھ و دور المؤسس ة العس كرية ف ي ص نع الق رار السياس ي الترك ي ،وم ا المتغي رات الداخلي ة
والخارجية التي أثرت في ھذا الدور بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم؟
 التساؤالت الفرعية: -١ما ھي ظروف نشأة وتطور دور المؤسسة العسكرية؟
 -٢كيف تطورت العالقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية ) تاريخيا ً(؟
 -٣م ا ھ ي المح ددات الت ي اعتم دت عليھ ا المؤسس ة العس كرية ف ي الت أثير عل ى الحي اة
السياسية؟
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 -٤ما ھي العوامل المؤثرة في صنع القرار السياسي التركي؟
 -٥إلى أي مدى تمكنت القيادة السياسية من تحييد دور المؤسسة العسكرية ؟
أھمية الدراسة:
تكمن أھمية الدراسة:
 -١محاولة إضافية للمكتبة العربية وللدراسيين.
 -٢المساعدة في فھم خلفيات وجذور دور المؤسسة العسكرية التركية.
 -٣االستفادة من التجربة التركية في التحول الديمقراطي.
 -٤أھميتھا في مجال حقل العلوم السياسية ودراسات الشرق األوسط والسياسات الدولية.
أھداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية -:
 -١تتبع نشأة وتطور الدور الذي قام به الجيش في الحياة السياسية منذ عام .٢٠٠١-١٩٢٣
 -٢استعراض تطور العالقة بين المؤسستين العسكرية والسياسية ،وتحديد أبعادھا.
 -٣تسليط الضوء على المحددات التي اعتمدت عليھا المؤسسة العسكرية ف ي تمري ر الق رارات
السياسية.
 -٤الدور الذي تقوم المؤسسة به العسكرية التركية في التأثير على صنع القرار السياسي.
 -٥استعراض دور القيادة السياسية في مواجھة المؤسسة العسكرية.
 -٦استشراف مستقبل العالقة بين المؤسستين.
حدود الدراسة
تناول ت الدراس ة دور المؤسس ة العس كرية ف ي ص نع الق رار السياس ي الترك ي ،خ الل الفت رة
 ،٢٠٠٧ -٢٠٠٢أي فترة وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا .
اإلطار المكاني للدراسة
جمھورية تركيا.

٣

منھجية الدراسة
اعتمدت الدراسة أكثر من منھج ،ومن أبرزھا:
 -١منھج تحليل النظم:
بما أن الدراسة تتعلق بعملية صنع الق رار ،وم دى ت أثير البيئ ة الداخلي ة والخارجي ة ،ف إن
االعتم اد عل ى م نھج تحلي ل ال نظم )ال ذي س اھم ف ي تط ويره ك ل م ن ديفي د ايس تون ومايك ل
بريتش ر( ،س وف يس اھم ف ي تحلي ل آلي ات ص نع الق رار وتقي يم ذل ك فيم ا بع د ،حي ث ان ھ ذا
المنھج يشتمل عل ى مجموع ة عوام ل :م دخالت – عملي ات – مخرج ات ،وتش مل الم دخالت
البيئ ة الداخل ة والخارجي ة والبن اء السياس ي والمص الح والنخ ب المتنافس ة ،والش ق الث اني
مكونات البيئة لصانع الق رار)،مي ول ،إدراك،ق يم( أم ا العملي ات ،فھ ي مرحل ة الص ياغة ،ف ي
حين أن المخرجات تأخذ شكل القرارات.
 -٢منھج صنع القرار:
نظ را ألن الدراس ة رك زت عل ى مجموع ة م ن المواق ف والق رارات الداخلي ة والخارجي ة
فإن ذلك يستلزم اعتماد منھج صنع القرار.
 -٣المنھج التاريخي:
المنھج التاريخي يساعد ف ي فھ م نش أة دور المؤسس ة العس كرية ف ي ص نع الق رار وتطورھ ا
خالل الفترة ما بين .٢٠٠١-١٩٢٣

٤

الدراسات السابقة
رصد الباحث عدة دراسات ،ساھمت وأثرت موضوع الدراسة ،ومن أبرزھا:
 (١دراس ة ج الل عب د ﷲ مع وض بعن وان:ص ناعة الق رار ف ي تركي ا والعالق ات العربي ة-
التركية،مركز دراسات الوحدة العربية.١٩٩٨،
استعرض ت الدراس ة ،اإلط ار الدس توري ال ذي يحك م تركي ا ،باإلض افة إل ى دور األح زاب
السياس ية وجماع ات الض غط ورج ال األعم ال ف ي عملي ة ص نع الق رار السياس ي الترك ي ،كم ا
تناولت طبيعة العالقات التركية –العربية ،إضافة إلى العالقة األمريكي ة واإلس رائيلية ،والتح الف
العسكري بينھم ا ،و تناول ت أيض ا ً إش كالية تركي ا م ع اليون ان ،االتح اد األوروب ي والجمھوري ات
اإلسالمية المحيطة بھا.
(٢دراسة للباحث جواد البشيتي بعنوان  :التناقض التركي بين الديمقراطية والعلمانية .٢٠٠٧،
نظر الباحث إلى تجربة حزب العدالة والتنمي ة بزعام ة رئ يس ال وزراء رج ب طي ب اردوغ ان
ف ي حك م تركي ا عب ر البرلم ان والحكوم ة .عل ى أنھ ا خي ر تجرب ة ف ي المزاوج ة ب ين اإلس الم
"المعت دل " والديمقراطي ة "الغربي ة"،كم ا وض ح الباح ث ب أن المجتم ع الترك ي تتجس د في ه جدلي ة
العالقة بين "القومي وال ديني" ،ب ين المي ل إل ى ديمقراطي ة ،وب ين التط رف العلم اني ،ال ذي تمثل ه
المؤسسة العسكرية على وجه الخصوص ،كما أشار الباحث إلى أن اإلس الم السياس ي اعت دل ف ي
تركيا سواء عن إكراه أم رغبه ،وجاء االعتدال ليلبي رغبات أطراف داخلية أم خارجية .
 (٣دراسة الباحثة ھدى حسين بعنوان :تركيا والعسكر .٢٠٠٧،
وض حت الدراس ة تھدي د المؤسس ة العس كرية بالت دخل ف ي االنتخاب ات الرئاس ية األخي رة ع ام
 ،٢٠٠٧مما أثر ذلك على السوق الم الي الترك ي وت دھور اللي رة التركي ة ،ووص فت الباحث ة ھ ذا
التدخل بأنه غير متوق ع وق اس ،وأن أي ت دخل عس كري س وف يقض ي عل ى تركي ا ويبع دھا ع ن
مرادھ ا وھ و االنض مام إل ى االتح اد األوروبي،كم ا وض حت الباحث ة آث ار ذل ك عل ى االقتص اد
التركي ،وھذ١التدخل الداخلي في السياسة قد يؤدي إلى نتائج سلبية ،وقابل حزب العدالة والتنمية
ذاك التھديد بحكمة دون المواجھة مع الجيش وھذا من ضمن نجاحاته التي يمارسھا مع المؤسسة
العسكرية.
 (٤كتاب الباحث عقيل سعيد محفوظ بعنوان  :جدليات المجتمع والدولة في تركيا.٢٠٠٨ ،
وضح الباحث بأن المؤسسة العسكرية التركية تنظر إلى اإلسالم السياسي كتھديد يمس أمن
الدولة التركية الحديثة ،مسلطا ً الضوء على مواقف العديد من جنراالت الجيش ،وعلى رأسھم
الجنرال إسماعيل حقي كارادي ،أن اإلسالم يمثل تھديداً مباشراً يمس تركيا وأمنھا.

٥

كما بين الباحث دور المؤسسة العسكرية في استخدام اإلسالم السياسي لمواجھة اليسار
الراديكالي ولكن نظرتھا تغيرت بعد ذلك ،أن اإلسالم السياسي أصبح خطر يجب التنبه له وقطع
السبيل أمامه ،وكان استخدام اإلسالم السياسي ضد اليسار خطأ ،وتوصلت الدراسة إلى أن
العالقة بين المؤسستين اقرب إلى حكايات ألف ليلة وليلة لكثرة تعقيدھا واشكاليتھا ،واعتبر
الكاتب أن الجيش ھو من قام بتأسيس الدولة والمجتمع وليس العكس ،وھذا يفسر قوامة الجيش
في الفكر السياسي على السياسة العملية التركية.
 (٥دراس ة ط ارق الس يد عب د الجلي ل بعن وان:دور المؤسس ة العس كرية ف ي الحي اة السياس ية
التركية المعاصرة.٢٠٠٨،
تناولت الدراسة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ،س واء بش كل مباش ر أو غي ر ذل ك
،وتناولت آثار التدخل العس كري عل ى العملي ة الديمقراطي ة ف ي تركي ا ،كم ا س لطت الض وء عل ى
دور مؤسسات المجتمع المدني في إج راء تغيي رات دس تورية وتش ريعية ھ دفت إل ى تقل يص دور
المؤسسة العسكرية ،وھو ما قام به حزب العدالة والتنمية على سبيل المثال.
كما تناولت الدراسة ،كيفية تمحور نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في ظل دستور
تركيا خالل الفترة .١٩٩٧-١٩٦١
 (٦دراسة الباحث محمد ثلجي بعنوان :تركيا وأزمة الھوية وانعكاساتھا الداخلية والخارجية
.٢٠٠٩،
تحدث عن أسباب األزمة ،وھي عدم االنسجام بين المعطيات التاريخية والجغرافية والثقافية
وبين الواقع السياسي والثقافي ،وأشار الباحث في دراسته إلى أن تركيا في طريقھا للتغييركما
حدث في الثلث األول من القرن الماضي،لكن ھذا التغيير سوف يكون بشكل مغاير"إسالمي
الوجه" ،وتعمل الحكومة على إعادة الھوية الثقافية التي تم تھميشھا خالل فترات سابقة،وتحاول
الحكومة إزالة العقبات التي تواجھه الھوية التركية من خالل:
 ظھور الوجه السياسي الذي ينتمي للھوية اإلسالمية. العمل على االعتراف بحقوق األقليات. العمل على إحداث توازن في عالقات تركيا مع الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبيمن جھة والعالم اإلسالمي من جھة أخرى.
وھذه التغيرات تمثل حالة طبيعية في مسار المجتمع التركي من خالل ميراثه الثقافي
والتاريخي ،وھي الطريقة التي من خاللھا تتجاوز مشكلة الھوية.

٦

(٧دراس ة للباح ث أدي ب عس اف أوغل و بعن وان :المؤسس ة العلماني ة واإلس الم ف ي تركي ا
"االستمرار أم القطيعة" .٢٠٠٩
ركزت الدراسة على أن العلمانية التركية اتسمت بقدر من االلتباس ،فتارة تطمح بإزالة رموز
دينية من المجال العام وتارة أخرى تعطى أولوية لنموذج إسالمي مقبول لديھا وھذا ينبع من بناء
تركيا الحديثة ،ويرى مؤسسو تركيا بأن اإلسالم عقبة في طريق التقدم ،وال بد من السيطرة على
اإلسالم كما كان يعتقد الجنراالت بأن "إسالم متوافق مع حداثة "مفيد لتركيا ،لكن تركيا شھدت
في العام  ٢٠٠٢تحوالً في المشھد السياسي قد يساھم في قلب السياسة التركية بمعنى آخر
حدوث صراع نتيجة محاولة حزب العدالة والتنمية توسيع رقعة الحدود المرسومة له من قبل
نخب الدولة ،وبين المقاومة البيروقراطية والعسكرية والمدنية كأضداد ألھداف الحزب.
 (٨دراس ة ن اجي ش راب بعن وان :أبع اد العالق ة ب ين المؤسس ة العس كرية والسياس ية ،وآف اق
التحول الديمقراطي في تركيا،٢٠١٠،جامعة األزھر ،غزة.
تمحورت الدراسة حول عالقة المؤسسة العسكرية التركية باإلسالم والديمقراطية ،وكيف
شكلت المؤسسة العسكرية أھم المكونات األساسية في البنية االجتماعية والسياسية والثقافية
والتاريخية في تركيا ،ومدى أھمية المؤسسة العسكرية كأحد مكونات النظام السياسي ودورھا
في الحياة السياسية باستخدام بعض مواد الدستور لمبررات التدخل في السياسة.
 (٩دراسة الدكتورة سناء عبد ﷲ الطائي بعنوان :عالقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة
العسكرية التركية ،مركز الدراسات اإلقليمية ،الموصل.٢٠١٠،
تناولت الدراسة ،عالقة المؤسسة السياسية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية ،بالمؤسسة
العسكرية ،وكيف اتبعت المؤسسة السياسية إستراتيجية أكثر حنكة وذكاء عن سابقاتھا،وكيفية
التعامل مع المؤسسة العسكرية ،بشكل تدريجي وعدم المواجھة المباشرة معھا ،باإلضافة إلى
استخدام أدوات خارجية ،ساعدت المؤسسة السياسية على القيام بدور فعال من أجل الحد من
سيطرة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي.
وكيف استغلت الخالف بين كبار الضباط ،حيث وصل األمر إلى أن يكشف كبار الضباط عن
زمالئھم المتورطين في محاولة االنقالب على الحكومة.
(١٠دراسة الدكتور أحمد داوود اوغلو بعنوان):العمق االستراتيجي (وموقع تركيا ودورھا في
الساحة الدولية ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدار العربية "ناشرون" ،الدوحة.٢٠١٠،
وھي من أكثر المراجع والكتب أھمية ،حيث ركز على الجديد في توجھات السياسة الخارجية
التركية وإستراتيجيتھا الشاملة ،كما تناول الكتاب موقع تركيا في الشرق األوسط وعالقاتھا مع
دول الجوار والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وإسرائيل ،ودورھا السياسي في
٧

إقليم البلقان ،وكيف استطاعت تركيا أن تنتقل من دولة ھامش إلى دولة مركز ،بفضل السياسة
التي انتھجھا حزب العدالة والتنمية ،وموقع تركيا االستراتيجي وإرثھا اإلسالمي والتاريخي
والثقافي.
تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة  ،تبين أن معظمھا ركز على ما يلي:
 -١الدور المطلق للمؤسسة العسكرية التركية في صنع القرار السياس ي من ذ بداي ة عھ د أت اتورك
حتى بداية حكم اإلسالم السياسي في تركيا.
 -٢عالق ة المؤسس ة العس كرية باإلس الم والديمقراطي ة ،وكي ف ش كلت المؤسس ة العس كرية أھ م
المكونات األساسية في البنية االجتماعية والثقافية والتاريخية في تركيا.
 -٣النظر من قبل المؤسس ة العس كرية إل ى اإلس الم السياس ي اعتب اره الخط ر األكب ر ال ذي يھ دد
تركيا داخليا وخارجيا .
 -٤دور المؤسسات المالية الكبيرة في دعم الجيش والمؤسسة العسكرية ،كرجال األعمال
 -٥إتب اع إس تراتيجية ،أكث ر حنك ة وذك اء م ن قب ل المؤسس ة السياس ية ،ف ي مواجھ ة المؤسس ة
العسكرية ،مع عدم الصدام ،والوصول إلى استخدام القوة ،بينھما كما حدث سابقا.
وجاءت الدراسة إضافة جديدة إلى الدراسات المتخصص ة نظ را ألھمي ة المؤسس ة العس كرية
سواء في الحياة السياسية ،أو في النشاط العسكري .
 إن دور المؤسسة العسكرية اخذ يتراجع شيئا ً فشيئا ً من ذ ت ولي ح زب العدال ة والتنمي ة الحك م،وذلك بفضل اإلصالحات" السياسية والدستورية واالقتصادية" التي قام بھا.
 انعكاس السياسة االقتصادية التي اتبعھا حزب العدالة والتنمية على الحياة السياسية . العوامل الخارجية التي كانت بمثاب ة ركي زة أساس ية لھيمن ة المؤسس ة العس كرية عل ى الق رارالسياس ي ،أخ ذت ف ي التراج ع بس بب دعھم ا للمؤسس ة السياس ية ،م ع االحتف اظ بالعالق ات
اإلستراتيجية بينھا وبين المؤسسة العسكرية.
 س يطرة المؤسس ة السياس ية عل ى الق رار السياس ي الترك ي ،م ع ع دم المواجھ ة المباش رة م عالمؤسس ة العس كرية ،وقب ول بع ض جن راالت الج يش بسياس ة ح زب العدال ة والتنمي ة الت ي
ينتھجھا.

٨

ھيكلية الدراسة
مقدمـة
الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
الفصل الثاني :تطور العالقة بين المؤسسة العسكرية السياسية في تركيا) ٢٠٠١-١٩٢٣:تأصيل تاريخي(
أوالً  :العالقة بين المؤسستين منذ أتاتورك حتى اينونو

١٩٥٠-١٩٢٣

ثانيــا ُ :فترة االنقالبات العسكرية وبداية التعددية السياسية

١٩٨٠-١٩٥١

ثالثـًا ً :العالقة الثنائية في ظل تصاعد نفوذ اإلسالم السياسي

٢٠٠١-١٩٨١

الفصل الثالث:اثر المحددات الداخلية والخارجية في دور المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية
أوالً :المحددات الداخلية
 -١المجمع الصناعي العسكري التركي
 -٢األحزاب السياسية
 -٣مؤسسات المجتمع المدني

)جماعات الضغط ورجال اإلعمال(

ثانيا ً :المحددات الخارجية
 -١العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية
 -٢التعاون العسكري مع إسرائيل
 -٣العالقة مع دول الجوار
الفصل الرابع  :إشكالية العالقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية٢٠٠٧-٢٠٠٢ :
أوالً :عالقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة العسكرية
 -١إنجازات الحزب السياسية واالقتصادية
 -٢صعود اإلسالم السياسي والمواجھة مع المؤسسة العسكرية
 -٣الصراع بين العلمانية واإلسالم السياسي
ثانيا ً :بروز دور المؤسسة السياسية في القضايا الداخلية والسياسة الخارجية.
 -١صراع الھوية بين العلمانية واإلسالم
 -٢إشكالية االنضمام لالتحاد األوروبي
 -٣تأثير الصراع على األقليات
 -٤الموقف تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي

٩

الفصل الخامس :سيناريوھات العالقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية.
أوالً :سياسة األمر الواقع .
ثانيا ً :سيناريو سيطرة المؤسسة السياسية على المؤسسة العسكرية
ثالثا ً :سيناريو سيطرة المؤسسة العسكرية على المؤسسة السياسية
 خاتمة الدراسة -النتائج والتوصيات

١٠

الفصل الثاني
تطور العالقة بين المؤسسة العسكرية و السياسية في تركيا
)٢٠٠١-١٩٢٣تأصيل تاريخي(
أوالً :العالقـــة بين المؤسستين منذ أتاتورك حتى اينونو
ثانيـــا ً :فترة االنقالبات العسكرية وبداية التعددية السياسية
ثالثــا ً  :العالقة الثنائية في ظل تصاعد نفوذ اإلسالم السياسي

١١

١٩٥٠-١٩٢٣
١٩٨٠-١٩٥١
٢٠٠١-١٩٨١

مقدمــــة
سوف تتناول الدراسة في ھذا الفصل ،طبيعة العالقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة
السياسية وتطورھا ،والمفاصل التاريخية المھمة التي مرت بھا خالل تلك الفترة ،وھي العالقة
بين المؤسستين منذ أتاتورك حتى اينونو  ،١٩٥٠-١٩٢٣والحكم العسكري ،وبداية التعددية

السياسية ،١٩٨٠-١٩٥١وأخيراً العالقة الثنائية في ظل تصاعد نفوذ اإلسالم السياسي -١٩٨١
.٢٠٠١
أوالً :العالقة بين المؤسستين من أتاتورك حتى اينونو) :(١٩٥٠-١٩٢٣
تأسست الجمھورية التركية عام  ،١٩٢٣على يد أتاتورك حيث تم إلغاء الخالفة اإلسالمية عام
 ١٩٢٤وقد صادق البرلمان التركي الجديد على ثالثة قوانين  :األول ،إلغاء الخالفة ،والثاني
متعلق بسيادة النظام المدني في التعليم ،وينص الثالث على إلغاء المدارس الدينية  .بمعنى آخر
وضع أتاتورك حجر األساس لدولة علمانية  ،ولمجتمع مدني ).(١
فقام باتخاذ الخطوات التنفيذية لتغريب الدولة ،أي جعل تركيا دولة غربية علمانية بعد أن كانت
الدولة العثمانية دولة شرقية إسالمية تتخذ اإلسالم أساسا ً لتكوينھا ).(٢
ومنذ لحظة تسلمه السلطة حتى وفاته سنة  ،١٩٣٨وضع أتاتورك نصب عينيه مھمة تحديد طبيعة
الشعب التركي ،وبالتالي طبيعة الدولة التركية .وكان دقيق الرؤية للقيم والمبادئ التي ينبغي أن
تقوم عليھا ھذه الدولة ،أي أن تكون مستقلة ،حديثة،صناعية ،أوروبية التوجه ،علمانية ،تركية
تمتد حتى إقليم األناضول ).(٣
في البدء لم يظھر أتاتورك أي مظاھر معادية للدين  ،فبعدما قاد حرب التحرير قام بممارسات
ذات طابع ديني محض ،حيث ألقى خطبة الجمعة في مدينة )بالي كثير( ،وعندما ترأس المجلس
الوطني الكبير عين مساعدين له من شيوخ الطرق الصوفية ،ولكن أتاتورك لم يخف نياته طويالً
وما لبث أن قام بحمله على المجتمع التقليدي في تركيا والمظاھر الدينية التي تمثل أبرز معالمه
وحارب ممارسات المجتمع وقمع رموزه وذلك منذ إعالن الجمھورية العلمانية في  ٢٩تشرين
أول/أكتوبر  ١٩٢٣ثم ألغى الخالفة اإلسالمية في العام ١٩٢٤وبعدھا المحاكم الشرعية الدينية،
وبدأ في تغريب تركيا ثقافيا ً وحضارياً ،وأخذ في تكريس دور الجيش كحارس النظام الجديد).(٤

)(١عبد الرازق بركات ،تركيا وقضية السالم في الشرق األوسط ،مركز بحوث الشرق األوسط ،القاھرة ،عدد ،٢٠٠٤ ،١٢ص٥٤
)(٢ھدى درويش ،اإلسالميون وتركيا العلمانية،دار األفاق العربية،القاھرة،ط.١٩٩٩، ١ص٩
) (٣فليب روبنس ،تركيا والشرق األوسط،ترجمة ميخائيل خوري ،دار قرطبة للنشر والتوثيق واألبحاث ،قبرص،ط،١٩٩٣ ، ١ص١٠
)(٤فكري شعبان،نشأة العلمانية وقواھا في تركيا،مركز الجزيرة للدراسات،الدوحة،الجزيرة نت "ملفات خاصة"، ٢٠٠٦ ،ص.٩انظر
الرابط http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages

١٢

وفي شھر آب /أغسطس عام  ١٩٢١أقر المجلس الوطني الكبير ،سلطة مطلقة لرئيسه مصطفى
أتاتورك ،ونصبه قائدا عاما للجيوش الوطنية ،كما أقر الدستور الجديد الذي خوله مھام
االضطالع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ،والذي رفض جميع المعاھدات التي وقعتھا حكومة
اسطنبول مع الحلفاء بعد  ١٦من آذار /مارس عام  ١٩٢٠وشكل أتاتورك حكومة إنقاذ وطني
وضع أمامھا خطة إلنقاذ البالد من االحتالل ،ھذه الخطة انتھت بالتخلص من الخطر الداخلي
وتطھير البالد من حركات التمرد الكردية واألرمينية ومن القوات الموالية للسلطان وحكومة
اسطنبول ).(١
فالمؤسسة العسكرية كان لھا الدور األساس في تأسيس الجمھورية التركية الحديثة والذي ترسخ
دورھا في صنع القرار السياسي في تركيا من خالل الدور الكبير الذي قامت به ،فيما بعد.
إذاً أع َد أتاتورك مشروعا إلعالن الجمھورية جاء فيه :إن نظام الحكم في الدولة ھو النظام
الجمھوري ،ويتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ،ورئيس المجلس ھو رئيس الدولة الذي
يرأس أيضا "المجلس الوطني " وأجرى التصويت على المشروع ،فوافق عليه  ١٥٨عضواً من
أصل  ٢٨٧عضواً وامتنع الباقون عن التصويت ،وتضمن قرار إعالن الجمھورية في ٢٩
تشرين ثاني /أكتوبر  ١٩٢٣على ما يلي:
 شكل الدولة جمھوري ،ودينھا اإلسالم ولغتھا التركية. رئيس الجمھورية ھو رئيس الدولة ويتولى رئاسة المجلس الوطني ورئاسة الوزراءوقد يختار رئيس الجمھورية رئيس الوزراء من أعضاء المجلس ولقد جرى انتخاب أتاتورك
رئيسا ً للجمھورية).(٢
أما عن دور الجيش في الحياة السياسية خالل فترة أتاتورك ) ،(١٩٣٨-١٩٢٣فقد اضطلع
بمھمة القوة الداعمة للثورة الكمالية بعد أن تمكن أتاتورك من إقصاء المناوئين له من القادة
العسكريين ،فقام وبقوة الجيش ،بإلغاء الخالفة اإلسالمية وتشكيل محاكم االستقالل لمعاقبة
المعارضين.وبعد أن استقرت األوضاع قام بإعادة تنظيم الداخل عسكريا ً ،وترسيخ وضعه من
خالل الدستور ،حيث نصت المادة الرابعة والثالثون على أن "وظيفة الجيش ھي حماية وصون
الوطن التركي والجمھورية التركية " وبھذه الكيفية بات الجيش التركي مسئوال من ناحية قانونية
عن حماية الوطن التركي عسكريا ً  ،ومخوالً بحق التدخل لحماية وإنقاذ مبادئ الجمھورية
التركية ).(٣

)(١رضا ھالل،السيف والھالل من أتاتورك إلى أربكان،دار الشروق ،القاھرة،ط،١،١٩٩٩ص.٥٩
)(٢نفس المرجع،ص.٦٥-٦٤
)( ٣إبراھيم اوزتوك،تركيا بين تحديا الداخل ورھانات الخارج ،مركز دراسات الجزيرة،الدوحة ،ط،٢٠١٠ ، ١ص.٦٨

١٣

تصدُع العالقة بين أتاتورك -إينونو:
يمكن إيجاز الخالف بين أتاتورك وإينونو في ثالث نقاط رئيسية:
 -١تدخل أتاتورك المباشر والدائم في شؤون رئاسة الوزراء التي تولى زمامھا إينونو.
 -٢األمر اآلخر يتعلق بالسياسية الخارجية وخاصة مشكلة لواء اإلسكندرونة .
 -٣توجه أتاتورك نحو بناء اقتصاد حر إلى حد ما ،بينما إينونو كان يُصر على مبدأ سيطرة
الدولة على االقتصاد.
ولعل أبرز نقاط الخالف ھي األخيرة حين َعين أتاتورك محمود جالل بايار وزيراً لالقتصاد في
حكومة إينونو عام ١٩٣٣م رغما ً عنه ،واألخير معروف بأفكاره االقتصادية الليبرالية ،وتفاقم
الخالف بينھما حيث تولى رئاسة الوزراء بعد استقالة إينونو،وكانت المؤسسة العسكرية ھي من
فرضت إينونو على رئاسة الجمھورية بعد وفاة أتاتورك لقربه من ھذه المؤسسة ).(١
واستطاع إينونو بمساعدة الجيش -وخاصة الجنرال فوزي جكمك رئيس األركان منذ عام
 -١٩٢٤أن يحيد خصومه في الطبقة السياسية كما في الجيش ،وھكذا ع ّدل النظام الداخلي
لحزب الشعب الجمھوري ،الذي أصبح رئيسا ً له بعد موت أتاتورك ،وذلك في المؤتمر
االستثنائي للحزب في  ٢٦تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩٣٨ليصبح إينونو"رئيسا ً دائما ً" .وقد فعل
أكثر من ذلك ،حيث قوى النزعة العسكرية الفاشية في الحزب والدولة وظھر ذلك في شعار
الحزب"شعب واحد ،حزب واحد ،زعيم واحد").(٢
لكنه بعد ذلك  -وبسبب متغيرات داخلية وخارجية -استطاع أن ينقل البالد من سيطرة الحزب
الواحد والرجل الواحد إلى التعددية الحزبية ،وكان ھذا بمثابة تغير واضح في الحياة السياسية
التركية.
واصل اينونو سياسة سلفه االقتصادية واالجتماعية ،التي ركزت على "السلم االجتماعي"
بمواجھة فكرة "الصراع الطبقي" اليسارية ،وكانت الشيوعية الھاجس األكبر لدى نظام الدولة
والجيش الجديدين ،وبالتالي كان قمعھا وتقويض حاملھا االجتماعي واحداً من أھم األھداف
والعوامل المحركة لسياسة أتاتورك واينونو من بعده ).(٣
وكانت له تجربه في الحياة السياسية التركية من خالل توليه منصب رئيسا ً للوزراء حتى عام
 ،١٩٣٧ولكن الخالف الذي دب في آخر سنة من حياة أتاتورك لم يؤثر كثيراً على العالقة

)(١رضا ھالل ،السيف والھالل ،من اتاتورك الى اربكان ،١٩٩٩ ،مرجع سابق،ص..١٥
)(٢عقيل سعيد محفوظ،جدليات المجتمع والدولة في تركيا المؤسسة العسكرية والسياسة العامة ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اإلستراتيجية،ط ١أبو ظبي،٢٠٠٨ ،ص.٤١
)(٣نفس المرجع،ص.٤٢

١٤

القوية بينھما ،حيث وافق المجلس الوطني التركي الكبير على أن يكون اينونو ھو الوريث
الطبيعي للرئيس أتاتورك ،وتم انتخابه باإلجماع رئيسا ً للجمھورية التركية في ١١شباط/فبراير
١٩٣٨متوليا ً أيضا ً قيادة الحزب التأسيسي في تركيا الجديدة )حزب الشعب الجمھوري( ولكن
اينونو لم يكن يملك مؤھالت أتاتورك ولم يتمتع بشخصية ريادية مؤثرة على الرغم من
استخدامه لألساليب نفسھا التي مارسھا أتاتورك في بناء الدولة وتحديث المجتمع).(١
وبھذا يكون اينونو الرجل الثاني في الجمھورية التركية بعد أتاتورك ،حيث ساھم في نقل تركيا
إلى التعددية السياسية والى الحكم الديمقراطي ،و قام بإنشاء الحزب الديمقراطي ،المنافس لحزب
الشعب الجمھوري الذي أسسه أتاتورك ورفاقه ،وظل الحزب المنافس لحزب الشعب
الجمھوري.
وكانت السنوات ) (١٩٥٠-١٩٤٦فترة منافسة ومماحكة بين الحزبين من أجل تكوين ھوية
ورؤية وسياسات لدى الشعب ،وخالل ھذه الفترة أيضا ً اكتسبت الليبرالية زخماً ،حيث استجابت
الحكومة في ذلك الوقت لبرنامج الحزب الديمقراطي ،فأعاد اينونو تدريس الدين في المدارس،
وجذب االستثمار األجنبي ،وزاد من ارتباط تركيا بالغرب ).(٢
ثانيــا ً  :فترة االنقالبات العسكرية وبداية التعددية السياسية

)(١٩٨٠-١٩٥٠

منذ عام  ١٩٤٥أصبح يتالشى نظام الحزب الواحد تدريجيا ً من الحياة السياسية التركية ،ففي
األول من تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٥صرح اينونو ،بأن البلد قد بلغ سن الرشد سياسياً،
وأوضح بان حزب المعارضة سوف يتم تأسيسه ،وأعلن عن تشكيل الحزب الديمقراطي ومن
ضمن أسباب ھذا االنتقال واالنفتاح المفاجئ نحو الحياة السياسية ما يلي:
 الرغبة في اكتساب تأييد الغرب. إن حزب الشعب الجمھوري بقاعدته الصلبة وتراثه الذي يدعو إلى الفخر كفيل ببقائه الحزبالمھيمن على القرار السياسي.
 التطبيق األصيل لفكرة أتاتورك عن الديمقراطية).(٣لقد تطلب االقتراب من الغرب قيام تركيا بمجموعة من اإلصالحات منھا ،إكساب النظام
السياسي ،والسياسة العامة طابعا ً مدنيا ً أوسع .وھكذا فقد أحال إينونو الجنرال "فوزي جكمك"
إلى التقاعد في ٢١كانون الثاني/يناير  ،١٩٤٤في خطوة كانت لھا دالالت أخرى مھمة ،وھى أن
تركيا ستتجه نحو تعديل النظام السياسي ليصبح أكثر انفتاحا ً داخليا ،ويتوافق مع الظروف
)(١سيار الجميل ،العرب واألتراك االنبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،ط،١
.١٩٩٧ص.١٧٨
)( ٢عقبل سعيد محفوظ،جدليات المجتمع والدولة في تركيا ،مرجع سابق ،ص.٤٣
)( ٣نبيل حيدري،تركيا في السياسية الخارجية من ،١٩٤٥دار صبرا للطباعة والنشر ،القاھرة،ص.٢٩

١٥

العالمية المتغيرة ،وھو ما أعلنه الرئيس إينونو نفسه في جلسة للبرلمان في  ١تشرين
الثاني/نوفمبر عام. ١٩٤٥
وكان من نتائج ھذا التحول الديمقراطي صدور قرار عام  ،١٩٤٩بتبعية رئاسة األركان العامة
إلى وزارة الدفاع ،وھو ما اعتبره العسكريون فقدانا ً الستقالليتھم عن الحكومة وخضوعا ً للسلطة
المدنية ،بعدما كانت تابعة مباشر ًة لرئيس الجمھورية ،مما انعكس سلبا ً على عالقة العسكريين
بالمدنيين).(١
وفي خضم ھذا االنفتاح الديمقراطي وصل الحزب الديمقراطي في انتخابات عام  ١٩٥٠إلى
مقاليد السلطة ،ليسجل بذلك أول ھزيمة لحزب الشعب الجمھوري وھو حزب )أتاتورك( الذي
يمثل الجمھورية ونظامھا ،ھذه كانت نقطة تحول كبيرة في تاريخ تركيا الحديث ،حيث تم
االنتقال من احتكار الحزب الواحد للسلطة إلى تعددية حزبية و سياسية ،وھذا ما تم فعالً عندما
أعلن عن نشأة "الحزب الديمقراطي"في السابع من كانون الثاني /يناير  ١٩٤٧بقيادة جالل بايار
،وكان شعار الحزب في االنتخابات "كفاية –خالص" والتحقت التيارات اإلسالمية بھذا الحزب
لتعبر عن معارضتھا للكمالية والعلمانية ).(٢
ونظراً لحالة الجدل والصراع حول التوجھات الجديدة في سياسة الدولة ودور الجيش ،فقد نشب
الخالف بين أعضاء حزب الشعب الجمھوري أنفسھم حول منح المزيد من الحريات السياسية،
وجدوى التعدد الحزبي ،ومدى الفائدة التي تعود على الدولة منه ،ونتج عن ذلك الخالف أن
انفصل عن الحزب في العام  ١٩٤٥أربعة من كبار أعضائه وھم-:
جالل بايار ،فؤاد كوبرلي ،عدنان مندريس،رفيق قورلطان ،والذين "أسسوا حزبا ً تحت اسم
الحزب الديمقراطي) (DPفي السابع من كانون ثاني  /يناير ،١٩٤٦وأعلن الحزب أن ھدفه
السياسي منح حرية وديمقراطية أوسع في البالد").(٣
وقد نظر حزب الشعب الجمھوري إلى تلك التعددية على أنھا أتت بالمخاطر عليه ،فظل يعتمد
على نخبة المثقفين خاصة في المدن والمراكز الكبرى ،متخذا منھا ركيزة لبناء االقتصاد ولكن
تحت تأثير التغيرات الداخلية والخارجية التي مرت بھا تركيا خالل عقد األربعينات ،قام حزب
الشعب الجمھوري الحاكم باتخاذ خطوات من أھمھا ،تراجع الحزب عن توريط الجيش في
الحرب العالمية الثانية ،وتخفيف حدة مواقفه المعادية لإلسالم ،وبدأ بمنح بعض الحريات الجديدة
لإلسالميين بغية إمكانية التأثير على سلوك الناخبين من أجل المصلحة الخاصة بالحزب .إذاً إن

)(١على حسين باكير ،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج،مركز الجزيرة للدراسات،الدوحة،ط،٢٠١٠ ،١ص.٦٨
)(٢نفس المرجع ،ص.١١١
)(٣طارق عبد الجليل،الحركات اإلسالمية في تركيا المعاصرة،جواد الشرق للنشر والتوزيع ،القاھرة،ط،٢٠٠٢ ،١ص٥٤

١٦

التغيرات السياسية فرضت على الحزب الحاكم النظر في تغيير سياسته تجاه اإلسالميين والجيش
،مما أتاح ھامش أوسع للحركات اإلسالمية فيما بعد.
االنقالبات العسكرية في تركيا :
لقد مرت تركيا بسلسلة من االنقالبات العسكرية خالل الفترة  ١٩٨٠-١٩٥٠بھدف حماية الطابع
العلماني للدولة،ومن ھذه االنقالبات ھي:
االنقالب األول:
جرى في يوم  ٢٧أيار/مايو  ،١٩٦٠وكان أكثرھا دموية عندما أطاح الجيش بحكومة عدنان
مندريس بعدما وجھت له اتھامات بالسماح للقوى الدينية بالعمل بحرية ،حيث كانت الحكومات
العلمانية السابقة قد منعتھا تماما ً ،ورغم أن مندريس لم يكن باألصل إسالميا ً فإن مجرد محاولته
تجاوز شكل العلمانية الذي شرعه أتاتورك كان كفيالً بمحاكمته وإعدامه مع ثالث من وزرائه

بتھم غير قانونية ).(١
ولعلنا نالحظ أن واشنطن لم تتدخل إلنقاذ مندريس رغم أنه كان مقربا ً منھا وقدم لھا
وللغرب خدمات جليلة ،حيث تحولت تركيا في عھده إلى درع متقدم وإستراتيجي للحلف األطلسي
ضد االتحاد السوفيتي ،والمد القومي العربي بقيادة جمال عبد الناصر.
االنقالب الثاني :
حدث في آذار/مارس  ،١٩٧١ھذه المرة جاء لحماية المصالح األمريكية حيث كانت تشھد البالد
صراعات حزبية ،بين القوى اليسارية التي تصدت لھا قوى اليمين اإلسالمية والقومية المدعومة
من الواليات المتحدة األمريكية التي كانت تتخوف من أن يتحول التيار اليساري إلى قوة جدية في
الشارع التركي ،خاصة بعد أن قام اليساريون الذين تدربوا في مخيمات المنظمات الفلسطينية في
لبنان بعمليات مسلحة استھدفت القواعد األمريكية والعاملين فيھا ،وقتلوا القنصل اإلسرائيلي في
اسطنبول )(٢
االنقالب الثالث :
حدث في أيلول/سبتمبر  ،١٩٨٠وسط ظروف داخلية صعبة ،و ذكر الجنرال كنعان إيفرين في
البيان )": (١اضطرت القوات المسلحة التركية النتزاع السلطة بھدف حماية وحدة البلد واألمة
وحقوق وحريات الشعب وضمان أمن حياة الناس وممتلكاتھم وسعادتھم ورخائھم ،ولضمان
تطبيق القانون والنظام ،وبتعبير آخر ،استعادة سيادة الدولة").(٣
)(١حسني مجلي،تركيا صراع الھوية ،ملفات خاصة الجزيرة ،مركز الجزيرة للدراسات،الدوحة،الجزيرة نت "ملفات خاصة"
،٢٠٠٦ص.٥٥انظرا الرابطhttp://www.aljazeera.net/specialfiles/pages
)(٢نفس المرجع.ص.٥٦
)( ٣عقيل سعيد محفوظ  ،جدليات المجتمع والدولة في تركيا ،مرجع سابق ،ص.٥٠
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حيث كانت تركيا تعيش ظروف التمرد الكردي في جنوب شرق البالد ،باإلضافة إلى صعود
القوى اليسارية ،في الوقت ذاته شھدت المنطقة على الصعيد اإلقليمي تداعيات الثورة اإليرانية،
واندالع الحرب العراقية – اإليرانية واالحتالل السوفيتي ألفغانستان ،وكان كل ذلك يجري في
غمرة الحديث عن نظرية الحزام األخضر"نظرية بريجنسكي" ضد االتحاد السوفيتي.
وقد برر الجيش أسباب انقالبه من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية ،والقضاء على الفوضى
وتوفير األمن للمواطنين ،والحفاظ على سالمتھم وممتلكاتھم ،باإلضافة إلى النھوض بھيبة الدولة
وخلق نظام جمھوري علماني حقيقي).(١
وقد فشل جميع رؤساء الوزراء الذين حكموا البالد بعد ذلك العام بمن فيھم الذين استھدفھم
االنقالب العسكري المذكور ،ومنھم سليمان ديميريل وبولنت أجاويد ونجم الدين أربكان ،من
تغيير ھذه المواد األخرى المناقضة للديمقراطية وھو ما يؤكد " حالة الخوف النفسي " التي يعاني
منھا السياسيون األتراك من جنراالت الجيش .
ثالثــا ً :العالقة الثنائية في ظل تصاعد نفوذ اإلسالم السياسي )(٢٠٠١-١٩٨١
تتسم العالقة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية في تركيا بقدر من الخصوصية والتميز،
فقد مارس الجيش التركي عبر سيرته التاريخية دوراً رئيسا ً في الحياة السياسية سواء من خالل
تولى عسكريين الحكم ،أو من خالل النفوذ الواسع الذي يمارسه العسكريون في الحياة السياسية
أو من خالل سياسة االنقالبات العسكرية لإلطاحة بالحكومات التركية المنتخبة ).(٢
إال أن العالقة الثنائية بدأت تأخذ طابعا ً آخر بوصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام
 ،٢٠٠٢حيث بدأ الصدام تدريجيا بينھما ،واتضح ذلك في العام  ،٢٠٠٧عندما تم تقديم مرشح
من قبل حزب العدالة والتنمية ،وفي العام  ،٢٠٠٨جرت محاولة إغالق مقرات الحزب ،وفي
عام  ،٢٠٠٩تورط بعض ضباط الجيش في محاولة إنقالبية ضد الحكومة ). (٣
و خالل ھذه الفترة باتت المؤسسة العسكرية التركية تعاني مما يسمى بأزمة الھوية وھي ذات
بعدين متناقضين بشأن دورھا في النظام السياسي التركي أوالً وفي الدور اإلقليمي لتركيا،
وطلب العضوية األوروبية ثانيا ً.
ظاھرة اإلسالم السياسي في بلدان الشرق األوسط "العربية منھا "واإلسالمية تعاني مشكلة في
البنية والرؤية المتضاربة حول برنامج ونظام المستقبل السياسي ،وكيفية دمج ھذا النوع من
التيار اإلسالمي في التجربة السياسية للدولة المدنية الحديثة ،وتالفي األخطاء التي تعيشھا ھذه
)(١فالديمير ايفانوفيتس دانيلوف ،الصراع السياسي في تركيا األحزاب السياسية والجيش،ترجمة يوسف الجھماني ،دار حوران
للطباعة والنشر،دمشق،ط ،١٩٩٩ ، ١ص.٣٨٥
)( ٢صافيناز محمد أحمد ،العالقة بين الجيش والحكومة بين الصدام والتكيف ٢٠١٠/٤/٢١،انظر الرابطwww.al.seyassah.com
)(٣نفس المرجع.
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التيارات اإلسالمية ،مع وجود ھوة بين النظام وھذه التيارات ،مع عدم االلتقاء في البرامج
السياسية لكال الطرفين ،لذلك برز النموذج التركي في ھذا المجال ،ليقود عجلة الديمقراطية في
تركيا و ليثبت للعالم انه باإلمكان أن يكون ثمة تعايش بين اإلسالم والديمقراطية ،وأن اإلسالم
ليس عقبة في طريق التقدم والحداثة والتنمية المستدامة ،وأنه ينسجم أيضا ً مع البيئة السياسية
ويتوافق برنامجه السياسي مع الحداثة والتقدم.
ولعل أكثر المبررات منطقية لھذا التوجه ھو اعتماد العلمانية كأحد أسس النظام السياسي
والحقوقي في تركيا ،أ َثر سلبا ًفي العالقات التركية – اإلسالمية ،وساھم في تعميق العزلة التي
إختارھا أتاتورك وحلفاؤه من بعده ،بل إن بعض المفكرين األتراك المنتمين إلى التيارات
اإلسالمية ،يرون إن حجر الزاوية في تحديد عالقات تركيا إقليميا ً ودوليا ً ھو مقدار الجذب
الحضاري لھا ،وعلى ھذا فان الدولة التركية وفي وضعھا الراھن بعيدة عن التجاذب مع أوروبا
أو الواليات المتحدة األمريكية ،لذا ال ينظر ھؤالء المفكرون إلى تدخل تركيا في عالقات وثيقة
مع الدول اإلسالمية على المدى البعيد ألنه ال يوجد في ھذه العالقات ما ھو
مغر ومفيد )(١
ٍ
بالنسبة لتركيا.
والدة أول حزب سياسي بھوي ًة إسالمية:
يُعد نجم الدين أربكان من أبرز زعماء تركيا اإلسالميين حيث كانت تركيا تعيش في ظل
العلمانية وشدتھا ،وكان أربكان قد أنشأ عام ١٩٧٠م حزب النظام الوطني). (٢الذي كان أول
يمض تسعة أشھر على والدة ھذا الحزب
تنظيم سياسي يتبنى بوضوح الھوية اإلسالمية  ،ولم
ِ
حتى تم حله بعد إنذار من قائد الجيش آنذاك "محسن باتور" فقام أربكان بتأسيس ،حزب السالمة
عام ١٩٧٢م وفاز ب٥٠مقعداً ،مما ساعده عام  ١٩٧٤على دخول الحكومة اإلئتالفية مع حزب
الشعب الجمھوري ،وتولي أربكان نائب رئيس الحكومة آنذاك منذ ذلك الحين أصبح مرغوبا ً
بالتيار اإلسالمي في تركيا عمليا ً ،وكان أربكان واضحا ً في مطالبه ،وعمل على توسيع
االتصاالت واالنفتاح مع العالمين العربي واإلسالمي ،وتبنى القضية الفلسطينية ،و في العام
 ١٩٨٠تقدم بمشروع قطع العالقات مع إسرائيل وتم حجب الثقة آنذاك عن وزير الخارجية نجم
الدين أربكان ،وقام الجنرال كنعان يفرن باالنقالب على الحكومة ،وأدخل أربكان السجن حتى
عام  ،١٩٨٣حينھا أسس حزب "الرفاه الوطني" ،الذي شارك في االنتخابات التي جرت في
نفس العام ،حيث لم يكن مستعداً لھا ،لكنه في انتخابات عام  ١٩٩٦حصل على األغلبية وشكل
الحكومة مع حزب "الطريق القويم "برئاسة رئيسة الوزراء آنذاك تانسو تشلر .ويُعد أربكان
)(١محمد نور الدين،تركيا في الزمن المتحول قلق الھوية وصراع الحضارات،رياض الريس للكتب والنشر،بيروت ،ط،١
.١٩٩٧ص.٢٩
)(٢طارق عبد الجليل،الحركات اإلسالمية المعاصرة في تركيا .،مرجع سابق ص.٨٩
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أول من أتاح المجال للمشاركة اإلستراتيجية مع العالم اإلسالمي في نفس العام ،حيث زار العديد
من الدول اإلسالمية والعربية وشكل مجموعة الثماني اإلسالمية التي تضم ثمان دول إسالمية ،
إلعادة المد اإلسالمي لتركيا واإلرث التاريخي لھا ،وتم حظر الحزب عام  ،١٩٩٨فتأسس
حزب "الفضيلة " الذي تم حظره وعدم ممارسته للعمل السياسي في العام .(١)٢٠٠٠
نتيجة المواجھة مع المحكمة الدستورية التركية وإتھامه ،بخرق تعاليم العلمانية ،فكان جوھر
النزاع بين الطرفين العلماني واإلسالمي ھو "الحجاب" ،ولكن بشكل تدريجي حاول حزب
"العدالة والتنمية" عدم المواجھة مع النظام العلماني المتمثل في المؤسسة العسكرية،ونجح في
ذلك مع الحفاظ على الطابع العلماني للدولة) ،(٢وقد تأثر النموذج العلماني التركي بالنموذج
الفرنسي للعلمانية على عكس النموذج االنجلوساكسوني،الذي كان أكثر تطوراً ،حيث كانت
عقيدة الدولة مسيحية لكنھا تتبع نظاما ً علمانيا ً ).(٣
عموما ً تدرجت والدة الحزب السياسي اإلسالمي بزعامة أربكان  ،وصوالً إلى حزب السالمة
المنبثق من حزب النظام الوطني ،ولكن على أثر اإلنقالب العسكري في العام  ،١٩٨٠تم منع
حزب السالمة مع سائر األحزاب األخرى من النشاط السياسي ،إال انه عندما سمح النظام
السياسي مرة أخرى بالعمل الحزبي لألحزاب المحظورة ،أسس  ٣٣شخصا ً ممن كانوا منتسبين
إلى حزب السالمة السابق "حزب الرفاه" وذلك في  ١٩يوليو/تموز  ،١٩٨٣واعترض مجلس
األمن القومي على  ٢٧شخصا ً من مؤسسي الحزب ،حتى ال يصل عدد المؤسسين إلى الحد
الكافي لخوض االنتخابات ،إال أن الحزب خاض اإلنتخابات النيابية عام ،١٩٨٤وحصل على
 %٤.٤من األصوات ،وقد حصل الرفاه على أول نتيجة ھامة في اإلنتخابات المحلية التي
أجريت في العام ١٩٨٩م ما نسبته  ،%٩.٤ودخل انتخابات ١٩٩١م متحداً مع حزب العمل
القومي واإلصالح والديمقراطي ،ووصلت النسبة إلى  %١٦.٦٨وكانت ھذه المرة األولى
لدخول حزب الرفاه المجلس) (٤وخاض الحزب االنتخابات البلدية عام  ،١٩٩٤وفاز أيضا
بنسبة  ،%٩.٨وكانت من األسباب فوز ھذا الحزب ،انقسام اليمين واليسار ،وفضالً عن ضم
األكراد أصواتھم لھذا الحزب ،وشعور المواطن باإلسالم ،وان العلمانية لم تساعد المواطن ولم
تقدم له الدعم المطلوب ،وھناك سبب ھام في نجاح الحزب ھو رغبة الحركات اإلسالمية
،وخاصة الحزب في تفعيل اإلسالم الموجود تحت إشراف الدولة في نمط إيديولوجي ،وسياسي
لمواجھة الفكر اإلسالمي الراديكالي واالشتراكي الذي ھدف إلى إحداث تغيير في المستوى
 مجموعة الدول الثماني اإلسالمية :إيران اندونيسيا ،مصر،ماليزيا،تركيا،باكستان،نيجيريا،بنجالدش.
)(١عبد الباقي خليفه،نجم الدين اربكان صانع أسس تركيا الحديثة،صحيفة المسلم ١٤٣٢/٣/٢٧،ھـ.
)isik gurleyen ,the west in turkish policial islam,izmir university of ecomomiecs,2007. (٢
)pina rtank,poli cal islam in turkey:astate of controlled secularity,Turkish studies,vol 6,no1,p6. (٣
)(٤طارق عبد الجليل،الحركات اإلسالمية في تركيا،مرجع سابق ص.١١٧-١١٦
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االجتماعي .وتجدر اإلشارة إلى أن تجربة إدارة البلديات التي خاضھا الحزب تك َيفت مع من
حوله ،فھو لم يتدخل في الحياة اإلجتماعية ،والتربوية والثقافية ،بإستثناء بعض الحاالت الخاصة
وحمالت التغيير والتعديل البسيطة ،فأربكان أراد أن يلعب اللعبة السياسية الديمقراطية جنبا ً إلى
جنب مع األحزاب العلمانية التي تزاحمه على كسب ود الجماھير التركية المختلفة المذاھب
والمتنوعة طبقيا ً).(١
ثم كان اإلنتصار األكبر للرفاه في االنتخابات النيابية التي جرت في  ٢٤كانون أول/ديسمبر عام
 ،١٩٩٥حيث فاز بنسبة  %٢١من األصوات واحتل المركز األول ،لتسنح الفرصة التاريخية
أمام الرفاه لتشكيل حكومة جديدة في حزيران/يونيو عام  ١٩٩٦برئاسة نجم الدين أربكان للمرة
األولى في تاريخ تركيا الحديثة ،بالمقارنة فإن طرح اإلسالم المعتدل الذي عقب اإلنقالب
العسكري عام ١٩٨٠م وتبناه أوزال ،قد مھد الطريق أمام طرح "النظام العادل "الذي تبناه
حزب الرفاه اإلسالمي بزعامة أربكان للوصول إلى السلطة ) ،(٢غير أن وصول حزب الرفاه
اإلسالمي بزعامة أربكان لسدة الحكم قاد إلى مواجھة مباشرة بين المؤسسة العسكرية المتمثلة
في الجيش واإلسالم السياسي ،وزاد من حدة المواجھة إحساس الجيش بخطورة تغلغل حزب
الرفاه في المجتمع -التعليم واإلقتصاد والمؤسسات الدينية -بل وفي المؤسسة العسكرية ذاتھا،
لذلك قرر الجيش إبعاد أربكان وحزبه عن الحكم في حزيران /يونيو عام ، ١٩٩٧ونجح في
إبعادھم نھائيا ً عن السياسة بشكل عام بقرار من المحكمة الدستورية ،ففي  ١٦كانون ثاني/يناير
ٌ ١٩٩٨منع أربكان وسبعة من قادة الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات ،كما
تم توجيه إنذار من قبل رئاسة األركان باتخاذ سلسلة إجراءات لمكافحة التيار اإلسالمي في
٢٠آذار /مارس  ،١٩٩٨بذلك يكون الجيش قد استعاض عن االنقالب العسكري بانقالب مدني
في مواجھ ٍة مع اإلسالم السياسي ،ولكن ھذا اإلنقالب المدني الذي نفذته المؤسسة العسكرية لم
يُنه الصراع بين الجيش واإلسالم السياسي).(٣
اعتبرت اإلجراءات التي اتخذت في شباط/فبراير ١٩٩٧إنقالبا ً أبيضا ً حيث اكتفى فيه الجيش
بإخراج الدبابات إلى الشوارع في أنقرة ،ليضطر رئيس الوزراء نجم الدين أربكان إلى االستقالة
قبل أن يصل الجيش إلى مقر رئاسة الحكومة ،وبرز في ھذا اإلنقالب حدة الصراع العلماني
اإلسالمي الذي دفع إلى تدخل الجيش مرة أخرى للسبب ذاته ،السيما وأن أربكان قام خالل العام
خف فيھا رغبته بتغيير معالم أساسية في النظام
الذي تولى فيه رئاسة الحكومة بإجراءات لم يُ ِ

)(١طارق عبد الجليل،الحركات اإلسالمية في تركيا،مرجع سابق ،ص.١٢٣
)(٢رضا ھالل ،السيف والھالل،من أتاتورك إلى اربكان،مرجع سابق.ص٢١
)(٣نفس المرجع،ص.٢٢

٢١

العلماني التركي الذي يؤكد الجنراالت أنھم أصحابه وحماته باسم األمة التركية إلى األبد )،(١من
ھنا بدأ اإلسالم السياسي يرى النور .وفي الفصول التالية سنوضح كيف استطاع زعماء األحزاب
اإلسالمية من مواجھة العلمانية بالطرق السياسية ،حتى ال تلقى مصير الحكومات السابقة والدليل
على ذلك نجاح حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان الذي تتلمذ على يد أربكان .
تعقيبا ً على انقالب  ٢٨شباط  /فبراير  ،١٩٩٧كانت نقطة التحول البارزة في مسار تطور دور
" اإلسالم السياسي " في السياسية التركية عندما أصبح حزب الرفاه برئاسة  -نجم الدين أربكان -
شريكا ً رئيسيا ً في حكومة حزب الطريق الصحيح برئاسة تانسو تشيلرعند ترؤسه الحكومة ،وكان
ذلك مثار دھشة وقلق في تركيا  ،وقد أعتبرت المؤسسة العسكرية أن التحالف مع حزب الرفاه
يشكل تھديداً جديا ً لمبادئ الجمھورية والعلمانية ،غير أنھا أرادت أن تبقى مراقبا ً للوضع ،ولكن
مجلس األمن القومي التركي مارس ضغوطا ً شديداً من أجل تنفيذ مجموعة إجراءات ومطالبات
خاصة بتطھير المؤسسات من األصوليين اإلسالميين ،و تطبيق قرارات تؤكد علمانية الدولة ).(٢
كان إلنقالب سنة ) ،١٩٩٧الھادئ( مضاعفات كثيرة  ،فقد مھد الطريق أمام مراجعة ذاتية جدية
بين اإلسالميين في تركيا ،مما أدى في النھاية إلى تصدعات إيديولوجية وجيلية في الحركة
اإلسالمية ،وعندما أسس رجب طيب أردوغان وعبد ﷲ غول حزب العدالة والتنمية في
العام ،٢٠٠١رفضا إضفاء صفة" اإلسالمي" عليه ،ووصفا عقيدة الحزب الجديد بالديمقراطية
المحافظة ،لقد أقنع إنقالب  ،١٩٩٧الجناح المعتدل واإلصالحي في حزب الرفاه بضرورة انتھاج
مقاربة جديدة حيال منافع الديمقراطية الليبرالية وعضوية تركيا إلى اإلتحاد األوروبي).(٣
وھذا بالفعل كان له تأثيراً كبيراً على نجاح حزب العدالة والتنمية ،في الوصول للحكم،
واالستمرار ألكثر من والية ،كما أن رفض الحزب الجديد للسياسات القديمة لألحزاب اإلسالمية،
جعل منه قبول حتى عند المؤسسة العسكرية وان كان بحذر ،وھذا ما ستبينه دراستنا الحقا ً من
خالل إستعراض اإلصالحات التي قام بھا الحزب مما أكد نجاحه في إدارة الحياة السياسية
بالشكل الصحيح ،وحتى قبول الغرب لھذه السياسات باإلضافة إلى الدول اإلسالمية والعربية.
كان ھذا الصراع األول بين المؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي متمثالً في نجم الدين أربكان
وحزبه ،على الرغم من حدوث ثالثة انقالبات عسكرية مباشرة إلسقاط حكومات مدنية منتخبة
وحكم من خاللھا الجيش بالقوة ،وكانت ھناك مبررات لكل إنقالب حسب الفترة التي نفذ فيھا إال
انه ثمة آليات ومؤسسات اعتمدت عليھا المؤسسة العسكرية في السيطرة على الحكم في
) (١رضا ھالل ،السيف والھالل،من أتاتورك إلى اربكان،مرجع سابق  ،ص.٥٦
)(٢عقيل سعيد محفوظ،جدليات المجتمع والدولة في تركيا المؤسسة العسكرية والسياسة العامة،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اإلستراتيجية،أبو ظبي،ط،١،٢٠٠٨ص.٥٥-٥٤
)(٣عمر تشبينار،سياسة تركيا في الشرق األوسط بين الكمالية والعثمانية الجديدة،أوراق كارنيغي،عدد .٢٠٠٨ ،١٠ص١٤

٢٢

الجمھورية التركية ،بعد وفاة مؤسسھا أتاتورك وھذا ما سوف نتطرق إليه في الفصل الثالث من
الدراسة ،من خالل تسليط الضوء على دور ھذه المؤسسات في الحياة السياسية وطبيعة العالقة
بينھا وبين المؤسسة العسكرية ،وما ھي المصالح المشتركة التي تجمع بينھما وتخدم الطرفين
لتنفيذ إستراتيجية مشتركة بينھما.
خالصة
تناول الفصل الثاني من الدراسة عدة مفاصل تاريخية مرت بھا تركيا ،منھا تأسيس الجمھورية
التركية الحديثة بقيادة أتاتورك ،بعد السيطرة الكاملة من قبل المؤسسة العسكرية على القرار
السياسي ،ثم انتقلت البالد إلى حكم التعددية الحزبية بعد وفاة أتاتورك ،كما أنھا عاشت أربع
انقالبات ،ثالث منھا استخدمت القوة من خاللھا والرابع عبر التھديد والوعيد ،كما بدت معالم

اإلسالم السياسي تطفو على السطح أثر إنقالب عام .١٩٩٧

٢٣

الفصل الثالث
أثر المحددات الداخلية والخارجية في دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية
أوالً :المحددات الداخلية
 -١مؤسسات المجتمع المدني ) جماعات الضغط ورجال األعمال (
 -٢ال ُمجمع الصناعي العسكري التركي
 -٤األحزاب السياسية

ثانيا ً :المحددات الخارجية
 -١العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية
 -٢التعاون العسكري اإلسرائيلي
 -٣العالقة مع دول الجوار

٢٤

مقدمــــة
سوف تتناول الدراسة في ھذا الفصل محددات تدخل المؤسسة العسكرية في صنع القرار
السياسي التركي،ومدى تأثير ھذه المحددات الداخلية المتمثلة في جماعات الضغط ورجال
األعمال ومؤسسات المجتمع المدني ،وأيضا ً تأثير المحددات الخارجية من خالل التدخل
األمريكي واألوروبي في الحياة السياسية وھما األكثر تأثيراً على صانع القرار في تركيا،
واألخير كان بمثابة حلم األتراك باالنضمام إلى اإلتحاد األوروبي وكسب العضوية األوروبية،
وعالقة تركيا بإسرائيل ،ومدى انعكاسھا على العالقة مع أوروبا ،دور كل ما سبق له تأثير كبير
على الحياة السياسية و صنع القرار في تركيا.

أوالً :المحددات الداخلية
تتصف الحياة السياسية واالجتماعية في الجمھورية التركية الحديثة بالعديد من الخصائص
المثيرة ،إلى جانب خصوصية الفكر العلماني في بلد مسلم كتركيا ،باإلضافه إلى دور المؤسسة
العسكرية في لعب دور كبير في الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية ،مع وجود مجتمع مدني
متماسك ومتين لدولة كتركيا ،لھا إرث إسالمي وتاريخي ،وحكمت جزءاً كبيراً من العالم قرابة
ستة قرون .حيث شھدت نظاما ً مركزيا ً قويا ً في تلك الفترة ،وكان للجيش دور كبير في بناء تركيا
وعسكرة المجتمع ،حتى أنه كان اآلباء عندما يفتخرون بأبنائھم ،يقولون ":إن ابني سوف يصبح
جنرال في المستقبل" ،ومع ذلك استطاعت تركيا أن تحافظ على مجتمع مدني خارج إطار الھيمنة
والسيطرة من قبل التيارات اإلسالمية واأليديولوجية المختلفة). (١
على الرغم من أن ھناك تباين وتجاذب في الحياة السياسية ،إال أن الجمعيات األھلية ومؤسسات
المجتمع المدني حافظت على اإلستقاللية على قدر المستطاع بين التيارات اليسارية و اإلسالمية ،
ومع السيطرة القھرية من قبل المؤسسة العسكرية ،للمجتمع بأكمله من خالل استخدام القوة
العسكرية إال أنھا بدأت تتالشى تدريجيا ً في ظل اإلصالحات السياسية واالقتصادية ،التي تشھدھا
تركيا خالل حكم حزب العدالة والتنمية ،مما أدى ذلك إلى تراجع في دور المؤسسة العسكرية في
الحياة السياسية ،فما دور المحددات الداخلية؟

)(١حسن محلي،عسكر تركيا ،انحياز مطلق للعلمانية،الجزيرة نت،ملفات خاصة،٢٠٠٦،ص.٥٤

٢٥

 -١مؤسسات المجتمع المدني
في ضوء رؤية أتاتورك لبناء دولة تركيا الحديثة " العلمانية"  ،بدأ عام  ١٩٢٣بتشكيل المحتوى
السياسي للدولة والذي صاغه عبر الدستور والقوانين المختلفة ،وأكد من خاللھا على قيم
الديمقراطية والفصل التام بين السلطات الثالث الرئيسية"التشريعية والقضائية والتنفيذية"،
وحريات الرأي والتعبير والتنظيم االجتماعي وحق الملكية الخاصة وفصل الشئون الدينية عن
الدولة ٠
وبقيت القوانين التركية المختلفة تحمي الحريات العامة واألساسية ،ولم تتأثر ھذه الحقوق
باإلنقالبات العسكرية ،كما لم تتأثر بالصعود المتزايد للتيارات واألحزاب اليسارية في الستينات
ونفوذھا عبر النقابات العمالية ،كما لم يتم االنقضاض على ھذه المبادئ نتيجة تزايد دور اإلسالم
السياسي منذ مطلع الثمانينيات).(١
وتعتبر جمعية رجال األعمال األتراك -التي تضم أغنى رجال األعمال في تركيا -من المؤسسات
التي تعمل على حماية العلمانية ،ويترأس ھذه الجمعية أحد القطبين األكثر غنى ،وھي مجموعة
"صبانجي ومجموعة كوخ " وتسعى ھذه الجمعية للحفاظ على علمانية الدولة من أجل مصالحھا
اإلقتصادية  ،حيث تعتبر اإلستقرار السياسي أساسيا ً في تنمية ثرواتھم ).(٢
وھناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات التي تعتبر نفسھا حامية للعلمانية في تركيا
ومنھا جمعية الحياة العصرية ،وجمعية الفكر األتاتوركي ،ووقف التعليم التركي ،وجمعية
أتاتورك للغة والتاريخ ،ونقابة المحامين ،والعديد من الجمعيات األھلية .
حيث يستمد الجنراالت األتراك قوتھم من ھذه المؤسسات وخاصة الدعم الموجه من مؤسسة
رجال األعمال الكبار ووسائل اإلعالم الكبيرة التي تساھم في لعب دوراً أساسيا ً في إعداد وتھيئة
الشارع التركي لإلنقالبات العسكرية بأساليب ذكية ،فثمة مصالح متشابكة بين رجال األعمال
الكبار والمؤسسة العسكرية .
سعت المؤسسة العسكرية لعسكرة المجتمع التركي وخصوصا ً بعد تعديل الدستور عام ، ١٩٨٢إذ
بدأت بتعيين جنراالت داخل عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني ومجالس إدارتھا ومؤسسات
العدالة من أجل الرقابة ،واستمرت ھذه التغييرات التي حدثت من قبل المؤسسة العسكرية في
السيطرة على المؤسسات المدنية حتى انتخابات  ٢٠٠٢التي فاز بھا بأغلبية حزب العدالة والتنمية
الذي قام بدوره في محاولة تعديل الدستور وبسط السيطرة على الحياة السياسية وأخذ يعمل على

)( ١منال لطفي ،الجمعيات األھلية في تركيا ،المجتمع المدني بين السياسي واالجتماعي،السياسة الدولية،عدد  ١٩٩٨، ١٣١ص.١٤٥
)( ٢فكري شعبان ،نشأة العلمانية وقواھا في تركيا،،مرجع سابق،ص.١١

٢٦

نقل تركيا إلى الدولة المدنية ،فإستمرارية نجاح الحزب دليل على رضا مؤسسات المجتمع المدني
على برنامج الحكومة وإصالحاتھا السياسية واإلقتصادية ).(١
وفي سياق تناول دور مؤسسات المجتمع المدني ورجال األعمال في التأثير على الحياة السياسية
ومساندة المؤسسة العسكرية في صناعة القرار ،ارتبطت عدة شخصيات بھذا العمل العسكري
واإلقتصادي في )آن واحد( للحفاظ على قوة المؤسسة العسكرية ماليا ً وعسكريا ً ،ومن ھذه
الشخصيات – على سبيل المثال ال الحصر:(٢)-
شھاب كوكاتو بكو

وزير صناعة

 -مصطفى كامسماز

جنرال

 -زكي يافوز تورك

وزير دفاع

 -نامق كمال ارسو

قائد القوى البرية

التي إمتلكت مناصب عسكرية حساسة وارتبطت بالمؤسسات اإلقتصادية ،حتى تبقى كينونة ھذه
المؤسسة قائمة ،والحفاظ على استمراريتھا دليل على الترابط بينھا ،إال أن ھذا الترابط بدأ
بالتراجع مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى دفة الحكم عام .٢٠٠٢
أما بخصوص النقابات العمالية فيمكن القول ،أنھا أقوى تنظيم أھلي في تركيا ،وقد استطاعت
الحركة النقابية التركية أن تطور إشكاال تنظيميا ً ھاما ً ،وذلك بسبب نمو حجم الطبقة العاملة
الحديثة،وأھم النقابات العمالية في تركيا ،اإلتحاد التركي للنقابات ،إتحاد نقابات العمال الثوريين،
إتحاد نقابة العاملين ،ونقابة العمال).(٣
علما ً بأن األيدي العاملة التركية تعادل سكان الجمھورية السورية ،ھذا مما يجعل للنقابات العمالية
أھمية كبيرة في الحياة السياسية ،فسابقا ً كانت العلمانية مسيطرة على النقابات ،أما اليوم فاألمر
اختلف تماما .فھناك حكومة منتخبة ديمقراطيا ً،وتتيح المجال لمؤسسات المجتمع السياسي العمل
بحرية ،ليس في المجال المھني فحسب،بل في العمل السياسي .
وأنھا كانت بعيدة عن الخلط بين العمل السياسي والعمل المھني ،لذا فإن دور مؤسسات المجتمع
المدني ،في الحياة السياسية ينعكس على األحزاب السياسية المتنافسة.

)(١طارق عبد الجليل،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج،مرجع سابق،ص.٧٣-٧٢
)(٢عقيل سعيد محفوظ،جدليات المجتمع والدولة في تركيا ،مرجع سابق.،ص١٩٤
)( ٣منال لطفي،الجمعيات األھلية في تركيا،مرجع سابق ص .١٤٥

٢٧

 -٢ال ُمجمع الصناعي /العسكري التركي
لعل من أبرز ما يميز الدول عن بعضھا البعض ،ومكانتھا اإلقليمية والدولية ،ھو شيء مھم
جداً ،أال وھو الصناعة بشتى أنواعھا ،والدولة تقاس بقوتھا العسكرية إضافة للقوة االقتصادية
وال يمكن ألي دولة أن تكون صاحبة قرار سياسي مستقل دون أن تكون قوية عسكريا ً واقتصاديا ً،
فالجيوش أيضا ً لھا دور فعال في مجال الصناعة سواء على الصعيد العسكري أم المدني ،فبناء
اقتصاد قوي في الدولة يحميھا من المخاطر الخارجية والداخلية .
وفي ھذا السياق تبلور المفھوم السياسي للثورة الكمالية في ركائز ثالث ھي:القومية ،والعلمانية،
والعقالنية ،وما إقتضاه ذلك من ضرورة إقامة إقتصاد وطني متحرر من سيطرة الماضي -الذي
كان متمثالً في حكم العسكر -يتمتع فيه األفراد بالحرية الشخصية في التملك ،والدولة في تسيير
اإلقتصاد ،وبمنھج قوي يعطيھا حق إحتكار إدارة المشروعات االقتصادية الكبرى ،التي يلزمھا
رأس المال الكبير ،ولھا أثرھا على المسار اإلقتصادي العام). (١
إضافة لما سبق ذكره ،فإن المؤسسة العسكرية في الدولة المتقدمة والديمقراطية تلعب دوراً ھاما ً ،
في حياة الشعب وطبقات المجتمع وتحسين الوضع االقتصادي والصناعات المختلفة ،ويتجسد ذلك
من قِبل المؤسسة العسكرية التركية في عدة مواضيع منھا -:
 دعم قوى األمن الداخلي وحفظ النظام العام في الدولة . إمداد الدولة بالعمالة الماھرة من المجندين الذين يتم تسريحھم ،والذين يتلقون خالل فترةتجنيدھم أرقى مستويات التدريب المھني في المجاالت المختلفة .
 اإلسھام في عمليات إستصالح مساحات جديدة من األراضي وعمليات تمھيد ورصف طرق)الخدمة الوطنية().(٢
وھنا ترى الدراسة أن المؤسسة العسكرية التركية لعبت دوراً كبيراً في نقل الجمھورية التركية
إلى الحداثة و تنمية القدرات البشرية ومساندة األيدي العاملة .ولكن ما ھي المجاالت العسكرية
التي تندرج ضمن إھتمام ال ُمجمع الصناعي /العسكري التركي ،وكيف أثرت ھذه المجاالت في
دعم نفوذ المؤسسة العسكرية في صنع السياسة؟
لإلجابة على ھذا التساؤل ،سيتم إستعراض األتي:

)(١تھاني شوقي عبد الرحمن،نشأة تركيا الحديثة،دار العالم العربي،القاھرة،ط،١،٢٠١١ص.٣٢٨
)( ٢جميل عفيفي،الدور ،القوة العسكرية التركية في ظل الدور اإلقليمي الجديد،صحيفة األھرام .٢٠١١/٩/٢٢،

٢٨

اإلنفاق العسكري
تحظى مخصصات اإلنفاق العسكري في تركيا بأھمية خاصة ضمن ميزانية الدولة  ،لما يحققه
ذلك من تطلعات وأطماع تركيا ،ويمكن مالحظة ارتفاع ميزانيات الدفاع للقوات المسلحة التركية
إعتباراً من  ١٩٩٠حتى  ،٢٠١١حيث تراوح خالل التسعينات ما بين )  ( ٩-٧مليار دوالر
وتحظى تنمية القدرات العسكرية في تركيا بأھمية خاصة ،نظراً للدور الذي يلعبه الجيش في
السياسة التركية ).(١
القوات المسلحة التركية والصناعات العسكرية:
المؤسسة العسكرية واحدة من أبرز مؤسسات النظام السياسي وھي األقدم واألكثر تنظيما ً في
تاريخ الدولتين العثمانية والتركية ،وكانت في الواقع وما تزال عماد الدولة ،بل ھي المؤسس
للدولة الحديثة" ،وقامت بدور جوھري في الدفاع عن البلد وفي تحديث وتطوير المجتمع)،(٢
وتعتبر المؤسسة العسكرية التركية األكثر شمولية من غيرھا من مؤسسات الدولة ،فھي تضم
القوات المسلحة التركية التي يتكون منھا الجيش التركي ،القوات الجوية ،القوات البحرية ،قوات
الدرك وحرس السواحل من ضمن قوات األمن الداخلية وتتبع وزارة الداخلية التركية ال القوات
المسلحة .وفي وقت الحرب يتم ضمھم للقوات البحرية والجوية التي تتبع بدورھا القوات
المسلحة التركية ).(٣وأن كل ھذه األجھزة العسكرية السابقة تتبع مجلس األمن القومي ،وحسب
المادة  ١٨من الدستور يتكون "من رئيس الوزراء ،ورئيس ھيئة األركان ،ومساعدي رئيس
مجلس الوزراء ووزراء العدل والداخلية ،والدفاع ،والخارجية ،وقادة القوى البرية والبحرية
وقائد الجندية ،ويكون برئاسة الجمھورية") ،(٤ولقد ظھر االھتمام باإلنتاج العسكري في تركيا
منذ السنوات األولى لتأسيس الجمھورية التركية  ،فخالل السنوات  ١٩٥٠-١٩٢٠كانت المديرية
العاملة للمصانع العسكرية ،تتولى التصنيع العسكري٠
وفي الثامن من آذار /مارس  ١٩٥٠أصبح اسمھا " المديرية العامة لمؤسسة الصناعات
الميكانيكية والكيماوية" وأنيطت إدارتھا بالمسئولين المدنيين وكانت ھذه المؤسسة تسد احتياجات
الجيش ببعض الصناعات الدفاعية) .(٥
فاإلھتمام بالصناعات العسكرية ساعد تركيا أيضا ً في لعب دور إقليمي في الشرق األوسط مما
جعلھا تنضم إلى أكثر من منظمة وحلف ،كحلف الناتو ،منظمة المؤتمر اإلسالمي وتحالفھا
)( ١جميل عفيفي،الدور ،القوة العسكرية التركية في ظل الدور اإلقليمي الجديد،صحيفة األھرام .٢٠١١/٩/٢٢،
)( ٢عقيل سعيد محفوظ،جدليات المجتمع والدولة في تركيا،مرجع سابق،ص١٤٨
)( ٣علي حسين باكير،الجزيرة نت،مركز الجزيرة للدراساتhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres،٢٠١٠،
)( ٤ناجي شراب،أبعاد العالقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية وآفاق التحول الديمقراطي في تركيا ،بحث غير
منشور،جامعة األزھر بغزة، ٢٠١٠،ص.١٥
)( ٥إبراھيم العالف ،نحن وتركيا ،مركز الدراسات اإلقليمية،الموصل.٢٠٠٧،ص.٥٧٥

٢٩

العسكري مع أكثر من دولة ،وفي أعقاب التدخل التركي في قبرص سنة ،١٩٧٤وخالل فترة
الحظر العسكري األمريكي تم التوجه إلى الصناعات الدفاعية وتم تشكيل )ھيئة إدارة ودعم
الصناعات الدفاعية سنة  ( ١٩٨٥بھدف تعزيز القوات المسلحة التركية ،وأسس لھا وقفية تتولى
تمويل اإلدارة المذكورة).(١
أما بنية المؤسسة العسكرية التركية وقدراتھا حيث يزيد عدد األشخاص الموائمين للخدمة
العسكرية في تركيا على  ١٢مليوناً ،وعدد من يدخل سن التجنيد أكثر من ٦٨٠ألفا ً كل عام
،ويتوزع حوالي  ٥١٥,١٠٠شخص يؤدون الخدمة العسكرية على صفوف القوات المسلحة بين
 ٤٠٢,٠٠٠للقوات البرية ،و ٦٠,١٠٠للقوات الجوية  ٥٣,٠٠٠،للقوات البحرية ،ويمكن للجيش
أن يجند  ٣٧٨,٧٠٠من المواطنين المؤھلين لألعمال العسكرية عند الضرورة ،ولدى األتراك
 ٤٠-٣٦ألفا ً من الجنود في قبرص التركية ،وحوالي  ٣٠٠٠جندي يعملون في إطار عمليات
األمم المتحدة )حلف الناتو( لحفظ السالم في أفغانستان وصربيا والجبل األسود ،ويعتبر الجيش
التركي ھو الثاني من حيث العدد في حلف الناتو بعد الجيش األمريكي).(٢
من خالل عرض اإلنفاقات العسكرية التركية خالل الفترة  ٢٠٠٥-١٩٩٨تبين قيمة اإلنفاقات
التركية على المؤسسة العسكرية .
الجدول التالي يبن قيمة اإلنفاقات السنوية على المؤسسة العسكرية خالل الفترة سابقة الذكر.
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نقال عن )جدليات المجتمع والدولة في تركيا ،عقيل محفوظ  ،ص .(١٥٢

إن األنباء التي تحدثت عن الصناعة العسكرية التركية عام ، ٢٠٠٨وبناء على ما نشرته
صحيفة )زمان( التركية من تصريحات عن " مراد باير" رئيس وكالء الصناعات العسكرية
التركية حيث قال  :إن بالده تنتج %٦،٤١من إحتياجاتھا العسكرية "وتخطط بحلول عام ٢٠١١
أن تتمكن من سد نصف إحتياجات الجيش من األسلحة والذخائر" ٠وفي عام  ١٩٨٥تم إنشاء
وكالة الصناعات العسكرية ،لتلبي اإلحتياجات العسكرية التركية ،و إنخرطت أيضا ً في أبحاث
ومشاريع تنموية بالتعاون مع الجامعات ،وھي مشروعات أعطيت فيھا األولوية لتجميع األنظمة
واألسلحة ،ونظم التحكم بالصواريخ ،والحرب االلكترونية ،ونظم المعلومات ،ويعمل في

)( ١إبراھيم العالف ،نحن وتركيا ،مركز الدراسات اإلقليمية،الموصل، ٢٠٠٧،ص.٥٦٧
)(٢عقيل سعيد محفوظ،جدليات المجتمع والدولة في تركيا،مرجع سابق ،ص.١٥٢

٣٠

الصناعات العسكرية التركية نحو  ١٠٠شركة ما بين متوسطة وكبيرة الحجم  ،مثل أسلسان
واوتوكار).(١
وعليه فالمؤسسات التعليمية وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية لھا دور كبير في الصناعات
العسكرية ،حيث إستغالل الموارد البشرية ،االستغالل األمثل ،وبفضل تلك األساليب استطاعت
تركيا أن تصل إلى اكبر الشركات العمالقة في التصنيع العسكري الجوي ،منھا مؤسسة "نور
ثروب جورمان ".
وبناء على ذلك دخلت تركيا عام ، ٢٠٠٢باعتبارھا الشريك السابع في برنامج  Jsfالمنتج
للطائرات مع كل من بريطانيا وإيطاليا ،وھولندا وكندا،و الدنمارك والنرويج ،ويتوقع بحسب
مؤسسة"باير" أن تنتج الصناعة الجوية التركية بحلول عام  ٢٠١٣الطائرة بنسبة %١٠٠
برخصة من لوكھيد مارتن ،مثلما حدث من قبل في إنتاج المقاتلة إف  ١٦بترخيص من شركة
أدنكس).(٢
ترى الدراسة أنه من خالل ما سبق ذكره  ،وإستناداً على الصناعات العسكرية التي إستطاعت
تركيا إنتاجھا ،أن تلعب دوراً كبيراً و محوريا ً على الصعيد اإلقليمي والعالمي ،وتعتبر تركيا ثاني
أكبر جيش في حلف الناتو ،والسابع عالميا ً من حيث التطوير ،وھذا يعتبر دافع وعامل داخلي
لتركيا وقوتھا العسكرية لتلعب دوراً سياسيا ً مستنداً على القوة العسكرية  ،فخالل السنوات ١٩٧٣
–  ١٩٩٨كانت القرارات الكبرى في تركيا تتخذ من قبل مجلس األمن القومي ويتضح من تشكيلة
المجلس ،أن وزن المؤسسة العسكرية التركية في الحياة السياسية قد ضمن بشكل فعال ومؤثر
سواء في القضايا المتعلقة بالشئون الداخلية أو الخارجية ).(٣

 -٣األحزاب السياسية
إن الدول تتغير مكانتھا )إقليميا ً وعالميا ً( حسب أوزانھا السياسية ،وإن طبيعة الحزب السياسي
الحاكم ،ھو الذي يكون له الدور األكبر في تغيير ھذا المفھوم ،ودور ومكانة الدولة التي يسيطر
عليھا  ،كما حدث مع حزب العدالة والتنمية ،حيث إنتقلت تركيا إلى مكانة سياسية و إقتصادية
قوية ،فاألحزاب السياسية التركية لعبت دوراً كبيراً في الحياة السياسية  ،فمنھا من تماشى وفق
العقيدة العسكرية التركية ومنھا من خالف ،وأخرى إندثرت ومنھا من بقي حتى اآلن).(٤
عموما ً ،لألحزاب التركية دور "كمتغير داخلي" في توضيح مدى العالقة الجدلية بين الجيش
والسياسة ،وھذا ما سوف يتم استعراضه على النحو التالي:
)( ١صحيفة البيان،٢٠٠٩/١٠/٢٣،انظر الرابطwww.abayan.co..4k
)( ٢نفس المرجع.
) (٣إبراھيم العالف ،نحن وتركيا،مرجع سابق،ص.٥٧٠
)( ٤نفس المرجع ،ص،٢٦

٣١

 حزب الشعب الجمھوري :
حزب الشعب الجمھوري ،ھو أكثر األحزاب تشدداً للعلمانية،وھو أقدم األحزاب التركية الذي
انشأ النظام الجمھوري والبرلمان في تركيا في التاسع من سبتمبر عام على  ١٩٢٣على يد
ؤسسه أتاتورك ،وأسس الجمھورية
أتاتورك ،وھو الحزب الذي كسب االستقالل القومي بريادة ُم ِ
وأنھي الخالفة ،ورسخ الوحدة الوطنية ،بفضل اإلصالحات التي حققھا في المجاالت التعليمية
واإلجتماعية ،كالقانون والتعليم).(١
وتعاقب على رئاسة الحزب من بعد أتاتورك ،وعلى إمتداد أربعين عاما ً كل من إينونو وبولنت
أجاويد ،وإثر إنقالب أيلول /سبتمبر  ١٩٨٠توقف نشاط الحزب مع سائر األحزاب األخرى في
العام  ،١٩٨١وأنقسم الحزب سابقا ً إلى حزبين ،ھما الحزب الشعبي الديمقراطي بزعامة اينونو و
الحزب اليساري الديمقراطي بزعامة بولنت اجاويد).(٢
وخالل فترة الجمھورية التركية الحديثة األولى حتى السماح بالتعددية السياسية ،كان الحزب
الواحد يحكم ،وھو يؤثر على السياسة الداخلية والخارجية وھو من يصنع القرار دون الرجوع
الى مؤسسة أخرى مشاركة في ذلك القرار ،بذا أصبح الحزب ينفرد باتخاذ القرار لفترة أربعة
عقود ،ونظام الحزب المسيطر على الحكم ھو الذي أدى إلى سيطرة المؤسسة العسكرية على
القرار السياسي.
ولقد برز دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ،من خالل استناده على ھذا الحزب في
تدعيم واستمرارية الطابع العلماني للدولة ،وكان يرفض أتاتورك ورفاقه مجرد السماح بالتعددية
السياسية  ،فكانت تلك الفترة تعتبر بمثابة الرجل الواحد ذو الحزب الواحد ،الذي يحكم تركيا
باإلضافة للمؤسسة العسكرية .
 الحزب الديمقراطي :
الحزب الوطني ھو حزب سياسي قومي يميني محافظ أسسه سليمان ديميريل عام  ،١٩٣٨تحت
اسم حزب الطريق القويم الذي تغير الحقا ً إلى الحزب الديمقراطي ،وحصل في االنتخابات
البرلمانية التركية في العام  ٢٠٠٧على  %٦من األصوات.
إنبثق ھذا الحزب من حزب الشعب الجمھوري ،تولي الحزب الديمقراطي السلطة في
١٤آيار/مايو ،١٩٥٠ليحل ألول مرة في تاريخ الجمھورية التركية بديالً عن حزب الشعب

)(١صحيفة البيان،٢٠٠٩/١٠/٢٣،انظر الرابطwww.abayan.co..4k
)(٢أحمد السيد تركي،األحزاب العلمانية في تركيا،السياسة الدولية،عدد،.١٩٩٨ ، ١٣ص١٤٨

٣٢

الجمھوري إال أنه ال فرق بين الحزب الديمقراطي وحزب الشعب الجمھوري طالما لم تتدخل
الحكومة في شئون الجيش الداخلية وتلبي مطالبه ،ولم تتخل عن مبادئ أتاتورك).(١
بدأ ما يمكن تسميته"اإلحياء اإلسالمي " في تركيا مع مجيء الحزب الديمقراطي إلى السلطة،
فعصر العلمانية الشاملة انتھى ،وبدأ النظر لإلسالم كھوية لتركيا ،وبدأت العلمانية تطرح كنظام
وليست كمذھب أو دين ،وإخترق التيار اإلسالمي بقوة الحزب الديمقراطي ،واتخذ مظلة للھجوم
على الكمالية).(٢
ھذا االنفراج في الحياة السياسية ،من قبل الحزب الديمقراطي ،أتاح الفرصة للتيارات اإلسالمية
للعمل بحرية ،وإظھار الوجه الحقيقي للتيارات اإلسالمية على أنھا ال يمكن أن تعيق التقدم
السياسي في تركيا.
 حزب الطريق القويم:
حزب الطريق القويم يمثل وسط اليمين مع حزب الوطن األم ،ويعاني من أزمة فقدان الھوية
وھو الذي جعل األصوات تذھب إلى أحزاب أخرى ،كحزب العمل القومي ،وحزب العدالة
والتنمية  ،تأسس الحزب عام  ١٩٨٣و تولى رئاسة الحزب أحمد نصرت ثم يلدير أوجي ).(٣
ومن بعده) حسام جيندروك( رئيس البرلمان في ذلك الوقت ،ثم تولى رئاسته سليمان ديميرل قبل
أن يصبح رئيس البالد ،وبعد انتخابه رئيسا ً عام ١٩٩٣أعقبته تانسو تشيلر رئيسة الحزب،
وحكمت البالد مع حزب الشعب الجمھوري حتى انتخابات  ١٩٩٥التي حصل فيھا الحزب على
 ١٩,٢من األصوات ،وتعود جذور ھذا الحزب إلى الحزب الديمقراطي الذي أسسه عدنان
مندريس وحكم البالد من  ،١٩٦٠-١٩٥٠وبعد إنقالب  ،١٩٦٠ظھر حزب العدالة الوريث
للحزب الديمقراطي وظل على الساحة حتى انقالب (٤)١٩٨٠
ووصل عدد أعضائه في البرلمان إلى سبعة أعضاء ،لذا ال يمكن أن يكون لھذا الحزب دو ٌر
سياسي في الحياة التركية ،لفقدانه الھوية السياسية والبرنامج السياسي الواضح.
 حزب اليسار الديمقراطي :
تأسس الحزب في ١٤كانون أول/ديسمبر ،١٩٨٥عبر جھود بولند أجاويد وتسلمت زوجته
رھشان أجاويد قيادة الحزب في فترة منع زوجھا من ممارسة العمل السياسي إثر االنقالب
العسكري العام  ،١٩٨٠ثم عاد أجاويد ليتسلم دفة القيادة منذ العام  ١٩٨٧وحتى  ، ٢٠٠٦يعمل
)( ١طارق عبد الجليل،دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ،مرجع سابق ص.١٢٦-١٢٥
)( ٢كمال السعيد حبيب،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج،مرجع سابق،ص.١١٢
)( ٣الجزيرة نت ،ملفات خاصة .٢٠٠٤/١٠/٣،
)(٤احمد السيد تركي،األحزاب العلمانية في تركيا .مرجع سابق ص.١٤٩
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تحت اسم يسار الوسط ،أما في المنحنى العلماني فيعتبره البعض من األحزاب االتاتوركية
المتشددة السيما بعد موقفه من النائب اإلسالمية المحجبة "مروة قواكجي"في البرلمان).(١
تعرض حزب اليسار الديمقراطي لفشل كبير في أول انتخابات خاضھا عام  ١٩٨٧فلم يتمكن من
تجاوز الحاجز االنتخابي ،لكنه نجح في انتخابات ، ١٩٩١مما مكنه من دخول البرلمان ،حاول أن
يوحد اليسار في تلك الفترة تحت رايته لكنه فشل في ذلك ،وفاز ب ٧٥مقعدا في البرلمان وشارك
في حكومة ائتالفية مع حزب الوطن األم وتال ذلك حكومة ائتالفية أخرى ).(٢
وجاء القبض على عبد ﷲ اوجالن ،الزعيم الكردستاني ،في عھد االئتالف الحاكم ،بزعامة بولنت
أجاويد ،وذلك األمر الذي زاد من شعبية حزب اليسار الديمقراطي وأثمر ذلك نجاحاً ،لحساب
الحزب في االنتخابات البرلمانية في العام ، ١٩٩٩وحصل على  %٢٢.١أي  ١٣٦مقعداً ،وشكل
بولنت أجاويد حكومة ائتالفية مع حزب العمل القومي ،وحزب الطريق القويم ،ونجح في تحقيق
بعض اإلصالحات الدستورية ،لكن األزمة االقتصادية ،التي عصفت بالبالد منذ فبراير/شباط
 ٢٠٠١قلبت الحسابات رأسا ً على عقب ،ففقدت الحكومة شعبيتھا وأغلبيتھا البرلمانية).(٣
 حزب السالمة الوطني )الرفاه اإلسالمي(
حزب السالمة الوطني ھو حزب إسالمي تركي يعمل على إعادة بناء الحياة وصياغتھا من
جديد على أساس مبادئ اإلسالم ،وقد اختار الطريق السياسي وسيلة لتحقيق أفكاره على أرض
الواقع ،واضعا ً كل طاقاته للوقوف أمام التيار العلماني الذي سيطر على تركيا إثر زاول الدولة
العثمانية ،وتغيَر اسم الحزب حديثا ً إلى حزب الرفاه اإلسالمي).(٤
ظھر حزب السالمة الوطني بدالً من حزب النظام الوطني الذي تأسس عام ،١٩٧٠وساعد ذلك
في حدة سياسة االحتواء التي مورست ضد التيارات اإلسالمية)،(٥وتم تأسيس ھذا الحزب بعد أن
قامت المؤسسة العسكرية بمحاربة حزب النظام الوطني وبھذا استطاع أربكان أن يحافظ على
إستمرارية اإلسالم السياسي وتشكيل األحزاب ).(٦
ختاما ً يتبين أن الصراع بين المؤسسة العسكرية والتيارات اإلسالمية وحتى اليسارية منھا التي ال
تنسجم مع العلمانية ،كان نتيجة ھذا الصراع أن االستمرارية من نصيب األحزاب اإلسالمية
،حيث تم تشكيل حزب الرفاه اإلسالمي بعد حزب السالمة الوطني من قبل نجم الدين أربكان.
واالنتقال من حزب ألخر ،وتعد خطوة تشكيل حكومة ائتالفية سنة ،١٩٧٤من حزب السالمة
)(١علي حسين باكير،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج .،مرجع سابق،ص٣٣
٢
) (االنتخابات التركية..واقع ومستقبل،حزب اليسار الديمقراطي) (DSPملفات الجزيرة ،٢٠٠٤/١٠/٣،انظر الرابطWWW.ALJAZEERA.NET
)( ٣الجزيرة نت ،ملفات خاصة .٢٠٠٤/١٠/٣
)( ٤صحيفة ھدى اإلسالم ٢٠٠٨/١٢/٢٣،انظر الرابط www.hdaieslam.com/arab/index
) ( ٥محمد سامي القضاة،تركيا مسار تاريخي،الجزيرة نت،ملفات خاصة ٢٠٠٤/١٠/٣،انظر الرابط www.aljazeera,net
٦
) (Angel robasa,f.stephoen larrabee(2008) the rise of poli cal tslam in tukey,and corpora on,Pi sburgh,usa,p39.
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الوطني إلى جانب حزب الشعب الجمھوري اليساري التوجه ،من أبرز الخطوات التي قام بھا
الحزب والتي أوحت بتجاوز التيار اإلسالمي والتيار العلماني مرحلة الخصومة والعداء إلى
مرحلة االنفتاح على بعضھا البعض).(١
انطالقا مما ذكر ،يتضح أن المؤسسة العسكرية وقفت حائالً أمام اإلسالم السياسي واليسار تارة
من أجل الحفاظ على العلمانية ،ومارست سياسة االحتواء تارة أخرى عندما ساندت اإلسالميين
ضد اليساريين ،حتى توقف المد الشيوعي من قبل االتحاد السوفيتي سابقاً ،كما أنھا استطاعت
السيطرة على األحزاب ذات التوجه اإلسالمي واليساري من فترة أتاتورك حتى اينونو ،حينھا
سمح بالتعددية السياسية وكانت تلك الفترة بمثابة انطالقة جديدة للحريات السياسية ،مما مھد
السبيل لترعرع اإلسالم السياسي تدريجيا ً ،إلى أن وصل إلى الحكم رسميا ً عام .٢٠٠٢ودخلت
الحركة اإلسالمية مرحلة جديدة من التنظيم السياسي العلني الذي كان يحظى بالشرعية القانونية
مع تأسيس حزب التنظيم الوطني عام  ١٩٧٠ثم تاله حزب السالمة الوطني عام  ١٩٧٢وتاله
أيضاَ حزب الرفاه اإلسالمي عام  ،١٩٧٣والذي حل محله أخيراً حزب الفضيلة عام .(٢) ١٩٩٨
عموما ً إن األحزاب الديمقراطية التركية أتاحت الفرصة لإلسالم السياسي ،أن يؤثر على الحياة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدستورية وانتقلت إلى مرحلة الثقة والوجود في عدة
مجاالت،وخصوصا ً الحياة السياسية.

ثانيا ً :المحددات الخارجية
مثلما كان للمحددات الداخلية أث ٌر انعكس على دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية
التركية ،من خالل مؤسسات المجتمع المدني ،واألحزاب السياسية ،كانت ھناك ثمة محددات
خارجية انعكس تأثيرھا على دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية  ،وتتمثل في اآلتي:
 -١العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية
تمثل تركيا أحد المفاتيح المھمة لفھم السياسة األمريكية في الشر ق األوسط وذلك ليس فقط بسبب
البعد االستراتيجي لتركيا الذي أعطاھا ميزة تنافسية عالية ،وإنما بسبب قدرة تركيا على تقديم
نفسھا للغرب والواليات المتحدة األمريكية ،باعتبارھا الشريك األمثل الذي يمكن االعتماد عليه
في منطقة بالغة األھمية والحساسية ،لذا دخلت أنقرة في شراكة إستراتيجية طويلة المدى مع

١

(ادريس بودانو،اإلسالميون الجدد في تركيا :البدايات ،المكونات،التحوالت،المعادالت،موقع الوحدة اإلسالمية ،موسوعة دھشة ٢٠٠٤،ص .٣٢انظر الرابط

)
www.alwihda.com
)( ٢عبد العزيز محمد عوض ﷲ ،حزب العدالة والتنمية وتطور اإلسالم السياسي في تركيا،دار الكتب المصرية،القاھرة،ط ،٢٠٠٤، ١ص.٢٥
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الغرب والواليات المتحدة األمريكية بشكل جعلھا بمثابة حجر زاوية في أي سياسة أمريكية تجاه
الشرق األوسط).(١
كما أن الواليات المتحدة األمريكية داعمة عسكريا ً واقتصاديا ً لتركيا ،للحفاظ على مكانتھا
اإلقليمية الشرق أوسطية ،وكان الموقف األمريكي داعما ً النضمام تركيا ألوروبا ،وفي نفس
الوقت كانت داعمة لتركيا ضد حزب العمال الكردستاني ،ومن الطبيعي أن أي عالقة بين دولتين
تشھد حالة من التذبذب ،لذلك مرت مسيرة العالقة التركية-األمريكية بحالة من الفتور والتراجع
أحيانا ً ومن تلك المواقف اعتقال القوات األمريكية مجموعة من الكوماندوز األتراك في المناطق
الكردية العراقية ،أثناء الحرب على العراق عام .(٢)٢٠٠٣
إضافة إلى ھذا الخالف بين الطرفين  -وبالرغم من محاولة الواليات المتحدة إلصالح العالقات
الثنائية بينھما  -جاءت أزمة احتجاز ) (١١ضابطا ً من القوات الخاصة التركية في مدينة
السليمانية في  ٤تموز/يوليو  ٢٠٠٣من قبل قوات أمريكية ،اتھموا بالتخطيط الغتيال محافظ
كركوك وھو من أصل كردي ،لتثير غضبا ً عارما ً في األوساط التركية على الصعيدين الشعبي
والرسمي ،وبالرغم مما حدث أكد )جميل جيك( المتحدث باسم الحكومة آنذاك ،أن أنقرة تأمل في
أال تحدث تطورات غير مقبولة من ھذا النوع مرة أخرى ،أما قائد الجيش رئيس األركان ) حلمي
أوزوكوك ( أستنكر الحادث قائالً:انه " أشعل شرار أشد أزمة ثقة خطيرة بين اثنين من حلفاء
الناتو " ).(٣
ويجدر بالذكر أن المساعدة األمريكية في إلقاء القبض على زعيم حزب العمال الكردستاني
المعتقل )حاليا( في تركيا عبد ﷲ أوجالن ،لم تكن مساعدة مجانية في منطق تبادل المصالح بين
الدول ،وإنما كانت مقابل تعھد تركي بالتوقف عن التدخل في الجمھوريات األسيوية الناطقة باللغة
التركية في االتحاد السوفيتي السابق ،ذلك التدخل الذي شكل إزعاجا ً للواليات المتحدة األمريكية
ومشروعھا الھيمنة على تلك الجمھوريات).(٤
عموما ً كيف أثرت األحداث السابقة بين البلدين على دور وفعالية المؤسسة العسكرية وعالقتھا
بالمؤسسة السياسية؟
منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم ،بدأ دور المؤسسة العسكرية يضعف تدريجيا ً وفقدت
الدعم من قِبل الواليات المتحدة االمريكية التي قامت بدعم المؤسسة السياسية ،وتبين ذلك من
خالل الترحيب والتأييد األمريكي باستقالة بعض كبار الجنراالت من المؤسسة العسكرية ،وبھذا
)( ١خليل العناني،تركيا والواليات المتحدة األمريكية،مصالح إستراتيجية متبادلة،مركز الجزيرة للدراسات٢٠٠٩ /١١/٢٥،
)( ٢عبد ﷲ صالح ،صحيفة العصر  ٢٠٠٤/٩/٢٥انظر الرابط www.alasr.ws.artrles/view/ovt
)( ٣لقمان عمر محمود النعيمي،تركيا في اإلستراتيجية األمريكية المعاصرة،دراسة في تطور العالقة التركية –األمريكية بعد الحرب
الباردة)،(٢٠٠٧-١٩٩١دار الكتب والوثائق،بغداد،٢٠٠٩ ،ص.٩٧-٩٦
٤
) (صحيفة المسلم،طه عودة،العالقات التركية األمريكية"زواج تقتضية المصلحة"١٤٢٩/١٢/١٥ھـ انظر الرابط www.almoslim.net/node/103543
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التأييد للمؤسسة السياسية ،سعت الواليات المتحدة لتقليص نفوذ المؤسسة العسكرية التركية،
ونتيجة لذلك رفضت المؤسسة العسكرية التركية البت سريعا ً في قرار اشتراك ودعم أنقرة في
الحرب على العراق  ،٢٠٠٣فكان رد المؤسسة العسكرية على الطلب األمريكي " بأن ذلك
يتطلب قراراً سياسيا ً ويتعين التقدم بأي طلب بشأنه إلى الحكومة التركية وليس إلى الجيش التركي
" ،واستغرب األمريكيون من رد أصدقائھم الجنراالت ،لكنھم مضوا فتقدموا للحكومة التركية
بطلب تضمن قائمة بالمطارات والقواعد ،التي يريدون استخدامھا في حملتھم على العراق).(١
إن الواليات المتحدة األمريكية لم تنتھج سياسة واضحة تجاه تركيا،فتارة تنادي لتحسين العالقات
التركية -األمريكية ،وأخرى تريد تقديم المساعدة العسكرية لألكراد-ازدواجية التعامل -علما ً بان
ملف األكراد حساس بالنسبة لتركيا،لكن الواليات المتحدة األمريكية تتعامل مع تركيا بلغة القوي
الذي يلقي األمر كيفما شاء .وأحيانا تكون تركيا مضطرة لتلبية الرغبات األمريكية ،دون أن تمنح
لتركيا أي ضمان سياسي أو اقتصادي أو عسكري.
وقد ظھر التصعيد في العالقة بين البلدين أثناء الحرب على العراق ،حيث لم تكن تركيا في
البداية شريكة في ذلك ،ولم يصادق البرلمان التركي على قرار شن الحرب ،إال بعد إلحاح من
قبل الواليات المتحدة األمريكية ،على تركيا على إعتبارھا عضواً في حلف الناتو ،حيث بدأت
الواليات المتحدة األمريكية تلوح بالتھديد ،من خالل استخدام الملف الكردي والمساعدات
االقتصادية والسياسية والعسكرية.ھناك قوانين ودساتير تحكم القرار السياسي التركي ،وكان
البرلمان ،صاحب القرار في السياسية الخارجية التركية كما حدث في القرار في مشاركة الحرب
العراقية عام .(٢)٢٠٠٣
وقد تبنت الواليات المتحدة سيناريو إلضعاف حكومة أردوغان ،فعملت على إيجاد حزب قوي
ينافس حزب العدالة والتنمية ،بسبب ممارساتھا المناھضة إلسرائيل واقترابھا من إيران وسوريا،
المعاديان للواليات المتحدة األمريكية ،وكان اللوبي الصھيوني يتحرك من خالل مجلس الشيوخ،
خشية من أسلمة الجيش حيث كانت المخاوف غربية أيضا).(٣
إن المؤسسة السياسية قد نجحت في عدم معاداة الواليات المتحدة األمريكية ،ورغم تصديھا
للمؤسسة العسكرية النتھاء ھيمنتھا غير الشرعية على سياسة الدولة الخارجية والداخلية ،إال أن
الواليات المتحدة األمريكية لعبت دوراً مسانداً ومؤيداً لجميع االنقالبات العسكرية التي قام بھا

)( ١ياسر أحمد حسن ،تركيا البحث عن مستقبل .،مرجع سابق.ص.٣٠١
)(٢نفس المرجع،ص.٣٠١
)( ٣ھشام منور ،قلق أمريكي من تنامي الدور التركي في المنطقة ،مجلة البيان ،عدد.٢٠٠٣/١١/٣٧٦،٢٩
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الجيش سابقا ً ،أي أن حزب العدالة والتنمية كان يخطط للحصول على تأييد اإلدارة األمريكية أو
تحييدھا على األقل عند المواجھة مع المؤسسة العسكرية).(١
فطيلة العقود الماضية ،كان القرار السياسي للمؤسسة العسكرية وكانت الواليات المتحدة
األمريكية تتوجه مباشرة للمؤسسة العسكرية ،ھو دليل على التحالف االستراتيجي وأن المؤسسة
السياسية ليس لھا دور في ذلك األمر ،فمن الطبيعي أن أي حرب تشن في أي دولة تقررھا
المؤسسة السياسية وتخوضھا المؤسسة العسكرية ،من جانبھم رأى األمريكيون أن المؤسسة
العسكرية التركية لم تبذل الجھد الكافي لضمان تمرير القرار في البرلمان ،ووجھوا إليھا لوماً
شديداً على الوثوق في "الديمقراطية التركية " في شأن بالغ األھمية كھذا)٠( ٢
كما أن المؤسسة العسكرية تسعى دائما ً للتدخل األمريكي من أجل مساعدتھا في محاربة حزب
العمال الكردستاني ،ألن تركيا أيضا ً تقدم مساعدة ألمريكا في الشرق األوسط ،ولكن أمريكا
تتخلى عن أي شيء من أجل مصالحھا.
لقد توترت عالقات تركيا بالواليات المتحدة األمريكية بشدة قبيل وأثناء الحملة العسكرية
األمريكية على العراق عام  ٢٠٠٣بالرغم من عالقات التحالف االستراتيجي الراسخة بين
الدولتين والتي كان من أبرز مالمحھا تلك المشاركة خالل عام  ١٩٩١والدور التركي غير
المتردد في الحرب األمريكية ضد ما تسميه باإلرھاب الدولي وانضمامھا للتحالف الدولي الذي
شكلته الواليات المتحدة) .(٣والمؤسسة العسكرية كان لھا تاريخ طويل ودور ھام في رسم وتحديد
معالم السياسة في تركيا بعد االنقالب العسكري عام  ،١٩٨٠حيث عززت قدرة الجيش في
المنطقة بما ينسجم مع السياسة الخارجية).(٤وتجد اإلدارة األمريكية أنه منذ صعود وزيادة نفوذ
حزب العدالة والتنمية أن ال تبقى دولة طرفية في النظام األوروبي وطرفية في النظام العربي أو
الشرق األوسط ،لذا بدأت بتصفير المشكالت وبتشكيل )قضاء( خاص بھا .
ولقد اتخذت المؤسسة العسكرية موقفا ً مفاجئا ً من القرار السياسي بشأن السماح ألمريكا باستخدام
األراضي التركية حيث نقلت األمر للمؤسسة السياسية للخروج من المأزق على الرغم من
التحالف االستراتيجي بين الطريقين ،ھذا لم يتم في حين أنه كان نواب البرلمان  ٢٠٠٢جدد
وليس لھم خبرة سياسية ،وارتباطھم كان شعبيا ً ،كان ھناك مصلحة تركية داخلية بعدم السماح
باستخدام أجواءھا للحرب).(٥
)(١صالح الفي المعايطة،تركيا الماضي والحاضر والدور القائم،مركز الرأي للدراسات .٢٠٠٨،
)( ٢نفس المرجع.
)( ٣عبد العظيم حنفي،العالقات األمريكية التركية،السياسة الدولية،مؤسسة األھرام،القاھرة،عدد.٢٠٠٣ ،٣٩
)Gencer ozcan, zolo bilgi,the changing role of turkeys military in foreign policy making,unisci (٤
discussion papers,n23,p26,2010.
)( ٥ويكيبيديا الموسعة الحرة.
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عودة إلى عدم قدرة المؤسسة العسكرية حظر حزب العدالة والتنمية على الرغم من أن المحكمة
الدستورية تعطي والئھا للعلمانية  ،وھناك أمريكا المتحالفة ضمنيا ً مع المؤسسة العسكرية .
إذن استمرت ھذه العالقة بين البلدين في مسارھا االستراتيجي رغم أنھا مرت بمنحنيات بسيطة
صعوداً وھبوطا ً ،حتى دخلت في مرحلة فتور شديد لتعاقب بعض األحداث منھا  :االنتفاضة
الفلسطينية عام  ،٢٠٠٠وتولي حزب العدالة والتنمية ذي التوجھات اإلسالمية ،السلطة في تركيا
عام  ، ٢٠٠٢والغزو األمريكي للعراق عام  ، ٢٠٠٣وتالقي المصالح التركية العربية جراء
األحداث لالحتالل األمريكي للعراق).( ١
وال زالت تأخذ المنحى نفسه وذلك بفعل التغيرات والتطورات في األحداث اإلقليمية التي تمس
اھتمامات تركيا متمثلة في موقف حزب العدالة والتنمية الذي يتماشى مع بعض الشارع العربي
واإلسالمي على اعتبار انه يعيد استرداد كيانه وفاعليته التاريخية واإلسالمية كوريث للحكم
العثماني ،إلى ھذا األمر ح َول تركيا إلى دولة مركزية في السياسة اإلقليمية و الدولية ،تحاول
توظيف قدرتھا الفاعلة من أجل حل المشاكل المتعلقة بالمنطقة اإلقليمية).( ٢
وعلى صعيد آخر فان معضلة المؤسسة العسكرية التركية ،ھي حزب العمال الكردستاني التي
كانت تستخدمھا أمريكا ضد تركيا ،وتنوعت أسباب قيام تركيا بعمليات عسكرية واسعة في شمال
العراق ضد حزب العمال الكردستاني ،بين أھداف داخلية وأخرى خارجية كانت تُعبر عن مرحلة
لم تعد القيادة التركية السياسية قادرة فيھا على تحمل تبعات الضربات العسكرية التي يوجھھا
حزب العمال الكردستاني إلى المنشئات واألھداف التركية).(٣
تأكيد لما سبق ذكره في طبيعة العالقة بين تركيا وأمريكا  ،فإن رفض البرلمان التركي في األول
من آذار/مارس  ٢٠٠٣مذكرة السماح للقوات األمريكية بالعبور إلى العراق من خالل األراضي
التركية نقطة تحول في العالقات الثنائية بين تركيا وأمريكا ،حيث شھدت العالقات بين البلدين
حالة من التوتر ليس فقط فيما يتعلق بوضع تركيا في الواليات المتحدة بل أيضا ً لدى صانعي
القرار السياسي التركي ).(٤
واعتبرت الواليات المتحدة أن تركيا جزء أساسي من منظومة األمن اإلقليمي في الشرق األوسط،
وانه يجب العمل على حمايتھا وزادت أھمية تركيا كالعب رئيسي بعد أحداث سبتمبر ،٢٠٠١

) (١أحمد داود أوغلو،العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورھا في الساحة الدولية،مركز الجزيرة للدراسات،الدار العربية للعلوم
ناشرون،ط،١الدوحة ،٢٠١١،ص.١١
)( ٢زياد عبد الوھاب النعيمي،الرؤية األمريكية في دور تركيا اإلقليمي ،الحوار المتمدين،عدد  ٢٠٠٩/٥/٢٦٦٠،٢٨انظر الرابط
www.ahewar.org/del/bet/
)(٣عبد الفتاح الجبالي ،العالقة التركية األمريكية ما بعد ،٢٠٠٢لتقرير االستراتيجي العربي،٢٠٠٨-٢٠٠٧،القاھرة،ص.١٥٩
) .(٤أحمد داود أوغلو،العمق االستراتيجي،مرجع سابق،ص.٦٣٢
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حيث تجاوبت تركيا مع المتغيرات الخارجية ،الخاصة بحلف الناتو والتي تفرض على األعضاء
تقديم جميع أشكال المساعدة الخاصة بالحلف).(١
يتضح أنه في تلك الفترة أخذ دور المؤسسة العسكرية في التالشي شيئا ً فشيئا ،ودورھا يقل عن
الماضي الذي كانت لھا السيطرة الكاملة والمطلقة على الحكم ،وبسبب االنتقال إلى الحكم المدني،
وإعطاء المؤسسة السياسية الفرصة للتغيير اإليجابي واالنضمام ألوروبا ،حيث كان للواليات
المتحدة دور في تليين الموقف األوروبي .ولم تواجه المؤسسة السياسية ،المؤسسة العسكرية إال
بعد أن نجحت في حشد الدعم على الصعيد اإلقليمي والدولي و الشعبي .
 -٢التعاون العسكري مع إسرائيل :
لقد اعترفت تركيا بإسرائيل اعترافا ً واقعيا ً في آذار/مارس  ،١٩٤٩وقانونيا ً في كانون الثاني /
يناير  ١٩٥٠وتم تبادل البعثات الدبلوماسية ،ورأت تركيا أن تنمية عالقاتھا مع إسرائيل
وتطويرھا سيكون مصدر أمن واستقرار في منطقة الشرق األوسط ).(٢
منذ ذلك الحين بدأ التعاون العسكري يتوطد بين تركيا وإسرائيل تدعمه الدول الغربية ،وعلى
رأسھا الواليات المتحدة األمريكية) .(٣فتركيا كانت الدولة اإلسالمية األولى التي تعترف
بإسرائيل ،على اثر ذلك انضمت تركيا لحلف شمال األطلسي باإلضافة إلى حلف بغداد .
تطورت العالقة بين أنقرة وتل أبيب في مختلف المجاالت ،العسكرية واإلستراتيجية واالقتصادية
والدبلوماسية التركية ،ولكن واجھت ھذه العالقات أزمة ثقة بدأت مع وصول حزب العدالة
والتنمية عام  ،٢٠٠٢الذي سعى لنزع المبادرة من يد جنراالت الجيش)الداعمة الستمرارية
العالقة اإلستراتيجية مع إسرائيل( كخطوة على طريق إرساء حكم ديمقراطي قادر على خدمة
المصالح التركية العليا داخليا ً وخارجيا ً) .(٤ولكن العالقة بين تركيا وإسرائيل ال تخلو من
التوترات لكن الطرفين يرغبان في المحافظة على العالقات اإلستراتيجية المھمة بينھما ). (٥
وقد أدى انتشار وتعمق العالقة التركية اإلسرائيلية إلى ظھور مشكلة ثقة بين تركيا والدول
العربية بالرغم من تأكيد تركيا على أن عالقتھا ھذه ليست ذات صفة تكتيكية ضد طرف ثالث).(٦
ھذه العالقة سابقة الذكر – التركية اإلسرائيلية – كانت تتسم بالقوة أثناء السيطرة الكاملة للمؤسسة
العسكرية التركية ،في حين كان القرار السياسي تمتلكه األخيرة ،لذا كانت إسرائيل مطمئنة من
)( ١خليل العناني،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج،مرجع سابق،ص.١٥٠
)(٢عماد الضميري،تركيا والشرق األوسط،مركز القدس للدراسات السياسية .٢٠٠٢،ص.٩٩
)(٣رنا خماش ،العالقات التركية اإلسرائيلية ،مرجع سابق ص.٩
) (٤نزار عبد القادر،العالقات التركية اإلسرائيلية بين التحالف االستراتيجي والقطيعة ،مجلة الدفاع الوطني "موقع الجيش اللبناني"
عدد،٢٠١٢/١/٣١٩،٢٤انظر الرابط www.lebarmy.gov.1b
)bulent ares,the academic perceptions of Turkish‐israeli relas on,altera ves,vol.1,no,1(spring (٥
2002)p5.
)(٦أحمد داود أوغلو،العمق االستراتجي ،مرجع سابق ص.١٦٨
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تلك العالقة مع النظام العسكري العلماني ،إلى حين صعود حزب إسالمي"،حزب العدالة
والتنمية" بدأت العالقة السياسية تتغير مع االحتفاظ بالتعاون االستراتيجي.
ورغم وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم فانه ،تم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الطرفين
في ظل حكم حزب العدالة والتنمية ،ففي العام  ،٢٠٠٥تم التوقيع على اتفاقية تطوير طائرات
حربية بين الطرفين بقيمة  ١٥٣مليون دوالر أمريكي).(١
وعلى الرغم من إعالن أنقرة عزمھا تقليص عالقاتھا بإسرائيل إلى ادني حد ،فإن العالقات
العسكرية التركية-اإلسرائيلية تأثرت نتيجة قتل إسرائيل لمدنيين أتراك كانوا على متن أسطول
المساعدات المتجه إلى غزة .وبقيت محافظه عليھا ولكن ليست بالصورة التي كانت عليھا سابقاً،
ونقلت صحيفة "حريات" التركية عن وزير الدفاع التركي ،وجدي غونول " أن تركيا لن توقف
التعاون في مجال الدفاع مع إسرائيل ،لكنه أكد في الوقت نفسه أنه ال توجد أي مشروعات
خطيرة أو كبرى").(٢
وعليه فان ذلك الخالف بين البلدين ،لم ين ِه العالقات العسكرية ،وأن المؤسسة السياسية على
الرغم من الحدة التي تعاملت بھا تجاه إسرائيل إال أن المؤسسة العسكرية كانت موجودة في
الصراع ،وبقيت محافظة على العالقة العسكرية بين البلدين ،ربما واجھت المؤسسة السياسية
صعوبة ،في إعادة النظر في تحديد العالقة العسكرية بين البلدين في حال حاجتھا لذلك ،حيث كان
ھنالك مصالح بين البلدين منھا العسكرية واألمنية والطرفان حرصا على بقائھا كما ھي على
الرغم من الخالف بينھما ،فتركيا لن تضحي بأمنھا القومي ومصالحھا االقتصادية دفعة واحدة من
أجل قضية خارجية كفلسطين،وأيضا إسرائيل حريصة على العالقة).(٣
ولكن العامل المھم في استمرار تلك العالقة ،ھي الواليات المتحدة حيث تُعتبر الداعم األساسي
للعالقات العسكرية التركية –اإلسرائيلية ،من أجل خدمة مصالحھا في الشرق األوسط ،وحفاظا ً
على اآلمن واالستقرار ،واحتواء أنظمة معارضة ومعادية لھا حسب اعتقادھا ،فان تركيا ما زالت
تعتبر إسرائيل شريكا ً استراتيجيا ً لھا في الشرق األوسط وكذلك إسرائيل.
فباتت العالقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية التركية موحدة في القضايا الخارجية التي تمس
امن تركيا ،والحفاظ على عالقاتھا اإلستراتيجية مع إسرائيل ،فكان للمؤسسة العسكرية تأثير كبير
في الحفاظ على العالقة العسكرية بين الطرفين ،دون المساس بالقضايا اإلستراتيجية بين الطرفين
وعدم الصدام مع المؤسسة السياسية ،من أجل الحفاظ على االستقرار الداخلي التركي.

)(١نظير مجلي،التعاون العسكري التركي-اإلسرائيلي مستمر رغم األزمة،صحيفة الشرق األوسط،٢٠١٠/٦/٦،عدد .١١٥
)(٢نفس المرجع.
)(٣نفس المرجع.
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كما أن العالقة مع إسرائيل ضمن رؤية العلمانيين المتشددين ،تضمن الدفاع عن النظام العلماني
في تركيا تجاه كل القيادات المنفتحة على العرب والمسلمين سواء إسالمية كانت أم يسارية ).(١

المصالح التركية من التحالف اإلسرائيلي
 -١تنظر تركيا إلى التعاون الوثيق مع إسرائيل على انه أداة ضغط أساسية على سوريا التي
تختلف تركيا معھا حول ثالث قضايا ھي :لواء اإلسكندرونة ،المياه ،األكراد ،فأنقرة تتھم
سوريا منذ وقت طويل بتوفير الملجأ والتدريب والدعم لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.
 -٢تستخدم ھذا التحالف أداة ضغط على إيران أيضا ً التي تتھمھا تركيا بدعم حزب العمال
الكردستاني والحركات األصولية داخل تركيا.
 -٣تحقيق مصالح اقتصادية وتبادالت تجارية.
يمكن مالحظة أن التعاون التركي مع إسرائيل قد ازداد منذ تسلم اإلسالمي نجم الدين أربكان
،رئاسة الحكومة التركية في آخر حزيران/يوليو  ١٩٩٦وحتى استقالته في  ١٨حزيران /يوليو
 ،١٩٩٧وألول مرة يدخل عامل العالقات مع إسرائيل في الحسابات الداخلية للقوى السياسية في
تركيا ،وذلك أن توجھات أربكان اإلسالمية وانفتاحه على العالم اإلسالمي ،دفعت المؤسسة
العسكرية التركية إلى توثيق العالقات العسكرية مع إسرائيل ،في خطوة تھدف إلى إحراج أربكان
أمام قاعدته ،والضغط عليه إلضعاف موقفه تمھيداً لإلطاحة به ،وھذا ما حصل فعالً ،بمعنى انه
كلما كان التجاذب الداخلي في تركيا بين أربكان والجيش ،كانت العالقات بين الجيش التركي
وإسرائيل تزداد وثوقا ً).(٢
إن العالقات التركية اإلسرائيلية بمثابة الوحيدة غير العربية في الشرق األوسط ،ونظرت إليھا
الدول العربية بأنه يشكل تھديد لھا وأن ھذا التعاون يعطى إسرائيل شرعية ،باعتبار أن تركيا أول
بلد إسالمي يعترف بإسرائيل بعد الواليات المتحدة األمريكية).(٣
كما وأن إسرائيل على خالف مع الدولتين العربيتين الجارتين لتركيا ،فوصول إسرائيل إلى
تركيا ،وإنشاء عالقات إستراتجية معھا ،يبعث رسالة واضحة لك ِل من سوريا والعراق ،ومجرد
قربھا من ھاتين الدولتين ،بإنشاء عالقات إستراتيجية مع تركيا يُشكل خطر عليھما ،وفي إطار
حاجة تركيا للتكنولوجيا العسكرية المتطورة ،والحاجة التركية إلسرائيل تأتي أيضا ً في إطار
الحاجة للوبي اليھودي في أمريكا ،لمواجھة اللوبيين األرمني واليوناني المعاديين لتركيا ،وان

)( ١أحمد داود أوغلو،العمق االستراتجي ،مرجع سابق،ص.٢٩٩
)(٢محمد نور الدين،تركيا الجمھورية الحائرة ،مرجع سابق.ص.٢١٢-٢١١
)halil erdemir,how worthy Israeli relations for turkey?,alternatives=Turkish journal of international (٣
rela ons,vol9,no2,zolo,2010,p27.

٤٢

العالقة مع إسرائيل من زاوية العلمانيين المتشددين تأتي ضمن الدفاع عن النظام العلماني في
تركيا تجاه كل القيادات المنفتحة على العرب والمسلمين سواء إسالمية كانت أم يسارية ).(١
 -٤المشكالت الداخلية في تركيا ،خاصة بين القيادات العلمانية ) المؤسسة العسكرية واألحزاب
العلمانية ،والمحكمة الدستورية ( واألحزاب اإلسالمية ،حيث تعد المؤسسة العسكرية أن
التحالف مع إسرائيل ) حليفة الواليات المتحدة ( يؤكد الطابع العلماني للدولة ويجعل من
الصعوبة في المستقبل على أي حزب أن يغ َير ھذا الطابع ،سواء أكان حزبا ً إسالميا ً أو غير
ذلك.
 -٥تبادل المعلومات االستخبارية مع إسرائيل ،والحصول على صور من األقمار الصناعية
اإلسرائيلية حول تحركات ونشاطات حزب العمال الكردستاني ،ومن ثمار ھذا التعاون إلقاء
القبض على زعيم حزب العمال الكردستاني المتمرد أوجالن في كينيا عام.(٢ )١٩٩٩
أما األھداف اإلسرائيلية من وراء ھذا التحالف :
إسرائيل وجدت في تحالفھا مع تركيا الورقة الرابحة واألمثل لتغيير الھوية العربية اإلسالمية
للمنطقة ذات األغلبية العربية وأھم أھدافھا -:
 -١توسيع دائرة عمقھا االستراتيجي عبر التفافھا على سوريا ووصولھا إلى حدود العراق
وإيران .
 -٢تشكيل قوة ردع إقليمية حقيقية في مواجھة أي ھجوم خارجي ضدھا ،وما يدل على ذلك
تصريح وزير حربھا إسحاق مردخاي " إن االتفاقية يمكن أن تكون قوة ردع لمواجھة أي
ھجوم قد تفكر في شنه دولة مثل إيران أو العراق أو سوريا ،وإن ھدفھا الحقيقي ليس
استخدام القوة ،بل إيجاد قوة موحدة لردع اآلخرين عن استخدام القوة )( ٣
بل الحصول على سوق جديدة لمنتجاتھا  ،خصوصا ً الصناعات العسكرية ،حيث أدى ھذا االتفاق
إلى إدخال مردود مالي ضخم عليھا بسبب تحديثھا لألسلحة التركية).(٤
إن تركيا أيضا ً استغلت التحالف مع إسرائيل بالضغط على كل من جارتيھا العربيتين )العراق
وسوريا( ،لوقف دعمھا لحزب العمال الكردستاني ،ووقف المطالبة السورية بلواء اإلسكندرونة .
وتطورت العالقات بين البلدين في سياق سياسي ،تقوم على المصالح مع تجنب قدر كبير من
القضايا الخالفية ،وربما ساعد على ذلك أن تركيا كانت في سياستھا الخارجية تركز على
)halil erdemir,how worthy Israeli relations for turkey?,alternatives=Turkish journal of international ( ١
.rela ons,vol9,no2,zolo,2010,p29.
)( ٢رنا عبد العزيز خماش  ،العالقات التركية اإلسرائيلية.مرجع سابق،ص.٣٥-٣٤
)( ٣نفس المرجع ص ص.٣٦
)( ٤نفس المرجع ،ص.٣٨-٣٧

٤٣

موضوع االنضمام لالتحاد األوروبي كما أن تقديم نفسھا كوسيط للشرق األوسط عزز من مكانتھا
السياسية .
بدأت العالقات بين تركيا وإسرائيل بالتراجع قبل الھجوم على أسطول الحرية بوقت ليس قصير ،
وذلك مع انتخاب رجب طيب أردوغان عام  ٢٠٠٢رئيسا ً للحكومة ،األمر الذي دفع تركيا بترميم
عالقاتھا مع اثنين من ألد أعداء إسرائيل ھما إيران وسوريا ،بذلك دخلت العالقات في منعطف
جديد أوآخر عام  ،٢٠٠٨وعندما انتقد أردوغان إسرائيل بسبب قتلھا فلسطينيين في عدوانھا على
قطاع غزة ،بدأت المخاوف اإلسرائيلية تجاه تركيا تزداد ) .( ١في الوقت نفسه تراجعت المصالح
المشتركة ،ومن ضمن المخاوف تبادل المعلومات االستخبارية).(٢
فلم يشمل التحالف التركي اإلسرائيلي التعاون المشترك في المجاالت العسكرية واألمنية فحسب ،
وإنما تجاوز ذلك إلى المجاالت االقتصادية كذلك). (٣
ومن األدلة على ذلك:
 -١فقدان العدو المشترك  :مع تطور العالقات التركية السورية بشكل دراماتيكي إيجابي وسريع
لم تعد أنقرة تنظر إلى دمشق كعدو يتطلب التعامل معه عبر إنشاء عالقات أمنية قوية مع تل
أبيب .
 -٢تجميد عملية االنضمام لالتحاد األوروبي .
 -٣انخفاض القيمة التكنولوجية لألسلحة اإلسرائيلية  :لقد تبين للعسكريين األتراك أن بعض
الصفقات العسكرية مع إسرائيل كان دون مستوى الشروط الموضوعة أو المواصفات
المتوقعة .
 -٤تطورات القضية األرمنية ). (٤
إجماالً لجأت تركيا إلى اتخاذ تدابير متعددة ضد إسرائيل مثل إلغاء المناورات العسكرية ،كما
وإبطال بعض اتفاقيات التسلح والتعاون العسكري ،وإلغاء زيارات رسمية إلى إسرائيل ،لكن و لم
تعد تلك العالقات عما كانت من قبل وتراجعت في الكثير من المجاالت  .ولم تعد تركيا بالحاجة
نفسھا إلى إسرائيل كما كانت من قبل خصوصا ً مع تقدم تركيا في حل مشكالتھا مع جيرانھا )،(٥
لكن العالقة لألسباب التي أسلفنا ذكرھا تبقى قائمة.

)(١جيھان فوزي،رحلة العالقات التركية-اإلسرائيلية من التحالف إلى االنفصال،صحيفة المصري اليوم.٢٠١١/٩/٣،
)Cevikbir&mar nsherman,formula fostability turkey plus Israeli,middle east quartay,p25,2002.(٢
)( ٣العالقات التركية-اإلسرائيلية ،دراسات إقليمية،موقع البيئة،عدد،٢٠٠١، ٣انظر الرابط www.abainah.net.
)( ٤على حسن باكير ،محددات فھم العالقة التركية –اإلسرائيلية ،مرجع سابق،ص.٧٦
)(٥محمد نور الدين،تركيا بين العرب وإسرائيل،مجلة شؤون عربية،عدد.،٢٠١٠، ١٤٢ص.٦

٤٤

ولكن ليس من السھل على المؤسسة السياسية أن تلغي كافة االتفاقيات مع إسرائيل من خالل فترة
حكمه األولى ،وھنا برز دور المؤسسة العسكرية في التأثير على المؤسسة السياسية ،و الحفاظ
على طبيعة العالقة اإلستراتيجية بين تركيا وإسرائيل من خالل:
 -١قيام إسرائيل بتحديث وتطوير مقاتالت تركية من طراز ) فانتوم (.
 -٢السماح للطائرات اإلسرائيلية بالقيام بطلعات تدريبية في سماء تركيا لمدة أسبوع أربع مرات
سنويا ً .
 -٣إنشاء منتدى أمني للحوار اإلستراتيجي بين البلدين ليشمل نشاطه في مجاالت استخبارية
واستقبال السفن الحربية لكل من البلدين في موانئ اآلخر .
 -٤إقامة إسرائيل أجھزة تنصت في تركيا لرصد تحركات في سوريا وإيران ،وجمع المعلومات
عنھما ،واستخدام األفالم الوثائقية لكل دولة .
 -٥تقدم إسرائيل للقيادة التركية صور لألقمار الصناعية التجسسية لتكون في تصرف الجيش
التركي في مواجھة األكراد في شمال العراق وشرق األناضول .
 -٦منح أنقرة إسرائيل جزء من قاعدة ) أنجرليك ( الجوية التركية للتصرف بھا كما تشاء). (١
ومن خالل الصدام السياسي واإلعالمي بين الدولتين إال أنھا تخفي العالقات العسكرية ويتبادلھا
الطرفان بعيداً ،وأن ھذه العالقة تنمو برعاية الواليات المتحدة األمريكية من أجل مصالح
الطرفين ،إلى جانب مصالح الواليات المتحدة التي تعمل على خلق ھذا التحالف بينھما ،فال تركيا
تستطيع قطع العالقات نھائيا ً وال إسرائيل تريد ذلك فكالھما يبقي على التحالف بصورة أو بأخرى
وألنھا محمية أيضا ً بصداقة قديمة ،ولم تتغير بسبب خالف سياسي بسيط يؤثر على تلك
االتفاقيات العسكرية واإلرث التاريخي واعترافا ً بأھمية التحالف التركي إلسرائيل ما خرج على
لسان أبا ايبان وزير خارجيتھا إسرائيل األسبق عام  " ١٩٥٠إن قيام العالقات اإلسرائيلية
التركية متينة يمنح إسرائيل ھوية شرق أوسطية ويفتح ثغرة واسعة في جدار الحصار العربي
المفروض على إسرائيل") ،(٢حيث تُعتبر تركيا بالنسبة إلسرائيل ،من أھم الدول من الناحية
السياسية والعسكرية واالستخباراتية ،وكان ذلك نتيجة موقع تركيا الجيو-إستراتيجية ،وأيضا
عالقاتھا الخارجية النشطة التي تجعل منھا حليفا ً استراتيجيا ً).(٣

)( ١رنا عبد العزيز خماش،العالقات التركية-اإلسرائيلية ،مرجع سابق ص.٣٠-٢٩
)( ٢مجلة فتح،عدد،١٩٩٦/٤/٣٦٤،٣٠ص،٣٤نقالً عن غازي حسين،مجلة الفكر السياسي،دمشق.١٩٩٩،
) (٣يسري الغول،اثر صعود حزب العدالة والتنمية التركي على العالقات التركية –اإلسرائيلية،جامعة األزھر ،غزة ،رسالة ماجستير
.٢٠١١،ص.٥٧

٤٥

 -٣العالقة مع دول الجوار
الطبيعة الجغرافية ،لعبت دوراً في جعل تركيا دولة إقليمية ولھا دور في الشرق األوسط وموقعھا
الجيوسياسي يعتبر ركيزة النطالق تركيا نحو العالم ،وبطبيعة الحال دولة لھا جوار مع ثمان دول
ولھا سواحل كثيرة ،البد من وجود بعض العالقات التصالحية مع بعض الدول ،وھناك عالقات
تسيطر عليھا الخالفات ،سنتطرق لھا من خالل دراستنا ھذه فتركيا لھا جوار مع دول عربية
ودول إسالمية ودول أوروبية أي بمعنى دول مختلفة الثقافات فمن الصعب السيطرة وبناء عالقة
تصالحية مع جميع دول الجوار بنفس المستوى ،ھناك صعود وھبوط في طبيعة ھذه العالقة ،
فتركيا دولة تعتبر قارية وأيضا ً بحرية ،وھذه المكانه ال تتصف بھا دولة بالمكانة الجغرافية
كتركيا الدولة .
وتحد الجمھورية التركية ثمان دول بمساحة مشتركة مختلفة على الحدود في الجنوب الشرقي
جورجيا )٥٥٢كم( وأرمينيا )٢٦٨كم( وأذربيجان )٩كم ( في الشرق إيران )٤٩٩كم(  ،في
الغرب اليونان )٢٠٦كم(  ،في الشمال الغربي بلغاريا )٢٤٠كم(  ،وفي الجنوب سوريا )٨٢٢كم(
والعراق )٣٥٢كم( ،ويتبع انتشار ھذا العدد من الدول على حدودھا حرية أكبر في اختيار
سياسات أو تحالفات أو إقامة تجمعات في ظل كون تركيا دولة محورية في مجالھا الجغرافي).(١
تحتل تركيا من حيث الجغرافيا مكانا ً فريداً  ،باعتبارھا دولة مترامية األطراف وسط أرض
واسعة بين أفريقيا وأوراسيا يمكن أن يتم تعريفھا على أنھا بلد مركزي ذو ھويات إقليمية متعددة
ال يمكن اختزاله في صفة موحدة "فطبيعة تركيا اإلقليمية  ،يمنحھا القدرة على المناورة في العديد
من المناطق ،ومن ثم فھي تتحكم في منطقة نفوذ في جوارھا المباشر.ستكون التزامات تركيا من
التشيلي إلى أندونيسيا ،ومن أفريقيا إلى آسيا الوسطى ومن اإلتحاد األوروبي إلى منظمة المؤتمر
اإلسالمي ،جزءاً من مقاربة شاملة للسياسة الخارجية ،ستجعل المبادرات تركيا فاعالً عالميا ً"
"أحمد داوود اوغلو"وزير الخارجية التركية").(٢
عالقات تركيا مع الدول "المجاورة"
تشھد عالقات تركيا مع دول الجوار األقرب إليھا دينا ً وتاريخيا ً تطورات دراماتيكية نقلت تركيا
من موقع التنسيق إلى حد التحالف ،ومن موقع الخالف إلى حد التناقض ،وذلك على خلفية
المستجدات السياسية واألمنية في الشرق األوسط وما يحيط تركيا .
والتي اعتبرت السبب الرئيسي في تذبذب العالقة بين تركيا ودول الجوار ،وعلى الرغم من وجود
بعض المشاكل بين تركيا وجيرانھا ،لكنھا حاولت تصفير ھذه المشاكل وسعت جاھدة لخلق عالقة
)(١علي حسين باكير،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج ،مرجع سابق.ص.٢٠
)( ٢نفس المرجع،ص.١٩

٤٦

تصالحية مع ھذه الدول ،كما تحدث عن ذلك وزير الخارجية التركية أحمد داوود أغلو في كتابة
"العمق االستراتيجي " وبالفعل تركيا قامت بخطوات في عھد حزب العدالة والتنمية – ايجابية
تجاه التصالح مع دول الجوار كأرمينيا ومعضلة "المذابح األرمينية " ،وسوريا التي عادت ھذه
المشاكل من جديد بسبب الثورة الشعبية في سوريا ،وقد شكل األكراد بحكم تواجدھم في المنطقة
الحدودية بين كل من" سوريا وإيران والعراق وتركيا" ،مصدر التوتر وعدم االستقرار للعالقات
بين تركيا وھذه الدول ،فأي اضطراب إقليمي يسببه األكراد من أية دولة ستكون له تداعيات
وانعكاسات على بقيتھا ،وقد سارت ھذه التداعيات في مسارين متالزمين- :
اإلقليمي بين ھذه الدول الحتواء النزعة االنفصالية الكردية واالتھامات التركية
* التنسيق
ٍ
المتكررة ،بدعم ھذه الدول لحركة االنفصال الكردية في تركيا).(١
* وبالرغم من دخول تركيا ضمن عدة محافل دولية وإقليمية)كاألمم المتحدة ،منظمة المؤتمر
اإلسالمي ،حلف الناتو ،منظمة الدول المصدرة للنفط( ،إضافة إلى رغبتھا في االنضمام
للمعسكر الغربي أيضا ،إال أنھا عملت جاھدة على الحفاظ على عالقتھا بالدول العربية
وخصوصا ً المجاورة ،بسبب إرثھا وتاريخھا اإلسالمي).(٢
على الرغم من أن العالقات التركية مع دول الجوار والدول األبعد من ذلك مختلفة تماما ً حسب
المصالح السياسية والمترتبة عليھا مجاالت أخرى أھمھا االقتصادية فھما مرتبطان معا في اغلب
األحيان إن لم تكن في كل األوقات ،بين تركيا وتلك الدول ومحاولة التصالح مع جميع الدول
"،أي تصفير المشاكل "كما تطرق إليھا وزير الخارجية التركي في كتابة العمق االستراتيجي
"في ظل الحزب اإلسالمي الحاكم ،ذو التوجھات السياسية الغربية لقد وصل حزب العدالة
والتنمية بقيادة زعيمه رجب طيب أردوغان إلى السلطة في نھاية عام ، ٢٠٠٢بالتغيير
واإلصالح وأثبت أردوغان وحزبه صدق رھان الشعب عليھم ،إذ بادروا كما بات معلوما ً ،إلى
أوسع عملية إصالح منذ حكم أتاتورك في بداية الجمھورية التركية الحديثة في منتصف
العشرينات والثالثينات من القرن الماضي ،لكن " الثورة الصامتة الجديدة " كما أطلق عيھا،
جاءت في سياقات مغايرة بل حتى متناقضة مع الثوابت التي أرساھا النظام العلماني والحكومات
المتعاقبة  ،كان العسكر قد انحنى للعاصفة الشعبية المؤيدة لحزب العدالة والتنمية في يوليو
 ، ٢٠٠٧لكنه لم يتخلى عن ھدف اإلطاحة بالحزب ،وھكذا فتح له جبھة العراق العسكرية في

)Robert olson,the Kurdish question four years on the policies of turkey Syria,iran,and Iraq middle (١
east policy,vol3,p168Kنقالً عن عماد الضميري،تركيا والشرق األوسط،مركز القدس للدراسات ٢٠٠٢.
)nikolas roptopoulos ,rediscovering its arab neighbours?the AKP imprint on Turkish forignn policy ( ٢
in the middle east,les cahiers du rmes,2004,p6.

٤٧

خريف  ،٢٠٠٧ضد حزب العمال الكردستاني ،وما يعنيه ذلك من استعادة الحاجة لدور الجيش
في مكافحة اإلرھاب)" .(١كما يعتقد"

 سوريا:
تربط تركيا بسوريا عالقة عميقة ،اقتصاديا ً ،واجتماعيا ً ،اثنيا ً وطائفيا ً ،على امتداد التاريخ،
إضافة إلى العالقات السياسية التي خضعت للتذبذب منذ إنھاء الحرب الباردة ،وسيطرة تركيا
على لواء االسكندرونة ،والتي عملت على وجود توتر في العالقات بينھما ،وكانت سيطرة حزب
العدالة والتنمية على الحكم في تركيا ،قد أتاحت الفرصة لتركيا النفتاح اقتصادي على العالم
اإلسالمي ،حيث تدفق السلع لتلك الدول العربية واإلسالمية.
وال تزال مشكلة االسكندرونة إحدى المشاكل القائمة بين سوريا وتركيا والتي تطفو على السطح
من وقت آلخر ،وتلقى بظاللھا على العالقات بين البلدين ،على أن سوريا لم تقبل بضم اللواء إلى
تركيا ،فحتى اآلن ال يزال موقع اسكندرونة يظھر على الطوابع والخرائط السورية ،إال أن
الصراع مع إسرائيل وعدم رغبة سورية في تشتيت جھودھا وتوسيع جبھات المعركة جعلھا
تؤجل ھذا الملف).(٢
يتضح أن المشكلة األساسية بين البلدين ھي السيطرة على لواء االسكندرونة ،ورغم ذلك تحاول
تركيا تضييق المشاكل بينھا وبين سوريا وخالل فترة حكم العدالة والتنمية سادت العالقة جو من
المصالحة بين الطرفين ولكنھا عادت من جديد للخالف .
لعل رغبة تركيا في أن تكون دولة مركز ،أوجب عليھا تحقيق االستقرار الداخلي  ،اقتصاديا ً أو
على األقل حرصھا على أن يكون لديھا عالقات جيدة مع دول الجوار ،فإذا استمرت ھذه
المشكالت كيف ستتحول إلى دولة مركز).(٣
من ضمن عوامل التصالح مع سورية انتھاء مشكلة حزب العمال الكردستاني بين تركيا وسوريا
،على قاعدة إخراج عبد ﷲ أوجالن زعيم حزب العمال الكردستاني من سوريا ،وتوقيع اتفاق
"أضنة"بين البلدين في تشرين أول/أكتوبر  ،١٩٩٨والذي كان فاتحة عھد جديد في العالقات بين
البلدين والسيما على الصعيد األمني والسياسي وشكل الخطوة األولى في اتجاه التحول إلى الشرق
لكن من دون أن يرقى ذلك إلى عالقات طبيعية بالكامل).(٤
)(١محمد نور الدين،تركيا أمام مرحلة جديدة ،إعادة تموضع داخلي وخارجي ،موقع سويس انفو.٢٠١١/٨/٦،انظر الرابط

http://www.swissinfo.ch/ara/index.html

)(٢خورشيد حسين،تركيا وقضايا السياسة الخارجية .مرجع سابق.ص.٥٠
) (٣محمد نور الدين ،تركيا الصيغة والدور ،رياض الريس للكتب والنشر،بيروت،ط.٢٠٠٨، ١ص.٢٢
 تلك االتفاقية التي لم يعلن عنھا شيء سوى اسمھا في ذلك الحين و حتى ال يزال مضمونھا غامضا إلى حد بعيد ،أال أنھا اتفاقية أمنية
وقعت العام  ١٩٩٨بين البلدين إلنھاء المشاكل األمنية بينھما وخصوصا مشكلة حزب العمال الكردستاني وھي األھم .
)(٤محمد نور الدين ،تركيا وأمريكا في الشرق األوسط تقاطعات وتباينات ،مجلة شؤون عربية ،عدد .١٣٩

٤٨

باإلضافة إلى ذلك تشترك سوريا مع تركيا في مصلحة أساسية وھي منع األكراد من تأسيس كيان
مستقل ،في اى جزء من كردستان التاريخية ،الن ذلك سيرتد سلبا على أراضيھا أيضا ،فحدود
سوريا الشمالية مع تركيا ھي حدود سياسية ،وال يمكن الدفاع عنھا عسكريا بسبب الفارق في
القدرة العسكرية وتري سوريا في تركيا فرصة لموازاة الضغط على إسرائيل.على حدودھا
الجنوبية).(١
فقد أنھى اتفاق أضنة مشكلة المياه واألكراد ،لتبدأ مرحلة جديدة تخلصت فيھا تركيا من الكابوس
األكبر الذي كان يتھددھا ،وبادرت في المقابل إلى خطوات تاريخية أھمھا مشاركة الرئيس
التركي السابق أحمد نجدت سيزر في تشييع جثمان الرئيس الراحل حافظ األسد في
حزيران/يونيو  ،٢٠٠٠الذي تواكب مع وصول الرئيس بشار األسد إلى السلطة في سوريا،
ورغبته العميقة في تحسين العالقات مع أنقره وقد شھدت السنوات التالية تعاونا ً متبادالً على
مختلف المستويات االقتصادية والسياسية واألمنية والثقافية وفتح الحدود) .(٢أثناء حكم حزب
العدالة والتنمية.
والقضية الكردية ھي التي تحدد طبيعة العالقة بين تركيا ودول الجوار التي لھا عالقة تربطھا
بتركيا "باألكراد" كسورية مثالً\ ،حيث كانت بين الطرفين تقع تحت تأثير ھذا العامل المھم ،مع
وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا في تشرين الثاني  /نوفمبر  ،٢٠٠٢تلقت
العالقات السورية – التركية دفعا ً كبيراً بإستراتيجية الحزب كانت تقوم على سياسة تعدد البعد
وتصفير )من صفر(المشكالت مع دول الجوار ،وإقامة أفضل العالقات مع الجميع ،وكان للخلفية
اإلسالمية لقادة الحزب ومعظم قواعده أثر في التوجه الجديد ،وإن لم يكن الحاسم في ھذا
التحول). (٣
على الرغم من ما يحدث في سوريا من ثورة ،إال أن تركيا ال تستطيع وحدھا ،دون مساعدة
جھات خارجية سواء أكانت عربية أم غربية من السيطرة على تدفق المھاجرين إلى داخل
أراضيھا الممتدة على طول ٦٠٠ميل  .لذا يبقى الغموض مسيطر حول مستقبل النظام السوري
الحالي وما بعد يجيب عن ھذا التساؤل.
وبالرغم من حالة المد والجذر في عالقة تركيا مع النظام السوري العالقات أخذت في العودة
للخلف ،عندما بدأت الثورة السورية تشتعل ونزوح اآلالف من السوريين إلى تركيا وإنشاء
مخيمات لالجئين السورين مما أثقل على تركيا ،وجعل العالقة تأخذ منحى آخر في التوتر
)( ١مصطفى اللباد،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج،مرجع سابق ص.٢٢٣
)( ٢محمد عبد العاطي التلولي،السياسية الخارجية التركية تجاه سوريا ،٢٠٠٨-٢٠٠٢،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الدراسات
العليا،جامعة األزھر بغزة .٢٠١١،ص.٦٤
)(٣نفس المرجع ،ص.٢٩٥

٤٩

والتھديد بفرض عقوبات من جانب ،وإعطاء فرصة للعمل السياسي من جانب أخر ،لكن النظام
السوري لم يلتزم بحدود التعاون وما زالت العالقات في توتر لحين الوصول لحل أممي ودولي
للمشكلة السورية ،في حين أن تركيا من أكثر المتضررين من ھذه الثورة بحكم الحدود المشتركة
بينھما.

 العـــــراق:
أشارت الدراسة سابقا إلى التقاء مشكلة األكراد مع دول الجوار التركي وھي األھم التي تحدد
طبيعة العالقة بين البلدين،من ضمن ھذه الدول العراق وكثير ما توغلت القوات التركية في شمال
العراق لمالحقة حزب العمال الكردستاني  ،وعلى الرغم من وصول حكومات سياسية مختلفة في
سدة الحكم في تركيا إال أن عملية صنع القرار التركي متحدة في ھذه المشكلة حتى مع وصول
حزب إسالمي كالعدالة والتنمية أيضا ً يفعل كأسالفه في تلك القضية ،وإن طرأ بعض التغيير في
سياسة تركيا الخارجية فيما يتعلق بھذه المشكلة واستمرار حكومات تركيا المتعاقبة منذ عام
 ،١٩٩١بما فيھا حكومة أربكان االئتالفية ،في تبني خيار الحسم األمني والعسكري للمشكلة
الكردية على شكل عملية أمنية داخل أراضيھا أو عمليات عسكرية في شمال العراق). (١
ثمة مصدر آخر للضغط والتھديد يتمثل في مشكلة نھري دجلة والفرات فمن المعروف أن تركيا
استخدمت ھذين النھرين ورقة ضاغطة على سوريا والعراق ھادفة من وراء ذلك إلى بلوغ
أغراض مختلفة منھا ترسيخ موقعھا االستراتيجي في إطار تنظيم مستقبلي إقليمي لمنطقة الشرق
األوسط،ولقد أدت الطريقة اتبعتھا تركيا في استثمار مياه الفرات إلى حرمان سوريا والعراق من
جزء كبير من حقھما الثابت والقانوني في مياه الفرات حتى أصبح المشروع التركي أشبه بسالح
سياسي يھدد حياة وامن دولتين مجاورتين). (٢

 إيـــران:
تبدو تركيا بالنسبة إليران خصما ً ال يمكن معاداته  ،وظھيراً إقليميا ً مھما استطاعت طھران من
خالله تقليص حدة الضغوط الدولية واإلقليمية ،ولكن الشراكة اإلستراتيجية تكتسب أھمية خاصة
لدى الطرفين فإيران بالنسبة لتركيا قوة إقليمية مھمة ال يمكن تجاھلھا ،أو باألحرى خصم ال يمكن

)(١جالل عبد ﷲ معوض،صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية –التركية،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ،
.١٩٩٨،ص.١٥١
)(٢محمود حسن الخليل ،العالقات العربية-التركية بعد حرب الخليج الثانية،جامعة الدول العربية ،القاھرة،ص،٣١٦رسالة دكتوراه
.٢٠٠٣،

٥٠

معاداته ،ألن ذلك فيه تھديداً لمصالح تركيا الساعية إلى لعب دور محوري في معظم الملفات
الساخنة في منطقة الشرق األوسط) ،(١كالقضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي.
وترى الدراسة أنه من الصعب أن يكون ھناك صراع بين الدولتين المؤثرتين في الشرق األوسط،
واللتان تسعيان إلى أن يصبح لھما دوراً إقليميا ً ،كالً حسب سياستھما الخاصة ،ومصالحھا
اإلستراتيجية .والنموذج التركي يعد مقبوالً أكثر من النموذج اإليراني على الرغم من أنھما
دولتين إسالميتين ،فالمذھب السني مقبوالً للعرب أكثر منه للشيعي التي تتبعه إيران ،األمر اآلخر
سياسة االعتدال التي تنتھجھا تركيا والتوافق ما بين الديمقراطية واإلسالم ،ھذا ما جعل من تركيا
دولة مقبولة في الغرب وخصوصا ً أمريكيا التي تدعم النموذج التركي ،ليس ألنه عضو في حلف
الناتو ،بل لجعله نموذج في الشرق األوسط يحتذي به ،فال يمكن نسيان أن للدولتين إرثا ً تاريخيًا
،وأنھما كانتا إمبراطوريتين في الماضي ،وأن لدى الدولتين النزعة القومية القديمة والصراع
على لعب دور سياسي في المنطقة ،فصراع الدولتين واللتان تتمتعان بحجم سياسي وعسكري في
الشرق األوسط  ،يبرز قوى أخرى على الساحة اإلقليمية كإسرائيل مثالً ،وإن كانت موجودة في
األصل ،فالصراع بين الطرفين يكون من مصلحتھا.
وبرز الدور اإليراني في تركيا ،بتشجيع المؤسسة العسكرية التركية على اجتياح عسكري
لكردستان العراق ،وقد ھدفت إيران من وراء ذلك خلط األوراق في المنطقة ،ألسباب تتعلق
بملفھا النووي وصراعاتھا مع الواليات المتحدة األمريكية).(٢
وقد خضعت العالقة التركية-اإليرانية أيضا ً لشيء من المد والجزر ،إال أنھا عادت أثناء الثورة
الشعبية في سوريا وأصبحت إيران تحذر العراق وسوريا من خطورة التدخل التركي ،ويقول أحد
مستشاري المرشد اإليراني أن النموذج التركي المتمثل باإلسالم العلماني – حسب اعتقاده– غير
مناسب للعالم العربي ،بل يحذر من خطورته)(٣
ويعتقد األتراك أن توتر العالقة بين إيران و أمريكا ،قد تدفع إيران إلى إعادة عالقتھا مع حزب
العمال الكردستاني ومده باألسلحة والدعم اللوجستي ضد تركيا على اعتبار أن األخيرة ھي إحدى
أكبر أھم حليفات أمريكا في المنطقة بعد إسرائيل .
تأكيداً لما سيق فإن اتھامات تركيا لدول الجوار بما فيھا إيران بدعم حزب العمال الكردستاني لم
تنته ،وكانت ھناك تصريحات مباشرة من قبل رئاسة األركان التركية " إن ست دول تتصدرھا

)(١محمد عباس ناجي،تركيا وإيران ،الخصوم واألصدقاء،المعرفة ،الجزيرة نت.٢٠١١/٨/٢٢،
)(٢سامي شوش،صحيفة الحياة .٢٠٠٧/٦/٢٧،مرجع سابق.
) (٣طارق الحميد ،الخط التركي،صحيفة الشرق األوسط.٢٠١١/١٢/١٥،

٥١

سوريا ثم إيران واليونان وصربيا وقبرص اليونانية وأرمينيا قامت بتزويد متمردي حزب العمال
الكردستاني بھذه الصواريخ وتدريبھم على استخدامھا ).(١
وعلى الرغم من أن عالقات تركيا مع الجمھورية اإلسالمية في إيران ال تزال تحافظ على وتيرة
من التنسيق على مستويات عالية من خالل الزيارات المتبادلة بين مسئولين كبار وفي حكومتي
البلدين ،وعلى الرغم من تباين مواقفھا من األزمة السورية ونشر تركيا ألجزاء من الدرع
الصاروخي التابع للناتو والذي يستھدف إيران وروسيا على أرضھا فالعالقة بين أنقرة ودمشق
وصلت إلى الدرك األسفل سياسيا ً واقتصاديا ً وأمنيا ً ).(٢
كانت وال تزال المشكلة الرئيسية التي تعيق التعاون التركي – اإليراني ھي المشكلة األمنية ،
والحقيقة أن كالً من إيران وتركيا قد حاولتا لمرات عديدة تجاوز ھذه األسباب األمنية التي تعوق
سبل التعاون بينھما ،إال أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب للتعاون بين أكبر قوتين إقليميتين
في منطقة الشرق األوسط  ،فالمناورات العسكرية التي يقوم بھا الجيش التركي ضد حزب العمال
الكردستاني تقلق إيران ،فالحكومة العلمانية في تركيا عليھا أن تبعد الجيش عن العمل السياسي
وھذا ما بدا واضحا ً عندما قام جنراالت الجيش بطلب الحصول على تفويض من البرلمان التركي
– وذلك للمرة األولى في تاريخ تركيا الحديثة – من أجل إرسال قوة لحفظ السالم في
أفغانستان).(٣
يبدو واضحا ً من خالل ما سبق أن العالقة مع دول الجوار أو غيرھا بعيداً عن الجغرافيا ،مثالً
كإسرائيل فھي المصلحة ،فالسياسات بين الدول ال تعرف األيديولوجيات ولكن تعرف المصالح
فقط ومعضلة حزب العمال الكردستاني مشتركة بين إيران وسوريا والعراق.

 اليونان )شمال قبرص (:
تعتبر تركيا قبرص تابعة لھا ،وھي مسيطرة على جزء منھا ،وھذه المشكلة سببت في السابق
خالف مع الواليات المتحدة األمريكية في  ١٩٧٤بسبب السيطرة على شمال قبرص حيث
ارتبطت قضية قبرص باثنين من أعضاء حلف شمال األطلسي وھما تركيا واليونان ،غير أن ھذا
الحلف لم يتمكن من فض ھذا النزاع ،كما أن مجھودات األمم المتحدة فشلت أيضا ً ھي األخرى
في إيجاد حل لھذه المشكلة ).(٤
وكما أسلفنا سابقا ً عن إستراتيجية تركيا ،فإن تركيا حصلت على حل النزاعات المجاورة بالطرق
السلمية ،ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم ،سعى جاھداً لحل المشكلة بالطرق
)(١جالل معوض،صناعة القرار في تركيا ،مرجع سابق .ص.١٨٧
)(٢صحيفة قناة العالم اإلخبارية،التباس العالقة مع الجيران ٢٠١٢/١/٢٠،انظر الرابط www.alam.ir/news/948814
)(٣مرفت دياب،موقع البينة،إيران وتركيا،عالقة اإلخوة األعداء ٢٠١٢/١/٢٩،انظر الرابط ww.albaianah.net
)(٤جالل يحيى،محمد نصر مھنا،مشكلة قبرص،دار المعارف ،القاھرة .١٩٨١،ص.١٩٩
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السياسية في حين أن اليونان تعتبر تركيا محتلة لجزيرة قبرص ،وبالتأكيد فإن وقوع أي صدام
عسكري ،قد يؤثر على الحلف ألن الدولتين أعضاء فيه ،ليس على الدولتين بحسب بل في الشرق
األوسط .
إذن الخالف الرئيسي بين تركيا واليونان ھو جزيرة قبرص المقسمة بين الطرفين  .لذا تستخدم
اليونان األزمة القبرصية للضغط على تركيا ،ھادفة احتواء أطماعھا في قبرص وبحر إيجة ،
إضافة إلى كل القضايا العالقة بين اليونان وتركيا ،وھناك تعارض في المصالح بين اليونان
وتركيا ،وقد لعبت الواليات المتحدة دوراً فاعالً في القضية القبرصية ،على اعتبار أن الدولتين
عضوين في حلف الناتو ولھا مصالح سياسية وعسكرية وأمنية مع تركيا ،مرتبطة بقضايا الشرق
األوسط ومنطقة آسيا الوسطى والقوقاز وبحر قزوين ).(١
ومن المالحظ أن موقف المؤسسة العسكرية والسياسة التركية من قضية قبرص موحد ولم يظھر
من خالل المفاوضات خالف بين الطرفين ،إضافة إلى أن ھناك أمورا تمس األمن التركي ال
يمكن الخالف عليھا بين الطرفين ،حيث يتفقان عليھا.
بعد قرار االتحاد األوروبي الذي اتخذه في قمة ھلسنكي ديسمبر  ،١٩٩٩بترشيح تركيا لعضوية
االتحاد األوروبي ،أنشأت تركيا دائرة خاصة في ھذا الشأن إلدارة عالقتھا باإلتحاد األوروبي ،
وارتبط األمر بانفراج جديد في العالقات التركية-اليونانية ،رغم ھذه االنفراجات عادت األمور
لتتعقد من جديد بعد إجراء اليونان وقبرص اليونانية مناورات عسكرية في بحر إيجة في أكتوبر
 ، ١٩٩٩وردت تركيا بمناورة عسكرية مشتركة مع قبرص التركية .
وجرت العديد من المحادثات عام  ٢٠٠٢لبناء الثقة بين الطرفين ،لكنھا لم تثمر عن إقامة خط
اتصال مباشر بين وزيري الدفاع التركي واليوناني ،وبعد فوز حزب العدالة والتنمية ،تمت
مفاوضات عام  ،٢٠٠٣لم تتحقق أي نتائج إيجابية وفي يناير  ،٢٠٠٤أعلنت الحكومة التركية
رسميا ً تغير موقفھا بالموافقة على خطة األمم المتحدة بعد الضغط على مجلس األمن القومي
التركي  ،اجتمع الرئيسان اليوناني والتركي عام  ٢٠٠٤وسعيا لتحسين العالقات واستمرت حتى
 ٢٠٠٦ولم تصل لنتيجة ترضي الطرفين). (٢
يتضح من خالل ما سبق أن المشكلة الرئيسية التي تواجه تركيا مع اليونان ھي قبرص  ،ورغم
انضمام قبرص اليونانية لإلتحاد األوروبي عام  ، ٢٠٠٤والسعي التركي لإلنضمام لإلتحاد ،
والتدخالت الخارجية من قبل االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ،على تركيا من أجل المساومة

)(١موسوعة مقاتل الصحراء ،تطورات األزمة القبرصية والصراع التركي اليوناني.(٢٠٠٦-٢٠٠١)،انظر الرابط
-http://www.moqatel.com/openshare/flash.html
)(٢نفس المرجع.
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أن تنفذ اإلصالحات المطلوبة من قبل االتحاد األوربي .وما تزال المشكلة عالقة بين الطرفين دون
التدخل العسكري لحسم المشكلة التي ال تسمح به الواليات المتحدة األمريكية لتعريض مصالحھا
للخطر .
إن الدور األساسي للجيش التركي في سياسة تركيا يجسد نواة المشاكل الكامنة في العالقات
اليونانية – التركية ويقوم بارتكاب تجاوزات حدودية وصفت باالستفزازية ،وتتھم تركيا اليونان
بارتكاب خروقات جوية وبحرية في العديد من الجزر القريبة من سواحلھا ،وتحسنت عالقات
البلدين العضوين في حلف شمال األطلسي في السنوات األخيرة ،حيث ترغب اليونان بدعم جھود
تركيا للدخول إلى اإلتحاد األوروبي ،وعلى أثر ذلك قام رئيس وزارة اليونان" كوستاس قيلس"
العام  ٢٠١١بزيارة تركيا ھي األولى منذ عام .(١)١٩٤٩

 أرمينيا :
تعد القضية األرمينية عائقا ً أساسيا أمام انضمام تركيا لالتحاد األوروبي ،بسبب الضغوط
التي يمارسھا اللوبي األرمني الموجود في أوروبا والواليات المتحدة لإلعتراف بالمجازر
التي ارتكبت ضد األرمن.وكان أول اعتراف بھذه المجازر عام  ، ٢٠٠٥وقد استخدم اإلتحاد
األوروبي ھذه القضية ضد تركيا ،قبل البدء في مفاوضات اإلنضمام ).(٢
ھذا وقد حققت المؤسسة السياسية ،خطوات مھمة في مجال مطالب األقليات في عھد حزب
العدالة والتنمية ،من أجل تحقيق الشروط األوروبية ،حيث تعتبر القضية األرمينية في مقدمة
قضايا األقليات ،ومن أھم المواضيع التي ركز عليھا اإلتحاد األوروبي) (٣كما أسلفنا سابقا ً.
ال زالت تركيا تعمل على إقامة عالقات تصالحية مع دول الجيران ،حتى مع أرمينيا التي لھا
تاريخ قديم مع تركيا ،تجسدت في الحرب التي قامت بين البلدين عام  ١٩١٥والتي اتھمت تركيا
فيھا بإبادة جماعية لألرمن وما زالت ھذه المشكلة مثارة حتى اآلن حول مذابح األرمن و ربما
ھذه من ضمن المشاكل التي تعرقل انضمام تركيا لإلتحاد األوروبي ،ويحاول األرمن تسخير
قضيتھم لكسب تأييد ودعم أوروبي ودولي ،وأدركت تركيا أن مواجھة التطورات المستجدة
بالخطاب القديم نفسه لم تعد مجدية ،فانتھجت منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة
أواخر عام  ٢٠٠٢أسلوبا ً جديداً على المستوى العلمي التاريخي وعلى المستوى الرسمي .

) (١موقع الجيش اللبناني،اليونان تتھم الجيش التركي بتوتر العالقات بين الطرفين.٢٠١٢/٢/١،انظر الرابط
http://www.lebarmy.gov.lb
)( ٢حسين مقلد،تركيا واالتحاد االوروبي،بين العضوية والشراكة،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية،مجلد،٢٦عدد،١،٢٠١٠ص.٣٥٠
)( ٣محمد ثلجي،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج،مرجع سابق ،ص.١٠٠
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أما على الصعيد الرسمي فقد توالت العروض التركية على أرمينيا في  ١٢نيسان /أبريل ٢٠٠٥
اقترح رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان على الرئيس األرميني تأليف لجنة تاريخ
مشتركة  ،وفي اليوم التالي رفض وزير الخارجية األرمينية ورطان أوسكانيان ذلك متھما ً تركيا
بأنھا " بوقاحة " ال تريد كتابة تاريخھا من جديد ،ثم انتقلت تركيا إلى تحرك خارجي لشرح حقيقة
ما جرى عام .(١) ١٩١٥
على الرغم من الجھود التركية المبذولة من أجل إنھاء المشاكل بينھا وبين جيرانھا ،قد تنجح في
بعضھا وتفشل في البعض اآلخر ،حيث تواجه الكثير من التدخالت الخارجية المفشلة للتوصل
إلى عالقة تصالحية بين تركيا وأرمينيا إال أن تركيا استطاعت أن تتصالح مع أرمينيا ،وإن بقيت
مشكلة اإلبادة باقية .
يقول شكري إيليكيداغ – حزب الشعب الجمھوري – إن تركيا قامت بمبادرات مھمة تجاه
أرمينيا ،لكن أميركا واالتحاد األوروبي أفشالھا ،أما في الواليات المتحدة نقلت مراسلة صحيفة
" ميلليت " في واشنطن ياسمين تشونغار بتاريخ  ١٨آذار /مارس  ، ٢٠٠٥أن مسئوالً أمريكيا ً
قال لوفد برلماني تركي زار واشنطن حينھا " إن أھم حجة تجاه طرح اإلبادة في الكونغرس ھو
تعاوننا الثنائي ويجب تقوية الحجة من خالل فتح الحدود مع أرمينيا وفتح مدرسة الرھبان في
اسطنبول  ،ووقف الخطاب المعادي ألمريكا واليھود داخل تركيا واالنسجام مع سياستنا في
موضوع سوريا وإيران ..يجب تقوية موقفنا تجاه األرمن وأعطونا إينجيرليك") .(٢
ھذا يدل على ان ھناك تدخالت خارجية تواجھھا تركيا في صناعة قرارھا تجاه القضايا الحساسة
التي تخصھا من خالل الضغط على صانعي القرار.
لم يعد الموقف تاريخيا ً بل أصبح سياسيا ً ،لتنفيذ مصالح أجنبية وخارجية  ،وھذا ما صرح به
وزير خارجية أرمينيا" أوسكانيا"  ،ألردوغان بأن المسألة سياسية أكثر منھا تاريخية .
و على الرغم من وصول حزب العدالة والتنمية للحكم  ٢٠٠٢فإن ذلك لم يعفيه من تحمل
مسؤوليات بالده منذ زمن بعيد  ،ومحاولة إصالح الماضي وبناء عالقة جيدة مع جيرانه ،ومن
خالل نھج إستراتيجية التصالح مع دول الجوار ،استطاع الحزب التوصل إلى اتفاق مع أرمينيا .
ففي عام  ٢٠٠٩في مدينة زيورخ السويسرية وقعت تركيا وأرمينيا اتفاقا ً تاريخيا ً لتطبيع العالقات
وفتح الحدود ويمھد إلنھاء قرن من العداء بين البلدين ،وجاء ھذا االتفاق بجھود أمريكية
للمساھمة في حل الخالفات) ،(٣وھذا من مصلحة أمريكيا .

)(١محمد نور الدين ،الصيغة والدور.مرجع سابق،ص.١٣٩
)(٢نفس المرجع،ص.١٤٠
)(٣الجزيرة نت،اتفاق تاريخي بين تركيا وارمينيا.٢٠٠٩/١٠/١٠،انظر الرابط http://www.aljazeera.net
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على الرغم من كل ما سبق ذكره من التوصل لحل الخالفات ،إال انه ما زالت ھناك دول أوروبية
تسعى إلثارة ھذه المشكلة من جديد كفرنسا ،التي تحاول إصدار قانون بھذا الشأن ،وإسرائيل
تسعى لذلك أيضا ً ،وھذا األمر متعلق بالسياسات الخارجية لتركيا وطبيعة العالقة بينھا وبين الدول
التي تثير المشكلة من جديد على الرغم من إقامة عالقة بين البلدين المختلفين تركيا وأرمينيا .

 أذربيجان:
إن إغالق الحدود بين أرمينيا وتركيا عام  ،١٩٩٣كان تضامنا ً مع أذربيجان بسبب سيطرة
أرمينيا على إقليم قراباغ ،وھو ال يمثل شيء لتركيا سوى أنه تابع لدولة شقيقة  ،حيث تنبع أھمية
ھذه الحدود البالغة ٢٦٨كم من أن أرمينيا ال تمتلك حدود ساحلية ،وحدودھا مع تركيا تمثل
األقرب إلى البحر المتوسط ،وعلى ھذه الحالة من التضامن استمرت العالقات بين تركيا
وأذربيجان ،وعلى المقابل وثقت أذربيجان في أن تركيا لن تتخلى عن مناصرتھا يوما ً من
األيام).(١
حاولت تركيا إصالح العالقات مع دول الجوار ،رغم اإلرث التاريخي القائم بينھما،فالمشكلة
المتعلقة بين )أرمينيا وتركيا وأذربيجان ( متشابكة وقد وقفت تركيا على مسافة واحدة بين
الطرفين  ،وحاولت تحسين العالقة مع البلدين ،إال أنه وفي فترة تحسين عالقتھا مع أرمينيا في
صيف  ٢٠٠٧حدثت بعض االضطرابات بسبب رسم خارطة طريق بين تركيا وأرمينيا .
فعالقة تركيا بدول آسيا الوسطى وخصوصا ً أذربيجان الدول المجاورة لتركيا كانت بعيدة عن
التدخل في شئونھا تجنبا ً للدخول في نزاع مع روسيا ،وبعد انھيار االتحاد السوفيتي واستقالل
الجمھوريات  ،حيث بدأت تركيا حملة قوية لتقوية عالقتھا مع ھذه الدول ،في حين ابتعدت بعض
ھذه الدول عن تركيا ألنھا تعتقد أنھا تحاول أخذ مكان االتحاد السوفيتي السابق في ممارسة
سياسية " األخ الكبير").(٢
 روسيا :
عندما نتحدث عن روسيا نستذكر دولة عظمى قبل انھيار المنظومة االشتراكية المتمثلة في
االتحاد السوفيتي  ،ورغم ذلك بقيت روسيا دولة كبيرة لھا ثقل سياسي ولكن ليس بالمفھوم القديم
والسيطرة على العالم بالشكل السابق .
وقد بلغت العالقات التركية – الروسية مبلغا ً جاداً حيث تطورت تلك العالقات في كل المجاالت
منذ أعوام الثمانينات ،وكان من أھم دالالت ذلك التطور في العالقة من خالل إلغاء التأشيرات بين
)( ١طارق عبد الجليل،صحيفة أخبار العالم.٢٠١٢/٢/٢٧،
)(٢ھناء المحيسن،مركز الرأي للدراسات،الدور التركي والمتغيرات اإلقليمية.٢٠١٠/٧/١٣،
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البلدين ،والذي لم يكن في الحقيقة أمراً مفاجئا ً  ،فالتطور في العالقة التجارية واالجتماعية بين
البلدين وشعور البلد باالمتنان من ذلك ،ورغبتھا في الدفع بھذه العالقات إلى مستوى أرقى). (١
وان العالقات الثنائية بين البلدين لھا تاريخ عمره خمسة قرون ،وقد عقدت بين تركيا وروسيا ،ما
يزيد عن ستين معاھدة تخص التعاون في مجاالت مختلفة ،منھا خطة األعمال الخاصة بتطوير
التعاون بين البلدين عام  ،٢٠٠١والبيان السياسي المشترك حول تعميق الصداقة والشراكة
اإلستراتيجية عام .٢٠٠٤
ويمكن القول أن الفترة بين عامي  ،٢٠٠٨-٢٠٠٣شھدت أكبر تقارب بين البلدين ،وليس من
الخطأ توصيف ھذه المرحلة من العالقة بين البلدين بأنھا "فترة ذھبية" ،ونقطة تحول في العالقة
بين الطرفين ،مع ضرورة المحافظة على وحدة التراب ال ِعرقي ،ومن العناصر المھمة التي
مھدت لتطوير العالقة حجم التبادل التجاري بين البلدين ،إذ وصل في عام  ٢٠٠٣إلى ستة
مليارات دوالر ،ثم ارتفع في العام  ٢٠٠٤إلى عشرة مليارات دوالر ،ثم تجاوز العشرين مليار
في العام .(٢)٢٠٠٦
وحدث حوار سياسي نشط بين روسيا وتركيا ،عندما قدم الرئيس بوتن بزيارة تركيا عام ،٢٠٠٤
وشارك في العام  ٢٠٠٥في افتتاح خط أنابيب الغاز الذي سمي "بالسيل األزرق" ،وتمت زيارة
مماثلة من قبل الرئيس سيزر الى روسيا في العام  ،٢٠٠٦لتجسيد التعاون بين البلدين).(٣
بذلك فإن التعاون التركي-الروسي ال يؤدي إلى االنفصال عن الغرب ،بل يدعم سياسية تركيا
الخارجية التي انتھجھا حزب العدالة والتنمية ،المتضمنة االتحاد األوروبي ومناطق خارجية
أخرى ،أيضا كالجمھوريات السوفيتية اإلسالمية ،والبلقان ،والعالمين العربي واإلسالمي.
ليس في السياسة صداقات دائمة وال عداوات دائمة ،لكن يبقى للجغرافيا دو ُر أحيانا ً يكون حاسما ً
بمعنى أنك تستطيع اختيار نھجك األيديولوجي وطبيعة نظامك السياسي وخططك الخاصة بالتنمية
لكنك ال تستطيع اختيار جيرانك ومع أن العالم أصبح قرية كونية وبدأت العولمة والتكنولوجيا
تغير حتى من طبيعة الحروب ،غير أن الجغرافيا ال يمكن تغييرھا ،فسياسة تصفير المشاكل التي
اتبعتھا تركيا ما عادت قائمة  ،بسبب الخالف مع سوريا وتوتر العالقة مع إيران والعراق اللتان
تقفان إلى جانب سوريا ،ويقول وزير الخارجية التركي أحمد داوود أغلو إنه يجب المجازفة في

) (١رمضان غوزن،عھد جديد في العالقات التركية –الروسية،صحيفة تركيا اليوم.٢٠١١/٤/٢٦،
)( ٢محرم أكشي،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج ،مرجع سابق ،ص.٢٠١
)( ٣صحيفة روسيا اليوم،العالقات الروسية-التركية.٢٠١١/٣/١٦،
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السياسة الخارجية ،لكن اتساع نطاق المجازفة ليس من الحكمة في شيء ،خصوصا ً إذا كان
الخصوم في الدائرة الجغرافية األولى لتركيا). (١
تأكيداً لما سبق ،فإن السياسة ال تعرف األيديولوجيات ،ولكن تعرف المصالح ،طالما أنه ھناك
تبادل للمصالح بين دولتين وتعود بالفائدة لكال الطرفين ،فتبقى العالقة قائمة ،وتكون ھناك
عالقات توتر بين دول الجوار بينما ھناك صداقة حميمة بين دول تبعدھا الجغرافيا ،ويكون ھناك
تعاون استراتيجي بين ھذه الدول ،فطبيعة تركيا الجيو-استراتيجية وجوارھا ألكثر من دولة
متعددة الثقافات ،وعالقتھا بھذه الدولة ،في حين أنھا كانت في زمن ُمسيطرة على معظم تلك
الدول ،أثناء الحكم العثماني ،ومحاولة بناء عالقات تصالحية مع ھذه الدولة ،إال أن ھناك صعوداً
وھبوطا ً ) تذبذب ( في ھذه العالقات ،مثلما ما حدث مع سوريا ،دليل على ذلك ما قبل الثورة
وبعد الثورة التي حدثت في عام.٢٠١١
تركيا نجحت في الحصول على دعم الدول المجاورة في حملتھا ضد مقاتلي حزب العمال
الكردستاني ،الذي يواصل الجيش التركي عمليته العسكرية ضده ،إذا انضمت إيران إلى العراق
في اإلعراب عن تنديدھا بأنشطة " الكردستاني " مبدية استعدادھا للتعاون مع تركيا).(٢
من خالل ما سبق ذكره يتبين أن مشكلة تركيا األساسية مع دول الجوار وخصوصا ً إيران
وسوريا والعراق ھي حزب العمال الكردستاني وما زال الحزب على حالته فالمشكلة قائمة
والتوتر يسيطر على العالقات ،على الرغم من محاولة تركيا حل المشاكل العالقة بين جيرانھا
بالطرق الدبلوماسية ) القوة الناعمة ( التي تنتھجھا تركيا تجاه دول الجوار .
ما زالت تركيا تلعب دوراً في الشرق األوسط ،وتحاول أن تنتقل من دولة طرفيه إلى دولة
مركزية ،وھذا واضح من خالل مكانتھا في الشرق األوسط ،والدور األمريكي الفعال ،
والعالقات التركية -األمريكية ،التي من خاللھا تسعى تركيا لكسب ھذا الموقف والدخول لشعوب
أوروبا من خالل العضوية ،ولعب دور الوساطة في الشرق األوسط.

)(١محمد نور الدين ،تركيا وروسيا والدرع الصاروخية ،موقع التجديد العربي ٢٠١١/١١/٢٩،انظر الرابط
www.arabernewal.info/2010‐06‐11‐14‐11‐19٢٠١١
)(٢صحيفة السفير،ما يؤثر على تركيا يؤثر على إيران٢٠١٢/١/٢٢،
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خالصة:
تناول الفصل الثالث أثر المحددات الداخلية والخارجية على الحياة السياسية،حيث كان للمحددات
الداخلية وأثرھا على الحياة السياسية ،من خالل مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية
،وبالتالي كان ھناك دور للمجمع العسكري التركي على الحياة السياسية ،وھنالك أحزاب أثرت
على الحياة السياسية ،وكان لھا دور كحزب الشعب الجمھوري ،ومنھا من فقد الحياة السياسية
كحزب الطريق القويم لفقدانه الھوية السياسية.
وكان للمحددات الخارجية أيضا ً دور في الحياة السياسية التركية ،كالواليات المتحدة وإسرائيل
ودول الجوار ،التي وصفت تركيا عالقتھا بتلك الدول على مبدأ السالم الداخلي والخارجي،
وسعت تركيا إلصالح ما أتلفه الماضي معھا مع تعدد ثقافاتھا.

٥٩

الفصل الرابع
إشكالية العالقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية ٢٠٠٧ – ٢٠٠٢:
أوال  :عالقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة العسكرية
 -١انجازات الحزب االقتصادية والسياسية
 -٢صعود اإلسالم السياسي والمواجھة مع المؤسسة العسكرية
 -٣الصراع بين العلمانية واإلسالم السياسي
ثانيا ً:بروز دور المؤسسة السياسية في القضايا الداخلية والسياسة الخارجية
 -١صراع الھوية بين العلمانية واإلسالم
 -٢إشكالية االنضمام إلى االتحاد األوروبي
 -٣تأثير الصراع على األقليات
 -٤الموقف تجاه القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي
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مقدمــــة
يتناول الفصل الرابع من الدراسة إشكالية العالقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية ،وقسم
الفصل إلى قسمين ،األول يعرض انجازات المؤسسة السياسية المتمثلة في حزب العدالة والتنمية
من خالل التعديالت الدستورية واإلصالحات االقتصادية ،أما القسم الثاني فيستعرض بروز دور
المؤسسة السياسية في عالقاتھا الداخلية مع األقليات ،والخارجية مع دول الجوار والغرب.
وتھدف الدراسة الحالية إلى توضيح طبيعة المواجھة بين اإلسالم السياسي الذي سيطر على
المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية نفسھا ،خالل فترة حكم حزب العالة والتنمية األولى
منذ ٢٠٠٢حتى . ٢٠٠٧

أوالً:عالقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة العسكرية
تمثل تركيا الدولة اإلسالمية غير العربية النموذجية التي تتمتع بخاصية الدولة اإلقليمية ،
فاألحزاب اإلسالمية منذ تأسيس الجمھورية التركية عام  ١٩٢٣واجھت مصاعب كثيرة من قبل
المؤسسة العسكرية ،بحجة الحفاظ على العلمانية  ،كما مارست المؤسسة العسكرية أربعة
انقالبات عسكرية ضد ھذه الحكومات ،حيث شكلت العالقة بين المؤسستين العسكرية والسياسية
طبيعة صراعية ،واختلفت أساليب الصراع بين المؤسستين ،وخصوصا ً حول ھوية تركيا
وديمقراطيتھا ،ونظامھا السياسي .
عند وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام  ٢٠٠٢لم يواجه العلمانية بالقوة ،حيث استخدم
اسلوب القوة الناعمة في التعامل مع المؤسسة العسكرية ،وھذا كان من أسباب نجاحه ،وبالتالي
خرجت تركيا تدريجيا ً من سيطرة المؤسسة العسكرية ،فضالً عن نجاح الحزب في تحقيق
اإلصالحات السياسية واالقتصادية .
إذاً حافظ أردوغان على أسس النظام التركي ولم يدخل في مصادمات مع الجيش فلكل حزب
أصل وجذو ،ولم ينشأ حزب العدالة والتنمية من فراغ ،فجاء وحصل على الحكم بعد تأسيسه
بعام ،إنه دليل على أن ھذا الحزب له جذور اجتماعية تعبر عن فكر وطني بمنطلق إسالمي ال
يمكن القضاء عليه وإن حذر حزب جاء أقوى منه ).(١
فانطالقا ً من الصراع بين المؤسسة العسكرية والسياسية ،ومحاربة األحزاب التي تحمل الفكر
اإلسالمي ولد حزب العدالة والتنمية الحاكم ،وعلى الرغم أنه وجه آخر من تلك األحزاب
اإلسالمية وھو امتدادھا ،وكان تأسيس حزب العدالة والتنمية نتيجة انقسام حدث في الحركة
اإلسالمية ،حيث اتجه إلى استخدام طرق وأساليب سياسية لم يتبعھا أسالفه من األحزاب
) (١كمال حبيب،الدين والدولة،مرجع سابق،.ص.٣٥٥
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السياسية ،فما ھي االنجازات التي حققھا حزب العدالة والتنمية التركي على الصعيد الداخلي
والخارجي ،والتي من خاللھا تمكن من تقليص قبضة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية.
تم تشكيل حزب العدالة والتنمية من قبل النواب المنشقين ،من حزب الفضيلة اإلسالمي الذي تم
حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في  ٢٢حزيران/يونيو  ،٢٠٠١وكانوا يمثلون
جناح المجددين في حزب الفضيلة ،ويشكل ھذا الحزب الجناح اإلسالمي في تركيا ويحرص على
أال يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية ،ويؤكد أنه ال يحبذ التعبير عن نفسه بأنه حزب
إسالمي ،فھو حزب يحترم الحريات الدينية والفكرية ومنفتح على العالم ويتبني سياساته على
أساس التسامح والحوار).(١
وحسب بعض آراء المحللين يبدو أن حزب " العدالة والتنمية "ھو بمثابة تعبير عن تركيبة
سياسية واجتماعية جديدة الھي علمانية بالمعنى الذي يمثله يمين الوسط التركي الطريق المستقيم
والوطن األم ،وال ھي كمالية بالمعنى الذي يعبر عنه يسار الوسط التركي " حزب الشعب
الجمھوري وحزب اليسار الديمقراطي ( ،وال ھي إسالمية بالمعنى الذي عبر عنه حزب الرفاه ،
وحركة " الملي الجوروش " ،ولكنه تعبير عن اإلسالمية واليسارية واليمينية في صيغة جديدة ال
تميل للمواجھة أو االستقطاب كما أنھا ال تنزع إلى استخدام الدين أداة في الصراع االجتماعي
والسياسي وفي نفس الوقت تحمل عنوان تغيير الطبيعة األصولية للدولة الكمالية نحو الديمقراطية
والتعددية واالعتراف باآلخر دون إقصاء).(٢
فاستطاع الحزب أن يستقطب شرائح واسعة من الطبقة الوسطى والفقيرة والمتعلمة ،وجذور
الحزب اإلسالمي لھا دور أيضا ً في نجاحه ،ورغبة الشعب التركي في التغيير ومحاربة الفساد.
يقول أردوغان ":إن حزبنا الجديد يعتمد على العقل والحوار ،وسيضم جميع أفكار المجتمع
التركي ولن يعادي طبقة من الطبقات وخاصة الجيش ").(٣
وكان لإلصالحات السياسية واالقتصادية دوراً في تقليص دور العسكر في الحياة السياسية.فقد
أسفر انتصار حزب العدالة على تصفية طبقة سياسية كاملة ،بمعنى آخر ،نجح في إعادة بناء
النخبة السياسية التركية ،فبعدما كان الجيش ھو الذي يتدخل إلعادة ھندسة الحياة الحزبية

)( ١حزب العدالة والتنمية ،االنتخابات التركية ..واقع وتشكيل ،ملفات خاصة ،الجزيرة نت .٢٠٠٤/١٠/٣،
http://www.aljazeera.net
 جماعة الملي جورش  ،ترأسھا أربكان والتي أنشأت حزب النظام وحزب السالمة والرفاه والفضيلة والسعادة.
)( ٢كمال حبيب ،الدين والدولة ،مرجع سابق،.ص.٣٦٠
)( ٣مصطفى الطحان،تركيا التي عرفت من السلطان الى اربكان ،٢٠٠٦-١٨٤٢الصحوة للنشر والتوزيع ،القاھرة ،ط٢٠١٠، ١
،ص.٤٠١
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السياسية ،أصبحت الجماھير ھي التي تعيد بناء ھذه الحياة من جديد ،وھو ما يشير إلى تعزيز
الخيار الديمقراطي كأداة لتجديد الحياة السياسية وليس العسكر وانقالباتھم ).(١
لقد نجح حزب العدالة والتنمية ،في توفير االستقرار االقتصادي لتركيا بمعدل مرتفع ومراقبة
التضخم ،كما أن سياسته االقتصادية لم تتجاھل حاجات قطاعات كثيرة من الناس ورجال األعمال
والمزارعين والموظفين والمتقاعدين).(٢
استناداً إلى ما سبق فإن القاعدة الجماھيرية التي رغبت في التغيير والقضاء على الفساد ،والعودة
إلى الجذور اإلسالمية ،ھي أيضا ً لھا دور في االنتقال إلى الحياة الديمقراطية والرغبة في التحرر
من القيود العسكرية ونقل الدولة إلى مدنية بدالً منھا عسكرية .

-١إﻧﺟﺎزات اﻟﺣزب اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
أ -اﻹ ﻧﺟـــﺎزات اﻻﻗﺗــﺻﺎدﻳـــﺔ ﻟﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
خالل فترة حكم حزب العدالة والتنمية  ،زاد الناتج القومي بين عامي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٢من ٣٠٠
مليار دوالر إلى ٧٥٠مليار دوالر،أى بمعدل نحو ، %٦,٨وارتفع معدل الدخل الفردي للمواطن
التركي في نفس الفترة من  ٣٣٠٠دوالر إلى ١٠٠٠٠دوالر  ،فضالً عن االنخفاض المستمر في
معدالت التضخم والزيادة المضطرية في حجم االستثمارات ،وبذلك احتلت تركيا المرتبة السادسة
عشر في ترتيب أكبر االقتصاديات على المستوى العالمي ،والترتيب السادس على المستوى
األوروبي (٣).
فاستطاعت الحكومة نقل الدولة من مكانة اقتصادية ضعيفة إلى أخرى أقوى قياسا ً بالوضع
االقتصادي القوي ألي دولة ،فعندما يحصل الفرد على دخل كبير ومستقر فھذا ينعكس على
الحكومة ومدى قدرتھا على اإلصالحات السياسية واالقتصادية ،أيضا ً كما تقاس الدول بقوتھا
العسكرية أيضا ً تقاس بالقوة االقتصادية ،فالقوة االقتصادية ھي المقياس لباقي القوة األخرى
للدولة فمن يمتلك المال يمتلك القرار.
فالوضع االقتصادي الرديء يسقط حكومات أيضا ً ،كما حدث مع حكومة بولند أجاويد خالل
األزمة االقتصادية عام  ،٢٠٠١إذاً بدأت عجلة التغيير نحو األفضل في الدوران ،وكان من
نتائجھا خالل الفترة . ٢٠٠٨ – ٢٠٠٢

)(١كمال حبيب،الدين والدولة،مرجع سابق ،ص.٣٥٩
)( ٢ھدى الحسيني،تركيا والعسكر اإلسالم الديمقراطي ھو الحل ،صحيفة الشرق األوسط اللندنية.٢٠٠٧/٥/٢،
)( ٣إبراھيم أوزتوك ،التحوالت االقتصادية التركية بين عامي ،٢٠٠٨-٢٠٠٤تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج،ص.٤٧
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 استمرت معدالت النمو بالصعود طيلة الفترة الواقعة بين  ٢٠٠٨ -٢٠٠٢باستثناء سنةاألزمة المالية العالمية  ، ٢٠٠٨كما ارتفع حجم الصادرات من ٣٣مليار إلى ١٣٠مليار في
نھاية سنة . ٢٠٠٨
ومن خالل سلسلة اإلصالحات التي قام بھا حزب العدالة والتنمية ،استطاع أن يقلص دور
المؤسسة العسكرية في التدخل في الحياة السياسية ،وال يجد ما يبرر االنقالب على الحكومة
بالرغم من محاوالته القيام بذلك ،لكنھا فشلت بسبب نتائج اإلصالحات الداخلية للحزب والتي
القت قبوالً واستحسانا ً من قبل قاعدة شعبية واسعة،فضالً عن التدخل األوروبي واألمريكي وكبح
جماح المؤسسة العسكرية من القيام بأيه خطوات تؤدي إلى انقالب،بل تمكنت الحكومة من اعتقال
بعض قادة المؤسسة العسكرية بتھمة محاولة االنقالب.

ب :االنجازات السياسية لحزب العدالة والتنمية )التعــديالت الدســتـوريــة(
مر الدستور التركي بعدة تعديالت ،كان آخرھا تعديل دستور  ،١٩٨٢حيث قامت بصياغته
المؤسسة العسكرية  ،بما يتالئم مع سياستھا ،ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة قامت
حكومة أردوغان في بدايات عام  ٢٠٠٣باستصدار حزم قانونية جديدة بھدف إعادة ھيكلة
المؤسسات ،واستصدار تشريعات متوافقة مع معايير كوبنھاجن . غير أن الحزمة القانونية
السابقة التي صادق عليھا البرلمان التركي في ٢٠٠٣/٧/٣٠كانت نقطة التحول األقوى في
العالقة بين العسكريين والمدنيين داخل مجلس األمن القومي وأمانته العامة  ،حيث استھدفت الحد
من دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية من خالل تقليص وضعيته الدستورية
والقانونية).(١
وإزاء كل التعديالت الدستورية التي حدت من مكانة الجيش ،ومن ثم دوره في الحياة السياسية ،
وبفضل النجاحات التي أحرزتھا حكومة حزب العدالة والتنمية على مختلف األصعدة الداخلية
والخارجية ،توارى الجيش في ثكناته واستسلم لوضعيته الجديدة ،واكتفى بدوره العسكري
،والسيما وأنه قد أحرز خالل تلك الفترة نجاحات عسكرية في مواجھة حزب العمال الكردستاني
مما حقق له استعادة ھيبته ومكانته لدى الشعب التركي ،ومن خالل وضع الحكومة الحالية على
أخطر قضية تشھدھا تركيا في عصرھا الحديث وھي قضية "ارجنكون" ،التي كانت محاولة
انقالبية غير ناجحة على المؤسسة السياسية ،وتعد ھذه القضية تطوراً مھما ً في الحياة السياسية
 معايير كوبنھاجن:ھي القواعد التي تحدد ما إذا كان البلد مؤھالً لالنضمام إلى االتحاد األوروبي،والمعايير تتطلب أن يكون للدول
مؤسسات للحفاظ على ديمقراطية الحكم،وحقوق اإلنسان،واقتصاد قوي ،ومن ھذه المعايير ،معايير سياسية:الديمقراطية ،سيادة
القانون،حقوق اإلنسان،احترام وحماية األقليات،معايير اقتصادية:اقتصاد قوي،احترام النظام المصرفي،معايير تشريعية:سن فوانيين
تتناسب مع القوانين األوروبية.
)( ١طارق عبد الجليل،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج ،مرجع سابق،.ص.٧٩
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التركية ،وبل يمكن أن تكون طفرة في سياق مآالت وضعية الجيش التركي ودوره في الحياة
السياسية ،إذ أنه وللمرة األولى يخضع جنراالت عسكريون لمحاكمات مدنية).( ١
إجماالً شھد الدستور ١٤تعديالً ،أھمھا - :
٧ -١آيار/مايو  ،٢٠٠٤تم إلغاء عقوبة اإلعدام ومحاكم أمن الدولة
٢٩ -٢تشرين أول/أكتوبر ،٢٠٠٥تمت زيادة تأثير المجلس الوطني الكبير)البرلمان( ،
وديوان المحاسبة الذي يمارس اإلشراف بنفسه على الميزانية.
١٣ -٣تشرين أول/أكتوبر  ،٢٠٠٦ثم إجراء تعديل في الدستور بشأن تخفيض السن الذي
يؤھل للترشيح للنيابة من ٣٠عام إلى ٢٥عام .
١٠ -٤آيار/مايو  ،٢٠٠٧ثم إضافة مادة مؤقتة للدستور تنص على أن تتضمن قسيمة
االقتراع المشتركة أسماء المرشحين المستقلين في أول انتخابات عامة .
٣١ -٥آيار/مايو ،٢٠٠٧إجراء انتخابات المجلس الوطني الكبير كل أربع سنوات وانتخاب
رئيس الجمھورية من قبل الشعب). (٢
يتضح مما سبق أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم ،كان نتيجة حتمية ،بسبب سياسة
اإلصالحات التي اتبعھا ،وعدم مواجھة المؤسسة العسكرية مباشرة  -كما حدث مع سلفه وأستاذه
أربكان -وإتباعه سياسة مرنة مع المؤسسة العسكرية ،وتجنب أخطاء األحزاب السابقة ،فضالً
عن عدم مواجھة معارضة شديدة من قبل األحزاب األخرى .
 -٢صعود اإلســالم السـياسـي و المــواجـھــة مع المـؤسـسـة العسـكريـة :
بعد انقالب عام ١٩٦٠العسكري شددت األوساط العلمانية قبضتھا على كافة مؤسسات الدولة ،في
ظل حكومة إينونو وحزبه الشعب الجمھوري ،ولكن االنتخابات النيابية التي جرت عام ١٩٦٥
أنھت عھد ھذه الحكومة وجاء حزب العدالة مع زعيمه الجديد سليمان ديميريل إلى السلطة
بأغلبية كبيرة ،مشدداً على أنه امتداد للحزب الديمقراطي ،و كان أول المستجدات الھامة التي
حدثت في تلك الفترة ،تأسيس أول حزب إسالمي اإلتجاه في تركيا من قبل نجم الدين أربكان تحت
أسم حزب "النظام الوطني " ،وبالرغم من حل الحزب بعد انقالب  ،١٩٧٠فقد بدأت مسيرة
طويلة في طريق التيار اإلسالمي وصلت في نھاية المطاف إلى حزب العدالة والتنمية بزعامة
رجب طيب أردوغان ).(٣
)( ١طارق عبد الجليل،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج ،مرجع سابق ،ص.٨٢-٨١
)( ٢علي حسين باكير ،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج ،مرجع سابق،ص.٣٣-٣٢
٣
) (كمال بياتلي ،تكريس العلمانية في تركيا ،ملفات الجزيرة ،تركيا صراع الھوية،٢٠٠٦ ،ص ١٤-١٣انظر الرابط
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/62F2B784-341B-4EC9-A70F-80C7BF26FA65.htm
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واجه اإلسالم السياسي المتمثل في األحزاب اإلسالمية في تركيا منذ تأسيسھا صعوبات كثيرة لم
يستمر فترات طويلة إال وقد تدخلت في شأنھا المؤسسة العسكرية ،ومنذ تأسيس الجمھورية
التركية عام  ١٩٢٣حتى العام  ١٩٩٧كان القرار في يد المؤسسة العسكرية ،وما شھدته تركيا
خالل تلك الفترة ،واإلنقالبات العسكرية التي حدثت لدليل على ذلك .فبدأت تركيا بعد وصول
حزب العدالة والتنمية ذي الجذور والميول اإلسالمية ،في مواجھة المؤسسة العسكرية ،لتقليص
تدخلھا في الشأن السياسي.
إن أفكار قيادات حزب العدالة والتنمية يختلف عن أفكار األحزاب اإلسالمية التركية السابقة
كالرفاه والفضيلة ،فقد سعى إلى تبديد مخاوف المؤسسة العلمانية والعسكرية )(١
ويبدو أن برنامج حزب العدالة والتنمية في المرحلة التي سبقت االنتخابات كان غير معلن بكل
جوانبه ،إال أنه حدد مالمح عديدة منھا امتالكه برنامجا ً إسالميا ً للتعديل الجذري لقيم وتوجھات
المجتمع ،وأنه يقبل باستمرار العلمانية المعتدلة التي ال تحارب الدين وتقبلھا القوات المسلحة
والشعب معا ً ،وفي الوقت الذي تمسك أردوغان بعقالنية االتجاه اإلسالمي المعتدل الذي تبني
الديمقراطية الليبرالية االقتصادية ،ويؤكد زعيم حزب العدالة والتنمية بأنه ليس حزبا ً إسالميا ً وأنه
سينفذ ما ينص عليه الدستور التركي بشأن علمانية الدولة ،وفي ھذا الصدد يقول أردوغان:
"البعض يسموننا حزبا ً إسالميا ً والبعض اآلخر إسالميا ً معتدالً ،لكننا ال ھذا وال ذاك وعلى الجميع
أن يعرف ھذا أو نشاطاتنا في األيام المقبلة ستظھر ذلك بوضوح" ).(٢
ھكذا بدأ حزب العدالة والتنمية ،مسيرته مع المؤسسة العسكرية ،من خالل سياسته المرنة مع
المؤسسة العسكرية ،وعدم الصدام مباشرة على األقل خالل فترة حكمه األولى ، ٢٠٠٧-٢٠٠٢
حاولت المؤسسة العسكرية حذر الحزب ولكنھا لم تنجح ،بالرغم من محاولتھا تلك ،وعلى الرغم
من سيطرتھا الدستورية التي ھي بمثابة حامية للمؤسسة العسكرية العلمانية.
اتجھت المؤسسة العسكرية في تركيا إلى اعتبار "اإلسالم السياسي " تھديداً مباشراً لألمن القومي
وسعيه لتقويض مبادئ الجمھورية و العمل على تغيير طبيعة الدولة والمجتمع ،ومن ثم بنائھا
وفق الشريعة .وفي أيلول /سبتمبر ،١٩٩٧أشار الجنرال غويتن إيركا  Cuven erkayaأحد قادة
األركان الذين ھندسوا انقالب عام  ١٩٩٧ضد حزب الرفاه  ،إلى أن اإلسالم السياسي أمسى
خطراً يجب التنبه له وقطع السبيل أمامه وقال " :لقد كان استخدام اإلسالم ضد اليسار خطأ  ،في
حين أن المؤسسة العسكرية بعد انقالب  ١٩٨٠استخدمت اإلسالم السياسي في مواجھة اليسار"

)( ١نوال الطائي،تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا ،مركز الدراسات اإلقليمية ،الموصل .٢٠٠٧،ص.٢٥
)(٢نفس المرجع،ص.٢٧
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ومن ھنا أخذت تبدو نظرة الضباط األتراك لإلسالم السياسي على أنه تجمعات ألفراد بعيدين عن
االنضباط ).(١
فالجيش ينظر إلى اإلسالم على أنه ال يستطيع نقل البالد إلى الحداثة .ولكن في الحقيقة قد يكون
المسار اإلسالمي السياسي المنتصر في تركيا نموذجا ً يقتدي به بالنسبة للجھات التي تريد حكما ً
إسالميا ً معتدالً على أساس ديمقراطي مواكب للحضارة والتطور وبعيد عن التطرف والتشدد
والتكفير ).(٢
حيث قال أوليفيه راود) وھو خبير فرنسي بارز في شئون اإلسالم ( " ثمة فارق بين العلمانية
القانونية والعقائدية " مشيراً إلى أن الجيش يستخدم العلمانية كراية لتجميع القوى).(٣
األوضاع الخارجية :
 -١قيام الثورة اإلسالمية في إيران عام .١٩٧٩
 -٢حرب الخليج الثانية عام  ،١٩٩٠حيث اعتبرھا البعض مؤامرة تھدف إلى إضعاف
المسلمين ونھب ثرواتھم.
 -٣حرب البوسنة والھرسك ،وما صاحبھا من عمليات تطھير ،استھدفت المسلمين .
 -٤انھيار االتحاد السوفيتي في أواخر  ،١٩٩٠واختفاء األنظمة الشيوعية في أوروبا عام
. ١٩٩١
األوضاع الداخلية:
 -١زيادة مقاومة الحركة االنفصالية الكردية في بعض الفترات إلى تعزيز االتجاھات
اإلسالمية في تركيا .
 -٢اشتعال النزاع المذھبي السني والعلوي منذ أواخر السبعينات وحتى  ،١٩٩٥وأخذه
طابع الصدام الدموي داخل تركيا .
 -٣دور دستور  ١٢سبتمبر  ١٩٨٢ /في القضاء على الحركات اليسارية التركية مما
أكسب األحزاب اإلسالمية وعلى رأسھا الرفاه أصواتا ً جديدة ).(٤

)( ١مأمون شحادة،احتدام التجاذب بين الجيش واإلسالم السياسي ،يقرب تركيا من لحظة الحسم ،الحوار المتمدين ،عدد .٢٠٠٩ ،٢٧١٤انظر
الرابطh p://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=178774
) (٢صباح جاسمي ،انتصار اإلسالم السياسي على التشدد العسكري العلماني،تركيا نموذجا ً ،شبكة النبأ المعلوماتية.٢٠٠٧/٧/٦انظر
الرابطh p://www.annabaa.org/nbanews/65/520.htm
) (٣نفس المرجع.
)(٤مصطفى الطحان،تركيا التي عرفت من السلطان إلى نجم الدين اربكان،مرجع سابق، ،ص.٣٩-٣٨
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مواقف ساھمت في تصاعد تيار اإلسالم السياسي في مواجھة دور المؤسسة العسكرية:
ثمة مجموعة من المواقف ساعدت تيار اإلسالم السياسي في تقليص دور الجيش وأھمھا:
 -١موقف رئيس الجمھورية أحمد نجدت سيزر من قضية الحجاب قبل االنتخابات  ،حينما قال
"ھناك أماكن ال يجب أن يكون فيھا حجاب" ،أثر على موقف الشعب في االنتخابات
البرلمانية
 -٢اإلنذار الذي أعلنه الجيش مساء ١٧نيسان/ابريل ٢٠٠٧ضد الحكومة الجديدة  ،مما أثار
األتراك ،في الوقت الذي لم يھتم كثيراً بقضية قبرص مثالً،أو قضية الموقف األوروبي
الرافض النضمام تركيا لالتحاد.
 -٣موقف رئيس حزب المعارضة والحزب الجمھوري" ديتز بايكال" السلبي من حزب العدالة
والتنمية ،واالتھامات المتكررة التي وجھھا إلى الحزب بأنه ضد العلمانية وھو ما دفع
الشعب للتعاطف مع الحزب الحاكم ).(١
من خالل تلك العوامل التي ذكرت  ،كان الرد الداخلي الشعبي سببا ً في نجاح حزب العدالة
والتنمية ،وكان شغل المؤسسة العسكرية الشاغل حماية العلمانية ،بيد أن الحزب كان يعالج قضايا
ال تخصه وحده بل تمس الدولة اقتصاديا ً وسياسيا ً واجتماعيا ً ،مما جعل الشعب يلتف حول
الحزب ،وبغض النظر عن ميوله اإلسالمية ،فجميع توجھات المجتمع التركي)اليسارية واليمينية
والليبرالية واإلسالمية( قد صوتت لحزب العدالة والتنمية ،بسبب سياسته المقبولة وبرنامجه
السياسي الذي يصب في مصلحة المواطن والدولة .
استكماالً لما تم استعراضه أيضا ً ،يرى العلمانيون المعتدلون أن تواجد التنظيم السياسي اإلسالمي
وجھوده لتغيير مفھوم العلمانية وتوسيع ھامش الحريات الدينية يثري العمل السياسي التركي
ويجعل من الديمقراطية التركية ديمقراطية ليبرالية حقه تسمح بالتباين واالختالف في إطار
تعددي حر ،وينظر ھؤالء إلى تدخالت الجيش المتكررة في الحياة السياسية التركية على أنھا
اعتداء على مسار الديمقراطية وإضعاف لھا .وطبقا ً للعلمانيين المعتدلين فإن احتواء التيار
اإلسالمي وضمان التزامه بالمبادئ التي يرتكز عليھا النظام السياسي ال يتحقق باألسلوب الذي
ينھجه الجيش والنخبة العلمانية المتشددة في تعاملھم مع اإلسالم السياسي .
ويرى بعض العلمانيين المعتدلين أن المخاوف التي نتجت عن صعود التيار اإلسالمي وتنظيمه
السياسي مبالغ فيھا ).(٢ھذا كان رأي نخبة من العلمانية تجاه اإلسالم السياسي .

)(١منال لطفي ،تركيا من أتاتورك إلى اردوغان  ،صحيفة الشرق األوسط.٢٠٠٧/١٠/٢٢،عدد.١٥٥
)(٢دينا صالح شحاته،اإلسالم السياسي ومستقبل العلمانية في تركيا ،السياسة الدولية ،عدد .١٩٩٨، ١٣١ص.١٥٨
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يتضح مما سبق ،ومن خالل التعديالت الدستورية واإلصالحات السياسية واالقتصادية  ،والكشف
عن المنظمات التي تھدف النقالب على الحكومة ،أنه زاد من قوة المؤسسة السياسية وتقلص دور
المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وصنع القرار ،وبمجرد وضع وصول جنراالت إلى
المحكمة بتھمة اإلرھاب ،دليل على تراجع دور المؤسسة العسكرية التي انفردت بالقرار السياسي
على مدى عقود من الزمن .
ومن خالل التعامل مع المؤسسة العسكرية وتعديل مواد دستورية التي خولته التفرد بالسلطة ،
واستطاع من خاللھا القيام باإلصالحات السياسية واالقتصادية ،مما اكتسب شرعية جماھيرية
واسعة مكنته من تحييد دور المؤسسة العسكرية ،بفضل الحنكة السياسية لقادة الحزب ،وعدم
التصادم المباشر مع المؤسسة العسكرية .وظھر تقليص دور المؤسسة العسكرية في صناعة
القرار السياسي ،من خالل طلب عضوية تركيا لالنضمام لالتحاد األوروبي والتي كانت المؤسسة
العسكرية رافضة له وال رغبة لھا في ذلك) .(١
-٣الصراع بين العلمانية واإلسالم:
دخل اإلسالم السياسي رسميا ً في الحكومة منذ عدة عقود  ،ولكنه أصبح شريكا ً رئيسيا ً لھا عام
 ١٩٩٦ -١٩٩٥ثم رئِسھا عام  ،١٩٩٧-١٩٩٦ثم خسر بعد ذلك ليعود عام  ، ٢٠٠٢منفرداً
بالحكم ،غير أن ھذا ال يعني أن التوجه نحو أسلمة الدولة والنظام السياسي قد حقق انتصاراً
حاسما ً  ،حتى لو انطوى على طموح جدي بذلك ،إذ أن القوى العلمانية المدنية /العسكرية والصيغ
الدستورية والتشريعية تمنع حدوثه ،بل إنھا تراقب السلوك السياسي لحكومة حزب العدالة
والتنمية ،وھي على استعداد لخوض منافسات شديدة معھا ).(٢
علما ً بأن كل التدخالت التي قام بھا الجيش في الحياة السياسية  ،ال يمكن الجزم بأنه كان يفعل ذلك
لرغبته في ممارسة السلطة واحتكارھا ،وإنما لتعديل ما اعتبره انحرافا ً عن المسار السليم
للجمھورية االتاتوركية من وجھة نظر الجنراالت ،وقدمت ھذه التدخالت للحماية والضمان
الالزمين لمتابعة سير الجمھورية نحو التحديث على النمط الغربي والستمرار سيادة القوى
العلمانية في المجتمع والدولة ،بعبارة أخرى حافظ الجيش على استمرارية الجمھورية العلمانية
في مراكز السلطة والتأثير بھا واآلن سيتعين عليه التخلي عن دوره واالنزواء إلى ثكناته ألن ذلك
من معايير االنضمام ألوروبا  ،التي سيكون ألي تھاون فيھا مخاطرة كبيرة ).(٣

)Angel rabasa,f.stephen larrabe,the rise of political islam in turkey,national defense research in (١
statute,p76,2008.
)( ٢دينا صالح شحاته،اإلسالم السياسي ومستقبل العلمانية في تركيا ،مرجع سابق،ص.١٢٣
)( ٣ياسر حسن ،تركيا البحث عن مستقبل،مرجع سابق ،ص.٣٣٠
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وبذلك فإن انخراط اإلسالم السياسي في السياسة العامة وفق "معايير " النظام العلماني ال يعني
أنه يوافق كليا ً وتفصيليا ً على أسس النظام ،وعليه فإن الجدل بين اإلسالم والعلمنة انتقل إلى النظام
السياسي العلماني نفسه الذي يظن أن اإلسالميين يريدون تغييره تدريجيا ً ومن داخله ووفق أطره
السياسية والمؤسسية).( ١
مع اإلشارة إلى ذلك أعلن الحزب عدم معاداة للعلمانية ،ولإلصالحات السياسية واالقتصادية ،
واالنضمام لالتحاد األوروبي ،وليس مجرد كالم بل مارس إصالحات سياسية واقتصادية
ودستورية ،لذا كان استمرار الحزب في الحكومة ألكثر من والية ،وانتھاجه سياسة االعتدال
والتوفيق بين اإلسالم والديمقراطية على أنھما ال يتعارضان.
وإلى جانب ذلك ،فإن الحزب منذ ظھوره على الساحة السياسية ،لم يظھر العداء للعلمانية ،
وطرح أنه سيحافظ على العلمانية لدرجة أنه يتھم في بعض األحيان ومن قبل المتشددين كإيران "
باإلسالم العلماني " وال يمكن أن يتزاوجا معا ً فال اإلسالم يقبل العلمانية وال العلمانية تريد اإلسالم
 ،لكن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يوفق بينھما " حزب إسالمي بطابع علماني " ،من خالل
الحداثة والتطور والديمقراطية .
كل ھذا وغيره ،جعل من ھذا الحزب نموذجا ً إسالميا ً جديداً ،وكان حزب العدالة والتنمية قد
تخلى عن جذوره وتعھد بااللتزام بالعلمانية وأجرى ،سلسلة من التغييرات لتعزيز مساعي تركيا
لالنضمام إلى االتحاد األوروبي إال أنه تعرض لالنتقادات باستمرار ،بسبب سعيه لتحقيق
التطلعات اإلسالمية ،ويقول أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين يحظون بدعم الليبرالية ،إن
تفسير العلمانية في تركيا يتعدى على الحريات الدينية والديمقراطية وتعتبره الواليات المتحدة
األمريكية نموذجا ً لتطبيق اإلسالم والديمقراطية  ،أما االتحاد األوروبي فينتقد تركيا بسبب النفوذ
التقليدي للجيش الذي مارسه في السياسة ،ويحث تركيا على تطبيق إصالحات تحد من نفوذ
الجيش).(٢
وبذلك شكل الحزب عالمة فارقة في الحياة السياسية التركية ونجح في السيطرة على المشھد
السياسي التركي وشكل الرئاسات الثالثة ) البرلمان والحكومة والجمھورية ( بعد سلسلة معارك
سياسية ودستورية ،ليصبح الرقم الصعب في وجه المؤسسة العسكرية التركية التي نظرت إلى
نفسھا على الدوام على أنھا الحزب الحاكم من خلف الستار.
ولعل ما يؤكد فاعلية توجه حزب العدالة والتنمية ،أن األحزاب اإلسالمية التي كانت تواجه النظام
العلماني ،لم تستخدم أسلوب حزب العدالة والتنمية وال أفكاره  ،لذلك لم يكتب لھا النجاح كثيراً ،
)( ١عقيل سعيد محفوظ ،جدليات المجتمع والدولة ،مرجع سابق.ص.١١٩
)(٢شبكة النبأ المعلوماتية ،أسلمة المجتمع التركي ،تھديد العلمانية والحجاب يعود إلى الواجھة .٢٠٠٧/٤/٢٦،
http://www.annabaa.org/nbanews
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وعلى الرغم أن الحزب – العدالة والتنمية – وريث ھذه األحزاب السابقة الذكر وآخرھا حزب
الفضيلة الذي خرج منه حزب السعادة وحزب العدالة والتنمية ،لكن رئاسة الحزب اتجھت نحو
المصالحة مع النظام العلماني ،وعدم التصادم معه ،أو باألحرى عدم إظھار نواياھا دفعة واحدة ،
حتى تتمكن من السيطرة على الحياة السياسية ،وھذا ما حدث بالفعل ،حيث استطاع الحزب وقادته
استخدام الحنكة والعمل ببطء مع النظام العلماني من أجل البعد على استخدام القوة في الصراع
فيما بينھما.
وھذا ما أكده الجنرال إيفرين  ":إن الحزب الجديد ينبغي أن يكون حزبا ً علمانيا ً حتى يمكن قبوله
أنظر إلى أربكان كم حزبا ً أسس،ومع ذلك لم يستفد شيئا ً  ،كلھا أغلقت  ،وإذا كان طيب أردوغان
سيتبع طريق أربكان فلن يستطيع أن يفعل شيئا ً ،ينبغي أن ينتبه ،وھذا ھو شرط قبوله وقبول
حزبه ليكن طيب رجالً عاقالً ،وال يستخدم التقية وال يستثمر الدين").(١
انطالقا ً من الدعم الخارجي لتركيا وخصوصا ً للمؤسسة السياسية من قبل الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي ،ساھم ذلك في ترسيخ نفوذ ھذه المؤسسة في الحياة السياسية وتقليص دور
الجيش ،وأن نفوذه السابق المتمثل في صناعة القرار السياسي لتركيا قد تالشى  ،وما وصلت إليه
المؤسسة العسكرية من اعتقال كبار قادتھا وتحييد آخرين  ،وعدم القدرة على اتخاذ قرار ،
يخرجھا من ھذا الحرج ،واستطاع حزب العدالة والتنمية المتمثل في المؤسسة السياسية أن يحد
من قدرة الجيش في صناعة القرار السياسي التركي ،وأن الدعم الداخلي من قبل القاعدة
الجماھيرية كان له دو ُر أيضا ً ،من منطلق اإلصالح ومحاربة الفساد ،والتغييرات والتحوالت التي
لمسھا المواطن التركي في ظل حكم الحزب ،نجح حزب العدالة والتنمية الذي تأسس عام ٢٠٠٢
خالفا ً لألحزاب األخرى في تحقيق نجاحات ھائلة .
في الواقع إذا كان حزب العدالة والتنمية حقق ھذه النجاحات الكبيرة خالل فترة قصيرة ،فإن ذلك
يرجع إلى نھجه المعتدل وخطابه المرن وقدرته على وضع التكتيك في خدمة اإلستراتيجية،
فضالً عن برامجه العملية القريبة من حياة الطبقات الشعبية الفقيرة وھويتھا الحضارية  ،وعلى
ھذه األرض نجح في البقاء على سدة المشھد السياسي دون االصطدام مع الجيش). (٢
لھذا استطاع أن يوفق بينھما ،حيث يمكن القول أن تيار اإلسالم السياسي ليس حديث العھد وإنما
يضرب بجذوره إلى فترة قيام الدولة التركية ،وبالرغم من مؤسسھا قد أرادھا دولة علمانية ،إال
أن ذلك لم يحل دون لعب اإلسالم دوراً بارزاً في ھذه الدولة المسلمة منذ عھد أتاتورك حتى اآلن،

)( ١مصطفي الطحان ،تركيا التي عرفت من السلطان إلي نجم الدين اربكان ،ص،٤٠٦-٤٠٥مرجع سابق.
)(٢خورشيد دلي ،ھل تتحقق التسوية المنشودة بين اإلسالم والعلمانية في تركيا ،مجلة الوحدة اإلسالمية ،عدد ،٩٣مؤسسة الفكر
اإلسالمي المعاصر للدراسات والبحوث.٢٠٠٩ .انظر الرابط http://www.wahdaislamyia.org/issues
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إن المؤسسة السياسية لم تنتھج أسلوب سابقاتھا من األحزاب اإلسالمية ،وھذا كان مطلب
المؤسسة العسكرية في االستمرارية ،بالفعل استطاعت المؤسسة السياسية أن تستثمر ذكاءھا
وسياستھا المرنة مع المؤسسة العسكرية بعدم التصادم ،وأنه منذ إعالن ووالدة حزب العدالة
والتنمية ،كان قادته يعلنون أنھم ليسوا في عداء مع المؤسسة العسكرية ،وأن حزبھم ليس حزبا
دينيا ،وأنه ال يعادي العلمانية بل يطالب بالمحافظة عليھا .
السياسة التركية تسير على طريق وعر منذ عام  ،٢٠٠٧وكذلك اإلصالحات حيث كانت الحكومة
تواجه أزمات داخلية من مقاومة العلمانية في تركيا المتجذرة في الجيش وحزب الشعب
الجمھوري ) (RPPوالسلطة القضائية ،والمناصب العليا من بيروقراطية الدولة وخاصة رؤساء
الجامعات على الرغم من التھديد العسكري التركي ضد الحكومة المدنية ،كان حزب العدالة
والتنمية قادر على كسر الجمود ،وإزالة الحظر المفروض على الحجاب في مؤسسات التعليم
والتحديات التي واجھھا كجزء من عملية تعزيز الديمقراطية ،ومنذ مجيئه إلى السلطة عام
 ،٢٠٠٢حيث اعتمد اإلصالح الموالي للغرب والنظرة إلى الديمقراطية على الرغم من نشأتھا في
اإلسالم السياسي ،كان تحديا ً كبيراً للحزب وعلى الرغم من أن الحزب تخلى عن خطاب
المواجھة ،لكنه ال يزال يعبر عن اإلسالم السياسي ،واعتمد الحزب " إستراتيجية الصبر" ).(١
لقد شھدت تركيا تحوالت ديمقراطية كبيرة في السنوات األخيرة ،مع التغيير الھيكلي للمؤسسة
العسكرية والسياسية  ،وأن رؤساء األركان يتكيفون مع ھذا التغيير ومغادرة عھد االنقالبات ،
حيث يضع المجتمع ثقته في السياسة والتغيير). (٢
يتضح من خالل ما سبق أن حزب العدالة والتنمية استطاع أن ينقل تركيا إلى بلد مركز ،يتمتع
بالديمقراطية المتوافقة مع اإلسالم ،حيث ال تعارض بين الدين والديمقراطية ،وأن العلمانية على
مرور تأسيس الجمھورية التركية المتجھة نحو الغرب ،لم تستطع أن تنقل تركيا لھذه المكانة التي
انتھجھا حزب يمثل اإلسالم السياسي في تركيا ،على الرغم من أن أسالفه لم يفلحوا في تحقيق
ھذه النجاحات التي وصل إليھا حزب العدالة والتنمية ،فمن خالل ھذه اإلصالحات استطاع
الحزب تقليص دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية .

)Saban kardas,turkey under the justice& development party:between transformation of Islamism (١
and democra c consdida on?cr cal middle eastern studies,vol.17,no2.p176‐177,2008.
)Ersel aydinli,aparadigmatic shift for the Turkish generals and nd to the coupera in turkey,middle (٢
east jourunl,v.63,no4 ,p581,2009.
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ثانيا ً:بروز دور المؤسسة السياسية في القضايا الداخلية والسياسة الخارجية
في ظل التغيرات السياسية واالقتصادية والسياسية التي شھدتھا تركيا إبان حكم حزب العدالة
والتنمية ،كشف النقاب عن جزء من الخلل في الحكومات ،واألحزاب السياسية في إدارة الصراع
بين المؤسسة العسكرية المتمثلة في العلمانية والحكومات المتعاقبة في الحكم ،على الرغم من أنھا
المؤسسة الدينية الوحيدة القادرة على جمع وتوحيد المجتمع على مستوى تصوراتھم ومشاعرھم ،
حيث أن تركيا بلد لھا إرث إسالمي وتاريخي باق في عقول األتراك وحياتھم ،وھي من تستطيع
إبراز الھوية اإلسالمية للدولة ،كما يوجد للفرد ھوية ،فأيضا ً للدولة ھوية ،وتركيا تحاول إيجاد
ھوية لھا في ظل المتغيرات وفي ظل طريقھا إلى أوروبا .

 -١جدل الھوية ) العلمانية اإلسالمية (
العالقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية في تركيا تتصف بالخصوصية  ،فقد مارس
الجيش التركي إنشاء تركيا الحديثة ،دوراً رئيسا ً في الحياة السياسية سواء من خالل تولى قادة
عسكريين الحكم ،أو من خالل النفوذ الواسع الذي مارسه في الحياة السياسية في الظل ،أو من
خالل سياسة االنقالبات واإلطاحة بالحكومات التركية المنتخبة وخصوصا ً عندما تشعر المؤسسة
العسكرية بأن نفوذھا قد يتضاءل لمصلحة المؤسسة السياسية). (١
وفي خالل ھذه الفترة باتت المؤسسة العسكرية التركية تعاني مما يسمى بأزمة الھوية ذات بعدين
متناقضين بشأن دورھا في النظام السياسي التركي.
البعد األول  :أنه وفي إطار الدور اإلقليمي المتنامي الذي تمارسه تركيا في الشرق األوسط ،
والذي ازداد فاعليته بوجود حزب العدالة والتنمية في السلطة ،باتت في حاجة إلدارة عسكرية
قوية تدعمھا .
البعد الثاني  :يتعلق بشرط االتحاد األوروبي لمنح تركيا بطاقة عضوية
وھذا ما سنتحدث عنه في دراستنا ھذه التي تبدو متعارضة مع الدور المسيطر الذي كان وال يزال
يمارسه العسكريون ).(٢
ھنا يظھر صراع الھوية بين المؤسستين ،فالمؤسسة العسكرية تريدھا ھوية علمانية على الرغم
من سيطرة الحزب اإلسالمي أما حزب العدالة والتنمية يريدھا إسالمية مع وجود مؤسسة
عسكرية قوية علمانية ،فھل يمكن لتركيا أن تكون إسالمية بطابع علماني ،أي حزب إسالمي
يحكم ومؤسسة عسكرية جزء من النظام السياسي ،رأس العلمانية كما تعتقد ،حيث استطاع
الحزب أن يثبت نفسه ويقدم نفسه للمجتمع على أنه ھو القادر على التغيير ليحل تدريجيا ً " محل
)(١صافيناز محمد أحمد ،الصراع بين العسكر والمدنيين ،كشف عن أزمة ھوية للحكم فيھا  ،السياسية الدولية.٢٠١٠/٤/٢١،
)(٢نفس المرجع.
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الكمالية " ،وتتمتع الحكومة بتأييد شعبي يجعلھا تواجه المعارضة  ،وفي سياستھا الخارجية تبدو
أنھا مقتنعة بالھوية اإلسالمية
ما ھي العوامل التي أثرت في بلورة الھوية التركية؟
يشكل العامل الجغرافي عنصراً ھاما ً في تشكيل الھوية الثقافية والسياسية ألي دولة وتعتبر الھوية
ألي بلد ما عنصر ربط بين المعطيات الثابتة التي تدخل في معادلة القوة لديھا وھي  :الجغرافيا ،
التاريخ ،السكان ،الثقافة ،بين المعطيات المتغيرة التي تدخل في ھذه المعادلة وھي  :االقتصاد ،
والتكنولوجيا والقوة العسكرية  ،ولذلك فإن الدولة التي تستطيع أن تستثمر خصائصھا الجغرافية
بشكل جيد وتنسجم مع ھذه الخصائص ،البد أن ترى اآلثار االيجابية لھذا االنسجام  ،أما الدول
التي ال تستطيع االنسجام مع خصائصھا الجغرافية والجيوسياسية البد أنھا ستعاني من أزمات
ھوية على المستوى الداخلي والخارجي). (١
تقع تركيا بين القارات الرئيسية الثالث ،فھي من الناحية الجغرافية دولة أوراسية  ،وھي أيضا ً
دولة شرق أوسطية تتقاطع مع ثقافات عدة أوروبية ،وروسية ،وآسيوية ،وعربية ،لذا كل ھذه
العوامل ساھمت في تكوين ھوية ثقافية وسياسية لتركيا من خالل تفاعلھا مع ھذه العوامل ،وأن
جزءاً من تركيا في أوروبا مھد لھا الطريق ألن تكتسب الھوية األوروبية ) العلمانية ( على الرغم
من إسالميتھا .
استطاع حزب العدالة والتنمية أن يوازن بين ھوية المجتمع الثقافية وسلطة العدالة ومتغيرات
السياسة الخارجية ،وقد اتخذ الحزب وصف " الديمقراطي المحافظ " كھوية سياسية له ،وھو
بذلك يسعى إلى تحقيق الحريات التي منع منھا المجتمع والتي تتعلق بھويته الثقافية ،كما أنه أكد
في نفس الوقت على التزامه بمرجعيته الثقافية  ،وقد سار الحزب بخطوات توافقية إلى حد ما ،
بمعنى المحافظة على التوازن بين سعيه النتزاع الحقوق المتعلقة بثقافة المجتمع وبين مبادئ
الديمقراطية والظروف العلمانية والقانونية للدولة ،ومتطلبات السياسة الخارجية ،فتركيا تصالحت
مع الجميع ،لكن الحكومة التركية التي يقودھا حزب العدالة والتنمية قد تصادمت في عدة قضايا
مع الدولة المتمثلة بالجيش والمحكمة الدستورية ،ومنھا مسألة الحجاب التي اتخذ البرلمان التركي
قرار السماح به في المؤسسات الرسمية  ،لكن المحكمة الدستورية أعادت حظره من جديد). (٢
أصبح ھناك جدل في تحديد الھوية التركية ،على الرغم من أن تركيا دولة إسالمية لكنھا بطابع
علماني  ،من خالل سعي الحكومات السابقة النضمام تركيا لالتحاد األوروبي  ،ھل ستبقى ھويتھا

)( ١محمد ثلجي  ،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج ،مرجع سابق.ص.٨٩-٨٨
)(٢نفس المرجع ،ص.٩٦
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إسالمية بحتة أم أنھا علمانية صرفة ،وھل تستطيع تزاوج الھويتين معا ً  ،فالدولة لھا ھوية واحدة
ھل ستقبل تركيا أن تبقى ھويتھا إسالمية  ،على الرغم من سعيھا إلى االنضمام لالتحاد األوروبي
من خالل ما سبق ذكره ،فإن القضايا المھمة المتعلقة بالھوية ھي من األساسيات التي تواجه
الدولة التركية الحديثة ،وما زالت تواجه ھذه المعضلة ،على الرغم من التطورات التي مرت بھا
تركيا من خالل تطبيق الديمقراطية والتعددية السياسية واالنفتاح على الغرب والتصالح مع دول
الجوار بمعنى آخر أن صراع الھوية بين العلمانية واإلسالم برز منذ تأسيس الجمھورية التركية
الحديثة ،واصدار قوانين من قبل مؤسس الجمھورية إلبقاء المعالم الدينية  ،وطمس الھوية
اإلسالمية .
كما تم ذكره في الفصل الثاني من ھذه الدراسة ،كيف استطاع أتاتورك أن يطمس الھوية الدينية ،
ويطغى عليھا الطابع العلماني ،لكنه لم يستطع نزع إسالمية الدولة ال من المجتمع وال من
المؤسسة السياسية على مدى تأسيس الجمھورية التركية ،وكان حسب أتاتورك أن الطرق
اإلسالمية تتعارض مع العلمانية ،لكن حزب العدالة والتنمية استفاد من تجارب الحكومات السابقة
 ،واستطاع أن يحافظ على الھوية لتركيا ومكانتھا في الشرق األوسط ،وفي نفس الوقت لم يحارب
العلمانية .
تعد أزمة الھوية التي يعيشھا المجتمع التركي ناتجة عن عدم االنسجام بين المعطيات التاريخية
والثقافية والجغرافية لھذا البلد وبين الواقع السياسي والثقافي والقانوني الذي يفرض على
المجتمع ،ولقد استطاع حزب العدالة والتنمية الحد من أزمة الھوية التي يعيشھا المجتمع التركي
من خالل :
 -١ظھور الوجه السياسي الذي ينتمي إلى الھوية اإلسالمية على السطح  ،رغم أن الحزب ال
يعلن أو ال يسمح له بأن يشير إلى توجھاته اإلسالمية  ،إال أنھا تتمثل في فكره وجذوره.
 -٢العمل على االعتراف بحقوق األقليات وتلبية مطالبھم  ،فقد شھدت فترة حزب العدالة
والتنمية انفتاحات ديمقراطية مھمة .
 -٣العمل على احداث توازن في عالقات تركيا مع الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد
األوروبي من جھة ،وعالقاتھا مع العالم العربي اإلسالمي من جھة أخرى).( ١
يتبين من خالل ما سبق ،أنه ما زالت الھوية في تركيا ،قائمة وتحاول المؤسسة السياسية ،العمل
على تحديد الھوية التركية ،على الرغم من الصعوبات التي تواجھھا ،وھل ستبقى في الشرق

)(١محمد ثلجي ،تركيا وأزمة الھوية وانعكاساتھا الداخلية والخارجية ،مركز الجزيرة للدراسات .٢٠٠٩/١١/٢٥،انظر الرابط
http://www.aljazeera.net
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وتتمتع بھوية إسالمية ،أم تتجه للغرب مع ھوية علمانية ،لكنھا ال تستطيع الدمج بين الھويتين ،
تركيا دولة إسالمية ال يستطع أحد إنكار ذلك .
لكن الحزب يحاول أو في طريقه لتحديد الھوية اإلسالمية لكن تركيا أيضا ً قومية  ،وتأسست على
ذلك المبدأ .لم يكن حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي يحاول إبراز الھوية اإلسالمية لتركيا  ،عام
 ١٩٨٦أطلقت إحدى الصحف البريطانية لقب )لقمان ( على الرئيس الراحل تورغوت أوزال
واتھمته بالعمل على إحياء التراث السياسي ألسالفه السالطين على حساب المبادئ العلمانية التي
أرساھا أتاتورك ،كما اتھمته بإيقاظ المشاعر والتقاليد اإلسالمية على نحو واسع .وفي نھاية
 ١٩٩١أطلق أقوى تصريحاته فقال في مطلع القرن القادم ستعود تركيا إلى البلقان) .(١
يتضح أن حكومات تركية سابقة حاولت اضفاء الھوية اإلسالمية على الدولة التركية رغم
محاربة المؤسسة العسكرية لتلك الھوية ،والتي كانت تريدھا علمانية غربية ،لكنھا لم تنكر بداية
الدين اإلسالمي لتركيا ،كما نص الدستور ولكن فيما بعد حاربت المؤسسة العسكرية الطابع
الديني للدولة ،ومحاولة إبراز الھوية العلمانية ،كما حاول أتاتورك من خالل سياسة العلمانية
التقدمية ،ترسيخ ھوية عاميتھا إسالمية علمانية ).(٢
فطبيعة الدولة اإلسالمية تنعكس على السياسيين ،فمن الصعب جداً ألي مجتمع إسالمي أن يكون
علمانيا ً) ،(٣حيث أن تركيا كانت قوية منذ التسعينات في العالم اإلسالمي ،وكان ذلك رداً على
عزلتھا دوليا ً بعد احتالل قبرص). (٤
ولقد اكتسب العلمانيون خبرة واسعة من خالل تعاملھم مع األحزاب اإلسالمية ،فكلما أغلقوا حزبا ً
إسالمياً ،جاء الحزب الذي يليه أقوى وأشد زخما ً من سابقه ،فلجئوا ھذه المرة إلى وسيلة أخرى
وھي ضرب الحزب من الداخل ،وبدءوا االتصال بالطيب أردوغان و عبد ﷲ غول وبعض
الشخصيات المماثلة ،يُرغبونھم ويُرھبوھم).( ٥
وأيضا ً استطاع حزب العدالة والتنمية أن يتجنب األخطاء التي وقع فيھا أسالفه من األحزاب
السياسية اإلسالمية في مواجھة المؤسسة العسكرية ،ومن خالل اإلصالحات السياسية
واإلقتصادية والتدخالت الخارجية ،حد من تدخل المؤسسة االعسكرية ،وال يزال المواطن التركي

)(١مصطفى الطحان،تركيا التي عرفت من السلطان الى اربكان ،مرجع سابق.ص.٤١١
)Hkan yavuz,Islamic political indentity in turkuey,center for muslim‐chistion (٢
underurstanding,p18,2003.
)gaeth Jenkins,poli cal islamin turkey running west,heading east?p88,2008 (٣
)(٤نفس المرجع ،ص.١٣٥
)( ٥مصطفى الطحان ،تركيا التي عرفت من السلطان الى اربكان ،،مرجع سابق.ص.٤٠٣
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الذي أصبح في عھد الجمھورية " ذي وجھة غربية " يحمل في وجدانه حجما ً كبيراً من التقاليد
اإلسالمية ،العتيدة والراسخة حتى مع علمانية دولته).( ١
ومع التحول نحو االستقرار بعد نوفمبر  ٢٠٠٢بوصول حزب العدالة والتنمية للسلطة  ،ال يزال
الجيش يستشعر القلق مما يراه لھذا الحزب من نزعات " خارج حدود العلمانية " وال يبدو
انسحابه من الحياة السياسية ممكنة إال إذا وجدت بالبالد مؤسسات نافذة في المجتمع نؤمن بوجھة
الجمھورية التي حددھا كمال أتاتورك ).(٢
ھكذا استطاع حزب العدالة والتنمية أن يقنع المؤسسة العسكرية أنه يؤمن بعلمانية الدولة وأنه
ليس حزبا ً دينيا ً وأنه يجب أن يحافظ على الطابع العلماني ،كان ھذا أسلوب األذكياء ثم استخدمه
من قبل المؤسسة السياسية المتمثلة في حزب العدالة والتنمية ،حتى يتغلغل داخل المؤسسة
العسكرية ويستطيع أن يسيطر عليھا ويحيدھا عن العمل السياسي .
فدور تركيا في منظمة المؤتمر اإلسالمي ،التي تعتبر بشكل جزئي منظمة خارج نظام القوى،
ويتوجب على تركيا أن تضع قضية المحافظة على الھوية اإلسالمية – العلمانية على جدول
أعمال ھذه المنظمة ،باعتبارھا مسألة تخص العالم اإلسالمي ككل).(٣
وترى الدراسة أن تركيا ال تستطيع أن تدير ظھرھا للشرق وخصوصا ً العالم اإلسالمي ،ويجب
تفعيل ذلك اإلرث ،لما له من أھميه إستراتيجية وسياسية لكسب دور إقليمي في المنطقة وفي
اتجاه آخر تحافظ على عالقتھا مع أمريكا وأوروبا لكسب العضوية ،لكن بطابع علماني .وھل
تستطيع تركيا أن تقف على مسافة واحدة من الشرق والغرب ،ولكن مصالحھا تجدھا مع الغرب
وليس مع الشرق ،مع أنھا ال تنسى إرثھا التاريخي واإلسالمي .
ويجب األخذ في اإلعتبار أن تركيا تأثرت بالثورة اإلسالمية اإليرانية  ،وأن إيران دولة إسالمية
غير عربية  ،وتسعى لكسب دور إقليمي في المنطقة  ،لكنھا ال تلقى قبوالً مثل تركيا على
الصعيدين اإلقليمي والدولي .
لقد نھضت الھويات الدينية مقابل الھوية العلمانية للدولة ،وقد برزت موجه كبيرة من التدين
واألسلمة في الحياة العامة في تركيا ،والسيما في العقدين السابقين ،وأصبح " اإلسالم السياسي "
أحد العناصر المؤثرة في األطراف الفاعلة في السياسة التركية ،وترافق ذلك مع موجة من النقد
الشديد لتجربة الدولة العلمانية ،وتعزز كل ذلك بمظاھر أسلمة للثقافة واالقتصاد والسياسة
واإلعالم ،ولكن ما يخص الھوية التركية يمكن تحديده أكثر من خالل البنية الدينية للمجتمع ونظام

)(١ياسر حسن،تركيا البحث عن مستقبل ،مرجع سابق.ص.٣٢٩
)(٢نفس المرجع،ص.٣٣١
)(٣احمد داود اوغلو،العمق االستراتيجي ،مرجع سابق.ص.٣٥٥
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القيم والعادات والوالءات ونظام األسرة التي تختلف فيھا مع المجتمعات الغربية ،ولذا فھي ال
تقبل مفاھيم تتأسست على بنية مختلفة عنھا و مناقضة لھا).(١
وعليه فأن المجتمع التركي مجتمع له إرث إسالمي وتاريخي ،ال يمكن أن ينتزع من ذاكرة
وعادات وتقاليد المجتمع التركي ،وإن كان قد فرضت عليه الھوية العلمانية للدولة في ظل سيطرة
المؤسسة العسكرية والحزب الواحد على مدى ٣عقود ،فأخذ يتجه إلى الجانب اآلخر منذ السماح
بالتعددية الحزبية عام  ،١٩٤٦وعاشت تركيا حكومات إسالمية حاولت إبراز الھوية اإلسالمية
وأكثرھا في عھد تورغوت أوزال ،لكنھا واجھت المؤسسة العسكرية ،وعند وصول حزب العدالة
والتنمية حاول عدم الوقوع في أخطاء الحكومات السابقة ،وكما أبرز الھوية اإلسالمية للدولة لكنه
في نفس الوقت لم يعا ِد الھوية العلمانية ،فالجدلية ما زالت قائمة ،وھل برز الوجه الحقيقي للھوية
التركية داخل المجتمع التركي ،فتركيا دولة تعاني من أزمة ھوية كما الدول األخرى .
ولكن الھوية اإلسالمية لم تنھض ضد الھوية الغربية مباشرة ،وإنما ضد النموذج الكمالي في بناء
المجتمع والدولة ،وقد اتخذ ذلك أشكاالً من الممانعة االجتماعية والثقافية ثم الممانعة السياسية فيما
عرف بالتجاذب العلماني –اإلسالمي في أوساط النخبة السياسية في تركيا ،ثم تطورت الھوية
اإلسالمية ،وتجلت في الممارسات السياسية المباشرة ،وحققت تطوراً في تمثيلھا السياسي
والبرلماني وفي برامجھا في إدارة السلطة السياسية ).(٢
لقد شكلت أزمة المشروع العلماني حافزاً مستمراً لنھوض وتطور الھوية اإلسالمية ومن ثم
تمثيلھا السياسي والبرلماني.
أصبح الشعب التركي ،يقبل الھوية اإلسالمية أكثر منھا علمانية ،ألن واقع تركيا الموروثة على
إمبراطورية إسالمية ،ليس من السھل عليھا أن تجعل ذلك خلف ظھرھا وتتجه ألوروبا ،لكنھا
تريد االنضمام ألوروبا وليس إبراز الھوية العلمانية من قبل المؤسسة السياسية على األقل
المتمثلة في اإلسالم السياسي .وھل أوروبا ستقبل تركيا بھوية إسالمية ھذا ما سنتحدث عنه من
خالل دراستنا في الجزء التالي من ھذا الفصل .
ختاما ً ثمة جدل في ھوية تركيا بين المؤسستين العسكرية والسياسية ،فالجيش يريدھا دولة
علمانية ،والجيش ال يمكن أن يبتعد عن إرثه اإلسالمي على الرغم من محافظته على الطابع
العلماني ،فالمؤسسة العسكرية علمانية والمؤسسة السياسية إسالمية ،لذا فإن النموذج التركي
يختلف عن باقي األنظمة  ،من حيث التركيبة الداخلية للدولة .

)( ١عقيل سعيد محفوظ،جدليات المجتمع والدولة،مرجع سابق.ص.١٨١
)(٢نفس المرجع ،ص.١٨٣-١٨١
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 -٢إشكالية االنضمام لالتحاد األوروبي
تعتبر أوروبا ذات أھمية كبرى لتركيا من الناحية الجغرافية  ،كما من ناحية العرق التاريخي ،
وتعتبر تركيا جزءاً طبيعيا ً من القارة األوروبية من جھة المقاييس الجغرافية والتاريخية ،ال يمكن
تحديد موقع الجغرافيا األوروبية في أوراسيا بشكل منسجم وذا معنى دون أخذ جغرافية تركيا
بعين االعتبار ،كما أن من الصعب تدوين تاريخ أوروبا دون فھم وتحليل التطورات التاريخية
التي مرت بھا تركيا).(١
ومن جانب آخر يمكن القول إن تركيا تقع في مقدمة الدول التي يمكن أن تتأثر من التغير
الديمغرافي الذي يسير في صالح األقليات المسلمة في أوروبا ،ويمكن لھا أن تحقق إمكانات
إيجابية في حال ما استغلت ھذا التأثير المتنامي لھذه المجتمعات في الدول الغربية في النواحي
الثقافية والسياسية واالقتصادية ).(٢
في  ١٤نيسان/أبريل  ١٩٨٧تقدمت تركيا رسميا ً بطلب للعضوية الكاملة في الجماعة األوروبية.
ومع ذلك جرى استناداً للمادة  ٢٣٧من معاھدة إنشاء السوق األوروبية التي تتيح ألي دولة في
"أوروبا " التقدم بطلب كھذا ،فإن الطلب التركي كان جديداً ومفاجئا ً لكثيرين في أنقرة وفي
بروكسل لعدة اعتبارات أھمھا  :أن تجربة تورغوت أوزال في السلطة منذ ١٩٨٣تضمنت قدراً
كبيراً من التصالح مع اإلنتماءات الدينية المحافظة بالمجتمع ،والتي استطاعت الخروج من السر
إلى العلن والتعبير عن نفسھا بعد  ٦٠عاما ً من الكبت الذي مارسته الدولة اتجاھھا  ،وكان مما
صاحب ھذا الخروج مقوالت تدعو إلى استعادة تناغم تركيا مع ثقافتھا وتاريخھا اإلسالمي  ،ومع
جيرانھا من الدول العربية وإيران ،فبدا الطلب يثير في األذھان االستفسار عن مدى تناغم تركيا
بماضيھا مع أوروبا ومستقبلھا ).(٣
ومنذ ذلك الحين تسعى تركيا لالنضمام لالتحاد األوروبي ،إال ان رد المفوضية والمجلس
األوروبي على الطلب التركي أبقى الباب مفتوحا ً أمام أنقرة في ھذه المسألة ،ليس من منطلق
إيمان األوروبيين بأن تركيا تمثل جزءاً من قارتھم  ،وإنما لرغبتھم في ضمان استمرار السياسة
الخارجية التركية وفق توجھات مالئمة للمصالح الغربية واألوروبية ،والسيما بعد انضمام
مجموعة من دول شرق أوروبا فعليا ً لالتحاد األوروبي في مايو  ٢٠٠٤من دواعي نقمة تركيا
على األوروبيين ).(٤

)( ١أحمد داود أوغلو ،العمق االستراتيجي ،مرجع سابق ص.٢٥٥
)(٢نفس المرجع،ص.٢٩٦
)(٣ياسر حسن،تركيا البحث عن مستقبل،مرجع سابق.ص.٢٣٤
)(٤نفس المرجع،ص.٢٣٩-٢٣٨
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إضافة إلى الشروط التي طلبتھا أوروبا من تركيا المتمثلة في اإلصالحات السياسية واالقتصادية
وحقوق اإلنسان والديمقراطية التي أتمتھا تقريبا ً ،واليوم تطلب أوروبا من تركيا قبول شروط
العضوية التي وضعت في كوبنھاجن ،كما يجب عليھا أن تقبل عشرين ألف قانون أوروبي
وتطبقھا في مجتمعھا .
وسيكون قرار قبول تركيا قراراً باإلجماع الكامل ،وفضالً عن ھذه الفصول ھناك موضوعات
سياسية تشكل حساسية لتركيا وھي :
 -١االعتراف بقبرص اليونانية قبل إيجاد حل لمشكلة الجزيرة .
 -٢االعتراف بحصول ابادة أرمينية عام . ١٩١٥
 -٣االعتراف بالبطريركية األرثوذكسية في اسطنبول على أنھا مسكونية عالمية وليست خاصة
بأرثوذكس تركيا .
ذكرت وثيقة مفاوضات العضوية أن العضوية مرتبطة بقدرة االتحاد على ھضم تركيا في اإلتحاد
من ناحية عدد السكان وما يترتب على ذلك من تفرعات،فتركيا أشبه بسمكة كبيرة غير قابلة للبلع
بلقمة واحدة ).(١
فإن أوروبا تضع شروط صعبة المنال لتركيا من خالل اإلعتراف بمذابح األرمن والقضية
القبرصية التي تمثل لتركيا إشكالية .ھذه شروط وضعت لمعرفة أن تركيا تواجه صعوبات في
ذلك على الرغم من التصالح التركي – األرميني ،لكن إثارة مشكلة مذابح األرمن والذي يحاول
البرلمان الفرنسي إقرارھا كما إسرائيل أيضا ً للضغط على تركيا فتركيا تعمل على تلبية الشروط
دون المساس بأمنھا القومي أو تقديم اعتذارات ألي دولة ،أو تكون أسيرة تاريخ قديم فھل تقبل
أوروبا تركيا بھوية إسالمية ؟
إن مسألة انضمام تركيا لالتحاد األوروبي تثير الكثير من الجدل ،ويعتبرھا اليمينيون المتطرفون
وأنصار نزعة التأكيد على السيادة الوطنية في فرنسا بمثابة حصان طروادة الذي سيدل على مدى
انحراف الفكرة األوروبية عن تحقيق الھوية األوروبية  ،وإنھا مسألة ينقسم حولھا الرأي العام في
أوروبا وحيث يبدو أن األغلبية معارضة النضمام تركيا لالتحاد األوروبي ).(٢

)(١حسين طالل مقلد،تركيا واالتحاد األوروبي بين العضوية والشراكة ،مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،مجلد ،٢٦عدد،١
.٢٠١٠ص.٣٤٢
)( ٢صحيفة العصر،التكتل األوروبي في مواجھة التحديات وإشكالية الھوية واالنتماء .٢٠٠٤/٦/١٨،
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ودمج تركيا في أوروبا ھذا األمر يتعلق بممارسات االتحاد األوروبي ) جميع القرارات وعمليات
اتخاذ القرار والتوجيھات ( ويؤثر ذلك في التركيبات الداخلية في شتى المجاالت ،حيث ال يمكن
لتركيا األوربة دون األخذ بشروط االتحاد األوروبي).(١
فاإلشكاليات المثارة تحمل عنوان االستعصاء ،ولم يتم تجاوز الكثير منھا ،إن بشأن قضية األرمن
أو بشأن االعتراف بقبرص ،وتحسين سجل تركيا في مجال حقوق اإلنسان أو في ما يخص
مجاالت االقتصاد والقوانين والتشريعات وغيرھا). (٢
وعليه فإن الرھان على التقارب التركي األوروبي ليس بالسھل بل يواجه صعوبات ،فالتباعد
مرشح بين الطرفين وخصوصا ً عندما تتسلم قبرص اليونانية الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي
في عام٢٠١٢التي بينھا وبين تركيا عداء ،وحيث تطالب أوروبا باعتراف تركيا باستقالل ھذه
الجزيرة فاألمر معقد ،ومازالت اإلشكالية قائمة ،والجميع يعمل على إدارة األزمة بين الطرفين
واالنضمام اقتصاديا ألوروبا بالرغم من تلبية تركيا لمعظم معايير كوبناھجن).(٣
وفي سياق ما سبق اتخذ ،حزب العدالة والتنمية سياسات لتحسين األجواء التركية األوروبية  ،وقد
انعكس ذلك على المؤسسة العسكرية ،مما أضعف دورھا السياسي من خالل التعديالت
واإلصالحات التي قامت بھا المؤسسة السياسية.
حيث صادق الحزب في  ٣٠تموز/يوليو  ٢٠٠٣على حزمة من اإلصالحات عرفت" بالحزمة
السابعة "أھمھا  :تعجيل إجراءات التحقيق  ،وتشديد العقوبات في حاالت التعذيب  ،ومنع محاكمة
المدنيين في المحاكم العسكرية  ،وإلغاء جرائم الرأي ،وتعديل قوانين الجمعيات األھلية لتسھيل
إجراءات اإلشھار ،ومنح األقليات حق التعليم بلغاتھا ،وإلغاء محاكم أمن الدولة ،وحماية األقليات
 ،ومنح األكراد المزيد من الحريات  ،وإحكام قبضة المدنيين على الجيش ،وتقليص دوره في
الحياة السياسية ووضع ميزانيته تحت الرقابة البرلمانية ،وتعزيز الديمقراطية ،ونصت التعديالت
على تغيير تركيبة مجلس األمن القومي ،والحد من الوجود العسكري فيه ،فتحول إلى دور
استشاري وليس مرجعية عليا مثلما كان عليه الحال قبل التعديالت).(٤
فان المؤسسة العسكرية كانت تدرك تماما ً أن انضمام تركيا إلى اإلتحاد األوروبي يُعد سحبا ً لكافة
سلطاتھا السياسية ولقوتھا اإلقتصادية الخاصة ،ويعني أيضا ً إعادة تنظيم وضعيتھا الدستورية

)bilgeoney&pinarltalilsoy ,assessing the europeanisation of turkey African journal of - (١
business,management vol.5(22),30 septemper,2011,p834.
)(٢صحيفة الحياة ،محمد عبدالقادر.٢٠٠٦/٣/١٧،
)Mustafa aydin&sinema.aclkmese, europeaiza on through e4 condi anality:understanding.the new (٣
ear in Turkish foreign policy,jonral of southern erope andine Balkans,volume9,number3,December
2007,p263.
)(٤حسين مقلد ،تركيا واالتحاد األوروبي ،مرجع سابق.ص.٣٤٣
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وفق المعايير األوروبية) .(١لكن ال يمكنھا معارضة ذلك وان تقف في طريق اإلصالحات ألن
ذلك مطلبا ً تركيا ً داخلياً،ھذا مما أتاح الفرصة للمؤسسة السياسية في طريق اإلصالحات السياسية
والدستورية واإلقتصادية ،وكان سببا ً في نجاحھا.
وعلى الرغم من اإلصالحات السابقة الذكر وإن لم تكن مطلبا ً أوروبيا ً بقدر ما ھي مطلبا ً تركيا ً
لإلنتقال من حالة التسلط من قبل المؤسسة العسكرية إلى الحرية الفردية للمجتمع ،فذلك أثر على
مكانة المؤسسة العسكرية التركية ،وتأثيرھا على الحياة السياسية ،لم يعد كالسابق التي كانت
تمتلك القرار في جميع الشؤون التركية ،مما أحرجھا أمام المجتمع التركي بسبب التغيرات التي
تحدث من قبل المؤسسة السياسية ،وتأثيرھا على المجتمع التركي ،وأضعف دورھا في الحياة
السياسية.
فھناك إشكالية في انضمام تركيا لالتحاد األوروبي فھل تقبل أوروبا دولة إسالمية في اتحادھا ،
ھناك أسباب تجعل من انضمام تركيا لإلتحاد األوروبي أمراً صعبا ً معقداً،ألن:
 -١تركيا دولة إسالمية وشرق أوسطية ونسبة المسلمين فيھا . %٩٨
 -٢التعداد السكاني التركي كبير مقارنة مع دول أوروبا السيما ألمانيا ،إذ تعد تركيا البلد الثاني
بعد ألمانيا .
 -٣إشكالية الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي ،وھل تقبل أوروبا أن ترأسھا دولة إسالمية ،
وھل أوروبا ستصبح إسالمية أم أن تركيا تنتقل إلى العلمانية وتتخلى عن إسالميتھا .
 -٤القوة العسكرية ،فالجيش التركي يتجاوز الجيشين الفرنسي والبريطاني في تعداد الجنود
 -٥الھوية التركية وإشكالية تحديدھا )الھوية الدينية والھوية الثقافية().(٢
و ھل تقبل أوروبا تركيا كعضو فيھا ،فإنه ذلك ليس بالسھل ،األمر ما زال مفتوحا ،على الرغم
من اإلصالحات الكبيرة التي قام بھا حزب العدالة والتنمية الذي يمثل المؤسسة السياسية التركية .
ھذا يعني فرص االنضمام قائمة على أن يتم من خالل العمل بصيغة االندماج التدريجي ،التغلب
على العالقة المتوترة القائمة في سياق العملية التفاوضية بينھما :العضوية الكاملة أو االحتفاظ
بالوضع الراھن). (٣

)( ١طارق عبد الجليل،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج،مرجع سابق،ص.٧٧
)( ٢اندرياس ماركيت ،مفاوضات االنضمام تجتاز مرحلة صعبة ،قنطرة ،ترجمة عارف حجاج ،مركز األبحاث األوربية لمسائل
االندماج ،بون .٢٠٠٧/١/١٢،انظر االرابط http://ar.qantara.de
) (٣نفس المرجع.
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وما زالت تركيا -رغم كل ذلك  -تسعى للعضوية ،حيث أن تركيا كدولة ،مھمة بالنسبة ألوروبا
إلستخدامات الطاقة التركية ،لكن األمر يواجه إشكالية من كال الطرفين .
ومن ضمن المعيقات التي واجھت تركيا عندما كان يعد لدستور االتحاد ،وقبل اقراره فيما يتعلق
بالھوية الدينية لالتحاد ،فالفاتيكان حدد بأن تكون المسيحية ھي الديانة الرسمية لدول االتحاد
األوروبي باعتبار أوروبا قارة مسيحية في الغالب ،كما أن تركيا لو انضمت بثقلھا السكاني ذات
األغلبية اإلسالمية )حوالي  (%٩٨بل ومساحتھا في الغالب ھي في آسيا كل ذلك جعل الرأي
العام في أوروبا ال يشجع قبول تركيا ،والسيما بعد تمدده شرقا ً وانضمام عشر دول دفعة واحدة
تعتبر عبء اقتصاديا ً لالتحاد األوروبي وھذه الدول تعارض في مجملھا االنضمام لالتحاد
األوروبي ،وأيضا ً ھناك إشكالية في الھوية التركية ،فإن تركيا تسير بخطى متوازنة وعلى مسافة
واحدة من كل ما يحدث سواء مع الدول المجاورة أو مع االتحاد األوروبي ).(١
ال شك أن تركيا يقع جزء منھا في الجغرافية األوروبية  ،وتقدر بثالثة بالمائة من األراضي
التركية ،بھذا ال يمكن لتركيا أن تمتلك أوروبا ،من خالل رئاسة الدورة السنوية واالندماج داخل
المجتمع األوروبي والسوق األوروبية السيما االقتصاد األوروبي  ،فدخول تركيا بوابة أوروبا ال
يطيب لكثير من األوروبيين نظراً لوجود مخاوف كثيرة لدى المسئولين األوروبيين من ھذا
اإلنضمام ،فالرئيسي الفرنسي السابق ديستان الذي قام بصياغة الدستور النھائي لإلتحاد قال
لصحيفة ليموند" :بأن انضمام تركيا لالتحاد يعتبر نھاية أوروبا وخصوصا ً عندما يتولى قيادتھا
رجل مثل أردوغان يتشبث بمعتقداته اإلسالمية وإن ذلك سيدمر الھوية الثقافية ألوروبا "وذكر
ديستان "أن تركيا في حال انضمامھا ستصبح أكبر دولة في اإلتحاد ،وتتمتع بأكثر كتلة برلمانية
في البرلمان األوروبي  ،إن تركيا بلد مھم .ولكنه ليس أوروبيا ً"). (٢
انطالقا ً مما ذكر ،فمن خالل المواقف الرسمية األوروبية المعلنة وغير المعلنة والشروط
التعجيزية التي تبين أن أوروبا غير راغبة في انضمام تركيا لدول االتحاد  ،لما تشكله من تأثير
على الھوية األوروبية ،وھل دولة واحدة تستطيع أن تؤثر على عدة دول أكثر من ھذه الدول
الكثيرة على نفس الدولة وھويتھا الثقافية والسياسية؟ فأوروبا إن أرادت انضمام تركيا فتريدھا
علمانية على الشاكلة األوروبية ،وتجريدھا من كثير من إسالميتھا وھويتھا وھذا ال يعقل ولن
ترغبه تركيا  ،فستبقى العالقة اشتراكية أكثر منھا عضوية ،كاالقتصاد مثالً .
و خالل ما سبق ،يتبين أن الخالف ليس سھالً وستبقى تركيا تحاول ،وأوروبا ترفض بحجة
شروط أخرى ،واألھم من ذلك مصير االتحاد األوروبي وتماسكه مما يجعله قوة في العالم .
)(١عبد الوھاب العراني،تركيا ومعوقات االنضمام لالتحاد األوروبي ،صحيفة سبتمبر .٢٠٠٥/١/١٨،
) (٢مصطفى الطحان ،تركيا التي عرفت من السلطان إلى اربكان ،مرجع سابق ص..٤٠٨
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لم تستطع الحكومات اإلئتالفية التي تركت بصماتھا على الحياة السياسية التركية في عقد
التسعينات ،أن تشكل تكامالً استراتيجيا ً لخطواتھا التكتيكية التي تراوحت بين المناورات السياسية
المتغيرة قصيرة األمد،وأما مسيرة تركيا في االنضمام لالتحاد األوروبي التي بدأت بنغمة"أنا في
طريق طويل وضيق") .(١والحقيقة أن تركيا ھي دولة أوروبية وآسيوية وبلقانية وقوقازيه وشرق
أوسطية ومتوسطية في الوقت نفسه).(٢
حيث دخلت مفاوضات االنضمام الرسمية بين تركيا واإلتحاد األوروبي مرحلة مجھولة منذ
خريف  ٢٠٠٥ومن المرشح أن تستمر تلك المفاوضات لعقود أو أن تتوقف ،خاصة وأن كل دولة
من االتحاد األوروبي يتبدل موقفھا من تلك القضية مع تبدل السلطة فيھا  ،كما أن تركيا بالمقابل
غير حاسمة أمرھا نھائيا ً من ملف االنضمام خاصة مع التباين في المواقف بين الحكومة
والمؤسسة العسكرية ).(٣
إن األوربيون وحتى المعارضون منھم النضمام تركيا يدركون جيداً أن وجود تركيا ضمن
منظومة االتحاد،يعتبر مصلحة اقتصادية وإستراتيجية أوروبية ،كما ھي مصلحة تركية ،فتركيا
ستصبح في حال انضمامھا أكبر بلد أوروبي من ناحية المساحة ،وثاني بلد من حيث عدد السكان
وبالتالي سوف تكون سوق كبيرة للمنتجات األوروبية ،ومصدر لأليدي العاملة الماھرة والمدربة
التي قد تلبي احتياجات سوق العمل األوروبية ،بدالً من اإلعتماد على مصادر الھجرة التي تكلف
بلدان االتحاد الكثير من النفقات وااللتزامات االجتماعية).(٤
من خالل ما سبق ،تركيا تريد عضوية وھي بحاجة لالتحاد األوروبي واألخير بحاجة لتركيا
ويريدھا شراكة وليس عضوية كاملة ،فالمعضلة ما زالت قائمة بسبب الشروط واالشتراطات
الصعبة التي يضعھا االتحاد األوروبي أمام تركيا .
صحيح أن تركيا جزء من أراضيھا في أوروبا ،ما يعادل  ، %٣بھذا ال يمكن لتركيا أن تترأس
أوروبا ،من خالل ھذا الجزء البسيط كيف؟ عبر الدورة السنوية لرئاسة االتحاد األوروبي التي
تتداولھا دول االتحاد .ووجود تركيا في القارة العجوز )أوروبا( ،األولى دولة بمقياس التنمية
البشرية ،بأنھا دولة فتية ،وھذا يعني أنه سيكون لھا دور كبير في أوروبا ،ولديھا أيدي عاملة
تعادل عدد سكان سوريا ،وجيش يعادل الجيشين الفرنسي والبريطاني ،ھذه المقومات تخيف
أوروبا باإلضافة إلى أن تركيا دولة إسالمية ولھا ارث إسالمي وتاريخي وثقافي.
)(١احمد داوود اوعلو،العمق االستراتيجي ،مرجع سابق ،ص.٦٧
) (٢نفس المرجع ،ص.١١٥
) (٣صحيفة المغربية ،العالقات الحائرة بين تركيا واالتحاد األوروبي ،٢٠١١/٨/١٧،انظر
الرابطwww.maghsat.com/?p=3496
)( ٤عبد الناصر سرور،إبراھيم عبيد ،معضلة انضمام تركيا لالتحاد األوروبي وأثرھا عل سياسة حزب العدالة والتنمية اإلقليمية
،مركز الدراسات اإلقليمية ،الموصل ،٢٠١٢،ص.١٥٥

٨٤

 -٣تأثير الصراع على األقليات
كما أن تركيا تتأثر بدول الجوار ،وبالثقافات المتنوعة التي تجاورھا وجمھوريات االتحاد
السوفيتي السابقة ،التي يتكلم أغلب سكانھا اللغة التركية ،والدول العربية المجاورة ،وأوروبا كل
ھذا يؤثر على تركيا وثقافتھا وانعكاس ذلك على المجتمع والفرد ،فإذا ھذه العوامل الخارجية
تؤثر ،فھناك عوامل أخرى داخلية أھم من ذلك وأخطر أال وھي األقليات ،كل دول العالم توجد
بھا أقليات لكن بنسب مختلفة ،فتركيا بلد غالبية سكانھا مسلمين حوالي  %٩٨أو أكثر من ذلك
بقليل ،على الرغم من ذلك ،تتنوع األقليات في تركيا بين طيف واسع فھي موزعة على أساس
العرق والدين والمذھب ،لكن األقلية التي تتمتع باألكثرية ھي األكراد التي تعد في المرتبة الثانية
بعد األتراك حيث تقدر ب ُعشرين عدد السكان). (١
لقد اتسمت سياسة حكومة العدالة والتنمية باالنفتاح الحذر تجاه حقوق األقليات  ،ففي كانون األول
/ديسمبر  ، ٢٠٠٨أصدر بعض المثقفين األتراك بيانا ً على شبكة االنترنت جاء فيه " إن البقاء من
دون إحساس تجاه الكارثة الكبرى التي تعرض لھا األرمن في العام  ١٩١٥وإنكارھا  ،ال يمكن
لضمير أن يقبله ،إنني أرفض الالعدالة ھذه وأشارك إخواني األرمن شعورھم وآالمھم وأعتذر
لھم " و كانت ردة فعل رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان على ھذا البيان سلبية ،عندما قال
أنه ال يوافق على ھذه الحملة ألنه إذا كانت حصلت ابادة فعلى مرتكبيھا االعتذار وليس أنا أو
الدولة التركية ،غير أن أردوغان شخصيا ً وكرئيس لحزب العدالة والتنمية كانت له دور وتاثير
كبير في الوصول إلى المناخ االنفتاحي الذي أنتج مثل ھذا البيان).(٢
على الرغم من بعض االختالف في اآلراء داخل الحزب ،لكن الحزب أعطى جزء من ھامش
الحرية في ھذه المسألة الحساسة وال ينكر ذلك ،وطالما أنه يتعاطف مع قضية األرمن ويحاول
إصالح الماضي من بناء عالقات طيبة مع األرمن ،واألقليات األخرى واألھم ھي األكراد
واألكثر صراع مع المؤسستين وتحاول المؤسسة السياسية أن تدير األزمة بشكل جيد.

موقف المؤسسة السياسية من األكراد :
تعتبر "المسالة الكردية "من المسائل األساسية والحساسة التي رافقت الدولة التركية منذ فترة
تأسيس الجمھورية حتى يومنا ھذا،وقد قاموا بسبعة عشر ثورة حتى اآلن بين عامي"-١٢٣٨
 " ١٩٢٥وأخذت األزمة تأخذ منحا ً أمنيا ً خطيراً بعد ظھور حزب العمال الكردستاني ).(٣

) (١معمر خولي ،اإلصالح الداخلي في تركيا ،عراق األمل ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ٢٠١١/٧/٢٠،
) (٢نفس المرجع.
) ( ٣محمد ثلجي،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج،مرجع سابق،ص.٩٨

٨٥

وأكراد تركيا ھم جزء من أكراد الشرق األوسط ،حيث تُقدر نسبة األكراد في تركيا ب %٢٠من
السكان  ،أى يزيدون على  ١٣مليوناً ،وينتشرون في أنحاء تركيا ،حيث يقدر عددھم في اسطنبول
وحدھا ب ٤-٣ماليين،وتحالف األكراد مع الحركة الكمالية خالل حرب االستقالل ولكنھم لم
يحصلوا على جزء من "غنيمة االنتصار" ،وذھبت وعود الكماليين أدراج الرياح ،بال وأكثر من
ذلك بل تم تجاھلھم كليا ً).(١
ينتشر األكراد في جميع المدن والمحافظات التركية وخاصة في شرق األناضول ،وجنوبي شرق
تركيا ،وال يقل عددھم عن ثمانية أو تسعة ماليين نسمة وھم يشكلون ما بين  %٢٠من مجموع
السكان الذي يقترب من ٨٠مليون ومن ضمن أھداف الحزب اإلصالحية التي قام بھا ،المسألة
التركية واألھم بالنسبة لألقليات ،واألكثر سخونة). (٢
ليس من شك أن حزب العدالة والتنمية بعد سيطرته على المناصب الرئاسية الثالثة الكبرى في
تركيا وھي  :الدولة والحكومة والبرلمان ،انشغل في القضايا الخارجية ،كاإلنضمام لإلتحاد
األوروبي والوساطة بين مصرو إسرائيل وقضايا أخرى ،على حساب القضايا الداخلية منھا
المسألة الكردية وھي األھم ،وخاصة أن كل جھود حزب العدالة والتنمية منصبة اليوم على
اظھار مبدأ اإلخوة اإلسالمية التي تجمع األتراك باألكراد ،وإن على األكراد اإلبتعاد عن حزب
العمال الكردستاني ،لمبادئه االنفصالية التي تستھدف بيئة الدولة التركية وأسسھا الراسخة ،ويعمل
حزب العدالة والتنمية على اشعار المواطنين األكراد أن حل قضيتھم ال يكون باألسلوب
العسكري).(٣
رغم تأكيد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعدم إعطاء الضوء األخضر للمؤسسة العسكرية
لضرب مقاتلي حزب العمال الكردستاني ،ھناك أوساط خارجية تفسر اندفاع المؤسسة العسكرية
نحو تصعيد وتيرة التوتر العسكري مع أكراد العراق ،رغم ليونة الموقف الحكومي ،بأنه تعبير
عن عمق األزمة السياسية التي تواجه تركيا مع اقتراب موعد انتخابات التشريعية والرئاسة في
ذلك الوقت ،يرى طرف آخر بأن ذلك إيحاء لديمومة النفوذ الطاغي للمؤسسة العسكرية على
الحياة السياسية للبالد ،مع أن إيران كان لھا دور في تشجيع المؤسسة العسكرية ).(٤
وعليه وقد طغى صراع األكراد مع الدولة التركية الذي تأسست في عشرينات القرن الماضي في
توليد مشكالت بينھا وبين النظام السياسي التركي ،ما زالت قائمة حتى اآلن ،السيما بأن كل
األحزاب السياسية سواء أكانت إسالمية أم علمانية مشتركة ،رافضة مبدأ استغالل أو انفصال
)( ١عقيل سعيد محفوض،جدليات المجتمع والدولة في تركيا،مرجع سابق ،ص.٧٩-٧٨
) ( ٢سناء عبد ﷲ الطائي ،المسالة الكردية في تركيا ،مركز الدراسات اإلقليمية ،الموصل .٢٠١٠،
)( ٣نفس المرجع.
) ( ٤سامي شورش،دور إيران في دفع تركيا إلى اجتياح كردستان العراق،صحيفة الحياة.٢٠٠٧/٦/٢٧،

٨٦

األكراد عن الدولة التركية ،وأن حزب العمال الكردستاني اليساري ھو الذي يطالب بذلك
ويستخدم القوة ،مما يوتر األجواء بين الطرفين ،وعلى قدر محاوالت الحكومات السابقة حل
المسألة الكردية ،لم تفلح القوة في الوصول إلى حل يرضي الطرفين ،وما زال الحوار بينھما قائم
على حل المسألة الكردية ،وإن كان من الصعب حلھا من جذورھا .
إن اإلصالحات السياسية والمدنية التي تتم في تركيا ھي من مقتضيات االنضمام لالتحاد
األوروبي ،والتنامي السياسي في المجتمع المدني واالعتراف رسميا ً باألقليات من شروط
العضوية في االتحاد األوروبي ).(١
لھذا تركيا حريصة على أن تنھي مشاكلھا الداخلية والخارجية ،داخليا مشكلة األكراد ھي األكبر
على كاھل تركيا وخارجيا ً المصالحة مع الغرب .
إال أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى للوصول لحل سلمي لمشكلة األكراد  ،وھذا يسبب خالف
بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية ،وأن األزمة بين المؤسسة العسكرية وحزب العدالة
والتنمية حقيقة فيما يتعلق باألكراد ،وبدأت تظھر عندما قام رجب طيب أردوغان بزيارة ديار
بكر ذات األغلبية الكردية وقال  :إن القضية الكر دية في تركيا ،ھي قضية الديمقراطية ،وھي
قضيتي وسأحلھا بالطرق السلمية ،ومن ناحيتھا أطلقت المؤسسة العسكرية ،إشارتھا األولى إلى
عزمھا العودة إلى لعب دور مؤثر حاسم في الحياة السياسية ،حينما ھددت العراق بالويل
والثبور).(٢

أقليات أخـرى
ليس لألقليات غير المسلمة تأثيراً كبيراً في تركيا ،إذ توجد أقلية مسيحية وأخرى يھودية في حين
يؤلف األكراد بين المسلمين أقلية قومية يتلوھم العرب الذين يشكلون نحو اثنين بالمائة من مجموع
السكان ،يتلوھم المتحدثون بلغات قوقازية ،ولم يبد العرب حتى اآلن خطراً سياسيا ً على أمن تركيا
ووحدتھا ،كما يتمسك المتحدثون باللغات القوقازية بقوة الدولة التركية ويعدونھا حصنا ً منيعا ً
لإلسالم ،في حين تشكل األقليتين الكردية والعلوية مرتكزاً أساسيا ً في النزاع العلماني
اإلسالمي). (٣

١

) ( مردم ساالري،تركيا ھل تصبح جسراً للتواصل بين الغرب والشرق،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية،القاھرة ،العدد ١٢٢

.٢٠١٠،ص.٤٤
)(٢عبد ﷲ تركمان ،عوائق االنقالب العسكري في تركيا ،صحيفة الوقت ،عدد .٢٠٠٧/٧/٥، ٥٠٠
) (٣عوني السبعاوي،تركيا األقليات والطوائف وتأثيرھا في مجرى الصراع بين اإلسالميين والعلمانيين في تركيا ،مركز الدراسات
اإلقليمية ،الموصل .٢٠٠٦،

٨٧

العلويون:
يشكلون  %٣٠-٢٥من السكان في تركيا ،معظم العلويون ھم إثنيا ً ولغويا ً أتراك انحدروا من
وسط وشرق األناضول ،وأطلقت عليھم عدة تسميات منھا القزلباش والتھتاجية ،فضالً عن
تسميات أخرى لھا طابع إثني مثل الزاز ،منھم عرب وأتراك وأكراد ويورك وتركمان ،وتختلف
نسب توزعھم اإلحصائي بين االنتماءات المذكورة ،وأكثرھم أكراد وأتراك).(١
يتضح من خالل ما سبق أن األقلية الكردية ومنھا العلوية أيضا ً والتي يقدر عددھم بالعشرة
ماليين ،تلي األكثرية التركية ،ھي المؤثر األكبر في الحياة السياسية التركية ،السيما حزب
العمال الكردستاني الجناح العسكري مما يقلق تركيا من خالل عملياته العسكرية ،وحاولت
المؤسسة السياسية التوصل إلى حل المسألة الكردية بالطرق السياسية ،من خالل زيارة األماكن
التي تقطنھا ھذه األقلية ،وتعديل الدستور فيما يتعلق بحقوق اإلنسان ،والحريات والديمقراطية
والتعبير الحر .
وتبقى المشكلة الكردية بدورھا واحدة من أكبر المشاكل التركية على أنظمة الحكم المتوالية لتركيا
بما فيھا حزب العدالة والتنمية ،وإن كانت قد تحسنت العالقة ،ليس بالحد المطلوب ،ويمارس
النظام التركي عموما ً تشدداً علمانيا ً حيال الحركات اإلسالمية ويتحرك في الوقت نفسه بذھنية
إسالمية حيال العلويين بما يشعرھم أنھم مواطنون من الدرجة الثانية ،فمعظم المسئولين األتراك
يتعاطون بحذر شديد مع الصحوة العلوية ،فھم من جھة علمانيون يستطيعون الخروج من الذھنية
اإلسالمية وريثة قرون من السيطرة على السلطة ،ولعل النخب التركية العلمانية تدعم العلويين
لمواجھة تصاعد نفوذ التيارات اإلسالمية من خالل تكريس االنقسامات الطائفية وبما يؤمن
إضعاف الطرفين لصالح العلمانية ).(٢
ليست مشكلة تركيا الكردية إال خليطا ً من القضايا المترابطة ،لعل أبرزھا كيفية حل مسألة عقيدة
الدولة الرسمية القائلة " أمة ودولة واحدة غير قابلة للتجزئة " .مع الوجود غير القابل لإلنكار
لعشرة إلى اثني عشر مليونا ً من البشر ينتمون إلى أصول إثنية مختلفة ويتمتعون بخلفية ثقافية
مغايرة ،وثمة قضية ثانية وھي مشكلة التخلف االقتصادي واالجتماعي للمناطق الكردية .وثالثا ً:
قضية الحرب ضد ھجمات حزب عمال كردستان نتيجة المشكلة األول ،وھذه المشكالت الثالث
مترابطة بطريقة أعاقت أي حل).(٣

)( ١عقيل سعيد محفوض،جدليات المجتمع والدولة في تركبا،مرجع سابق،ص.٧١
)(٢عوني السبعاوي،تركيا األقليات والطوائف،مركز الدراسات االقليمية،الموصل ،٢٠١٠،مرجع سابق..
)( ٣ھاينس كرامر،تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد ،التحدي الماثل أمام كل من أوروبا والواليات المتحدة،مكتبة
العبيكان،الرياض،ط ،١ترجمة فاضل جتكر .٢٠٠١،ص .٧٩-٧٨

٨٨

 -٤موقف تركيا من القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل
بدأت انطالقة تركيا نحو توطيد العالقة مع الدول العربية واإلسالمية في النصف الثاني من
سبتمبر  ،١٩٩٦حيث دعت تركيا إلى تكوين مجموعة الثما ِن اإلسالمية وذلك عندما تولي حزب
الرفاه اإلسالمي مقاليد السلطة ،بقيادة نجم الدين أربكان ،وھدفت المجموعة إلى ضم كبرى الدول
اإلسالمية إليھا من قارتي إفريقيا وآسيا من حيث عدد السكان واإلمكانيات االقتصادية).(١
وھنا اتجه حزب الرفاه خارجا ً ،لتشكيل دول الثما ِن االقتصادية بالمقارنة مع كبرى الدول
الصناعية الثمانية ،كان ھناك تباين في العالقات السياسية الداخلية والخارجية لكال الطرفين،
ولكن عند وصول حزب العدالة والتنمية -المنبثق عن حزب الفضيلة ،ذي الميول اإلسالمية –أخذ
يتبع عالقة التوازن بين جميع األطراف وخصوصا ً الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ،بالرغم من
الميول اإلسالمية لحزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى الحكم في تركيا نھاية تشرين الثاني /
نوفمبر سنة  ،٢٠٠٢وسعى قادته إلى تعميق العالقات مع الجانب الفلسطيني ،إال أن حكومة
العدالة والتنمية ،لم تستطع أن تحيد عن سياسة العالقات الوثيقة بين أنقرة وتل أبيب وعلى الرغم
من أن عالقات الطرفين شھدت بعض البرود واالھتزازات،غير أن العالقات بين تركيا وإسرائيل
استمرت نشطة في كل المجاالت االقتصادية واالستثمارية والثقافية والعسكرية واألمنية ).(٢
إن المواقف التركية السابقة تجاه القضية الفلسطينية كانت نابعة من خالل الحفاظ على مصالحھا
مع الدول العربية ،وھنا يمكن القول أن المشھد الفلسطيني لم يكن عامالً جوھريا ً في مسيرة
العالقات التركية –اإلسرائيلية قبل مرحلة وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا عام
،٢٠٠٢فنمط العالقة الثنائية اتسم بالطابع التعاوني والوثيق).(٣
وترتبط تركيا بالقضية الفلسطينية في إطار االرتباط اإلسالمي العام بالقضية وھو األمر الذي
استمر ،وبعد تولى مصطفى كمال أتاتورك الحكم في تركيا ثم إلغاء نظام الخالفة اإلسالمية
) (١٩٢٤أرسى أتاتورك مبدأ السالم في الداخل والسالم في الخارج ،حيث استمرت العالقة
بالقضية الفلسطينية).(٤
إال أن منحى التوازن في العالقات التركية بين كل من إسرائيل وفلسطين ،مال لصالح نوع اكبر
من التعاطف مع القضية الفلسطينية ،وتزايدت الزيارات التركية الرسمية لفلسطين ،وقد وجد
حزب العدالة والتنمية نفسه في حالة شد كبير باتجاھين متعاكسين فقاعدته االنتخابية تميل بشكل
قوي إلى دعم القضايا العربية واإلسالمية وخصوصا ً القضية الفلسطينية ،بينما يشعر الحزب أن
)(١مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،بيروت ،٢٠١٠ ،ص.٣١انظر الرابطhttp://www.alzaytouna.net/index.php
) (٢نفس المرجع،ص.١٦
) (٣رائد محمود أبو مطلق ،العالقات التركية-اإلسرائيلية وأثرھا على القضية الفلسطينية ،٢٠١٠-٢٠٠٢رسالة ماجستير غير
منشورة،جامعة األزھر -غزة  ،ص.٨٨
) ( ٤رجب الباسل ،دور تركيا في القضية الفلسطينية ،صحيفة سما اإلخبارية .٢٠١١/١٢/١٥،

٨٩

ھنالك عوامل أخرى تفرض عليه استمرار عالقته بإسرائيل مثل المؤسسة العسكرية التركية
ورغبة الحزب في عالقات متميزة مع أوروبا وإرضاء أمريكا).(١
تعد تركيا اليوم من أكثر الدول التي تتمتع بتأثير ملحوظ وأصبحت من القوى اإلقليمية التي ال
يستھان بھا ،فتارةً تلعب دور الوساطة بين سوريا وإسرائيل ،وتارةً أخرى بين إيران ) بخصوص
ملفھا النووي (والغرب ،وخاصة الواليات المتحدة األمريكية ،وبخصوص القضية الفلسطينية ،
فإن الدور التركي أكثر زخما ً وفاعلية ونشاطا ً عن غيره من دول المنطقة  ،وخاصة العالم العربي
 ،فقد استطاعت أنقرة تجھيز أسطول الحرية الذي أبحر باتجاه غزة لكسر الحصار ،وتصدت له
اآللة العسكرية الھمجية الصھيونية ،وتعاملت معه بمنتھى الحمق والغطرسة ،لكن تبقى تركيا ھي
الدولة الوحيدة التي قادت حملة كبيرة لكسر الحصار المفروض على غزة).(٢
انطالقا ً مما سبق فإن الدور التركي لم يكن ،مجرد تصريحات من مسئولين أتراك تجاه القضية
الفلسطينية ،ومعاداة إسرائيل دون أن تكون لھا مصالح في ذلك األمر على الرغم من أن ھناك
اتفاقيات سابقة بين الطرف التركي والطرف اإلسرائيلي ،وتبادل تجاري وعسكري  ،ليس من
السھل التخلي عنه ،لمصلحة كال الطرفين ورغم السجال الدائر بين الجانب التركي واإلسرائيلي
إال أن ھذه االتفاقيات ما زالت فعالة بين الجانبين وكما لتركيا مصالح إقليمية ،أيضا ً تريد لعب
دوراً مھما ً في منطقة الشرق األوسط ،وتكون بوابة ذلك لھا القضية الفلسطينية التي تشكل الكثير
من الدول العربية واإلسالمية واألجنبية ،والتدخل في الصراع العربي اإلسرائيلي  ،فتركيا دولة
لھا عالقات مع إسرائيل ومع حاضنة إسرائيل أال وھي الواليات المتحدة األمريكية ،وكما أنه ال
يمكن ألمريكا وإسرائيل معا ً أن يخسرا الدور التركي في المنطقة لما له من أھمية سياسيه في
الشرق األوسط  ،كما أن لھاتين الدولتين مصالح في الشرق األوسط ال يمكن أن تضحي بھا.
تركيا قبل  ٢٠٠٢لم تكن ھي ذاتھا بعد ھذا التاريخ قبل وصول العدالة والتنمية إلى سدة الحكم ،
اتبعت أنقرة سياسة التقارب مع إسرائيل متناسية معاناة الشعب الفلسطيني ،فقد اعترفت تركيا
بإسرائيل بعد عام واحد فقط من إعالن قيامھا عام ١٩٤٨م  ،ووصلت العالقات بين الجانبين إلى
حد التوقيع على اتفاق للتعاون العسكري االستراتيجي في العام .١٩٩٦
عالوة على العالقات التجارية واالقتصادية ،لكن مھندسي السياسة التركية الحاليون ،وعلى
رأسھم رجب طيب أردوغان ،ووزير خارجيته أحمد داوود أوغلو رأوا أن سلسلة الطلبات ال
تنتھي من الجانب األوروبي للحصول على تذكرة الدخول األوروبي ،أصبحت غير ذات معنى،

)(١حسين بشير عاشور،العالقات اإلسرائيلية التركية وأثرھا على القضية الفلسطينية في فترة حكم أردوغان الثانية،رسالة ماجستير
منشورة،جامعة الدول العربية .٢٠١٠،ص.٤١
)(٢أحمد حسين الشيمي،تركيا والقضية الفلسطينية،صحيفة ھدى اإلسالم.٢٠١٠/٧/١٩،

٩٠

وستكلف تركيا الكثير ،مشككين في الوقت نفسه في رغبة االتحاد األوروبي في انضمام أنقرة إليه
ومن ثم أصبح الشرق األوسط ھو البديل للسياسات التركية  ،ويحتل قمة األولوية التركية ).(١
وتأكيداً آلراء صانعي السياسة التركية وأصحاب القرار السياسي ،فإن المطالب األوروبية الكثيرة
منھا والتعجيزية التي تم ذكرھا سابقاً ،وكلما تحقق طلب أو شرط،جاء آخر ،وكان من ضمن
الشروط األھم عدم تدخل المؤسسة العسكرية )الجيش ( في القرار السياسي ،وھذا ما ساعد
المؤسسة السياسية في ذلك األمر ،والديمقراطية وحقوق اإلنسان وشروط أخرى فلذا ھذه الطلبات
لن تنتھي ،ألنه من الصعب انضمام تركيا للمجموعة األوروبية اجتماعيا ً  ،وسياسيا ً ،ودينيا ً  ،ألن
تركيا دولة إسالمية وتعدادھا السكاني يلي عدد سكان ألمانيا ،وقوتھا العسكرية ،تعادل الجيشين
الفرنسي والبريطاني وترؤسھا لالتحاد األوروبي ھذا األمر لن يحدث إطالقا ً فھناك مخاوف
أوروبية من ھذا االندماج فيبقى األمر مقتصراً على الجانب االقتصادي والتبادل التجاري وإدارة
األزمة القائمة بين االتحاد وتركيا .
لذا فإن اإلدارة األمريكية ال ترفض الدور التركي في القضية الفلسطينية  ،ألنھا تعلم أن ھناك
سقفا ً أو خطا ً أحمر لن تتجاوزه تركيا في عالقتھا بالغرب أو إسرائيل  ،بينما سقف إيران –
الالعب القوي في المنطقة وفي القضية الفلسطينية – في التعامل مع القضية أعلى كثيراً من تركيا
والواليات المتحدة تريد بديالً إسالميا ً معتدالً يجذب حماس نحو االعتدال في مواجھة نفوذ إيران
الذي يھدد أمن إسرائيل ،فالواليات المتحدة باتت مدركة تماما ً مدى أھمية الصعوبات التي
تواجھھا في المنطقة ،وترى في تركيا احتياطا ً استراتيجيا ً يمكن االعتماد عليه حيث يُشكل عامل
استقرار في مواجھة األزمات المعقدة).(٢
بمعنى آخر فإن تركيا النموذج اإلسالمي الوحيد في المنطقة الذي يمزج بين الديمقراطية واإلسالم
المعتدل ،ويحاول دائما ً أال يحصر نفسه مع األحزاب اإلسالمية المتشددة أو غيرھا ،بل دائما ً
ينادي بأنه حزب ديمقراطي محافظ ومعتدل ،في حين ال ينفي إسالمية الحزب وجذوره اإلسالمية
 ،منذ تأسيس أول حزب إسالمي ،بقيادة أربكان الزعيم اإلسالمي ،فكانت العالقة بين إسرائيل
وتركيا وكالً من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،عالقة توازن على الرغم من مرور بعد الفترات
تميل للجانب اإلسرائيلي بحكم االتفاقيات والعالقات بينھما .
فعندما كان النظام العلماني المتشدد وسيطرة العسكر على الحكم ،كانت العالقة أقوى مع إسرائيل
لكنھا ال تصل إلى حد التجاھل التام للحقوق الفلسطينية  -إال في فترات محدودة جداً – كما أن

) (١رجب الباسل ،دور تركيا في القضية الفلسطينية)،(٢٠١٠-٢٠٠٢صحيفة سما اإلخبارية،٢٠١١/١٢/١٥،مرجع سابق.
) (٢نفس المرجع.

٩١

ابتعاد النظام عن العلمانية المفرطة أو اقترابه الشديد من الشكل المدني  ،ال يصل إلى قطع
العالقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل أو تجميد التعاون في بعض المجاالت اإلستراتيجية). (١
فتركيا مرتبطة بالقضية الفلسطينية ارتباطا ً إسالميا ً عاما ً وھذا األمر مستمر  ،كما أنھا كانت جزء
من اإلمبراطورية العثمانية منذ زمن بعيد .

خالصـــة
تناول ھذا الفصل ثالثة أمور مھمة بالنسبة لتركيا وھي الھوية ،وإشكالية االنضمام لالتحاد
األوروبي ،ودور األقليات في الحياة السياسية وانعكاسھا على القرار السياسي التركي ،فتركيا ما
زالت تعاني من مسألة الھوية ،ھل ھي قومية أم إسالمية أم علمانية  ،فمع وصول حزب العدالة
والتنمية  ،بدأت تظھر الھوية اإلسالمية في حين ما زالت إشكالية االنضمام لإلتحاد األوروبي
قائمة ،وما زالت بعض الشروط بعيدة المنال ،وھي تعيق االنضمام لعضوية اإلتحاد األوروبي.
واآلخر مسألة األقليات وال يقل أھمية عن سابقاتھا فاألقلية األكثر تأثيراً ،ھي الكردية وجناحھا
العسكري حزب العمال الكردستاني التي ما زالت قائمة ،واللغة العسكرية ھي التي تسيطر على
التفاھم بين الطرفين .

)(١رجب الباسل ،دور تركيا في القضية الفلسطينية)،(٢٠١٠-٢٠٠٢صحيفة سما اإلخبارية،٢٠١١/١٢/١٥،مرجع سابق.

٩٢

الفصل الخامس
سيناريوھات العالقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية

أوالً :سيناريو االستمرارية )سياسة األمر الواقع (
ثانيا ً :سيناريو سيطرة المؤسسة السياسية على المؤسسة العسكرية
ثالثا ً :سيناريو استمرارية سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية

٩٣

مقدمـــــــة
سوف يتناول ھذا الفصل طبيعة السيناريوھات المتوقعة  ،للعالقة بين المؤسسة السياسية المتمثلة
في حزب العدالة والتنمية ،وبين المؤسسة العسكرية المتمثلة غالبا في الجيش ،ومدى قبول
الطرفين لطبيعة العالقة بينھما ،ومدى تقبل المواطن لھذه العالقة ودوره فيھا.
أوالً -:سيناريو استمرارية سياسة األمر الواقع
قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا في عام  ، ٢٠٠٢كان للمؤسسة العسكرية
دور فعال في ضبط الحياة السياسية وصناعة القرار  ،لكن ھذه القوة السياسية بدأت تتراجع بشكل
ملحوظ لعدة أسباب منھا :تفكك المنظومة االشتراكية ،والضغط األمريكي واألوروبي على
المؤسسة العسكرية من أجل اإلصالحات السياسية ،وترك التفرد في القرار السياسي التركي -
وإعطاء الحرية السياسية  -لألحزاب المنتجة ديمقراطيا ً ،ھذا بحق أدى إلى تراجع دور المؤسسة
العسكرية في الحياة السياسية التركية .مع قناعتھا المتشددة بأن نجاح ھيكلية البالد ووضع دستور
ينص على علمانيتھا كان ال يمكن أن ينجح إال بمؤسسة الجيش ،ھذا كله أدى إلى الصراع بين
المؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي ،ولعل ما أشعل ھذا الصراع ،أخذ الجيش بفكرة علمنة
تركيا ،إلنجاح معادلة التغيير والتحديث وفق القوة الجبرية للمؤسسة العسكرية ،التي أصرت على
قيام تركيا الحديثة عن طريق ھذه المؤسسة ،ومن ھنا أخذت تتبلور نظرة الضباط ،األتراك
لإلسالم السياسي على أنه تجمعات ألفراد بعيدون عن االنضباط ،وتحركھم يخدم مصالح
شخصية وفئوية ) الشعارات التي ال تالءم الواقع (). (١
إال أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم ونقل تركيا إلى دولة مركز وقوة اقتصادية ،
وممارسة التعددية السياسية وحرية الرأي ،استطاع أن يقلل من سيطرة المؤسسة العسكرية على
القرار السياسي  .فانتخابه ديمقراطيا ً أثبت للمؤسسة العسكرية ،بأن األحزاب اإلسالمية ليست
عائقا ً في وجه الديمقراطية والحداثة ،ولقى دعما ً غربيا ً وإسالميا ً وعربيا ً في ذلك األمر .
اتبع حزب العدالة والتنمية إستراتيجية " الضم والھضم "  ،تلك التي اتبعھا السالطين العثمانيين
الكبار األوائل ،من بدء تأسيس الدولة إلى نھاية عھد السلطان سليمان القانوني ،أي سياسة ضم
األراضي ثم تثبيت السلطة فيھا  ،قبل االنتقال إلى فتح أراضي جديدة ،وھو ما يفسر امتداد عمر
الدولة العثمانية لسبعمائة عام ،كما لم يلجأ حزب العدالة والتنمية إلى خيار الثورة ،أو التغيير
الكلي دفعة واحدة ،فقد حاول من قبل ذلك نجم الدين أربكان ،ولكنه فشل ،لكن التكتيك الذي اتبعه

)( ١مأمون شحادة،احتدام التجاذب بين الجيش واإلسالم السياسي يقرب تركيا من لحظة الحسم،الحوار الممدين، ٢٠٠٩،مرجع سابق

٩٤

حزب العدالة والتنمية ،كان بمثابة ثورة صامتة وديمقراطية ) (١واستطاع الحزب أن ينتج في
سياساته المتبعة ،حتى وصل ألھدافه من أجل تغيير تركيا العسكرية إلى السياسية .
نجح حزب العدالة والتنمية في تشكيل البيئة الحاضنة للھجوم على المؤسسة العسكرية ،كما على
المؤسسات التي تأتمر بأوامرھا ،والسيما المحكمة الدستورية ،ومجلس القضاء األعلى ،وسحب
أوراق القوة التي يتمسكون بھا ،فكانت الخطوة التاريخية في ١٢أيلول/سبتمبر عام  ٢٠١٠مع
إقرار االستفتاء الشعبي ،أكبر رزمة تعديالت دستورية شكلت انقالبا ً في اتجاه تجذير اإلصالح،
والسيما تغيير نفوذ المؤسسة العسكرية والتزام المؤسسات القضائية بما حدده القانونيين ،وكسر
سياج دولة العسكر بإخضاعھا لرقابة المؤسسات المدنية). (٢
و بفضل اإلصالحات االقتصادية والسياسية أصبحت المؤسسة العسكرية التي استفردت في الحكم
أكثر من ثالثة عقود ،مؤسسة خاضعة لإلصالحات السياسية واالقتصادية .
و قال رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ":لقد خلقت تركيا بصمتھا باعتبارھا
واحدة من أكثر الدول تأثيراً ،بفضل موقعھا الجغرافي السياسي ،وإرثھا التاريخي الغني وعمقھا
الثقافي ،وشبابھا المتعلم ،وديمقراطيتھا المتزايدة القوة ،واقتصادھا المتنامي ،وسياستھا الخارجية
البناءة ،دولة ال غنى عنھا في عالم متحول").(٣
بدا واضحا ً أن الوضع في تركيا عبارة عن "أكثرية "ترى العودة إلى تقاليدھا التركية وثقافتھا
اإلسالمية والتعامل مع العالم اإلسالمي والعربي  ،وھذه األكثرية تجد صدى قويا ً ومؤيداً و"أقلية"
أي نخبة متنفذة ترى أنه ال بديل إال أخذ مكانتھا بين دول الغرب).(٤وتحاول تركيا الحفاظ على
األمر الواقع في الداخل من خالل تعاملھا مع القضية الكردية  ،فضالً عن محاولتھا اعتماد سياسة
المشاركة الفعالة في الملفات الساخنة على الساحة الدولية خاصة ملفات الشرق األوسط). (٥
إذاً تمكن حزب العدالة والتنمية أن يخفف من التباين بين العلمانية واإلسالمية  ،الذي كان دائر
بينھما منذ تأسيس الجمھورية التركية وبدأ المجتمع ينظر إلى األحزاب اإلسالمية ،على أنھا غير
معادية للعلمانية وھذا ما كرره حزب العدالة والتنمية الحاكم بأن "الحزب يحافظ على العلمانية
وأنه ليس ھناك معاداة بينھما ،وھذا ال ينفي وجود خالفات بينھما " ،وأكد أن حزبه ھو حزب
ليبرالي معتدل ،وال ينكر إسالميته والعودة إلى قبول اآلخر -أيضا ً العلمانية غير معادية لإلسالم
) (١محمد نور الدين ،تركيا في عام ،٢٠١٠بين انجازات تحققت وتحديات قائمة ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
.٢٠١١/١٢/٩،انظر الرابطhttp://www.alzaytouna.net/index.php
) (٢نفس المرجع.
) (٣رجب طيب اردوغان ،تركيا أمة جديدة ال عنى عنھا ،صحيفة الخليج  ٢٠١٢/١٢/٢٢بترتيب مع بروجيكت سندكيت.نقال عن
مركز الزيتونة للدراسات واالستشاراتhttp://www.alzaytouna.net/index.php.
) ( ٤محمد حرب،تركيا اليوم واحتماالت الغد،أوراق الشرق األوسط ،المركز القومي لدراسات الشرق األوسط،القاھرة،عدد،٢٢
.١٩٩٨،ص.٣٥
) ( ٥زيرفان سليمان البراوري،أنقرة وأزماتھا المتجددة ،الحوار المتمدن.٢٠١٠/٩/٢٥،

٩٥

ھذا في نظر الكثير من األتراك  ،فأخذت النخب والساسة األتراك )والسيما النخب غير
األيديولوجية( تتماشى مع الواقع من أجل مصالح الدولة العامة ومصلحة المواطن والمجتمع
التركي .
ما يمكن التأكيد عليه ھو أن الوسط السياسي الجديد في تركيا قد اكتشف الطريق إلى اإلصالح
والديمقراطية من الداخل وليس من الخارج ،وبأدواته ومن خالل قنواته القانونية وليس بتجاھلھا
أو بإعالن الحرب عليھا ،بل احترام أحكام الدستور ،وااللتزام الصارم بھا سواء في تطبيقھا،
وتفعيل أحكامھا أو في تعديلھا ،وربما إلغاء بعضھا طبقا ً للطريقة التي ينص عليھا الدستور نفسه
وليس باالنقالب عليھا .وأوضحت تجربة السنوات الماضية أن " الدستور" ھو إحدى أھم جبھات
عملية التحول الديمقراطي في تركيا ،وأن الوصول إليه يجب أن يتم عبر بوابة المجلس الوطني
الكبير ) البرلمان ( الذي يشكل جبھة ال تقل أھمية عن الدستور ،بل ربما تفوقه في قوتھا كونھا
المعبر عن اإلرادة الشعبية العامة في المجتمع التركي  ،وھذه اإلرادة الشعبية ھي في نفس الوقت
مصدر جميع السلطات األخرى). (١
لقد استطاعت التجربة الديمقراطية التركية النجاح في إعادة صياغة الخطاب العلماني بطبعته
األتاتوركية ،واإلسالمي بطبعته السلفية األولى ،واستطاع طرفي الصراع أن يستوعب أحدھما
اآلخر  " ،ھذا باألمر الواقع " لكال الطرفين). (٢
ال يمكن أن تجد مبرر لتخل العسكريين أو السياسيين كمؤسستين،يمتلكان القوة في أي دولة .إال
في حاالت اإلنقالبات العسكرية ،حيث عاشت تركيا تلك الفترة عموما ً إن محور الدراسة يركز
على التالي:
أ -توجھات المؤسسة العسكرية والضباط القائمين على االنقالب ،وانتماءاتھم الفكرية واأليدلوجية
لعبت دوراً مھما ً في الحياة السياسية .حيث كانت مبررات االنقالبات األربعة في تركيا ،لھدفا ً
واحداً.الحفاظ على الطابع العلماني لتركيا ،وھذا ما ساھمت في ترسيخه أسباب خارجية ساعدت
المؤسسة العسكرية على تحقيق أھدافھا وأكثرھا أمريكية .
ب -وجود عوامل خارجية وداخلية ساعدت المؤسسة العسكرية على تنفيذ االنقالبات
العسكرية.وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم ،األمر اآلن اختلف ،حيث انتقلت تركيا
إلى نظام ديمقراطي بعيدا عن وصاية العسكر.
ج -لم تعد األدوات الداخلية وال الخارجية موجودة من أجل المؤسسة العسكرية ھذا ما دفع
أيضا المؤسسة العسكرية في التراجع عن الدور في الحياة السياسية ،وااللتزام بسياسة
)( ١إبراھيم البيومي غانم،الجمھورية الثانية في تركيا ،ملف األھرام االستراتيجي،عدد،١٥٣،٢٠٠٧ص.٩٨
) (٢ادريس بوانو،معادالت خفية في الصراع بين التيار اإلسالمي والعلماني في تركيا ،المستقبل العربي ،عدد،٢٩٩مركز دراسات
الوحدة العربية ،٢٠٠٤،ص.١٦

٩٦

األمر الواقع ،وإدارة األمر فيما بينھما .مرة أخرى تظھر صورة تركيا في الخارج ،تلك
التي يغلب عليھا الطابع العسكري ،وذلك من خالل االستقالة الجماعية التي ق ّدمھا رئيس
األركان الجنرال ايشيك كوشانير ،وقادة القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية.
ومع أنھا المرة األولى التي تتِـم فيھا اإلستقاالت بھذه الطريقة الجماعية ،غير أنھا لم تكن
بالمفا ِجـئة جدا ،كما عكستھا وسائل اإلعالم.وفي الواقع فإن االستقالة حتى الفردية حدث غيْـر
عادي في الجيش التركي ،عندما يتعلق األمر بمواجھة مع السلطة السياسية ،فكيف باإلستقالة
الجماعية؟ إذ غالبا ما كانت التطورات تنتھي إلى واحد من أمرين :إما رضوخ السلطة السياسية
إلمالءات العسكر ،وھو ما كان يحصل غالبا ،بل دائما ،وإما أن يزحف العسكر بدبّـاباتھم إلى
القصر الجمھوري العتقال الرئيس وإلى رئاسة الحكومة إلعتقال رئيس الوزراء .اليوم لم يتحقق
أي من السيناريوھين المذكورين .فال رئيس الحكومة رضخ إلى رغبات الجيش ،وال الجيش قام
بإنقالب عسكري كان ھذا داللة كبيرة على أن تركيا تغيّـرت كما العالم من ْ
حولھا تغيّـر).(١
وتأسيسا على ما سبق ،يتضح أن ھذه الظاھرة -استقالة كبار الجنراالت  -لم تحدث في تاريخ
تركيا الحديثة ،وإن كان الھدف من ذلك ھو الضغط على المؤسسة السياسية وإحراجھا ،ولكن
أسلفنا سابقا إن المؤسسة السياسية تتعامل بحنكة وذكاء مع المؤسسة العسكرية ،دون مواجھة
مباشرة .فلم يعھد في تاريخ تركيا أن المؤسسة العسكرية استسلمت للمؤسسة السياسية وال
تعطى لھا أي اھتمام أبداً ،حيث كانت تعتبرھا أداة تحركھا كيفما شاءت .فاألمر اآلن مختلف
أصبح ھناك سياسية األمر الواقع من قبل المؤسسة العسكرية ،ومضطرة للتعامل مع
اإلصالحات التي قامت بھا المؤسسة السياسية.كما أن ھناك خطأ وقعت فيه المؤسسة العسكرية.
بأن ليس النظام العلماني وحده ھو المتصالح مع الغرب .وأنه ليس النظام الوحيد المرغوب به
أكثر من غيره .وإنه األكثر انفتاحا ً فحزب العدالة والتنمية أثبت عكس ھذا المفھوم العلماني
بقبول الغرب للنموذج التركي .
د -تشجيع دول عربية و إسالمية لتحذو حذوه،فالزمن يتقدم وكل شي يتقدم معه "فمن ال يتقدم
يتقادم" فھكذا المؤسسة العسكرية في تركيا.تريد أن تعيش في ماضي تركيا العلمانية ،حتى
العلمانية تتقدم ،بأفكارھا ولكن ليس بالمفھوم التي تريده المؤسسة العسكرية التركية ،لذا لم تجد
ھذه المؤسسة ما تقنع به احد من سيطرتھا مجدداً على الحكم ،وإدارة الحياة السياسية في تركيا
من جديد.
) ( ١محمد نور الدين ،تركيا تتغير جنراالت الجيش يعززون النظام الديمقراطي،صحيفة المختصر.٢٠١١/٨/٧،

٩٧

ثانيا ً -:سيناريو سيطرة المؤسسة السياسية على المؤسسة العسكرية
إن المؤسسة العسكرية تعد المعرقل الرئيسي للديمقراطية في تركيا ،وأن تدخل العسكر في
المسألة السياسية قد كلفت تركيا الكثير ،حيث تدخل الجنراالت العسكرية في تغيير السلطة
السياسية وتحويل الحكم من حكم مدني إلى حكم عسكري ،وقد حدث ذلك في ثالث مراحل
تاريخية ضمن التاريخ التركي الحديث " الستينات والسبعينات والثمانينات " وظل العسكر يدير
البالد عن طريق أحزاب أتاتوركية قائمة على أسس قومية متشددة ،ونظراً لكون العسكر الراعي
للمبادئ األتاتوركية ،فالتحرك السياسي واإلصالحات السياسية في تلك البالد تصطدم بالمبادئ
األتاتوركية ،تحاول حكومة العدالة والتنمية العمل على تقليص نفوذ العسكر من خالل تطبيق
سياسة براغماتية تراعي النزعة القومية للعسك ،مع تحرير بعض القرارات التي سوف تقلل نفوذ
المؤسسة العسكرية في المستقبل ).(١
فعندما قدم عدد من كبار الضباط األتراك استقالتھم إلحراج المؤسسة السياسية ،صادق الرئيس
عبد ﷲ غول على قرار تعيين وترقية كبار الضباط بعد االستقالة الجماعية  ،فبات الجنرال نجدت
أوزال رئيسا ً لھيئة األركان وفق ما كان متوقعا ً  ،وما يجري بتركيا يشكل لحظة تاريخية تؤسس
لسيطرة المؤسسة السياسية على نظيرتھا العسكرية ،بعد أن كانت األخيرة تعتبر نفسھا الجھة
المسئولة عن حماية النظام ،مبررة لنفسھا ان ما قامت به من انقالبات خالل العقود
الماضية،لمصلحة تركيا ،وجاءت ھذه االستقاالت في مصلحة المؤسسة السياسية ،لتسريع قبضتھا
على المؤسسة العسكرية وكذلك توجيه رسالة إلسرائيل).(٢
فمعلوم أن العالقات بين الجيش العلماني وحكومة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمھا "
أردوغان" تشھد توتراً منذ توليه السلطة في عام  ٢٠٠٢بسبب انعدام ثقة الجيش في الجذور
اإلسالمية للحزب إضافة إلى قيام أردوغان بإنھاء سيطرة الجيش على الحكم وذلك من خالل
سلسلة من اإلصالحات التي تھدف إلى زيادة فرص تركيا لالنضمام إلى عضوية االتحاد
األوروبي  ،وبدأ تراجع نفوذ جنراالت الجيش التركي واضح في  ٢٠١٠بعد الكشف عن
مؤامرتي "ارجنكيون وبليوز" ) .(٣و البدء في محاكمة قائد االنقالب العسكري كنعان ايفرن في
العام . ٢٠١٢
عموما ً يبدو أن سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم في تركيا باتت جزء من الماضي ،
والمسألة ليست صراع على رغبات سياسية ،بل إصالحات ،ونقل البالد إلى حكم مدني
ديمقراطي ،بدالً من الحكم العسكري الجبري الذي استمر عقود من الزمن ،ويفترض أن المؤسسة
)( ١زيرفاوي سليمان البراوي،أنقرة وأزماتھا المتجمدة ،الحوار المتمدن ٢٠١٠/٩/٢٥،
)(٢أوزال ،ھل يكون بداية سيطرة المؤسسة السياسية على الجيش في تركيا ،صحيفة المدى .٢٠١١/٨/٦،
)(٣نفس المرجع.

٩٨

العسكرية أحد مؤسسات النظام السياسي وتخضع لرئاسة السلطة في صورة الرئيس ورئيس
الحكومة ،لكن موقع ودور المؤسسة جعل من رئاسة األركان والقيادة العسكرية في موقع يباھي
أو ينافس رئيس الدولة ورئيس النظام السياسي ،وأقدمھا وأكثرھا حداثة ويحكمھا عقيدة عسكرية
أكثر صرامة وتنظيما ً وتماسكا ً ).(١
وبالعودة إلى التعديالت الدستورية التي قامت بھا المؤسسة السياسية خالل حكمھا  ،قام أردوغان
منذ توليه رئاسة الحكومة منذ عام  ٢٠٠٢بتعديل مادة من أصل  ١٧٠مادة من مواد الدستور ،
وكان لذلك دور في تقليص تدخالت الجيش في الحياة المدنية ،وإخضاع العسكريين ألول مرة
للقضاء المدني ).(٢
ال تزال خطوات حزب العدالة والتنمية نحو تأسيس " الجمھورية التركية الثانية " بعد جمھورية
مصطفى كمال أتاتورك القائمة منذ ٨٨عاما ً ،وكان آخر تلك الخطوات ما شھدته تركيا من
انتصار غير مسبوق للحزب الحاكم ذي التوجھات اإلسالمية في صراعه مع المؤسسة العسكرية
العلمانية ،متمثالً في االستقالة الجماعية لكبار قادة الجيش التي جاءت تعبيراً عن عجزھم
واستسالمھم أمام السلطة المدنية ألول مرة في تاريخ تركيا المعاصر ،وھو الحدث الذي أَرخ له
المحللون والمراقبون السياسيون باعتباره بداية عھد جديد لتركيا ،ونھاية دراماتيكية للجمھورية
األولى واألخيرة فيھا الجيش حامي العلمانية ).(٣
بمعنى أن تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم أخذ في جعل تركيا تتمتع بنظام
ديمقراطي من خالل اإلصالحات السياسية واالقتصادية وجعل مكانته للمؤسسة السياسية وجعل
منھا صاحبة قرار ،واستطاع أن يغير ويعدل الكثير من القوانين الموجودة في الدستور ،والسعي
لتغيير المادة األھم في الدستور وھي مادة )( ٣٥التي من خاللھا يستخدم الجيش نفوذه في السلطة
السياسية في تركيا .وفي الحقيقة فالصراع بين حزب العدالة والتنمية والمؤسسة العسكرية ليس
وليد اليوم أو ناتجا ً عن مشكلة طارئة أو مستجدة ،ذلك أن العالقات بين الجيش وأردوغان تشھد
توتراً منذ تولية السلطة في عام  ٢٠٠٢بسبب انعدام ثقة الجيش في الجذور اإلسالمية ،إضافة إلى
سعي أردوغان إلى إنھاء سيطرة الجيش على الحكم وتقليص دوره في الحياة السياسية وذلك من
خالل سلسلة من اإلصالحات والتعديالت القانونية والدستورية تحت مظلة االستجابة لمعايير
كوبنھاجن وبحجة زيادة فرص تركيا لالنضمام إلى عضوية االتحاد األوروبي ،ھي في األساس

)(١ناجي شراب ،أبعاد العالقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية وآفاق التحول الديمقراطي،مرجع سابق.،ص.١٣
) (٢أمينة النجار ،تركيا بروز الدولة المدنية بعد عقود من سيطرة العسكر ،صحيفة القاھرة ،عدد .٢٠١٢/٤/٦١٧،٣
) (٣فاتن نصار ،حزب العدالة والتنمية ..نحو تأسيس الجمھورية التركية الحديثة ،صحيفة عالمات اون الين. ٢٠١١/٨/١٠،
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تحقق مشروعية الطموح لجمھورية تركية ثانية  ،يغيب فيھا الجيش عن المشھد كالعب
رئيسي). (١
وعلى الرغم من التعديالت القانونية والدستورية التي أدخلتھا حكومة حزب العدالة والتنمية عامي
 ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٣قد أعطت زخما ً ھائالً لجھود تقليص الدور السياسي للجيش التركي ،إال أن
الضربة القاضية التي أجھزت كليا ً على قدرات وقادة الجيش التركي ،تمثلت في براعة الحزب
في توظيف قضية تورط كبار الضباط في مؤامرة وأنشطة ھدامة لإلطاحة بالحكومة ،من أجل
دق المسمار األخير في نعش تدخل الجيش في السياسة ).(٢
بالفعل استطاعت المؤسسة السياسية متمثلة في حزب العدالة والتنمية من تقليص دور الجيش في
الحياة السياسية ،ووصل األمر إلى اعتقال كبار الضباط ،ورأس الھرم ،كما حدث حديثا ً بمحاكمة
قادة االنقالبات وعلى رأسھم الجنرال والرئيس السابق كنعان ايفرين .
يتمتع حزب العدالة والتنمية بشعبية كبيرة داخل البالد  ،وأصبح ھو الحزب المھيمن على تركيا ،
وقد نجح في تحقيق نمو اقتصادي سريع لتركيا  ،منذ فوزه من عام  ، ٢٠٠٢وھذا ما ساعده أيضا ً
في الحصول على دعم سياسي كبير وتحقيقه النتصار مذھل مرة أخرى في إعادة انتخابه في
تموز – يوليو  ، ٢٠٠٧لقد عمل الحزب على إدخال إصالحات سياسية ودستورية في محاولة
الستبدال ما فرضته المؤسسة العسكرية في البالد منذ  ،١٩٨٢ومحاولة كسر سيطرتھا على
الحياة السياسية واالقتصادية في البالد ،والنيل من األيديولوجية واألسس التي تقوم عليھا الدولة
التركية ،العلمانية والقومية والمركزية). (٣
كان أمراً في غاية اإلثارة أن يترأس إسالمي حكومة تركيا العلمانية التي أسسھا مصطفى كمال ،
واألھم من ذلك أن ھذه الحكومة اإلسالمية أخذت في تغيير وتطوير الكثير من المجاالت لدى
المواطن التركي كالمجال السياسي واالقتصادي وھما األھم .
يمكن القول ،إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ،استطاع حسم الصراع بين حكومة
حزب العدالة والتنمية والمؤسسة العسكرية ،بترأسه اجتماع المجلس العسكري األعلى في أنقرة،
للمرة األولى من دون شريك عسكري ،األمر الذي جعله مستقل عن سيطرة الجيش ،و خضوع
المؤسسة العسكرية لحكم الساسة المنتخبين ).(٤

)(١فاتن نصار ،حزب العدالة والتنمية ..نحو تأسيس الجمھورية التركية الحديثة ،صحيفة عالمات اون الين.٢٠١١/٨/١٠،
) (٢نفس المرجع.
) (٣سناء عبد ﷲ الطائي،عالقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة العسكرية التركية ،مركز الدراسات اإلقليمية ،الموصل
.٢٠١٠/٣/٢٨،
) ( ٤خالد السرجاني ،عن الصراع بين الحكومة والجيش في تركيا ،صحيفة البيان اإلماراتية .٢٠١١/٨/١١،
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من خالل ما سبق ذكره ،فأمر سيطرة المؤسسة العسكرية التركية على الحياة السياسية باتت من
الماضي ،بفضل حنكة القيادة السياسية ،لحزب العدالة والتنمية ،وأيضا ً العوامل والضغوطات
الخارجية من قبل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي بذريعة اإلصالحات السياسية
واالقتصادية وعدم تدخل الجيش في الحياة السياسية ،بھذا وصلت تركيا إلى سيطرة المؤسسة
السياسية على الحياة السياسية بعد صراع بين المؤسسة العسكرية والسياسية منذ تأسيس
الجمھورية التركية الحديثة حتى وصول حزب العدالة والتنمية ذي التوجھات اإلسالمية .
ومضت سنوات كان يتوقع على نحو كبير أن يقوم فيھا جنراالت الجيش التركي بانقالب عسكري
بدالً من االستقالة ،لكن المؤسسة السياسية وعلى رأسھا أردوغان أنھى عھد سيطرة المؤسسة
العسكرية ،من خالل سلسة اإلصالحات التي تقوم بھا والتي تھدف إلى زيادة فرص انضمام تركيا
إلى االتحاد األوروبي ،وتحقيق مشروع تركية حديثة يغيب فيھا العسكر عن المشھد السياسي).(١
األمر اآلن مختلف عما كان سابقا ً ،كما كان سلف أردوغان ،كان مصيرھم إما الحكم باإلعدام
كما حدث مع عدنان مندريس اثر االنقالب األول في  ،١٩٦٠وإما اإلطاحة بالحكومة كما حدث
مع أستاذ أردوغان نجم الدين أربكان عام  .١٩٩٧فالمعادلة اآلن مختلفة تماما لم تعد تركيا ھي
القديمة ولم يعد العالم كما كان سابقا  .فكل الظروف تغيرت من حول تركيا وأيضا في الداخل
التركي ،مما أتاح الظروف المالئمة للمؤسسة السياسية التي استطاعت بفضل حنكتھا السياسية
أن تحد من دور العسكر في الحياة السياسية .
ثالثا ً -:سيناريو سيطرة المؤسسة العسكرية على المؤسسة السياسية
في الماضي كان نشوب أي أزمة سياسية تشھدھا البالد يدفع الجيش إلى المبادرة باالستيالء على
السلطة بانقالب عسكري مباشر ) ،(١٩٨٠-١٩٧١-١٩٦٠أو بانقالب غير مباشر عبر توجيه
اإلنذارات ) (١٩٩٧أما حاليا ً فالجيش يجد نفسه ألول مرة في تاريخه في موقف "الدفاع" ال
المبادرة .ھو يدافع عن ھيبته التي تنال منھا االتھامات الموجھة إلى بعض كبار قادته). (٢
لقد تمتعت المؤسسة العسكرية في تركيا بوضع خاص  ،ففي جميع الدول تكون رئاسة األركان
العامة مرتبطة بوزارة الدفاع ،وتتم جميع التعيينات والترقيات واإلحالة على التقاعد ،أو الفصل
من الجيش من قبل ھذه الوزارة غير أن ھذه المؤسسة العسكرية التركية ،ال ترتبط بوزارة الدفاع
بل برئيس الوزراء من الناحية الشكلية والنظرية فقط ،وإال فھي مؤسسة مستقلة قائمة بذاتھا ،
وتقوم باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالجيش ) من تعيين أو ترقية أو طرد أو شراء أسلحة ( إلى
غير ذلك من األمور المتعلقة بالجيش دون أن يكون لوزير الدفاع أو لرئيس الوزراء أي عالقة أو
)(١إيمان الشرقاوي ،ھل ينتھي سيطرة الجيش في تركيا ،صحيفة المسلم ١٤٣٢/٩/١،ھـ.
٢
) (إبراھيم البيومي غانم،عسكريون ضد االنقالبات العسكرية في تركيا،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية،القاھرة،عدد،٢٠٠٧،١٥٣ص..٣٧
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تأثير على ھذه القرارات ،وليس ھناك مرجع أو أي دائرة رسمية تستطيع اإلشراف على
المصروفات المتعلقة بالجيش ).(١
ورغم ما كان تمتع به مصطفى كمال من سلطات واسعة وزعامة كاريزمية قوية فإنه لم يحاول
أن يتخطى الدستور أو يعدل أي نص من نصوصه ،وكان مؤمنا ً بأن تقدم تركيا يجب أن يساير
المبادئ الديمقراطية التي يعبر عنھا الدستور ،لم يرد في الدستور التركي الجمھوري أي نص
يشير إلى وجود أي سلطة دينية  ،وذلك على حين أنه ورد نص رمزي يشير إلى أن اإلسالم دين
الدولة الرسمي دون أن يعكس ذلك النص أي أثر ديني على مكونات الدولة وسلطاتھا ).(٢
يتضح من خالل ما سبق أن الدستور التركي ،ال يعارض أن يكون ھناك سلطة سياسية ألي حزب
إسالمي ،فھذا األمر ساعد أيضا ً حزب العدالة والتنمية على رزمة اإلصالحات التي قام بھا
والتي من خاللھا استطاع  ،السيطرة شيئا ً فشيء على الحياة السياسية  ،وفتح المجال أمام أحزاب
أخرى سياسية لممارسة الحياة السياسية دون تدخل المؤسسة العسكرية ،وال يمكن بعد كل ھذا
الصراع الذي دار بين المؤسسة العسكرية والسياسية ،أن يُعيد التاريخ للوراء ،وتعود السيطرة
الكاملة والمطلقة للمؤسسة العسكرية على الحكم ،حتى كان رد فعل بعض جنراالت الجيش بأن
زمن االنقالبات قد ولى ،وھو أعلى قمة الھرم العسكري ،الجنرال باسبورج ،ومن بين العوامل
اإلقليمية التي أدت إلى تراجع دور الجيش التركي ،تراجع العالقات العسكرية بين تركيا
وإسرائيل ،حيث كانت العالقة بين القادة العسكريين األتراك ونظرائھم اإلسرائيليين قوية  ،وكان
الغضب الشعبي التركي على إسرائيل مؤثراً على شعبية قادة الجيش ،الذين ظلوا على مدى طويل
يحظون باحترام الجماھير التركية). (٣
والذي يربط عالقة الجيش بالحياة السياسية التركية في العقود الماضية كان من خالل وضع
الدستور التركي من قبل المؤسسة العسكرية ،التي قامت بانقالب عام  ،١٩٨٠وقد أعطى الدستور
الجيش "حق" التدخل في الحياة السياسية من خالل وجود قادة الجيش في لجنة األمن القومي ،
رغم معارضة جميع األحزاب السياسية في تركيا لھذا التدخل ،وطرأ تغيير على دور وصالحيات
الجيش من خالل الخطوات التي يقوم بھا حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان ،
وأن اإلصالحات التي يطلبھا االتحاد األوروبي تتطلب الحد من صالحيات الجيش ).(٤
ويرى الجيش أن ھناك عدداً من المبادئ ال يجوز المساس بھا وھي بمثابة أسس الدولة التركية،
وتسمى األتاتوركية ) نسبة إلى مصطفى أتاتورك( والملف الكردي والمسألة األرمنية وعلمانية
)(١سناء عبد ﷲ الطائي ،عالقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة العسكرية التركية ،مرجع سابق.
) (٢يحيى الجمل،التجربة الدستورية التركية،صحيفة تركيا اليوم.٢٠١٠/٩/٢٧،
)( ٣خالد السرجاني ،عن الصراع بين الحكومة والجيش التركي ،مرجع سابق.
) (٤صالح الفي المعايطة،تركيا الماضي والحاضر والدور القائم،مركز الرأي للدراسات .٢٠٠٨،
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الدولة واالنتماء العرقي التركي لجميع سكان تركيا.وھذا الوضع أدى إلى دخول تركيا في
مواجھات سياسية مع الخارج والداخل وما زالت تعرقل إتباع مقاربة موضوعية لعدد من
المشاكل التي تعاني منھا تركيا على الصعيدين الداخلي والخارﺟﻲ.

ويمكن للباحث في ضوء استقرائه للواقع التركي ،أن يطرح سيناريو محتمل فعلى ذلك يرى ،بان
المؤسسة العسكرية التركية لن تكون بعيدة عن العودة إلي السيطرة على الحكم من جديد .ولكن
في حال تركزت ،بعض المحددات الخارجية التي يمكن أن تساھم في ذلك ،وھي األكثر تأثيرا،
متمثلة في التدخل األمريكي واألوروبي.
وسوف يترتب على ھذا السيناريو احتدام الخالف بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة
السياسية،وحلفائھا من جھة ،وحزب العدالة والتنمية واألغلبية الشعبية المؤيدة له ،وداخليا سوف
يترتب على ھذا السيناريو ،تزايد العداء للواليات المتحدة وإسرائيل واالتحاد األوروبي،
باعتبارھم المسئولين عن ھذا الدعم للمؤسسة العسكرية).(١
لذايمكن أن تعود المؤسسة العسكرية للسيطرة من جديد على الحياة السياسية التركية ،إذا تم
التخلي من قبل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي،من دعم للمؤسسة السياسية التي تنتھج
سياسة اإلصالحات السياسية واالقتصادية ،ومحاربة الفساد ،وھذه المطالب ،داخلية من قبل
الشعب التركي ،وخارجية من قبل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
وترى الدراسة أنه إذاً تم فعال التخلي من قبل األطراف الخارجية  -وھي األكثر تأثيراً – عن دعم
المؤسسة السياسية والتي بدورھا استطاعت أن تقلص من دور المؤسسة العسكرية ،من القرارات
السياسية بفضل التدخالت الخارجية ،وأيضا ھنالك عوامل داخلية كاإلصالحات التي قام بھا
الحزب الذي لمسھا المواطن التركي ،من التغيير في الحياة السياسية واالقتصادية من خالل حكم
حزب العدالة والتنمية منذ العام  ٢٠٠٢حتى الوقت الحالي  .وفي حالة تنكر حزب العدالة والتنمية
لتوجھاته االصطالحية سينقلب األمر ،وھذا سيناريو مستبعد جداً.
عوامل ساعدت حزب العدالة والتنمية في تقليص دور المؤسسة العسكرية :
عندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم تصرف بعقالنية ومرونة كبيرة ،فلم يدخل في معارك
جانبية ،ولم يصطدم مع المؤسسة العلمانية الداعمة للجيش مثل " المحكمة الدستورية ،ووسائل
اإلعالم القوية ،مجلس التعليم العالي ،والقصر الجمھوري ،لم يركز على قصة الحجاب كثيراً .
ألنه يخطط ألھداف إستراتيجية عليا كدخوله إلى اإلتحاد األوروبي ،واالرتقاء باالقتصاد الوطني
وأنه حقق نجاحات ملموسة حيث تحسين اإلقتصاد التركي ،وأجرى العديد من اإلصالحات وعلى
)( ١سيناريو الصراع بين العلمانيين واإلسالميين ،موقع الجمل ،٢٠٠٧/٤/٢٩،انظر الرابط
WWW.CDN1.ALJAMAL.COM/NODE/17363
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رأسھا قضية الحجاب ،ومعالجة قضية األكراد بعقالنية ،وتنمية المناطق الكردية والتواصل مع
دول اإلقليم ،والمشاركة بفاعلية للجھود اإلقليمية والدولية لمحاربة اإلرھاب والتطرف واإلبقاء
على عالقات متوازنة مع إسرائيل والدول العربية ،وأقدم الحزب على إصالحات قانونية
وحقوقية ،كثيرة تھدف إلى توسيع نطاق الحرية الفردية وتتالءم مع الكرامة واإلنسانية ).(١
ويمكن القول أن ثمة عوامل كثيرة كانت سببا ً في نجاح حزب العدالة والتنمية ،في مقدمتھا فشل
األحزاب السياسية األخرى بما فيھا حزب السعادة األربكاني عن مواكبة المتغيرات على الساحة
الدولية والمحلية ،وتبنى منھج تصالحي مع الداخل من خالل التوجه الديمقراطي الليبرالي ،إلى
جانب حاجة المجتمع الدولي ،ممثالً في الواليات المتحدة وأوروبا من أجل وجود تيار إسالمي
وسطي والسيما بعد أحداث أيلول/سبتمبر).(٢
تأكيداً على ما سلف ذكره ،استطاعت المؤسسة السياسية التعامل بحكمة وذكاء ،من خالل عدم
التصادم مع المؤسسة العسكرية مباشرة عند وصولھا الحكم ،لكنھا من خالل الدعم الداخلي
والخارجي استطاعت أن تستبعد إمكانية تدخل الجيش في الحياة السياسية .ومما يعيق مثل ھذا
السيناريو أن المتغيرات الدولية واإلقليمية أسقطت عن الجيش التركي أوراق التوت ،المتمثلة في
الدعم الغربي الذي كان يستر تدخله السافر في سياسة بالده بذريعة حماية الجمھورية العلمانية
والمبادئ األتاتوركية ،فبدت المؤسسة العسكرية التركية  ،وكأنھا قد استنفذت واجباتھا حيال
الغرب ،بل انزلقت نحو االصطدام به على نحو ما بدا خالل الغزو األمريكي للعراق العام ٢٠٠٣
ثم إصرارھا على توجيه ضربات عسكرية لحزب العمال الكردستاني والتوغل في شمال العراق
 ،إلى جانب رفضھا لمعظم الشروط األوروبية الالزمة لضم تركيا لإلتحاد األوروبي والتي يرى
قادتھا فيه تقليص لنفوذ الجيش تدخالً في الشئون الداخلية للبالد). (٣
سيطرة المؤسسة العسكرية التركية على مقاليد الحكم في جمھورية تركيا الحديثة  ،وكانت تعتبر
القوة األساسية التي تسيطر على القرار السياسي والحياة السياسية التركية ورسم االستراتيجيات
األساسية للبالد ،وھذا ھو سبب الخالف القائم بين تركيا واالتحاد األوروبي ،وذلك كان السبب
الرئيسي في عدم انضمام تركيا لالتحاد األوروبي ،ھذا على األقل في الشكل وليس المضمون ،
لكن ھناك مسببات أخرى تم ذكرھا سابقا ً في ھذه الدراسة ،ومع وصول حزب العدالة والتنمية
إلى الحكم في العام  ، ٢٠٠٢أخذ يستخدم األدوات الداخلية والخارجية لدعمه حتى يتمكن من
تقليص دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ،وكما ذكر في الفصل الثالث من ھذه الدراسة
) (١صالح الفي المعايطة،تركيا الماضي والحاضر والدور القائم،مركز الرأي للدراسات ،مرجع سابق٢٠٠٨،
)( ٢محمد ثلجي،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج،مرجع سابق،ص.٧٧
)(٣عبد ﷲ تركماني،عوائق االنقالب العسكري في تركيا ،صحيفة الوقت ،عدد .٢٠٠٧/٧/٥ ،٥٠٠
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وبھذا استطاعت المؤسسة السياسية من خالل الدعم الخارجي والداخلي ،وھو األھم في ھذا
األمر ،من تراجع دور المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش في الحياة السياسية ،وھذا األمر
يتضح من خالل ،زج بعض كبار قادة الجيش في السجن ومحاكمة آخرين .تعتبر تركيا حليفا
أمريكيا ً حيويا ً في المنطقة ،بل أن المؤسسة العسكرية التركية تعتبر ذراع الواليات المتحدة في
المنطقة يماثل الدور العسكري اإلسرائيلي ).(١
كما أن سيطرة المؤسسة العسكرية خفضت سلطاتھا العسكرية القوية في الحياة المدنية ،بعد قمة
ھلنسكي ،وبدأت في تغيير العالقات المدنية العسكرية في تركيا ،بسبب االنضمام لالتحاد
األوروبي ).(٢
ھذا جعلھا تخضع لإلصالحات التي قامت بھا المؤسسة السياسية وتتجاوب مع المطالب الغربية
من اجل التغيير واإلصالح السياسي،حتى يتاح لتركيا التوجه إلى أوروبا.
السيناريو األكثر توقعا ً :سيطرة المؤسسة السياسية على المؤسسة العسكرية
إن سيطرة المؤسسة السياسية على المؤسسة العسكرية ليس بمفھوم القوة التي كانت تستخدمه
المؤسسة العسكرية تجاه المؤسسة السياسية "القوة العسكرية" بل أصبحت المؤسسة السياسية
تستخدم "القوة السياسية"،من أجل تحييد وتقليص دور المؤسسة العسكرية ،ونجحت في ذلك منذ
العام  ٢٠٠٢عند وصول حزب العدالة والتنمية ،صاحب التوجه اإلسالمي .
إن من أسباب نجاح المؤسسة السياسية بقيادة حزب العدالة والتنمية ،وأيضا ً إمكانية استمرار يته.
إعالن نفسه حزبا ً ليبراليا ً ،وإن سمى باإلسالمي لكنه انتھج أسلوب أفضل من أسالفه من أن
يستطيع إن يسيطر على الحياة السياسية التركية ،وان الغرب يقبل الحزب كفكر جديد في الشر ق
األوسط ،الن الحزب أعلن نفسه انه غير معاد للغرب ،ويتبني السوق الحر ،وسعى تركيا إلى
االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
وأيضا من أسباب نجاح المؤسسة السياسية وبقائھا مسيطراً لثالث فترات متتالية ،القترابھا من
المؤسسات االقتصادية الكبيرة ،كرجال األعمال والمؤسسات االقتصادية وأيضا ً اقترابه من الطبقة
الوسطى التركية ،وأيضا عدم اقتراب المؤسسة العسكرية من المؤسسة السياسية ،من ملفات
حساسة ،كاألكراد وأسلمة تركيا .وأيضا عدم اقترابھا من اإلتفاقيات اإلسرائيلية –التركية ،إال
بموافقة المؤسسة العسكرية.

) (١سامي األخرس،تركيا وتغيير االستراتيجيات،مجلة السياسي،المعھد العربي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية.٢٠١١/١١/٢١،
)Zeki sarigil,Europeanization as institutional chang:the case of the Turkish military,Mediterranean (٢
poli cs,vol.12,no.1,march2007,university of Pi sburgh.usa,p40.
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سيطرة المؤسسة السياسية على المؤسسة العسكرية ،األكثر توقعا ً ،والواقع التركي الحالي يدل
على ذلك ،بسبب المحددات الخارجية والداخلية التي تم ذكرھا في الدراسة ،التي حدت من سيطرة
المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية.والمؤسسة العسكرية أصبحت اآلن غير قادرة ،على
العودة إلى الماضي ،ألن ھناك عوامل ساھمت في ذلك .حيث كان الدعم الشعبي للمؤسسة
السياسية ھو من أسرار نجاحھا ،باإلضافة إلى الدعم الخارجي .العالقة بين المؤسستين متوترة منذ
استالم حزب العدالة والتنمية الحكم في عام  ،٢٠٠٢بسبب الميول اإلسالمية للحزب ،بحيث كانت
في الماضي تستخدم المؤسسة العسكرية القوة ضد المؤسسة السياسية ،من أجل تحقيق أھدافھا
للحفاظ على العلمانية  .ومن خالل اإلصالحات التي قامت بھا المؤسسة السياسية .أخذت المؤسسة
العسكرية تغيب عن الحياة السياسية التركية ،وتتالشى شيئا ً فشيئا.
فاإلصالحات التي قامت بھا المؤسسة السياسية جعلت منھا مسيطرة على الحياة السياسية ،وھو
الواقع اآلن .لذا فسيطرة المؤسسة السياسية على العسكرية ھو األرجح وھو أيضا في طريق
االستمرارية إذا بقيت على النھج نفسه.ال يمكن للزمن أن يعود للوراء ،وان تعود الحالة العسكرية
التركية من جديد .ولكن ھناك عوامل خارجية ،لو اضطرت أن تستخدمھا الدول القوية مثل
الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي ،من وقف الدعم للمؤسسة السياسية ،وإعطاء
الضوء األخضر للمؤسسة العسكرية ،بالعودة لزمن العسكر.في حين أن كبار الضباط قد أقتنع
بعدم العودة لزمن االنقالبات في تركيا ،كما أسلفت سابقا ً الدراسة ،وبدأ يقتنع الجميع ويتكيف في
ممارسة العمل السياسي من قبل المؤسسة السياسية .
لھذه العوامل السابقة ،الخارجية منھا والداخلية استطاعت المؤسسة السياسية ،بفضل حنكتھا
وخبرتھا السياسية ومن خالل ممارسة بعض قادتھا ،العمل السياسي قبل الوصول إلى سدة الحكم.
ان تسيطر على الحياة السياسية ،وتخرج بتركيا من سيطرة المؤسسة العسكرية التي كان لھا
الدور الرئيسي في الحياة السياسية وحتى منھا االجتماعية أيضا ،باإلضافة إلى االقتصاد الذي ال
يستطيع أحد أن يسال المؤسسة العسكرية عن طبيعة اإلنفاقات المالية الكبيرة .
ومن خالل تحسين الوضع االقتصادي التركي في عھد حزب العدالة والتنمية ،ومسالة المسئولين
الكبار عن ثرواتھم ،ونقل تركيا إلى بلد اقتصادي قوي ،أتاح الفرصة لدى المؤسسة العسكرية
للسيطرة على الحكم ،وبقائھا في طريق اإلصالحات االقتصادية والسياسية سيعطيھا الفرصة
األكبر للسيطرة على الحياة السياسية من خالل الدعم الشعبي ،وھو األھم في حين عدم نكران
الدعم الخارجي ،واألھم من ذلك رغبة المؤسسة السياسية في اإلصالحات .
لھذا ستبقي المؤسسة السياسية مسيطرة على الحياة السياسية وتحييد المؤسسة العسكرية وبعدھا
عن الحياة السياسية.
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الخاتمـــــة
استعرضت الدراسة ،أطوار ظھور المؤسسة العسكرية كقوة فاعلة على الحياة السياسية ،خالل
الفترة  ،٢٠٠٧-٢٠٠٢تلك الفترة التي سيطر عليھا حزب العدالة والتنمية .التي اتسمت بالمد
والجذر بين الطرفين.
وقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول ،تناول الفصل األول منھا اإلطار العام للدراسة ،كما تناول
الفصل الثاني تطور العالقة بين المؤسسة العسكرية منذ تأسيس الجمھورية التركية الحديثة
،والتي مرت بعدة مفاصل تاريخية في الحياة السياسية التركية ،منھا تطبيق نظام التعددية
السياسية للمرة األولى في العام  ١٩٤٥بمساعدة اينونو ،وأيضا االنقالبات العسكرية التي مرت
بھا تركيا باإلضافة إلى صعود اإلسالم السياسي.
أما الفصل الثالث الذي تناول أثر المحددات الداخلية والخارجية على دور المؤسسة العسكرية في
الحياة السياسية،والتي تم من خالله استعراض دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة رجال
األعمال واألحزاب السياسية في الحياة السياسية التركية ،كما للمجددات الداخلية تأثير أيضا يوجد
محددات خارجية لعبت دور أيضا في التأثير على الحياة السياسية من خالل التدخل األمريكي
واألوروبي في ھذا الشأن.
كما ولعب التعاون العسكري التركي-اإلسرائيلي دور في التأثير على الحياة السياسية
التركية.باإلضافة إلى عالقة تركيا مع دول الجوار وخصوصا ً العراق وسوريا الجارتان العربيتان
اللتان تربطھما مشكلة مشتركة تتعلق بالقضية الكردية .
أما الفصل الرابع فتناول إشكالية العالقة بين المؤسستين ،والتي ظھرت منذ تولي حزب العدالة
والتنمية الحكم ،ومن خالل ما قام به الحزب من إصالحات سياسية واقتصادية ،أدت إلى تقليص
دور المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية ،وأيضا إلى ردود أفعال على المستوى العسكري
التي ظھرت من خالل االنقسامات في المؤسسة العسكرية إلى جانب االستقاالت الجماعية ،والتي
لم تحدث في تاريخ تركيا من قبل ،وطبيعة الصراع بين العلمانية واإلسالم السياسي منذ ظھوره
على يد نجم الدين أربكان.
كما تناول الفصل أيضا دور المؤسسة السياسية في القضايا الداخلية والسياسة الخارجية من خالل
عدة قضايا ،منھا جدلية الھوية التركية باإلضافة إلي إشكالية االنضمام لالتحاد األوروبي ،وتأثير
األقليات على الحياة السياسة ،وموقف تركيا من قضية األقليات ،والقضية الفلسطينية والصراع
العربي اإلسرائيلي.
وأخيرا تناول الفصل الخامس :سيناريوھات مستقبلية لطبيعة العالقة بين المؤسسة العسكرية
والسياسية من خالل ثالث سيناريوھات ،األول سيناريو األمر الواقع ،وسيناريو سيطرة المؤسسة
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السياسية على المؤسسة العسكرية ،وھو األكثر توقعا ً ،والسيناريو الثالث :عودة سيطرة المؤسسة
العسكرية على المؤسسة السياسية والذي يرى البعض من عودة في حال تخلى القوي الخارجية
عن دعم المؤسسة السياسية .
وسعت الدراسة إلى إجراء مقارنة بين حكم المؤسسة العسكرية التركية فترة ما قبل وصول حزب
العدالة والتنمية إلى سدة الحكم ،وما بعد وصول ھذا الحزب وطبيعة صنع القرار السياسي الذي
كان متمثالً في المؤسسة العسكري ،وكيف استطاعت المؤسسة السياسية الوصول التوصل إلى
نتائج مفادھا:
 السيطرة المطلقة للمؤسسة العسكرية التركية منذ أتاتورك ،وخلفه إلى أن بدأت تتدخل قوىخارجية للحد من السيطرة وبفضل حنكة حزب العدالة والتنمية وعدم الصدام مع المؤسسة
العسكرية .
 اإلصالحات االقتصادية والسياسية التي قام بھا حزب العدالة والتنمية التي أدت بدورھا إلىقبول شعبي ،وتولى الحزب أكثر من والية متتالية في الحكم.
 التقليل من سيطرة المؤسسة العسكرية في صناعة القرار السياسي. محاولة تصفير المشاكل التركية الخارجية والداخلية وتحسين العالقات الخارجية. انتقال تركيا من دولة ھامش إلى دولة مركزية بفضل سياسية حزب العدالة والتنمية انتقال تركيا إلى النظام الديمقراطي الحر ،والتعددية السياسية من .١٩٤٥ محاكمة ضباط كبار في الجيش ،وحبس آخرين بتھمة التورط في محاولة االنقالب علىالحكومة الصورة التي انعكست تماما مقارنة مع استخدام القوة من قبل المؤسسة العسكرية
للقرار السياسي دون رقيب عليھا ،وتوصلت الدراسة لنتائج يمكن اعتبارھا ،إجابة لعدة
تساؤالت مرتبطة بالدراسة خالل فترة البحث وتتلخص ھذه النتائج في التالي:
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النتائج والتوصيات
أوال :النتائج
أھم النتائج التي توصلت إليھا الدراسة :
 قيام الجمھورية التركية الحديثة ،على أنقاض الحكم العثماني ،تم من خالل المؤسسة
العسكرية بقيادة الجنرال مصطفى أتاتورك ورفاقه ،وتم إنھاء الخالفة العثمانية .وقيام
نظام علماني مع الحفاظ على أن الدين اإلسالمي ھو دين الدولة الحديثة في البداية.
 خالل فترة حكم أتاتورك لتركيا استمر الحكم للحزب الواحد المتمثل في حزب الشعب
الجمھوري ،والرجل الواحد ،مصطفى أتاتورك مع االنفراد بالقرارات السياسية للدولة
من قبل المؤسسة العسكرية كونھا حامية النظام العلماني .
 شھدت تركيا منذ فترة حكم أتاتورك ورفيقه عصمت إينونو مفاصل تاريخية مھمة،
منھا:انتقال تركيا للتعددية الحزبية ،ولكن تلك الفترة بعد وفاة الجنرال مصطفى أتاتورك
 ،وبھذا انتقلت الدولة التركية إلى نظام التعددية الحزبية .
 من خالل السماح بالتعددية الحزبية في تركيا بدأت التيارات اإلسالمية تأخذ طريقھا في
العمل من أجل السماح لھا بممارسة العمل السياسي  ،لكن بحذر دون المساس بعلمانية
الدولة.
 على الرغم من ممارسة بعض األحزاب اإلسالمية العمل السياسي لكنھا واجھت ،تصدي
من قبل المؤسسة العسكرية ومحاربتھا إما عسكريا ً أو سياسيا ً .
 مرت تركيا بفترات انقالب عسكرية ،وإعدام بعض الرؤساء والوزراء ،كعدنان
مندريس ،وحظر األحزاب اإلسالمية من ممارسة العمل السياسي ،وكانت ھذه اإلنقالبات
ثالثة منھا عسكرية ودموية ،والرابع كان بمثابة تحذير وانقالب أبيض على أثره استقالت
الحكومة اإلسالمية .
 على الرغم من ممارسة الضغوط على األحزاب اإلسالمية بالعمل السياسي ،إال أنھا
أخذت في والدة أحزاب تلو األحزاب المترابطة ،حتى وصلت إلى حزب العدالة والتنمية
الحاكم .
 مرت األحزاب اإلسالمية بمراحل تطور ،وتغيير لبعض المسميات الحزبية  ،ولم تستسلم
لواقع الخطر العسكري من قبل المؤسسة العسكرية ،إلى أن وصلت إلى حزب إسالمي
معتدل .

١٠٩

 بدأت تركيا في المطالبة في االنضمام إلى عضوية االتحاد األوروبي منذ الرئيس
تورغوت أوزال  ،واستمرت في ذلك الطلب ،الحكومات تلو الحكومات واستمر السجال
بين تركيا وأوروبا من أجل ذلك وفرض شروط أوروبية وأمريكية من أجل االنضمام
إلى عضوية االتحاد .
 ھناك عوامل خارجية وداخلية  ،ساھمت في دعم المؤسسة السياسية من أجل الحد من
تدخل المؤسسة العسكرية في القرار السياسي ،منھا التدخل األمريكي واألوروبي ،
واإلصالحات السياسية واالقتصادية التي قامت بھا المؤسسة السياسية.
 عدم تصادم المؤسسة السياسية مع المؤسسة العسكرية مباشرة ،واتخذت بمنھجيه تتبع
أسلوب دبلوماسي وسياسي من أجل الحفاظ على قوتھا التي استخدمت " القوة الناعمة "
حتى تمكنت من الحد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية .
 تعرضت العالقة بين المؤسستين العسكرية والسياسية إلى حاالت تذبذب " صعود وھبوط
" في العالقة  ،وإدارة الصراع بنوع من سياسة الصبر من قبل المؤسسة السياسية
المتمثلة في حزب العدالة والتنمية .
 إن حزب العدالة والتنمية ومنذ توليه للحكم ،نجح في تطبيق خططه )التكتيكية( ،وتحولت
إلى انتصارات وفوز ،مما أدى ذلك إلى فقدان المؤسسة العسكرية عناصر القوة الداخلية
والخارجية ،دون أن يتم تصادم بين الطرفين.
 إن ظروف تركيا الحالية لم تكن ھي كسابقتھا ،ولم تعد تتناسب مع سيطرة المؤسسة
العسكرية فالشعب لم يعد يقدم الدعم السابق للمؤسسة العسكرية ،وخارجيا لم يستمر
الدعم الغربي للجيش.
 أخذ دور المؤسسة العسكرية يتراجع شيئا ً فشيئا في الحياة السياسية من قبل قادتھا،
وأيضا ً الدعم الداخلي والخارجي لتلك المؤسسة.
 حاولت المؤسسة العسكرية بكل قوة التأثير على عدد كبير من األحزاب السياسية
ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التحالف ضد المؤسسة السياسية ،لكنھا فشلت في
ذلك بفضل استخدام المرونة من قبل األخيرة واإلصالحات التي قامت بھا.
 توصلت الدراسة إلى أن دور المؤسسة العسكرية أخذ في التراجع منذ تولى حزب العدالة
والتنمية الحكم في تركيا.
 لم يكن للمؤسسة السياسية مواجھة مع المؤسسة العسكرية دون تحقيق النجاحات
االقتصادية والسياسية التي حدثت خالل فترة حكمھا.

١١٠

 إن حزب العدالة والتنمية استطاع أن ينقل تركيا من مجرد كونھا دولة تعتبر جسر بين
الشرق والغرب إلى دولة مركز ،تسعى إلنتاج حلول إلشكاليات الشرق األوسط.

ثانيا  :التوصيات
أھم التوصيات التي نتجت عن الدراسة :
 استمرار النھج الدبلوماسي والسياسي ،أي باستخدام القوة الناعمة ،التي تنتھجھا
المؤسسة السياسية في إدارة األزمات بينھا وبين المؤسسة العسكرية.
 إعطاء الفرصة الالزمة للمؤسسة السياسية من أجل تطبيق برنامجھا السياسي ،وإخراج
البالد من حكم العسكر إلى حكم مدني ،وعدم تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة
السياسية.
 يجب على األحزاب السياسية ،سواء كانت إسالمية أم ليبرالية أو غير ذلك إتباع النھج
الذي تسير عليه المؤسسة السياسية الحالية في مواجھة المؤسسة العسكرية.
 العمل من أجل انتقال الجمھورية إلى نظام ديمقراطي من خالله يكون الحكم للمؤسسة
السياسية ،وأن تبقى المؤسسة العسكرية بعيدا عن الحياة السياسية.
 االستمرار في العودة للشعب من أجل تقرير مصيره وھل يقبل بالحكم المدني أم إعادة
التاريخ للوراء والعودة إلى حكم العسكر.
 من أجل استمرارية النھج الديمقراطي والحكم المدني ،يجب على األحزاب السياسية
القادمة ،طرح برنامج سياسي يتالءم مع التطورات الخارجية والداخلية لتركيا.
 يجب األخذ بعين االعتبار العوامل الخارجية المؤثرة على القرار السياسي الداخلي
التركي ،ومحاولة التحرر منھا،من أجل استقاللية القرار السياسي.
 استخدام النھج اإلصالحي لألحزاب السياسية القادمة للتخلص مما أفسده حكم العسكر
في السنوات الماضية.
 الحفاظ على التطور في العالقات الخارجية التركية ،السيما القوى المؤثرة دوليا ً
وإقليميا ،دون تجاھل عالقة دول الجوار متعددة الثقافات.

١١١

قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية
 -١الرسائل العلمية
 .١حسن بشير عاشور،العالقات التركية اإلسرائيلية وأثرھا على القضية الفلسطينية في فترة حكم

اردوغان الثانية،جامعة الدول العربية ،القاھرة ،رسالة ماجستير"منشورة".٢٠١٠
 .٢رائد محمود أبو مطلق،العالقات التركية اإلسرائيلية وأثرھا عل القضية
الفلسطينية ،٢٠١٠-٢٠٠٢،رسالة ماجستير"غير منشورة"،جامعة األزھر غزة٢٠١١،
 .٣طارق عبد الجليل السيد،دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في تركيا
المعاصرة ،القاھرة ،جامعة عين شمس،رسالة دكتوراه"منشورة".٢٠٠٨،
 .٤محمود حسن الخليل ،العالقات العربية التركية بعد حرب الخليج الثانية،جامعة الدول
العربية ،القاھرة،رسالة دكتوراه"،منشورة".٢٠٠٣
 .٥محمد عبد العاطي التلولي،السياسية الخارجية التركية تجاه سوريا،٢٠٠٨-٢٠٠٢،
جامعة األزھر،غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الدراسات العليا.٢٠١١، ،
 .٦يسري عبد الرؤف الغول،أثر صعود حزب العدالة والتنمية التركي على العالقات
التركية – اإلسرائيلية ،جامعة االزھر،غزة،رسالة ماجستير"غير منشورة.٢٠١١،

-٢

الكتب
 .١إبراھيم أوزتوك  ،التحوالت االقتصادية التركية بين عامي )٢٠٠٤ـ  ،( ٢٠٠٨تركيا
بين تحديات الداخل ورھانات الخارج ،الدار العربية للعلوم ناشرون،مركز الجزيرة
للدراسات،مكتبة مدبولي،الدوحة.٢٠١٠،
 .٢تھاني شوقي عبد الرحمن  ،نشأة تركيا الحديثة ) ،( ١٩٣٨- ١٩١٨دار العالم العربي ،
القاھرة ،ط.٢٠١١، ١
 .٣جالل عبد ﷲ معوض  ،صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية  ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت،ط.١٩٩٨، ١
 .٤جالل يحيى  ،محمد نصر مھنا  ،مشكلة قبرص  ،دار المعارف  ،القاھرة .١٩٨١،
 .٥خورشيد حسين دلي  ،تركيا وقضايا السياسية والخارجية  ،اتحاد الكتاب
العرب،القاھرة١٩٩٩،
١١٢

 .٦رنا خماش  ،العالقات التركية اإلسرائيلية وتأثيرھا على المنطقة العربية)-١٩٩٦
 ،(٢٠٠٩مركز دراسات الشرق األوسط  ،عمان ،ط٢٠١٠ ،١
 .٧رضا ھالل  ،السيف والھالل

من أتاتورك إلى أربكان ،الصراع بين المؤسسة

العسكرية واإلسالم السياسي،دار الشروق ،القاھرة،ط١٩٩٩، ١
 .٨سيار الجميل  ،العرب واألتراك واالنبعاث والتحديث من العثمنة إلى العلمنة ،مركز
دراسات الوحدة العربية،بيروت.١٩٩٧،
 .٩طارق عبد الجليل السيد  ،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج ،الدار العربية
للعلوم ناشرون،مركز الجزيرة للدراسات،مكتبة مدبولي،الدوحة٢٠١٠،
.١٠طارق عبد الجليل السيد  ،الحركات اإلسالمية في تركيا المعاصرة ،جواد الشرق للنشر
والتوزيع،القاھرة،ط.٢٠٠٢، ١
.١١عقيل سعيد محفوظ  ،جدليات المجتمع والدولة في تركيا المؤسسة العسكرية والسياسية
العامة  ،مركز اإلمارات للدراسات،أبو ظبي،ط٢٠٠٨، ١
.١٢على حسين باكير  ،تركيا بين تحديات الداخل ورھانات الخارج ،الدار العربية للعلوم
ناشرون،مركز الجزيرة للدراسات،مكتبة مدبولي.٢٠١٠،
.١٣عبد العزيز محمد عوض ﷲ  ،حزب العدالة والتنمية وتطور اإلسالم السياسي في
تركيا ،دار الكتب المصرية،القاھرة،ط.٢٠٠٤، ١
.١٤كمال السعيد ،الدين والدولة في تركيا المعاصرة،مكتبة جزيرة الورد،القاھرة،ط،١
.٢٠١٠
.١٥مصطفى محمد الطحان  ،تركيا التي عرفت من السلطان إلى أربكان )-١٨٤٢
،(٢٠٠٦الصحوة للنشر والتوزيع،القاھرة،ط.٢٠١٠ ،١
.١٦محمد ثلجي  ،أزمة الھوية في تركيا طرق جديدة للمعالجة  ،تركيا بين تحديات الداخل
ورھانات الخارج ،الدار العربية للعلوم ناشرون،مركز الجزيرة للدراسات،مكتبة
مدبولي،الدوحة٢٠١٠،
.١٧محمد نور الدين  ،تركيا الصيغة والدور،رياض الريس للكتب والنشر ،بيروت،ط١
..٢٠٠٨،
.١٨محمد نور الدين  ،تركيا الجمھورية الحائرة مقاربات في الدين والسياسة الخارجية
،مركز الدراسات االستراتيجي والبحوث والتوثيق ،بيروت  ،ط.١٩٩٨،١
.١٩محمد نور الدين  ،تركيا في الزمن المتحول قلق الھوية وصراع الخيارات،رياض
الريس للكتب والنشر،بيروت،ط.١٩٩٧، ١
١١٣

.٢٠نبيل حيدري،تركيا دراسة في السياسة الخارجية منذ ،١٩٤٥دار صبرا للطباعة
والنشر،القاھرة.
.٢١ھدى درويش  ،اإلسالميون وتركيا العلمانية ،دار اآلفاق العربية،القاھرة،ط١٩٩٨ ،١
.٢٢وليد رضوان  ،تركيا بين العلمانية واإلسالم في النصف الثاني من القرن
العشرين) ، (٢٠٠٠-١٩٥٠شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،بيروت،ط٢٠٠٦ ،١
.٢٣ياسر أحمد حسن  ،تركيا البحث عن مستقبل  ،مكتبة األسرة ،القاھرة ٢٠٠٦،
 -٣الكتب المترجمة
 .١أحمد داوود أوغلو  ،العمق اإلستراتيجي  ،موقع تركيا ودورھا في الساحة التركية ،
مركز الجزيرة للدراسات  ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،الدوحة،ط. ٢٠١١، ١
 .٢عصمت بوزداغ،األبعاد العالمية ألتاتورك،الجمھورية التركية الحديثة ،وزارة الثقافة
،ترجمة جنكيز كتانه،رئاسة دائرة النشر،انقره،ط.١،١٩٩٩
 .٣فليب روبنس ،تركيا والشرق األوسط، ،ترجمة ميخائيل خوري ،دار قرطبة للنشر
والتوثيق واألبحاث ،قبرص،ط.١٩٩٣، ١
 .٤فالديمير ايفانوش دانيلون،الصراع السياسي في تركيا "االحزاب السياسية
والجيش"،ترجمة يوسف الجھمناني،دار حوران للطباعة والنشر ،دمشق،ط.١،١٩٩٩
 .٥ھانيس كرامر  ،تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد ،ترجمة فاضل جتكر،مكتبة
العبيكان،الرياض،ط.٢٠٠١، ١

 -٤الدوريات والمجالت
 .١إبراھيم البيومي غانم،عسكريون ضد االنقالبات العسكرية في تركيا ،مركز الدراسات
السياسية واإلستراتيجية،القاھرة ،عدد.٢٠٠٧، ١٥٣
 .٢إبراھيم البيومي غانم  ،الجمھورية الثانية في تركيا  ،ملف األھرام االستراتيجي عدد ١٥٣
.٢٠٠٧،
 .٣إبراھيم العالف  ،نحن وتركيا  ،مركز الدراسات اإلقليمية  ،الموصل ٢٠٠٧،
 .٤أحمد السيد تركي  ،األحزاب العلمانية في تركيا السياسية الدولية عدد .١٩٩٨، ١٣١
 .٥إدريس بووانو  ،معادالت خفية في الصراع بين التيار اإلسالمي والعلماني في تركيا ،
المستقبل العربي  ،مركز الوحدة العربية ،عدد.٢٠٠٤، ٢٩٩
 .٦حسين طالل مقلد  ،تركيا واالتحاد األوروبي بين العضوية والشراكة  ،مجلة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية مجلد  ٢٦عدد٢٠١٠،١
١١٤

 .٧حسني مجلي  ،تركيا صراع الھوية ،ملفات خاصة الجزيرة ،مركز الجزيرة للدراسات
،الدوحة ،الجزيرة نت "ملفات خاصة " .٢٠٠٦
 .٨خورشيد حسين دلي  ،ھل تتحقق التسوية المنشودة بين اإلسالم والعلمانية في تركيا  ،مجلة
الوحدة اإلسالمية  ،عدد  ، ٩٣مؤسسة الفكر اإلسالمي المعاصر للدراسات والبحوث
.٢٠٠٩،
 .٩دينا صالح شحادة  ،اإلسالم السياسي ومستقبل العلمانية  ،السياسية الدولية  ،عدد١٣١
١٩٩٨،
.١٠

رواء الطويل،مستقبل العالقات العراقية اإليرانية التركية،مجلة دراسات إقليمية ،عدد١٠

.٢٠٠٧،
.١١

سناء عبد ﷲ الطائي  ،عالقة حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة العسكرية  ،مركز

الدراسات اإلقليمية  ،الموصل ٢٠١٠/٣/٢٨
.١٢

سناء عبد ﷲ الطاني  ،المسألة الكردية في تركيا مركز الدراسات اإلقليمية  ،الموصل /

.٢٠١٠
.١٣

سامي األخرس  ،تغيير االستراتيجيات  ،مجلة السياسي  ،المعھد العربي للبحوث

والدراسات اإلستراتيجية ٢٠١١/١١/٢١ ،
.١٤

سالم الرضى  ،التآكل في العالقات التركية ـ اإلسرائيلية واستبعاد التغيير اإلستراتيجي

 ،المجلة العربية للعلوم السياسية عدد .٢٠١١، ٣٠
.١٥

صافيناز محمد أحمد  ،الصراع بين العسكر والمدنيين كشف أزمة ھوية الحكم فيھا ،

السياسة ٢٠١٠/٤/٢١
.١٦

صالح الفي المعايطة  ،تركيا الماضي والحاضر والدور القائم  ،مركز الرأي للدراسات

.٢٠٠٨
.١٧

عبد الناصر سرور  ،إبراھيم عبيد  ،معضلة انضمام تركيا لالتحاد األوروبي أثرھا

على سياسة حزب العدالة والتنمية اإلقليمية  ،مركز الدراسات اإلقليمية  ،الموصل.٢٠١٢،
.١٨

عبد الناصر سرور)،التعاون اإلسرائيلي-التركي(في السياسة المائية خالل عقد

التسعينات ،مجلة الجامعة اإلسالمية،غزة.٢٠٠٨ ،
.١٩

عبد الفتاح الجبالي ،العالقة التركية األمريكية ما بعد  ، ٢٠٠٢التقرير اإلستراتيجي

العربي ،القاھرة٢٠٠٨-٢٠٠٧،
.٢٠

علي حسين باكير  ،محددات فھم العالقة التركية ـ اإلسرائيلية مركز الخليج لألبحاث ،

عدد٦٨،٢٠١٠
١١٥

.٢١

عمر تشبينار،سياسة تركيا في الشرق األوسط بين الكمالية والعثمانية الجديدة،وراق

كارنيغي،عدد .٢٠٠٨ ،١٠
.٢٢

عبد الرازق بركات  ،تركيا وقضية السالم في الشرق األوسط  ،مركز بحوث الشرق

األوسط  ،عدد ٢٠٠٤، ١٢
.٢٣

عبد العظيم حنفي  ،العالقات األمريكية التركية السياسية الدولية  ،مؤسسة األھرام ،

القاھرة  ،عدد٢٠٠٣، ٣٩
.٢٤

عماد الضميري  ،تركيا والشرق األوسط  ،مركز القدس للدراسات السياسية٢٠٠٢ ،

.٢٥

محمد نور الدين  ،تركيا في عام  ٢٠١١بين إنجازات تحققت وتحديات قائمة  ،مركز

الزيتونة للدراسات ٢٠١١/٢/٢٧
.٢٦

محمد نور الدين  ،تركيا بين العرب وإسرائيل مجلة شروق عربية  ،عدد ١٤٢

.٢٠١٠،
.٢٧

محمد نور الدين  ،تركيا وأمريكيا في الشرق األوسط  ،تقاطعات وتباينات  ،مجلة شئون

عربية عدد ٢٠٠٩،١٣٩
.٢٨

محمد نور الدين ،تركيا إلى أين دور وتحديات،المجلة العربية للعلوم السياسية،عدد

.٢٠٠٩ ،٣٦٤
.٢٩

محمد حرب  ،تركيا اليوم واحتماالت الغد  ،أوراق الشرق األوسط  ،المركز القومي

للدراسات الشرق أوسطية  ،القاھرة  ،عدد ١٩٩٨. ، ٢٢
.٣٠

معمر خولي  ،اإلصالح الداخلي في تركيا  ،عراق األول  ،المركز العربي لألبحاث

ودراسة السياسات ٢٠١١/٧/٢٠
.٣١

مردم ساالري ،تركيا ھل تصبح جسراً للتواصل بين الشرق والغرب،مركز الدراسات

السياسية واإلستراتيجية ،القاھرة ،عدد٢٠١٠، ١٢٢
.٣٢

مجلة فتح  ،عدد  ، ١٩٩٦/٤/٣٠ ، ٣٦٤نقالً عن غازي حسين  ،مجلة الفكر السياسي

 ،دمشق.١٩٩٩،
.٣٣

منال لطفي  ،الجمعيات األھلية في تركيا  ،المجتمع المدني بين السياسي واالجتماعي ،

السياسية الدولية  ،عدد .١٩٩٨،١٣١
.٣٤

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  ،بيروت.٢٠١٠،

.٣٥

نوال الطائي  ،تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا،مركز الدراسات اإلقليمية ،

الموصل٢٠٠٧،
١١٦

.٣٦

ناجي شراب ،أبعاد العالقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية وآفاق التحول

الديمقراطي ،جامعة االزھر ،غزة ،بحث غير منشور.٢٠١٠،
.٣٧

ھناء المحيسن  ،الدور التركي والمتغيرات اإلقليمية  ،مركز الرأي للدراسات ،

٢٠١١/٤/٢٦
.٣٨

ھشام منور،قلق أمريكي من تنامي الدور التركي في المنطقة ،مجلة

البيان،عدد٢٠٠٣/١١/٣٧٦،٢٩
.٣٩

وصال العزاوي  ،دراسات شرق أوسطية  ،تطور التحالف التركي – اإلسرائيلي

واألسلوب  ،عدد٢٠٠٠ ،١٢
.٤٠

وليد مال ﷲ  ،تركيا في اإلستراتيجية األمريكية  ،المجلة العربية للعلوم السياسية ع،٢٢

.٢٠٠٨

-٥الصحف
 .١أمينة النجار  ،تركيا بروز الدولة المدنية بعد عقود من سيطرة العسكر  ،صحيفة القاھرة
،عدد ٢٠١٢/٤/٣ ، ٦١٧
 .٢أحمد حسين الشيمي  ،تركيا والقضية الفلسطينية  ١٩ ،صحيفة ھدى اإلسالم
/،يوليو٢٠١٠/
 .٣إيمان الشرقاوي ،ھل ينتھي سيطرة الجيش في تركيا ،صحيفة المسلم ١٤٣٢/٩/١،
 .٤أوزال  ،ھل يكون بداية سيطرة المؤسسة السياسية على الجيش في تركيا  ،صحيفة المدى
٢٠١١/٨/٦ ،
 .٥التكتل األوروبي في مواجھة التحديات وإشكالية الھوية واالنتماء  ،صحيفة العصر ،
.٢٠٠٤/٦/١٨
 .٦التباس العالقة مع الجيران  ،صحيفة قناة العالم اإلخبارية ٢٠١٢ /١ /٣٠ ،
 .٧العالقات الحائرة بين تركيا واالتحاد األوروبي  ،صحيفة المغربية ٢٠١١/٨/١٧ ،
 .٨العالقات الروسية التركية ،صحيفة روسيا اليوم.٢٠١٠/٣/٦ ،
 .٩جميل عفيفي  ،القوة العسكرية التركية في ظل الدور اإلقليمي الجديد  ،صحيفة األھرام ،
.٢٠١١/٩ /٢٢
 .١٠جيھان فوزي  ،رحلة العالقات التركية ـ اإلسرائيلية من التحالف إلى االنفصال ،
صحيفة المصري اليوم .٢٠١١/٩/٣،

١١٧

 .١١خالد السرجاني  ،عن الصراع بين الحكومة والجيش في تركيا  ،صحيفة البيان
اإلماراتية ٢٠١١/٨/١١ ،
 .١٢رجب طيب أردوغان  ٢٢،تركيا أمة جديدة ال غنى عنھا ، ٢٠١٠/١٢/ ،بروجيكت
سنديكت ،صحيفة الخليج ،نقالً عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
 .١٣رجب الباسل  ،دور تركيا في القضية الفلسطينية  ،صحيفة سما اإلخبارية
.٢٠١١/١٢/١٥،
 .١٤رمضان غوزن  ،عھد جديد في العالقات التركية ـ الروسية صحيفة تركيا اليوم
٢٠١١/٤/٢٦،
 .١٥سدات الجيز  ،إسرائيل نجحت في اختراق الجيش وجھاز المخابرات التركية  ،صحيفة
الجمھورية.٢٠١١/١٢/٢٨ ،
 .١٦سامي شورش  ،دور إيران في دفع تركيا إلى اجتياح كردستان العراق  ،صحيفة الحياة
.٢٠٠٧/٦/٢٧،
 .١٧طارق عبد الجليل السيد ،صحيفة أخبار العالم ٢٠١٢/٢/٢٧ ،
 .١٨طارق الحميد  ،الخط التركي  ،صحيفة الشرق ٢٠١١ /١٢ /١٥ ،
 .١٩طه عودة  ،العالقات التركية األمريكية تقتضيه المصلحة  ،صحيفة المسلم
١٤٢٩/١٢/١٥،
 .٢٠عبد ﷲ تركمان  ،عوائق االنقالب العسكري في تركيا  ،عدد  ، ٥٠٠صحيفة الوقت
٢٠٠٧/٧/٥،
 .٢١عاطف أبو سيف  ،اإلسالم السياسي في تركيا  ١١،صحيفة األيام ،تموز٢٠١١
 .٢٢عبد الباقي خليفة  ،نجم الدين أربكان  ،صانع تركيا الحديثة  ،صحيفة المسلم
.١٤٣٢/٣/٢٧،
 .٢٣عبد الوھاب العراني  ،تركيا ومعوقات االنضمام لالتحاد األوروبي  ،صحيفة سبتمبر،
.٢٠٠٥/١/١٨
 .٢٤عبد ﷲ صالح  ،صحيفة العصر.٢٠٠٤ /٩/٢٥ ،
 .٢٥فاتن نصار  ،حزب العدالة والتنمية  ،نحو تأسيس الجمھورية التركية الحديثة  ،صحيفة
عالمات أون الين .٢٠١١/٨/١٠
 .٢٦لؤي المدھون ،ھل األحزاب باإلسالم  ،صحيفة الجديدة. ٢٠١١/٣/١٧ ،
 .٢٧محمد نور الدين ،تركيا تتغير جنراالت الجيش يعززون النظام الديمقراطي،صحيفة
المختصر٢٠١١/٨/٧،
١١٨

 .٢٨محمد عبد القادر  ،صحيفة الحياة ٢٠٠٦ /٣/١٧ ،
 .٢٩منال لطفي  ،تركيا من أتاتورك إلى أردوغان  ،صحيفة الشرق األوسط  ،عدد ١٠٥٥٥
.٢٠٠٧/١٠/٢٢ ،
 .٣٠ما يؤثر على تركيا يؤثر على إيران  ،صحيفة السفير ٢٠١٢/١/ ٢٢،
 .٣١ھدى الحسيني،تركيا والعسكر اإلسالم الديمقراطي ھو الحل ،صحيفة الشرق األوسط
اللندنية ٢٠٠٧/٥/٢،
 .٣٢يحيى الجمل  ،التجربة الدستورية التركية  ،صحيفة تركيا اليوم ٢٠١٠/٩/٢٧ ،
 .٣٣صحيفة البيان .٢٠٠٩/١٠/٢٣ ،
 .٣٤صحيفة ھدى اإلسالم .٢٠٠٨/١٢/٢٣ ،
 .٧المواقع االلكترونية
 .١إبراھيم أوزتوك  ،االقتصاد التركي عقد التحوالت الكبرى  ،الجزيرة نت  ،ملفات خاصة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres. . ٢٠٠٩/١١/٢٥

 .٢أبو بكر علي  ،إصالح حزب العدالة والتنمية للنظام السياسي التركي سيصب في المصلحة
لصالح قضية شعب كردستان  ،موقع كوردي .٢٠١٢/١/٣٠
http://www.kurdiu.org/ar/dimanad.php?pageid=1198
 .٣ادريس بودافو  ،اإلسالميون الجدد في تركيا  ،البدايات  ،المكونات  ،التحوالت  ،المعادالت ،
موقع الوحدة اإلسالميةhttp://www.wahdaislamyia.org/issues/117/kdalli.htm٢٠٠٤،

 .٤اندرياس ماركيت  ،مفاوضات االنضمام تجتاز مرحلة صعبة  ،قنطرة  ،ترجمة عارف حجاج
 ،مركز األبحاث األوروبية لمسائل االندماج  ،بون http://ar.qantara.de.٢٠٠٧/١/١٢،
.٥الصناعات العسكرية التركية ،منتدى السياحة التركية www.turkey ٢٠١١/٩/٤
4arab.com/ind/php
 .٦الجزيرة نت  ،اتفاق تاريخي بين تركيا وأرمينيا http://www.aljazeera.net ٢٠٠٩/١٠/١٠

 .٧االنتخابات التركية ،واقع ومستقبل  ،حزب اليسار الديمقراطي ) (Dspالجزيرة نت
http://www.aljazeera.net٢٠٠٤/١٠/٣

 .٨الجمھورية التركية  ،وزارة الثقافة والسياسة التركية ،حياة
أتاتوركwww.kultur.gov.tur111/belge/11-104///04
 .٩العالقات التركية ـ اإلسرائيلية  ،دراسات إقليمية موقع البيئة ،عدد http://albiaah.com ٣

١١٩

 .١٠حزب العدالة والتنمية  ،االنتخابات التركية  ،واقع وتشكيل  ،ملفات  ،خاصة الجزيرة  ،نت
http://www.aljazeera.net/NR/exeres. ٢٠٠٤/١٠/٣ ، ٢٠٠٢

 .١١حسن مجلى  ،عسكر تركيا  ،انحياز مطلق للعلمانية  ،الجزيرة نت ،ملفات خاصة .٢٠٠٦،
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/62F2B784-341B-4EC9-A70F80C7BF26FA65.htm

 .١٢خليل العناني  ،تركيا والواليات المتحدة األمريكية  ،مصالح إستراتيجية متبادلة  ،مركز
الجزيرة للدراسات  ٢٠٠٩/١١/٢٥ ،الجزيرة نت http://www.aljazeera.net

 .١٣زيرفان سليمان الراوي  ،أنقرة وأزماتھا المتجددة  ،الحوار المتمدن  ،السياسة والعالقات
الدوليةhttp://m.ahewar.org/s.asp?aid=230047&r=0&cid=0&u=&i=3697&q٢٠١٠/٩/٢٥،

 .١٤زياد عبد الوھاب النعيمي  ،الرؤية األمريكية في دور تركيا اإلقليمي  ،الحوار المتمدن ،
عدد http://www.ahewar.org/debat/show.٢٠٠٩/٥/٢٨ ، ٢٢٦٠

 .١٥علياء الھندي ،شبكة امين

االخبارية ٢٠١٠/١٠/٤،الرابطhttp://blog.amin.org/alianalhindi

 .١٦شبكة النبأ المعلوماتية  ،أسلحة المجتمع التركي  ،تھديد العلمانية والحجاب يعود
للواجھةhttp://www.annabaa.org/nbanews/65/520.htm. ٢٠٠٧/٤/٢٦،

 .١٧صباح جاسمي  ،تركيا نموذجا ً  ،انتصار اإلسالم السياسي على التشدد العسكري العلماني
شبكة النبأ المعلوماتيةhttp://www.annabaa.org/nbanews. ٢٠٠٧/٧/٦

 .١٨فكري شعبان  ،نشأة العلمانية وقواھا في تركيا  ،الجزيرة نت  ،ملفات خاصة .٢٠٠٦،
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/62F2B784-341B-4EC9-A70F80C7BF26FA65.htm

 .١٩كمال بياتلي  ،تكريس العلمانية في تركيا  ،تركيا صراع الھوية ،ملفات خاصة الجزيرة
نت.٢٠٠٦،

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/62F2B784-341B-4EC9-A70F-

80C7BF26FA65.htm

 .٢٠مرفت دياب  ،موقع البيئة  ،إيران وتركيا عالقة اإلخوة األعداء .٢٠١٢/١/٢٩
/http://albiaah.com
 .٢١موقع الجيش اللبناني  ،اليونان تتھم الجيش التركي بتوتر العالقات بين الطرفين ٢٠١٢/٢/١
/http://www.lebarmy.gov.lb
 .٢٢محمد نور الدين  ،تركيا أمام حملة جديدة  ،إعادة تموضع داخلي وخارجي  ،موقع سويس
إنفو http://www.swissinfo.ch/ara/index.html.٢٠١١ /٨/٦

١٢٠

 .٢٣محمد نور الدين  ،تركيا وروسيا والدرع الصاروخية ،موقع التجديد العربي ،
٢٠١١/١١/٢٩

www.arabernewal.info/2010-06-11-14-11-19

 .٢٤مأمون شحادة  ،احتدام التجاذب بين الجيش واإلسالم السياسي  ،يقرب تركيا من لحظة
الحسم  ،الحوار المتمدن  ،عدد .٢٠٠٩/٧/٢١ ،٢٧١٤
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=178774

 .٢٥محمد ثلجي  ،تركيا وأزمة الھوية وانعكاساتھا الداخلية والخارجية  ،مركز الجزيرة
للدراسات http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B11D4CB1-D3DA-.٢٠٠٩/١١/٢٥ ،
4DA2-AF5B-C9D5223BB0ED.htm

 .٢٦محمد سامي القضاة  ،تركيا مسار تاريخي  ٢٠٠٤/١٠/٣،الجزيرة نت
http://www.aljazeera.net

 .٢٧محمد عباس ناجي  ،تركيا وإيران  ،الخصوم واألصدقاء  ،المعرفة  ،الجزيرة نت /٨/١٢
http://www.aljazeera.net. ٢٠٠١

 .٢٨موسوعة مقاتل الصحراء  ،تطورات األزمة القبرصية والصراع التركي اليوناني )٢٠٠١ـ
-http://www.moqatel.com/openshare/flash.html ( ٢٠٠٦
 .٢٩موقع الجمل  ٢٩،سيناريو الصراع بين العلمانيين واإلسالميين ،٢٠٠٧/٤/،
WWW.CDN1.ALJAMAL.COM/NODE/17363
 .٣٠نزار عبد القادر  ،العالقات التركية اإلسرائيلية بين التحالف اإلستراتيجي والقطيعة " مجلة
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