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الملخص

تتناول الدراسة اإلصالحات الداخلية اليت قامت هبا حكومة حزب العدالة والتنمية 
منذ أن تربع احلزب منفرًدا على عرش السطلة يف تركيا عام 2002، سواء على الصعيد 
االجتماعي أو التعليمي أو االقتصادي أو السياسي، حيث قامت السياسة الداخلية 
للنهوض باجلمهورية الرتكية، على  اتبعها احلزب، يف مسرية إصالحاته وخططه  اليت 
مترُّ  الدولة، حني كانت  منه  تعاين  الذي كانت  الصعب  االقتصادي  الواقع  معاجلة 
باهنيار مايل كبري جًدا، إال أن احلكومة استطاعت ختطي الواقع االقتصادي فتمكنت 

من سداد ديوهنا مع حلول عام 2013. 

أما على الصعيد السياسي فاجتهت احلكومة حنو تعزيز املشاركة السياسية من خالل 
حقوق  واحرتام  الدميقراطية  معايري  وتكريس  العامة  للحريات  واسع  جمال  إعطاء 
احلاكم  بعدما كانت  تدرجيي،  بشكل  العسكرية  املؤسسة  حتييد  االنسان، وكذلك 
تركيا  يف  عسكرية كثرية  انقالبات  وقادت  الزمن  من  طويلة  لعقود  للبلد  الفعلي 
كان هلا آثار سلبية على خمتلف جوانب احلياة فيها، باإلضافة إىل حتييد املؤسسة 
القضائية وعزهلا عن أي مناكفات سياسية أو حزبية، والعمل بشكل جدي لتحقيق 

القضاء. استقالل 

كذلك االهتمام الكبري باجلانب الصحي والتعليمي، فقد اتبعت احلكومة الكثري من 
السياسات التعليمية اليت من شأهنا االرتقاء مبستوى التعليم يف الدولة، إذ شهدت 
أضف  اجلمهورية،  تاريخ  يف  للرتبية  ميزانية  أكرب  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة 
االستفادة  الرتكية  القيادة  وحماولة  اجلغرايف  احمليط  على  الرتكي  االنفتاح  ذلك  إىل 
حزب  رصيد  ارتفاع  إىل  أدى  ذلك  املنطقة، كل  يف  العميق  التارخيي  موروثها  من 
العدالة والتنمية يف الشارع الرتكي، وسجلت سياسته الداخلية جناًحا كبريًا يف مسرية 

اإلصالح الشاملة. 
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المقدمة

مع  بالعالقات  األوىل  ترتبط  وداخلية،  خارجية  حتديات  عادة  الدول  تواجه 
الطموحات  إىل  إضافة  للبالد،  القومي  باألمن  له عالقة  ما  الدول األخرى وبكل 
االقتصادية والتأثريات الثقافية اليت ازداد خطرها يف ظل التطور التكنولوجي وانتشار 
باجملتمع،  فرتتبط  الثانية  أما  املعمورة،  مستوى  على  والتواصل  االتصال  وسائل 
السياسية  الشؤون  يف  سواء  العامة،  حياته  يف  عالقة  له  ما  وكل  وحقوقه  حاجاته 
أو االقتصادية أو االجتماعية أو فيما تعلق مبسألة احلرية الشخصية بكل جوانبها 

فكرًيا وسياسًيا ودينًيا. 
ويف حمطات تارخيية كثرية طغى امللف اخلارجي على اهتمام قيادة الدولة، وترك ذلك 
أثرًا سلبًيا على الشؤون الداخلية يف الدولة، األمر الذي انعكس على احلياة العامة لكل 
املواطنني يف اجلمهورية الرتكية ما قبل حزب العدالة، وامتداًدا لسياسة الدولة اليت سار 
عليها كمال أتاتورك اقتصر اهتمام الدولة يف سياستها اخلارجية على تقوية عالقاهتا مع 
الغرب، واتسمت تلك السياسة هبجران املنطقة العربية واملشرق عموًما، كما مل يكن 
الشأن الداخلي مبنأى عن األزمات والرتدي االقتصادي واخنفاض املستوى املعيشي.

يف تتبع مسرية حزب العدالة والتنمية يف احلكم يبدو النهج املتوازي واضًحا يف االهتمام 
بالشأن الداخلي واخلارجي على السواء، إذ يظهر األول يف حتسن الواقع االقتصادي 
وارتفاع مستوى الداخل، يف حني يتجلى الثاين يف زيادة فاعلية الدور السياسي والتأثري 
يف املنطقة وسداد الديون اخلارجية والتوجه حنو التفاعل سياسًيا غرًبا وشرًقا دون تغليب 

أو جمافاة أي منهما. 

متكن حزب العدالة والتنمية يف تركيا من الفوز يف االنتخابات العامة منذ عام 2002، 
وحىت انتخابات 2015، سواء كانت االنتخابات الربملانية أو االنتخابات البلدية، 
وكانت آخر االنتصارات اليت فار هبا احلزب هي االنتخابات الربملانية املعادة، واليت 
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العاصمة  الرئيسة وأمهها  بتاريخ 2015/11/1، واحتفظ فيها احلزب باملدن  جرت 
أنقرة وكربى املدن الرتكية إسطنبول.

السياسة  مقدمتها  يف  وتأيت  للحزب،  املتكرر  الفوز  هذا  وراء  عديدة  أسباب  تقف 
الداخلية اليت اتبعها احلزب يف مسرية إصالحاته وخططه للنهوض باجلمهورية الرتكية، 
حني سعى إىل حتقيق التوازن بني الشأن الداخلي واخلارجي، وتبىن منهجية لإلصالح 
االقتصادي ذات بعدين، داخلي وخارجي، أما األول فهو مرتبط هبموم املواطن الرتكي، 
قطاعات  ملختلف  الدخل  مستوى  وزيادة  املعيشي  املستوى  حتسني  حنو  وبالسعي 
الشعب، وأما الثاين فمرتبط مبكانة تركيا االقتصادية عاملًيا وإقليمًيا، وبالسعي لتحقيق 
االقتصادية  القوة  تعزيز  أجل  من  اخلارجية  التجارة  حجم  وزيادة  االقتصادي  النمو 

للدولة اليت تنعكس على مكانتها السياسية يف املنطقة والعامل.

وقد انطلق احلزب اجلديد بتوجهات فكرية ورؤية سياسية ختتلف يف طرحها ومضامينها 
عن األحزاب السابقة، إذ حاول من خالل هذه الرؤية اجلديدة أن يراعي واقع الدولة 
الدولة  مؤسسات  على  العسكرية  املؤسسة  هيمنة  ظل  يف  املعقدة  وتركيبتها  الرتكية 
والتغلغل الكبري للجيش يف أجهزهتا، وحاول احلزب االقرتاب أكثر من مشاكل املواطن 
االقتصادية  األزمة  معاجلة  يف  فاجتهد كثريًا  املعيشي؛  الصعيد  على  خاصة  الرتكي 
واالهنيار املايل الذي مترُّ به اجلمهورية، وأدرك احلزب حجم إشكالية الصدام مع اجليش 
الذي أطاح تارخيًيا بكثري من احلكومات املدنية عرب انقالبات عسكرية واضحة خالل 

العقود القليلة املنصرمة وال يزال صاحب هيمنة ونفوذ يف كثري من دوائر الدولة. 

وقد جاء يف النظام الداخلي للحزب بأنه صاحب برنامج سياسي عصري وعقالين 
وواقعي وقابل للتنفيذ يف جماالت خمتلفة مثل السياسة واالقتصاد والثقافة وغري ذلك، 
وتبىن احلزب اجتاهات جديدة يف إطار العالقات اخلارجية اليت جتعل من تركيا دولة 
حمورية ومركزية يف املنطقة، حماواًل يف ذلك أن ال يكون االهتمام بالسياسة اخلارجية 

وإعادة دور تركيا املعهود على حساب الشأن الداخلي.
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1.1  أهمية الدراسة 
تبدو أمهية هذه الدراسة يف نظرهتا الشمولية لقضية اإلصالحات اليت قامت بإجنازها 
احلكومة الرتكية يف ظل حزب العدالة والتنمية، سواء ما تعلق منها بتصاحل اجلمهورية 
على  انفتاحها  وكذلك  وثقايف،  عمق حضاري  من  ميّثله  وما  التارخيي  ماضيها  مع 
احلزب  أحدث  اليت  اخلارجية  للسياسة  جديدة  فلسفة  ظل  يف  اجلغرايف  حميطها 
والسياسي  االقتصادي  بالشأن  تعلق  ما  أو  العريب.  املشرق  جتاه  حتواًل جذرًيا  فيها 
السياسات  وكذلك  الدولة،  مفاصل  على  العسكرية  املؤسسة  ونفوذ  هيمنة  وإهناء 
االجتماعية واالجتاه حنو إرساء قواعد وأسس جمتمع سلمي منسجم مع ذاته رغم 
اختالفاته العرقية واألصولية والفكرية، يف حني ذهبت أغلب الدراسات إىل الرتكيز 
النهضة  عوامل  إعطاء  دون  الرتكية  للنهضة  تناوهلا  يف  االقتصادي  اجلانب  على 

األخرى حظها الكايف.

أضف إىل ذلك أمهية دراسة التجربة الرتكية إلمكانية القياس عليها واالستفادة منها يف 
ظل حالة التغيري اليت تعيشها البالد العربية، خاصة ما تعلق بالنظام االستبدادي العريب 
وحالة التخلف االقتصادي والفشل االجتماعي والتعليمي نتاج غياب الدولة املدنية 
واملشاركة السياسية والتوزيع العادل للثروات مما أورث شعوًبا وجمتمعات عربية الكثري 
من املشكالت والرتكات اليت تثقل كاهلها وحتول دون إحداث النهضة والنمو، وهنا 

حتضر أمهية احلالة الرتكية بتحدياهتا الكثرية والقريبة من احلالة العربية.

1.2  مشكلة الدراسة 
تظهر  بدأت  الرتكي حني  الشأن  والكتابات  واألحباث  الدراسات  من  تناولت كثري 
مالمح النهضة الرتكية اليت أحدثها حزب العدالة والتنمية منذ أن وصل إىل احلكم عام 
2002، وأظهرت بشكل كبري الفارق بني تركيا اليوم اليت حتتل املرتبة األوىل يف املنطقة 
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من حيث معدل النمو االقتصادي، وبني تركيا ما قبل عام 2002 حني كانت مثقلة 
بالديون لصندوق النقد الدويل. 

إال أن معظم تلك الدراسات أسهبت كثريًا يف احلديث عن اجلانب االقتصادي وعن 
التغيريات الكبرية اليت حدثت يف مجيع جوانبه، وال سيما على مستوى ارتفاع معدالت 
االستثمارات  حجم  يف  اهلائل  واالرتفاع  اخلارجية  التجارة  منسوب  وزيادة  الدخل 
للوزراء يف شهر  رئيًسا  أردوغان، عندما كان  أعلن رجب طيب  تركيا، حىت  داخل 
أيار عام 2013، أن تركيا قامت بسداد مجيع ديوهنا لصندوق النقد الدويل بل وهي 

قادرة على إقراضه.

اعتبار النمو االقتصادي السبب الرئيس للنهضة كان إشكااًل حقيقًيا استوجب البحث 
والدراسة الستكشاف أسباب وعوامل النهضة األخرى، وأمهها يف اجلانب التعليمي 
واالجتماعي والسياسي وإهناء هيمنة املؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة، وكذلك 
حميطها  يف  اجلمهورية  ملوروثات  اجليد  واالستثمار  اخلارجية  العالقات  يف  االنفتاح 

اجلغرايف وعمقها التارخيي يف املنطقة ال سيما العربية منها.

1.3  أسئلة الدراسة   
ما هي أمهية استحضار البعد التارخيي واجلغرايف للجمهورية الرتكية يف عملية . 1

اإلصالح؟

ما هي أهم اجملاالت اإلصالحية اليت جنح يف إحداثها احلزب؟. 2

كيف انعكست سياسات احلكومة على املواطن الرتكي وما أمهية العدالة . 3
االجتماعية يف حتقيق استقرار اجملتمع؟
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1.4  أهداف الدراسة    
هتدف الدراسة إىل توضيح أهم اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف 
تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إىل احلكم عام 2002، لذلك فإن الدراسة 

هتدف وبشكل أساسي إىل: 

بيان أمهية استحضار البعد التارخيي واجلغرايف للجمهورية الرتكية يف عملية . 1
اإلصالح.

بيان أهم اجملاالت اإلصالحية اليت جنح يف إحداثها احلزب.. 2

العدالة االجتماعية ودورها يف حتقيق استقرار اجملتمع.  . 3
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حزب العدالة والتنمية

أسس حزب العدالة والتنمية بتاريخ 2001/8/14 على يد عدد من النواب املنشقني 
عن حزب الفضيلة اإلسالمي الذي كان يقوده جنم الدين أربكان1، وقد ُحلَّ حزب 
يكون حزب  وبذلك  بتاريخ 2001/6/22،  الدستورية  احملكمة  بقرار من  الفضيلة 
احلديثة2 وكان مؤسسو  تركيا  تاريخ  والثالثني يف  التاسع  احلزب  هو  والتنمية  العدالة 
هذا احلزب أصحاب نظرة جتديدية تفوق تصورات حزب الفضيلة اإلسالمي3، بل 
خيتلف احلزب عن جممل األحزاب السياسية اليت سبقته، اإلسالمية وغريها، من حيث 
التصورات السياسية وطريقة إدارة احلكم والتعاطي مع املسألة العلمانية املعقدة يف تركيا 

ويف السياسات اخلارجية للدولة.
جاء ذلك بعد مسرية طويلة من اإلقصاء لألحزاب السياسية اإلسالمية اليت انطلقت 
يف تركيا عام 1970، حينما تقدم اإلسالميون آنذاك بطلب تأسيس حزب النظام 

1.  جنم الدين أربكان: أحد أشهر الشخصيات السياسية اإلسالمية يف تركيا، ولد يف 1926/10/26 يف 
مدينة سينون يف أقصى مشال تركيا، وميثل أربكان عالمة فارقة يف تركيا منذ ثالثني عاًما، فهو يعترب من أبرز 
زعماء تيار اإلسالم السياسي يف تركيا، ومن أكثر الشخصيات تأثريًا خالل مسرية عمله احلزيب والسياسي 
الطويلة، بدأ نشاطه السياسي كنائب مستقل يف اجمللس الرتكي الكبري. أسس عام 1970 حزب النظام 
ل احلكومة  الوطين ويف عام 1972 حزب السالمة الوطين ويف عام 1983 أسس حزب الرفاه الذي شكَّ
الفضيلة،  االئتالفية، كما أسس حزب  احلكومة  رئاسة  آنذاك  أربكان  ترأس  الرتكية عام 1996، حيث 
وكذلك حزب السعادة عام 2002، وقد متيز بتقدميه حلواًل ملشكالت االقتصاد الرتكي ضمن منظومته 
الفكرية اليت أطلق عليها تسمية النظام العادل، تعّرض لالعتقال عدة مرات بسبب نشاطه السياسي، وقد 
اعترب أربكان الذي كان يلقب )باخلوجه( من أبرز زعما التيار اإلسالمي السياسي يف تركيا، تويف يف أنقرة 
بتاريخ 2011/2/27، ينظر: منال حممد صاحل، جنم الدين أربكان مفكرًا اقتصادًيا، جملة جامعة كركوك 

للدراسات اإلنسانية، املوصل، اجمللد 4، العدد 2، السنة الرابعة 2009، ص 99-98.
 Griacova. Ivana. 2011. Turkey at the crossroads: analysis and     .2
 determinants of Turkish foreign policy. MA thesis. Florida Atlantic

University. Page 28.
3.  امساعيل باشا، حزب العدالة والتنمية أمام منعطف خطري، 2012/10/3، 

 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
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الوطين1، ودعا البيان التأسيسي للحزب يف ذلك الوقت إىل وقف التدخل األجنيب يف 
تركيا والعودة إىل دين اإلسالم ونبذ األفكار اإلحلادية املعادية للدين اإلسالمي، كما 

دعا إىل إصالح التعليم واالرتقاء باملستوى األخالقي واحلفاظ على القيم.
أوضح البيان أن احلزب اختار طريًقا وطنًيا تركًيا ال ينحاز إىل الرأمسالية أو الشيوعية، 
وكان جنم الدين أربكان املهندس احلقيقي وراء تشكيل احلزب وقد توىل رئاسته يونس 
عارف عمرة2. واجه هذا احلزب عقبات كثرية حيث كانت قوانني األحزاب السياسية 
يف تلك الفرتة متشددة جتاه أي توجه ديين يف العمل السياسي، مث صدر قرار احملكمة 

الدستورية حبظر نشاط احلزب بعد مرور عام واحد فقط على تأسيسه.
بعد ذلك ويف عام 1972 عاد جنم الدين أربكان ليأسس هذه املرة حزب السالمة 
الوطين الذي نشط على الساحة السياسية وشكل خالل فرتة زمنية قصرية جًدا قاعدة 
مرتني يف  املشاركة  أربكان  بقيادة  احلزب  استطاع  فقد  شعبية ومجاهريية كبرية جًدا، 
احلكومة االئتالفية حىت وصل أربكان إىل منصب نائب رئيس الوزراء3، لكن احلزب 
أُلغي بعد االنقالب الذي قام به اجليش بتاريخ 12 سبتمرب 1980 بقيادة اجلنرال 
 Haydar( رئيس األركان واجلنرال حيدر سالتيك )Kenan Evren( كنعان أفرين

Saltık( وقادة القوات البحرية والربية واجلوية.

قرر قادة االنقالب حل الربملان وإلغاء األحزاب السياسية وفرض األحكام العرفية، وُأصدر 
دستور جديد ُوصف آنذاك بالدستور الفرنسي الذي أعطى الرئيس صالحيات واسعة، 
وتركزت السلطة بيد السلطة التنفيذية وجملس األمن القومي، وفرضت قيود على احلريات 

العامة، خاصة حرية الصحافة وحرية االحتادات العمالية ومنع املظاهرات السياسية4.
1.  حممد الباهلي، »تركيا واهلوية اإلسالمية، االحتاد االماراتية«، 2007/8/10.

2.  حممود السيد الدغيم، »رحيل جنم الدين أربكان«، احلياة اللندنية، 2011/3/26.
3.  منال حممد صاحل، »جنم الدين أربكان مفكرًا اقتصادًيا«، جملة جامعة كركوك، اجمللد 4، العدد 2، 

السنة الرابعة، )2009(، ص 98.
4.  رضا هالل، السيف واهلالل تركيا من أتاتورك إىل أربكان، الصراع بني املؤسسة العسكرية واإلسالم 

السياسي، )القاهرة، دار الشروق، اجمللد 1، الطبعة االوىل، 1999(، ص 145-140.
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واجه أربكان حينها هتمة العمل على تقويض أركان النظام العلماين من خالل دعم املنظمات 
املرتبطة باحلزب لتطبيق الشريعة اإلسالمية وافتتاح املدارس الشرعية اإلسالمية وحتريضه على 
الدولة العلمانية واهتامه املاسونية بإسقاط السلطان عبد احلميد الثاين، إىل غري ذلك من التهم 
اليت أّدت إىل احلكم على أربكان عام 1983 بالسجن ملدة أربع سنوات، وعلى أعضاء 

آخرين من حزب السالمة الوطين بالسجن ملدة ترتاوح من ثالث إىل مخس سنوات1.
لكن مسرية العمل السياسي اإلسالمي مل تنتِه حبل حزب السالمة الوطين أو اعتقال 
جنم الدين أربكان أو فرض اإلقامة اجلربية أو السجن أو النفي على عدد كبري من 
قيادات احلزب، لكنها استمرت ومتخض عنها حزب سياسي جديد هو حزب الرفاه 
عام 1983 الذي قام بتأسيسه أعضاء سابقون يف حزب السالمة الوطين بقيادة أمحد 
تقدال )Ahmet Tekdal(، مث عاد جنم الدين أربكان يف عام 1987 ليقود احلزب 

من جديد بعد رفع احلظر عن نشاطه السياسي2. 
طرح حزب الرفاه برناجًما عرف بالنظام العادل، ويعرّفه الدكتور سليمان قرة غولة، وهو 
أول من طرح فكرة النظام العادل، بأنه نظام يستند إىل احلق ال إىل القوة، وقد حقق 
احلزب انتشارًا واسًعا يف معظم أحناء تركيا، ومتكن من السيطرة على أهم مدينتني يف 
تركيا مها أنقرة وإسطنبول، كما حقق فوزًا يف عدة مدن يف االنتخابات البلدية اليت 
ل  جرت عام 1994 عندما حصل احلزب على نسبة 19.7% من األصوات3، وشكَّ
حزب الرفاه يف عام 1996 حكومة ائتالفية بقيادة جنم الدين أربكان وهي املرة األوىل 
اليت ُتشّكُل فيها احلكومة من قبل حزب إسالمي يف التاريخ السياسي احلديث لرتكيا، 
إال أن هذه احلكومة تعرضت إىل انقالب جديد عام 1996 وعرف باسم االنقالب 

األبيض، وتعرض حزب الرفاه إىل احلظر واإللغاء4.

1.  الدغيم،2011.
2.  هالل، 199، ص 156.
3.  هالل، 199، ص 157.

4.  طارق عبد اجلليل، التجربة الرتكية منوذج غري مكتمل، 2012/11/26،
 http://tarik.me/Arabic/yazilarim.php?id_art=27
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َس حزب الفضيلة اإلسالمي بتاريخ 17 ديسمرب 1997،  مل متِض فرتة طويلة حىت ُأسِّ
والذي اعترب امتداًدا حلزب الرفاه احملظور، لذا فقد ألغي بتاريخ 2001/6/22 بقرار 
النظام  ُأُسَس  ختالف  احلزب  أعمال  أن  اعتربت  اليت  الرتكية،  الدستور  حمكمة  من 
العلماين القائم، وقررت احملكمة فرض احلظر السياسي ملدة مخس سنوات على عدد 
من أعضاء احلزب املؤسسني، بينهم النائب مروة قاوقجي Merve Kavakçı(1(، إال 
أن جنم الدين أربكان عاد إىل ممارسة العمل السياسي حني ترأس حزب السعادة الذي 

تأسس عام 2001 على أنقاض حزب الفضيلة املنحل2. 

ويقتضي التنويه هنا أن احلديث عن تاريخ األحزاب السياسية اإلسالمية اليت انطلقت 
يف تركيا عام 1970 ال يعين أن حزب العدالة والتنمية هو استمرار لتلك األحزاب، 
يلجأ  السابقة حينما كان  فيها األحزاب  اليت نشأت  الشاكلة  وأنه جاء على نفس 
الذي  أو  احملظور  احلزب  أنقاض  تأسيس حزب جديد على  إىل  أربكان  الدين  جنم 
أي  يتبىن  وال  إسالمي  حزب  بأنه  نفسه  يعّرف  ال  حزب  هو  بل  لإللغاء،  تعرَّض 
يف حزب  سابقني  أعضاًء  أعضائه كانوا  من  نسبة كبرية  أن  أيديولوجي، كما  فكر 
الوزراء الرتكي  الذي تأسس عام 1983 من قبل تورغوت أوزال رئيس  الوطن األم 

)1983–1989(، ورئيس اجلمهورية )1993-1989(.

واقعية  إدراك  يف  تسهم  األحزاب،  تلك  هبا  مرَّت  اليت  احليثيات  إىل  اإلشارة  لكن 
املؤسسني حلزب العدالة والتنمية الذين فهموا أهنم يسريون يف حقل األلغام وال بد هلذا 
السري من منطق التدرج، دون االنسالخ من التاريخ أو إعالن الرباءة من اخللفيات 

الفكرية والتارخيية. 

1.  جريدة الشرق األوسط، لندن، العدد 8243، 23 يوليو 2001.
2.  جريدة الشرق األوسط، لندن، العدد 11647، 18 اكتوبر 2010.
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رؤية الحزب

مّرت مسرية األحزاب السياسية اإلسالمية يف تركيا يف تاريخ طويل من احلظر واإللغاء 
واحلل، فمنذ عام 1970، أي منذ بداية تأسيس أول حزب سياسي إسالمي، لغاية 
لت مخسة أحزاب سياسية، حزب النظام الوطين والسالمة الوطين  عام 2002 ُشكِّ
والرفاه وكذلك حزب الفضيلة وأخريًا حزب السعادة، وقد آلت هذه األحزاب مجيعها 
مبعاداة  اهتامها  لذلك  الرئيس  السب  وكان  واإللغاء،  احلظر  وهو  املصري  ذات  إىل 

العلمانية وحماولة تقويض أركان النظام العلماين واستبداله بنظام إسالمي. 

حاول مؤسسو حزب العدالة والتنمية االستفادة من جتربة األحزاب السابقة وأن ال 
فكرية  برؤية  فانطلق  األحزاب،  تلك  إليه  آلت  الذي  ذاته  املصري  إىل  حزهبم  يؤول 
السياسي  الواقع  مع  انسجاًما  أكثر  أهنا  املؤسسون  اعتقد  وفلسفة جديدة،  جديدة 
بصيغ  للجمهور  نفسه  فأعاد طرح  الداخلية،  احلزبية  البيئة  مع  تكيًفا  وأكثر  الرتكي 
البلد،  العلمانية املسيطرة على  الصدام مع املؤسسة  أخرى حياول من خالهلا جتنب 
وبالتايل فهو ال يعّرف نفسه بأنه حزب إسالمي بل يبتعد عن كل ما يفهم منه أن 

للحزب برناجًما إسالمًيا1.

أكد احلزب يف املادة الرابعة من نظامه الداخلي على جمموعة من املبادئ واألسس اليت 
يؤمن هبا ويدافع عنها، وأمهها إميان احلزب بأن األمة الرتكية أمة واحدة ال تتجزأ مع 
وطنها ودولتها، وأن حمور اهتمامه اإلنسان، مؤكًدا على حرية الناس مجيًعا يف العقيدة 
أشكال  ورافًضا كل  اجلنس،  اختالف  أو  اللغة  أو  العرق  النظر عن  بغض  والفكر، 
التمييز اليت ال تتوافق مع أسس اجملتمع الدميقراطي، وشدد احلزُب كذلك يف ميثاق 
تأسيسه على حق األفراد يف احلياة كما يعتقدون، وعلى ضمان حرية الفكر والتعبري 

1.  خالد احلروب، »تركيا إسالمية علمانية«، جملة وجهات نظر، العدد 117، أكتوبر)2008(، ص 6.
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هلم كما يشاؤون1، ألن الدولة الرتكية تؤمن مبا أقرته احلضارة اإلنسانية املعاصرة من 
مبادئ حقوق اإلنسان واحلريات العامة وحق الشعوب يف االستقالل2.

أن حزهبم حزب دميقراطي حمافظ، جيمع بني  والتنمية  العدالة  يعترب مؤسسو حزب 
باملعتدل  احلزب  ويوصف  واحلداثة3،  التقليدية  القيم  بني  ويزاوج  والتوافق،  العقالنية 
الدولة  اقتصاد  الغرب ويتبىن رأمسالية السوق، كما يؤكد احلزب أن  الذي ال يعادي 
منظم ومراقب وحيرص على عدم استخدام الشعارات الدينية يف خطاباته السياسية4، 
ويعطي احلزب أمهية خاصة ملفهوم الدولة االجتماعية اليت تعترب هنًجا ليحىي اإلنسان 
حياة كرمية، كما يويل احلزب اهتماًما كبريًا للدميقراطية التمثيلية القائمة على التعددية 
واملشاركة واملنافسة ووجود مؤسسات اجملتمع املدين لتحقيق كل معاين الدولة احلديثة، 
وعلى الصعيد االجتماعي يرى بأن العائلة هي مؤسسة اجتماعية تقوم بوظيفة اجلسر 

بني املاضي واملستقبل فهي إذن أساس اجملتمع الرتكي5. 

1.  املوقع الرمسي حلزب العدالة والتنمية الرتكي، 2013/10/21،
   http://eng.akparti.org.tr/english/partyprogramme.html

2.  عوين فارس، تركيا والقضية الفلسطينية، تطلعات شعوب وحمددات ساسة، ) بريوت: مركز الزيتونة 
للدراسات واالستشارات( 2009/9/2. 

3.  كمال حبيب، »الدور الرتكي من اجلسر اىل العمق«، جملة دراسات شرق أوسطية، عمان، العدد 48، 
ط1، )2009(، ص 122.

4.  حمسن صاحل، تركيا والقضية الفلسطينية، ) بريوت:مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2013(، ص 32.
5.  املوقع الرمسي حلزب العدالة والتنمية الرتكي، 2013/11/3،

   http://eng.akparti.org.tr/english/partyprogramme.html
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التصالح مع الماضي 

تذهب أغلب الدراسات يف تعاطيها مع الشأن الرتكي خالل عقد ونصف من الزمن 
إىل الرتكيز على املوضوع االقتصادي كعامل رئيس يف جناح حزب العدالة والتنمية يف 
إحداث النهضة الرتكية وحتقيق منو اقتصادي يف زمن قصري، وهذا بال شك عامل هام 
بتحقيق  أسباب أخرى مرتبطة  النهوض وعوامل االستقرار هلا  جًدا، لكن مقومات 

أكرب قدر ممكن من االنسجام مع الذات والتاريخ واإلنسان.

اجلانب  يف  خُتتزل  ال  مهمة  ومنعطفات  مبحطات  متر  وأن  بد  ال  التغيري  فمسرية 
االقتصادي فقط على أمهيته ومركزيته، وال ميكن للنهضة أن تتحقق نتاج جمموعة من 
األفكار االقتصادية مهما كانت خالقة وإبداعية مبعزل عن بيئة متنوعة أساسها ثقايف، 

وتلك اليت تؤسس لكل مشاريع التطور والنهوض.

أزمة  عن  تعبريًا  ليست  اجملتمع  أو  الدولة  منها  تعاين  اليت  املرضية  احلالة  أن  ذلك   
اقتصادية حبتة، إمنا تلك احلالة هي نتاج معضلة شاملة تظهر مالحمها يف الوجه الثقايف 
واالجتماعي والسياسي واالقتصادي للدولة واجملتمع، ويرى املفكر اجلزائري واملصلح 
االجتماعي مالك بن نيب أن أساس املشكلة حضاري، واعترب أن ».. مشكلة كل 
شعب هي يف جوهرها مشكلة حضارية وال ميكن لشعب أن يفهم أو حيل مشكلته 
ما مل يرتفع بفكرته إىل األحداث اإلنسانية، وما مل يتعمق يف فهم العوامل اليت تبين 

احلضارات أو هتدمها..« 1.

1.  مالك بن نيب، ترمجة عبد الصبور شاهني وعمر مسقاوي، شروط النهضة ) دمشق: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع، 1986(، ص 19.
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هذا الفهم العميق لصريورة التحول ومنطق التغيري أدركته احلكومة يف تركيا 
عشية عام 2002 بقيادة أردوغان، وانطلقت يف إحداث التغيري الشامل يف الدولة 
ابتداء بتصحيح مسارها، وأيقنت أن خطوات إىل األمام ال بد أن تسبقها خطوة إىل 
الوراء. تصاحل العثمانيون مع تارخيهم ومل يعلنوا الرباءة من موروثاهتم، حتطمت القيود 
واألسالك الشائكة اليت أحاط هبا مصطفى كمال أتاتورك حدود اجلمهورية، وباتت 
آيا  وكنيسة  الفاتح  وحممد  أمحد  السلطان  ومسجد  وقونيا،  وأزمري  وإسطنبول  أنقرة 
صوفيا ومضيق البسفور، تعج بالزائرين والسائحني، عرًبا وعجًما، ومل توصد األبواب 
تعلمها،  أبواب  لطرق  األتراك  وعاد  صمتها،  عن  العربية  وخرجت  أحد،  وجه  يف 
وعادت إىل املساجد هيبتها وُرممت مبانيها وملعت من جديد قباهبا، وتكاثرت حىت 

ر كل من دخل ديارها مباضي البالد وتارخيها وهويتها. تذكِّ

وليست العربة هنا يف اإلسهاب يف سرد األمثلة والشواهد، إمنا بفهم منطق 
التغيري، الذي بالتأكيد ليس من ضروراته االنسالخ من التاريخ والتنكر للذات إن مل 
يكن ذلك املوروث حياكي مظاهر احلضارة الغربية املعاصرة، وال يروق لصناعها إحياؤه 
موروث  من  واالستفادة  باألصالة  االرتباط  التغيري،  أي  من ضروراته،  إمنا  وجتديده، 
األمة ومكّوناهتا اليت إن ختلت عنه فقد أضاعت خمزوًنا هائاًل من الذخرية التارخيية 

واحلضارية.

 وحىت يف اجملال االقتصادي الذي هو ميدان السباق العاملي األول ومؤشر 
القيمة األوىل يف جناح أي  إن  يقول  فإن مالك بن نيب  التطور والتقدم واالزدهار، 
مشروع اقتصادي هو اإلنسان، واإلنسان، كما يقول بن نيب، ليس إنشاء بنك أو 
تشييد مصنع، بل هو قبل ذلك تشييد إنسان وتعبئة الطاقات االجتماعية يف مشروع 

حتركه إرادة حضارية1.

1.  بن نيب، ص 75.
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استعادة مالمح الدولة في عهد عدنان مندريس و تورغوت أوزال

إن حماولة إهناء القطيعة بني حاضر تركيا وماضيها مل تكن هي األوىل يف عهد حزب 
العدالة والتنمية، فقد كان انتخاب عدنان مندريس رئيًسا للوزراء عام 1950 منعطًفا 
هاًما يف تاريخ اجلمهورية، إذ إهنا كانت املرة األوىل اليت يسعى فيها رئيس وزراء إىل 
استعادة بعض مالمح الدول اليت ألغيت مع اإلعالن عن تأسيس اجلمهورية، حيث 
الكتب  القرآن وتدريسه وإصدار  وقراءة  العربية  اللغة  بتدريس  مندريس  مسح عدنان 
واجملالت اليت تتحدث عن اإلسالم، وأعاد الروح إىل املساجد، وأنشأ املعاهد لتدريس 
الوعاظ واخلطباء وأساتذة الدين، ووقف ضد العدوان الثالثي على مصر عام 1956، 
يف  مندريس  على  انقلبت  العسكرية  املؤسسة  لكن  اإلسرائيلي،  السفري  بطر  وقام 

1950/5/27 وقامت بإعدامه يف 1961/9/17.

اهتامه  بسبب  أعدم  لكّنه  إسالمًيا،  ميثل حزًبا  مندريس  عدنان  يكن   مل 
بالرتاجع عن العلمانية، رغم أن تلك الفرتة كانت فيها أنقرة منسجمة يف سياستها 
مع الغرب، وشهدت العالقات مع الدول العربية كثريًا من حمطات الشد والشحن، 
وال سيما سوريا والعراق، خاصة عندما حشدت تركيا قواهتا العسكرية على حدود 
إلعادة   1958 عام  العراق  يف  عسكري  تدخل  إىل  ودعت   1957 عام  سوريا 

امللكية1 .

وقد حصل تقارب خالل عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي 
بني تركيا والعامل العريب واإلسالمي يف بعض املواقف، ومن ذلك مثاًل مشاركتها يف 
مداوالت منظمة املؤمتر اإلسالمي يف الرباط عام 1969، حىت أصبحت عضوًا فيها 
عام 1976، ويف حرب أكتوبر عام 1973 منعت تركيا الواليات املتحدة األمريكية 

1.  عمر تشبيناز، سياسات تركيا يف الشرق األوسط بني الكمالية والعثمانية اجلديدة، أوراق كارنيغي، 
العدد 10، ) بريوت: مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، مركز الشرق األوسط، أيلول 2008(، ص 9.
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من استخدام قواعدها لتزويد إسرائيل باألسلحة، كذلك قامت عام 1979 بافتتاح 
مكتب متثيلي ملنظمة التحرير الفلسطينية يف أنقرة1. إال أن هذه املواقف كانت مرتبطة 
حبسابات املصاحل والنفوذ، ومل تكن يف سياق الرجوع إىل الوضعية السابقة يف املشرق، 

كما أهنا كانت متذبذبة تبًعا ملصاحلها وحتالفاهتا. 

تورغوت  املاضي، أي يف مرحلة حكم  القرن  الثمانينيات من  كان مطلع 
أوزال )رئيس وزراء تركيا 1983-1989 ورئيس اجلمهورية 1989-1993( الذي 
للمحافظني  املناسبة  الفرتة  1980؛  عام  انقالب  بعد  السياسية  الساحة  إىل  جاء 
ليقودوا البالد ويتخلصوا من هيمنة النخبة القدمية، وكانوا يسعون النتهاج سياسات 

تؤدي إىل ترسيخ التعددية السياسية وحتجيم دور اجليش.

 خالل هذه املرحلة وسع أوزال من مساحة احلريات يف الدولة، وزاد من 
وممارسة  واجملالت  الصحف  إصدار  اإلسالميون  واستطاع  الدينية،  املدارس  انتشار 
حزبه  وأدخل يف  اجليش،  من  مالحقة  ودون  اعتيادي  بشكل  األنشطة  من  العديد 
الوطن األم، الذي أسسه عام 1983، العديد من الشخصيات اإلسالمية، كما قّدم 
إىل الربملان، يف ظل رئاسته، قانون مكافحة اإلرهاب الذي يتضمن إلغاء بعض املواد 
من قانون العقوبات الرتكي اليت تضع قيوًدا على حرية إبداء الرأي وتشكيل األحزاب 

السياسية الشيوعية واإلسالمية، وإلغاء قانون اخليانة الوطنية2 .

عدنان  أرادها  اليت  املرحلة  إىل  عودة  بأهنا  أوزال  الرئيس  مرحلة  ُوصفت 
مندريس، لكن حجم األنشطة الدينية ومساحات احلريات اليت حاز عليها اإلسالميون 
يف مرحلة أوزال تفوق بكثري تلك اليت ُأعدم عدنان مندريس من أجلها، كما كانت 

1.  املرجع السابق، ص 9. 
2. غازي فيصل غدير، »مواقف احلكومات الرتكية بشأن املسألة الكردية )دراسة تأرخييه(«، جملة املستنصرية 

للدراسات العربية والدولية، العدد 46، بغداد، ص 11.
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اليت يقبل هبا اجليش أمشل بكثري، لكنَّ ظروًفا  اإلصالحات والسياسات االنفتاحية 
دولية توفرت يف تلك املرحلة هيأت إلجناز وتنفيذ مثل تلك السياسات.

الواليات  أفغانستان، ورغبة  باحلرب على  مرتبطة  السياسات  تلك  بعض   
اإلسالمية  البالد  يف  الدينية  املشاعر  تغذية  على  الدول  بتشجيع  األمريكية  املتحدة 
ضد الروس، وأخرى مرتبطة بشعور اجليش خبطر احلركة اليسارية اليت رأى فيها خمطًطا 
روسًيا ليس أكثر، فرأى يف األنشطة الدينية نوًعا من أنواع املواجهة مع احلركة اليسارية، 
فكانت السياسات يف عهد أوزال جتري برضى اجليش والعسكر يف ظل ظروف دولية 

مواتية إلحداث التغيري1 .

وإضافة إىل حرص املؤسسة العسكرية آنذاك، كانت األنشطة الدينية جتري 
حتت إطار الدولة الرمسي ونظامها العلماين دون السماح بوجود أي مربر لظهور أي 
من حركات اإلسالم السياسي، وهبذا يتبني أن سياسة حزب العدالة والتنمية التصاحلية 
قد اختلفت عن مرحلة أوزال بأهنا متت بإرادة سياسية خالصة دون أي حسابات 

داخلية مرتبطة باملؤسسة العسكرية، أو خاضعة مليزان وتقييمات اجليش. 

تبني كم هي  أردوغان(  أوزال،  الثالث )مندريس،  املراحل  املقاربة بني  إن 
شاقة عميلة التصاحل بني حاضر الدولة مع موروثاهتا.

ماليزيا  جتربة  عن  احلديث  إىل  تركيا  جتربة  عن  احلديث  ينساق  ما  كثريًا 
باعتبارمها دولتني إسالميتني حققتا هنضة ومنوًا يف حميط الدول اإلسالمية الغارق يف 
الظالم والتخلف السياسي واالقتصادي، والذي يعاين مأزًقا ثقافًيا وإشكااًل فكرًيا ال 

ينسجم مع تاريخ األمة وماضيها احلضاري واإلنساين. 

1.  هنى خالد، من أتاتورك إىل أردوغان: اللحظة الفارقة، 2015/6/1،                                                                       
   http://www.turkpress.co/node
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 ويف حالة ماليزيا يقدم النجاح أيًضا كنجاح اقتصادي باهر، ويعزى ذلك 
إىل التحول االقتصادي الذي أحدثه مهاتري حممد، صانع هنضة ماليزيا، لكن الطبيب 
س من خالله لكل أعمدة وأركان النهضة  أفىن وقًتا طوياًل يف إحداث تغيري ثقايف َأسَّ
املاليزية، وكان اجلانب االقتصادي واحًدا من تلك األعمدة، لكنه مل يكن أساًسا هلا، 
بيئة  وإمنا كان واحًدا من نتائجها، وقد كان من أهم تلك األعمدة واألركان إجياد 
اجتماعية مستقرة، رغم التنوع العرقي ما بني املاالوي والصيين واهلندي، تربط بذكاء 
حقوق الفرد وواجباته باالنتماء للدولة وليس للعرق أو اجلنس، وجاء ذلك من خالل 

منظومة استيعابية شاملة لكل مكونات وأطياف الشعب املاليزي. 

وإن كان للمعاجلة الثقافية يف احلالة الرتكية ما ليس ملثلها يف احلالة املاليزية، 
إذ ترتكز األخرية على معاجلة احلالة العرقية املتنوعة املكونة للشعب املاليزي، واستثمار 
التوافق  من  ممكن  قدر  أكرب  حتقيق  على  اعتماًدا  والنمو  التحول  مسرية  يف  ذلك 
اجملتمعي، ومن مث االستفادة من إمكانات وطاقات كل تلك الفئات يف بناء الدولة 

الواحدة اليت ينصهر اجلميع يف مؤسساهتا ويشعر باالنتماء إليها. 

العمق  ذلك  هلا  يتوفر  مل  أنه  رغم  ذلك  يف  املاليزية  التجربة  جنحت  وقد 
فيها تسخري  اليت جيري  الرتكية،  احلالة  التقدم يف  الذي خيدم مسرية  الكبري  التارخيي 
ذلك املوروث التارخيي واحلضاري خلدمة مسار النهضة، باالرتكاز على تصاحل الشعب 
الرتكي مع موروثه احلضاري والثقايف، ذلك أن لكل جتربة خاصيتها ومشكالهتا وطرائق 
عالجها، وقد أوضح ذلك مالك بن نيب حني أشار إىل أن اإلنسانية ال تعاين من 

مشكلة واحدة بل من مشاكل متنوعة تبًعا لتنوع مراحل التاريخ.

يف جنوب أفريقيا أيًضا، كدولة اعتصرت مرارة التحول، مثة عوامل سامهت 
الدولة  العوامل ترسيخ فكرة  املرحلة على صعوبتها، ومن أهم تلك  يف اجتياز تلك 
الواحدة متعددة األعراق، وكذلك تعميق ثقافة قبول اآلخر يف اجملتمع، وقد أتى ذلك 
بالقدرة على جتاوز مرحلة طاحنة من التمييز العنصري الذي أوجد شعًبا مشتًتا وحمتقًنا 
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بفعل ممارسات سلطوية عنصرية، ومل يكن مبقدور مانديال سوى جتاوز تلك احلقبة 
السوداء من خالل التوجه حنو إرساء ثقافة تصاحلية سامهت يف هضم التنوع العرقي 

يف البالد كما سامهت يف ختطي الفارق الطبقي يف اجملتمع.

اليت  واملراحل  التغيري  منطق  تعطي صورة واضحة عن  هذه شواهد حديثة 
جيب أن يتخطاها. إن األرضية احلقيقة املهيأة ملنطق التغيري هي إرادة سياسية تتجه 
حنو إجياد بيئة اجتماعية قابلة ملنطوق التحول والتغيري، كما أن البنية التحية له هي 
احلقل الثقايف الذي يؤسس لالنسجام االجتماعي، مث يبدو ذلك التحول يف ظواهر 

كثرية، أبرزها اإلنتاج العلمي واالزدهار االقتصادي.
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االنفتاح على الشرق

لت احلكومة بعد فوزها يف  طرحت قيادة حزب العدالة والتنمية يف تركيا، واليت شكَّ
تعتمد يف  الرتكية،  اخلارجية  للسياسة  إسرتاتيجية جديدة  عام 2002،  االنتخابات 
األساس على تعدد األبعاد واالجتاهات، وعدم السري يف اجتاه واحد، وتوجهت حنو 
بناء عالقات وحتالفات متعددة، وختلت عن املفهوم السابق اليت كانت تعتمد عليه 
عن  االنكفاء  سياسة  تتبع  حني كانت  العريب،  العامل  خيص  فيما  الرتكية  السياسية 

املنطقة العربية باعتبارها منطقة مليئة باملشكالت والصراعات.

اخلارجية،  السياسة  ملبادئ  جديد  تعريف  تقدمي  احلزب  قيادة  حاولت 
احلوار  وحتمية  ضرورة  على  خالهلا  من  أكدت  أيًضا،  جديدة  أبعاًدا  وإعطاءها 
السياسي، فربز نشاط الدبلوماسية الرتكية يف أكثر من اجتاه، سواًء يف منطقة الشرق 
األوسط أويف منطقة القوقاز والبلقان، وذلك يف حماولة إلعادة إبراز مكانة ووضيعة 
القضايا  يف  أساسي  متوضعها كالعب  وإعادة  والعاملية،  اإلقليمية  السياسة  يف  تركيا 

اإلسرتاتيجية يف املنطقة، مستثمرة يف ذلك موروثها التارخيي الكبري.

 وقد أولت القيادة الرتكية أمهية كبرية للعامل العريب يف سياساهتا االنفتاحية اجلديدة، 
والعقدية  الدينية  والروابط  املشرتك  التاريخ  ذلك  السياسي  خطاهبا  يف  برز  ولطاملا 
املنطقة، كالقضية  املركزية يف هذه  للقضايا  القوي  والثقافية، كما كان الفًتا احلضور 
الفلسطينية اليت ما زالت خالدة يف الذاكرة الرمسية الرتكية والوجدان الشعيب الرتكي، 
أوسطية على عدة عناصر، متثلت يف  الشرق  االنفتاحية  السياسة  قامت هذه  كما 
الدبلوماسي حنو املنطقة،  العوائق السيكولوجية اليت أثرت سلًبا على االنفتاح  جتاوز 
وإقامة عالقات سليمة بني التوازنات الدولية وبني السياسة الواقعية اإلقليمية، إضافًة 
والعالقات  االتصاالت  تكثيف  واملبادرة يف  والفاعلية،  التأثري  عالية  مقاربة  تبين  إىل 

األفقية اليت تعزز من صورة تركيا يف املنطقة. 
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العامل  يف  احلاصلة  التطورات  بعد  فاعلية  أكثر  الرتكي  احلضور  أصبح  وقد 
وأدى  تونس،  من  العربية  الثورات  انطالق  عند  وحتديًدا  عام 2010،  هناية  العريب 
التدخل الرتكي يف هذه التطورات إىل تغيري جذري يف العالقات مع اجلوار العريب املتأثر 
هبا بشكل حتمي، وأثار ذلك فيما بعد خالًفا حول مدى فاعلية وحدود هذا الدور، 
وبلغ ذلك اخلالف ذروته مع النظام السوري بسبب احنياز القيادة الرتكية خليار الشعب 

السوري، ومطالبة النظام باالستجابة ملطالب املنادين باإلصالح والتغري السياسي.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية اليت ما تزال تشكل لبَّ الصراع يف املنطقة، 
احلقيقية  العملية  الرتمجة  توضح  اليت  واألحداث  املعطيات  من  الكثري  ظهرت  فقد 
للتوجهات اجلديدة للسياسة الرتكية اخلارجية جتاه املنطقة بشكل عام، وجتاه القضية 
الفلسطينية بشكل خاص، فكان للجمهورية الرتكية موقف سياسي متقدم من مسألة 
حصار غزة، وظهرت خصوصية املوقف الرتكي من العدوان اإلسرائيلي على الشعب 
الدعم  متيز  2012، كما  عام  عدوان  يف  وكذلك   ،2008 عام  هناية  الفلسطيين 
السياسي واإلسناد الدبلوماسي الرتكي للتوجه الفلسطيين حنو األمم املتحدة للمطالبة 
بالعضوية بصفة مراقب، ووصل االهتمام الرتكي هبذا الشأن درجة كبرية حىت وصف 
بالشأن الرتكي والنصر العثماين، وسجلت حادثة دافوس عام 2009 خطوة متقدمة 
يف رد االعتبار للشعب الفلسطيين، ووقفة غري مسبوقة بالنسبة للشعب الفلسطيين يف 

وجه اهليمنة والسيطرة الصهيونية. 

أشكال  أبرز  احلرية  أسطول  حادثة  مثلت  فقد  الشعيب،  الصعيد  على  أما 
سفينة  على  اإلسرائيلي  العدوان  على  ترتب  وقد  الفلسطيين،  الشعب  مع  التضامن 
املنطقة، حيث سامهت يف لفت  تلقي بظالهلا على  مرمرة تداعيات كبرية ما زالت 
األنظار جتاه مأساة احلصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة، كما 
جتلت الدبلوماسية الرتكية يف الشأن الفلسطيين الداخلي، حيث حرصت القيادة الرتكية 
على انتهاج خط سياسي متزن مع كافة أطراف العمل السياسي الفلسطيين يف ظل 
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التوجهات السياسية املختلفة يف الساحة الفلسطينية ممثلة خبياري التسوية السياسية 
واملقاومة ضد االحتالل، وقد برز ذلك بشكل واضح يف املسامهة الرتكية احلثيثة يف 
ملف املصاحلة الفلسطينية، ودورها يف إهناء االنقسام السياسي الداخلي بني حكوميت 

غزة ورام اهلل.    

أفنت تركيا وقًتا طوياًل وهي تسعى لدخول االحتاد األورويب، وكانت سياُستها اخلارجية 
منصبة حنو الغرب بشكل كبري، حيث متيزت السياسة الرتكية يف عهد مصطفى كمال 
أتاتورك )Mustafa Kemal )Atatürk1 بالتزام مبدأ سياسة عدم التدخل يف الشرق 
العامل  على  واالقتصادية،  السياسية  السيما  العالقات،  شىت  يف  والرتكيز  األوسط2، 
الغرب، وحتديًدا أوروبا،  الرتكي جتاه  السعي  العالقات وهذا  الغريب، واستمرت هذه 

زمًنا طوياًل.

اليت  الدولية  التغريات  أدت  فقد  الباردة،  احلرب  بعد  بشكل كبري  اختلفت  لكنها   
أعقبت هذه احلرب إىل تغري يف طبيعة العالقات الرتكية الغربية، نتج عنها اجتاه األتراك 
أنقرة  بني  االتصال  روابط  أضعف  مما  اإلقليمي،  اجلوار  مع  العالقات  تأكيد  حنو 

والغرب3.

سالونيك،  ولد يف  األسبق،  الرتكية  اجلمهورية  رئيس   ،)1938-1881( أتاتورك  مصطفى كمال    .1
قام بتغيري معامل تركيا بشكل جذري أثناء فرتة حكمه، فقد قام بإلغاء السلطنة أول نوفمرب عام 1922، 
ونفى األسرة السلطانية، أقام مجهورية تركيا عام 1923 وانتخب رئيًسا هلا؛ وأعيد انتخابه يف عام 1927 
واستبدل  الدولة  الدين عن  وفصل  عام 1924،  العثمانية  اخلالفة  بإلغاء  قام  و1931 و1935، كما 
احلروف الالتينية بالعربية، وألغى االمتيازات األجنبية واستعمال الطربوش والعمامة واحلجاب، وجعل القانون 
املدين يقوم على التشريعات األوروبية بداًل من الشريعة اإلسالمية: املوسوعة العربية امليسرة، املكتبة العصرية، 

بريوت، ط1، 2010، ص 81.
العرب وتركيا حتديات احلاضر  العريب منها،  الوطن  فرح صابر، اخليارات اإلسرتاتيجية لرتكيا وموقع    .2
ورهان املستقبل، الطبعة االوىل، ) الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات الدولية، أيار 2012(، 

ص 535.
3.  صابر، 2012، ص 506.
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ومع انتهاء احلرب الباردة أواخر عام 1989 انتهى نظام الثنائية القطبية، 
الذي تربعت على  القطبية  الدولية يقوم على نظام اأُلحادية  العالقات  وأصبح منط 
تعزيز  عن  تبحث  تركيا  أخذت  ذلك  ظل  يف  األمريكية.  املتحدة  الواليات  عرشه 
على  فيها  تقتصر  ال  األبعاد،  متعددة  جديدة  إسرتاتيجية  واتباع  الدولية  مكانتها 
العالقات الوثيقة مع الغرب فقط، وبالتايل أصبحت هناك بيئة دولية مهيأة ومشجعة 
للتوجه الرتكي حنو املنطقة، ولتطوير سياسات تركيا جتاه العامل العريب، خاصة يف ظل 
استمرار تعثر املفاوضات بني تركيا والدول األوربية يف مسألة االنضمام وزيادة القبول 

العريب بالدور الرتكي، وعدم الرتحيب بالدور اإليراين1.

ومع تويل حزب الرفاه اإلسالمي مقاليد احلكم يف تركيا عام 1996، بدأت 
تركيا  ودعت  واإلسالمية،  العربية  الدول  مع  العالقة  حنو  اجلديدة  االنعطاف  مسرية 
آنذاك إىل تشكيل جمموعة الثماين اإلسالمية لتضم كربى الدول اإلسالمية من آسيا 
وأفريقيا من حيث السكان واإلمكانيات االقتصادية2، وكان لنجم الدين أربكان دور 
كبري يف إعادة الروح اإلسالمية لرتكيا، واستنهاض الشعور باملسؤولية جتاه قضايا األمة 
اإلسالمية، وقد عمل على إحياء الثقافة اإلسالمية ونشر اللغة العربية، واستطاعت 
اجلمهورية الرتكية يف عهده القيام بدور حموري يف معاجلة إشكاليات حقيقية كان يعاين 

منها العامل اإلسالمي3.

لقد أصبحت السياسة الرتكية اخلارجية يف انفتاحها على العامل العريب أكثر   
وضوًحا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إىل احلكم يف تركيا عام 2002 بعد فوزه 
يف االنتخابات، دون التقليل من االهتمام مبسألة الدخول يف االحتاد األورويب، واليت 

1.  جواد احلمد، السياسة اخلارجية الرتكية والعامل العريب، الطبعة االوىل، ) عمان: مركز دراسات الشرق 
األوسط، 2011(، ص 37-36.

2.  صاحل، 2010، ص 31.
3. عبد الباقي خليفة، جنم الدين أربكان صانع أسس تركيا احلضارية، 2011/3/3،                                    

 www.almoslim.net
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اعتربت من قبل وزير خارجية تركيا أمحد داود أغلو أولوية إسرتاتيجية ال رجعة عنها1، 
فاستمرت تركيا يف جهودها لتحقيق االنضمام، وحققت مجيع الشروط اليت ُطلبت 

منها يف هذا السياق، خاصة فيما يتعلق مبلف حقوق اإلنسان.

لفلسفة وزير  أردوغان، وتطبيًقا  برئاسة رجب طيب  الرتكية  لكن احلكومة 
تتبع  أصبحت  الرتكية،  اخلارجية  السياسة  مهندس  يعترب  الذي  أغلو  أمحد  اخلارجية 
سياسة ذات اجتاهني، احملافظة على العالقات مع الغرب والسعي لتطويرها، واالجتاه 
حنو العامل العريب وفتح عالقات جديدة معه2، فلم ختتزل عالقاهتا يف اجتاه دون اآلخر، 
حتظى  دولة كبرية  وأهنا  والسيما  نفوذها،  وتوسيع  عالقاهتا  متدد  على  تعمل  لكنها 
بإمكانيات كبرية تؤهلها ألن تصبح العًبا مؤثرًا يف حلبة السياسة الدولية، وأن تتصرف 
الدبلوماسية  تقوم عليها  اليت  القاعدة األساسية  أن  وفق مصاحلها وأهدافها3، ذلك 
الرتكية اجلديدة هي اعتبار تركيا ملتقى احلضارات بني الشرق والغرب، وبالتايل تعتمد 

يف نشاطها على مجلة من عناصر القوة التارخيية والثقافية واألخالقية4. 

وقد أوضح داود أغلو أن سياسة تركيا الشرق أوسطية، كما أمساها، تعتمد 
من  وذلك  املتبادل،  اإلقليمي  التأثري  االعتبار  بعني  وتأخذ  اآلسيوي،  عمقها  على 
السياسية  بالثقافة  االبتعاد  إىل  األساس  يف  هتدف  ودقيقة  مرنة  إسرتاتيجية  خالل 
الداخلية الرتكية عن املواقف االنقسامية االستقطابية، كما هتدف إىل إكساهبا دورًا 
إصالحًيا يؤسس للسلم اإلقليمي يف الشرق األوسط5، وارتأى أوغلو أن جناح سياسة 

1.  القبس الكويتية، العدد 14614(، 2013/6/29.
2.  جنكيز كنه، تركيا والغرب عقد التاريخ ومصاحل احلاضر، 2006/10/3،
  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/41eed578

3.  صابر، 2012 ، ص 505.   
4.  حممد زاهد غول، التجربة النهضوية الرتكية، الطبعة االوىل، ) بريوت: مركز مناء للبحوث والدراسات، 

2013(، ص43.
5.  أمحد داود أوغلو، ترمجة فاطمة ابراهيم املنويف، »معامل السياسة اخلارجية الرتكية يف منطقة متغرية ويف 

العامل«، ) أنقرة: جملة رؤية الرتكية، ،  2012( ص 488.
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اجليوثقافية  بالناحيتني  السياسة حميطة  تكون هذه  أن  يقتضى  أوسطية  الشرق  تركيا 
السياسات  ويف  املنطقة  يف  التأثري  على  قادرة كذلك  تكون  وأن  واجليواقتصادية، 
الرئيسة املكونة للسياسة الرتكية الشرق أوسطية. وهذه  العناصر  العاملية، وقد حدد 

العناصر هي1:

جتاوز العوائق السيكولوجية اليت أثرت سلًبا على االنفتاح الدبلوماسي حنو املنطقة.. 1

إقامة أبنية مؤسسية وتطوير املوجود منها، مثل املراكز البحثية واملعاهد األكادميية اليت . 2
تتابع التطورات اإلقليمية عن كثب، وتقيمها وتوفر تصورات وسيناريوهات متعمقة. 

إقامة عالقات سليمة بني التوازنات الدولية وبني السياسة الواقعية اإلقليمية. . 3

طرح مشروعات شاملة للمنطقة. . 4

املبادرة بتشكيل جماالت املصاحل املشرتكة اليت تعزز السلم يف املنطقة. . 5

احليلولة دون تشكيل تكتالت قومية مضادة، متثل مساحات خطر جيوسياسية . 6
وجيوثقافية ضد السلم يف املنطقة. 

احلدُّ من إثارة ردود األفعال من خالل تنويع العالقات الثنائية. . 7

ويف . 8 اإلقليمية،  املشكالت  حل  يف  واملبادرة  والفاعلية  التأثري  عالية  مقاربة  تبين 
مقدمتها عملية السالم يف الشرق األوسط.

تكثيف االتصاالت والعالقات األفقية اليت تعزز من صورة تركيا يف املنطقة. . 9

إن هذه العناصر للسياسة الرتكية بكل مكوناهتا متثل رؤية إسرتاتيجية شاملة 
سواء من حيث التهيئة النفسية هلذا االنفتاح الدبلوماسي أو من حيث معاجلة النواحي 
االقتصادية، وإقامة املشروعات املشرتكة، والفاعلية الكبرية يف حل املشكالت اإلقليمية 

1.  املرجع السابق، ص 489.
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يعتقد  أساسي كما  مرتكزة بشكل  املنطقة،  األمن واالستقرار يف  إىل حتقيق  وصواًل 
أمحد داود أوغلو على اعتبار العامل العريب بيئة مهيأة لتفعيل تلك العناصر، والتخلي 
عن النظرة السابقة للشرق األوسط باعتباره منطقة عربية تعج باملشكالت1، وذلك 
األوسط  الشرق  اعترب »أن  األتراك  الساسة  تفكري  بسبب سيطرة مفهوم قدمي على 
عبارة عن مستنقع«2، لذلك فقد انقضت مرحلة االنزواء الرتكي عن العامل العريب، 
وبانقضاء تلك املرحلة بدت كثري من مالمح التغري والتحول يف السياسة الرتكية جتاه 

املنطقة العربية.

تصحيح مسار العالقات التركية العربية

بدت مالمح التغري يف العالقة جتاه العامل العريب منذ األسابيع األوىل الستالم حزب 
العدالة شؤون احلكم، فبعد أسبوعني فقط من انتخابات عام 2002، مجع رئيس 
نيته يف  العرب لدى تركيا وأوضح هلم  السفراء  الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان 

إعادة إحياء العالقات مع العاملني العريب واإلسالمي.3.

حل  يف  دورًا  تركيا  تبنت  الواقع،  أرض  على  السياسات  لتلك  وجتسيًدا 
مشكالت اجلوار عرب احلوار والتعاون بني األطراف املتناقضة، فدعت يف شباط عام 
2003 إىل اجتماع دول اجلوار اجلغرايف العراقي ملعاجلة املشاكل القائمة، وتوسطت يف 
األزمة اللبنانية بني فريقي 8 و14 آذار4، إضافة إىل ذلك قامت شخصيات سياسية 

1.  أمحد داود أوغلو، ترمجة حممد جابر ثلجي وطارق عبد اجلليل، مراجعة بشري نافع وبرهان كوروغلو، 
العمق اإلسرتاتيجي، موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية،) الدوحة: مركز اجلزيرة للنشر، بريوت: الدار 

العربية للعلوم ناشرون، 2010( ص 489.
2.  صابر، 2012، ص563.

3.  سعيدي السعيد، »سياسة تركيا اخلارجية يف ظل حزب العدالة والتنمية وانعكاسها على العالقات 
العربية الرتكية«، ) اجلزائر، جملة املفكر، العدد العاشر، 2013( ص 475.

4.  حممد نور الدين، العرب وتركيا التباس العالقة والدور يف املعادالت اإلقليمية والدولية، ) عمان: جملة 
دراسات شرق أوسطية، العدد 50، شتاء 2010/2009(، ص 88.
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اهلل غل1  الرتكي عبد  الرئيس  قام  العربية، حيث  الدول  إىل بعض  بزيارة رمسية  بارزة 
بزيارة اململكة العربية السعودية بتاريخ 2009/2/4، وزيارة سوريا يف 2009/5/16، 
يف  مصر  بزيارة  أوغلو  داود  أمحد  برفقة  قام  مث   ،2011/1/11 يف  اليمن  وكذلك 
2011/3/3، إضافة إىل قيام رئيس الوزراء أغلو بزيارة سوريا يف 2009/9/22 وكان 
على رأس وفد يضم اثين عشر وزيرًا تركًيا يف زيارة القاهرة يف 2012/11/17، وهو 

األهم يف تاريخ العالقات بني البلدين2 .

 أما على الصعيد االقتصادي، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بني تركيا 
والبالد العربة من سبعة مليارات دوالر عام 2002 إىل سبعة وثالثني مليار دوالر عام 
2008، كما بلغ يف عام 2009 حوايل ثالثني مليار دوالر، إضافة إىل وجود عدد 

كبري جًدا من الشركات العربية اليت لديها استثمارات يف تركيا3. 

وقد أصبح الدور الرتكي أكثر حضورًا يف الشأن العريب واهتماًما به، بعد 
التطورات احلاصلة يف هناية عام 2010، وحتديًدا عند انطالق الثورات العربية اليت 
كانت بدايتها من تونس بتاريخ 18 كانون أول عام 2010، حيث دعمت تركيا 
بت هبا النخب السياسية الرتكية، واليت وصفت األنظمة اليت تقمع  تلك الثورات ورحَّ

1.  عبد اهلل غل: رئيس اجلمهورية الرتكية، بدأ نشاطه السياسي مبكرًا وذلك مع انطالقة العمل السياسي 
لنجم الدين أربكان. عام 1991 انتخب عضوًا يف حزب الرفاه عن حمافظته، مث أصبح مسؤول العالقات 
اخلارجية  العالقات  جلنة  عامي 1995 و2000 كان عضوًا يف  وبني  عام 1993،  احلزب  الدولية يف 
الربملان الرتكي، عينه أربكان وزيرًا للدولة للشؤون اخلارجية يف احلكومة االئتالفية بني عامي 1996  يف 
و1997 ، وهو أحد املؤسسني الرئيسيني حلزب العدالة والتنمية عام 2001 بعد حل حزب الفضيلة، توىل 
غل رئاسة الوزراء يف نوفيمرب عام 2002 بعد فوز احلزب يف االنتخابات التشريعية، وبعد أربعة أشهر أصبح 
غل وزيرًا للخارجية ونائب رئيس الوزراء وذلك بعد توىل أردوغان ملنصب رئيس الوزراء، مت انتخاب عبد اهلل 
غل رئيًسا لرتكيا يف 2007/8/28، وقد حصل على أكثر من نصف أصوات الربملان، ينظر: موقع اجلزيرة 

http://www.aljazeera.net/news/international/2007/4/24 ،2007/4/24 نت
2.  جريدة الشرق األوسط، لندن، العدد 11784، 2011/3/4.

3.  عبد القادر، 2012، ص 604. 
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السلمي  التحول  عملية  تسهَّل  أن  تريد  أهنا  أنقرة  وأعلنت  باالستبدادية1،  الثورات 
يف املنطقة العربية اعتقاًدا منها أن ذلك يف صاحل املنطقة مجعاء2، وقد رأت يف هذه 
الثورات فرصة تارخيية إلعادة دورها وثقلها السياسي والتارخيي الكبري يف املنطقة، متاشًيا 

مع سعيها للعودة إىل اجملد القدمي لألمتني العربية والرتكية3.

تركيا والثورات العربية 

الرتكية يف ذلك  التونسية، واعترب عبد اهلل غل، رئيس اجلمهورية  الثورة  تركيا  باركت 
الوقت، أن تونس قادت الربيع العريب وحّطمت جدران اخلوف وهي تسري بنضج كبري 
على درب حتقيق أهداف الثورة، وكان ذلك أثناء زيارة املنصف املرزوقي رئيس تونس 
إىل تركيا، حيث التقى مع عبد اهلل غل يف أنقرة بتاريخ 2013/5/29، وأكد الرئيس 
الرتكي أن العالقات بني تركيا وتونس وصلت إىل نقطة متقدمة للغاية، وأن اإلرادة 

السياسية لتطويرها متوفرة بشكل كبري.

ويف خطوة هامة أيًضا، وهلا مدلوالهتا السياسية، قام رجب طيب أردوغان 
بزيارة تونس ضمن وفد يضم أكثر من ثالمثائة ومخسني شخصية من رجال أعمال 
ووزراء ومستشارين وإعالميني أتراك، والتقى رئيس اجلمهورية املنصف املرزوقي، وهو 
أول رئيس تونسي بعد الثورة، يف إشارة واضحة لالعرتاف بشرعيته وإقرارًا بعملية التغيري 

السياسي احلاصلة يف البالد. 4

Ziya, Öniş. Turkey and the Arab Spring between Ethics and Self-     .1
Interest, Insight.  Insight Turkey. Vol.14. No. 3. Ankara. 2012. Page 49.

  Özhan, Taha.. Arab spring and its effect on Turkey’s regional policy.    .2
 Foundation   for Political, Economic and Social Research. No. 3. Ankara.

2011. Page 5.
3.  خالد حممد أبو احلسن، ، تركيا والتحوالت السياسية يف املنطقة العربية، ) عمان: مركز دراسات الشرق 

األوسط، 2012(، ص 46.
 www.tap.info.th .2013/6/30 ،4.  وكالة تونس إفريقيا لألنباء، تونس
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وقد أعلن أردوغان أن حجم التبادل التجاري بني تونس وتركيا منذ عام 2005 بلغ 
مليار دوالر، وأن حكومته تسعى إىل أن تبلغ نسبة التبادل التجاري ثالثة مليارات 
دوالر، باإلضافة إىل وجود مخسني شركة تركية مستثمرة يف تونس بقيمة تقارب املليار 

دوالر، مؤكًدا أن تركيا ستستمر يف دعم تونس يف اجملاالت كاّفة. 

وعلى صعيد الثورة الليبية فقد اعرتفت تركيا باجمللس الوطين االنتقايل الذي 
هذا  االنتقايل  اجمللس  اعترب  وقد  بنغازي،  يف  الثورة  انطالق  بعد  ليبيا  ثوار  شّكله 
االعرتاف صفعة قوية لنظام القذايف، ومثلت زيارة وزير اخلارجية الرتكي أمحد أوغلو 
إىل بنغازي بتاريخ 2011/1/8 دعًما سياسًيا كبريًا للثورة، واعُترِب إعالن تركيا دعمها 
املعنوي واملادي للثورة وقيامها بسحب سفريها خطوة كبرية ستقوي من عزمية الثوار 

وستحدث اضطراًبا يف نظام القذايف1.  

كان لرتكيا شأن آخر يف الثورة املصرية باعتبارها أكرب الدول العربية، ويدرك 
أكثر  الرتكي  املوقف  لذلك كان  املنطقة،  اإلسرتاتيجي ملصر يف  املوقع  أمهية  األتراك 
الثورات األخرى، واعتربت احلكومة الرتكية أن رفع مستوى  وضوًحا واستعجااًل من 
أصبح  اإلسرتاتيجية  الشراكة  مستوى  إىل  الثورة(  )بعد  مصر  مع  والتنسيق  التعاون 
السياسة  ملفات  مستوى  على  البلدين  بني  املوجود  الكبري  التناغم  ظل  يف  واجًبا 
اخلارجية واملواقف من القضايا املصريية يف املنطقة، بينما كانت تلك املواقف والرؤى 
اإلسرتاتيجية خمتلفة متاًما يف ظل النظام السابق ، لذلك كان الرئيس الرتكي عبد اهلل 

غل أول رئيس دولة يزور القاهرة بعد الثورة2. 

بقيت تركيا داعمة ملسار الثورة يف مصر، معرتفة مبا متخضت عنه االنتخابات 
املنتخب  نتائج، لذلك متسكت بشرعية رئيس مجهورية مصر  الثورة من  بعد  األوىل 

1.  جريدة الشرق األوسط، لندن، العدد 11907، 2011/7/5.
2.  علي حسني باكري، مصر يف السياسة اخلارجية الرتكية واقع ما بعد الثورة واآلفاق املستقبلية، )الدوحة: 

مركز اجلزيرة للدراسات، 2013/1/30(.
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وعلى  الشرعية  على  انقالًبا  بتاريخ 2013/6/30  ما حصل  معتربة  مرسى،  حممد 
الرئيس حممد مرسي ونتائج الثورة أيًضا، وقد تسبب هذا املوقف بأزمة سياسية بني أنقرة 
والقاهرة أدت إىل سحب سفريي البلدين وتقليل مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما1. 

أما بالنسبة للثورة السورية، فكانت احلالة أكثر تعقيًدا بالنسبة لألتراك، وذلك 
السورية أكثر تشابًكا وتعقيًدا،  التطورات  الرتكي مع  التعامل  العتبارات كثرية جتعل 
منها اجلوار السوري الرتكي، وتالصق احلدود ووجود عدد من األكراد السوريني يف 
تركيا، إضافة إىل حضور إيران بقوة يف ملف األزمة السورية، باعتبارها حليًفا إسرتاتيجًيا 
لسوريا، خاصة أن العالقات السورية الرتكية مرَّت يف مرحلة شديدة التوتر، وأوشكت 

على إيقاع احلرب بينهما عام 1998.

آفاًقا  فتح   2002 عام  احلكم  إىل  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  لكن   
جديدة يف العالقات بني البلدين، وكانت العالقات السياسية واالقتصادية بني البلدين 
قبل الثورة من أقوى العالقات يف املنطقة2، وقد جنح احلزب يف إزالة حالة االحتقان 
وحتقيق مزيد من التقارب بني قياديت البلدين، واللتني قامتا بزيارات رمسية متبادلة عام 

2004 –32005، وذلك رغم حالة الشد واجلذب يف العالقة بني البلدين.

 إال أن تطور األحداث يف سوريا وتفاقم أزمة ومعاناة الشعب السوري دفع 
تركيا إىل اختاذ مواقف أكثر وضوًحا ومواكبة لألحداث اجلارية يف الداخل السوري، 
النظام  ابتداء من مطالبة  السورية منحى تدرجيًيا  الثورة  الرتكي من  املوقف  فقد اختذ 
باإلصالح واالستجابة ملطالب املتظاهرين، وصواًل إىل الصدام والقطيعة ومطالبة النظام 
بالرحيل، ويف هذا السياق صدر بيان وزارة اخلارجية الرتكية بتاريخ 2011/3/25، 

1. جريدة الشروق التونسية ، 2013/7/12،                                                                                                                                       
 http://www.alchourouk.com/11454/566/1 

2.  عمار ديوب، »موقف تركيا من الثورة السورية«، جريدة العرب، العدد 9331، 2013/9/25، ص12. 
3.  علي حسني باكري، حتوالت املوقف الرتكي من األزمة السورية، األبعاد اآلنية واالنعكاسات املستقبلية، 

الطبعة االوىل، ) بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات الدولية، 2012(، ص 616. 
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وكذلك بتاريخ 2011/4/24، وكان فحوى هذه البيانات النصح والتوجيه للحكومة 
السورية، أي أن حبل التواصل مع النظام ما زال قائًما1، حىت تصاعد املوقف الرتكي 

ملطالبة الرئيس السوري بالرحيل واإلصرار على ذلك . 

لقد كانت تركيا حاضرة متاًما يف خضم الثورات العربية مجعاء، وألقت بكل 
ثقلها السياسي واالقتصادي يف جمريات األحداث، وهي يف حالة استيحاء مستمر 
لتارخيها القدمي والطويل يف املنطقة، ورغم أن هذا التدخل الرتكي يف الشأن العريب، 
الذي ال تراه تركيا شأًنا عربًيا داخلًيا، قد أورث اجلمهورية الرتكية خالًفا سياسًيا مع 
دول مهمة وذات ثقل سياسي مهم يف املنطقة، وهلا دورها اإلقليمي الفاعل مثل سوريا 
وإيران، إال أن ذلك مل يكن عائًقا أمام استمرار اخنراطها يف جمريات األحداث اليت 
ظهرت فيها بدور الالعب الرئيس والفاعل املؤثر الذي ال يقل دوره عن دور القوى 

العظمى ذات اهليمنة والنفوذ يف املنطقة2. 

1.  املرجع السابق، ص 627-624.
2.  حممد نور الدين، تركيا والثورات العربية، هل هي ميكيافلية جديدة، 2011/4/11،

 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/04/11/224797.html
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نحو مجتمع سلمي )اإلصالح االجتماعي(

إن احلديث عن النهضة بكل مفاصلها وجوانبها ال بد له من بيئة اجتماعية مستقرة، 
األساسية  الركيزة  االجتماعية  العدالة  فيها  وتكون  والتحول،  التغيري  إحداث  تتقبل 
يف خلق بيئة اجتماعية متجانسة ومستقرة قابلة لعملية النهوض والتطور، ذلك أنه 
يف حمطات تارخيية كثرية طغى امللف اخلارجي على اهتمام قيادة الدولة وترك ذلك 
أثرًا سلبًيا على الشؤون الداخلية يف الدولة، واليت انعكست على احلياة العامة لكل 
اخلارجية  التحديات  يف  الغرق  جتنب  حاول  والتنمية  العدالة  حزب  لكن  املواطنني، 

وإمهال الشأن الداخلي. 

 استطاع احلزب أن جيمع مبهارة بني االهتمام بالوضع الداخلي، واستطاع كذلك أن 
جيمع بني القيم السياسية وبني ممارسة السياسة من خالل برامج وأدوات السياسة، 
احلياة  مبتطلبات  اهتمامه  على  أردوغان  طيب  رجب  الوزراء  رئيس  يؤكد  ذلك  ويف 
العامة لألفراد واملواطنني، وقد أدرك جيًدا حينما كان عمدة إسطنبول أمهية التواصل 

مع الناس1.

العديد من اإلصالحات يف الشأن االجتماعي، حيث إنه ينظر  وقد أجرى احلزب 
إىل مجيع املواطنني األتراك على أهنم متساوون يف احلقوق بغض النظر عن اجلنس أو 
العرق أو الدين، ويرى أن اجلمهورية الرتكية تقوم على العلمانية والدميقراطية والقانون 

والعمليات االجتماعية واحلضارية وحرية املعتقد وتكافؤ الفرص2.

ينتهجوا سياسات حتقق أكرب قدر ممكن  أن  العدالة والتنمية  حاول مؤسسو حزب 
من التوازن يف العالقات اخلارجية والشأن الداخلي حبيث ال يطغى أي جانب على 

1.  حبيب ، 2009، ص 121.
2.  مسر حسان، الدور التنموي الرتكي يف األراضي الفلسطينية احملتلة يف داخل حكومة حزب العدالة 

والتنمية، ) نابلس: رسالة ماجستري، جامعة النجاح، 2002( ص 31.
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اآلخر، فانطلق احلزب برؤية فكرية جديدة وفلسفة جديدة اعتقد املؤسسون أهنا أكثر 
انسجاًما مع الواقع السياسي الرتكي، وأكثر تكيًفا مع البيئة احلزبية الداخلية. فأعاد 
طرح نفسه للجمهور بصيغ أخرى حياول من خالهلا أن يكون قريًبا من خمتلف شرائح 
اجملتمع الرتكي، بغض النظر عن أعراقهم وأفكارهم وانتماءاهتم، فلم يعط لنفسه صبغة 
بأنه حزب  الناس، وبالتايل مل  يعرِّف نفسه  بفئة من  معينة أو اجتاًها حمدًدا خاًصا 

إسالمي، وإمنا ابتعد عن كل ما يفهم منه أن للحزب برناجًما إسالمًيا 1. 

وقد أكد احلزب يف املادة الرابعة من نظامه الداخلي على جمموعة من املبادئ واألسس 
اليت يؤمن هبا ويدافع عنها، وأمهها إميان احلزب بأن األمة الرتكية أمة واحدة ال تتجزأ 
الناس مجيًعا يف  اإلنسان، مؤكًدا على حرية  اهتمامه  مع وطنها ودولتها، وأن حمور 
العقيدة والفكر بغض النظر عن العرق أو اللغة أو اختالف اجلنس، ورافًضا كل أشكال 
التمييز اليت ال تتوافق مع أسس اجملتمع الدميقراطي، ومشدًدا يف ميثاق تأسيسه على 
حق األفراد يف احلياة كما يعتقدون، وضمان حرية الفكر والتعبري هلم كما يشاؤون 2.

العامة مبختلف  كما يقدم احلزب نفسه مدافًعا قوًيا عن حقوق اإلنسان واحلريات 
وخالل  السياسية.  احلرية  أو  الفكرية  احلرية  أو  الدينية  احلرية  سواء كانت  أنواعها، 
قادة احلزب  الدولة واحلكومة، بذل  قيادة  منفرًدا يف  فيها  الذي ظل  مسرية احلزب، 
جهًدا كبريًا يف إرساء قواعد العدالة بني خمتلف فئات وطبقات اجملتمع الرتكي، وأمهها 
العدالة االجتماعية والعدالة يف التوزيع وتكافؤ الفرص، وقد نصت املادة الرابعة من 
امليثاق التأسيسي حلزب العدالة والتنمية على أن الدولة الرتكية تؤمن مبا أقرته احلضارة 

اإلنسانية املعاصرة من مبادئ حقوق اإلنسان واحلريات العامة 3.

1.  خالد احلروب، تركيا إسالمية علمانية، جملة وجهات نظر، العدد 117 . اكتوبر 2008، ص6.
2.  املوقع الرمسي حلزب العدالة والتنمية الرتكي. املادة الرابعة من النظام الداخلي، 2014/5/20.

 http://eng.akparti.org.tr/english/partyprogramme.html 
3.  املرجع السابق.
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تأيت من  نتائج  بأي  يتمسك  أنه  ويعلن  الدميقراطية،  مببادئ  احلزب  يتمسك  لذلك 
االقرتاع، ويؤكد على نشر معاين  خالل عملية دميقراطية، وتتم من خالل صناديق 
الدميقراطية يف أوساط اجملتمع الرتكي، حىت يصبح العمل املؤسسي الدميقراطي أصاًل 

من أصول العمل السياسي يف اجلمهورية الرتكية.

 ويف الوقت الذي يتمسك فيه بالقيم واملثل العليا والتاريخ العريق لإلمرباطورية العثمانية، 
فإنه حريص جًدا على مواكبة التطور، واالستفادة من التطورات احلاصلة يف العامل يف 
شىت نواحي احلياة، من خالل املوازنة بني القدمي واجلديد واألصيل واحلديث، لذلك 
فإن احلزب يعترب نفسه حزًبا دميقراطًيا حمافًظا، جيمع بني العقالنية والتوافق، ويزاوج بني 

القيم التقليدية واحلداثة1. 

ويف إطار سعيه لكسب رضا الشعب الرتكي، فقد جلأ إىل أسلوب ناجح يف العمل 
السياسي الداخلي من خالل استخدام خطاب إعالمي يتفق مع اجلميع وال يتجه 
حنو الصدام واخلالف مع أحد، متاًما كما استخدم أسلوبه الدبلوماسي يف سياساته 
الدولية  احملافل  من  يف كثري  واضًحا  أثرًا  وتركت  جناًحا كبريًا،  القت  اليت  اخلارجية 
واإلقليمية، لذلك فقد ُوصف احلزب بأنه احلزب املعتدل الذي ال يعادي الغرب ويتبىن 
رأمسالية السوق، مع تأكيده على أن اقتصاد الدولة منظم ومراقب، وحيرص على عدم 

استخدام الشعارات الدينية يف خطاباته السياسية 2.

ويعطي احلزب أمهية خاصة ملفهوم الدولة االجتماعية اليت تعترب هنًجا ليحىي اإلنسان 
على  القائمة  التمثيلية  للدميقراطية  اهتماًما كبريًا  احلزب  يويل  حياة كرمية، كما 
معاين  لتحقيق كل  املدين،  اجملتمع  مؤسسات  ووجود  واملنافسة  واملشاركة  التعددية 
العائلة هي مؤسسة اجتماعية  الدولة احلديثة، وعلى الصعيد االجتماعي يرى بأن 

1.  حبيب، 2009، 122.
2.  حمسن صاحل، تركيا والقضية الفلسطينية،) بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2013(، 

ص 632.
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تقوم بوظيفة اجلسر بني املاضي واملستقبل، وبالتايل هي أساس للمجتمع الرتكي 1.

ومتثلت أهم اإلصالحات واإلجنازات اليت قام هبا احلزب يف اهتمام احلكومة الكبري 
باجلانب الصحي، حيث اتبعت احلكومة سياسة نظام طبيب العائلة يف كل املدن 
عام 2010، وأقامت ما بني عامي 2002 و2010 ما يقارب 251 مستشفى، 
إضافة اىل 1028 مستوصًفا، وارتفعت ميزانية وزارة الصحة اىل 13.4 مليار لرية 

تركية سنة 2010 2.

إن أهم اإلجنازات اليت حققها حزب العدالة والتنمية على الصعيد اجملتمعي تتمثل يف 
حالة االنسجام والوئام بني خمتلف شرائح اجملتمع الرتكي، نظرًا لتعدد أعراقه وأجناسه، 
العثمانية يف هناية  الدولة  اليت مرَّت هبا  الثقافية والسياسية  التطورات  حيث سامهت 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يف تكوين اهلوية الرتكية املعاصرة، وظهرت يف 
تركيا مطالب وصراعات تتعلق باهلوية الدينية والعرقية، ورًدا على ذلك اختذت الدولة 
طابًعا حمافًظا ومتشدًدا، يقوم على أساسني، مها القومية والعلمانية املتشددة، وذلك 

ملواجهة احلركات الثقافية والسياسية اليت تسعى إىل التغيري3.

وقد اعترب صموئيل هنتنغتون تركيا من أكثر الدول اليت تعاين من حالة تأزم يف اهلوية، 
وقد وصفها بالدولة املمزقة اليت حياول قادهتا جعلها جزًءا من الغرب رغم أن ثقافتها 
وتارخيها وتقاليدها ليست غربية، وقد أدرك وزير اخلارجية أوغلو هذه اإلشكالية وأشار 
إىل خطورة أزمة اهلوية اليت يعيشها اجملتمع الرتكي ومدى خطورة ذلك على النسيج 

االجتماعي يف تركيا 4.

1.  املوقع الرمسي حلزب العدالة والتنمية الرتكي. املادة الرابعة من النظام الداخلي، 2013/12/1.
 http://eng.akparti.org.tr/english/partyprogramme.html   

2.  السعيد، 2013، 472.
3.  حممد ثلجي،  أزمة اهلوية يف تركيا.. طرق جديد للمعاجلة، تركيا بني حتديات الداخل ورهانات اخلارج، 

الطبعة االوىل، ) الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، 2009( صفحة 88-87.
4.  املرجع السابق، 88.
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هذه  جتاوز  يف  جهوًدا كبرية  والتنمية  العدالة  بذلت حكومة حزب  ذلك  على  بناء 
املشكلة وحتقيق التوافق بني أبناء الشعب الرتكي، ويف اجملال التطبيقي تبنت العديد من 
السياسات، واختذت الكثري من اإلجراءات اليت تسهم يف جناح اخلطط االجتماعية.

السياسات االجتماعية 

متثلت السياسات االجتماعية اليت اتبعها احلزب فيما يلي: 

تبىن احلزب شعار الدولة االجتماعية. . 1

منذ عام 2002 ارتفعت النفقات االجتماعية ستة عشر ضعًفا كما ارتفع الناتج . 2
احمللي ثالثة أضعاف، كما مت صرف املساعدات النقدية إىل األرامل بشكل منظم 
حيث حصلت 192109 امرأة على دعم نقدي منظم، وكانت سياسة احلزب 
لألسرة،  االجتماعي  الدعم  برنامج  نفسها يف مشروع  تعرّب عن  اجملال  هذا  يف 
وكان القصد من هذه الفكرة تقدمي املساعدة بداًل من طلبها، وذلك حفاًظا على 

مشاعر املواطنني أثناء تطبيق السياسات االجتماعية.

رسم احلزب سياسة اجتماعية قال أهنا ستكون مناسبة لرتكيا عام 2023، تقوم . 3
على اعتبار أن األسرة هي األساس حلفظ القيم األساسية واألخالقية والروحية 

لرتكيا عام 2023، ومبوجب ذلك يتجه احلزب إىل:1

اجملتمع  أطراف  متسك  خالل  من  وذلك  االجتماعي  الوعي  منسوب  رفع  أ-     
مبصطلح العائلة، وتطوير السياسيات الفعالة لتعزيز املؤسسة الزوجية وحفظ الوحدة 
األسرية واحلفاظ على قيمة األسرة، وتشكيل منظومة اخلدمة االستشارية االجتماعية 

اليت تصل إىل كل عائلة، ورفع املستوى املعيشي، والقضاء على الفقر.

1.  املوقع الرمسي حلزب العدالة والتنمية الرتكي، 2015/11/15.
 http://eng.akparti.org.tr/english/partyprogramme.html
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      ب - إنشاء مراكز الدعم العائلي، وفتح مراكز اإلصالح واخلدمة االجتماعية 
لألسر كافة، واالهتمام باألمن االجتماعي والسكن والتعليم وتوزيع الدخل بشكل 
متزن وضمن رؤية متكاملة، إضافة إىل وجود سياسات خدمة اجتماعية لألسر الرتكية 

يف الغربة.

     ج - فتح املراكز اليت هتتم بتوعية املرأة الرتكية، كما مت افتتاح مراكز منع العنف 
جتاه  متشددة  سياسة  واتُّبعت  عام 2012،  حمافظة حىت  أربع عشرة  يف  املرأة  ضد 
ممارسة العنف مع النساء، كما تبىن احلزب إسرتاتيجية وطنية فيما يتعلق برتبية األطفال 
واجليل الناشئ قوامها التمسك بالقيم اإلنسانية ورفع قيمة التعليم والقيم األخالقية 
وتعزيز الثقة بالنفس من خالل منظومة شاملة ترتكز يف األساس على البيئة املنزلية 

وتتم مبشاركة أطراف اجملتمع كافة.

     د - تبين سياسات تزيد االهتمام بقطاع الشباب يف النواحي االجتماعية والتعليمية 
والرفاهية واإلصالح وإعادة التأهيل وزيادة فرص العمل، فقد زادت احلكومة من فرص 
االقرتاض واملنح وزيادة التدريب املهين، واالجتاه حنو تشجيع املبادرات الشبابية حيث 
أيًضا يف  الضرائب، وسامهت احلكومة  الشباب من  اليت يؤسسها  الشركات  أعفيت 
واالجتماعية  احلقوقية  األنشطة  زادت  ذلك  اىل  إضافة  الشركات،  تأسيس  تكاليف 
والسياسية واالقتصادية والثقافية اليت يقوم هبا الشباب، مما يزيد من فرصهم يف املسامهة 

يف صنع القرار.

أما فيما يتعلق بذوي االحتياجات اخلاصة، فقد ُهيئت املدن واملباين العامة واألماكن 
العامة حىت تصبح مناسبة لالستخدام من قبل ذوي االحتياجات اخلاصة، ويف عام 
العامة 6436  اإلدارة  اخلاصة يف مؤسسات  االحتياجات  2002 كان عدد ذوي 
القطاع  أما يف  موظًفا،  إىل 20563  عام 2012  ارتفع يف  العدد  أن  إال  موظًفا، 
اخلاص فكان العدد 10226 يف عام 2002، وارتفع إىل 37982 يف عام 2012، 

وذلك نتيجة حمفزات كثرية هبذا الشأن تقوم احلكومة بتقدميها للقطاع اخلاص. 
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عن  االجتماعية  والسياسات  األسرة  وزارة  أعلنت   2015 عام  من  أيار  شهر  ويف 
أمهها  ومن  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  املعاقني  جديدة خبصوص  إجراءات  حزمة 
إعالن الدوائر احلكومية الرتكية عن شروعها يف توظيف 4682 موظًفا جديًدا من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، كما أن عدد الذين يتلقون خدمات الرعاية املنزلية من 
قبل الوزارة قد بلغ 460.285 معاًقا ابتداء من شهر نيسان من عام 2015، ومع 
االنتهاء من التوظيفات اجلديدة يكون العدد اإلمجايل للموظفني من فئة املعاقني وذوي 

االحتياجات اخلاصة قد جتاوز أربعني ألف موظف 1.

1.  املرجع السابق.
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اإلصالح في مجال التعليم  

املتعلم،  الشباب  نسبة  فيه  ترتفع  البشرية يف جمتمع  الثروة  استثمار  اجته احلزب حنو 
بعد أن أقر حبالة الفشل التعليمي الذي مترُّ به الدولة يف مناحي البالد، حيث تبدو 
النظام  أو  التعليمية  السياسات  من جانب سواء يف  أكثر  الفشل يف  ذلك  مظاهر 
التعليمي الذي حتوَّل إىل ساحة للصراعات األيديولوجية، باإلضافة إىل عدم وجود 
مراكز حبثية متخصصة ختدم الدولة واجملتمع نتيجة غياب االهتمام بذلك سواء من 
احلوافر  تقدمي  أو من حيث  العلمي  البحث  لتطوير  الالزمة  امليزانيات  حيث وجود 

وتبين االبتكارات العلمية.

 لذلك كانت خمرجات النظام التعليمي بعيدة عن واقع الدولة وال تفي باحتياجات 
اجملتمع، خاصة من حيث إجياد حلول عملية على أسس علمية ملشكالت البطالة 
والتخلف وتراجع املؤسسات التعليمية. يف ظل ذلك بدأت حركة اإلصالح التعليمي 
اليت تبنتها حكومة حزب العدالة والتنمية، واليت متتد عمودًيا وأفقًيا يف اجلسم التعليمي، 
وذلك باتباع منهجية إصالحية تالئم الواقع الصعب للدولة. ومن أهم مرتكزات احلركة 

اإلصالحية يف اجملال التعليمي: 1

1 وضع سياسات تعليمية جديدة، ترفع مرحلة التعليم اإللزامي، حيث أصبحت مدة 
التعليم اإلجباري اثنيت عشرة سنة بداًل من مثاين سنوات، وفق نظام تعليمي عرف 
ب )4+4+4(، ويشري هذا النظام إىل مراحل التعليم الثالث، مدة كل مرحلة أربع 
سنوات، حبيث ال يتم االنتقال إىل املرحلة األخرى إال بعد اجتياز املرحلة اليت تسبقها، 
إضافة إىل العمل على إجياد مناهج تعليمية أساسية تناسب التطورات العلمية احلديثة.

الرتبية  التعليمية، حيث أصبحت ميزانية وزارة  الالزمة للمؤسسات  2 توفري األموال 
يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية هي الكربى، وهي املرة األوىل اليت تكون فيها 

1.  املرجع السابق.
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العديد  إنشاء  للوزارة  ذلك  أتاح  وقد  الدفاع،  وزارة  ميزانية  من  أكرب  الرتبية  ميزانية 
من املؤسسات التعليمية اجلديدة، فقد أُنشئت تسع وأربعون جامعة حكومية، حىت 
جتاوزت اجلامعات احلكومية املئة جامعة، كما أُنشئت تسع وعشرون جامعة أهلية، 

فأصبحت اجلامعات األهلية تتجاوز اخلمسني جامعة1.

3 االنفتاح العلمي واملعريف وتقدمي املكافآت واحلوافز وتشجيع املتفوقني وتقدمي املنح 
والبعثات اخلارجية بشكل يتزايد سنوًيا، وتقدمي الدعم لالبتكارات والعلماء والباحثني، 
كذلك التوجه حنو تقدمي البعثات الدراسية للطالب األجانب الراغبني يف الدراسة يف 

اجلامعات الرتكية وخاصة من البالد العربية.

التعليمية  املؤسسات  السياسي يف  التدخل  التعليم وجتنب  على  قيود  4 عدم وضع 
الدينية، حيث أصبح من حق  العلوم  فيها  العلوم مبا  وإتاحة احلرية الكتساب شىت 
املواطنني أن يعرفوا عن أدياهنم دون مضايقات وقيود أو تدخالت أمنية كما يف العهود 

السابقة.

واملتابعة  التوجيه  حيث  من  التعليمية  العملية  يف  األسرة  دور  تفعيل  حنو  التوجه   5
واملراقبة، وذلك من خالل توفري احتادات مشرتكة بني املدارس والعائالت توضع من 
قبل خرباء وخمتصني يف علم االجتماع ومناهج التعليم ونظم اإلرشاد الرتبوي والتعليمي 

والنفسي.

6 توفري ميزانيات خاصة لدعم وتطوير املشاريع البحثية يف اجلامعات واملراكز البحثية 
الدولة واجملتمع، حبيث تكون مراكز  اليت حتتاجها  اجملاالت  املتخصصة، وخاصة يف 
األحباث واجلامعات على صلة باجملتمع واحتياجاته، كما تتجه املخرجات البحثية إىل 

معاجلة املشكالت واألزمات الناشئة وتسهم يف حتقيق أهداف الدولة بشكل عام. 

والتنمية يف  العدالة  قادهْتا حكومة حزب  اليت  اإلصالحية  احلركة  مفاصل  أبرز  هذه 

1.  السعيد، 2013، 472.
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إطار االهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وقد ظهرت جناحات تلك اخلطة يف جماالت 
كثرية، إذ يوضح التقدم العلمي يف أكثر من اجتاه احلجم الكبري من اإلجنازات العلمية 
العلمي واسًعا دون  البحث  السياسات اجلديدة، وأمهها إطالق  انعكست عن  اليت 
قيود، وكانت تلك احلركة يف جوهرها تتجه حنو االستثمار يف العقل البشري واستثمار 
املوارد والطاقات البشرية يف عملية النهضة اليت حمورها باألساس هو العنصر البشري، 

أًيا كان جماهلا وسياقها، وأًيا كان شكلها، اقتصادًيا كان أم سياسًيا أم اجتماعي.

 لكن على اإلطالق، يبقى العلم دون منازعة أو مقارنة، هو احلقل األول واألساس 
إلحداث هنضة شاملة ترتقي باإلنسان أواًل، عرب إجياد جمتمع العلم واملعرفة يف جماالت 
اليت تبين  العلوم االجتماعية واإلنسانية  الطبيعية والتكنولوجيا احلديثة، وقبلها  العلوم 
اإلنسان فكرًا وقيمة وسلوًكا، حىت يكون قادرًا على صوغ منظومة كاملة ضابطة جململ 
والفكرية  احلضارية  اخللفيات  مع  وتنسجم  الواحد،  اجملتمع  داخل  البشري  النشاط 

للمجتمع، ومع اهلوية الثقافية والبيئة االجتماعية إلنسان هذا اجملتمع.

ليست املشكلة يف كثري من البلدان املتأخرة موضوعية من حيث املقدرة على حماكاة 
العلم احلديث يف اجملال الصناعي والتكنولوجي أو يف اجملال اإلنساين واالجتماعي، 
إمنا املشكلة يف البيئة احمليطة اليت أدت إىل نزيف هائل من العقول البشرية جتاه الغرب، 
وأحسنت الدول املقصودة استثمارها واالستفادة منها عرب التوجيه واحلوافز واستغالل 

الطاقات.
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اإلصالح االقتصادي

حظي املوضوع االقتصادي باهتمام كبري يف سياسة حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إىل 
احلكم، فقد رمست تركيا اخلطة االقتصادية اخلارجية وفق إسرتاتيجيتها اجلديدة الشاملة، 
وقد سارت اخلطة االقتصادية وفق مسارات مدروسة، منها استكمال اجلهود الساعية 
لالنضمام إىل االحتاد األورويب، والتوجه حنو إقامة شراكات جديدة مع العامل العريب، 
مبا يساهم يف توسيع االقتصاد والشراكة يف املنطقة، وإجياد جمال اقتصادي جديد حنو 

آسيا الوسطى بعد اهنيار االحتاد السوفيييت، وإعطاء السياسة الرتكية الطابع الشرقي 1.

حلزب  جًدا  داخلًيا كبريًا  حتدًيا  لرتكيا؛  الصعب  االقتصادي  الواقع  هذا  ل  شكَّ وقد 
العدالة والتنمية عندما توىل مقاليد احلكم وأصبح مسؤواًل عن إدارة الدولة بكل ما 
فيها من تعقيدات وأزمات، فقد كانت تركيا تعيش أزمة اقتصادية كبرية عشية وصول 
احلزب إىل احلكم عام 2002، وكانت الدولة مترُّ باهنيار مايل وجتاري كبري جًدا، فعلى 
صعيد النمو االقتصادي كانت النسبة 3% حىت العام 2002. وكان متوسط دخل 
الفرد ال يزيد على 3000 دوالر، بينما ال يزيد الناتج احمللي على 300 مليار دوالر 2.

 وظهرت هذه األزمة جلية يف اختالل األوضاع املالية للبنوك وارتفاع معدالت العجز 
العمالت  من  الدول  احتياطي  اخنفاض  إىل  إضافة  اخلارجية،  الديون  حجم  وزيادة 

األجنبية وارتفاع سعر الفائدة بشكل مستمر 3.

كانت هذه األزمة من املهمات أمام حزب العدالة والتنمية الذي ما زال حديث عهد 
بالسلطة، ال بل تفاقمت أزمة البالد االقتصادية حىت فقدت اللرية الرتكية أكثر من 

1.  منري احلمش، وجهة نظر عربية يف واقع العالقات االقتصادية العربية الرتكية، ) الدوحة: املركز العريب 
لألحباث ودراسة السياسيات،  2012( ص 206.

2.  نصار، فاتن نصار، العدالة والتنمية الرتكي.. أربعة أسباب وراء الفوز،، 2011/6/15.                 
www.alamatonline.net
3.  اوزتزرك . 2010 . ص49.
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70% من قيمتها احلقيقية، إزاء ذلك كله وضعت احلكومة الرتكية، بقيادة احلزب، 
داخل  االقتصادية  العالقات  تفعيل كافة  على  تقوم  الدولة  إلنقاذ  اقتصادية  خطة 
الرؤية االقتصادية اجلديدة  املتاحة، وقامت  الدولة، واالستفادة من كل اإلمكانيات 
على أساس تصويب عالقة الفاعلية واإلنتاج لتحقيق األهداف املرجوة من اخلطة 1.

طبقت اخلطة والربامج االقتصادية اجلديدة بشكل متكامل حبيث حققت جناًحا كبريًا 
يف زمن قياسي، وسجل االقتصاد الرتكي حتواًل جذرًيا خالل الفرتة املمتدة من العام 
2002 إىل العام 2008. فقد ارتفع الناتج القومي من 300 مليار دوالر إىل 750 
ليصل إىل 10000 دوالر. إضافة إىل  الفردي  الدخل  مليار دوالر. وارتفع معدل 
االخنفاض املستمر يف معدالت التضخم والزيادة املضطردة يف حجم االستثمارات. 
وقد احتلت تركيا املرتبة السادسة عشرة اقتصادًيا على مستوى العامل واملرتبة السادسة 

على املستوى األورويب 2.

وارتفع حجم االقتصاد الرتكي من العام 2002 ضعف ما كان عليه، فوصل إىل 1.1 
ترليون دوالر، وشكلت تركيا أكرب اقتصاد يف الشرق األوسط، ونتيجة هلذه السياسات 
باألزمة  تتأثر  فلم  جًدا  قوية  الرتكية  البنوك  أصبحت  واحلكيمة  املتقدمة  االقتصادية 
الرتكية  احلكومة  استطاعت  وبذلك   .2008 عام  العامل  اجتاحت  اليت  االقتصادية 
التغلب على أهم املشاكل اليت واجهتها، وحققت يف زمن قياسي هنضة اقتصادية كبرية 

انعكست آثارها على جممل احلياة يف تركيا.

وقد قامت هذه النهضة على إسرتاتيجية اقتصادية وضعها حزب العدالة والتنمية لتحقيق 
التكامل االقتصادي يف املنطقة، فهي عضو يف منظمة التعاون االقتصادي األورويب، 

1.  غول، 2013، ص 119.
1.  ابراهيم اوزتورك ،  التحوالت االقتصادية الرتكية بني عامي 2002-2008، حترير حممد عبد العاطي، 
تركيا بني حتديات الداخل ورهانات اخلارج، الطبعة االوىل، ) بريوت: الدار العربية ناشرون، الدوحة: مركز 

اجلزيرة للدراسات،  2010(، ص47.



48

منهجية التغيير لدى حزب العدالة والتنمية في تركيا

وعقدت اتفاقية للتفاهم اجلمركي مع دول االحتاد األورويب منذ 12 عاًما، وهي عضو 
يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، ومن أول عشرة أعضاء يف رأمسال البنك السعودي للتنمية، 
ولديها اتفاقية للتعاون اإلسرتاتيجي مع دول جملس التعاون اخلليجي، وعقدت اتفاقية 
التكامل االقتصادي مع الدول العربية، وقد قامت اإلسرتاتيجية االقتصادية اجلديدة 
على اجتاهني رئيسني، األول هو خلق جمال اقتصادي جديد يف آسيا الوسطى، والثاين 

إقامة شركات جديدة مع الدول العربية وتطوير التعاون التجاري معها 1. 

وسبب ذلك وجود احلوافز التجارية الكثرية لرتكيا يف املنطقة العربية، منها أن البالد 
العربية متثل سوًقا كبريًا للبضائع الرتكية، والقرب اجلغرايف مع العامل العريب الذي يسهِّل 
عملية نقل البضائع، وكذلك الرغبة لدى الشعوب العربية يف شراء املنتجات الرتكية، 
كذلك من احلوافز املهمة جًدا لرتكيا يف العامل العريب؛ عامل النفط، وخاصة يف منطقة 
ل دافًعا رئيًسا لرتكيا لتطوير عالقاهتا االقتصادية مع تلك الدول  اخلليج العريب، مما يشكِّ

الغنية واليت متتلك ثروات نفطية هائلة 2.

كذلك سعت تركيا إىل عمل عالقات جيدة مع العراق الذي ميتلك ثروات نفطية 
هائلة أيًضا، فقد سعت تركيا إىل االستفادة من اجلوار العراقي يف مسألة النفط، حيث 
حاولت عام 2009 و2010 االستفادة من عقود تطوير حقول نفطية يف العراق، 

وقد حصلت تركيا على ثالثة عقود للنفط والغاز.

االتفاق  ساعد  حيث  البلدين،  بني  التجارية  العالقات  تطوير  يف  سبًبا  ذلك  وكان 
على إنشاء أنبوب النفط اخلام األمر الذي ساعد يف تطور العالقات االقتصادية بني 
تركيا والعراق، وأدى إىل تنمية ميزان التبادل التجاري بنسب كبرية، كما ارتفع حجم 
العراق، حىت بلغ حجم  الرتكي إىل  املقاوالت من اجلانب  السلع واخلدمات وعقود 

1.  احلمش، 2012، 205.
لألبحاث  العربي  المركز  الدوحة:   ( التركية،  العربية  الحرة  التجارة  منطقة  حوا،  هدى    .2

ودراسة السياسات، 2012(  ص 272.
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التبادل التجاري عدة مليارات من الدوالرات، كما زاد أيًضا اعتماد تركيا على العراق 
اقتصادًيا 1.

أدت هذه السياسة يف تطوير االقتصاد إىل زيادة القدرات االقتصادية يف تركيا، فقد 
أصبحت تركيا تتفوق على مجيع جرياهنا يف اإلجناز االقتصادي، إذ إهنا متتلك قاعدة 
صناعية واسعة، ومتتلك ثروات بشرية هائلة، وتتقدم فيها الزراعة بشكل واضح، وقد 

أصبحت متثل إحدى أقوى االقتصاديات الصاعدة. 

لعامي  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  يصدره  الذي  البشرية  التنمية  تقرير  يف  جاء 
2003 و2010، أن ترتيب تركيا سنة 2003 كان رقم 96 من بني 175 دولة، 
بينما سنة 2010 كان ترتيبها 83 من بني 169 دولة، أضف إىل ذلك زيادة الناتج 
يبلغ  الرتكي معدل منو سنوي  االقتصاد  الفردي، وقد حقق  الدخل  احمللي ومتوسط 

5.3%، وتوقفت موجات التضخم كما توقف تدهور اللرية الرتكية 2. 

كما أدت هذه السياسة اإلقليمية إىل بناء اقتصاد قوي، فقد أصبحت تركيا ثالث 
دولة يف العامل يف النمو، ورقم 17 يف االقتصاد العاملي، حيث تعترب احلكومة الرتكية 
من أجنح احلكومات يف إدارة تداعيات األزمة االقتصادية العاملية، فبالرغم من تلك 
األزمة بقي االقتصاد الرتكي حمتفًظا بكثري من عوامل قوته وقراراته، وهذا ناتج عن 
السياسة اليت اتبعها حزب العدالة والتنمية، واليت أدت إىل تطوير خططها االقتصادية 
العاملية، وقد جنحت هذه  باألزمة  يتأثر  الرتكي حىت ال  واحلفاظ على قوة االقتصاد 

السياسة يف إجناز برنامج داخلي لإلصالح السياسي واالقتصادي بشكل جيد 3.

1.  الجلبي، عصام الجلبي، النفط مرتكز أساسي للعالقات التركية العراقية، ) الدوحة: المركز 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2012(، 334.

والنموذج  البديل  العربي..  الوطن  في  الجديدة  التركية  األدوار   ، سليم  السيد  محمد    .2
اإلستراتيجي، ) الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2012( ص 480.

دراسات  مركز  عمان:  الخارجية،)  التركية  للسياسة  الجديدة  التوجهات  بوبوش،  محمد    .3
الشرق االوسط، مجلة دراسات شرق اوسطية، العدد 55. 2011( ص 505.
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مالمح التحول االقتصادي

فقد  و2005،   2000 عامي  بني  الرتكي  االقتصاد  يف  جذرية  تغيريات  حصلت 
اخنفض معدل التضخم من 70% إىل 7.6%، وارتفع متوسط دخل الفرد من الناتج 
للتجارة  بالنسبة  أما  القومي اإلمجايل من 2500 دوالر إىل 5000 دوالر شهرًيا، 
اخلارجية فقد ارتفعت قيمة الصادرات الرتكية من 36 مليار دوالر عام 2002 إىل 
مليار  مليار عام 2004، كما وصلت إىل 73.4  مليار عام 2003، و63   47
دوالر عام 2005، وزاد حجم التبادل التجاري بني تركيا ودول االحتاد األورويب بنسبة 
8% عام 2005 مقارنة بعام 2004، ويف ذلك تقدمت تركيا على دول أخرى مثل 
كوريا اجلنوبية وكندا واليت تعترب من الشركاء الرئيسيني لالحتاد، حيث أصبحت تركيا 

قريبة من اليابان اليت تعترب أكرب مصدر لالحتاد األورويب 1.

وحول جناح اإلسرتاتيجية االقتصادية اليت وضعها حزب العدالة والتنمية، يرى اخلبري 
االقتصادي الرتكي أمحد أوصال أن النجاح االقتصادي الرتكي يرجع إىل عدة عوامل، 
ومنها أن تركيا استطاعت حتقيق تنمية دون وجود عائد نفطي مثل الدول النفطية، 
حيث أن االقتصاد الرتكي مل يعتمد على املعونات األجنبية وإمنا اعتمد على نفسه، 
ويضاف إىل العامل االقتصادي تطبيق الدميقراطية وكفالة احلرية، وتفعيل دور اجملتمع 
املدين، والقيادة الفاعلة اليت تتابع النهوض االقتصادي والتطور املستمر، أضف إىل 
الداخلية واخلارجية،  القيود  االقتصاد من  برامج جديدة تؤدي إىل حترير  ذلك طرح 
والتحول من االسترياد اخلارجي إىل التصنيع احمللي، وإلغاء كافة أنواع الدعم، وختفيض 
نصيب الدولة يف النشاط االقتصادي، وقد أدى ذلك كله إىل جناح االقتصاد الرتكي 
طرًفا  تركيا  وأصبحت  اخلارجية،  التجارة  وتضاعف حجم  اخلارجي  الدين  واخنفاض 

فاعاًل ومنافًسا على املستوى العاملي2.
1.  صابر، 2012، ص526.

2.  أميرة البربري، اتجاهات العالقات المصرية التركية بعد ثورة يناير، 2013/4/11.
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent
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وحتدث أوصال عن أسباب كثرية ساعدت يف جناح النهضة االقتصادية الرتكية منها 
االستقرار  حققت  واحدة  حكومة  توجد   2005 عام  فمنذ  السياسي،  االستقرار 
السياسي الذي ساعد يف التنمية االقتصادية، وكذلك يف التغلب على العوائق القضائية 

والسياسية من خالل تقليص دور اجليش يف احلياة السياسية. 

لنجاح  الرئيس  السبب  أن  إسطنبول  جامعة  يف  االقتصاد  أستاذ  أرضال  فؤاد  يرى 
واالتصاالت  واملعلومات  والنقل  اللوجستية  التحتية  البنية  تطوير  هو  الرتكية  التجربة 
واستهداف أسواق جديدة لزيادة التجارة اخلارجية، وكذلك برنامج احلوافز للتصدير، 
وتوفري التمويل الالزم للمشاريع وتنمية أحباث السوق، واجتذاب املزيد من االستثمار 

األجنيب املباشر والرتكيز على املشروعات الصغرية واملتوسطة1 .

بعض الكتابات وصفت التجربة الرتكية يف الشأن االقتصادي باملعجزة االقتصادية، 
العدالة والتنمية منذ  فاجلمهورية الرتكية تعيش مرحلة حتول كبري حتت حكم حزب 
إمكانية  يؤكدان  السياسي  واستقرارها  لرتكيا  الدميوغرايف  والعامل   ،2002 عام 
استمرار املعجزة الرتكية حىت 2020 على األقل، مما يساهم يف ظهور أنقرة كقوة 
إقليمية. كذلك يوصف االقتصاد الرتكي بأنه أكرب اقتصاد يف الشرق األوسط، ومن 
املمكن أن تنافس تركيا كاًل من إسبانيا وإيطاليا حبيث تكون أكرب اقتصاد يف منطقة 

البحر املتوسط2 .

وقد ُأطلق على هذه التجربة وصف املعجزة نظرًا للتطور اهلائل الذي حصل خالل فرتة 
قصرية من الزمن، فعندما وصل حزب العدالة والتنمية إىل احلكم عام 2002، كانت 
األوضاع االقتصادية يف غاية السوء إذ مرت تركيا بأزمة اقتصادية عميقة وخطرية سنة 
التضخم  معدالت  وزيادة  النمو  معدالت  اخنفاض  األزمة  تلك  عن  نتج   ،2001

1.  املرجع السابق.
2.  سونر جاغايتاي،  املعجزة االقتصادية الرتكية، ، 2011/10/23.

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkish
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الفائدة،  الدولة إىل درجة كبرية جًدا، وارتفاع سعر  العجز يف خزينة  وارتفاع مقدار 
وعدم استطاعة القطاعات االقتصادية يف الدولة حتّمل ذلك كله، مما أدى إىل تدهور 
األوضاع االقتصادية، إال أن احلكومة اجلديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية عملت 

على حل الكثري من هذه املشاكل من خالل خطة اقتصادية رشيدة 1.
 حيث أدت هذه اخلطة إىل زيادة معدالت النمو، ونتج عنها: 2

ارتفاع حجم االستثمار حبوايل أربعة أضعاف ونصف وارتفاع حجم اإلنتاج ضعفني.. 1

ارتفاع معدالت استخدام رؤوس األموال من 75% إىل %80.. 2

القطاع . 3 واستثمارات   ،%300 بنسبة  اخلاص  القطاع  استثمار  معدالت  ارتفاع 
احلكومي بنسبة %100.

القطاع . 4 يف  و%22  اخلاص،  القطاع  يف   %39 إىل  االستهالك  نسب  ارتفاع 
احلكومي، وهذه مؤشرات على حل املشكلة اليت عاشتها تركيا عام 2001.

كان لإلدارة السليمة دور مهم يف معاجلة األزمة االقتصادية اليت اعتمدت بشكل كبري 
جًدا على استثمار الطاقات واخلربات والكفاءات، ويوضح منحىن الصعود االقتصادي 
الواقع  النجاح يف معاجلة  التنمية يف اجتاهات خمتلفة، ومل يكن  كيف سارت عملية 
االقتصادي املرتدي أمرًا يسريًا بسبب تراكم األزمات اهلائلة اليت متر هبا الدولة، وحجم 

الديون اخلارجية اليت أرهقت الدولة.

ومع ذلك مل تشّكل البيئة االقتصادية الصعبة عاماًل كاحًبا جلهود ونشاط احلكومة، 
فقد توفرت اإلرادة السياسية إلحداث التغيري الشامل، وكان العامل االقتصادي هو من 
يكشف عن نتائج اإلصالحات والسياسات اليت تبنتها احلكومة كوهنا األكثر احتكاًكا 

1.  اوزتورك، 2010، 49.
2.  املرجع السابق 
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حبياة املواطن العادي، وكان من أهم أسباب جناح املشروع االقتصادي؛ االستثمار اجليد 
لكافة الطاقات والعقول اإلبداعية وإشراك القطاع اخلاص يف عملية التنمية.

اعتمدت احلكومة على تقدمي احملفزات والتسهيالت اليت ال تعيق النشاط االقتصادي، 
وتقدمي العون يف تأسيس الشركات اليت ميلكها قطاع الشباب. وكان االعتماد على 
املكونات احمللية واستثمار املوارد الوطنية واالستغناء عن املعونات اخلارجية من أهم 

سياسات احلكومة.

الداخل الرتكي أو  التحرك يف مجيع االجتاهات، سواء على صعيد  أضف إىل ذلك 
بشكل  الصادرات  نسبة  ارتفعت  حيث  اخلارجية،  التجارية  العالقات  صعيد  على 
كبري جًدا وزادت نسبة اإلقبال على البضائع الرتكية، وأدى ذلك إىل إقبال كثري من 
إبرام كثري من االتفاقيات  العمالقة إىل  التجار وأصحاب رؤوس األموال والشركات 
التجارية سواء مع احلكومة الرتكية أو مع شركات القطاع اخلاص، ساهم ذلك يف دعم 
املنتج احمللي وتشجيع الصناعات الوطنية وارتفاع قيمة اللرية الرتكية، واخنفض حجم 
الديون بشكل تدرجيي، كما انعكست آثار السياسات االقتصادية بشكل مباشر على 

املواطن الرتكي، سواء طبقة رجال األعمال أو الطبقات العامة.

على الصعيد اخلارجي أصبحت تركيا من أفضل الدول يف املنطقة من حيث ازدهار 
التجارة وارتفاع معدالت التبادل التجاري وحترير العقود والبيوع والشراء، وخالل فرتة 
أعلنت  حيث  اخلارجية،  ديوهنا  من  جزًءا كبريًا  تسدد  أن  الدولة  استطاعت  قصرية 
عام  من  أيار  شهر  يف  املركزي  البنك  ديون  مجيع  بسداد  قيامها  عن  هنائي  بشكل 

2015، وأعلنت حينها أهنا على استعداد إلقراض صندوق النقد الدويل.
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اإلصالح السياسي

كانت اإلصالحات السياسية من أهم اإلجنازات اليت قام هبا حزب العدالة والتنمية، 
وهي أحد األسباب اليت رفعت من رصيد احلزب لدى الشارع الرتكي بشكل كبري جًدا، 
وعززت اجتاهه حنو اجملتمع املدين الذي يتساوى فيه اجلميع يف احلقوق والواجبات، 

حيث امتلك احلزب رؤية شاملة تنطلق من املصلحة الوطنية 1.

أيدولوجية  سياسية  رؤية  على  القائم  السياسي  اخلطاب  احلزب  قيادة  جتنبت  لذلك 
املواطنني  مجيع  إىل  ينظر  فاحلزب  اآلخر،  تلغي  أن  شأهنا  من  دينية  أو  عرقية  أو 
األتراك على أهنم متساوون بغض النظر عن اجلنس أو العرق أو الدين أو الفكر أو 
الرأي السياسي، ويرى أن اجلمهورية الرتكية تقوم على العلمانية والدميقراطية والقانون 

والعمليات االجتماعية واحلضارية وحرية االعتقاد والعدالة يف توزيع الفرص 2.

وبالتايل تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية إىل حتقيق وضمان احلرية ملواطنيها، من 
دون أن يرتتب على ذلك هتديدات ألمن تركيا على الصعيد الداخلي أو اخلارجي، وقد 
سامهت هذه اإلسرتاتيجيات يف إجراء العديد من اإلصالحات السياسية واالقتصادية 
والثقافية واالجتماعية اليت تتعلق بأوضاع األقليات الكردية والعلوية وهذا ساهم يف 

تزايد شعبية حزب العدالة والتنمية يف أوساط هذه األقليات. 

من  تعترب ضرورة  واألمن  احلرية  بني  وثيقة  إقامة صلة  أن  من  ذلك  تركيا يف  تنطلق 
ضرورات األمن القومي الرتكي، لذلك اجتهت احلكومة إىل حتقيق احلرية والدميقراطية 
يف آن واحد، واحلرية حبسب هذه الرؤية ال تتحقق على حساب األمن بل ال بد من 

حتقيق الغايتني مًعا 3. 
1.  بوبوش، 2011، 41.
2.  حسان، 2012، 13.

3.  حممد عبدالقادر،  حتوالت السياسة اخلارجية الرتكية يف عهد حزب العدالة والتنمية، الطبعة االوىل،   
) الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، 2012( ، صفحة 587.
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اجتهت احلكومة إىل إرساء قواعد اجملتمع املدين وإلغاء كل مظاهر حكم العسكر الذي 
يتناقض مع الدميقراطية ويقوض أركان العمل السياسي، من هنا واجه حزب العدالة 
والتنمية حتدًيا كبريًا يف سبيل نشر الدميقراطية وإهناء حالة تغلغل العسكر واجليش يف 
مؤسسات الدولة، وكان هذا التحدي الكبري مع املؤسسة العسكرية اليت أهنى الصداُم 
معها مجيَع األحزاب السياسية اإلسالمية السابقة، وكانت مسألة تقويض أركان النظام 
العلماين وإحالل نظام إسالمي مكانه هي الشبهة اليت ُيواجه هبا أعضاء األحزاب 
وقد  النفي،  أو  بالسجن  واإللغاء وألعضائه  باحلظر  احلزب  لينتهي مصري  السابقون 
تكررت االنقالبات العسكرية نتاج نفوذ وتغلغل املؤسسة العسكرية يف أجهزة الدولة. 

االنقالبات العسكرية 

تارخيًيا كان االنقالب العسكري األول عام 1908، وأعلن فيه دستور عام 1908، 
حيث ُخلع السلطان عبد احلميد الثاين وجيء إىل احلكم بضباط من مجعية االحتاد 
والرتقي 1، كما شهدت تركيا منذ سبعينيات القرن املاضي أربعة انقالبات عسكرية 
انقالب  جاء  ذلك  بعد  انقالب 1971/3/2،  مث  أوهلا يف 1960/5/27،  كان 
 1982 دستور  عنه  ونشأ  الرتكية  اجلمهورية  تاريخ  يف  انقالب  أكرب  وهو   1980
بتاريخ  التايل فوقع  الذي ثبَّت وجود العسكر يف كّل جماالت احلياة، أما االنقالب 

.2 1997/2/28

واجهت املؤسسة العسكرية حزب العدالة والتنمية بقوة ولكن ليس بشكل مباشر، 
وحاولت من خالل اإلعالم إثارة اخلوف من احلزب بسب اخللفية اإلسالمية لقادته، 
والتخويف مما أطلق عليه األجندة اخلفية اليت ال يراها وال يستطيع إثباهتا أحد، إضافة 

1.  طارق عبد اجلليل )2009( اجليش واحلياة السياسية.. تفكيك القبضة احلديدية، حترير حممد عبد 
ناشرون،  العربية  الدار  )بريوت:  االوىل،   الطبعة  اخلارج،  ورهانات  الداخل  حتديات  بني  تركيا  العاطي، 

الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، 2010(، ص87. 
2.  املرجع السابق.
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إىل ذلك فقد انضم العسكر إىل أحزاب املعارضة اليت يبلغ عددها يف تركيا أربعني 
العدالة  تباينات، يف مواجهة حزب  بينها من  حزًبا، واليت احتدت مجيعها، ورغم ما 

والتنمية.

لذلك فقد وصف حيدر يلدز أحد مسؤويل احلزب يف إسطنبول بأن احلزب خاض 
وعسكر  مدنيني  من  العلمانيني  غالة  احلزب  واجه  فقد  ومصريية،  شرسة  معركة 

وأصحاب رؤوس األموال واإلعالم املناوئ والكاره 1.

وقد كان العسكر آنذاك ميلكون صالحيات واسعة جًدا حصلوا عليها من دستور عام 
1982 الذي نتج عن أكرب االنقالبات العسكرية يف تاريخ اجلمهورية الرتكية، وقد 
مّكن العسكر من التدخل يف جماالت احلياة كافة، فنصت املادة 13 من الدستور على 
حظر األحزاب الدينية والفاشية واالشرتاكية، أما املادة 35 فنصت على حق اجليش 
للتدخل  للجيش  العلمانية، وكان هذا مدخاًل  والدستور واجلمهورية  األمة  يف محاية 
استخدام  حظر   96 املادة  يف  وورد  الدستور،  محاية  حبجة  احلياة كافة  مناحي  يف 
مصطلحات الشيوعية والفوضوية واالشرتاكية والفاشية والقومية والعرق واللغة واملذهب 
والطائفة، أو أي كلمات تعطي معاين متشاهبة، وقد أثار هذا الدستور يف الداخل 
الرتكي نقاًشا واسًعا باعتباره حيدُّ من احلقوق واحلريات األساسية مبا فيها حرية الكالم 

والتعبري الديين والتجمع 2.

وقد وصف احملامي واخلبري الدستوري ورئيس مجعية حقوق اإلنسان أوزتورك تورك 
عدم  على  تنص  اليت  الرمسية  األيديولوجية  نظرة  يعكس  بأنه  الدستور  هذا  دوغان 
احرتام حقوق اإلنسان وعدم احرتام مبدأ التعددية السياسية والقومية، فهو دستور 

1.  فهمي هويدي، االنقالب الدميقراطي يف تركيا، ) بريوت: املركز العريب الدويل للتضامن والتواصل،  نشرة 
التواصل الثقايف، العدد 10، 24 اكتوبر 2010 (، ص 9.

1.  ليام هاردي، »حالة دستور تركيا املفروضة«، الوسط البحرينية، 4 يناير 2009.
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ال يعرتف حبرية التعبري وال حرية األديان ويلزم اجلميع أن يكونوا أتراًكا بالقومية 1.
وجد حزب العدالة والتنمية نفسه أمام هذا الواقع الذي تسيطر فيه املؤسسة العسكرية 
على شؤون احلياة كافة، مدعومة بنصوص دستورية متنحها احلق يف التصرف والتدخل 
دون اعرتاض من أحد، ذلك أن االنقالبات العسكرية يف تركيا ختتلف عن االنقالبات 
يف العامل الثالث باعتبار أهنا تأيت حتت غطاء صيانة الدستور ومحاية مبادئ اجلمهورية 
التعايش  والتنمية  العدالة  أمام ذلك حاول حزب   .2 النظام والقوانني  واحلفاظ على 
مع املؤسسة بداية، مث سعى إىل تقليص صالحيات العسكر واحلدِّ من هيمنتهم على 
احلياة السياسية، وتوسيع دائرة احلريات السياسية واملدنية يف تركيا، وكانت وسيلته يف 
ذلك التعديالت الدستورية ومشاريع القوانني اليت من خالهلا يستطيع احلدَّ من نفوذ 

العسكر وحتجيم دورهم يف احلياة العامة ال سيما يف الشأن السياسي.

التعديالت الدستورية في مواجهة العسكر

التعديالت عام 2003 هتدف إىل احلدِّ من سلطة  الرتكي جمموعة من  الربملان  أقر 
جملس األمن القومي ومنها إمكانية تعيني شخص مدين ملنصب األمني العام جمللس 
تعيني هذا الشخص هي من اختصاص رئيس جملس  القومي، وأن صالحية  األمن 
الوزراء وليس من قبل رئيس األركان، وأن يعقد جملس األمن القومي كل شهرين بداًل 

من انعقاده كل شهر، ويكون دوره استشارًيا فقط 3.
كما قامت احلكومة الرتكية عام يف 2004 بإعداد جمموعة تعديالت دستورية هتدف 
إىل مزيد من تقليص دور العسكر، حبيث تتضمن التعديالت اجلديدة منع مشاركة 
ممثل لرئاسة أركان اجليش يف اجتماعات اجمللس األعلى للتعليم العايل، ومنح املواطنني 

حق رفع دعاوى أمام احملكمة الدستورية. 
1.  الشرقاوي، 2011، 2.

  www.tanweer.sd  .2009/6/3 ،2.  املؤثرات العسكرية على العملية السياسية يف السودان
3.  كمال حممد خوجة، »التعديالت اجلديدة على الدستور الرتكي حنو جمتمع مدين دميقراطي أورويب«، 

جريدة الرياض، 2013/8/8.
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إال أن التعديل الدستوري الذي متكن الربملان من إقراره يف شهر سبتمرب عام 2010 كان 
األكثر أمهية وتقدًما يف حتجيم دور العسكر، فقد تضمن هذا التعديل ستة وعشرين 
العدالة  املناهضة حلزب  العليا  القضائية  اهليئات  تنظيم  بإعادة  تتعلق  بنود  منها  بنًدا، 

والتنمية، وقد حظي هذا التعديل بتأييد من الشارع الرتكي بلغت نسبته %58  1.

وقد كانت أعمال الربملان الرتكي املستمرة يف حماوالت تعديل الدستور هي الطريقة 
املثلى للحدِّ من دور العسكر، واالجتاه حنو عملية حتول دميقراطي بعيدة عن هيمنة 
ونفوذ املؤسسة العسكرية وقادة اجليش، لذلك فقد مت تعديل دستور عام 1982 سبع 
عشرة مرة، بدًءا من عام 1987 ولغاية التعديل الدستوري الذي مت يف 2010/9/19، 

حيث كان الدستور يتألف من 194 مادة، خضعت مئة مادة منها للتعديل 2.

حزب  استطاع  العسكريون،  خلفه  يتحصن  الذي كان  للدستور،  التعديالت  هبذه 
ا للهيمنة العسكرية على السلطة واحلياة السياسية، عالوة  العدالة والتنمية أن يضع حدًّ
على ذلك فقد الحق القضاء الرتكي ضباًطا من اجليش حاولوا يف وقت سابق اإلطاحة 
باحلكومة عام 2003، حيث أصدر القضاء الرتكي بتاريخ 2012/9/21 أحكاًما 
قاسية حبق 300 ضابط ُأدينوا بالتآمر لإلطاحة باحلكومة عام 2003، كما تقرر منع 
معظم الذين حوكموا من ممارسة العمل يف القطاع العام، كان من بينهم قادة جيش 
اهتموا يف املشاركة يف مؤامرة ُأطلق عليها اسم مطرقة احلداد، اليت كانت هتدف إىل 
إزالة حزب العدالة والتنمية عن احلكم، وتعترب هذه احملاكمة من أكرب القضايا املتعلقة 

بالتآمر اليت شغلت القضاء الرتكي منذ العام 2007.

1.  املوقع الرمسي حلزب العدالة والتنمية الرتكي، 2014/10/23.
 http://eng.akparti.org.tr/english/partyprogramme.html 

2.  حممد الشرقاوي، االتراك فوضوا أردوغان احلكم وأرجأوا الدستور، 2011/6/14.
 http://www.almoslim.net/node/147959  
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وقد أعطت هذه التعديالت احلكومة الرتكية بقيادة حزب العدالة والتنمية القوة الكافية 
والثقة الكبرية للحديث عن انقضاء عهد االنقالبات العسكرية، ويؤكد ذلك رجب 
طيب أردوغان رئيس الوزراء بأن زمن االنقالبات العسكرية يف تركيا ذهب بال رجعة ولن 
يعود إىل البالد مرة أخرى، وأن من حياول التدخل يف الدميقراطية سيمثل أمام احملاكم 

وسيخضع للمساءلة.
إن معاجلة األزمة االقتصادية وإشكالية التفاهم مع العسكر كانتا أبرز التحديات الداخلية 
اليت واجهت حزب العدالة والتنمية، وقد استطاع احلزب ختطي هذين التحديني بنجاح 
كبري، فحقق تقدًما كبريًا على الصعيد االقتصادي، إذ تشري اإلحصائيات أن النهوض 
االقتصادي يف حالة مستمرة، كذلك جنح يف تفكيك القبضة احلديدية للعسكر الذين 
حكموا البلد بشكل فعلي وقادوا عدة انقالبات على احلكومات السابقة، حىت أن 
رئيس الوزراء أردوغان أعلن بشكل جلي أن ال رجعة إىل عهد االنقالبات، وأن البلد 

لن حُيكم إال من خالل صناديق االقرتاع. 
تلك هي أبرز التغريات اليت قام هبا حزب العدالة والتنمية فيما خيص املؤسسة العسكرية، 
ويف هذا السياق ميكن القول أن احلزب جنح يف حتقيق إجنازات كبرية يف اجتاهني، األول 
كان على صعيد سياسي ومعيشي حيث أوجد االرتباط بني صناعة القرار السياسي 
والواقع املعيشي الشعيب، وهو ما جعل إرادة الشعب سنًدا ودعًما له، والثاين الكشف 
العسكرية من خالل  العلماين، حيث استطاع حتييد املؤسسة  عن وسائل االستبداد 

الدستور مدعوًما بإرادة شعبية حقيقية 1.
وبالتايل فإن أبرز اإلجنازات اليت حققها يف هذا الشأن متثلت يف حتييد املؤسسة العسكرية 
وتقليص نفوذ اجليش، األمر الذي فتح اجملال إلعطاء جمال واسع للحريات، وتكريس 

معايري الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان وإلغاء حالة الطوارئ يف جنوب تركيا 2.
1.  رنا عبد العزيز مخاش، العالقات الرتكية اإلسرائيلية وتأثريها على املنطقة العربية، ) عمان: مركز دراسات 

الشرق األوسط، دراسات 58، 2010( ص 147.
2.  السعيد . 2013 . 471.
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ضرورة العدالة االجتماعية

البشر يف أعراقهم  الواسع اختالف  العدالة االجتماعية مبعناها  ال حيول دون تطبيق 
العقد  وانتماءاهتم، وهذه إحدى ركائز  وأدياهنم وأصوهلم، أو يف والءاهتم  وأنساهبم 
االجتماعي الذي مبوجبه يتساوى أفراد اجملتمع يف احلقوق والواجبات، وشّكل غياب 
العدالة االجتماعية معضلة رئيسة يف الدول واجملتمعات اليت ال حتتكم إىل دستور أو 
العالقة بني األفراد والدولة،  نظام كما ال يضبط نسق حياهتا عقد اجتماعي ينظم 
وحىت لو كانت غالبية اجملتمعات متجانسة إىل حد كبري تبقى املعضلة قائمة ومتمثلة 
واملمتلكات يف  الثروة  لتوزيع  الضابط  النظام  االجتماعية طاملا غاب  العدالة  بغياب 

الدولة.

 ويف ظل غيابه يبقى الوالء للسلطان واالنتماء للطبقة احلاكمة وأصحاب الوالءات 
والنفوذ السياسي واالقتصادي واملايل؛ هو الناظم إلدارة وتوزيع الثروات يف البالد، يف 
جمتمع ودولة تتغلغل فيهما أجهزة األمن بشكل عميق جًدا، ويف مثل تلك اجملتمعات 
ينحرف ميزان العدالة االجتماعية، بل ال توجد أصاًل، وقد أدى ذلك مبجمله إىل 
وجود جمتمعات غري مستقرة النتفاء العدالة االجتماعية اليت هي أهم مقومات استقرار 

اجملتمع والدولة. 

لقد أوجدت الطبقة احلاكمة وبطانتها واملتغلغلون يف أجهزهتا يف البالد املتأخرة قانوًنا 
خاًصا حيكم العالقات اإلنسانية يف جمتمعاهتا، ذلك هو قانون الواسطة وسلطة القوي 
وهو ما ليس له عالقة بأي من القيم اإلنسانية والقيم األخالقية، وبات من اجلزم أن 
ال سبيل إىل الوظيفة العمومية، كأبرز تطبيقات ذلك القانون أو غريها من احلقوق 

االجتماعية، إال من خالل ذلك القانون. 

أضعف ذلك القانون، الذي يطبق حبرفية عالية جًدا يف كل مؤسسة من مؤسسات 
الدولة ويف كل ركن من أركاهنا، اضمحالل شعور الفرد باالنتماء للوطن الذي أصبح 
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يعين يف تشكيالته االجتماعية وجود طبقة واسعة وممتدة يف اجملتمع كادحة وفقرية وال 
متتلك احلد األدىن من احلقوق االجتماعية، مقابل طبقة قليلة متتاز مبستوى اجتماعي معني 

له خصائصه ومنط حياته اليومية الذي ال ميت بصلة إىل ذلك اجملتمع الكادح الواسع.

كما أصبح ذلك الوطن يعين يف تكوينه السياسي طبقة حاكمة ودوهنا رعية، بل ويف 
بعض الدول دون مستوى الطبقة، أي أن املوضوع يقتصر على عائلة حاكمة فقط أعطت 
لنفسها صك البقاء يف احلكم دون االستناد إىل أي من شرعياته املعروفة لدى دميقراطيات 
العامل، وحتت هذه العائلة رعية عريضة ال تعرف عن املشاركة السياسية وتداول السلطة 
الدولة  عن  تعرف  ال  النظرية، كما  والدراسات  املدونات  يف  ما  سوى  احلكم  وممارسة 
ومقدراهتا وإمكاناهتا وسياساهتا وواردهتا وعالقاهتا اخلارجية ومهومها وطموحاهتا وخططها 
االقتصادية وبراجمها التعليمية إال من خالل ما يتاح ويتفق مع سياسة اجلهة احلاكمة، وال 

يرتقي هذا املعلوم املسموح به إىل التأثري أو املشاركة يف تفاعالت احلياة املشار إليها.

بطانة حمدودة  التأثري  أدوات  الفاقدة ألي من  الواسعة  والرعية  احلاكمة  الفئة  وبني هذه 
مستفيدة يعنيها احلفاظ على رضى السلطان واحلاكم للحفاظ على مصاحلها وامتيازاهتا، 
كما يعين السلطان رضاها طاملا أهنا حتول بني اجلماهري وبني سلطته وحكمه، وقد جتلى 
ذلك بوضوح يف الثورات العربية حني وقفت الشرائح املستفيدة ضد إرادة الشعوب وهي 
اليت تغلغلت يف أجهزة الدولة، خاصة األمنية واإلعالمية، عرب سنوات طويلة، وقادت من 
خالهلا الثورات املضادة، وعملت على إنتاج أنظمة جديدة ال ختتلف يف بنيتها وفلسفتها 
الدولة  مفاصل  على  هيمنة  وأكثر  واستبداًدا  قسوة  أشد  هي  بل  البائدة،  األنظمة  عن 

ومقدراهتا وثرواهتا ولعل ما جيري يف مصر يوضح ذلك جبالء.

ومن إفرازات ذلك القانون أيًضا، وهو قانون الواسطة والقوي، وصول طبقة انتهازية وصولية 
إىل مراتب متقدمة يف الدولة، ما يعين أن الفساد األخالقي الذي يتمثل يف االنتهازية 
واألنانية والتملق والنفاق السياسي الذي أوصل أولئك إىل مواقع حساسة يف الدولة أوجد 

يف طريه فساًدا إدارًيا.
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 فال مكان لذوي االختصاص واخلربة واملؤهل يف تلك املؤسسات، لذلك ترتفع نسب 
اهلجرة يف تلك البالد واجملتمعات، وأكثرها العربية، حيث أصبحت تلك الدول بيئة 
الفريدة، ال سيما يف  والتخصصات  واخلربات  والكفاءات  العقول  طاردة ألصحاب 
حقول العلوم االجتماعية واإلنسانية اليت يعتقد احلاكم أن وجودها خطر على كيانه 
املهاجرة  الفئات  تلك  وجدت  وقد  والشعوب،  اجلماهري  توعية  حنو  اجتهت  ما  إذا 
توظيفها  املقصودة  الدول  أحسنت  غنية  ثروة  وصارت  هلا،  مكاًنا  الغرب  بالد  إىل 

واالستفادة منها.

 نتج عن ذلك كله ضياع وتالشي مفهوم أو قيمة املصلحة العامة، ألن العاّم أصبح 
رت كل خريات وثروات الدولة ملشاريعها اخلاصة، فذهبت مسألة  يعين فئة خاصة سخَّ
االنتماء اليت تربط الفرد بالكيان العاّم واإلطار اجلامع الذي يعيش يف كنفه، وقد َحلَّت 
املصلحة  حمل  اخلاصة  واملصلحة  والفردية  واحملسوبية  واالستحواذ  االحتكار  مفاهيم 

العامة املشرتكة والتوزيع العادل للثروات.

 كل ذلك أوجد بيئة اجتماعية حمتقنه، أسباب االحتقان فيها ال تقوم على اختالف 
األعراق أو األديان أو األصول واملنابت، ألن القانون الناظم للحياة مل يوضع بناء على 
أسس دينية أو عرقية أو مذهبية، إمنا وضع على أساس الوالء للحاكم وللسلطة، وعلى 
الربط بني إرادة احلاكم وكل مفاصل الدولة وثرواهتا، فأوجد ذلك القانون خلاًل كبريًا يف 
توزيع الثروات والفقر واحلرمان وبؤس العيش الناتج عن االستبداد والتسلط واستغالل 
املال العام، فنجد كثريًا من البيئات االجتماعية مَجٌْع كبري من الشرائح والفئات املختلفة 
يف أصوهلا وأعراقها قد ناهلا قدر كبري من الظلم االجتماعي ألهنا مل تدر يف فلك ذلك 

القانون وخرجت عن دائرة الوالء لعرش السلطان. 

ال ميكن للنهضة أن جتد طريًقا هلا يف مثل تلك اجملتمعات ملَّا ُقتلت فيها روح االنتماء 
وانعدمت دافعية اإلبداع واالبتكار نتيجة انعدام العدالة االجتماعية وشيوع اإلحباط 
استقرار  أسباب وُأُسس  توفري  العمل على  لذلك كان  األفق،  والفقر وضيق  واليأس 
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اجملتمع من أهم مقومات وعوامل النهضة اليت تفرتض املساواة يف احلقوق والواجبات، 
وتقوم فيها العالقات اإلنسانية على أسس أخالقية وقيم اجتماعية حتافظ على النسيج 
الوطين واملصلحة العامة املشرتكة وتفرز هذه البيئة خنبة قيادية مؤهلة خترج من رحم 

اجملتمع املتفاعل الذي خيلو من األمراض االجتماعية الفتاكة.

وال بد من اإلشارة إىل بعض التداعيات اخلطرية اليت خيّلفها ذلك النظام القائم على 
جتاه  العاطفي  والوجدان  الوطين  واهلّم  االنتماء  قضايا  وهي  والواسطة،  الوالء  قانون 
الدولة، )كياهنا، علمها، حدودها، لغتها، تارخيها، مستقبلها(، وتلك مجيًعا اليت تراق 

هلا الدماء على مدار التاريخ ويف خمتلف األزمنة والعصور.

مكوناهتا  يف كل  تعين  أصبحت  اليت  اجملتمعات  تلك  مثل  يف  معناه  الوطن  يفتقد 
السلطان والبطانة واملستفيدين واالنتهازيني واملتسلقني، حينها ختتفي قيم نبيلة مرتبطة 
بالوطن، الوطن البيت واملدرسة واحلي والرتاب، تلك اليت متيل النفس البشرية حلبها 

ذاتًيا وفطرًيا. 

لذلك حيدث تصدع كبري وتأزم وتناقض داخلي لدى ذلك الفرد الذي تعلق وجدانًيا 
اجتماعًيا  ظلًما  يرى  حينما  الرتاب،  وبذلك  الوطن  وبذلك  املكونات،  تلك  بكل 
وفساًدا إدارًيا يف تلك الوزارة، ويرى إجحاًفا إنسانًيا يف ذلك املشفى، ويرى تشوًها 
فكرًيا قد ُشيِّد به صرح اجلامعة، وحينما يسمع يف الصباح واملساء النشيد الوطين الذي 

يعين فداء امللك واملوت من أجل الرئيس.

يف مثل هكذا ظروف تسكن النفس اإلنسانية نزعات االنتقام، ويتعاظم حب الذات ويزداد 
احلرص على هنب ثروات البالد، وتستفحل يف اجملتمع صفات األنانية واملصلحة اخلاصة 
والعنصرية، ويكون ذلك كله على حساب تكريس الروح الوطنية وقيم الفداء والتضحية 
واإلخالص والعمل اجلماعي، وتتالشى معاين األمة واجلماعة الواحدة وتصبح ترًفا يثري 
استخفاًفا وسخرية أكثر من أن تعين قيًما نبيلة يتسابق أفراد اجملتمع يف التفاين من أجلها.
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وقد أظهرت األزمات األخرية اليت مير هبا العامل العريب مشاهد كثرية مشوهة عن منطية 
حىت  واالقتصادي  واألخالقي  السياسي  الفساد  فيها  استفحل  اليت  احلاكمة  النظم 
أوجدت كثريًا من األمراض االجتماعية يف جمتمعاهتا، كما أظهرت عدواًنا شرًسا على 
مكونات األمة والدولة يف سبيل احلفاظ على ذلك النسق من النظم االستبدادية اليت 
مل تكن مؤسساهتا ودوائرها ورجاالهتا وإعالمها وأجهزهتا األمنية أكثر من مستودعات 

تنتج مزيًدا من األمراض االجتماعية واألزمات األخالقية.
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الخاتمة 

يف مسرية حزب العدالة والتنمية اإلصالحية االجتماعية حاول احلزب يف سياساته توسيع 
أكرب قدر ممكن من الفئات املستهدفة، حيث كانت تلك السياسات ممتدة أفقًيا وهادفة 
اللبنة  باعتبارها  البناء والتعليم والتثقيف  زة بشكل أساسي على األسرة، من حيث  ومركَّ
األساسية اليت يتشّكل منها اجملتمع الرتكي والنواة الصلبة لنشوء جمتمع متماسك اجتماعًيا، 
وقد جلأ احلزب بشكل كبري إىل استخدام اخلطاب الوطين الشامل من خالل تركيزه على 
األمة الرتكية الواحدة اليت يتساوى فيها الناس مجيًعا مبختلف أجناسهم وأعراقهم وأفكارهم.
أنزل احلزب سياساته وأفكاره على أرض التطبيق وانعكست بشكل تدرجيي على حياة 
الفرد العادي، ومل تكن جمرد شعارات بقيت حبيسة الدولة، وقد برزت كثري من نتائج 
السياسات االجتماعية اليت رمستها احلكومة سواء يف املؤسسات واملراكز االجتماعية اليت 
هتتم باالرتقاء باملستوى املعيشي للفرد أو تلك اليت تعىن باحلريات وحقوق اإلنسان عموًما، 
أما عن املؤسسات اليت تعىن بذوي االحتياجات اخلاصة فقد لقيت متيزًا واضًحا يف العناية 
فعالة من خالل  املنتج بصورة  اجملتمع  أبواهبا إلدماجهم يف  احلكومة  والرتكيز، وفتحت 
سياسة مدروسة وخطط حمكمة يقوم على تنفيذها واإلشراف عليها وزارة بعينها وبالتنسيق 

مع كافة قطاعات ومؤسسات العمل اخلاص.
وقد سامهت منظومة القوانني واملراسيم واللوائح والسياسات االجتماعية اليت أوجدها احلزب 
يف إجياد بيئة اجتماعية تركية مستقرة سامهت يف إحداث التغيري اإلجيايب منذ عام 2002، 
ورغم كثري من التحديات اليت ما زالت تواجه الدولة داخلًيا وخارجًيا ومن أطراف كثرية، 
خاصة يف ظل اضطراب اإلقليم وتصاعد وترية األزمات يف املنطقة، إال أن الدولة ما زالت 
قادرة على االستمرار يف تطبيق سياساهتا املنحازة للفرد العادي وما زال احلزب ميسك مبفاصل 

احلكم يف الدولة ويقدم يف براجمه مشاريع طموحة قادرة على جذب املواطن الرتكي إليها.
كانت السياسات االجتماعية اليت هتدف إىل حتقيق اإلصالح االجتماعي من أهم عوامل 
النهوض يف مسرية حزب العدالة خالل عقد ونصف من الزمن، حيث تكاملت مشاريع 

اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
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