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 نھدي ھذا العمل الى الوالدین الكریمین

 
 ولكل أفراد أسرتنا كبیرا و صغیرا

 

 الى كل اساتذتنا الكرام و كل من دعمنا وشجعنا
 

 لمواصلة مسیرتنا الدراسیة
 

 الى كل األحبة و األصدقاء
 

 نھدي لكم ھذا العمل المتواضع.

 



 شكر و تقدیر
  

(من ال  م  سلو  الناس انطالقـا من قول النبي صلى اهللا عليه  إلىلشكر هللا تعالى أوال،  ثم  ا
يشكر الناس ال يشكر اهللا). 

 كل من ساهم في انجاز هذا البحث، و ساعدنا معنويا أو ماديا، إلىنتقدم بجزيل الشكر  
الى اساتذتنا في قسم العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو كل باسمه و لقبه، و نخص  

 بالذكر األستاذ القدير  "قساس يونس" على تفضله باإلشراف على هذه المذكرة، و
، كما نشكر أعضاء لجنة  صبره على قـلة حيلتنا و ضعف خبرتنا و تشجيعه الدائم لنا

 كل الزمالء و األصدقـاء خاصة  المناقشة علي قبولهم مناقشة مذكرتنا دون أن ننسي
 . و حاج اعمر محندديهية صالح ،ايت عيدر جعفر و ايت اعمارة عمر



 



 المقدمة



:                                                                                               مقدمة  
 

 مقدمة: 

بعد ا�يار االحتاد السوفييت سابقا يف مطلع تسعينات القرن املاضي و ما جنم عنه من تفكك       

للقطب االشرتاكي ، والبدء يف عملية التسوية السياسية السلمية للصراع العريب اإلسرائيلي، بدأت 
سياسة خارجية جديدة لرتكيا حبثا عن دور إقليمي يف منطقة الشرق األوسط و السعي للعب دور 

مركزي يف املنطقة وهذا يف ظل وصول حزب العدالة و التنمية الذي كان له دورا مهما على كافة 

األصعدة احمللية، اإلقليمية و الدولية، إذ طرح احلزب إيديولوجية سياسية، ثقافية، اجتماعية و 
اقتصادية خمتلفة متاما عما سبقه، جنح يف �جه باملزج بني العلمانية و اإلسالم كما اجتهد الدكتور 

"امحد داود اوغلو" يف هندسة السياسة اخلارجية الرتكية من خالل تبين نظرية العمق االسرتاتيجي أين 

قامت تركيا بتوظيف ملوروثاهتا التارخيية، اجلغرافية و الثقافية مع إدراك وضعيتها اجليوسياسية حنو تطوير 
رؤية سياسية و إنتاج سياسات و اسرتاتيجيات تتفق مع مكانة تركيا و الدور الذي تلعبه يف الساحة 

 اإلقليمية و الدولية. 

اإلشكالية: 

ما مدى نجاح حزب العدالة و التنمية في التوفيق بين المثالية و الواقعية في السياسة الداخلية 

 والخارجية في تركيا ؟

  و تندرج ضمن هذه اإلشكالية أسئلة فرعية:

 - فيما تتمثل التغريات اليت شهد�ا تركيا بعد جميء حزب العدالة و التنمية ذي اجلذور اإلسالمية؟

 - كيف أثرت هذه التعديالت على املستوى الداخلي خاصة اجليش واحلياة السياسية يف تركيا؟

 - ماذا صار بالعلمانية بعد جميء حزب العدالة والتنمية؟

 - ما مدى جناح هذا احلزب يف دفع تركيا حنو االرتقاء اإلقليمي و الدويل؟
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 :الفرضيات 

 حنو املثالية . اجتهت حنو املثاليةحنو توظيف العامل الديين تركيا - كلما اجتهت 

- كلما زاد تأثري اجليش الرتكي يف عملية صنع القرار زاد حنو الواقعية . 

زادت عالقتها اخلارجية توترا.  و ثقافيا - كلما توجهت تركيا دينيا

-كل عملية أو سياسة خارجية هي امتداد للسياسة الداخلية ، فثمة عوامل داخلية و خارجية تتيح 

 لرتكيا الن تلعب دورا متميزا يف منطقة الشرق الوسط.

: حدود الدراسة

 حىت اآلن ) األسباب التالية: 2002: تتخذ هذه الدراسة ما بني (الحدود الزمنية- 

 تعترب كمرحلة إلعادة رسم خريطة الشرق األوسط الكبري مع تثبيت 2001 سبتمرب 11) خلفية 1

 حتول كبري يف منطقة الشرق األوسط خاصة بعد احلرب علي 2003دولة فلسطني, كذلك فرتة 

العراق و احلرب علي أفغانستان . 

 السياسة الرتكية تغريات من التحول من العلماين إيل توجهات دينية يف ظل حزب 2003) فرتة 2

العدالة و التنمية . 

 التحديد املكاين هلذه الدراسة يشمل تركيا لكن هذا ال مينع من التوسع يف جمال الحدود المكانية:- 

 الن السياسة اخلارجية الرتكية  أوروبا، الشرق األوسط منطقة دول أخرى خاصةلإلشارة إىل الدراسة 

 ذات أبعاد خمتلفة .

منهجية الدراسة: 
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مت استخدامه فهذا املنهج له من الضرورة الن الظاهرة السياسية هلا امتدادات - المنهج التاريخي: 1

فيما مضي من الزمن حين ال يتسىن لنا فهمها البد بالعودة للتاريخ ،فهذا املنهج ال يركز على سرد 

اإلحداث التارخيية فقط بل انه حيللها و يفسر واقعها التارخيي قصد الوصول إىل معرفة احلاجز فعلى 

 دراسة السياسة الرتكية يف ظل حزب العدالة و التنمية يتطلب استخدامنا للمنهج  فان هذا األساس
التارخيي ملعرفة املراحل و التطورات اليت مرت على السياسة الرتكية  و كيفية الوصول إىل حزب العدالة 

و التنمية  و الدول اليت تقوم به، هذا احلزب عند فوزه  بالتغريات اليت جاء هبا يف تركيا، كما ساعدنا 

هذا املنهج من إتباع معامل جديدة للسياسة اخلارجية الرتكية  يف ظل حزب العدالة و التنمية. 

 فهو من املناهج املعاصرة يف دراسة العالقات الدولية فمبدؤه : التحليلي- المنهج الوصفي2

وصف التكامل و االرتباط,و يف دوافع الدول و اجتاهات صانعوا القرار، كما ساعدنا هذا املنهج على 

الدور الذي تقدمه تركيا على الساحة السياسية و التغريات اليت جاءت هبا إما على الصعيد و حتليل 
الداخلي و اخلارجي خاصة يف التعامل مع دول اجلوار. 

الذي يقوم على معرفة كيف و ملاذا حتدث الظواهر من خالل مقارنتها مع -المنهج المقارن:3

بعضها البعض و ذلك بإبراز أوجه الشبه و االختالف هبدف الوصول إىل العوامل املسببة لظاهرة 
معينة، إذ استعنا هبذا املنهج لدراسة أوجه الشبه و االختالف يف السياسة الرتكية خاصة مقارنة حزب 

العدالة و التنمية بأحزاب سابقة ، أذا كان ينتهج نفس السياسة اليت ينتهجها أحزاب أخرى سابقة ، 

و رصد نقاط التقاطع بني واقع تركيا اإلسالمي و واجهتها العلمانية ، كذلك مقارنة االختالف يف 

 السياسة اخلارجية الرتكية  اليت قام هبا داود أوغلو مع دورها يف فرتات تارخيية سابقة و حماولة معرفة
األسباب اليت كانت وراء التغريات اليت جاء هبا احلزب على املستوى الداخلي يف سياسته االقتصادية 

 من جهة أو على الصعيد اخلارجي. 

 و اليت ترتكز على أن أمن النظرية الواقعية ملقاربة املوضوع و استيعاب عناصره مت استخدام  - 

الدولة و قوهتا فوق  كل شيء ، من دعاة هذه النظرية "هانس مورغنتو" وان الدول تعترب شخصيات 
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اعتبارية عقالنية ذات مصلحة شخصية وتعمل على البحث عن القوة وزيادة أمنها وفرض بقائها 
كما عرف هذا االقرتاب "هانس مورغنتو" بأنه بيان نظري يهدف إىل شرح و استيعاب   الظواهر 1.

السياسية ،وهذا بالرتكيز على العوامل العقالنية يف الواقع السياسي ،وتقدمي إطار نظري لسياسة 

 خارجية عقالنية.

  الدراسة: أهداف

و تقوم الدراسة ، 2002 و التنميةالعدالة حزب بيان السياسة الرتكية يف زمن إىل هتدف الدراسة 
علي فرضية مفادها التغريات البنيوية اليت حدثت لرتكيا علي مستوي الدولة و اجملتمع منذ تويل حزب 

، هي اليت تقف وراء التغيري يف مسار السياسة  حىت اآلن2002العدالة و التنمية احلكم من 

 اخلارجية.

كذلك معضلة اجليش او املؤسسة ،باإلضافة إيل مدي جناح االقتصاد الرتكي يف زمن هذا احلزب

 التحدث عن السياسة اخلارجية إيلالعسكرية يف إعاقة التطور الدميقراطي, و هتدف الدراسة أيضا 

خاصة أسسها و مرتكزاهتا. 

: الدراسات السابقة

يتناول كتاب " تركيا .......حتديات الداخل و رهانات اخلارج " الذي شارك فيه جمموعة من - 
 جمموعة التغريات البنيوية اليت حدثت يف تركيا يف ظل حزب العدالة و ىالباحثني األتراك و العرب عل

 بدا امللف األول بالرتكيز علي مكونات اجملتمع الرتكي من أعراق و أديان و أهم التيارات ، إذالتنمية

 سنوات و ما يشبه املعجزة 7السياسية و الفكرية. كذلك حتقيق حزب العدالة و التنمية يف 

و ما حدث يف تركيا حول اجليش و احلياة السياسية و اليت تعترب كمعضلة كربى أفاقت  ، االقتصادية

 في:- باحثون سوریون، "نظریات السیاسة الدولیة ،النظریة الواقعیة "،  1
www.syres .com.march ; 13 :2014.2 : 48pm      
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 و التطرق الزمة اهلوية و كيفية تعامل هذا احلزب معها. إضافة إيل الظاهرة ،التطور الدميقراطي
اإلسالمية يف تركيا و تتبع مراحل بروزها و البحث عن  العالقة بني اإلسالم و العلمانية و طبيعة هذه 

العالقة و إشكاهلا, إضافة إيل البحث يف العالقات الرتكية مع حميطها اإلقليمي و الدويل ذلك برتكيز 

على أسس و مرتكزات السياسة اخلارجية. 

 دراسة موضوع السياسة الرتكية بني املثالية و الواقعية يف عهد حزب العدالة و التنمية يف تركيا ميثل إن

واقع التغريات و التحوالت اليت شهد�ا الساحة السياسية الرتكية, و مرحلة حزب العدالة و التنمية 

إذ ميثل هذا احلزب مبثابة حلقة وصل بني واقع تركيا اإلسالمي و ، الذي تزعمه رجب طيب اردوغان
واجهتها العلمانية إذ ركزت الدراسة على التحديات و الظروف اليت تواجه تركيا  العدالة و التنمية و 

كيفية تعاملها معها خاصة الصراع القائم العلمانية و اإلسالمية . كذلك يف ظل هذا احلزب برزت 

 قام داود اوغلو بتفعيل الدور السياسي و الدبلوماسي لرتكيا إذمعامل جديدة لسياسة اخلارجية الرتكية 

يف ظل التحوالت الدولية اليت عرفتها املنطقة و العامل. 

العمق االسرتاتيجي :موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية، 2010- دراسة امحد داود اوغلو عام  

، جاء هذا الكتاب يف ثالثة أقسام 2011، هذه الطبعة سنة2001الطبعة األوىل صدرت عام 

فصول تناولت مقاييس القوة 3القسم األول جاء بعنوان "اإلطار أملفاهيمي والتارخيي "يشمل على 
والتخطيط االسرتاتيجي ، و شرحا ملعادلة القوة وعناصرها الثابتة واملتغريات وإعادة حتليل لعناصر القوة 

الرتكية.أما القسم الثاين جاء بعنوان "اإلسرتاتيجية املرحلية والسياسات املرتبطة باملناطق اجلغرافية ، 

ضم على أربعة فصول لشرح نظرية العمق االسرتاتيجي ، أما يف اجلزء الثالث حلل الوسائل 
اإلسرتاتيجية و السياسات اإلقليمية و أ�ا ستحقق لرتكيا مكانة مرموقة على املستوى اإلقليمي 

والدويل . فيما خيص بقية الفصول حبثت يف قضايا التحول االسرتاتيجي يف البلقان ،الشرق األوسط، 

 و االحتاد األورويب سياق التحوالت التارخيية.
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 دراسة لرسالة ماجستري قدمت استكماال ملتطلبات درجة املاجستري يف العلوم السياسية ، من إعداد -
"ريز لطيف صادق بعنوان"العالقات األمريكية الرتكية يف ظل عهد حزب العدالة و التنمية  

) .هدفت هذه الدراسة إىل بيان العالقات األمريكية الرتكية يف ظل حزب العدالة 2003-2011(

الرتكية يسودها احلذر الشديد من –و التنمية ، وقامت الدراسة مفادها أن العالقات الواليات املتحدة 
جراء تبين الواليات املتحدة بناء الدولة اإلمرباطورية ، وتبين حزب العدالة التوجهات الدينية ، وقد 

اعتمد البحث على املنهج التارخيي و الوصفي و حتليل النظم لكو�ا أكثر املناهج حتقيقا للغاية اليت 

 هدفت إليها الدراسة.

- يتناول كتاب "تركيا البحث عن املستقبل" من إعداد ياسر امحد حسن ،و يرصد هذا الكتاب أمهية 

تركيا خاصة عند الشرق و الغرب فهي تقع جغرافيا وحضاريا على حافة مناطق ،حتفل بعدم استقرار 

سياسي و اجتماعي ألسباب تارخيية توجد تركيا و يوجد األتراك يف قلبها ، ونظرا ألمهية موقعها 

يستعرض الكتاب يف أبوابه السبعة كل ما يتصل برتكيا من اإلمرباطورية إىل اجلمهورية ،وعالقة 
اجلمهورية باإلسالم،وحتوالت الثمانينات ،باإلضافة إىل حصاد التسعينات، كذلك عالقة تركيا 

بأوروبا، مث فيما يتعلق بالرؤية الدميقراطية و املصري، معضلة األمن بني تركيا وأمريكا، مث مالمح البحث 

 عن املستقبل، ال يف الغرب وحده و إمنا يف الشرق أيضا.

أسباب اختيار الموضوع: 

الرغبة يف التخصص و التعمق يف السياسة اخلارجية الرتكية يف عهد حزب العدالة و - ذاتية: - 1

التنمية إضافة إيل قوهتا اليت متيزها يف منطقة الشرق األوسط و التأثري الذي تلعبه على املستوي 

  اإلقليمي و الدويل.
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 حبث علمي جيب أن يستند إيل جمموعة من الدوافع املوضوعية و اليت بالبيئة أي: - موضوعية2

 تكون التأثري الكبري عليه, إضافة إيل العوامل الذاتية اليت تتعلق بالرغبة يف املوضوع أواحمليطة بالباحث 

و املؤهالت العلمية اليت تسمح للباحث يف التفوق يف نوع من البحوث دون األخر. 

- تعترب تركيا كقوة صاعدة و مؤثرة يف النظام العاملي اجلديد. 

- هي كذلك دولة زعيمة و قوة اقتصادية حين اآلن. 

 - مكانة تركيا يف السابق و هيمنتها و بسط نفوذها يف منطقة الشرق األوسط.

 صعوبات الدراسة:

الظروف اليت مر هبا قسم العلوم السياسية ، كذلك لضيق الوقت يف حتضري املذكرة و الكثري من 

 الضغوطات اليت واجهناها ، باإلضافة إىل قلة بعض املراجع اليت نريد احلصول عليها.

 خطة البحث
 مقدمة

  الفصل األول: األهمية الجيواستراتجية لتركيا 
 اقتصادية املبحث األول: األمهية اجليو

 املطلب األول: املوقع اجلغرايف
املطلب الثاين: السكان 

املطلب الثالث: املوارد الطبيعية 
 املبحث الثاين: األمهية التارخيية

 املطلب األول: فرتة احلرب العاملية األوىل
 املطلب الثاين: فرتة احلرب العاملية الثانية

 املطلب الثالث: فرتة احلرب الباردة
 املبحث الثالث: األمهية السياسية
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 املطلب األول: املؤسسات الدستورية
 املطلب الثاين: األحزاب السياسية الكربى يف تركيا

 خالصة الفصل األول
 الفصل الثاني: التطور التاريخي لحزب العدالة و التنمية
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

 إدخال اخلارجية لبلد ما يتطلب بالسياسة األمر دراسة علمية عندما يتعلق بأيعند قيام        
العامل اجلغرايف الن الدول تتمتع بقوة اكرب نتيجة لظروفها اجلغرافية، بالرغم من اختالف هذه الدول 

 الصاحلة للزراعة، املوقع. وعليه فان هذه العوامل تؤثر األرضمن حيث مدي وفرة املوارد، احلجم، 

 و السياسة الدولية، كما يقول "رادزل" اإلقليميةبشكل كبري يف قوة الدولة وحتديد عالقاهتا بالدول 

 اليت حتدد سياسات الدول . األساسيةاجلغرافيا هي احلقيقة 

تعترب دولة تركيا دولة مرتامية األطراف وسط ارض واسعة بني إفريقيا واسيا, فرتكيب تركيا اإلقليمي    

املتعدد مينحها القدرة علي املناورة يف العديد من املناطق كما تتحكم يف منطقة نفوذ يف جوارها املباشر 

ستكون التزامات تركيا من التشيلي إىل اندونيسيا, من إفريقيا إىل أسيا الوسطي و من االحتاد األورويب 
إيل منطقة املؤمتر اإلسالمي جزء من مقاربة شاملة لسياسة اخلارجية ستجعل املبادرات الرتكية فاعال 

  عامليا.

 المبحث األول:  األهمية الجيواقتصادية لتركيا

 الموقع الجغرافي  المطلب األول:

 منها يف قارة أسيا منطقة باملائة 97, نسبة 2كم 783.562يبلغ إمجايل مساحة تركيا حوايل 
 1  باملائة منها يف قارة أوروبا اسطنبول.3األناضول, نسبة 

احتل موقع تركيا اجلغرايف ركيزة انطالق حنو العاملية إذ حياول صناع القرار هناك استغالل هذا املوقع 

لبناء رصيد إقليمي و االرتقاء به لتحول حنو العاملية و تكفي أمهية موقع تركيا يف: 

 أ�ا تتوسط قارات العامل الثالث أسيا, إفريقيا, أوروبا فمنذ القدم منحها هذا املوقع بالتأثر  و التأثري 

بالعناصر السياسية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية حبيث يشكل القع يف غرب أسيا حوايل 

 .19,20), ص ص1.(الدوحة، مركز الجزیرة لدراسات, طتركیا بین تحدیات الداخل و رھانات الخارجمحمد عبد العاطي,  1 -
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

 باملائة من مساحة البالد و يضم عاصمة الدولة أنقرة تعرف باسم أسيا الصغرى أو منطقة 97
األناضول بينما يقع اجلزء املتبقي منها يف جنوب شرق أوروبا و يضم اسطنبول. 

 "ماكندر هالفورد" تقع يف قلب اجملال اجلغرايف املصطلح علي تسميته أوراسيا وفق نظرية -

اجليوبولتكية فهي منطقة وسطية متحكمة يف منطقة قلب العامل فهذا يؤهلها بان تكون دولة حمورية أو 

حامسة يف اجملال اجليوسياسي. 

 هي دولة قارية و حبرية, متتلك مساحة جغرافية كبرية فهي توازي تقريبا مساحة أملانيا و اسبانيا -

 9كم , أذربيجان 268 كم ,أرمينيا  252 دول: اجلنوب الشرقي ,جورجيا 8جمتمعتني, حتد تركيا 

 كم, يف 499 كم, الشمال الغريب لبلغاريا 206 كم, يف غرب اليونان 499كم, يف شرق إيران 
 كم . 352 كم, العراق 822جنوب سوريا 

- حتدها مياه من ثالث جهات: البحر األسود يف الشمال, حبر اجية يف الغرب, و البحر األبيض 

املتوسط. و كذلك تسيطر تركيا علي ممرين مائي مها: مضيق البسفو يف مشال تركيا طوله حوايل 
كم حيث يصل بالبحر األسود و حبر مرمرة و مضيق الدردنيل يف اجلنوب الغريب 1كم و عرضه 30

كم إذ يصل بني حبر مرمرة و البحر املتوسط و ذلك عن 6-1كم و عرضه ما بني 60لرتكيا طوله 

 1طريق حبر اجية .  

 .21- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص. 1
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

 

 خريطة الموقع الجيواستراتيجي لتركيا في منطقة الشرق األوسط
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

 السكان المطلب الثاني:

 تشري 2014 عامليا من حيث تعداد السكان, فإحصائيات سكان تركيا لعام 17حتتل تركيا املرتبة 

 1،12 نسمة حيث أن نسبة النمو يف تركيا تقدر بالنسبة 81.619.392إىل إن عدد سكا�ا 

باملائة مليون نسمة فهذا ما يؤهلها من لعب دور هام علي الصعيد اإلقليمي و الدويل يف خمتلف 
 1 اجملاالت السياسية, االجتماعية, العسكرية و الثقافية.

: يغلب الطابع العمري لشباب علي الرتكيبة السكانية و يعيش معظم من الناحية الديمغرافية- 

األتراك يف املدن, فهي دولة فنية يف املعيار اهلرمي إذ تتمتع بدينامكية شابة مقارنة بشعوب أوروبا, إذ 
وضعت هذه األخرية بالقارة العجوز. 

تعترب البنية السكانية الشابة و الدينامكية لرتكيا عنصرا هاما من مقاس القوة خصما يف جما عالقاهتا 

مع االحتاد األورويب إذ كان ينظر للعنصر السكاين كعائق دميغراىف أمام احتمال توسع الروس  باجتاه 

البحار الدافئة يف مرحلة احلرب الباردة إما يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة أصبح ينظر إليه كواحد نت 
أهم العناصر االقتصادية و الدميغرافية اليت تؤثر علي عملية تنقل السكان داخل أوروبا, كما يعترب 

العامل السكاين يف عالقة تركيا باالحتاد األورويب, خصوصا مع أملانيا باعتبارها أكثر الدول األوروبية 

استقباال لألتراك, كذلك احد املعوقات أمام حرية التنقل بني تركيا و االحتاد األورويب حىت بعد مرحلة 
 2 االندماج يف االحتاد األورويب.

بفضل الفئة الشابة اليت هي ركيزة االقتصاد للبالد و يبلغ تعداد القوة  من الناحية االقتصادية: -

 م/ن .أعطي موقع تركيا االسرتاتيجي القريب من منابع النفط ميزة 23.5العاملة يف تركيا حوايل 
إسرتاجتية لتكون قاعدة جيدة للسيطرة علي مصادر الطاقة يف منطقة اخلليج العريب نوعا ما و منطقة 

الشرق األوسط عامة, كما يعد االقتصاد الرتكي من السابع قوي اقتصادية صاعدة يف العامل إيل 

 .10)، ص.2001، 1.( قطر، دار العربیة و مركز الجزیرة، طالعمق االستراتیجي موقع تركیا ودورھا في الساحة الدولیة- احمد داود اوغلو،  1
 في:، 2013- " تركیا"،  2

 aljazeera.net/news                                                                                                                                       
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

جانب الصني, الربازيل, اهلند, اندونيسيا و املكسيك إضافة إيل روسيا. اصدر الكونغرس األمريكي 
, إذ حتدث بثناء عن تركيا حيث صنفها الكونغرس 2013تقريرا حول مستقبل االقتصاد العاملي لعام 

 اقتصاديا يف العامل, كما توقع التقرير أن حتتل 16بعد الصني يف النمو االقتصادي, حيث حتتل املركز 

 2 .2050تركيا املركز الثاين عشر بني اكرب االقتصاديات يف العامل حبلول 

إن ما يعزز دور تركيا هو إطالق مشروع اجلسور الدولية الذي يهدف إيل إجياد حتالفات إسرتاجتية بني 
أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها برتكيا, مصر و تونس. و ذلك هبدف تفعيل التعاون الثالثي 

 إذ ختطي قطاعات عديدة املاليني, الطاقات املتجددة, قطاع 2012و املرحلة األويل بدأت يف �اية 

التنقل. يف الوقت الذي تتمكن فيه العديد من االقتصاديات بالتعايف من الركود املايل العاملي األخري 
, 2011) عام 8.5 و (2010) عام 9.2 فقد حقق االقتصاد الرتكي منوا بنسبة (2008لعام 

فهذا ما جعله يظهر كأبرز االقتصاديات يف أوروبا. 

تتميز اهلوية و املرجعية ألي بلد أهم عنصر رابط ما بني املعطيات - من الناحية الثقافية و الدينية: 

و املتغريات و هي هوية العنصر البشري الذي يتواجد يف مكان ما داخل بعد زمين معني حيث ميتلك 

قيم انبثقت عن هويته و إحساسه جبذوره و مرجعيته. حتد اجملتمعات اليت متتلك هوية قوية و حسا 

مرجعيا ناجتني عن فهم مشرتك لعاملي الزمان و املكان و ثقافة تستطيع من خالهلا حتريك العناصر 
النفسية و االجتماعية و السياسية و االقتصادية هبدف حتقيق انفتاحا ته اإلسرتاجتية باستمرار. و من 

 2 جهة أخرى فان اجملتمعات عليها أزمة اهلوية تقع يف حفرة من االنغالق االسرتاتيجي.

 فرتكيا احلالية تشكل من ناحية التعدد العرقي و الديين و الثقايف صورة مصغرة عن السلطنة العثمانية. 
 أن يلغي مفهوم األقليات من الناحية 1923إن أتاتورك جنح إبان إعالن استقالل اجلمهورية عام 

العرقية و حصره فقط الدينية. أما اليوم فاالجتاه حنو إعالن حقوق أوسع لألقليات العرقية خاصة 

42- احمد داود اوغلو، نفس المرجع، ص 2  
 . 10)، ص.2013.( السودان، تركیا و الخیارات االستراتجیة المتاحة- عصام فاعور ملكاوي، 2
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

الكردية يعطي تركيا أمهية إسرتاجتية فيما يتعلق مبحاربة منوذج صراع احلضارات و األديان و استبداله 
بنموذج تعايش احلضارات و األديان. 

إن ملوقع تركيا بني أسيا و أوروبا و طبيعتها الطبوغرافية اجلبلية و السهلية و - من الناحية العسكرية: 

الساحلية كذلك املناخ املتنوع انعكس علي الشعب الرتكي الذي يتولد فيه القدرة علي التأقلم, قوة 
الشخصية, الكرم, القدرة علي العطاء و الصرب حيث تتشكل هذه الصفات عناصر مثالية لشعب 

 3مقاتل الذي يشكل اجليش دوما ركيزة أساسية يف بناء دولة االرتقاء اإلقليمي و الدويل.

 كما تسعي تركيا خللق منطقة نفوذ هلا يف منطقة الشرق األوسط و ذلك استثمارا ألحداث اجلارية 

لبعض الدول املقربة حلدودها. كما مسح العمق اجلغرايف لرتكيا إمكانية إنشاء قواعد عسكرية و 
تدريبها علي أعمال القتال يف كافة أنواع األراضي خاصة اجلبلية, الزراعية و السواحل البحرية و علي 

امتداد الشواطئ النهرية فهذه الطبيعة ساعدت تركيا على :  

- التحكم مبضيق البغور و الدردنيل البحرين ذوي األمهية اإلسرتاجتية . 

- تعد منطقة شرق و جنوب األناضول االجتاه و االقرتاب الرئيسي إيل عمق القارة األوروبية من جهة 

الشرق. 

- توفري شبكة ضخمة من خطوط املواصالت الربية و اجلوية و البحرية إضافة إيل حرية حركة القوات 
املسلحة الرتكية داخل مسارح العمليات اإلسرتاجتية املهمة للجمهورية الرتكية. 

-توفر عناصر اإلنتاج و تقدم التكنولوجيا العسكرية بالقيام بصناعات حربية حملية و مشرتكة( جتميع 

الطائرات وعربات القتال) و قسمت تركيا مصانعها احلربية إيل جمموعات: 

* جمموعة مصانع القوات املسلحة اليت ختتص بأعمال اإلصالحات الرئيسية لنظم التسليح املختلفة. 

23- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص  3  
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

 1*جمموعة القطاع اخلاص و اليت تشارك بدور الفاعل يف تطوير الصناعات احلربية.

الموارد الطبيعية: المطلب الثالث: 

إن تنوع الطبيعة الطبوغرافية و املناخية لرتكيا أدي إيل تنوع و تفاوت مصادر الثروات الطبيعية أمهها: 

 معدنا خمتلفا أمهها: الكروم, 60: تنوع هذه الروة يف تركيا يصل إيل  الثروة المعدنية و النفطية-

احلديد, الرصاص, األملنيوم, الفضة, الذهب, الفوسفات...اخل كما يوجد احتياطي حمدود من النفط 

يف جنوب شرق تركيا. 

: تتمتع تركيا بثروة مائية ضخمة و هي تأيت أساسا من األ�ار الدولية و نابعة من  الثروة المائية-

) الواقعة شرق البالد من اكرب البحريات 383 �را). تعد حبرية "فان" (15أراضيها ا�ار وطنية كثرية (

الرتكية, فتقسيم تركيا ملشروعات مائية ضخمة معتمدة علي ا�ار دولية يف �ري الدجلة و الفرات 

املارين بسوريا و العراق إضافة إىل ا�ار وطنية (جيجان و سقاريا) و من أشهر املشاريع جند:  

 سدا 22 مشروع" جاب " يف جنوب شرق األناضول علي �ري الدجلة و الفرات الذي يتضمن -
 حمطة توليد كهرباء . 19و 

 مليون م) من تركيا, منطقة الشرق 6 مشروع أنابيب مياه السالم و اهلدف منه هو نقل حوايل(-

 1األوسط و هذا ما يعود برتكيا تدرجييا لتصبح أهم عنصر جيوبولتيكي يف املنطقة.

فرتكيا تكاد حتتكر املوردين األكثر أمهية علي صعيد املنطقة و مها املياه و الغذاء وهاتني الثروتني 

ستكونان سبب يف الصراعات الدولية مستقبال, فرتكيا من البلدان القليلة يف العامل اليت تتمتع 

باالكتفاء الذايت فهي حتتل املرتبة األويل عامليا يف إنتاج البندق و التني. أما من الناحية الصناعية حتتل 

 .19-18- عصام فاعور ملكاوي، نفس المرجع، ص ص. 1
  في: -  " انضمام تركیا الي االتحاد األوروبي "، 2

www. Almouqatel.org 
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

املرتبة الثانية عامليا يف إنتاج الزجاج و املرتبة الثالثة يف تصدير أجهزة التلفاز, كما تشرتك ضمن 
 2 اخلمسة األوائل يف إنتاج الذهب و املرتبة الثامنة عامليا يف إنتاج السفن.

إن املوارد الطبيعية متنح الدولة القدرة علي توظيفها يف جماالت تزيد من قوهتا فهذا  أدي لرتكيا بفضل 

منهج اإلصالح االقتصادي الذي ادخله حزب العدالة و التنمية حيث قفز اقتصاد تركيا من مرحلة 

 عامليا علما أن تركيا دولة ليست منتجة 16 إيل مرحلة أصبح حيتل املرتبة 2002اال�يار مع بداية 
لنفط. 

   لتركيا التاريخيةالمبحث الثاني: األهمية

 المطلب األول: فترة الحرب العالمية األولي

لعبت منطقة األناضول دورا حامسا يف التاريخ علي الصعيد اإلقليمي و العاملي حيث شكلت قلب 
العامل القدمي, إذ كانت اسطنبول عاصمة لثالث من اكرب اإلمرباطوريات وأقواها علي مر العصور من 

). يف منتصف القرن الثالث 1924-1288الرومانية إيل البزنطنية انتهاء باإلمرباطورية العثمانية (

عشر حضرت إيل تركيا ساللة أل عثمان و كانت احدي القبائل السلطة املنتمية لعائلة "االوغوز 

الرتكية" إذ منح السلطان عالء الدين السلجوقي زعيمها "ارطغرل بن جندوز ألب" مساحة من 
األرض يستقي عليها و يواصل فتوحاته, فاستسلم بعده ابنه "عثمان" اليت تعود إليه تسمية 

 1396اإلمرباطورية العثمانية بامسها و تسلح باإلسالم مواصال فتوحاته خارج أوروبا. و يف عام 

انتصر السلطان "بايزيد األول" علي التحالف األورويب الصلييب يف معركة "نيقوبولوس" و عند جميء 
السلطان حممد الثاين امللقب "مبحمد الفاتح" فتح القسطنطينية اسطنبول حاليا اليت كانت عاصمة 

 منهيا بذلك الوجود البزنطين, مث انتصار السلطان "سليم األول" 1453اإلمرباطورية البزنطنية لعام 

, و بلغت اإلمرباطورية أوجها يف عهد ابنه "سليمان 1514علي الصفويني يف معركة "جالدران" عام 
) كانت اإلمرباطورية العثمانية آنذاك اقوي و 1566-1520القانوين" امللقب بسليمان الرهيب (

 .24- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص. 2
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

اكرب إمرباطورية يف العامل. لكن بعد جميء احلرب العاملية األويل ضعفت و تفككت فا�ي"مصطفي 
 بعدما أعلن عن قيام اجلمهورية  الرتكية العلمانية 1924كمال أتاتورك" اخلالفة يف التاسع مارس 

  .1923احلديثة عام  

 المطلب الثاني: فترة الحرب العالمية الثانية

فبعد �اية احلرب العاملية األويل تفككت اإلمرباطورية العثمانية و زالت اخلالفة و تأسست اجلمهورية 

الرتكية برئاسة "أتاتورك" علي أساس أ�ا علمانية, قومية, رأمسالية حني كرس ظهور القوات املسلحة 

هبدف محاية العلمانية و األمن القومي الرتكي, خالل هذه الفرتة و فرتة ما بني احلربني اجتهت تركيا 

إيل مرحلة جديدة حيث قامت بتأسيس األحزاب السياسية, التعليم العلماين, استمرار الرأمسالية 
منهجيا, اقتصاديا و اجتماعيا.ملا بعد احلرب العاملية الثانية انشغلت تركيا بتثبيت ركائز الدولة على 

أسس علمانية (الالئكية) و لتطبيق إسرتاجتية ملئ الفراغ انضمت تركيا إيل عدة أحالف أمهها: حلف 

املعاهدة املركزية و احللف األطلسي بعدما كان االحتاد السوفييت من اشد مهددات األمن القومي 
الرتكي حبكم موقعها القريب له, خصوصا علي البحر األسود إضافة إىل دورها يف ملئ الفراغ الذي 

 1 تركه استقالل سوريا و العراق من فرنسا و بريطانيا و هو ما اكسب القيادة الرتكية خربة اكرب.

 المطلب الثالث: فترة الحرب الباردة

إما يف فرتة احلرب الباردة بعد بروز مهددات جديدة متس بالدور اإلقليمي لرتكيا حيث طرحت يف فرتة 

الرئيس الرتكي"تور غوت اوزال" فرضية الدوائر اإلقليمية اخلمسة لسياسة اخلارجية الرتكية يف منطقة 

 2البلقان و القوقاز, وسط أسيا, دائرة الشرق األوسط مث دائرة املنطقة اإلسالمية.

 لعبت تركيا دورا حامسا يف إعادة تشكيل النظام 1991أما بعد ا�يار االحتاد السوفيايت يف عام 

اإلقليمي  و الدويل عرب ما يعرف بالعامل الرتكي و الفضاء الرتكي و الذي يضم دول متتد من غرب 

 .12، ص.2013،  مؤسسة دراسات و أبحاث، مؤمنون بال حدود، "- " تركیا الملف الساخن 1
  .15،16- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص ص. 2
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

الصني إيل أوروبا, لكن اجلمهورية الرتكية مل تكن قادرة علي لعب دور اكرب إبان تلك الفرتة و ما 
سبقها و ذلك لعدة أسباب أمهها: 

- ضعفها يف ميزان القوي مقارنة بدول مثل االحتاد السوفيايت, الواليات املتحدة األمريكية أو الدول 

األوروبية. 

- عدم وجود دافع ذايت لقيادة املنطقة و احنسار تفكريها يف كيفية محاية الدولة. 

- عدم القدرة علي وجود تفاعالت داخلية تدفع باجتاه استغالل املعطيات اجليوسياسية و 

اجليواسرتاجتية لتحويل تركيا إيل قوة كربى إقليمية و دولية, و مع وصول حزب العدالة و التنمية 

 قام "امحد داود اوغلو" بتطوير السياسة اخلارجية الرتكية الن هلا تأثري علي شكل أحزمة دائرية 2002
جيوسياسية و تتمثل يف: 

- املناطق الربية القريبة: البلقان, الشرق األوسط, القوقاز. 

- األحواض البحرية القريبة: البحر األسود, شرق املتوسط, اخلليج العريب, حبر القز وين. 

- املناطق القارية القريبة: أوروبا, مشال افر يقيا, جنوب أسيا, وسط و شرق أسيا. 

 1 نالحظ أ�ا هي ذات احلزمة اليت كانت تتحرك هبا اإلمرباطورية العثمانية.

سياسية لتركيا. لالمبحث الثالث: األهمية ا

يبدو النظام السياسي يف تركيا بالنظر إيل الدستور الرتكي هو مجهوري, دميقراطي, برملاين, علماين, فا 

 فلن جند ما مييزه بأنه نظام دميقراطي, و قواعد اللعبة 1982بنظر لنظام السياسي الرتكي لعام 
السياسية فيه مضمونة علي العلمانية االتاتوركية اليت حيميها اجليش, فهو علماين متشدد اجتاه وجود 

  2  من شعبه مسلمني .99الدين يف الفضاء العام و الذي يشكل 

 .20،27- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص ص. 1
 .13،14- "تركیا الملف الساخن"، نفس المرجع، ص ص. 2
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

إن احلياة السياسية الرتكية مل تشهد أي تغريات جوهرية تنعكس علي الداخل و علي توجهات الدولة 
يف اخلارج, حيث كان اجليش يتدخل إلعادة األمور إيل ما كانت عليه دوما حالة الثبات العلمانية 

 تغري األمر حيث ولد االهتمام و 2002لكن مع جميء " حزب العدالة و التنمية " إيل السلطة لعام 

الكتابات عن تركيا يف العامل العريب من شرائح خمتلفة, حىت أن البعض حتدث عن تركيا وأدلوا عن 

 هي سنة فاصلة بني ما قبل و ما بعد و 2002إعجاب النخبة و األنظمة العربية عليها, و إن سنة 
هو ما أكدته دراسة رأت أن صورة تركيا السلبية بدأت تتغري إيل األفضل. 

لقد أصبح اجلميع يتحدث عن النموذج الرتكي الذي يتمحور حول ثالثة قيم أساسية تتمثل يف: 

الدميقراطية, العلمانية و اإلسالم. 

 اخذ األمريكيون يبحثون عن "منوذج دميقراطي إسالمي معتدل" 2001 سبتمرب 11- بعد أحداث 

يصلح أن يكون منوذج قابل لتعميم علي دول منطقة الشرق األوسط, حيث أشار "بوش االبن" إن 

تركيا أحسن مثال للقيام هبذا الدور أين قال " قدرو مثن النموذج الذي تقدمه دولتكم عن الكيفية 
اليت ميكن هبا أن تكون دولة مسلمة تؤمن بقيم الدميقراطية, حكم القانون و احلرية... مبا يؤهلها بان 

 تكون منوذجا للعامل اإلسالمي."

 - أما األوروبيون يرون يف النظام السياسي الرتكي عرب جتربة "حزب العدالة و التنمية" كنموذج 
لإلصالح, االنفتاح و االعتدال يف ظل نظام علماين حيث يعد هذا النموذج بوابة تركيا باالنضمام 

 2 إيل االحتاد األورويب إذا استوفت الشروط املطلوبة.

- بالنسبة لتيار اإلسالمي خاصة يف الشرق األوسط فقد وقفوا متأثرين بتجربة "حزب العدالة و 

التنمية " يف النظام السياسي الرتكي و قدرته علي توفري مطالب االنضمام إيل االحتاد األورويب إضافة 
إيل إدخال إصالحات جارية يف النظام الرتكي مبا فيها السياسية, االقتصادية و حىت العسكرية اليت 

من شا�ا أن تعزز الدور اإلقليمي و الدويل لرتكيا. إن جتربة "حزب العدالة و التنمية" يف النظام 

 .14 ص. .2010، 7. ع.ظاھرة اإلعجاب النموذج التركي في خطاب السیاسة"- معتز الخطیب،" 1
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

السياسي الرتكي هي جتربة ناجحة حلكم "التيار اإلسالمي" الذين طاملا وصفوهم بالفاشلني و غري 
قادرين علي احلكم. و عليه ميكن القول أن النظام السياسي الرتكي قد حتول إيل أداة من أدوات القوة 

الناعمة علي الصعيد اإلقليمي انه: 

 يعترب كنموذج لتيار اإلسالمي ملعرفة كيف يتعاملون كيف يتعاملون مع األوضاع الداخلية يف -

بلدا�م من خالل إتباع الواقعية, الرباغماتية و االعتدال. 

يعترب منوذجا لدميقراطية اإلسالمية املعتدلة اليت تسعي الواليات املتحدة األمريكية نشر جتربتها يف - 

منطقة الشرق األوسط. 

 يعترب منوذجا لقدرة اهلوية اإلسالمية على التكيف و تقدمي القيم األساسية يف اجملتمع. -

  المؤسسات الدستوريةالمطلب األول: 

فقد نص الدستور علي "مبدأ الفصل بني السلطات" و املتمثلة يف: 

تألفت من اجلمعية الوطنية للربملان فهي متارس صالحية التشريع وفقا للمادة أ- السلطة التشريعية: 

 أعوام, و 4 عضو ينتحبون كل 550السابعة لدستور الرتكي, هي صالحية ال تفوض, تتألف من 

 حيق للمجلس إصدار قرار بإجراء انتخابات مبكرة و تأجيل 2007بعد التعديل الدستوري لعام 

االنتخابات ملدة عام بسبب احلرب و جتديد االنتخابات قبل اقتناء االعوام األربعة و جتري 
 1االنتخابات التكميلية مرة واحدة فقط يف كل فرتة انتخابية.

تتألف من: ب- السلطة التنفيذية: 

 رئيس اجلمهورية : هو اعلي رأس يف الدولة و هو ميثل اجلمهورية الرتكية ووحدة الشعب الرتكي, -
أصبح الرئيس ينتخب من قبل الشعب عن طريق االقرتاع العام باألغلبية املطلقة لألصوات من بني 

 .27- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص. 1

25 
 

                                                             



 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

النواب الذين أمتوا األربعني من العمر وأكملوا الدراسة العليا, ففرتة واليته مخس سنوات, و ميكن 
انتخابه فرتتني علي األكثر. 

- مهامه و صالحيته: 

تعيني رئيس الوزراء و الوزراء املقرتحني من قبله, و املصادقة علي االتفاقيات الدولية و نشرها, - 
رئاسة جملس األمن القومي و جملس الوزراء عند احلاجة, تعيني أعضاء و رئيس جملس تفتيش الدولة, 

انتخاب أعضاء جملس التعليم العايل و رؤساء اجلامعات.  

 مراقبة مدي سالمة تطبيق الدستور و أداء أجهزة الدولة مهامها بشكل منسق وحيق له يف احلاالت -

اليت يراها ضرورية. 

 دعوة جملس الوالئي الرتكي الكبري االنعقاد, نشر القوانني و إعادهتا إيل اجمللس ملراجعتها من جديد, -

طرح التعديالت الدستورية لالستفتاء العام, إضافة إيل اختاذ قرار جتديد انتخابات اجمللس الوطين 

 1الكبري عند توافر الشروط املطلوبة. 

 رئيس جملس الوزراء: يتم تعيينه من قبل رئيس اجلمهورية, و غالبا ما يكون من األغلبية الربملانية, -

يقوم رئيس جملس الوزراء باختيار وزرائه من بني النواب أو من بني أشخاص مؤهلني لالنتخاب كنواب 

و يعرضهم علي رئيس اجلمهورية كي يتم تعيينه. 

- كما جبدر لرئيس اجلمهورية االستغناء عن خدمات الوزراء بناء علي اقرتاح رئيس الوزراء. 

: تنقسم إيل ثالث فئات هي: ج- السلطة القضائية

القضاء العديل, القضاء اإلداري, القضاء اخلاص, كما تدخل احملاكم العسكرية ضمن نطاق القضاء 
 حلت حماكم امن الدولة. 2004 من دستور 143العسكري, و مع إلغاء املادة 

 .28- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص. 1
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

 أعضاء 4 عضو أصليا و 11 احملكمة الدستورية: هي اعلي هيئة قضائية يف البالد, تتكون من -
احتياطيني. 

- مهامها األساسية: 

 محاية حقوق اإلنسان و احلريات  األساسية و تطويرها, التحقت شكال و مضمونا من مدي -
دستورية القوانني و القرارات ذات الصفة القانونية و النظام الداخلي الربملاين, حيق هلا مقاضاة رئيس 

اجلمهورية و أعضاء جملس الوزراء و رؤساء أعضاء احملاكم العليا للقضاة و املدعني العامني ووكيل 

النيابة العامة بتهم تتعلق مبمارسة اختصاصاهتم و صالحياهتم, كما تراقب احملكمة الدستورية الشؤون 

املالية لألحزاب السياسية و تتدفق يف قرارات الربملان اخلاصة برفع احلصانة التشريعية و إسقاط 
 1العضوية يف الربملان و انتخاب رئيس حمكمة فض النزاعات ووكيله.

: عبارة عن جهاز دستوري يتكون من :  مجلس األمن القومي

رئيس الوزراء, رئيس هيئة األركان, وزير الدفاع الداخلية و اخلارجية, قادة القوات الربية و البحرية و 
اجلوية, قائد قوات الدرك حتت رئاسة اجلمهورية. 

 نواب لرئيس الوزراء ووزير العدل. 3 زاد عدد أعضاء املدنيني فيه بإضافة 2001مع تعديل أكتوبر 

يتويل جملس األمن القومي اختاذ القرارات املتعلقة برسم السياسة األمنية الوطنية و تنفيذها و تقييمها 
من طرف جملس الوزراء. فهذا اجمللس يعترب اعلي مؤسسة تركية حافظت علي التوجه العلماين نضرا 

لسيطرة اجلنراالت العلمانيني. 

 حيث احتكره حزب الشعب 1923 النظام االنتخايب و األحزاب السياسية: منذ االستقالل عام -
 الذي 1946اجلمهوري املؤسس من طرف"مصطفي كمال أتاتورك" املمارسة السياسة حىت  عام  

 .29- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص. 1
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

شهد صدور قانون التعددية احلزبية, هنا جنح احلزب الدميقراطي بقيادة "عدنان مند ريس" و بعد 
سنوات الحقة ظهور أحزاب ميكن تصنيفها إىل: أحزاب اليمني, أحزاب اليسار, أحزاب إسالمية. 

أ- اليسار: كان وجود عند حزب الشعب اجلمهوري مث ترك موقعه ألحزاب يسارية أخري أمهها: 

حزب الشعب االشرتاكي الدميقراطي, حزب اليسار الدميقراطي, حزب الشعب اجلمهوري جمددا. 

ب- اليمني: احلزب الدميقراطي بزعامة "مند ريس" مث ترك موقعه حلزب العدالة "سليمان دميريل" مث 
حزب الوطن األم بزعامة "تور غوت اوزال" يف الثمانيات و حزب الطريق القومي يف التسعينيات . 

ج- فيما خيص احلركة اإلسالمية السياسية بدأت برئاسة "جنم الدين اربكان" يف مطلع الستينيات 

حبزب النظام امللي الذي أصبح يسمي حبزب السالمة الوطين مث حزب الرفاه اإلسالمي, حزب 
الفضيلة مث حزب السعادة. و هناك العب سياسي رابع دخل احلياة احلزبية يف تركيا هو "احلركة 

القومية" اليت تعرضت عدة مرات حلل بناها التنظيمية علي يد قادة االنقالبات العسكرية املتعددة إذ 

 1خرج منها حزبني مها: "حزب احلركة القومية" و "حزب الوحدة الكربى".

 أسفرت االنتخابات الربملانية املنعقدة يف تركيا علي فوز حزب العدالة و التنمية ذي 2002 عام 

 مقعدا من 360امليول اإلسالمية باألغلبية الساحقة اثر حصوله علي غالبية املقاعد النيابية بواقع 

 و هو شي مل حيدث من قبل مما مهد لتغريات جذرية يف الداخل و اخلارج اليت مازالت 550أصل 
 حزب سياسي فقد حقق حزب 14 مبشاركة 22/07/2007تتفاعل إيل يومنا هذا. مبجيء اتفاقية 

 مقعد يليه حزب الشعب 550 مقعدا من أصل 341العدالة و التنمية األغلبية حيث حصد 

 مقعدا, فيما حصل حزب 111) على 1950-1923اجلمهوري الذي استويل على السلطة من(

 28 مقعدا و األصوات الباقية ذهبت إيل املرشحني املستقلني الذين حصلوا 70احلركة القومية علي 
مقعدا. 

 المطلب الثاني: األحزاب السياسية الكبرى في تركيا

 .30-29- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص،ص. 1
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 الفصل األول:                                                     األھمیة الجیواستراتجیة لدولة تركیا
 

استنادا هلذه االنتخابات تبدر خارطة األحزاب السياسية الكربى يف تركيا كاأليت: 

 على يد "مصطفي كمال أتاتورك" يعد 1923: تأسس يف ديسمرب - حزب الشعب الجمهوري1

أب األحزاب اليسارية يف البالد, يتبني شعار األسهم الستة كمبادئ أساسية و هي مبادئ اليت حتدد 

شكل الدولة الرتكية و أهم أسسها العقائدية و الفكرية. 

 عرب جهود "بولندا أجاويد" اثر 1985 ديسمرب14: تأسس يف - حزب اليسار الديمقراطي2

 و منعه من أداء عمله السياسي تسلمت زوجته "رهشان أجاويد" قيادة 1980انقالب عسكري 

 . 2006 حىت 1987احلزب, مث أجاويد ليستسلم دقة القيادة منذ 

يف املنحي العلماين, يعتربه البعض من األحزاب االتاتوركية املتشددة السيما بعد موقفه من النائبة 

اإلسالمية احملجبة "مروة قواكجي" يف الربملان يوافق احلرب علي عضوية تركيا يف حلف مشال االطلسى 

 1و مطالبة بعضوية تركيا لالحتاد األورويب.

على يد الضابط 1969: يعرف أيضا باسم "الذئاب الرمادية" تأسس يف - حزب العمل القومي3

 فقد عارض احلزب بعض 1960الرتكي "ألب ارسالن توركش" الذي قاد احلركة االنقالبية يف البالد 

اإلصالحات الدستورية مثل منح احلقوق الثقافية لألكراد يف اإلعالم و التعليم. 

 اثر 2009 ترأسه "حسن بازجيي اوغلو"و تويف عام 1993: تأسس يف - حزب االتحاد الكبير4

حادث حتطم طائرة, يعترب احلزب احد أجندة احلركة القومية املعتدلة اليت تتميز بوجهها اإلسالمي 

حاليا يف تركيا. 

 و هو حزب راديكايل يساري يكافح الرأمسالية 1996: تأسس عام - حزب الحرية و التضامن5

معادي لنموذج األورويب. 

 .34- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص. 1
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 برئاسة "رجب طيب اردوغان" توصف توجهات 2001تأسس عام - حزب العدالة و التنمية: 6

احلزب بأ�ا حمافظة من الناحية االجتماعية, ليربالية من الناحية االقتصادية. 

 يرأسه "امحد تورك" و هو حزب كردى 2005: مت تأسيسه عام - حزب المجتمع الديمقراطي7

جديد, يؤمن بالدميقراطية االجتماعية, دعم حقوق األكراد, أنشئ علي يد جمموعة من السياسيني 
 1 . و على رأسهم "ليلي رانة"2004األكراد الذين مت اإلفراج عنهم يف 

 

 

 

 

 .35- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص. 1
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 خالصة الفصل األول :

  حتتل تركيا أمهية كبرية يف منطقة الشرق األوسط ، ولطاملا شكل كوقعها اجلغرايف ركيزة النطالقاهتا 

حنو العاملية ، فان موقعها يف قاريت أسيا و أوروبا يكسبها موقعا جغرافيا و اسرتاتيجيا مميزا بني دول 
الشرق األوسط ، كذلك حضارهتا و الدول األوروبية ، لذلك اعتربت و الزالت املعرب الذي متره طرق 

االتصال ما بني الشرق و الغرب ، كما أ�ا لعبت دورا حامسا يف التاريخ إذ شكلت تقاطعا ملختلف 

احلضارات فكانت اسطنبول عاصمة لثالثة من اكرب اإلمرباطوريات و أقواها من الرومانية ، البيزنطية ، 
 إىل العثمانية واليت بعد ا�يارها قامت اجلمهورية الرتكية احلديثة .

لقد صاغت تركيا تارخيها بفضل موقعها اجلغرايف ، اذ يطل على ثالثة حبار و تنوع املناخ وموقعها 

 املميز ، فهذا ما اكسبها مركزا مهما يف منطقة الشرق األوسط.
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  في تركياحزب العدالة و التنميةلالتاريخي  تطورال                  الفصل الثاني:               
 

 قضية احلركات اإلسالمية يف تركيا هلا جذور عميقة يف التاريخ الرتكي ،و ذلك بالرغم من إن       إن
م،النهج العلماين و يعترب الدين قضية شخصية 1923الدولة الرتكية احلديثة انتهجت منذ تأسيسها

خاصة و إن الشعب الرتكي هو شعب مسلم متمسك بقيم ومبادئ الدين اإلسالمي يف حياته عامة. 

 االستمرارية، ظمآن(الناتو) وميثل لرتكيا  األطلسييعد اجليش الرتكي ثاين اكرب اجليوش يف حلف مشال 
 لكن 1923 عام أتاتورك يف جتربة التحديث اليت قادها مصطفي كمال األساسيو يعترب الشريك 

، كما تعترب العلمانية أخرى أحيانا و االنقالب العسكري أحيانا التهديد إىل يلجأ األمرعند سوء 

 تركيا احلديثة و من اجل تكريسه لنضام العلماين اصدر أتاتورك عليها كمال أقامواحدة من ستة معامل 
. اإلسالميني و من هنا بدأ الصراع الثقايف بني العلمانيني و اإلسالمية  نبذ العادات أتاتورك

 تغريات جذرية، كيف اآلن حين 2002 شهدت تركيا منذ تويل حزب العدالة و التنمية احلكم إذ

االقتصادي والثقايف، خاصة اجليش واحلياة السياسية لسياسي،  هذه التعديالت علي املستوي اأثرت

 . حزب العدالة و التنميةجميءيف تركيا، و ماذا صار بالعلمانية بعد 

 مكانة حزب العدالة و التنمية في خارطة السياسة التركيةالمبحث األول:

خارطة الحركات اإلسالمية في تركيا المعاصرة: المطلب األول:  

تاريخ احلركات اإلسالمية كانت قبل وبعد احلرب العاملية الثانية،ففي فرتة اتاتورك اعتمد على ان 

اإلسالم يف حربه التحريرية ضد السلطان العثماين ،بعد استقرار األوضاع يف تركيا أدى  قيام اجلمهورية 
الرتكية و انتهج مصطفى كمال اتاتورك سلسلة من اإلجراءات اليت استهدفت علمنة الدولة و اجملتمع 

منها :إغالقه للتكايا و زوايا الدرويش،استبدال جمموعة قوانني معروفة قوانني معروفة "باجمللة" بقوانني 

،منع ارتداء احلجاب و منح املرأة 1924غربية(سويسرية،أملانية،ايطالية)،تأكيد التعليم العلماين سنة

 1حقوقا متساوية مع الرجل.

 .12 ، ص.2006 جانفي 9، 5، ع"، مجلة دنیا الوطن- د. إبراھیم خلیل العالف، "خارطة الحركات اإلسالمیة في تركیا المعاصرة1
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  في تركياحزب العدالة و التنميةلالتاريخي  تطورال                  الفصل الثاني:               
 

واجهت سياسة الكماليني العلمانية معارضة من قبل رجال الدين وشيوخ الطرق الصوفية ،ويعترب 
العامل الديين وراء نشوء هذه احلركة ،واخلليفة بعدما شعر لتدخل البعض يف الشؤون 1925احلركة 

أحزاب صغرية تدعوا اىل حتقيق قدر من االحرتام للقيم الدينية.بعد  الداخلية يف تركيا كما ظهرت

احلرب العاملية الثانية وانتصار النظم الغربية الليربالية فلها اثر كبري يف تشجيع حزب الشعب اجلمهوري 
 سياسية ،كذلك تبلور األفكار الدميقراطية ،ونظام تعدد األحزاب ،و قد أحزاببتشكيل مجعيات و 

 أن إال سياسية أحزاب،وبعد �اية احلرب العاملية الثانية ظهور عدة 1946قام احلزب الدميقراطي سنة 

 للمجتمع يف مناهجها و نظمها الداخلية بشكل واضح ،فلم اإلسالميةقلة منها وضعت التصورات 
 برملانية كحزب السالمة الوطين، الرفاه ،الفضيلة ،او العدالة و أحزاب على اإلسالميةتقتصر احلركات 

 . اإلسالميةالتنمية بل هناك طرق صوفية انتقدت التوجهات العلمانية ودعت اىل تطبيق الشريعة 

 ♦، السليمانية•و أبرزها: التيجانية1960-1950وظهرت إبان فكرة حكم احلزب الدميقراطي 

-النورسية :Nurgiuk أو أصحاب النور يف تركيا ،هي حركة دينية ذات طابع سياسي ،ظهرت يف 
-1873مطلع القرن العشرين منت يف العشرينيات وهي تنتسب اىل بديع الزمان سعيد النورسي(

)وهومواطن كردي تركي ولد يف قرية نورس،درس العلوم الدينية علوم الصرف يف مطلع حياته 1960

مارس العمل السياسي ،كما شارك النورسي مقاتال يف جبهة القفقاس و بعد قيام اجلمهورية ترك 
األشغال السياسية واقسم على التفرغ لنشر الوعي الديين و اإلميان بني الناس، تعرض للنفي عدة 

مرات انتهج أسلوبا جديدايقوم على أساس اصدار (رسائل النور)وهي موسوعة جديدة بدا النورسي 

،وعند قيام حزب الدميقراطي بدا 1950يتبعها وهي حماولة جديدة لتفسري القران الكرمي واستمر حىت 
النورسي يهاجم مبقاالته فيها العلمانية،و قد قضى النورسي عمره منعزال يف مدينة إسربطة،تويف يوم 

 19601اذار23

 زعیم ھذه الحركة ھو كمال بالف اوغلو و دعى الى إلغاء األتاتوركیة و العودة الى اإلسالم و ھي طریقة صوفیة أسسھا ابو العباس التیجانیة: •
  في الجزائر1815-1737التیجاني

: نشأت في اؤائل الخمسینات من القرن العشرین مؤسسھا سلیمان حلمي تونھان تھدف الى تأسیس دولة إسالمیة السلیمانیة ♦ 
 23- د. ابراھیم خلیل العالف، نفس المرجع السابق، ص.1
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 كما شهدت الساحة الرتكية خاصة يف التسعينيات ظهور منظمات إسالمية تركية متطرفة ،وبروز
 مثل اإلسالميةيف تركيا وال يقصد بذلك العنف املظاهرات  )اإلسالميظاهرة ما يسمى (العنف 

 يقصد هبا العنف املنظم :-إمنا  ضد العراق األطلسية األمريكيةمظاهرات االحتجاج يف احلرب 

) احلركة اإلسالمي) (التأثر اإلسالمية (احلركة أبرزها من جانب منظمات تركية متطرفة و اإلرهاب
خاصة باغتيال عناصر بارزة  التسعينات  الثورية (وحزب اهللا) فهي كانت نشطة يف مطلعاإلسالمية

 القانون الدستوري . كما أشارت بعض املصادر أستاذ "معمر اكصوى" أمثالمن املثقفني العلمانيني 

)و حركة النهضة اإلسالمية يف تونس ،ففي هذا اإلطار اإلسالميتبني منظمة (الثأر   وجود ارتباطاإىل
 هناك نوع من التعاون بني املنظمات و نشاطاهتا يف إنحتاول تر كيا التنسيق مع البلدان املنظمة و 

تركيا. 

االئتالفية (يضم االئتالف حزب اليسار الدميقراطي بزعامة  جاويد" عند تشكيل حكومة" بولندا -

حزب الوطن االم برئاسة مسعود عليمار)،كان   وحزب احلركة القومية بزعامة"دولنتبهجلي"،أجاويد
برناجمها ضد التوجهات السياسية الدينية .فاملدعي العام الرتكي (ورالصواش) جيمع أوله حلل حزب 

 حزب الفضيلة من الربملان فانه لن يتسىن هلم تشكيل أعضاءالفضيلة حيث قال "انه ما مل يعزل 

حزب مماثل و القيام بأنشطة ممثلة". 

مواصلته احلرب على احلجاب ،حيث منع املوظفات احملجبات دخول  ،اإلداريفعلى الصعيد الرتبوي 

 حزب منع "مروة قاوقجي"النائبة الرتكية املنتخبة عن عملهن ،ومنعهن يف املدارس واجلامعات بعد مركز

الفضيلة عند دخوهلا للربملان  من أداء اليمني الدستوري ،كما قرر طرد حق املعلمات اللوايت يلتزمن 
 1 احلجاب.

 قبل السماح اإللزامية على الصعيد التعليم الديين فيخضع ملزيد من الضغط بإطالة فرتة الدراسة أما

 اليت متارسها األساليب حزب الفضيلة الدكتور "رجاين قوتان" أدان ،فقد اإلسالميةبدراسة العلوم 

 .25- ابراھیم خلیل العالف، نفس المرجع، ص.1
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 عدة دالالت إىلم 2002احلكومة حلصار حزبه.فبعد جميء و فوز حزب العدالة و التنمية يف نوفمرب 
 فساد النظام السياسي و استهانته باألعراف و أدركمبدئية هلذا الفوز التارخيي ،فغالبة الشعب الرتكي 

 الذي يفرض التبعية السياسية األجنيبالتقاليد املوروثة و التخلص من العلمانية املتطرفة و النفوذ 

 1  ،االقتصادية خاصة بعد احلرب الباردة.األمنية،

 غالبية الشعب بدأت تتمرد على الوصاية العسكرية و على توجهاته السياسية وسلوكياهتا إنكما 

 الطاغي يف صنع القرار يف تركيا األمريكي مفاهيم العوملة املعاصرة و النفوذ إىلاالجتماعية.باإلضافة 

 على هويته احلقيقية. اإلبقاء العلمانية)مل متنع الشعب الرتكي من وأحزاب(قوات مسلحة 

 للتعديل اجلذري لقيم و إسالميا بأنه حزب العدالة و التنمية برئاسة اردوغان ال خيفي برناجمه إن

توجهات اجملتمع الرتكي ،و انه يقبل استمرار العلمانية املعتدلة اليت ال حتارب الدين و تقبلها القوات 

املسلحة و الشعب معا .كما يتمسك بعقالنية  االجتاه اإلسالمي املعتدل الذي يبين الدميقراطية و 

،ويقبل الوساطة 2004 بعد عام األوريبالليربالية االقتصادية ،وهو يؤيد فكرة االنضمام لالحتاد 
 2  و األوروبية حملاولة تسوية العالقات الرتكية –اليونانية حول قربص وحبر اجية.األمريكية

 

 26- د. إبراھیم خلیل العالف، نفس المرجع السابق، ص.1
 في: ه، 21/06/1424، "االحزاب االسالمیة في تركیا"- مسعد زیتون،  2

www.almoslim/net 
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   في تركياالفصل الثاني:                                 التطور التاريخي لحزب العدالة و التنمية
 

 إطاللة على حزب العدالة و التنمية:ثانيالمطلب ال

 جنم اجلمهورية القدمية، إذ شهدت اللرية الرتكية هبوطا  أفول2001شهد يوم التاسع عشر من فرباير 

حادا يف البورصة و أن تركيا تواجه أصعب أزمة كساد شهدهتا منذ قيام اجلمهورية ،و قد 

واجه(اجاويد) رجل السياسة الرتكية املخضرم املسن و املريض كل هذه التكهنات ،واهتم (سريز) 
لشغل منصب رئيس الدولة بأنه قد أثار أزمة داخل 2000الذي قد كان قد رشحه يف ابريل عام 

 يرى األمور بطريقة خمتلفة فقد أصبح رجل السياسة   الرتكية اجلديدة املعروف 2الدولة ،لكن (سريز)

بالنزاهة و الشرف ، وتعهد كرئيس للدولة بتمكني دولة القانون و حماربة الفساد ، فهو مل يكن يرى 
من الدستور 108نفسه كرئيس للدولة بل قاضيا اعلي ،كان أول رئيس للدولة يقوم بتفعيل املادة 

واليت متنحه الصالحية لضمان "شرعية اإلدارة". 

-كانت سنوات التسعينيات متثل عقدا مهدرا لرتكيا ،فعلى الصعيد السياسي كانت "اإلخطار"القدمية 
،إذ صرح  خنبة الدولة بان 1923املتمثلة يف القومية الكردية و اإلسالم السياسي حاضرة منذ عام

برنامج التحديث الكمالية ليس هلا اي مكان لكليهما ،كذالك خسرت أحزاب الوسط الكربى 

 1أصوات الناخبني ورحبت أحزاب القومية املتطرفة ،وحزب الرخاء اإلسالمي.

أما على الصعيد االقتصادي ، تراجعت تركيا مبقارنتها دوليا ،فاألغنياء يزدادون غىن و الفقراء يبقون 
/،ارتفع سعر 760على حاهلم .فقد ارتفعت أسعار الفائدة بشكل جنوين خالل ساعات لتصل إىل 

الدوالر إلقبال املواطنني عن  شرائه تأمينا ألنفسهم فهذا ما أدى للبنك املركزي الرتكي ضخ مخسة 

/من 14مليارات من الدوالر باألسواق يف ظروف أربعة ساعات فقط. خسر مؤشر بورصة اسطنبول 
ملري دوالر يف اليوم ذاته ،أما اليوم 5اىل4قيمته يف يوم واحد ،و خرجت ودائع مالية بقيمة ما بني 

التايل فكان املواطن الرتكي قد فقد ثلث قدرته الشرائية . 

 .162)، ص.2006، 1 (القاھرة، دار المصریة اللبنانیة، طتركیا البحث عن المستقبل.- یاسر احمد حسن،  2
)، ص، 2012، 1. (مركز المحروسة لنشر و الخدمات، طتركیا بین الدولة الدینیة و الدولة المدنیة الصراع الثقافي- راینرھیرمان،  1

 .113،114ص.
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كان سببها عدم التناغم بني احلكومة و 2002فاألزمة االقتصادية اليت تعرضت إليها تركيا يف نوفمرب
الرئيس. 

-يرتبط نشوء حزب العدالة والتنمية كقوة سياسية يف تركيا بتطورات داخلية و قوى خارجية ،إذ يقول 

ياقيش"هو حزب الشؤون اخلارجية وعضو مؤسس للحزب،"بان الفهم األعمق لصعودنا يف  "يشار
احلياة السياسية الرتكية يستلزم النظر يف كيفية حزب تشكيل احلزب ،فاغلبه مؤسسي احلزب هم 

أعضاء يف حزب الرفاه بزعامة  جنم الدين اربكان (فنجد عبد اهللا غول ،بولنت ارنج،ورجب طيب 

اردوغان) حاولوا تغيري أسلوب وسياسات اربكان وابدوا رفضهم ملمارسته خاصة بناء كل موقف على 
أساس ديين وحنن يف بلد علماين فهذه املمارسة غري مقبولة.فبعد حل حزب الرفاه ظل احملافظون 

بزعامة اربكان أما اإلصالحيون كان يقودهم عبدا هللا جول يف الفضيلة حىت مت حله بقرار من احملكمة 

من االنقسام إذ شكلوا أنصار اربكان حزب السعادة بزعامة رجائي قوطان ،و د الدستورية ، فالب

االصالحيون شكلوا حزب العدالة والتنمية اذ وجدوا أنفسهم يف مفرتق الطرق وتغريت احلياة 
السياسية فقرروا االنقطاع عن املاضي ممثال يف الرفاه والفضيلة ،لكن ال يعين إنكار املاضي او اهلوية 

الرتكية". 

-كما يضيف" ياقيش":"قبل أن يطرح االصالحيون برناجمهم السياسي اجروا استطالعات عدة للرأي 
ما هو طبيعة احلزب الذي تقبلونه .سألوا حىت االسم املناسب و ؟، سألوا الناس ما هي أولوياتكم 

 1الشعار املناسب ،فمن هنا جاء جناحه".

 -دخلت تركيا مرحلة جديدة يف تارخيها بعد االنتصار املشهود حلزب العدالة و التنمية ،يتزعمه رئيس 
م،ويرى ياقيش"إن العالقات مع اربكان 2002نوفمرب3بلدية اسطنبول رجب طيب اردوغان يف 

واحملافظني اليت قادت إىل تشكيل حزب العدالة و التنمية سببها االبتعاد من جانب اربكان عن 

العلمانية اليت حتكم نظامنا ،وحنن لنريد حكومة على أساس ديين كما يرغب حزب السعادة ،حزبنا 

 .26- عبد الحمید الغزالي، نفس المرجع، ص. 1
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من سكانه مسلمون و 99جديد متاما ليس له ارتباطات باملاضي ، لكنه يراعي احلسابات يف بلد 
الكثريون من أبنائه حمافظون ،و هلم ثقافاهتم اإلسالمية فليس من سبيل إلنكار ذلك ." 

حسب رؤية الكاتب الصحفي" فهمي كور" باعتباره احد منظري حزب  العدالة والتنمية "ان الصيغة 

اليت يعرب عنها احلزب تتمثل يف أن قادته وأعضاؤه متدينون ." 

لكن الدين ال يشكل مرجعية سياسي فهم جاؤوا من خلفية إسالمية ،لكنهم ليسوا  رجعيني أ�م 

يدافعون عن القيم اإلسالمية ،لكنهم مع فكريت الدميقراطية و العلمانية ليس مبعىن العداء للدين و إمنا 

مبعىن فصل الدين عن الدولة. 

-وفقا للوثائق الصادرة عن حزب العدالة و التنمية نشري إىل إن شعار احلزب هو مصباح قاعدته 

وإطاره أسودان وخيرج منه ضوء اصفر ،فحسب مؤسسو احلزب تعبريا عن اإلثارة و االستنارة.يعترب 

حزب العدالة والتنمية حزبا سياسيا تركيا وهو حزب حمافظ معتدل غري معاد للغرب يتبىن رأمسالية 

السوق و يسعى لالنضمام إىل االحتاد األوريب ،له جذور إسالمية لكن ينفي أن يكون حزبا 
إسالميا.كما حيرس على عدم استخدام شعارات دينية يف خطاباته السياسية إذ يصنفه البعض بأنه 

 1ميثل "تيار اإلسالم املعتدل".

 

. رسالة ماجستر غیر اثر صعود حزب العدالة والتنمیة التركي على العالقات التركیة - االسرائیلیة یسرى عبد الؤوف یوسف الغول ، 1
 . 96) ،ص.2011منشورة(جامعة االزھر: كلیة االداب و العلوم االنسانیة، 
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ب الثالث: أھداف الحزالمطلب  

يعترب حزب العدالة و التنمية حزبا سياسيا تركيا وهو حزب حمافظ معتدل غري معاد للغرب، يتبىن 
و يسعى لالنضمام تركيا إىل االحتاد األوريب له جذور إسالمية لكن ينفي أن يكون رأمسالية السوق 

حزبا إسالميا، كما حيرص على عدم استخدام شعارات دينية يف خطاباته السياسية إذ يصنفه  البعض 

 بأنه ميثل"تيار اإلسالم املعتدل ".

 حددت الالئحة الداخلية للحزب أهدافه كما يلي:

-حتقيق السيادة بدون أي قيد أو شرط للشعب الرتكي على اجلمهورية القانونية اليت تعترب القوة اليت 

تراعي مصاحل الفرد و املؤسسات معا. 

-احلفاظ على وحدة الدولة الرتكية. 

-احلفاظ على القيم و األخالق اليت تعد مبثابة تراث للشعب الرتكي. 

-حتقيق احلضارة و املدينة املعاصرة يف تركيا. 

-تامني الرفاه،األمن واالستقرار للشعب الرتكي. 

-حتقيق مفهوم الدولة االجتماعية إذ تتيح لإلفراد العيش بالشكل االجتماعي املطلوب. 

 1-حتقيق العدالة بني األكراد و التوزيع العادل للدخل القومي.

  - برنامج احلزب اختصر أهدافه على : الدمقرطة،التنمية ،النهوض فوق مستوى احلضارة املعاصرة. 

 اعتمد حزب العدالة و التنمية على مبادئ يف السياسة الداخلية و هي : 

 .08/07/2013،  مؤمنون بال حدود-  براھیم غرایبة، "تركیا من اتاتورك الي اردوغان"،  1
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-الدميقراطية و العلمانية و حكم القانون فهي املبادئ األساسية للجمهورية ،و إن االنفتاح و 1
الشفافية يعتربان مبدآن حيويان للحكومة،فالقطاع العام ميوله املواطنون وهلم احلق يف معرفة أين و 

كيف يتم إنفاق أمواهلم ،فمن هنا اجري احلزب تغريات يف الدستور و النظام القضائي لتعزيز 

الدميقراطية و الشفافية. 

 يكون قادرا على التعبري عنها أن و الفكر و املعتقد،جيب الرأيكل مواطن يف تركيا له حرية  -2

حبرية. 

إن لكل مواطن احلق يف تشكيل احتادات لكي ال يكون هناك أي متييز على أساس  -3
اجلنس،األصل،أالثين والديين واللغة. 

إن يكون هناك حزب سياسي يقوم على الدين أو القومية ،باعتبار احلزب يعرف نفسه بأنه  -4

دميقراطي احملافظ ،فيعمل على احرتام وتعزيز الثقافة و قيم اجملتمع الرتاثية و االجتماعية،يف نفس 

الوقت يعمل على حتديث وحتسني احلياة يف اجملتمع. 

ا لعمل على رفع تركيا إىل مستوى الدولة املتقدمة وذلك بواسطة إجراء إصالحات بنيوية"رئيسية"   -5

يف القطاع العام و االقتصاد.هكذا يشكل تطبيق اقتصاد السوق احلر و اخلصخصة لصاحل البالد. 

أما املبادئ اليت اعتمدها احلزب يف جمال السياسة اخلارجية،حسب قول "مريغان" نائب رئيس  -6
احلزب :"إننا نعيش يف عهد جديد يف السياسة الدولية ميكن تعريفه بزيادة العالقات بني الدول و 

ضمن املنطقة ،و التكامل يف العامل املتعومل ذلك جيعل الدميقراطية واحلكم الصاحل مها املبدآن 

 1األساسيني  للمجتمع الدويل."

يلخص "مريغان"أهداف حكومته يف السياسة اخلارجية يف: 

 - براھیم غرایبیة، نفس المرجع. 1
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تغيري يف البنية الديناميكية لظروف العامل يفرض تأسيس عالقات عقالنية و تعزيز هذه العالقات.  -

- على تركيا إن تكون فاعلة يف وقف الصراع و تامني االستقرار يف املنطقة ،ورفض احلزب جلميع  

 2أشكال التعذيب ،اإلرهاب.

مع تأسيس اجلمهورية الرتكية أصبح التحديث مشروع "دائم" لرتكيا و قضية سياسة رمسية للدولة ، 

و من التداعيات التحديث بالنسبة لرتكيا هي أن تكون عضوا يف االحتاد األورويب فمعظم الشعب 

يريد هذه العضوية .   %75الرتكي أكثر من 

يقول رجب طيب اردوغان وهو رئيس الوزراء عن الدميقراطية يف الشرق األوسط :"إنين ال أشارك  -

النظرة اليت ترى إن الثقافة اإلسالمية و الدميقراطية ال ميكن ان يتصاحلا،فالسياسي الذي ال حيرتم 

القناعات الدينية يف حميطه الشخصي،ينظر إىل السياسة باعتبارها جماال خارج الدين،إمنا حيمل نظرة 

خمتلفة متاما." فالدميقراطية يف الشرق األوسط هي هدف جيب بلوغه ،والسؤال عما إذا كانت تلك 
الدميقراطية ممكنة بل كيف حتقق الدميقراطية يف املنطقة؟ 

م و فوز حزب العدالة و التنمية : 2002نوفمبر3انتخابات 

م ليخوض رهان 2001مل يكن من السهل حلزب العدالة و التنمية الذي مت تأسيسه  سنة 
االنتخابات التشريعية يف اقل من سنة ،فبفضل السمعة املتميزة لطيب رجب اردوغان ،الفكري و 

الديين ،يتمكن احلزب من مواجهة التحديات اليت تعيشها تركيا يف هذه املرحلة خاصة الوضع 

االقتصادي للبالد كان سيئا الدوالر مقارنة مع اللرية فادى إىل تضخم يف الدولة إذ وصلت نسبة 
، ارتفاع الفوائد فلجأت احلكومة لصندوق النقد الدويل ،إضافة لرفع الضرائب %50  فيه العجز1

 .92-90، ص ص.19/03/2013، مركزالنماء للبحوث و الدراسات- "قراءة في كتاب رجب طیب اردوغان: قصة زعیم"،  2
 .93، نفس المرجع، ص."رجب طیب اردوغان: قصة زعیم قراءة في كتاب"-  1
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،كما قام حزب اليسار الدميقراطي بإخالء السبيل للسجون فادى إىل ارتفاع اجلرمية ،السرقة و وجود 
حالة الالمن. 

م حصل حزب العدالة والتنمية  على اغلب املقاعد 2002مع جميء االنتخابات املبكرة يف نوفمرب

يف تاريخ اجلمهورية على يد"عبد اهللا غول" رفيق الدرب لطيب رجب  58،وتشكيل احلكومة رقم 
فالشك إن سر جناح حزب العدالة و التنمية هو زعيمه السياسي"اردوغان"إمنا يعود إىل  اردوغان ،

 ،القيم الدميقراطية اليت يتجلى هبا نوعه بأمهية الدميقراطية فهي خمرج من األزمة السياسية

االقتصادية،االجتماعية اليت تعاين منها الدولة الرتكية . 

مقعدا يف الربملان 363%من أصوات الناخبني مبا يعادل 34,2و قد جتلى ذلك حبصوله على نسبة 

مقعدا،املركز الثاين حزب الشعب اجلمهوري بزعامة "لينيز بايكل" حصوله على 550الرتكي من أصل

مقعدا،بينما األحزاب األخرى مل حتصل إال على احلد األدىن من 178%مبا يعادل 19,3نسبة 

%لتمثل يف الربملان مبا فيها حزب السعادة بزعامة" رجائي قوطان"،أما 10األصوات  الذي يبلغ 
%من األصوات ،حزب الوطن األم 1,2األحزاب االئتالف مل حيصل حزب اليسار الدميقراطي على 

%من 8,3% من األصوات ،بينما حزب العمل القومي حتصل على نسبة 0,1حصوله على 

 1األصوات .

اىل 2001دوالر عام 147,1-أدى اهتمام اردوغان إىل قفز الناتج احمللي اإلمجايل من   

 تركيا على مدى سنوات 2010،كما أكد تقرير البنك الدويل  2005مليار دوالر يف 362,5

واخنفاض الدين ، %  6اليقل متوسط النمو السنوي لالقتصاد الرتكي عن 2007 -2003اخلمس 
م،من أهم 2007يف �اية % 39اىل 2002من الناتج احمللي اإلمجايل يف �اية عام  %74العام من 

أسباب النجاح االقتصادي الذي حققه اردوغان و حكومته األوىل  هو حرصه على طمأنة  أصحاب 

وجود كيان جيمع اغلبهم حتت مسمى احتاد رجال العمال  رأس املال ،خاصة رجال أعمال األتراك ،

 99)، ص2002، 4.(مصر، دار الكتب، طقصة اردوغان- راغب السرجاني،  1
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 ملوصياد" فهؤالء التجار والصناع كانوا عماد النهضة االقتصادية يف حكومة•و الصناعيني املستقلني "ا
اردوغان األوىل ،بتشجيع من اردوغان وقد استطاع من خالل مشروعاهتم الضخمة مع الدول 

فتجاوزت تركيا العديد من  اإلسالمية توجيه السياسة اخلارجية الرتكية من جديد إىل العامل اإلسالمي،

املشكالت االقتصادية و حتسنت أجواء االستثمار و دخول تركيا بني أكثر الدول جذبا لالستثمار 
 1اخلارجي . 

 منعطفا مهما يف تاريخ 2010 وقد شكلت التعديالت الدستورية اليت متت عرب استفتاء شعيب عام -

، وحتديد فرتة عمل القضاة هبا، 17إىل  11احملكمة، حيث مت تعديل بنيتها وزيادة عدد أعضائها من 
وإعطاء دور أكرب لرئيس اجلمهورية يف اختيارهم، وتقليل إمكانية حظر األحزاب السياسية (باشرتاط 

 موافقة ثلثي األعضاء).

م: 2002دالالت نتائج انتخابات 

حتدث الكثري من احملللون عن الصورة أو احلياة السياسية يف تركيا استنادا إىل عدة دالالت و هي 
كاأليت: 

-الشعب الرتكي يريد التغيري :فالشعب الرتكي قال كلمته احلامسة بعدما كانت و اليت أعطاها 1

لألحزاب التقليدية قبل ثالث سنوات بعدما رأى أ�ا السبب يف األزمة االقتصادية اليت عصفت 
 ه.البالد،وأ�ا عاجزة عن حل مشاكل

-الشعب يريد االستقرار أيضا: وذلك بإعطاء الثقة حلزب العدالة و التنمية برموزه اإلسالمية ذات 2

تاريخ ناصع و على رأسهم اردوغان ،فالشعب الرتكي يريد اإلسالم و يف نفس الوقت يطمح هدنة 
مع اجليش العلماين الصارم. 

االن اسمھا (جمعیة رجال األعمال و 1990اشخاص عام 5: جمعیة تجمع رجال األعمال األتراك ، استطاعوا أن یشكلوا تجمعا  بدا ب الموصیاد  •
من الدخل القومي %10الف شركة ، تمثل 10الف عضو، وعدد الشركات حوالي 500الى 2010المصنعین المستقلین) بلغ عدد أعضاؤھا عام 

 التركي.
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-انتصار اردوغان كقيادة كاريزمية:إن الشعب الرتكي شخصية كاريزمية قوية ختلصهم من 3
الفساد،وإجراء تعديالت الزمة لالنضمام إىل االحتاد األورويب،و يعترب اردوغان شخصية قوية كاريزمية 

 يدعو إىل التجديد والتغيري كما اثبت جدارته يف احلكم عندما كان رئيسا لبلدية اسطنبول ،إضافة

فهي شخصية متواضعة و معتدلة إذ وصف حزب العدالة والتنمية من قبل الوسط اإلعالمي احمللي 
 1"احلزب األبيض" نسبة إىل مصداقية ونزاهة قيادته خاصة "اردوغان" و" عبدا هللا جول". بأنه
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: العلمانية و بداية الصراع الثقافي ثاني ال المبحث

 1950-1923المطلب األول: مرحلة 

 أيام الدولة العثمانية عن طريق طالب األتراك الذين 18تسربت األفكار العلمانية إيل تركيا منذ القرن 

كانوا يدرسون يف الغرب خاصة يف فرنسا. بدأت هذه احلركة يف عمر السلطان حممود الثاين و لقت 

معارضة شديدة من طرف الشعب الرتكي. لكن بعد جميء "أتاتورك"متكن من وضع العلمانية و بقيت 

راسخة حىت اآلن. فبعدم انقضت ثالث سنوات من مقاومته لالحتالل جنح "كمال مصطفى 
 أعلنت 1923 أكتوبر 29" من حترير تركيا و طرد احملتلني من بالده و على اثري ذلك و يف أتاتورك

اجلمهورية الرتكية و مت تنصيب "أتاتورك" رئيسا للبالد جبانب رئاسته للوزراء و رأسته حلزب الشعب 

اجلمهوري الذي أسسه فضال عن كونه القائد العسكري العام اجليش الرتكي. فأصبح أتاتورك يسيطر 
 1 واحد.أنعلي اجليش و احلكومة و الشعب يف 

و بدا أتاتورك يكشف عن معارضة شرسة و حادة ليس علي نظام اخلالفة فقط بل يتعداه إيل 

 حيث قام بتثبيت العلمانية كنهج 1924اإلسالم نفسه و يتضح ذلك مما فعله بعد إ�اء اخلالفة عام 
للحكم يف الدستور, فأعلن أتاتورك بفصل الدين عن الدولة و إلغاء احملاكم الشرعية فاصدر العديد 

 .من التشريعات هبدف فصل تركيا بأي عالقة جبذورها اإلسالمية

 بإلغاء كتابة اللغة الرتكية باحلروف العربية و أمر برتمجة  القران إيل اللغة الرتكية, و جعل * قام أتاتورك
األذان لصالة باللغة الرتكية كما اختذ التقومي الغريب تقوميا رمسيا للبالد بديال عن التقومي اإلسالمي, و 

جعل العطلة األسبوعية األحد بدال من اجلمعة, مث اصدر قانون جديد مساه القانون املدين ليعيد 

 .19،20، ص ص.نفس المرجع د. راغب سرجاني،  1
تمكن في سنین قلیلة من البروز كقائد عسكري ثم كزعیم ، 1923كمال مصطفي اتاتورك: مؤسس الجمھوریة العلمانیة التركیة الحدیثة عام  *-  

سیاسي الغي الخالفة العثمانیة ثم أسس مكانھا تركیا المعاصرة التي أصبحت كما أراد دولة علمانیة غربیة الطابع و القوانین ،تمكن من تحریر 
اعلن رئیسا 1923األناضول المحتل في "حرب االستقالل ،"حقق مجموعة من االنتصارات ما اكسبھ شھرة مألت أفاق العالم اإلسالمي ، في 

وجعل أنقرة عاصمة للدولة الجدیدة   بدا "مصطفى كمال "إجراءاتھ ، حارب الدین والتدین من خالل النظام العلماني ومنع كل مظاھر التدین 
فحتى الیوم مازالت قواعد التي وضعھا تحكم 1938بإجراءات قانونیة تحمیھا مؤسسات الدولة كالجیش ، توفي  أتاتورك بعد مرضھ في نوفمبر 

 تركیا.
 

45 
 

                                                             



 تركيا في التطور التاريخي لحزب العدالة و التنميةالفصل  الثاني:                                 
 

هيكلة اجملتمع الرتكي اجتماعيا و اقتصاديا, حىت أحواله الشخصية على أسس غربية بعيدة عما ألفه 
األتراك و تربوا عليه منذ مئات السنني.  

 تركي هي مسالة جغرافية حتدد أيإن االديولوجية الكمالية فضال عن علمانيتها الصارمة تري إن هوية 

باالنتماء اجلغرايف لرتكيا و ليس مسالة قومية أو عرقية, فاألتراك هم الذين يعيشون يف تركيا و يتعارفون 
 تركيا الدولة الوحيدة أصبحت جنح يف حتقيق هدفه و بناء مشروعه, حيث فأتاتورك, أتراكباعتبارهم 

 أن دستورها على بنص هو دين الدولة بينما اإلسالم أن دستورها علي بنصاملسلمة يف العامل اليت ال 

 على 1982 من مبادئ نظام احلكم يف تركيا و تنص املادة الثانية من دستورهامبدآالعلمانية هي 
 1ذلك بوضوح" اجلمهورية الرتكية هي دولة دميقراطية علمانية اشرتاكية حمكومة بقواعد القانون" .

 زعيم تركي أول بنظرته املفتونة للغرب حيث كان أتاتورك بدا يف تغريب تركيا و جهز 1925منذ عام 

 ينشئها اجليل الرتكي أن " احلضارة اليت جيب أقواله �جا رمسيا لدولة و من األوروبيةيتبين احلضارة 

 األوروبية و شكال, الن هناك حضارة واحدة حقيقية هي احلضارة مضمونا أوروبااجلديد هي حضارة 
, لكي تؤمن لنفسها احلياة األوروبية باحلضارة األخذ إيل العامل مضطرة أمم مجيع إنالقائدة... حيث 

 2و االعتبار".

 مراسيم عدة يشجع فيها نبذ أتاتوركو من اجل تكريس مظاهر العلمانية و النظام العلماين اصدر 
 مجيع الغي و 1926 باستعادة القوانني السويسرية عام اإلطار حيث قام يف هذا اإلسالميةالعادات 

 الشخصية.   األحوال يف قضايا اإلسالميةالقوانني املستمدة من الشريعة 

العلمانية يعد واحدا من ستة معامل أقام عليها كمال أتاتورك تركيا احلديثة ، و هذه املبادئ 
امللخصة للكمالية ميكن أن نقف عليها من خالل اإليديولوجية الكمالية يف نسختها الكاملة و اليت 

ية تبناها حزب الشعب اجلمهوري ؤتسيطر فيها احلزب و الدولة بالكامل على مجيع مناص احلياة ، ر

 .23،24)، ص ص.2010، 1. ( قطر، مركز الجزیرة لدراسات و الدار العربیة للعلوم،طالحركة اإلسالمیة التركیة- جالل ورغي،  1
 .21- د. راغب سرجاني، نفس المرجع، ص. 2
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 و قد عرف حزب تركيا اجلديدة بأ�ا قومية ذات نظام مجهوري و شعيب و 1931احلاكم عام 
 ( يتصف مبركزية الدولة يف احلياة العامة و اخلاصة لألفراد) . حيث دوال نقعلماين و ثوري و 

 و 1937أصبحت هذه " األسهم الستة " املبادئ املوجهة لدولة الرتكية و أحلقت بالدستور عام 

تلخص " األسهم الستة " كما كان يتعارف عليها ، النظرية الكمالية اليت متثل العلمانية أحد أبرز 
  1مقوماهتا

 قبل وفاته بإلغاء املادة اليت تنص على أن اإلسالم دين 1938 ثورية عام أتاتوركو استكمل 

الدولة يف الدستور . 

باملفهوم الكمايل السائد يف تركيا على عدة من األفكار األساسية اليت فكرة العلمانية تقوم 

تؤسس إلديولوجيا من أبرز حماورها :  

 بديال لنضام امللكي السلطاين و اخلالفة اإلسالمية الفكرة القومية أي فكرة اجلمهورية -1
 يكون الرابط األساسي بني الشعب الرتكي ملية أو وطنية و ليس الدين .

 مبعىن ضرب نفوذ االرستقراطية العثمانية و املالك و القطاعيني و رجال  فكرة الشعبية  -2
 الدين بتصعيد الطبقات الدنيا من اجملتمع يف إطار املساواة بني أبناء الشعب .

ىل أداة لفرص العلمانية و التغريب و التحديث عو حنوهلا  فكرة اهليمنة لدولة  -3
 الصناعي و االقتصادي و السياسي و االجتماعي 

  أي الثورة على كل ما هو سائد من األفكار فكرة االنقالبية  -4

 أن يكون الرابط األساسي بني أبناء الشعب الرتكي "ملية" الوطنية أي فكرة القومية: -5
 و ليس الدين.

األهم يف كل ذلك أن مفهوم العمانية يف تركيا ال يقتصر على حتبري دور الدين و صله  -6
عن الدولة كما هو يف الغرب مثال، لكنه ميضي أبعد من ذلك بإجبار الناس على املفهوم الذي يراه 

  .26، 25جالل ورغي، نفس المرجع،  ص ص - 1 
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ملمارسات الدين يف احلياة العامة بل و يف أداء العبارات  حيث حاول "عصمت إينونو" إجبار األئمة 
يف املساجد على قراءة الفاحتة يف الصالة ة باللغة الرتكية و منح املرأة كل احلقوق إال حقها يف ارتداء 

 احلجاب مثال.

و األوضاع و املؤسسات اليت تعترب تقليدية و متخلفة و األهم من كل ذلك  أن مفهوم العلمانية يف 
تركيا ال يقتصر على حتديد دور الدين و فصله عن الدولة كما هو يف الغرب مثال لكنه ميصي أبعد 

من ذلك بإجبار الناس على املفهوم الذي يراه (ممارسات الدين يف احلياة العامة بل و يف أداء العبارات 

حيث أجربوا الئمة على قراءة الفاحتة باللغة الرتكية و منعهم بالدعاء باللغة العربية ومنح املرأة كل 
احلقوق و منعها من ارتداء احلجاب مثال . 

هنا نرى أن هدف العلمانيني هو مسح تأثري الدين على احلياة الناس و إن مل يكن هجومهم على 

 1 الدين مباشرة فهم يعلنون احلرب على التدين.

فاحملكمة الدستورية يف تركيا تنص على أن الالتكية عبارة عن الطريقة احلضارية للحياة فهي أساس 
فهم احلرية و الدميقراطية و فهم االستقالل و السيادة الوطنية و مثل اإلنسانية مت تضيف أن النظام 

العلماين حيرر الدين من التسيس و يستبعد كأداة السلطة و يعاد ملكانه املناسب و املشرف له يف 

وعي كل املواطنني . 

    1950 -1938 : مرحلة المطلب الثاني

 عصمت إبنون متحمسا مبشروع الكمالية 1938لقد كانت خليفة أنا تورك يف قيادته تركيا بعد عام 

العلمانية ففرص تأويال صار ماهلا و سعي إىل تبسيط الدولة سيطرهتا على كل شيء من أجل  
استكمال التحول برتكيا إىل احلداثة و التقدم مشددا على "الدولة" أي مركزية الدولة يف احلياة العامة 

و اخلاصة لألفراد . 

)، ص ص. 2012، 1. ( األردن ، المملكة األردنیة الھاشمیة  الحنادریة لنشر والتوزیع،  ط تركیا في عھد رجب طیب أودوغان- سمیر سبیتان ،2
57-60.  
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 منعرجا حامسا يف البداية صعود 1946مثلت مرحلة االنفتاح الدميقراطي اليت  شهدهتا تركيا عام 
اإلسالم السياسي و مع إطالق التعددية احلزبية يف البالد فقد حزب الشعب الكمايل. 

 السلطة شيئا فشيئا و أصبحت األحزاب السياسية مضطرة أفكارالسيطرة على احلياة السياسية و 

 ، فأصبحت هناك 1946 ظهرت أحزاب معارضة عام أتاتوركللتنافس على السلطة بعد وفاة 
 من قبل الشعب الرتكي باإلسالم . منع املناقشة حول املسائل الدينية و السماح ملسألة اهتمامات

التعليم الدين ووافق عليها يف �اية األربعينات . فتغيري سياسة حزب الشعب اجلمهوري يرجع إىل 

التأثري الغريب على الريف الرتكي الذي كان بشكل إرجاع العدد الكلي لسكان و عليه ميكن القول أن 
 تعد املراحل املهمة يف السلوك السياسي الرتكي إذ قام " إبنونو " 1949-1938املدة الواقعة بني 

بإصدار قوانني ختص الدين على سيل املثال صدور القانون خاص بعقوبة من يرتدي الطربوش و ترتيل 

 1األذان باللغة العربية .

يف واقع األول ، جسد حزب الشعب اجلمهوري العلمانية خالل مؤمتره السابع الذي عقد عام 
 إذ قرر ما يأيت " بعد حزبنا مجيع القوانني متجهة مع متطلبات املدنية احلديثة ، و إن منع 1947

األفكار الدينية من الشؤون العلمانية للحكومة و السياسة تكون العامل الرئيسي لنجاح التقدم و 

 2التطور "

السياسية العلمانية و املتعلقة باملدارس 1949و نتيجة هلذا ، فقد أكدت احلكومة يف برناجمها عام 

 حيث جاء فيه " حنن ال نقبل اخلرافات اليت سكرت هذا الشعب لقرون ، أن نرجع االبتدائية

للخالف حتت ستار الدين " على الرغم أن نسبة الدين يعرفون القراءة و الكتابة يف الريف الرتكي 
 للقائمني% ،إال أن االجتاه املعارض للعلمانية كان قويا ضد العلمانية ، فال إسالم كان بالنسبة 20

هو الطريق العام للحياة و هذا ما جعلهم يعارضون .  

 .40،41- جالل ورغي، نفس المرجع، ص ص. 1
 .148-145)، ص ص.2011، 1 ( عمان، دار زھران لنشر و التوزیع، طالنظام السیاسي في تركیا.- احمد نوري النعیمي،  2

49 
 

                                                             



 تركيا في التطور التاريخي لحزب العدالة و التنميةالفصل  الثاني:                                 
 

 و قد أتاتوركالتمدن احلديث ، عكس الطبقات االرستقراطية فقد كانت تقوم بالدفاع عن مبادئ 
عملت هذه الطبقة ضد السلطة العثمانية و التعاليم الدينية . وفيما خيص املسائل الدينية بعد احلرب 

 :  اجتاهاتالعاملية الثانية وجد 

على إعادة التعليم اإلسالمي يف املدارس و التقارب مع العاملني العريب و  يؤكد االجتاه األول: -
اإلسالمي . 

 حديث ، أخذ يدافع عن احلرية اإلسالمية و بالتايل يؤكد على الفصل اجتاه الثاين: هو -أما االجتاه

املطلق بني الدين و السياسة حيث يؤكد على األمهية احلديثة لإلسالم ، فاإلسالم ال جيب التقليل من 
شأنه يف اجملتمع الرتكي هو جمتمع إسالمي ، كما أن النظام السياسي هو نظام دميقراطي يؤكد على 

 يف الدين . باالعتقادحاجات اجملتمع و يسمح للشعب 

 جديدة لتعديل اقرتاحاتإن هذه التصورات هي اليت دفعت حزب الشعب اجلمهوري إىل تقدمي 

 حيث أكد ذلك املؤمتر أن تقوية القيم 1947العلمانية يف تركيا و ذلك يف املؤمتر الذي عقد عام 
األخالقية يف اجملتمع ضرورة أخالقية و أكد بعض أعضاء حزب الشعب اجلمهوري على أمهية الرتبية 

 .  1الدينية بغية منافسة األحزاب السياسية املعارضة

    1980- 1950 : مرحلة المطلب الثالث

 يف تركيا و كانت النتيجة بفوز احلزب الدميقراطي بزعامة " عدنان انتخابات أجربت 1950 يف عام 

مندريس" الذي استطلت به مجيع القوى و الفئات اإلسالمية كان مندريس وطنيا يظهر إمكانية 

التعامل مع كافة القوى من أجل مصلحة تركيا ، و كان حزبه بكل تأكيد أخف وطأة على الشعب 
الرتكي املتمسك بإسالمه من متطريف حزب الشعب اجلمهوري ، يظهر ذلك يف حرص احلزب 

 2الدميوقراطي ، منذ ظهوره على متييز نفسه عن احلزب اجلمهوري يف توجيه إزاء.

 .169-148- احمد نوري النعیمي، نفس المرجع، ص ص. 1
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مسألة الدين ، طالب هذا احلزب باحرتام أكرب للدين و يتدخل أقل الدولة يف الشؤون الدينية 
و بني عدنان مندريس أن حزب الشعب اجلمهوري بالغ يف حديثه عن خماطر الرجعية اإلسالمية ، 

هبدف إبقاء نظام احلزب الواحد لفرتة أطول من الناحية الواقعية شهد العقد الذي حكم من خالله 

) توسيع دور اإلسالم يف احلياة السياسية الرتكية . فقد ألغت 1960-1950احلزب الدميقراطي (
 القانون الذي كان ينص على أن يرفع األذان لصالة بالغة 1950حكومة احلزب الدميقراطي عام 

الرتكية ، أصبح األذان باللغة العربية ، كما أصبح القرآن يتلى يف اإلذاعات الرمسية ، و أدخلت 

الدراسات الدينية و منحت الصفة القانونية اليت تتيح للطالب تعليما دينيا . 

لقد خرج اإلسالم ليصبح أداة سياسية وظفها احلزب الدميقراطي يف فرتة اخلمسينات مث 

ليصبح فيما بعد املتغري املعادل للجيش و النخبة العلمانية يف السياسة الرتكية و على جانب آخر مل 

يتوان مندريس على التواصل مع الغرب ، حيث انضمت تركيا  يف عهده إىل حلف مشال األطلسي 

 و قد ساعدها موقعها احليوي بالنسبة للغرب الذي أرادها جزءا من التحالف 1956(الناتو) عام 
الغريب يف مواجهة الشيوعيني . 

كذلك كانت تركيا نفسها طاحمة لتكوين عضوا يف النادي احلضاري الغريب . وكانت ترى أن عضويتها 

يف املؤسسات االقتصادية و السياسية األوروبية (السوق األوربية املشرتكة ) إمتداد طبيعي لعضويتها يف 
املؤسسات األمنية العسكرية الغربية ، و هذان البعدان ، األمين و االقتصادي . كان يعنيان بالسبة 

 1لرتكيا إكمال مشروعها الغريب .

مبا ان العلمانية فرضت بالقوة يف تركيا بالقوة و غريها ال بد من وجود مؤسسات تقوم على محايتها و 
مرة )1(احملافظة عليها و يأيت يف مقدمة هذه املؤسسات العسكر الذي يعترب من حيث تدخل أكثر من 

 حيث قام العسكر بانقالب على عدنان مندريس 1960ملنع حدوث أي إخرتاق مثلما حدث عام 

 .35- راغب سرجاني، نفس المرجع، ص. 1
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و اهتموه باخليانة العظمى و مت احلكم عليه بإعدام بعد اهتامه بإ�اك قوانني العلمانية و السماح ببعض 
  1مظاهر الدينية يف تركيا .

جنحت املؤسسة العسكرية هبذه التعديالت يف إجياد إطار قانوين هلا التدخل يف احلياة 

السياسية ، وطرح رويتها أمام القادة السياسيني بشكل مباشر ، فاإلصالحات الدستورية اليت أدخلت 
 و سعت من اإلصالحات العسكر إضافة إىل حرية اجملتمع ما أدى إىل ظهور العديد من 1961عام 

 و السبعينات  حيث شهرت هذه الفرتة النزوح من الستيناتاجلمعيات و املنظمات الدينية خالل 

 البطالة و تصاعد العداء ارتفاع مأزوم بسبب اجتماعيالريف إىل املدينة، و ما صاحبه من و ضع 
للعرب يف هذه املناخات تشكلت أول حركة سياسية ذات جذور إسالمية ، ظهر "جنم الدين أربكان 

" املتشبع بالثقافة احلديثة كزعيم هلذه احلركة الذي كان عضو يف حزب العدالة لكنه انسحب منه و 

 الذين يعتربونه أول حزب سياسي خبلفية 1970أعلن عن تأسيسه " احلزب النظام الوطين " يف عام 

إسالمية . 

إن املؤسسة العسكرية احلارسة التقليدية للعلمانية شجعت هي نفسها الصحوة اإلسالمية ، 

 حلماية اجلمهورية 1980 مث عام 1971فبعد صحوة من االضطرابات يف تركيا تدخل اجليش عام 

حسب تربيره . 

   حيث كل مرة يقوم مبجموعة من اإلجراءات ، كان يرى فيها إصالحات ضرورية و بسبب 

الصعود اليساري تسامح اجليش مع معامل اإلسالم حيث شجع يف بعض األحيان بفتح مدارس دينية 

و إدراج التعليم الديين يف الربامج الدراسية و ذلك يف مواجهة اليسار و قد خضع هذا التعليم الديين 
 1.نفسه الدولة وضل حتت رقابته خاضعا لتأويالت املؤسسة العسكرية 

 .38- راغب سرجاني، نفس المرجع، ص. 1
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 إىل حكومة " سليمان دميويل " لكن املؤسسة 1977- 1975انضم حزب أربكان عامني 
 بعد االنقالب الذي نفذته ، فقد شهدت تركيا 1950العسكرية متكنت من غلق حزب أريكان عام 

 عملية 1126 الذي شهد 1979حالة غري مسوقة من التوتر و االضطرابات السياسية بداية من 

 جرمية قبل ذلك العام . 1500 إىل 1980اغتيال سياسي لتصل حالة التوتر ذروهتا عام 

  1997 – 1980: مرحلة المطلب الرابع

 إىل جانب األحزاب 1980 تعرض حزب السالمة الوطين للحل بعد االنقالب العسكري عام 

 " الرفاه" الذي رفع شعار النظام العادل .  اسم حتت 1983األخرى ، ليعود من جديد عام 

و يقصد به إقامة الشريعة اإلسالمية لكن بأسلوب احلوار و اإلقناع حيث بعد تشكيل هذا احلزب 

كثفت احلركة اإلسالمية من نشاطها يف كافة املدن الرتكية ، لذلك اضطرت " حزب الوطن األم " 

 االنتخاباتبزعامة االقتصادي اللربايل " أوزال " الذي شكل احلكومة بعد فوز حزبه باألغلبية يف 
 و كان معروفا يف الوقت نفسه بتدينه حيث اعتمد على أسلوب خمالف األسلوب القمع و 1983

احلل الذي تبناه سابقيه الذي يراه غري اإلحتاد األوريب ، قد أفسح اجملال لتيارات اإلسالمية لكي 

تتواجد من دون قيود واسعة بصورة أدت إىل صعود حزب الرفاه و فاز بعد عشر سنوات من 

كان " رئاسة ب ليتوىل "جنم الدين أر1995 مت االنتخابات النيابية 1994 البلدية عام االنتخابات
 1 بعد اإلتالف مع حزب الطريق القومي " 1996احلكومة عام 

كانت هذه احلكومة أقوى مؤشر تشهده تركيا منذ بدء عهدها اجلمهوري على قوة الطرق األخر 

 كواقع دستوري يف سياسة البالد و يف الوقت نفسه عرب فوز  استقرتاملساوي للعلمانية اليت 

 . مل الدميقراطي إيديولوجيا اليسار ا�يار" حزب الرفاه" عن ضعف األحزاب و القوى العلمانية و 

 العلمانية هبذه التوجيهات اجلديدة و يف مقدمتها اجليش خاصة عندما ألقى رئيس بلدية يترض

 .68،69- جالل ورغي، نفس المرجع ، ص ص.1 
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 نظم من أجل القدس احتفالسنجان إحدى ضواحي أنقرة الذي ينتمي إىل حزب الرفاه كلمة يف 
كان " رئيس احلكومة ب فيها إىل تطبيق الشرعية اإلسالمية و كذلك تصريح " أردعي 1996عام 

 1997على التحذير مع معاداة اإلسالم و تنديده هلم و نشر يف الصحيفة " صباح " يف فرباير 

أمساهم " فاشية العلمنة يف تركيا " 

- حركت هذه التحديات املباشرة من قبل حكم يصف نفسه صراحة أنه إسالمي املؤسسة العسكرية 

فواجه "حزب الرفاه" حىت أن أحد قادة اجليش الذي قال أن املعركة ضد اإلسالميني مسألة حياة أو 

موت . 

 يف رسالة رمسية "كانب " أر" خاطب رئيس اجلمهورية "سليمان دميرييل1997و يف أول من مارس 

قال فيها " تسود قناعة عامة أنكم إحنرفتم عن طريق اجلمهورية العلمانية و الدميوقراطية و أنين أشاطر 

أصحاب هذه القناعة رأيهم حيث إذا متسكتم كحكومة هبذا املوقف ، فإن النظام سيكون يف خطر " 

كان من قبل رسالة هتديد و إنذار مباشرة من بكان "بعد تسلم أربجاءت رسالة " دميرييل " إىل" أر
 فرص رقابة على النقاطاجليش أنصبت مجيعها على كبح التطلعات األصولية اإلسالمية و من هذه 

املؤسسات الدينية و فرص القيود على الدعم التفكري بارتداء احلجاب . 

 . االستقالةكان" على بو بعد حنو عام من توليه احلكومة ، أخربة اجليش " أر

 حكم معادية للعلمانية يف تركيا جتريه و جرى حق " حزب الرفاه " لتنتهي أبرز 1997 يونيو 18يف 

 1لكن من غري انقالب عسكري . بتدخل واضح و مؤثر للجيش
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                                                                               الحياة السياسية التركية الجيش فيدور:  الثالمبحث الث

  ثنائية الجيش و حزب الشعب الجمهوريالمطلب األول:

يعد اجليش الرتكي وريث التقاليد االتاتوركية و قيمها والشريك األساسي يف جتربة التحديث اليت 

م ،فاملساهم األول لتوفري املناخ للتنمية و املمارسة 1923قادها مصطفى كمال أتاتورك عام

العلمانية و الدميقراطية ،لكن عند سوء األمور يف الدولة يلجا إىل االنقالب العسكري املباشر 
أحيانا أو اللجوء إىل لغة اإلنذار و التهديد أحيانا أخرى. 

أطاح اجليش الرتكي بأربعة حكومات مدنية مند الستينيات القرن العشرين وصوال إىل حزب 

م . 2002العدالة والتنمية عام 

-خالل احلرب العاملية األوىل ظل اجليش الرتكي املنظمة والقادرة على مقاومة واحتالل القوى 

م فقامت 1919العظمى للبالد،فبعد الغزو القوات اليونانية "أزمري"على األناضول الغريب يف 

القوات الوطنية  بقيادة مصطفى أتاتورك بتنظيم املقاومة الشعبية واستعادة السلطة على كل مناطق 

 29م،يف 1923األناضول ،كما تبعها انتصار دبلوماسي متثل يف معاهدة لوزان يف يوليو عام
أكتوبر يرأس "الغازي مصطفى عمار" اجلمهورية و أصبح اجليش الرتكي جيشا قوميا وبريتوريا.  -

م فقد أرسى أتاتورك تقاليد "اجليش احملرتف" فال 1938-1923خالل حكم أتاتورك يف الفرتة 

يسمح لضباطه باالخنراط يف السياسة،فقررت الالئحة الداخلية للقوات املسلحة الرتكية أن  واجب 
القوات املسلحة هو محاية و حراسة احلدود الرتكية،كذلك محاية التعاليم اليت قامت عليها 

اجلمهورية الرتكية (تعاليم أتاتورك)و عدم فصل رئاسة السلطة التنفيذية عن قيادة اجليش،وهذه 

 1األخرية مل تفصل إال بعد وفاة أتاتورك.

 .17)، ص.1999، 1999، 1. (القاھرة، دار الشروق، طالسیف و الھالل تركیا من اتاتورك الي اربكان- رضا ھالل،  1
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خالل تواجد حزب االستقالل أدت املقاومة الوطنية إىل مزج قوي بني الدورين السياسي و 

العسكري يف مفهوم الوظيفة العسكرية،و قد جنح أتاتورك وجمموعته يف تويل إدارة البالد و كما 

حتول اجليش إىل عضو فاعل يف بناء اجلمهورية الرتكية. 

م أصبح أتاتورك القائد العسكري العام،رئيس جملس النواب ورئيس جملس 1921طبقا لدستور

الوزراء كما اجتمعت كلتا السلطتني العسكرية و السياسية. 

)يف مرحلتني هم 1938-1923يكمن دور اجليش يف العملية السياسية خالل عهد أتاتورك(

): هي املرحلة اليت مارس فيها أتاتورك مع رفاقه العسكريون 1927-1923-املرحلة األوىل(

مؤامرات سياسية هبدف احتواء النخب السياسة املعارضة وإقصائهم،إذ كان اجليش قوة داعمة 

 1للثورة الكمالية.
): مارس اجليش اهتماماته لتنظيم الداخل 1938 -1927-املرحلة الثانية ( 

العسكري،ترسيخ وضعيته القانونية وهو قوة حارسة للنظام الكمايل. 

كان "بايار"وثالث نواب آخرون يشكلون كتلة برملانية تنتقد سياسات حزب الشعب 
اجلمهوري و الثالثة اآلخرون هم: 

.عدنان مندريس :نائب مدينة "ايدين"،كان أحد احملامني املشهورين كذلك كونه من كبار 1

مالك ألألراضي يف" أزمري". 

.فؤاد كوبرولو:نائب مدينة "كارس"،كان أستاذا جامعيا و مؤرخا معروفا،و من أكرب مثقفي 2
تركيا يف عصره. 

.كان رفيق كورالتان عن مدينة "اتيل"،كان أحد القضاة املشهود هلم باالحرتام و 3

 7التقدير،فكتلة النواب األربعة بزعامة جالل "باتار"إعالن تأسيس احلزب الدميقراطي يف 
 2 ،و يصبح احلزب الثاين بعد حزب الشعب ويقضي على هيمنة احلزب الواحد.1946يناير

 .43-40)، ص،ص.2013. (مصر، دار النھضة لنشر، العسكرو الدستور في تركیا- د. طارق عبد الجلیل،  1
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بعد وفاة أتاتورك توىل العرش"عصمت اينونو"اجلمهورية و مقاليد حزب الشعب اجلمهوري،و ركز على 

مبدأ أن يكون اجليش هو القيم واحلارس على أساسيات النظام و مبادئ حزب الشعب اجلمهوري،و 
هو حزب اجلمهورية و السلطة والفكر األتاتوركي.   

 كان النفصال اجليش عن رئاسة الدولة أثر بالغ يف *فالرئيس الذي خلفه هو املرشال"فوزي شاقماق"

رسم دور اجليش يف احلياة السياسية الرتكية،وحتول من نظام احلزب الواحد إىل التعددية احلزبية.   
 الربملانية فوز ساحق للحزب الدميقراطي وهزمية حزب الشعب 1950خالل انتخابات 

اجلمهوري(أتاتورك)وهدا أدى إىل سخطت الشعب الرتكي على النخبة البريوقراطية العسكرية،كما 

رفض"عدنان مندريس"زعيم احلزب الدميقراطي و رئيس حكومته مزاعم"اجلمهورية"حراس إصالحات 
أتاتورك وأن األمة الرتكية هي احلارس احلقيقي لإلصالحات. 

بنفس املبادئ،إذ كان هلم دور أساسي يف 1938التزمت جنراالت اجليش بعد وفاة أتاتورك عام 

جممل املعادالت السياسية خالل حكم"عصمت اينونو"الذي خلف أتاتورك يف زعامة احلكومة يف عام 
 عندما انتقلت البالد إىل التعددية احلزبية بإذن من جنراالت اجليش الذين كانوا يعرفون أ�م 1950

 ميلكون القوة الكافية للتدخل حني اللزوم.

المطلب الثاني: سلسلة االنقالبات   

تدخل اجليش بشكل مباشر من خالل أربعة انقالبات عسكرية لفرتة تقل عن أربعني عاما لتغيري 
 1حكومات مدنية منتخبة ألسباب خمتلفة يف مقدمها محاية النظام العلماين. 

م فهو أكثر دموية عندما أطاح اجليش حبكومة"عدنان 1960:كان يف مايو/أياراالنقالب األول -

مندريس"،عندما وجهت له اهتامات السماح للقوى الدينية بالعمل حبرية بعدما قامت احلكومات 

 .92-86)، ص،ص.2006 (الموصل، مركز الدراسات االقلیمیة، تركیا و صراع الھویة.- د.لقمان عمر محمود النعیمي،  1
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إال أن"مندريس"مل يكن باألصل إسالميا فإن جمرد حماولته ختطي شكل العلمانية  العلمانية مبنعها متاما،

الذي شرعه "أتاتورك"كان كفيل مبحاكمته و إعدامه مع ثالثة من وزرائه بتهم غري جدية. 

غم قربه منها وقدم للغرب خدمات جليلة إذ حتولت تركيا يف ر•  فلم تتدخل واشنطن إلنقاذ"مندريس"
عهده إىل خمفر متقدم إسرتاتيجي للحلف األطلسي جاء اإلحتاد السوفييت واملد القومي العريب 

بقيادة"مجال عبد الناصر" 

حيث وجهت قيادة اجليش مذكرة إنذار إىل 1971يف مارس/اذار:  االنقالب الثاني-جاء

الوزراء"سليمان دميريل"بإجراء إصالحات اقتصادية واجتماعية سريعة من أجل القضاء على أسباب 

التذمر و الفوضى،فإن اجليش حسب املذكرة سيمارس حقه الدستوري بتسليم مقاليد احلكم وعرف 

 (حزب اليسار الدميقراطي) أجاويد حبكومة1974 اذ عاد احلكم املدين باملذكرة"، "بانقال
كان(حزب السالمة الوطين-اإلسالمي)غري أن هذا احلكم مل حيل املأزق(العنف السياسي و األزمة بوأر

 1االقتصادية).

فكانت البالد تشهد صراعات دموية بني القوى اليسارية  إذ جاء هذا ا حلماية  احلسابات األمريكية،
والقوى اليمينية(اإلسالمية و القومية)بدعم من الدولة املدعومة واشنطن إذ تتخوف من التيار اليساري 

أن يتحول إىل قوة جدية يف الشارع الرتكي. 

بقيادة رئيس األركان"إيفرين"إذ جاء االنقالب بعد 1980 يف سبتمرب:االنقالب الثالث-كان 

تفكك النظام السياسي املدين بالسيطرة التامة للجيش على النظام.كانت ذريعة االنقالب هي عجز 

السياسيني املدنيني على محاية النظام اجلمهوري األتاتوركي العلماين وعجز البالد من اخلروج من 

األزمتني االقتصادية و السياسية،حيث حكم قائد االنقالب"كنعان ايفرين"ملدة سبعة سنوات رئيس 

: رئیس وزراء تركیا في الخمسینیات، تحدى تشریعات أتاتورك العلمانیة ، على الرغم من انھ ادخل تركیا في حلف شمال عدنان مند ریس • 
األطلسي وجعلھا رأس حربھ الغرب لمواجھة االتحاد السوفیتي ، فان ذلك لم یشفع لھ حینما تحرك الجیش ضده في أول انقالب و لیحكم علیھ 

 و عدد من رفاقھ .1960اإلعدام في سبتمبر/أیلول عام 
 
  .18،19- رضا ھالل، نفس المرجع، ص،ص.1
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للجمهورية بعد أن صاغ دستورا غريبا برتكيز السلطة التنفيذية،زاد من سلطات رئيس اجلمهورية و 

جملس األمن القومي،كما قيد حرية التعبري و حرية التنظيم باعتبارات كثرية من قبل املصلحة 

:-تكريس دور اجليش يف السياسة 1980القومية،النظام العام واألمن القومي.و من نتائج انقالب
الرتكية باعتباره"احلارس"للنظام اجلمهوري االتاتوركي العلماين،-"احلامي"لالستقرار السياسي،-

"املنقذ"من فساد النخبة السياسية. 

كما قطع الطريق على"اإلسالم السياسي"من خالل طرح إسالم أخر"اإلسالمية املعتدلة"الذي تبناه 
 "تورجوت  أوزال"طمعا بإحداث تسوية تارخيية بني األتاتوركية واإلسالم يف تركيا.

كان "اوزال" يهدف إىل ضرب اليسار من جهة ،و احلد من الراديكالية اإلسالمية الصاعدة يف تركيا 

،وصياغة اإلسالم اإليديولوجي امشل من إشهار 1979بعد جناح الثورة اإلسالم من جهة أخرى
القومية االتاتوركية الرتكية من جهة ثالثة. 

جنم الدين اربكان" الذي اعتمد على •بعد وفاة "اوزال" هناك طرح "الرفاه اإلسالمي" الذي عرب عنه "

النظام العادل و هو اإلسالمي كنقيض للنظام العلماين الغريب يف الداخل و اخلارج و يف االقتصاد و 
مث تشكيل حكومة 1990السياسة.كان االنتصار حلزب الرفاه يف انتخابات نيابية سنة 

بعد وصول هذا احلزب للحكم زادت املواجهة بني 1997جديدة،برئاسة "جنم الدين اربكان" عام 

اجليش و اإلسالم السياسي و إحساس اجليش خبطورة و تغلغل هذا احلزب يف املؤسسة العسكرية 

 1خاصة.

:ابرز زعماء االسالم السیاسي في تركیا و احظر من تحدي قواعد العلمانیة الكمالیة المتشددة، اسس حزبھ "النظام الوطني"،  نجم الدین اربكان •
و اعتبر ان الدافع عن المشاركة 1972اشھر بسبب انذار من قائد الجیش "محسن باتور" ، ثم تاسیس "حزب السالمة الوطني"9لكن لم یصمد سوى 

اربكان في االئتالف انھ حقق مكاسب كبیرة لتیار االسالم السیاسي باالعتراف بھذا التیار في الساحة السیاسیة ، عند خوجھ في السجن اسس حزب 
 تم حظر حزب الرفاه واحیل اربكان الى القضاء بتھم انتھاك مواثیق علمانیة الدولة ، ثم حزب الفضیلة لكن 1998و في 1983الرفاه الوطني 

تؤسس حزب السعادة ،لكن خصومھ العلمانیین اعتقلوه بتھمة اختالس اموال منحزب الرفاه ، وكان یبلغ من 2002،وفي 2000تعرض للحظر سنة 
 سنة ،فاربكان الیوم خارج العمل السیاسي الفعلي.77العمر 

 
 .48- د. لقمان عمر محمد النعیمي، نفس المرجع، ص. 1
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إذ قام اجليش بإبعاد حزب الرفاه و "اربكان " عن العملية السياسية ،وقد فشل مجيع رؤساء الوزراء 

منهم "سليمان دميرييل",بولوند أجاويد"و "اربكان"من تغيريا ملواد األخرى 1980الذين حكموا بعد 

املناقضة للدميقراطية فهو ما يؤكد "حالة اخلوف النفسي" الذي يعاين منه السياسيون األتراك من 
جنراالت اجليش.  

وكان انقالبا" نظريا " اكتفى فيه اجليش 1997 كان يف فرباير/شباط:االنقالب الرابع-فيما خيص 

،قبل 1بإخراج  الدبابات إىل الشوارع يف أنقرة ليضطر رئيس الوزراء "جنم الدين اربكان" إىل االستقالة 
إن يصل اجليش إىل مقر رئاسة احلكومة ،يف هذا االنقالب ظهر حدة الصراع بني العلماين و 

اإلسالمي. 

وقعوا 1980فذريعة هلذا االنقالب هو محاية النظام اجلمهوري االتاتوركي العلماين،وان قادة انقالب 
يف مشكلة مزدوجة إزاء التعامل مع اإلسالم السياسي . من جهة حاول قادة االنقالب استعمال 

جملتمع الرتكي  اإلسالم إلعادة اإليديولوجية الرمسية من اجل السيطرة على اجملتمع ،ومن جهة ثانية شعا

وطر قادة االنقالب خبطورة"اإلسالم السياسي"كإيديولوجية  وحركة متأصلتني يف رح إسالمي أخر 

المطلب الثالث: ثنائية الجيش والقضاء. 

,هو استقالل السلطة القضائية و من وظائفها 1982من املبادئ األساسية اليت اقرها الدستور عام

تسوية النزاعات.فمن املعلوم أن مجهورية تركيا استمدت قوانينها اجلديدة من القانون املدين 
السويسري,قانون العقبات االيطايل و القانون التجاري األملاين. 

إذ متارس السلطة القضائية وظائفها عن طريق حماكم مدنية و إدارية و عسكرية. 

من أهم احملاكم العليا يف تركيا: 

 .56- د. لقمان عمر محمود النعیمي، نفس المرجع، ص. 1
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احملكمة الدستورية,حمكمة االستئناف العليا,حمكمة جملس امن الدولة,احملكمة العسكرية 

لالستئناف,احملكمة العسكرية اإلدارية العليا و حمكمة تنازع االختصاصات القضائية,حمكمة 

 1احملاسبات.

و أعلى حمكمة يف البالد هي احملكمة الدستورية ومن اختصاصاهتا: 

-الفصل يف دستورية القوانني و القرارات اليت هلا قوة القانون من حيث الشكل واملضمون. 1

-اإلشراف والرقابة املالية على األحزاب السياسية. 2

-النظر يف القضايا املرتبطة بوظائف رئيس اجلمهورية, أعضاء جملس الوزراء و أعضاء اهليئات 3

القضائية العليا. 

اقر الدستور الرتكي استقاللية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و التشريعية فيعرب أن هذه 
السلطة خاضعة بصورة مباشرة أو غري مباشرة لتأثريات و نشاط العلمانية يف مقدمتها املؤسسة 

العسكرية اليت تعد نفسها  حارسة للعلمانية الشمالية للبالد. 

ففي مرحلة الستينيات و السبعينيات  كان اجليش دائم احلرص لتطور األحداث السياسية يف البالد و 
الصراعات اليت كانت تدور بني األحزاب السياسية,بعد مراقبته نشاطات الشخصيات املدنية,و 

ترجم اجليش هذه املراقبة من خالل جملس دستوري خاص هو جملس األمن القومي الذي 1960بعد

يضم(رئيس اجلمهورية,رئيس الوزراء,رئيس هيئة األركان وعدد من كبار الضباط. 

هو الدستور احلايل يف تركيا فمن خالل االنقالب عزز املؤسسة العسكرية و الدستورية 1982فدستور
إذ منحت لنفسها مزيدا من الصالحيات يف التدخل املباشر و الغري املباشر يف كافة اجملاالت 

نفوذ للمؤسسة العسكرية ويتمثل 1982السياسية,االقتصادية و االجتماعية يف تركيا.أعطى دستور

يف: 

 .48- د. لقمان النعیمي, نفس المرجع، ص. 1
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-تعيني املؤسسة العسكرية جنراال داخل جمالس إدارات مؤسسات الدولة مثل اجمللس الداخلي 1

 1للتعليم واختاذ اإلذاعة والتلفزيون,ليكونوا جهة رقابية علي هذه املؤسسات.

-توسيع جمال إعالن حالة الطوارئ واألحكام العرفية إذ حيقق للمؤسسة العسكرية سيطرة كاملة 2
علي احلياة السياسية,و إجياد مربر دائم ألي تدخل عسكري يدعو إىل حتقيق األمن ومنع حركات 

العنف و اإلرهاب.    

من 118اذ نصت املادة رقم1960-تعديل سلطات جملس األمن القومي الذي تشكل يف دستور3
على زيادة عدد األعضاء العسكريني يف اجمللس لفرض زيادة الثقل العسكري على املدين 1982دستور

داخل اجمللس. 

-تشكيل األمانة العامة جمللس األمن القومي و حتديد مهامها لتشمل شؤون تركيا العسكرية,  4
السياسية,األمنية,االقتصادية و الثقافية.                  

 بإضفاء اجليش املشروعية القانونية  و الدستورية على تدخالته 1960مايو27 يعد انقالب 

العسكرية ،و كان يف كل تدخل عسكري يعزز من سلطات اجليش و نفوذه يف اإلدارة املدنية و احلياة 
السياسية بشكل عام ،ذلك بوضع دساتري جديدة و سن قوانني استثنائية تعد مبثابة حصانة لقادة 

االنقالب العسكري. ظل العهد العسكري يف تركيا قائما من الناحية القانونية حىت 

م،لكن سيطرة اجليش على األمور من خالل جملس األمن القومي استمرت دائما 1983انتخابات

 1حىت مع تنحي "كنعان ايفرين" عن رئاسة الدولة يف �اية  الثمانينات.

-شكل أعضاء "حزب الرفاه "حزبا جديدا بعدما متا إغالقه مسي هذا احلزب ب"حزب الفضيلة"و 

ورث هذا احلزب سلفه من مجيع جوانبه. يعد العنصر األكثر واألبرز الذي ورثه كانت مشكلة الصراع 

الداخلي بني جناحي التقليدي و التجديدي ،حيث فاز اجلناح التقليدي بإدارة حزب الفضيلة بنسبة 

 .34- د. طارق عبد الجلیل، نفس المرجع، ص. 1
 .75- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص. 1
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% فهذا مؤشر على االنشقاق وهذا ما أدى إىل إغالقه بدعوى خمالفته ملبادئ العلمانية  يف 50,8

،فانتهت مرحلة مسرية احلركة االربكانية بتشكيل زعماء اجلناح التقليدي حزبا 22/06/2001

جديدا هو"حزب السعادة" وانكفئوا على أطروحاهتم القدمية،فيما خيص اجلناح التجديدي الذي 
يتزعمه "رجب طيب اردوغان" و عبد اهللا غول" يف تشكيل حزب سياسي  جديد هو حزب العدالة 

وله رؤية عرفت "بالعثمانية اجلديدة" اليت تقوم على االنفتاح اجتاه خمتلف 14/08/2001والتنمية يف 

التيارات الوطنية مع التمسك بالقيم و التقاليد الوطنية ذلك لتعزيز دولة تركيا دوليا.-مما أدى إىل قيام 
اردوغان خبطوات عدة يف إعادة هيكلة مؤسسات تركيا و تشريعاهتا الدستورية و القانونية ،وهذا 

للتواؤم مع معايري"كوبنهاقن" اليت تركز على استقرار املؤسسات وضمان الدميقراطية،ترسيخ دولة 

القانون و حقوق األقليات و حقوق اإلنسان.  

 يف هذه الفرتة حدث انقالب قضائي ضد حزب العدالة و التنمية من خالل قيام املدعي العام برفع 

من قياداته من مواصلة العمل السياسي و تعترب قضية "جونكون " 71دعوى إغالق احلزب و حرمان 

جمرد منظمة إرهابية تنشط لالغتيال، التدخل،والضغط على النواب ملنع انتخاب عبد اهللا غول رئيس 
للجمهورية ،و اجلنراالت الذين كانوا على رأس املنظمة هم(خورشيد طولون،شينرياراويغور)للسعي 

 1النقالب عسكري و ارتكاب جرائم.

التعديالت الدستورية اليت قام هبا حزب العدالة و التنمية تتمثل يف:  -

اكد "طيب رجب اردوغان" ان مسالة تطهري القضاء هي معركة تركيا يف سبيل تعديل القضاء:  -
حتقيق حريتها التامة يف معركة االستقالل اجلديدة و قد اكد اردوغان يف كلمة القاها امام كتلة حزبه 

الربملانية " لقد متكننا من تطهري الدولة من العصابات, و سنطهر مؤسسة القضاء من تلك 
 الشبكات" .

 .78- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص. 1
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كان النظام الكمايل املتجذر يف تركيا كان يعتمد دائما يف محاية علمانية الدولة من أي هتديد، حىت 

ولو كان أحزابا سياسية أو حكومات منتخبة، مبا يف ذلك االنقالبات العسكرية، على ثالث 

 بزعامة 2002مؤسسات، وهي اجليش والقضاء واإلعالم . فاحلكومات الرتكية املتعاقبة منذ عام 
أردوغان ترى ان املعركة احلالية مع القضاء تبدو أصعب وأفدح مثنا. ان القضاء الرتكي شكل دوما 

أقوى أسلحة النظام العلماين خالل تارخيه، حيث حظرت احملكمة الدستورية العليا منذ تأسيسها عام 

 حالة حظر أحزاب يف تاريخ تركيا احلديثة، تشكل معظَمها 58 حزبا، ضمن 26 وحىت اآلن 1963
 .األحزاُب اإلسالمية والكردية

بتهمة حتوله إىل "مركز ألنشطة 2008-كما أن حزب العدالة واجه خطر احلظر و اإلغالق عام

اعضاء من احملكمة و 5متعارضة مع العلمانية"، إال انه جنا بفارق صوت واحد (صوت للقرار 
 1) ، رغم آن احملكمة أثبتت عليه هتمة معاداة العلمانية و عاقبته ماليا .6عارضه

 للمرة األوىل خيضع جنراالت عسكريون يف تركيا حملاكمات مدنية بتهمة تزعم  منظمة إرهابية و القيام 

مت الكشف عن وثيقة موقعة من قبل عقيد ركن  2009نمن يوليو/حزيرا12بإعمال إرهابية ،يف 
يدعى "تشيتشيك دورسون"وتشمل هذه الوثيقة على خطة لإلطاحة حبزب العدالة و التنمية  و 

تصفية حركة" فتح اهللا كولن" اإلسالمية ،إذ قاموا بإخفاء أسلحة و متفجرات يف مراكز تلك اجلماعة 

ومدامهتها الحقا مث توجيه التهمة فيما بعد ملؤسساهتا مث الربط بينها و بني حكومة حزب العدالة 

والتنمية .وعليه صدرت احلكومة تشريعا جديدا بتعديل بعض مواد قانون العقوبات صادق عليها 
ينص على عدم انتخابية حماكمة املدنيني أمام احملاكم العسكرية 08/07/2009رئيس اجلمهورية يف 

 2،ويسمح مبحاكمة العسكريني أمام القضاء املدين يف القضايا اليت ختص امن الدولة.

  في:- سعید الحاج، " اردوغان و القضاء و المعركة االخیرة"،  1
www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/28/04/2014 

  في: ،2010فبرایر24- محمد نور الدین، "تركیا بین مطرقة القضاء و مطرقة الجیش"، بیروت،  2
www. swi swissinfo.ch 
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حزب العدالة و التنمية و موقفه من العلمانية و اجليشالفصل الثاين:                                    
 

جنحت خطة اردوغان فرفضت احملكمة الدستورية دعوى إغالق حزب العدالة و التنمية ،لكن وجهت 

هلا رسالة حتذير قوية للحزب حبرمانه من نصف التمويل الذي حيصل عليه من اخلزانة العامة للدولة 

،فقد رحب اردوغان هذا القرار و أعلن إن حزبه سيواصل السري على طريق محاية القيم اجلمهورية 
ومن بينها العلمانية. 

إن قضية احلجاب  تعترب أكثر من جمرد حمل للخالف يف السياسة  الحجاب: قضية- تعديل في 

البالغة من العمر  قضت األرملة "هدى قايا"1999الرتكية ، فهي دائما ما تشغل احملاكم عام 
اشهر بسبب توجيه احلكومة هلا بتهمة "حماولة اإلطاحة 7هي و ابنتاها عقوبة بالسجن ملدة 47

باجلمهورية الرتكية عن طريق العنف" واشرتكن يف مظاهرة يف مظاهرة ضد حظر احلجاب يف اجلامعات 

الرتكية،وعند اإلفراج عنهن أسست (هدى قايا) منظمة غري حكومية واستكملت محلتها لصاحل 
 1القضية.

طرد رئيس احملكمة اإلدارية العليا (دانيشتاي) الشاهدة (خدجية خاصد مربشاهني)  2003يف عام - 

من قاعدة احملكمة أل�ا ترتدي احلجاب فهي حمامية والن السيدات اللوايت يعملن يف الوظائف الرمسية 
ال يسمح هلن بدخول القاعات الرمسية إال و هن يكشفن شعورهن ،يف هذا الصدد ثارت فضيحة 

م  اجللسة العامة 1999 من حزب(الرخاء) اإلسالمي  بعد انتخابات  عندما دخلت (مروة خفاجي)

للربملان للحجاب فهذا أدى إىل حظر (حزب اخلاء)،أما النائبة (مروى خفاجي )و نائبة أخرى 

(اليكك) اليت دافعت عنها ومل ترتدي احلجاب فقدتا عضويتهما . 

وضع رئيس اجلمهورية "سريز" بتوسيع" دائرة األماكن العامة اليت حيظر فيها ارتداء احلجاب عام 

م ليشمل قصر (شنقايا).ليس هناك قانون يف تركيا قانون ينص حرفيا على ارتداء احلجاب 2005

من الدستور اليت تنص على مثانية قوانني 174،فلمدافعني عند منع احلجاب يستندون إىل املادة  
إصالحية ال ميكن إلغاؤها أل�ا هتدف إىل رفع اجملتمع إىل مستوى املدينة املعاصرة و احلفاظ على 

 .145- راینر ھیبرمان، نفس المرجع، ص. 1
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حزب العدالة و التنمية و موقفه من العلمانية و اجليشالفصل الثاين:                                    
 

مينع 1934ديسمرب 3الصادر 2596الكيان العلماين للجمهورية ،احد هذه القوانني هو قانون رقم 

ارتداء مالبس "حمددة"(مالبس دينية)يف هذه الفرتة النساء كن يرتدين غطاء الرأس التقليدي الواسع 

اخلاص بالريفيني ،امسه "باش اورتسو" أو غطاء الرأس لكن مؤسسو اجلمهورية ال يعنون هذا الغطاء.  

قام اجليش يف فرتة" اربكان " بتصعيد ضغوطه على حكومة اربكان باملطالبة بتنفيذ العديد من - 

مطلبا بذريعة محاية علمانية الدولة الرتكية ،دعي  حبظر احلجاب للنساء ، 18اإلجراءات بلغت 

إضافة إىل جترمي أي نشاط سياسي له دوافع دينية إغالق مدارس تعليم القران التابعة لإلسالميني و 
فصل بعض حكام الواليات  النتماءاهتم اإلسالمية. فلم يكتفي العسكريون هبذا و اصدر قائمة من 

القرارات : 

منع الطالبات احملجبات من التعليم اجلامعي ،إغالق بعض الشركات واملصانع وإيقاف التعامل مع  -
بعضها البعض مبجرد العلم بأ�ا ألحد أبناء التيار اإلسالمي . مث بدا اردوغان يطالب بتهدئة الصدام 

مع العلمانية الرتكية وحراسها من العسكر،وتوجيه اربكان حينما حاول تربئة ذمة احلزب من التوقيع 

على قرار حظرا حلجاب  يف اجلامعات ،فقام بدفع "مروة قاوقجي"احملجبة إىل الربملان الرتكي كنائبة 
عن حزب الفضيلة  و هذا األمر رفضه اردوغان و أنصاره مما أدى إىل أزمة جديدة مع العلمانيني و 

 1العسكريني يف تركيا.

 .47-46- راینر ھیرمان، نفس المرجع،ص،ص. 1
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خالصة الفصل الثاني: 

، لكن 1923شهدت احلياة احلزبية يف تركيا العديد من التطورات منذ إعالن اجلمهورية عام 

يف ظل حزب التعددية احلزبية ، وظلت احلكومات منذ ذلك 1950التفاعالت احلقيقية بدأت عام 
ائتالفية يف غالبيتها ، نظرا لعدم قدرة األحزاب على خلق تغيري يف اجملتمع 2002التاريخ وحىت عام 

 جاءت االنتخابات  يف ذلك العام والفوز التارخيي حلزب العدالة والتنمية اثر حصوله أن إالالرتكي ، 

 ذلك عن تفاعالت مهدت وأسفر)، 550 (أصل)مقعد من 360على غالبية املقاعد النيابية بواقع(
 يومنا هذا. إىللتغيريات جذرية يف الداخل واخلارج اليت مازالت تتفاعل 

عمل اجليش الرتكي منذ قيام اجلمهورية الرتكية احلديثة على محاية العلمانية  من خالل جمموعة من 

 إىل الدستورية و القانونية الذي شرع تدخله يف السياسة و مع وصول حزب العدالة والتنمية اآلليات
 تعديالت جوهرية يف بنية املؤسسة العسكرية و جملس بإجراء شاملة وذلك بإصالحاتاحلكم ، قام 

  القومي ووضعها يف مكا�ا الصحيح وفق معايري النظم الدميقراطية احلديثة.األمن
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  الصعيد الداخليلى  سياسات حزب العدالة و التنمية ع      الفصل الثالث:                   
 

     تعترب القضية الكردية و قضية احلجاب من ابرز املسائل األساسية اليت رافقت الدولة الرتكية يف 
فرتة تأسيس اجلمهورية الرتكية إىل يومنا هذا ، إذ برزتا بشكل كبري يف فرتة الثمانينات وذلك بعد 

ظهور حزب العمال الكردستاين خاصة القضية الكردية ، وقد اختذ حزب العدالة والتنمية بعد جميئه يف 

 عدة اجراءات فيما خيص هاتني القضيتني .2002

انطالقا من الرتاجع الكبري لالقتصاد الرتكي يف االزمة االقتصادية يف الثمانينات واليت تركت اثر على 

الدولة الرتكية ،ماجعل حزب العدالة و التنمية بقيادة اردوغان ان ينتقل باالقتصاد الرتكي اىل حالة 

 االستقرار و حيقق يف سبع سنوات ما يشبه باملعجزة االقتصادية .

 المبحث األول: علي الصعيد السياسي

: الخطاب السياسي لحزب العدالة و التنمية األولالمطلب 

 ترعرعوا يف إذ املؤسسني أعضائهو نشا العديد من  2001 أغسطسبعد تأسيس حزب العدالة يف 

 ،يعترب حزب اإلسالم وقيمه من إيديولوجية السياسي ،فهو حزب حمافظا ،يستخلص اإلسالمكنف 

 اإلسالمية األحزابالعدالة والتنمية نفسه حزبا دميقراطيا ،وهو جزء من نظام علماين لكن خمتلفا عن 
جنم "اسس 1969السابقة فيما خيص بتحقيق الدميقراطية .يف منتصف القرن العشرين خالل عام 

مت حظر نشاط هذا 1971 هو حزب النظام الوطين ،و يف عام إسالمي حزب أول "الدين اربكان

يف 1980اىل غاية انقالب 1973 اربكان "حزب اخلالص الوطين" وكان حىت أسساحلزب ،مث 
 جناحاته مع حزب أعظمحقق اربكان 1980ثالث حكومات ائتالفية كشريك جديد،بعد انقالب 

 1  بعد موت (اوزال).إالالرفاه RP،لكن مل يظهر على الساحة 

%من 3.21 حصل على نسبة  إذظهر "حزب الرفاه" يف انتخابات حملية ،1994يف ابريل 

رئيس الوزراء 1996،مث انتخب "اربكان" يف يونيو1995األصوات يف انتخابات الربملان يف ديسمرب 

 100،104- راینر ھیرمان، نفس المرجع ،ص ص1
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  الصعيد الداخليلى  سياسات حزب العدالة و التنمية ع      الفصل الثالث:                   
 

اذ سلم اجليش 1997فرباير28"حزب الطريق القومي" "لتانسوتشيلر"يف أيضاحلكومة ائتالفية،ضمت
 اإلمام بتقليص مساحات "مدارس اجلنراالت القومي ،بيانا موجها للحكومة يطالب األمن جملس إىل

 مثل العمامة"turba"،كذلك إسالمية ومدارس القران ،تقييد ارتداء مالبس اإلسالميةالواعظ"

واستجابت حكومة اربكان وتشالري.فشهدت مرحلة 1997يونيو28 الطرق الدينية يف إغالق
 حيث اجرب على اخلروج من السياسة تدرجييا ،فرض أفولهالتسعينيات صعود جنم الدين اربكان و 

،مث ظهرت 1997 أخر،وفرض عليه حظر 1987حىت 1982 يف األولعليه احلظر السياسي 

 النظام العلماين لرتكيا و إىل احلزب التايل "حزب الفضيلة" دعياملرحلة الثالثة بعد سقوط اربكان حني 
فبغياب   ، بأنقرة2000مايو14 يف األخري تأسس هذا إذ اقتصاد السوق إىلنظام تعددي ،و 

 اردوغان و اربكان بسبب احلظر السياسي املفروض عليهما ،فرشح "رجائي قوطان"لرئاسة احلزب مث

زاد احلظر على حزب الفضيلة وظهور الفجوة بني التقليديني حول اربكان و اجملددين اللذين تزعمهم 

 بعد ذلك لتأسيس "حزب السعادة" من أدىما  "رجب طيب اردوغان"و "عبد اهللا غول " فهذا
 يف انتخابات برملانية األصوات%من 5.2طرف "اربكان" و "قوطان" الذي حصل على 

 حلزب العدالة و التنمية. أصواهتم%من الناخبني 34.3،بينما منح 2002

 األتراك اإلسالميني حتول إىل أدتحسب عامل السياسة الرتكي (ضياء اونيش)وصف مخسة عوامل 
 دميقراطيني مسلمني: إىل

بوضع حدود لإلسالميني متكنهم من العمل 1997فرباير28قامت العلمانية االستبدادية يف  -1

  الأ�م اإلسالميون إدراك  و إطارها متكنهم من العمل داخل اإلسالميني إدراك و إطارهاداخل 
يستطيعون التشكيك يف النظام العلماين . 

 بشكل كبري يف اعتداهلم و أسهم بدميقراطية ممثلة ،ما أنفسهم التعبري عن اإلسالميونتعلم  -2

 1  .الدميقراطية قوة تنادي مبزيد من إىلالتعامل االجيايب مع عملية الدمقرطة ،و حتوهلم 

 .106-  راینر ھیرمان، نفس المرجع ، ص.1

69 
 

                                                             



  الصعيد الداخليلى  سياسات حزب العدالة و التنمية ع      الفصل الثالث:                   
 

 أنفسهم املسلمني ممن يعتربون األكادمييني و اإلعمالافرز حترير االقتصاد شرحية من رجال  -3
 بان هذا هو ما وازن هذه احلركة اليت مل تعد وحدها األمرالطبقة املستفيدة من العوملة،وبرر"اونيش"

 الطبقة املتوسطة املسلمة اجلديدة آنمتثل خاسري العوملة يف الطبقات الدنيا باملدينة ،بالرغم من 

 ليست معنية بالصراع مع املؤسسة العلمانية. أ�ا إال مزيد من احلريات و املشاركة السياسية أرادت

 قارب التجاري األورويب كل اجلهات السياسة برتكيا ترى يف االحتاد  أن "اونيش"لرأيطبقا  -4

 ضمانا للمحافظة على األورويب ،ورأى املسلمون امللتزمون يف االحتاد أهدافهااخلارجي يف حتقيق 

 1 و العلمانية.اإلسالماملؤسسة العلمانية لتخفيف حدة الصراع بني   يف مواجهةاإلسالميةهويتهم 

 دمقرطة البالد ،سواء إىل أساسييف هذه املرحلة طالب املثقفون وجمموعات اجملتمع املدين بشكل  -5

التقليدية اإلسالمية  ،كانت املؤسسات اإلسالم بواسطة أوجاءت على يد اجلناح اليساري و الليربايل 

  بالفعل مفكرون مثل"بوالج "كورو" ،واحتادات مثل أسهمضعيفة جدا كي تفرز مبدعني ،و قد 

"موسياد"جبزء كبري يف كفة امليزان باحلركة السالمية لصاحل "اجملددين"،هكذا جتمعت العديد من 
 السياسي اإلسالم يف جمموعتها االنتقال من حركة أتاحتالعمليات الداخلية و اخلارجية املواتية واليت 

الدميقراطية احلرة حسب "اونيش" يف دراسته.   حزب ملتزم مببادئإىل

 السياسي الربكان الذي كان معاديا للغرب و استبداديا مثل الكمالية اإلسالمانفصل اجملددون عن 
  فأصبح،فلم يعد اردوغان وجول يعتمدان عن املواجهة بل على توافق اآلراء االجتماعية والسياسية ،

حزب العدالة و التنمية الردوغان و جول ممثال سياسيا للطبقة املتوسطة املتزايدة على خليفة اهلجرة 

 حزب ليربايل جديد متوافق مع إىلاإلسالموية و التحول  بعد داخل تركيا،و التحول من مرحلة ما
 و ال الفوز يف إسالميةكن حل مشكالت عن طريق شعارات  ال ميانه  عرف" اردوغان" إذالعوملة ،

 بل اإلسالم إىلاالنتخابات يف السجن بسن تالوته قصيدة من كتاب "قال فيها "تركيا مل تعد حتتاج 

 أيضا ،و هو اإلسالم احلرية،كما قام "بوالج" و هو مفكر بإرساء خطاب دميقراطي يف إىلحتتاج 

 ابراھیم خلیل العالف، نفس المرجع. 1
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  الصعيد الداخليلى  سياسات حزب العدالة و التنمية ع      الفصل الثالث:                   
 

 اجليل اجلديد من املسلمني يدافع عن حقوق إن السياسي الربكان و قال:"اإلسالمانفصل عن 
 1 و ميارس السياسة عن طريق الدميقراطية و يدعم اجملتمع املدين.األساسية اإلنسان

 إىل تعهد احلزب ببذل جهد للقضاء على الفساد ،هو احلزب الوحيد الذي توجه خطابه إىلباإلضافة 

 ،لقد استكمل حزب العدالة و التنمية يف سياسته احلكومية عملية اإلفراداجملتمع و حقوق 
 املالية إصالح االقتصادية اليت مت التفاوض مع صندوق العملة الدويل IVFو كذلك اإلصالحات

 العامة .

  التركي:اإلسالميعلمانية االعتدال  -

 1997اذا كان اربكان قد دخل يف صراع مع اجليش كلفه حل خزبه و اسقاطه من احلكومة سنة 

 جلا  إذزب العدالة و التنمية خاليف مظاهره من النقائص و تشوهات ،حل فان اردوغان مؤسس

 ترك مشكالت تركيا الكربى و حاولوا افتعال مشاكل حول احلجاب الذي حظرته إىلخصومه 
 عمل قادة احلزب العدالة و التنمية على  إذاحلكومات العلمانية يف اجلامعات و الدواوين احلكومية ،

 فيه أعلنوا العام الداخلي و اخلارجي ،ففي الداخل قام قادة  احلزب خبطاب تصاحليا الرأيطمأنة 

 اجليش" إن ذكر "غول" إذاحرتامهم للنظام العلماين ،كذلك حرصوا على كسب ود قادة اجليش 

 2مبعث لفخرنا".

 

 .123-107 راینر ھیرمان ، نفس المرجع، ص ص   1
 .989سبتمبر"، ص 11 باكینام الشرقاوي ، "ایران و تركیا ما بعد  2
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: االنتصار االنتخابي  الثاني مطلبال

 حني ظهر تفوقه على مجيع 2002 نوفمرب/تشرين الثاين 3بدأت جتربة احلزب االنتخابية يوم 
  مقعداً برملانيا.363التيارات السياسية املوجودة، حيث فاز بنسبة كبرية من األصوات ونال 

 اختبارا مهما للحزب، حيث جنح يف إحراز 2004 مارس/آذار 28ومثلت االنتخابات احمللية يف 
% من أصوات الناخبني. مث أعاد احلزب تأكيد جناحه يف انتخابات عام 42املركز األول بنسبة 

2007 .

 احتفل حزب العدالة والتنمية بفوزه يف االستفتاء على التعديالت 2010ويف سبتمرب/أيلول 
الدستورية. 

% 50.2، أحرز احلزب فوزا كبريا يف االنتخابات التشريعية بفوزه بـ2011 يونيو/حزيران 13ويف يوم 
 حزب احلركة القومية%، مث 25.9 بـحزب الشعب اجلمهوريمن نسبة األصوات املعرب عنها، تاله 

. 5.8%، يف حني فاز حزب السالم والدميقراطية واملستقلون األكراد بـ13.24بـ

 هي عدد مقاعد 550 مقعدا من أصل 327ومكنت تلك النسبة حزب العدالة والتنمية من الفوز بـ
 مقعدا يف الربملان السابق. 331الربملان الرتكي، وكان يشغل 

وبعد مسار الفت يف رئاسة احلزب واحلكومة، جنح رئيس احلزب "رجب طيب أردوغان " يف 
، وحسم الفوز من اجلولة األوىل 2014 أغسطس/آب 10انتخابات الرئاسة الرتكية اليت جرت يوم 

ليكون الرئيس الثاين عشر لرتكيا احلديثة، وكانت تلك أول انتخابات رئاسية جتري بطريقة االقرتاع 
الشعيب املباشر. 

 الذي اتصل بأردوغان مهنئا  الدين إحسان أوغلو أكملوكان املرشح الرئيسي للمعارضة الرتكية هو
 1بالفوز ومتمنيا له النجاح يف مهمته.

 في: " حزب العدالة و التنمیة التركي"،  1 -
www.aljazeera.net/news. 
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 على املرتبة 2015 يونيو/حزيران 18وحصل حزب العدالة والتنمية يف االنتخابات الربملانية بتاريخ 
 مقعدا األمر الذي مل خيوله تشكيل احلكومة مبفرده. 258% و40.87األوىل بنسبة 

وبعد فشل كل املفاوضات لتشكيل حكومة ائتالفية، دعا الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إىل 
، حصل فيها حزب العدالة والتنمية على املرتبة 2015 نوفمرب/تشرين الثاين 1انتخابات مبكرة يف 

 1 مقعدا، مما خوله تشكيل احلكومة.316% من األصوات و49.58األوىل بنسبة 

اإلصالحات التي جاء بها حزب العدالة و التنمية: - 

جاء حزب العدالة و التنمية بعدة إصالحات كنشر الوعي القائم على احلقوق املتعارف عليها دويل، 
احلريات ،سيادة القانون يف مجيع احناء تركيا، خفض معدل البطالة و ردم اهلوة يف توزيع الدخل مبا 

يزيد من مستوى الرفاه، اتباع سياسات هتدف اىل حتقيق الكفاءة و الفعالية يف اإلدارة العامة و اشراك 

املواطنني يف عملية صنع القرار، باإلضافة إىل اصالحات اقتصادية إذ شهدت تركيا عدة إصالحات 

حىت 2002غري مسبوقة على مستوى الدولة و اجملتمع منذ تويل حزب العدالة و التنمية احلكم يف 
 2اآلن، كما وصف املراقبون وترية اإلصالحات بالثورة الصامتة.

كانت البالد تعاين أزمة اقتصادية حادة لتجاوز تلك األزمة غريت احلكومة جمموعة من املبادئ اعتمد 

عليها صندوق النقد الدويل مثال ترك العمل بنظام الصرف الثابت و االنتقال بنظام الصرف املرن، 
االعتماد على استثمارات القطاع اخلاص. 

كما حددت احلكومة العديد من اإلجراءات ملكافحة البطالة كزيادة التقشف و خفض النفقات، 

جلب رؤوس األموال اخلارجية بشكل مباشر، اصالح التعليم املهين، حتسني بيئة العمل. 

كما اجتهت احلكومة حنو حماربة الفساد خاصة بني مسؤولني رفيعي املستوى يف الدولة كتحويل 

"تشيللر و مسعود يلماط" و مها رؤساء الوزراء السابقني اىل التحقيق. 

 في:- " فوز كبیر لحزب العدالة و التنمیة"،  1
www.ikhwanwiki.com/index.php 

 .08، ص.2011، الدوحة، المركز العربي لالبحاث و دراسة السیاسات- معمر خولي، "االصالح الداخلي في تركیا"،  2
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شكلت جلان برملانية لتعقب الفاسدين الذين سرقوا البنوك احلكومية و اخلاصة، كذلك اجريت 
إصالحات يف جمال الصحة و التعليم، حيث كان املرضى قبل وصول حزب العدالة و التنمية يطلب 

منهم دفع سيارات اإلسعاف أما اليوم فيعاجل مجيع املرضى يف املستشفيات اخلاصة و فيما خيص جمال 

التعليم اصبحت ميزانية وزارة الرتبية امليزانية األكرب يف عهد احلكومات احلالية و فاقت ميزانية وزارة 
 الدفاع.

 جامعة اهلية)، أما 23جامعة حكومية و 53 (2002جامعة سنة 76كان عدد اجلامعات يف تركيا 

جامعة أهلية 29 جامعة حكومية و 49 انشأت احلكومة احلالية 2010-2003يف الفرتة ما بني 
 52 جامعة كما ارتفع عدد اجلامعات األهلية اىل 1.2فقد ارتفع عدد اجلامعات احلكومية اىل 

 جامعة.

فيما خيص اإلصالحات الدستورية جلأت احلكومة اىل تعديل بعض مواد الدستور و توطيد الدعائم 

 الدميقراطية و هي كاآليت:

 -جتري انتخابات اجمللس الوالئي الرتكي كل اربع سنوات بدال من مخس سنوات.

 سنوات 7 سنوات بدال من 5-ينتخب رئيس اجلمهورية من قبل الشعب مباشرة و تكون مدة واليته 

 و ملدتني على األكثر.

 1 عضو.22 اعضاء اىل 7-رفع عدد أعضاء جملس القضاة األعلى من 

-مع وصول حزب العدالة و التنمية اىل احلكم و رغبته يف اإلصالح و االنضمام اىل االحتاد األورويب 

أصبح البد من اجراء تعديالت جوهرية يف بنية املؤسسة العسكرية و جملس األمن القومي فمثال: 
) من قانون جملس األمن القومي ليصبح اجتماع اجمللس مرة واحدة كل شهر بدال من 8عدلت املادة (

) من قانون جملس األمن القومي لتقتصر مهامه على رسم سياسة األمن 4شهرين، كما عدلت املادة(

 .21-13- معمر خولي، نفس المرجع، ص ص. 1
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الوطين و تطبيقها واخبار جملس الوزراء بآرائه، فيكون جملس األمن القومي و أمانته العامة قد حتوال اىل 
 1جهاز استشاري وفق الكثري من وضعيته التنفيذية.

 رئيس حزب الوزراء الرتكي "رجب طيب اردوغان " قد فتح على مفصال جديدا يف أناعترب احملللون 

حربه ضد العلمانية بإطالقه وعد للعمل على منع مساكن للطالب املختلطة ،وقانون يقيد بيع 
 الكربى أغلبيتها مرسوم جييز ارتداء احلجاب يف الوظائف الرمسية ،فرتكيا إصدارالكحول و استهالكه ،

%من مساكن الطالب 75 أن مصدر رمسي أفاد.و 1937مسلمني لكنها علمانية حسب دستور 

اليت تديرها مؤسسة بورتكور الرمسية تفصل بني الشباب و الشبات و لن يبقى خمتلطا مع مطلع 
 يف منزل نفسه،هذا خمالف لبنيتنا اإلقامة نوابه "ال ميكن للطالب والطالبات أمام،و صرح 2014

 2احملافظة الدميقراطية".

 

 .21- معمر خولي، نفس المرجع، ص. 1
 .2013 نوفمبر7،  جریدة الشرق األوسط- " اردوغان یواصل حربھ ضد العلمانیة "، 2
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   قضية الحجابالمطلب الثالث:

 والسبب هذه املرة كان التعميم الذي  ،قفزت قضية احلجاب إىل واجهة املشهد الرتكي من جديد
أصدره رئيس جملس التعليم العايل الدكتور يوسف ضياء أوزجان والذي مينع أساتذة اجلامعات من 

طرد احملجبات من قاعات اجلامعة وحّل املسألة عرب تنظيم حمضر من قبل رئاسة اجلامعة، وذلك خالفا 
 والذي يقضي بطرد احملجبات من اجلامعات حىت ولو 1997لقرار احملكمة الدستورية الصادر يف عام 

 مل يبق على خترجهن سوى ساعات.

وهو قرار صدر إثر ما عرف بإنذار فرباير من العام نفسه من قبل اجليش والذي كان له األثر األكرب 
إىل االستقالة من رئاسة احلكومة.  "جنم الدين أربكان "يف دفع مؤسس اإلسالم السياسي الرتكي 

 قضية احلجاب يف تركيا هي قضية قدمية, بدأت كمشكلة مع سلسلة اإلجراءات اليت  ،يف الواقع
) عندما اجته 1938- 1923 ("مصطفى كمال أتاتورك"صدرت يف عهد مؤسس اجلمهورية الرتكية 

إىل فرض جمموعة من اجلوانب املظهرية املتعلقة بالثياب على املواطن الرتكي، وذلك يف إطار تطلعه إىل 
 فكانت سلسلة األوامر املتعلقة مبنع ارتداء ،قطع صلة بالده باإلسالم كهوية حضارية وإحلاقها بالغرب

الطربوش واحلجاب وأنواع من اللباس الطويل لصاحل أنواع أخرى تظهر الرتكي باملظهر املنسجم 
 1مع ما هو سائد يف الغرب باعتبار أن األخري هو النموذج احلضاري املنشود والنهائي.

برزت قضية احلجاب كقضية سياسية يف تركيا عقب االنقالب العسكري الذي قام به اجلنرال كنعان 
 حيث مت بعد ذلك ليس منع احملجبات من دخول اجلامعات 1980 سبتمرب/أيلول 12أيفرين يوم 

 تقول التقارير إن عدد الطالبات اللوايت  ،فقط بل من سائر املعاهد واملدارس وباقي مؤسسات الدولة
 معظمهن اجتهن إىل دول  ،اضطررن إىل مغادرة البالد الستكمال دارستهن جتاوز أربعني ألف طالبة

وبني هؤالء بنات بعض كبار  مثل أمريكا وأملانيا وهولندا واجملر وأذربيجان ومؤخرا سوريا ومصر.
املسؤولني مبن يف ذلك ابنة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اليت درست يف اجلامعات األمريكية اليت 

% من السكان مسلمون) مينع فيها ارتداء 99ال حتظر ارتداء احلجاب، يف حني تركيا البلد املسلم (
 احلجاب!

 :                               في، " تحریر الحجاب في تركیا"- حرشید دلي، 1
    http://www.aldjazeera.net/news 
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ويف التجربة التارخيية مثة قصص كفاحية ومأساوية معا يف أروقة اجلامعات والربملان.. من أمثال الطالبة 
 لتجد نفسها بعد ذلك 1966نسيبة بوالجيي، وهي أول طالبة حمجبة دخلت قاعات اجلامعة عام 
 اليت اضطرت بعد ذلك 1999خارج اجلامعة, مرورا بقضية النائبة مروى قاوقجي يف الربملان عام 

لالنتقال واإلقامة يف اخلارج، وليس انتهاء مبا تعرضت له زوجة رئيس احلكومة أمينة أردوغان اليت 
منعت قبل فرتة من دخول مركز "بيلكنت" الصحي التابع للقوات املسلحة لزيارة أحد املرضى!  

 تتعلق بنظرتني خمتلفتني هي ف ،  كمسائل يف غاية احلساسية إىل هذه القضايامن هنا ينبغي النظر
 فحزب العدالة والتنمية ومعه باقي القوى اإلسالمية ينظرون إىل مسألة رفع ،للدولة واجملتمع والدين

 ،احلظر عن ارتداء احلجاب يف إطار احلرية الشخصية والدينية اليت تكفلها القوانني الرتكية واألوروبية
كما أ�ا تشكل نوعا من املصاحلة التارخيية بني اجملتمع والدولة عرب رفع اإلجراءات القسرية اليت 
فرضت على املواطنة الرتكية وهويتها االجتماعية احلضارية باسم العلمانية منذ تأسيس اجلمهورية 

. 1923الرتكية عام 

بينما ترى القوى العلمانية والسيما اجليش أن حزب العدالة والتنمية يريد من وراء هذه اخلطوة وغريها 
أسلمة اجملتمع والدولة تدرجييا وحتقيق ثورة إسالمية مضادة، مبا يعين كل ذلك القضاء على األسس 

 بل إن بعض األوساط املتطرفة تذهب إىل حد القول إن حزب  ،اليت قامت عليها اجلمهورية الرتكية
العدالة خيطط للعودة بالبالد إىل نظام اخلالفة اإلسالمية.وعليه عندما جنح حزب العدالة والتنمية عام 

 مقعدا) يسمح بارتداء 550 صوتا من أصل 411 يف مترير مشروع قانون يف الربملان (مبوافقة 2008
احملكمة الدستورية العليا يف إبطال 1احلجاب يف اجلامعات استنفرت "القوى العلمانية" وجنحت عرب 

 وهكذا حتولت قضية احلجاب يف تركيا  ،لومفعول القانون رغم مصادقة رئيس اجلمهورية عبد اهللا غ
  من أجلها العديد من املعارك السياسية.حضيت ،إىل قضية سياسية بامتياز

 26بعد النجاح الكبري حلزب العدالة والتنمية يف االستفتاء الدستوري األخري والذي مت مبوجبه تعديل 
مادة من الدستور تتعلق جلها باجلسم القضائي واحملاكم املدنية واحلريات الفردية، مثة مناخ جديد يف 

البالد يشري بإمكانية إجياد حل لقضية احلجاب يف تركيا عرب حل دستوري. 

 - خورشید دلي، نفس المرجع. 1
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 وهي ،وحقيقة كان الفتا هذه املرة مواقف قوى املعارضة من التعميم الذي أصدره جملس التعليم العايل
 موافقتها.مواقف تصب يف خانة اإلجيابية إزاء قضية رفع احلظر عن احلجاب بغض النظر عن 

 
حزب الشعب اجلمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو والذي ميثل الوريث التارخيي والشرعي  -1

 فخالفا ملواقفه السابقة إزاء قضية احلجاب أعلن أوغلو أنه ال يوجد أي مانع ،ملسرية كمال أتاتورك
 بل إن احلزب وبعد اجتماع له أكد يف بيان "إذا كان احلجاب  ،الرتداء احلجاب يف اجلامعات

 ."يشكل عقبة أمام حق الطالبة يف حتصيل التعليم فاحلزب ضد أن يكون احلجاب ممنوعا
موقف حزب احلركة القومية املتطرف بزعامة دولت باهجلي والذي كان شريكا حلزب العدالة  2-

 لرفع احلظر عن احلجاب، أعلن أن تعميم جملس 2008والتنمية يف مشروع القانون الذي قدم عام 
 . مؤكدا ضرورة حسم القضية من خالل األطر التشريعية ،التعليم العايل غري كاف

- حزب السالم والدميقراطية الكردي بزعامة صالح الدين دمريتاش حيث أبدى هو اآلخر موقفا 3
داعيا إىل تقدمي تشريع يزيل اللبس القائم بينه وبني قرار احملكمة ، إجيابيا من تعميم جملس التعليم العايل

 1الدستورية العليا وكذلك قرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هبذا اخلصوص.

- يف الواقع إذا كان معروفا موقف حزب العدالة والتنمية هبذا اخلصوص, فإن مثة مسألتني ينبغي 4
التوقف عندمها يف معرض فهم هذا املوقف، األوىل أن التعديالت الدستورية األخرية واليت جرى 

 وهذه مسألة مل تكن من دون معىن, بل هلا دالالت يف ،االستفتاء بشأ�ا خلت من قضية احلجاب
املعركة اجلارية, ورمبا أراد احلزب من وراء ذلك عدم عرقلة التعديالت السابقة باعتبار أن قضية 

احلجاب هلا حساسية خاصة. 

الثانية أن احلزب ميكن أن ال يقدم على تقدمي مشروع تعديل دستوري خاص باحلجاب يف الربملان 
خوفا من أن يؤدي ذلك إىل استدراجه إىل فخ سياسي متهيدا لرفع دعوى ضده بتهمة مناهضة أسس 

 لكن دون أن يعين هذا عدم وضع رفع احلظر ،علمانية الدولة وبالتايل فتح الطريق أمام إمكانية حظره
عن احلجاب أولوية له يف املرحلة املقبلة. 

                                                                Islammemo.cc/akhbar/aame:في، "مقال ربیع الحجاب في تركیا-صالح حسنین،"  1
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السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو سر املوقف اإلجيايب للقوى العلمانية إزاء قضية حترير احلجاب 
والسيما من قبل حزب الشعب اجلمهوري املعروف بوالئه للجيش وعلمانيته إىل حد التطرف؟  

 مليون امرأة من 18 أي قرابة  ،% من النساء يف تركيا ترتدين احلجاب67تقول التقارير إن أكثر من 
 وأن هناك إقباال شديدا على ارتداء احلجاب  ، مليون نسمة75أصل عدد سكان البالد والبالغ حنو 

يف صفوف النساء وسط ظهور كثيف للمرأة يف مواقع العمل ويف شىت اجملاالت. إ�ا أرقام ضخمة من 
الواضح أ�ا بدأت تسيل لعاب السياسيني األتراك الطاحمني إىل الفوز باالنتخابات املقبلة والبقاء يف 

 1سدة املشهد السياسي.

ولعل هذا ما يفسر اخللفية اجلديدة ملوقف حزب الشعب اجلمهوري ومن خلفه صمت اجليش إزاء 
 إىل درجة أن هناك من يتحدث أنه بعد هذا التعميم مل يعد احلجاب ،تعميم جملس التعليم العايل
ممنوعا على أرض الواقع. 

 لكن من ، من الواضح أن التعميم السابق شرع الطريق أمام حترير احلجاب وعرب الدستور ،وعليه
 وهو يف العمق ال يفكر بتشريع قانون خاص يف هذا  ،الواضح أن أردوغان ليس مستعجال على ذلك

اجملال بقدر ما يفكر بإعداد دستور جديد شامل بعد االنتخابات الربملانية  يتم فيه وضع �اية ملنع 
احلجاب يف بلد إسالمي هو الوحيد بني البلدان اإلسالمية اليت متنع فيها املرأة من ارتداء احلجاب يف 

اجلامعات ومؤسسات الدولة. 

 

 - صالح حسنین، نفس المرجع 1
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 األكراد قضية المطلب الرابع:

هي حماولة"تصحيح" لعالقة ميثل كل طرف فيها ،  على شرطية متبادلة عالقة تركيا باألكراد تنطوي 

 نزاع ال ينتهي . إىل تسوية كلية بينهما بل إالتقضي  ال لكنها ضرورة لآلخر،

 أسيا يرتكزون يف املناطق اجلبلية ،و ختومها القريبة يف جنوب غريب إيراين- األكراد هم شعب هندو-
 حد ما إىلاملعروفة ب"مجال كردستان"،و ينتشرون باخلصوص يف تركيا ،العراق،ايرانوسوريا،كما تتوزع 

 الوسطى ،جنوب القفقاس.  آسيا، أرمينيايف لبنان ،

 جمموعات ذات طني ثقايف ،ديين ،ولغوي ،مناطقي ،وقبلي أو" هي مجاعة األكرادتسمية " -
 الذين األوسط الشرق أكراد تركيا جزء من أكرادعن كل الفروق و التمايزات. واسع،فهي تسمية تعرب

 منطقة "كردستان "هي وطنهم التارخيي ،ينقسم اجملال الكردي وفق اجلغرافيا السياسية إنيعتقدون 

 األكراداالف كيلومرت مربع،وتقدر نسبة 410 كردستان بنحو  إقليم تقدر مساحة إذ،األوسطللشرق 
 يف جنوب أومقاطعة 12مليون /ن،يتمركزون يف 15%من السكان،وهم يزيدون على60يف تركيا ب

 1 شرقي البالد.

 األتراك إن يف تركيا هم سنة يتبعون املذهب الشافعي يف حني األكراد ثلثي إن اإلحصائياتحسب  -

 أو(  و هناك مجاعة تتبع املذهب اليزيديعلو يون األكراد ثلثي إنيتبعون املذهب احلنفي ،كما 
الزازائية.  هلجات عدة منها الكرماجنية، االيزدي)،

 مع احلركة الكمالية و كان هلا دور كبري يف العمليات األكراديف بدايات القرن العشرين،حتالف  -

ضد قوات احللفاء ، و  )1923-1919العسكرية خالل" حرب االستقالل" اليت وقعت يف فرتة (
 استثمار الفروق القبلية ، أو باستغالل أتاتوركفكانت سياسة  ،  من تركيا العثمانيةأجزاءاليت احتلت 

ويف �اية  ،األخر خيضع بعضهم حرب ضد البعض إن و األكرادو االجتماعية بني  السياسية ،

 .989 سبتمبر"، ص.11-  باكینام الشرقاوي، "ایران و تركیا بعد  1
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 اجلبال" فهم أتراك عليهم تسمية"أطلقت الكمالية اإليديولوجية إن"حرب االستقالل" مت جتاهلهم بل 
 1اتراك جيب متدينهم.

 شان داخلي تركي إىل)1920مث حتولت مسالة الكرد من مسار كياين و استقاليل وفق اتفاقية سيفر(

 أهم داخلية ،وتعد أزمة إىلومن حركة قومية هلا احلق يف تقرير املصري  ، )1923وفق اتفاقية لوزان (
 و اليت تتمثل يف :انتفاضة أتاتوركمصطفى كمال  انتفاضات و الثورات الرتكية يف فرتة

  انتفاضة يف فرتة ماوتعتربا كرب،1938،وثورة دميريسيم1930-1928،انتفاضة اغري 1925عام

 1984.1 هي اليت قام هبا حزب العمال الكردستاين (Pkk)منذ عام أتاتوركبعد 

شكل حزب عدنان مندريس حكوماته طوال عقد اخلمسينات حىت وقوع االنقالب العسكري 

، وأطيح باحلزب احلاكم "سليمان دميرييل"دفة القيادة ، حيث تابع سياسة مندريس يف 1960

ختفيف القيود الدينية و الثقافية على الشعب الرتكي ، لكن دون االعرتاف باحلقوق القومية لغري 

األتراك .كما أن حقبة السبعينيات  أظهرت أمهية و ضرورة احلديث عن احلقوق القومية ولكن دون 
 2اللجوء احد األحزاب أو السياسيني  على تعديل القوانني القومية.

 و مع تأسيس "احلزب  الوطين" 1970مع ظهور احلركات اإلسالمية و أحزاهبا "العلمانية"بعد عام 

بزعامة جنم الدين اربكان على الساحة السياسية الرتكية ، أصبحت األصوات الكردية الدينية من 
األصوات اجملموعة  على أحزاب اربكان املتوالية ، الرفاه ، الفضيلة وصوال إىل حزب العدالة و التنمية 

  حيث شاركت العديد من الشخصيات الكردية يف مرحلة التأسيس . 2001ففي مرحلة صعوده عام 

 إنالقضية الكردية هي مسالة تطورية تعتمد على مقولة رئيسية ختلص  حسب املنظور األتاتوركي ،
 فليس لديهم جتربة أخرى يف سياقات اثنية و سياسية لالندراجقابل   هم تكوين غري مستقر ،األكراد

 .15، ص.2012،  المركز العربي لألبحاث-  عقیل محفوظ،" تركیا و األكراد: كیف تتعامل تركیا مع المسألة الكردیة"،1
 

  في:- محمد زاھد غل ، "األكراد و أزمة السیاسة التركیة" ،  2
http://www.aljazeera.net/news 
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 جانب تأثرهم "بعادة تارخيية"تتمثل يف بقائهم على هامش إىل  إضافةدولية "ومنوال كردي "معروف ،
 الفارسية يف عدة قرون). العربيةالسلطة الرتكية (كذلك 

 يقر أو  هبا والعرتفاللغة الكردية  " ،لغة رمسية واحدةأتراكيتحدث الدستور الرتكي عن مواطنني "

 ، ،اليونانينياألرمنمنها ،مشلت 40املادة ،1923 ما كانت تتضمنه معاهدة لوزان إالبالتعدد العرقي 
 1".أثنيةو االعرتاف بالتعدد اللغوي وال بالكرد " و اليهود،

ألسباب جغرافية  يعود وهذا ،األوسط ملعقدة يف الشرق املشاكل تعترب املشكلة الكردية واحدة من 

 إىل،وأذربيجان فتحولت من مشكلة حملية أرمينيا بني ثالثة دول هي العراق،األكرادتتعلق بتوزيع 
 مزيد من التوتر إىل املشكلة الكردية أدتفخارجيا  ،  هتم العراق ،سوريا،إيران و تركياإقليميةمشكلة 

 تتهم تركيا هاتني الدولتني بدعم من حزب العمال الكردستاين  يف  إذ إيران ،سوريايف العالقات مع 

اجتياحات الرتكية املتكررة لشمال العراق هبدف ضرب مواقع احلزب  حربه ضد الدولة الرتكية ،كذلك

إقامة منطقة أمنية يف مشال العراق أدىإىل توتر العالقات الرتكية –اإليرانية،و العالقات  كما توجه أنقرة
مع سوريا،كذلك مع إيران و مع العراق خاصة بعد ربط أنقرة مسالة" " اإلرهاب "و التوصل إىل 

وانتهت 1998اتفاقية سوريا و العراق بشان مياه الدجلة و الفرات ،كما جاءت هذه األزمة عام 

و كان رد  ،1999بتوقيع اتفاقية اضنة بني البلدين و اختطاف تركيا لزعيم احلزب العمال الكردستاين
 2فعل األكراد بالغضب واملطالبة بإجياد حل سلمي للمشكلة الكردية. 

، وعزل قائده جاءت املؤامرة الدولية  الكردستاين بعد فشل اجليش الرتكي يف تصفية حزب العمال-

مبشروع جديد بأساليب تناىف الدميقراطية اليت يدعون إليها وهي كما يلي: 

العمال واحلركة الكردية و  -إن تركيا تطلب من واشنطن العمل معها كحليف اسرتاتيجي ضد حزب1

إال ستكون مصاحلها يف املنطقة . 

 2010، جریدة أخبار العالم إیدیولوجیة حزب العدالة و التنمیة"، - "1
 .2007، 7، عمركز دراسات اقلیمیة"، 2006-1999-  نوال عبد الجبار سلطان الطائي، " المتغیرات السیاسیة التركیة تجاه المشكلة الكردیة  2

82 
 

                                                             



 الفصل الثالث:                           سياسات حزب العدالة و التنمية على الصعيد الداخلي
 

-تفعيل مشروع اللجنة الرباعية اليت تتكون من تركيا ،العراق ،أمريكا ،اشرتك إقليم كردستان و اليت  2

عقدت يف ابريل لتصفية الكردستاين . 

 ا.-اعتقال نشطي الكرد يف البلدان األوروبية مثل فرنسا، ايطاليا و بلجيك3

- الدولة و األكراد: استقطاب األكراد داخل حزب العدالة و التنمية 
 دخلت أردوغان طيب رجب برئاسة 2002 عام احلكم دفة والتنمية العدالة حزب حكومة تويل بعد

 حزب لربوز هيأت اليت الداخلية فالظروف ، عديدة العتبارات وذلك جديدة مرحلة الكردية املشكلة
 احلقوق مناقشة مسالة وباتت انكمشت ، والثمانيات السبعينات عقدي يف الكردستاين العمال
 بادرت حكومة اردوغان إيل إقامة حتالف 2003يف عام  . علين بشكل تثار لألكراد الثقافية

اسرتاتيجي مع كردستان العراق يف شيت اجملاالت, و قد أدي هذا االستثمار املتميز لظروف الداخلية 
و اإلقليمية من قبل اإلطراف الكردية يف تركيا إىل جناح جديد لتحقيق تعاطف خارجي لرأي العام 

األورويب . 
و قد نظرت احلكومات الرتكية الثالث األخرية برئاسة اردوغان إىل هذه العوامل جبدية للعمل مع 

األكراد علي أساس قبول فكرة إن " العنف مل يعد السبيل الوحيد ملعاجلة و احتواء املسالة الكردية و 
 2االقتناع باحلاجة إيل استخدام أساليب جديدة". 

   أقدم احلزب على اختاذ العديد من اإلجراءات اخلاصة بالقضية الكردية ، فقد ركز احلزب على 
حقيقة مفادها ان القضية الكردية ال تنحصر يف البعد السياسي و حسب بل تتعداه إيل قضايا 

اقتصادية و اجتماعية و ثقافية. و رحب احلزب يف برناجمه السياسي خبلق نشاطات ثقافية بلغات 
أخرى غري اللغة الرتكية و اعترب ذلك كسبا هاما يف تعزيز الوحدة يف تركيا, و قد كان من النتائج 

) تبث براجمها باللغة الكردية  TRT-6املباشرة هلذه السياسة ظهور قناة تلفزيونية جديدة باسم (
 العدالة حزب حكومة , وذلك يف تطور يعد األول من نوعه يف تاريخ تركيا,  طرحت2004يف 

 أردوغان  وعقد."والتضامن األخوة" مشروع عليها أطلق الكردية القضية طريق حلل خطة والتنمية
إجناح هذه  طرق يف الكردية ، للتداول النخبة فيهم البالد ، مبن مثقفي اللقاءات مع من العديد

 على وتفوق يف كردستان األصوات نصف من والتنمية أكثر العدالة حزب حصد فقد اخلطة. لذلك
 .8، ص 46, عمجلة المستنصریة, )2013-1923-  غازي فیصل غدیر, مواقف الحكومات التركیة بشان المسالة الكردیة ( 2
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األخري.  احلزب هذا معاقل من تعد سابقا كانت مناطق الكردي يف الدميقراطي اجملتمع حزب
 بتهمة دعم  2009 الكردي عام الدميقراطي اجملتمع حزب حظر الدستورية على احملكمة فأقدمت

جراء  جديدة انتكاسة الناشئ إىل السياسي تعرض االنفتاح وبذلك حزب العمال الكردستاين ،
 جلسة األكراد مت عقد جتاه العدالة حزب نوايا صدق وإلثبات . ضيقة حزبية مكاسب عن البحث
املسلح  الصراع تنهي شاملة عن خطة احلكومة إعالن  ملناقشة2009-11-12يف  الرتكي للربملان
 احلكومة رئيس نائب تركيا وتعيني يف والسياسية األكراد الثقافية مطالب لقبول جوهرية تغريات وإجراء
 1األكراد. مع احلوار أمر وتوليه الكردي امللف مسؤوال عن ارينتش بولنت

إضافة إىل قناعة الطرفني الرتكي والكردي باستحالة حل القضية الكردية يف تركيا عسكريا، وبالتايل 
اللجوء إىل حل سلمي هلا على أساس حتقيق اهلوية لألكراد واالستقرار لرتكيا، فإن كل طرف حياول 

االستفادة من املتغريات اجلارية ومناخ ثورات الربيع العريب لتحسني موقفه التفاوضي وترتيب بيته 
الداخلي من خالل احلوار وإتباع قواعد اللعبة السياسية والدميقراطية. إن حزب العمال الكردستاين 

 عاما مل يعد يرفع تلك الشعارات املاركسية املطالبة بتحرير وتوحيد كردستان 36الذي تأسس قبل 
وإقامة دولة كردية مستقلة يف املنطقة بل وحىت املطالبة بالفدرالية ، إذ تراجع سقف مطالبه إىل 

االعرتاف الدستوري باهلوية الثقافية لألكراد وشكل من إشكال اإلدارة الذاتية يف إطار قانون احلكم 
 .احمللي لألقاليم بعيدا عن الصيغة القومية

يف املقابل فإن سياسة تركيا الكردية يف عهد حزب العدالة والتنمية شكلت قطيعة تدرجيية مع السياسة 
الكمالية اليت قامت على إنكار القوميات غري الرتكية مثل الكرد والعرب واألرمن ... واعتبار كل من 

يف تركيا هو تركي بالضرورة، وقد راكمت احلكومة الرتكية سلسلة من اخلطوات التكتيكية أدت إىل 
االنفتاح التدرجيي على القضية الكردية إعالميا من بوابة اإلصالح وتأسيس املقدمات السياسية 
واالجتماعية الالزمة لالخنراط  يف حل هذه القضية سلميا دون أن يعين ذلك التخلي عن النهج 

 2.األمين باسم مكافحة اإلرهاب

 - غازي فیصل غدیر، نفس المرجع. 1
 - نوال عبد الجبار سلطان الطائي، نفس المرجع. 2
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 2003هذا التغري يف الرؤية واملمارسة مل يكن بعيدا عن تداعيات مرحلة ما بعد غزو العراق عام 
ووالدة إقليم كردستان رمسيا وانعكاس كل ذلك على القضية الكردية بشكل عام حيث تبني لرتكيا 

الطاحمة إىل القيام بدور إقليمي أمهية إقامة عالقات جيدة مع األكراد يف عموم املنطقة والتحول إىل 
دولة مؤثرة، وعليه ميكن القول إن الرغبة واجلدية اليت يبديها كل من أردوغان وأوجالن تأتيان على 

  1 .خلفية املقدمات السابقة اليت تشي بنهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة للقضية الكردية يف تركيا
يف الواقع، ال ميكن النظر إىل انطالق عملية السالم الرتكي الكردي من  إميرايل بعيدا عن الدوافع 
واحلسابات السياسية للطرفني وحتديدا للزعيمني أردوغان وأوجالن، فأردوغان يريد من وراء هذه 

 :العملية حتقيق مجلة من األهداف، لعل أمهها

التطلع إىل حتقيق إجناز تارخيي، أي نزع سالح حزب العمال الكردستاين بعدما فشلت املؤسسة  -
 العسكرية يف القضاء على احلزب عسكريا طوال العقود الثالثة املاضية.

 34إن أردوغان يطمح من وراء ذلك إىل تأمني موافقة حزب السالم والدميقراطية الكردي الذي له  -
 نائباً يف حني حزب 367نائباً بغية مترير مشروع الدستور اجلديد عرب الربملان، إذ حيتاج ذلك إىل 

، وهو هنا حيتاج إىل أصوات احلزب الكردي سواء لتمرير الدستور عرب الربملان 325العدالة والتنمية له 
 نائباً، وطبعاً هدف أردوغان من وراء 330أو من خالل الدعوة إىل االستفتاء الذي حيتاج إىل

بنظام رئاسي جديد له صالحيات  2014الدستور هو الوصول إىل قصر تشانقاي الرئاسي عام 
 .واسعة

إن أردوغان يريد من وراء خطوة احلل السلمي للقضية الكردية، كسب أكراد املنطقة يف العراق  -
وسوريا وإيران.. والسيما يف ظل عالقاته اإلجيابية مع إقليم كردستان العراق واليت وصلت إىل مستوى 

التحالف، وهدف أردوغان هو بناء حتالفات جديدة إلقامة نظام إقليمي جديد فيها، يكون لرتكيا 
 .الدور املركزي واملؤثر فيه كما خيطط هو ووزير خارجيته أمحد داود أوغلو

 في : خورشید دلي ،"ابعاد االسالمي التركي"،  1
http://www.aljazeera.net/news                                                                                                                       
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أردوغان يريد من خطوة احلل السلمي للقضية الكردية نزع سالح حزب العمال الكردستاين بعدما "
 "فشلت املؤسسة العسكرية يف ذلك على مدى ثالثني عاما

إن أردوغان يريد من وراء ما سبق جتنب تركيا ما ميكن تسميته بالربيع الكردي بعدما أكدت مسرية  -
ثورات الربيع العريب أن ال دولة يف املنطقة مبنأى عنها، وبالتايل ضرورة االخنراط يف عملية إصالح 

 .حقيقية تفضي إىل حتقيق الدميقراطية وإال فإن االنفجار قادم

يف املقابل، فإن أوجالن الذي دخل قبل أيام عامه اخلامس عشر يف السجن يريد أن يكون نيلسون 
مانديال األكراد وحتقيق حلمهم يف نيل احلقوق واملطالب ولو على مراحل، كما يريد أن يكون بطل 

سالم يف نظر العامل بدال من أن يكون مصنفا يف خانة اإلرهاب، وعلى املستوى الشخصي يريد 
 .حريته اخلاصة

من الواضح أن دروب السياسة والتطلعات املتبادلة بني أوجالن وأردوغان باتت كثرية، دروب فتحت 
 دون شك، يريد أردوغان من أوجالن تلك الكلمة .الباب أمام احلل السلمي رغم العقبات الكثرية

السحرية اليت تدفع باملقاتلني األكراد من حزبه إىل ترك السالح واملسامهة الكردية يف مترير الدستور 
اجلديد، فيما يريد أوجالن منه كسر جدران إميرايل ليكون حرا ومنتصرا يف هيئة مانديال الكرد، ويتوج 

 1.ذلك حبل سلمي للقضية للكردية يعيد صوغ السياسة واجلغرافية كردي

 

 - خورشید دلي، نفس المرجع. 1
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 االقتصادي على الصعيدالثاني:  المبحث

رغم الرتاجع الكبري الذي عرفه االقتصاد الرتكي اثر األزمة االقتصادية اليت أصابته منذ مثانينات القرن 

املاضي و تفاقمت يف ظل حكومة "تانسو تشيلر" يف منتصف التسعينات حيث فقدت اللرية الرتكية 
 لرية تركية 26.500 لرية تركية بعد أن كان 37000 من قيمتها إىل ان أصبح الدوالر يعادل 37%

 رافق هذا اهلبوط يف قيمة تلك العملة ارتفاعا حادا لألسعار بنسبة ترتاوح ما بني 1994يف 

 وصل عدد العاطلني عن إذ كما أدت إىل فقدان أعداد كبرية من املوظفني و العمال 150%و50%
 1 مليون.4.5إىل 1994العمل سنة  

بعد جميء حكومة العدالة و التنمية بقيادة رجب طيب أردوغان استطاعت أن تنتقل باالقتصاد 

 إذ حقق . حالة االستقرار والنمو على مدى عشر سنوات من حكمها فقط إىلالرتكي و الوصول 
 يف ترتيب االقتصاديات 16سلسلة من االجنازات و أسهمت هذه األخرية يف أن حتتل تركيا املرتبة 

  على املستوى األورويب.6على املستوى العاملي ، و 

 المطلب األول: قطاع الخدمات

تشارك تركيا بفعالية يف املفاوضات اخلاصة بقطاع اخلدمات باعتباره أحد القطاعات املتنامية يف 

االقتصاد الرتكي، وقدمت قائمة باجملاالت اليت يشملها هذا القطاع ايل سكريتارية منظمة التجارة 

 .2003العاملية عام 

 و جند فيه النقل الربي اذ تتمتع تركيا مبوقع مهم بني قاريت آسيا و أوروبا يعطي قطاع النقل: .1

 أمهية كبرية لقطاع املواصالت من الناحية االقتصادية حيث يبلغ 

 كم 62.000 كم طرق سريعة و 1.800كم، منها 412.724جمموع الطرقات الربية 

 كم ما يسمى بطرق قروية و من أهم الطرق هي اليت تربط 350.000طرق عادية و 

 في:،  - " اقتصاد تركیا" 1
http://ww.marefa.org/index.php 
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 1 تأسست يف TCDD). أما فيما خيص السكك احلديدية الرتكية0-4اسطنبول بأنقرة (
 من قبل احلكومة الرتكية حيث تشمل مجيع خطوط السكك احلديدية يف تركيا 1927يونيو 

 ميل) مما جيعلها  من أكربأنظمة السكك 6829 كم (10991 ، 2008اعتبارا من عام 

 نقلت خطوط السكك احلديدية الرتكية 2009 عامليا، أما عام 22احلديدية و حتتل املرتبة 
 33 راكب مما جيعلها من أكرب خطوط سكك احلديد يف العامل يف املرتبة 17.105.353

 25.593 متتلك خطوط السكك احلديدية الرتكية 2009من حيث النقل ، و يف عام 

 1شخص.
 شاحنة تصدير 105.750 باستبدال 2012يف النقل البحري بدأت تركيا يف مطلع 

 مليار 20للخليج كانت متر عرب األراضي السورية خبط حاويات عرب مصر بصادرات قيمتها 

انئ املصرية، السعودية و الرتكية و مركبة نقل بري عمالقة يف امل350دوالر اذ يوجد أكثر من 

 ذلك حسب شخصيات من االحتاد الدويل للناقلني و RO-ROيف انتظار تفريغ محوالهتا
 هي سفن مصممة لعمل الشاحنات احململة غلى مركبات RO-ROمقره تركيا، سفن 

مثل: السيارات، القاطرات، عربيات السكك احلديدية و يتم قيادهتا اىل سطح السفينة بعد 

 ناء.يوصوهلا للم
أما يف النقل اجلوي جند شركة اخلطوط اجلوية الرتكية و هي شركة الطريان الرمسية اليت متلكها 

. و يف بداية التسعينات مت السماح بإنشاء شركات طريان خاصة 1933 عامتأسستالدولة، 

 117منها أونو راير ، أطلس جيت  ، و صن اكسربس  و قد بلغ عدد املطارات يف تركيا 
 مطار، اما عدد املطارات مع 90 و بلغ عدد املطارات مع مدارج معبدة 2007مطار عام 

 مطار، و تتخذ شركة اخلطوط اجلوية الرتكية من مطار أتاتورك الدويل 27مدارج غري معبدة 

 وجهة يف أوروبا ، آسيا، افريقيا و أمريكا 150مركزا لعملياهتا، اذ تقدم خدماهتا ألكثرمن 
الشمالية. 

.- "اقتصاد تركیا"، نفس المرجع 1 
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االتصاالت: شركة االتصاالت الرتكية هي املالك الوحيد خلطوط االتصاالت األرضية، هناك 
عدد املشرتكني خبطوط اهلاتف  خطوط حكومية خلصخصة شركة االتصاالت حيث يقدر

النقالة بأكثر من عشرين مليون مستخدم، كما توجد عدة شركات خاصة مشغلة خلطوط 

. Tukcel و Aveyaاهلاتف النقالة منها 

 متثل السياحة أحد أهم أعمدة االقتصاد الرتكي خاصة يف العقود االخرية و قد بلغ السياحة: .2

 و يشكل السائحون األملان أكرب نسبة منهم 2004 سائح عام 17.5عدد السائحني 

يليهم الروس مث االجنليز، و يشتهر الساحل اجلنويب جبمال طبيعته و شواطئه الطويلة لدرجة 
 1أنه يعرف باسم الريقريا الرتكية تشبها بالريقريا الفرنسية.

 كشركة مسامهة ميتلك 1930: البنك املركزي للجمهورية الرتكية تأسس يف القطاع المالي .3

احلق الوحيد إلصدار االوراق النقدية كما عليها االلتزام بإمداد باملتطلبات النقدية للهيئات 
الزراعية و التجارية للدولة، كل حتويالت الصرف االجنبية حيتكر البنك املركزي التعامل 

 انتقلت بورصة اسطنبول اىل مبناها احلايل يف حي استنيه ، تأسست أيضا 1995 يف2معها.

 كان هناك 1998 بورصة سوق رأمسال املدرجة عليها الشركات الرتكية ويف سنة 1995يف 
 أدى العجز التجاري املتنامي و ضعف البنوك اىل اغراق 2001 بنوك يف تركيا. يف مطلع 72

 و 31يرة مث تقليص عدد البنوك اىل لاالقتصاد يف أزمة ما أدى اىل كساد و تبعية و خفض ال

 2007يف نفس السنة اخلمس بنوك الكربى اململوكة للحكومات أعيد هيكلتهم، و يف 

اخنفضت معدالت االستثمارات األجنبية املباشرة حيث وصلت حصة تركيا يف صندوق النقد 
 بليون دوالر و تابعه سلسلة من عمليات اخلصخصة الكربى و حتقق استقرار 21.9الدويل 

صاحب يف بدء املناقشات حول انضمام تركيا لالحتاد األورويب كما تبعه تغريات هيكلية يف 

  األجنيب.ارتفاعاالستثمار يفقطاعات الصرافة والبيع بالتجزئة و سامهت 

 "، في: - " التوقعات االقتصادیة1 
http://www. invest in turkey .htm 

 2- " اقتصاد تركیا"، نفس المرجع.
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 ما بني %7.8 متوسط منو بنسبة االقتصاد معدل التضخم و أظهر اخنفض 2003بعد 
 ،تسوية العجز املايل من خصخصة الصناعات الكربى ، و بعد 2005 و 2002

 أصبحت الصرافة حتت ضغط بعدما حذرت هيئات الصرافة الرتكية بنوك 2008أكتوبر

 اللرية اسم تغري 2009 يناير1الدولة من سحب القروض من القطاعات املالية األكرب، و يف 
الرتكية اجلديدة إىل اسم "اللرية الرتكية" و طرح أوراق نقدية و عمالت جديدة. 

 المطلب الثاني: االنتاج

: من أهم املناطق اليت ترتكز فيها الزراعة يف تركيا هي الواقعة يف األقاليم القطاع الزراعي- 1

الساحلية و تتميز برتبتها اخلصبة و طقسها املعتدل اذ تنتج تركيا ما  يغطي حاجتها الغذائية 

 من مساحة %50إضافة اىل الفائض الذي يتم تصديره اىل خارج البالد و يستخدم ما يقارب 

 1 األراضي الزراعية يف تركيا إلنتاج احلبوب.

-حتتل تركيا املرتبة السابعة يف العامل و األوىل يف اوروبا من ناحية كثرة املياه اجلوفية احلارة، و 

يعتربسهل "قونية" يف تركيا الذي حطم الرقم القياسي يف االنتاج للخمسني سنة اال خرية 

الف طن من 150 ماليني و3 و قد مت حصاد %50حيث زاد انتاج بعض املناطق بنسبة 
 ألف طن من الشعري. و بلغت مساحة االراضي اليت مت تشجريها يف محالت 966احلنطة و 

 ألف هكتار، حبيث مت زراعة 440 مليون و 1 مقدار 2010 و 2008التشجري ما بني 

 مليون شتلة خالل هذه املدة فهذا ما اهل تركيا من بني الثالث دول األوىل يف جمال 820

 مليون هكتار. 21.6التشجري و بلغت مساحة الغابات 

: من أهم الصناعات يف تركيا هي املنتوجات، املواد الغذائية، املشروبات، القطاع الصناعي- 2

السيارات و الكيماويات ، كما تعد تركيا من أكرب منتجي معدن الكروم يف العامل، و من أهم الثروات 

املعدنية املتواجدة على األراضي الرتكية هي الفحم احلجري، الفحم النبايت، احلديد و الرصاص، 

 1- "اقتصاد تركیا"، نفس المرجع.
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النحاس و الفضة، كما هناك احتياطات نفط صغرية يف جنوب شرق البالد ، االليكرتونات 
االستهالكية، االجهزة املنزلية مثل بيكو و فيستال، و فيما خيص صناعة املركبات جند السيارات 

 هي من أكرب منتجي احلافالت الصغرية والكبرية و الشاحنات BMCالرتكية مثل متسا و أوتوكار و

 1: للصناعة األساسى  اهليكليف العامل ،صناعة النسيج و املالبس.

 . التكاملية والصناعات اخلاص القطاع نشاط على - تعتمد

اخلصخصة  عملية نتيجة احلكومى القطاع دور تقليص - مت

 . هلا صناعية مناطق إنشاء خالل من واملتوسطة الصغرية املشروعات بتنمية اهتمام - توىل

القطاع الصناعي لنمو و  يدعم مبا التسويقية ، البنكية املصرفية، اخلدمات قطاع بتنمية - تقوم

 .املناقصة

 التجارة الخارجية:المطلب الثالث: 

 املباشر األجنيب يف أوروبا الوسطى و الشرقية و االستثمارتعترب تركيا واحدة من أكرب مصادر  

 مت % 32 بليون دوالر مث استثمارهم يف هذه البلدان،1.4كمنولث الدول املستقلة بأكثر من 

يف دول البحر األسود، %46استثمارها يف روسيا خاصة قطاعات املوارد الطبيعية و اإلنشاءات، 

 بليون دوالر وارتفعت الواردات 115.3 وصلت الصادرات إىل 2007بلغاريا و رومانيا. و يف 
 بليون دوالر و معظمها ترجع لزيادة الطلب على موارد الطاقة خاصة الغاز و النفط 162.1إىل 

 2اخلام.

 الف شركة عام 37 ايل 2002 شركة عام 5400- ارتفع عدد الشركات االجنبية املشاركة من 
  شركة.2362 الف شركة يف اسطنبول، تضم العاصمة الرتكية انقرة 22.370، و منهم 2014

 . 15-08، ص ص.2013- " دراسة تسویقیة بشأن سوق الرخام و الجرانیت في تركیا"،  1
 اقتصاد تركیا"، نفس المرجع 2 - " 
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 شركة، اذ بلغ حجم 2661، و الربيطانية 5726- بلغ عدد الشركات االملانية يف تركيا 
 مليار دوالر، فهذا ما يوضح ان تركيا 12 حنو 2013االستثمار االجنيب يف تركيا خالل 

اضبحت ارض خصبة لالستثمار اذ اختذت عدة خطوات هتدف جلذب االستثمارات االجنبية 

منها حتديث النظام الضرييب، تشجيع الشركات االجنبية علي بدء مشروعات يف املناطق االقل 
منوا، كما ا�ا ستواصل جذهبا خاصة يف قطاعات الطاقة، التامني البنكي، اخلدمات املالية و 

 صناعة السيارات.

- سياسة التجارة اخلارجية لرتكيا تقوم علي اسرتاجتية دعم و تشجيع االنتاج و التصدير، اتباع 
نظام اقتصاد حر، التكامل و االندماج مع اجملتمع الدويل كما تدعم سياسة التصدير عن طريق 

حزمة من الربامج و السياسات املالية و النقدية تشمل( اعفاء ضرييب، صندوق لدعم الصادرات، 

 1 صندوق موازنة االسعار).

رغم حمدودية االنتاج الرتكي من مصادر الطاقة ، إال أن موقعها اجلغرايف جيعلها احد أهم 
املمرات العاملية لعبور وتصدير الطاقة مع دول اجلوار ، و من ابرز أنابيب النفطية والغازية 

 جند:

: اطلق على هذا املشروع اسم  (BTC)مشروع خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان-1
"مشروع القرن" يهدف إىل نقل برتول أذربيجان، برتول آسيا الوسطى بشكل خاص 

كزخستان عرب جورجيا إىل ميناء جيهان الواقع على البحر األبيض املتوسط، مث الشروع يف 

 . 2006متوز / يوليو 13 افتتح رمسيا يف 1998إنشاء هذا املشروع عام 
 متثل املصادر (ACG)ل النفط املوجودة يف مناطق اذري و تشرياك و كوناشلي وتعترب حق

 60األساسية اليت تغذي خط باكو، تفليس، جيهان و ذلك ملا حتتويه من خمزون يبلغ حنو 

. AIOCمليون طن يف ايطار إحتاد شركات 

 - " اقتصاد تركیا"- نفس المرجع. 1
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يعترب خط أنابيب باكو،تفليس،جيهان ثاين أطول خط أنابيب يف العامل اذ يبلغ طوله 
 مليار 4 كم و طاقته اليومية تتجاوز مليون برميل، و بلغت تكاليف إنشائه 1776

 و من مميزات هدا 2006حزيران / يونيو 2دوالرحيث بدأ ألول مرة تدفق النفط عربه يف 

اخلط هو نقل الطاقة بني الشرق و الغرب بعد جتاوز املضايق، التخلص من االكتظاظ الكبري 
يف املضايق و التقليل من املخاطر و اإلبتعاد عن روسيا ، كما يزيد من األمهية اجليوسياسية و 

إلضافة إىل أنه يعطي أمهية بالغة يف احلفاظ على اإلستقرار السياسيفي ااجليوسرتاتيجية لرتكيا ب

مناطق القوقاز. 
و من نتائج توسيع هذا اخلط هو يربط كامل مناطق آسيا الوسطى خاصة حقول نفط 

كازخستان و يزيد من األمهية االسرتاتيجية له بالنسبة اىل تركيا هبدف حتويل الدولة من غري 

 1مؤثرة إىل دولة ذات تأثري كبري يف جمال الطاقة.

 انتهجت سياسة الدولة اجلسر بدعم من الو.م.أ و يف 2000-1995إن تركيا يف مرحلة 
نفس الوقت دخلت يف تنافس مع روسيا و مل يتمكن هذا اخلط من كسر سيطرة روسيا على 

خطوط أنابيب منطقة حبر قزوين رغم النجاح الذي حققه خط أنابيب 

جاكو،تفليس،جيهان. 
و ما ساعد تركيا يف هذه الفرتة هو مؤسسة تيكا املرتبطة برئاسة الوزراء مؤسسة أكثر فعالية و 

 و التقنية املوجهة آلسيا الوسطى. االقتصادية، االجتماعيةقوة، كذلك تقدمي املساعدات 

 لتصبح منطقة إقليمية، 1999 عام(Kai)واصلت تركيا اهتمامها باملنطقة بفضل منطقة كي 
 طوعا من املنطقة بسبب أزماهتا الداخلية االنسحاب أثرت 2003-2000لكن يف فرتة 

. 2000 عام االقتصاديةخاصة األزمة 

-خط أنابيب غاز أنابيب القوقاز : إذ يربط بني احلقول الساحلية للغاز يف "شاه 2
 دينز"باذربيجان إىل تركيا عرب جورجيا.   

 . 198،199-  محمد عبد العاطي، نفس المرجع،ص1
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-رغم تناقض املوقف الدبلوماسي لرتكيا و روسيا اجتاه الثورة السورية ، وقعت كل منهما يف 3
م،على اتفاق يقضي إنشاء أنبوب  غاز "السيل اجلنويب"ينقل الغاز 2011كانون األول 28

 1الروسي عرب املنطقة االقتصادية البحرية الرتكية إىل أوروبا.

-من العوامل احملفزة يف االجناز االقتصادي الرتكي ، فكانت مصداقية  ونزاهة قيادة حزب 
العدالة التنمية إذ وصف احلزب يف الوسط اإلعالمي احمللي بأنه "احلزب األبيض" نسبة 

ملصداقية ونزاهة قيادته خاصة اردوغان وعبد اهللا جول، هذا من جهة، وهناك العامل اخلارجي 

الذي يشكل ترشح تركيا لعضوية االحتاد االورويب من جهة أخرى.و لكي تنضم تركيا جيب 
عليها تطبيق معيارين ، األول يتمثل يف املعيار السياسي بإرساء أسس الدميقراطية، بناء دولة 

القانون، احرتام حقوق اإلنسان، احرتام حقوق األقليات و منحها حرية املمارسة الثقافية 

والتعبري عن هويتها داخل إقليم الدولة، أما املعيار الثاين فهو يف اجلانب اإلقتصادي الذي  

يعتمد على وجود نظام إقتصادي فعال يعتمد على نظام السوق، إصالح النظام املصريف 
واملايل للتكيف مع النظام املعمول يف دول اإلحتاد، إصالح املؤسسات واملرافق العامة مبا يتفق 

 مع املقاييس املوجودة يف اإلحتاد، مكافحة الفساد و الرشوة يف جهاز الدولة.

 مليار دوالر 887  ناجتا قوميا بلغ 2013حققت تركيا بفضل اإلصالح اإلقتصادي 
 املرتبة العاشرة اقتصاديا 2023أمريكي، فإن القيادة الرتكية عازمة على أن حتتل دولتها عام 

على املستوى العاملي، و أن تكون مدينة اسطنبول ضمن أهم عشرة مراكز إقتصادية على 

 املستوى العاملي.  

 - االنجازات االقتصادية على المستوى الداخلي:

 الروابط للبحوث و الدراسات "، -  معمر فیصل خولي ، "االقتصاد التركي في ظل حكومة العدالة والتنمیة ،من االنھیار الى االنعاش 1
 .2014، االستراتیجیة
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 و أصبح وفقا لإلحصائيات اليت 3.500 ال يتجاوز 2002-كان معدل دخل الفرد السنوي عام 
دوالر أمريكي ، ومن املتوقع  سيصل 17468ب2013نشرت يف الربنامج االقتصادي الرتكي عام 

 مليونا.70الف دوالر أمريكي مع أن عدد سكان تركيا يتجاوز ال18092 إىل 2014يف �اية عام 

مليار، بعدما بلغت يف 140وصلت إىل 2013-ارتفاع قيمة الصادرات الرتكية يف �اية 
 مليار.36ب2002

-2002بني سنوات %188-ارتفعت أجور املوظفني والعاملني يف القطاع العام الرتكي إىل 

) عام 4+4، إذ أقرت احلكومة الرتكية نظام زيادة الرواتب اجلديد الذي يقوم على مبدأ (2009
 يف النصف الثاين.%4يف النصف األول من عام العام ويتبعه %4 ، وتعين زيادة 2012

-ارتفاع عائدات املالية يف ظل حكومة العدالة و التنمية ، وهذا جراء عمليات اخلصخصة يف 

 1مليار أمريكي.13,48االقتصاد الرتكي، إذ بلغت عائداهتا 

مليار دوالر، مث اخنفض عام 23,5بلغت 2002-وكانت ديون تركيا لصندوق النقد  الدويل عام 
 .  2013مليار ومت تسديده بشكل �ائي يف نيسان عام 6,8ليصل إىل 2009

-أما على املستوى اخلارجي قامت تركيا بتعزيز عالقاهتا االقتصادية مع بيئتها اإلقليمية ، على حد 

قول رئيس اجلمهورية الرتكية رجب طيب اردوغان "فالتعاون االقتصادي يعد وسيلة  فعالة ملعاجلة 
 اخلالفات وحتقيق التكامل االقتصادي".

يكمن الدور الرتكي يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية كمركز إقليمي اقتصادي و  ذلك الستنادها 

، مصر 2004على جمموعة من االتفاقيات التجارية احلرة مع سوريا قبل الثورة ، تونس ،املغرب عام 
، كذلك الشريك التجاري األكثر أمهية هي اململكة العربية 2005والسلطنة الوطنية الفلسطينية 

السعودية ،أما إيران تعتمد تركيا على غازها الطبيعي فهي اخلامس شريك جتاري هلا.كما بلغ عدد 

 -  معمر فیصل، نفس المرجع. 1
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اتفاقات مشلت عدة جماالت 48االتفاقيات املربمة مع كل من البحرين، سلطة عمان ،والعراق إىل 
 1كالطاقة ،النقل، الصحة واألمن.

و ميكن تلخيص خصائص قوة االقتصاد الرتكي يف: 

 االقتصادي على املستوى األورويب يف اجملال 6 تركيا املرتبةاحتلت .1
ستطاعت تركيا أن تسجل منوا جعلها حتتل ثاين أكرب دولة يف ايف ظل حزب العدالة و التنمية  .2

 2008 و2002 كما استطاعت أن حتافظ على النمو ما بني %11.5العامل بنمو مقداره 

، 6200 منذ تداعياهتا هذا كما تزامن مع األزمة املالية العاملية و اليت بدأت %6يف حدود 
 .2011عام %8واستمر يف منوه حىت وصل 

 500استنادا إىل اخلطط التنموية و اإلقتصادية هلا تطلعات يف حتقيق صادرات تصل إىل  .3

 مليار دوالر اذ حتتل موقع  احد 500مليار دوالر كذلك ايرادات تصل أيضا إىل مقدار 

 الدول العشر الدول األوىل اقتصاديا على املستوى العاملي .
 مليار دوالر أمريكي يف 786إمجايل الناتج احمللي تزايد بأكثر من ثالث أضعاف ليصل إىل  .4

 كما ارتفع نصيب الفرد من امجايل 2002 مليار دوالر عام 231 بعد أن كان 2012عام 

 دوالر أمريكي 3500 دوالر أمريكي على مستواه السابق البالغ 10504الناتج احمللي اىل 
 يف الفرتة نفسها.

 حتتل تركيا املركز األول يف اوروبا يف جمال صناعة النسيج. .5

الوصول اىل املرتبة الثالثة يف العامل يف تصنيع أجهزة التلفاز و الثالثة يف العامل يف تصنيع  .6
 احلافالت.

وصلت صناعة تركيا من السيارات اىل حد أن من بني كل ألف سيارة تصنع يف العامل فإن  .7

  سيارة تصنع يف تركيا.15

 في:، 2015- " نجاحات اقتصادیة للعدالة و التنمیة التركیة"،  1
www.turkey-post.net 
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 .% 37تصاعد حجم التجارة اخلارجية لرتكيا لتبلغ نسبة منو قاربت .8
 اىل 2008 لتصل يف 2002 مليار دوالر عام 36تضاعفت أربع مرات صادرات تركيا من  .9

 مليار دوالر. 132

مر االقتصاد الرتكي بعملية حتول كبرية طيلة السبع سنوات الواقعة يف فرتة ما بني االزمة االقتصادية 
 و االزمة االقتصادية العاملية،و كان من نتيجة هذا التحول ان زاد الناتج القومي 2001الداخلية سنة 

 مليار دوالر و ارتفع معدل الدخل 750 مليار دوالر اىل 300 من 2008 و2002ما بني  

 دوالر و هذا فضال عن 10000 دوالر اىل 3300الفردي للمواطن الرتكي يف نفس الفرتة من 
االخنفاض املستمر يف معدالت التضخم ؤ الزيادة املضطردة يف حجم االستثمارات، و بذلك احتلت 

 على املستوى االورويب. 6 يف ترتيب اكرب االقتصاديات على املستوى العاملي و املرتبة 16تركيا املرتبة 

 يف اختالل االوضاع املالية للبنوك 2001و قد ظهرت مالمح االزمة املالية اليت عاشتها تركيا سنة 

اخلاصة و العامة، ارتفاع معدالت العجز و حجم الديون اخلارجية ،فال تستطيع السياسات املالية اليت 
 1اتبعتها حكومة رئيس الوزراء "بولند اجاويد" يف جتاوز االزمة بل سامهت يف تفاقمها.

 حسب رامسو السياسات االقتصادية اىل عدة مستلزمات جيب تؤفرها من 2001تعود مسببات ازمة 

اجل بناء سوق اقتصادية ناجحة: 

 و تتمثل يف حتقيق احلرية املالية و التجارية بشكل اساسي و اصالحات متعلقة بالسوق: )1

 املضي يف عملية اخلصخصة و احلد من دور الدولة.

: البد من اجياد مؤسسات بديلة و تفعيل املنافسة بينها، تفعيل ايجاد المؤسسات البديلة )2

دعم البنك املركزي و ضرورة وجود مؤسسات تضمن شفافية و عدالة نفقات الدولة 

 وكفاءاهتا.

 -" نجاحات اقتصادیة للعدالة و التنمیة في تركیا" نفس المرجع.1
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ثقافة اقتصاد السوق: حتتاج ثقافة السوق اىل مرحلة زمنية من التغيري التدرجيي، من خالل ما يقارب 
 سنة او ثالثة اجيال على االقل، كما ان االجيال تسري باجتاه التغيري بشكل تكاملي و ليس عن 50

طريق القفزات السريعة اليت يصعب على مجيع قطاعات اجملتمع ان تتكيف معها مباشرة، ذلك بتغيري 

 و اجملتمع بالتدريج لتقبل نتائج السياسات االقتصادية اجلديدة. لإلفراداخللفيات الثقافية 

القتصادي خاصة يف عهد الطيب رجب اردوغان، و ترتكز مراكز و االقتصاد الرتكي بالنم -متيزا

الصناعة و التجارة الرتكية حول اسطنبول و يف باقي املدن الكربى، و متلك الدولة الرتكية وسائل 

، كما تسيطر الدولة الشأناالتصال و خطوط السكك احلديدية و املطارات و املرافق العامة ذات 
 العمل املصريف، ما يقرب إداراتايضا على صناعة الفوالذ و التعدين الغابات و معظم 

 الزراعية بينما ميتلك القطاع اخلاص النسبة العظمى من املزارع و األراضي هكتار من 400000من

 1اء.املصانع الصغرية، و شركاء النب

 

 

 

 

 - "نجاحات اقتصادیة للعدالة و التنمیة التركیة"، نفس المرجع. 1
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 خالصة للفصل الثالث:

يعترب حزب العدالة و التنمية حزب برغمايت له عدة أجنحة و أصبح أهم كيان سياسي يريد أن جيعل 

األورويب أكثر حسما من أي حزب أخر إذ يربط  الدولة دميقراطية، لكن كان يلتزم بإصالحات اإلحتاد
بني احلداثة والقيم اإلسالمية ،فعلى املستوى السياسي قدم حزب العدالة و التنمية حال ملعضلة تركيا 

احلائرة و اليت أنتجتها العلمانية الكمالية املتطرفة ،وقد اختذ احلزب وصف"الدميقراطي احملافظ" كهوية 

 سياسية له وهو يسعى بذلك إىل حتقيق احلريات اليت تتعلق هبويته الثقافية .

 عندما مسح 2008إن حزب العدالة و التنمية يريد أسلمه اجملتمع و الدولة تدرجييا و عليه سنة 

بارتداء احلجاب يف اجلامعات كان موقف القوى العلمانية بالرفض و هكذا حتولت قضية احلجاب يف 

تركيا القضية سياسية، حظيت من أجلها العديد من املعارك السياسية، كما شهدت فرتة تسلم حزب 
العدالة و التنمية احلكم انفتاحات دميقراطية متثلت بإزالة العوائق أمام حرية األقليات و النظر إىل 

حلول خاصة األزمة الكردية، إذ تعترب هذه األخرية من أبرز املسائل اليت رافقت الدولة الرتكية منذ 

تأسيس اجلمهورية الرتكية حىت يومنا هذا، تفاقمت هذه األزمة خاصة يف الثمانينات عند ظهور حزب 

العمال الكردستاين و مدى تأثري أكراد العراق ، إذ حققوا مكاسب سياسية مهمة مشال العراق و 
تأثريهم على أكراد سوريا، ايران و تركيا خاصة. أما على الصعيد االقتصادي نستطيع أن خنتصر ما 

حتقق من تنمية اقتصادية على يد حزب العدالة و التنمية عندما حقق معدل دخل الفرد بني عامني 

 دوالر، كذلك فيما خيص 10000دوالر اىل 3300 م حيث قفز الدخل من 2008 م-2003
 مليار دوالر يف نفس الفرتة فحسب 130 مليار دوالر اىل 30الصادرات الرتكية اليت زادت من 

خرباء االقتصاد العامليني أصبح االقتصاد الرتكي أكرب اقتصاد يف شرق املتوسط و جنوب شرق أوروبا 

و الشرق األوسط و القوقاز، ألن هذه الدولة هلا إمكانيات جغرافية، وامتالكها لثقة و تقدم مستمر 
حنو األمام، و أ�ا أكرب شبكة نقل و مرور للطاقة يف العامل، مما يؤكد اخلرباء إن اإلقتصاد الرتكي 

 .يشكل االقتصاد اإلقليمي األكثر ديناميكية و قيادية
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 المبحث االول: عالقة تركيا مع دول الشرق االوسط

القضية الفلسطينية: عالقة تركيا من  المطلب األول:- 

عرف املوقف الرتكي من القضية الفلسطينية تطورا ملحوظا, فقد كان املوقف الرتكي من القضية 

الفلسطينية مثار جدل و منشأ اخلالف السياسي بني الغرب و تركيا خاصة بعد احلرب العاملية الثانية 

و ذلك باملوازاة مع اشتداد التقارب الرتكي اإلسرائيلي مباشرة بعد قيام الكيان الصهيوين و اعرتاف 

تركيا به, ومن أهم املواقف اليت أثارت اجلدل بعد اعرتاف تركيا بإسرائيل تصويتها إىل جانب القرار 
, و افتتاح سفارة هلا يف 1948 الذي يدعو إىل تأليف جلنة توقيف يف فلسطني عام 3-194رقم 

 و وقوف تركيا إىل جانب الغرب حمتجة على قرار مصر منع مرور 1950 مارس 9تل أبيب يف 

, و خطاب رئيس الوزراء الرتكي آنذاك "عدنان 1951السفن اإلسرائيلية عرب قناة السويس عام
, يف واشنطن و الذي جاء فيه لوم للعرب وقال فيه لقد حان وقت االعرتاف 1951مندرس" عام 

حبق إسرائيل يف احلياة.  

لكن بعد إعدام "عدنان مندرس" و يف فرتة الستينات و السبعينات و الثمانيات عرف املوقف الرتكي 
جتاه العرب و القضية الفلسطينية حتوال اجيابيا فقد احتجت تركيا يف األمم املتحدة ووقفت ضد 

 خاطب وزير اخلارجية الرتكي "إحسان 1964 جوان 22االحتالل اإلسرائيلي األراضي العربية و يف 

 جاغليا نفيل" اهليئة العامة لألمم املتحدة قائال "إن احلكومة الرتكية تعلن أنه ال ميكن قبول صربي
اغتصاب األراضي عن طريق القوة و من الضروري أن تصر األمم املتحدة على انسحاب من األراضي 

 1اليت احتلتها"

و يف �اية السبعينات اختذت تركيا موقف سجل هلا بفتح مكتب يف التاريخ القضية الفلسطينية, و 

 عالقات مع منظمة التحرير الفلسطينية و مسح 1989هو إقامة حكومة "بوللت أجاويد" يف نوفمرب 

 155)،ص.2014، 1.( االسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، طالدور االقلیمي لتركیا في الشرق االوسط- ایمان دني،  1
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هلا بفتح نكتب يف أنقرة و بعد حنو تسعة أشهر احتجت تركيا بشدة على ضم إسرائيل للقدس احملتلة 
و سحبت القائم بأعماهلا من تل أبيب. و هذا املوقف كان أهم العوامل اليت سامهت يف التقارب 

الرتكي-العريب بعد عدة عقود. 

 بني الدول العربية و الكيان الصهيوين رحب 1991نوفمرب يف  اثر انعقاد مؤمتر مدريد لسالم
بيان الوزارة  اخلارجية الرتكية هبذا املؤمتر و اعتربه خطوة هامة يف طريق السالم حيث أكد البيان أنه ال 

ميكن تأسيس سالم عادل و دائم يف املنطقة دون حتقيق االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي العربية 

احملتلة أو دون االعرتاف باحلقوق الكاملة املشروعة للشعب الفلسطيين.  

و قد سامهت تركيا مبليوين دوالر لصاحل صندوق أعمار غزة "أرحيا" اثر زيارة الراحل "ياسر 

 بعد االعرتاف املتبادل بني إسرائيل و منظمة التحرير 1993عرفات" إىل أنقرة يف سبتمرب 

. و استقرارا لتبلور املوفق الرتكي أكثر جتاه القضية الفلسطينية 1993 سبتمرب 17الفلسطينية يف 

 و أخرى مباحثات مع الرئيس 1999 جويلية 16زار الرئيس الرتكي " سليمان دميرييل" غزة يف 
 1الراحل " ياسر عرفات" و أكد خالل زيارته هذه أمهية الدور الرتكي يف عملية السالم.

 حزب العدالة و التنمية أظهر هذا احلزب اهتماما أكرب بالقضية الفلسطينية ء و مع جمي

باملقارنة مع األحزاب األخرى, و لعل أهم املواقف الرتكية جتاه القضية الفلسطينية يف هذه الفرتة هي 
رفض رئيس الوزراء الرتكي "رجب طيب اردوغان" طلبا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي " ألایر شارون" للقائه 

 احتجاجا على اجملازر اليت ارتكبها هذا األخري يف حق الفلسطيين, و استقبل خالد مشعل 2003

رئيس املكتب السياسي حلركة محاس يف اخلارج. لقد حتدي "اردوغان" إسرائيل لوصفها باإلرهابية 
باعتبارها أ�ا هي وكل من يؤذيها كانوا يطلقون هذه الصفة على حركة محاس اليت تدافع على األرض 

و تسعى إلسرتاد احلقوق الضائعة, و بالتايل كان الوصف بداية لبلورة فهم معاير ملصطلح اإلرهاب 

 بالنسبة لدول األخرى.

 .157-156- ایمان دني، نفس المرجع، ص،ص. 1
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 و سحبت سفريها 2004ندت تركيا على لسان رئيس وزارهتا "أمحد ياسني" زعيم حركة محاس عام 
 رحبت تركيا بفوز حركة محاس يف االنتخابات التشريعية حيث كانت 2006من إسرائيل, و يف عام 

أول دولة تعرتف "خبالد مشعل" رئيس املكتب السياسي للحركة إضافة إىل لعبها دور الوساطة بني 

السلطة الفلسطينية بقيادة "شيمون بريز" كما سعت تركيا لتوسط بني "حممود عباس" و حركة محاس 
لتسوية اخلالفات بينهما حيث حفزت محاس على اختاذ خطوات برغمانية و ضمان حدوث تقارب 

بني الفصائل الفلسطينية. 

 أعاد املوقف القوي حلكومة "اردوغان" من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف 2008و يف عام 
 1 . 2009 / يناير 2008ديسمرب 

 و جاء التحرك الرتكي اجتاه احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ليؤثر ،تركيا إىل ثورة املشهد اإلقليمي

على الدور الرتكي الفاعل يف الساحة اإلقليمية, و كرسالة ألوروبا على أن تركيا ميكنها التواصل 

بسهولة مع تيار املمانعة يف املنطقة و تنسيق امللفات مع تيار االعتدال. 

 ،و قد متثل املوقف الرتكي يف انتقاد " اردوغان" السلطة اإلسرائيلية جتاه الفلسطني يف قطاع غزة

ومطالبة احلكومة اإلسرائيلية بوقف العدوان و حتقيق وقف إطالق النار, و فتح املعابر إىل غزة و 

إرسال املساعدات اإلنسانية و الشروع يف إجراءات متبادلة إلطالق سراح األسرى 

. 2009و احملتجزين إضافة إىل انتقاده لسياسة اإلسرائيلية يف مؤمتر "دافوس" عام 

م  2001و عندما سنت إسرائيل عدوان أخر قطاع غزة يف شهر أفريل عام 

ادات تركيا هذا العدوان اإلسرائيلي الذي أسفر عن وقوع ضحايا بني املدنني و طالبه بإ�اء العنف يف 
 2غزة.

 158- ایمان دني، نفس المرجع، ص  1
 .42)، ص.2010. (بیروت، مركز الزیتونیة لدراسات و االستشارات،تركیا و القضیة الفلسطنیة،  - باسم القاسم 2
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فرتكيا سعت إىل حتويل عالقتها بإسرائيل, بل ميكن القول أن تركيا سعت إىل حتويل عالقتها بإسرائيل 
من فصم إىل رصيد هلا يف عالقتها باحمليط العريب من خالل إبداء الرغبة يف ممارسة دور الوسيط بني 

العرب و إسرائيل و انتهاج سياسة متوازنة تقوم على االخنراط الفعال يف سري األحداث, و ليس أدل 

على ذلك من استمرار التعاون الرتكي-اإلسرائيلي العسكري املشرتك حىت اآلن يتم خالل سنتني 
معاهدة سارية املفعول للتعاون املشرتك بني البلدين يف قضايا األمن و التعاون العسكري و التعاون و 

األمن يف جمال مكافحة اإلرهاب و جمال االستخبارات و التعاون يف جمال الصناعات العسكرية 

املشرتكة, حيث حتتل أنقرة املرتبة الثانية يف اسرتاد األسلحة من إسرائيل بعد الو.م.أ فضال عن مشروع 
القرب الذي ميد خطوط النفط ز الغاز و الكهرباء و املياه من ميناء "حيحان" الرتكي إىل ميناء 

 1."عسقالن إىل "ايالت" و منها إىل جنويب آسيا

- التحول الديمقراطي و الدمقرطة: 

 قمة  إىل بالوصول اإلسالميةشكل التحول الدميقراطي الذي مسح حلزب العدالة و التنمية ذي اخللفية 

 من قبل التيارات ،فقد جاء احلزب بأغلبية شعبية قوية إعجابالسلطة يف تركيا العلمانية ،حمط 

 دميقراطية و إصالحات،كما ساهم احلزب بإرساء  املهشمةاستقطب فئات خمتلفة كالفئات احملرومة و

 حكومة تركيا أصبحتتعديل بعض القوانني ألجل ذلك وتبني يف برناجمه تامني حريات عامة ،حىت 
اليوم حكومة  الدميقراطية املستقرة.نظر للنموذج الرتكي على انه ريادي جلهة فكر احلداثة يف الساحة 

 و اجملتمع املدين مع صبغة صوفية هي من تراث البلد.     اإلنسان من قيم الدميقراطية ،حقوق اإلسالمية

                       

        

          

 .159- ایمان دني، نفس المرجع، ص. 1
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 المطلب الثاني: العراق و إيران

  عالقة تركيا بالعراق:1-

عرفت السياسة الرتكية جتاه العراق عدة حتوالت يف الثالثني سنة األخرية و ذلك حسب التحوالت 

م،التدخل السوفيييت يف أفغانستان، 1979اليت شهدها العامل منذ جناح الثورة اإلسالمية يف إيران 
 و 2001سبتمرب11تفكك االحتاد السوفيييت فيما بعد، و قيام احلرب العاملية الثانية، أحداث 

 و ذلك حسب انعكاسات هذه التحوالت على املصاحل الرتكية يف املنطقة 2003احتالل العراق 

 ككل و يف العراق على وجه اخلصوص.

جاء غزو العراق للكويت ليضع حدا للعالقات الرتكية-العراقية، اتسمت باإلجيابية و التحالفات طيلة 

مثانينات القرن املاضي، ما جعل تركيا تنظم للمعسكر الغريب ضد العراق ، واعتربت ان غزو العراق 

للكويت فرصة ذهبية الستعادة تركيا دورها اإلقليمي الذي اضمحل بتفكك االحتاد السوفيييت، 
فسمحت لقوات التحالف الدويل باستخدام القواعد األطلسية على أراضيها لتنفيذ عملية غارات ضد 

العراق، إن مسارعة تركيا لفتح أراضيها لقوات التحالف لبدء عملية حترير الكويت جاء وفقا 

السرتاتيجية تركية للسيطرة على منابع النفط العراقي املتمركز مشال العراق ضمن خطة السرتجاع 
 1مدينيت املوصل و كركوك النفطيتني.

و منذ انتهاء حرب اخلليج الثانية انتهجت تركيا سياسة التدخل العسكري يف مشال العراق بشكل 

 انتقلت السياسة 1991ديسمرب18مستمر حبجة تعقب متمردي حزب العمال الكردستاين، ففي 

الرتكية من دور الوسيط و احلامي لألكراد يف مشال العراق، اىل دور املراقب على حتركاهتم، و قد تبنت 
 مبا فيها حكومة أربكان اإلسالمية خيار احلسم األمين و 1991حكومات تركيا املتعاقبة منذ

العسكري للمشكلة الكردية مما نتج عن ذلك من احتياجات مكررة للجيش الرتكي لشمال العراق يف 

 اخرتقت القوات الرتكية بطائراهتا احلربية 1996 ماي 07ظل غياب السلطة املركزية العراقية، ففي 

 .133- ایمان دني، نفس المرجع، ص. 1
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أراضي مشال العراق حبجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاين الرتكي بزعامة "مسعود برزاين" و 
واجتاحت يف العملية األوىل احلدود العراقية 1996نفذت عمليتني هبذه املنطقة خالل جوان

  من قواهتا اخلاصة.12باستخدام 

 كانت رسالة تركيا جلرا�ا خاصة 1996عملية االخرتاق اليت قامت هبا تركيا يف مشال العراق عام
سوريا، ايران، لبنان بأن تركيا بإمكا�ا القيام بتدخل عسكري يف أي حلظة و يف أي دولة اذا ثبت ا�ا 

 تساهم يف زعزعة أمن واستقرار تركيا.

 العراق يف األساسية تركيا مصاحل خربطت العراق يف املتحدة الواليات بقيادة التحالف عملية أن كما
جوانب:   أربعة من تتكون واليت

 كردية دولة ظهور إىل يؤدي أن ميكن مما عرقي او طائفي أساس على العراق تقسيم دون - احليلولة

 يف مماثل كيان إىل التطلعات تعزز كون فيدرالية ( عاصمتها كركوك الغنية بالنفط)، واليت أو مستقلة

تركيا.  يف العدد الكثري األكراد السكان صفوف

العراق.  مشال يف أساسية بصفة تقيم واليت الرتكية باللغة الرتكمانية الناطقة األقلية - محاية

 هزميتها إثر العراق مشال إىل متمردة جلأت كردية تركية حركة الكردستاين، وهو العمال حزب - تصفية

. 1999 عام

 1ومعادية. دميقراطية غري أصولية عراقية دولة ظهور دون - احليلولة

 الواضح امللموس باألثر يتعلق فيما تركيا يداخل الذي العميق القلق تعكس الرتكية املخاوف إن

 العراق يف قوي ذايت حلكم أو كردي الستقالل

 :في، 2005، یولیو/تموزه 141- ھنري ج. باركي، "تركیا و العراق اخطارا و امكانات الجوار"، معھد السالم االمریكي، ر 1
.www.usip.org 
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 وجدت العراق، ضد ثانية جبهة بفتح املتحدة للواليات طلبا تركيا رفض ومع .األكراد سكا�ا على
  .املستقبل يف األحداث بسري التأثري كيفية يف واحتارت العراق يف يتقلص نفوذها

 لإلطاحة املطلق تأييدهم نتيجة ممتازا موقفا ألنفسهم حققوا العراقيني األكراد أن يدركون األتراك إن

 1.للبلد التحالف قوات والحتالل العراق يف حسني صدام بنظام

كان "حزب العدالة والتنمية" احلاكم يف تركيا معروفاً بسياسته اخلارجية املتمثلة بـ "تصفري املشاكل مع 

دول اجلوار"، حيث تبىن قيام عالقات أعمق مع العراق وروسيا وسوريا وإيران. وقد نتج عن هذا 

الدافع قيام روابط مؤسسية على أعلى املستويات مع بغداد، بلغت ذروهتا يف قمة تشرين األول/أكتوبر 
 مذكرة تفاهم حول مواضيع ترتاوح بني احلوار األمين 40 عندما مت توقيع ما يزيد على 2009

االسرتاتيجي إىل التجارة والتعاون يف جمال الطاقة. وقد عملت مثل هذه املبادرات على زيادة حجم 

التبادل التجاري الثنائي بصورة سريعة ومهدت الطريق للشركات الرتكية واملستثمرين األتراك لالستفادة 

من الفرص الساحنة يف الدولة اجملاورة. فعلى سبيل املثال أصبحت العراق أكرب سوق لشركات اإلنشاء 
 كانت أكثر من نصف املشاريع 2012الرتكية يف الشرق األوسط يف األشهر الستة األوىل من عام 

اجلديدة، اليت خططت تلك الشركات القيام هبا يف املنطقة، خمصصة ملناطق العراق الواقعة حتت سيطرة 

 1احلكومة املركزية يف بغداد.

وبالنسبة لرئيس الوزراء أردوغان الذي مييل إىل جعل قضايا السياسة اخلارجية مواضيع شخصية، فقد 

اعُتربت اهتامات املالكي العلنية إساءة مباشرة. وحيث جاءت يف أعقاب اخلطوة اليت اُختذت ضد 

اهلامشي، فقد حددت تلك التصرحيات اللهجة اليت أدت إىل تفاقم اخلالف بني الزعيمني، حيث 
قامت أنقرة باهتام املالكي بتأجيج الطائفية بينما أكدت بغداد أن تركيا تتدخل يف شؤون العراق 

الداخلية. وقد وصلت هذه احلدة إىل مستويات منخفضة جديدة يف نيسان/أبريل عندما وصف 

 .02- ھنري ج. باركي، نفس المرجع، ص. 1
 في:  ،2012، معھد واشنطن، اكتوبر "عالقات تركیا المتغیرة في العراق"- سونر جاغایتاي و تایلر ایفانز، 2 
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أردوغان املالكي بأنه "أناين" واهتمه بإثارة صراع طائفي. ورداً على ذلك ندد املالكي بتصرف تركيا 
ووصفه بأنه سلوك "دولة عدوانية". وبعد ذلك بفرتة وجيزة، يف أيار/مايو، قام متظاهرون يف البصرة 

بإحراق العلم الرتكي وهددوا سري العمليات التجارية الرتكية يف العراق. وقد اعتذرت بغداد رمسياً عن 

تلك األحداث، وكانت قد أرسلت سابقاً يف نيسان/أبريل مبعوثني إىل أنقرة هبدف حتسني العالقات 
بني البلدين. كما أن أردوغان مد يده للسالم بتوجيه دعوة للمالكي حلضور مؤمتر "حزب العدالة 

 أيلول/سبتمرب. إال أن املالكي رفض الدعوة ومل حيدث حىت اآلن تقارب بني 30والتنمية" الرتكي يف 

الطرفني. ويف الواقع، مل تقل حدة ذلك التوتر بصورة كبرية خالل الصيف واخلريف حيث استمر 
الطرفان يف رفع شكاوى دبلوماسية واال�ماك يف صراع رمزي من باب العني بالعني والسن بالسن. 

ويف متوز/يوليو، على سبيل املثال، اهتمت بغداد تركيا بانتهاك جماهلا اجلوي وفرضت حظراً مؤقتاً على 

حتليق الطائرات الرتكية يف جماهلا اجلوي حبجة وجود "مشاكل فنية". كما أعرب املسؤولون العراقيون 

عن نفاد صربهم من اخرتاقات الطائرات الرتكية من خالل مطاردهتا مقاتلي "حزب العمال 
الكردستاين"، وتقوم بغداد بتصليب هلجتها ضد هذه العمليات حىت يف الوقت الذي تواجه فيه تركيا 

 1عدداً متزايداً من هجمات "حزب العمال الكردستاين" من قواعد يف اخلارج.

ولو مت حصر هذه املشاكل يف نطاق اخلصام بني زعيمني لكان هناك صدى للمساعي الرامية لرأب 
الصدع بينهما. ولكن تلك االنشقاقات يف العالقات الثنائية متأصلة يف عملية إعادة ترتيب الصفوف 

الفوضوية يف املنطقة من جراء "الربيع العريب" واالنسحاب األمريكي من العراق. ويف هذا اجلو امللبد 

 2بالفوضى تنجرف بغداد وأنقرة عن بعضهما البعض بشكل أكرب.

 ارتبطت العالقات 2010 قبل بدء الثورات اليت اجتاحت العامل العريب يف كانون األول/ديسمرب 

الرتكية العراقية ببنية أمنية إقليمية واسعة توطدت يف أواخر تسعينيات القرن املاضي. ومت صياغة الركيزة 

 والذي تعهدت سوريا مبوجبه بوقف 1998األوىل يف تلك الرتتيبات يف بروتوكول أضنة من عام 
  سونر جاغایتاي، نفس المرجع. 1
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 ووصلت 2003دعمها لـ "حزب العمال الكردستاين". وقد انضمت إيران إىل ذلك االتفاق يف عام 
إىل حد قصف خميمات "حزب العمال الكردستاين" الذي كانت تدعمه ذات مرة. وقد حدا طهران 

األمل بأن تؤدي مبادرات من ذلك القبيل إىل حتسني العالقات مع تركيا وإحداث وقيعة بني أنقرة 

 1 والواليات املتحدة.

ورّدت تركيا اجلميل من خالل تعميق عالقاهتا مع دمشق وطهران وعدم تدخلها يف شؤو�ما 

 على 2003الداخلية. وبفضل تلك الرتتيبات مل تؤثر حالة الفوضى اليت اكتسحت العراق بعد عام 

العالقات الرتكية اإليرانية أو متنع أنقرة ودمشق من توسيع اندماجهما االقتصادي واالجتماعي. ويف 
اآلونة األخرية عندما برز حممود أمحدي جناد كمنتصر مشكوك فيه يف االنتخابات اإليرانية الرئاسية 

، كان رئيس الوزراء الرتكي أردوغان من بني أوائل القادة يف العامل الذين أرسلوا إليه 2009املزورة عام 

، أبدت أنقرة ثقتها يف نية إيران احلسنة من خالل سعيها إىل التوصل إىل 2010التهاين. ويف عام 

اتفاق نووي وختفيف الضغوط الدولية على طهران. ويف الوقت نفسه، استفادت العالقات مع دمشق 
 2من الصداقة الشخصية بني أردوغان والرئيس السوري بشار األسد.

بيد هّدم "الربيع العريب" أسس هذا التوافق. وعلى وجه اخلصوص، دفعت محلة القمع الدموية يف 

سوريا إىل قيام تركيا بعكس عالقتها متاماً مع نظام األسد، يف حني أدى دعم إيران النشط حلليفها 
االسرتاتيجي يف دمشق إىل وضعها يف موقف معارض لرتكيا. وحىت يف الوقت الذي ترسل فيه أنقرة 

مساعدات مادية وتقدم دعم سياسي إىل املتمردين السنة يف سوريا، عملت إيران على نشر وحدات 

عسكرية لدعم قوات األسد. 

كما أن مشكلة الدعم اإليراين والسوري لـ "حزب العمال الكردستاين" قد برزت من جديد على 

الساحة، حيث استأنفت دمشق سياستها يف دعم اجلماعة جملاهبة السياسات الرتكية املناهضة للنظام. 

  سونر جاغایتاي ، نفس المرجع  1 
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 عضو من أعضاء 2000 وردت تقارير مفادها بأن دمشق مسحت حلوايل 2012ويف ربيع عام 
"حزب االحتاد الدميقراطي" وهو جمموعة سورية فرعية لـ "حزب العمال الكردستاين" باالنتقال من 

مقاطعة قنديل يف مشال العراق إىل سوريا. ومؤخراً، ألقى مسؤولون أتراك اللوم على سوريا لدعمها 

"حزب العمال الكردستاين" األمر الذي يعكس نظرة أنقرة بأن دمشق تؤيد اآلن اجلماعات املسلحة. 
وقد جاء ذلك بعد قيام "حزب العمال الكردستاين" بتفجريات يف آب/أغسطس يف املركز التجاري 

اجلنويب الشرقي من غازي عنتاب - مدينة تركية كردية مزدهرة سبق أن جنت من عنف كهذا - مما 

أثار شكوك أنقرة حول تواطؤ سوريا و"حزب العمال الكردستاين" على زعزعة استقرار تركيا. 

ويف الوقت نفسه، ا�مكت تركيا وإيران يف صراع جتاري وسياسي يف العراق زادت حدته وأخذ صبغة 

. وجيمع صانعو السياسة الرتكية على حنو 2011طائفية جلية منذ انسحاب القوات األمريكية عام 

متزايد فكرة وقوع رئيس احلكومة العراقية حتت نفوذ إيران. ومن ناحية أنقرة، فإن تداعيات مثل هذه 

السياسة جلية وواضحة وهي: قيام هالل شيعي تدعمه إيران يعمل على إعاقة النفوذ الرتكي يف 
اجلنوب ويرّوج لنموذج سياسي طائفي معادي ملصاحل تركيا. وقد مت تفسري ممانعة بغداد على الوقوف 

بقوة أمام األسد كمؤشر على موقفها يف هذا الرتتيب اجلديد، وهو األمر بالنسبة للتقارير اليت أفادت 

 1بأن العراق يساعد إيران على جتنب العقوبات الدولية.

 2010وقد أصبحت عالمات حتّول مواقف أنقرة جتاه العراق واضحة للجميع يف حزيران/يونيو 

عندما قام رئيس "حكومة إقليم كردستان" مسعود بارزاين بزيارة تركيا للمرة األوىل منذ ست سنوات. 

أنشأت أنقرة قنصلية يف أربيل ومنذ ذلك احلني حدث حتسن يف احلركة  وبعد ذلك بوقت قصري
الدبلوماسية. إال أن تلك التحركات اخلاصة بالسياسة اجلديدة باتت واضحة وجلية بدًء من خريف 

، على األقل وراء أبواب مغلقة: فعلى الرغم من استمرار أنقرة يف انتقاد "حكومة إقليم 2007

كردستان" عالنية يف ذلك احلني، إال أ�ا كانت تتعاطى مع األكراد سراً وختّول املسؤولني األتراك 

  سونر جاغا یتاي، نفس المرجع  1 
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باالجتماع بقيادة "حكومة إقليم كردستان". وأدى ذلك احلوار إىل حتسني التفاهم املتبادل بني 
اجلانبني حىت عندما قامت تركيا بعمليات توغل عسكرية متكررة يف مشال العراق ملالحقة مقاتلي 

"حزب العمال الكردستاين". وقد قطع الطرفان شوطاً طويالً خالل األعوام اليت أعقبت مباشرة الغزو 

األمريكي للعراق عندما طالب قادة "حكومة إقليم كردستان" مراراً وتكراراً بأن تبقى أنقرة بعيداً عن 
 1مشال العراق واهتموا تركيا جبلب "الفوضى" إىل البالد.

عندما قام وزير اخلارجية الرتكي حدث  2012  أكرب خروج عن نظام املراسم يف آب/أغسطس 

أمحد داود أوغلو بزيارة مفاجئة لكركوك املتنازع عليها  ومرة أخرى دون أن يتوقف يف بغداد ملقابلة 
اجلماعات الرتكمانية العراقية السياسية. وكانت تلك هي املرة األوىل اليت ترسل فيها أنقرة وزير 

خارجيتها إىل كركوك خالل فرتة دامت أكثر من ثالثة عقود، وبذلك بعثت إشارة واضحة مفادها أن 

تركيا على استعداد النتهاك العرف املقبول لدعم مصاحلها يف العراق. وغين عن القول أن بغداد 

، قابلت تلك الزيارة باعرتاض صارخ حىت أ�ا شكلت جلنة برملانية إلدانة ذلك التحرك الرتكي
 2واستجابت تلك اللجنة بتوصيتها فرض قيود على األنشطة التجارية الرتكية يف العراق.

 

 

  1 سونر جاغایتاي، نفس المرجع 
 .77- فیلیب روبنس، نفس المرجع، ص. 2
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 - عالقة تركيا بإيران: 2

، فقد 1923 قيام اجلمهورية يف تركيا عام إعالن مرحلة جديدة مع اإليرانيةدخلت العالقات الرتكية 

 اليت مل تكن إيران "السلم يف الوطن و السلم يف العامل" وقعت آنذاككان لشعار الذي رفعته تركيا 

. أيامها أخر الدولة العثمانية يف شهد�ا و الطورانية اليت اإلسالميةتشعر بالراحة  للسياسات 

 من تارخييا ختلصت من اخلطر الرتكي الذي كان يهددها أ�او بفضل هذه التطورات شعرت طهران 

 تركيا يف تطبيقها بدأت التحديثية اليت اإلصالحات قد استفادت من إيران أن إيل إضافةجهة الغرب، 

 مماثلة يف بلده. و رغم باإلصالحات على القيام جرأةو اليت جذبت انتباه الشاه رضا هبلوي و زادته 
 رغبة يف أبديا قد أ�ما إالاملشاكل احلدودية العالقة بني البلدين يف تلك الفرتة و اليت مل حتل بسهولة 

 1تطوير العالقات بينهما.

 املياه إيل اللتني تعتربان السد املانع لوصول السوفيات وإيرانو بعد احلرب العاملية الثانية وجدت تركيا 

 املدعومة من طرف التحالف اإلقليمية الكيانات إيل يف التوجه السوفييتالدافئة احلل من درء التهديد 
الغريب. 

       و بغداد و من بعده منظمة امليثاق املركزي آباد ظهر حلف سعد األمرو يف بداية 

CENTO املدعوم من طرف الغرب بشكل كبري، و كانت تلك اإلقليميكمحاوالت للتعاون 
 اإلقليمي منظمة التعاون أما وقوف البلدين يف وجه التهديد الروسي. إيل األساساحملاوالت ترمي يف 

 فقد كانت تلعب دورها يف جمال التعاون االقتصادي 1964 عام إنشائها اليت مت RCDلتنمية 

 من غريه. أكثر

حيث تواصلت   تقاربا و تعاونا بني البلديناألكثر هي 1979 و 1953و قد كانت الفرتة بني 

 احلرب الباردة، فكان تأثري بشكل اكرب حتت أالستخبارايتالعالقات الثنائية يف اجملالني العسكري و 

 . 227- محمد عبد العاطي، نفس المرجع، ص1
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 يتلقون تدريبات يف تركيا يف ايطار االتفاقيات العسكرية املوقعة بني اإليرانيونالضباط العسكريون 
البلدين. 

 اقتصادية بسبب التدخل العسكري يف أزمات بشكل خاص شهدت تركيا السبعينياتو يف فرتة 

 قد قطعت شوطا مهما يف اجلانب االقتصادي و العسكري إيرانقربص، و يف تلك الفرتة ذاهتا كانت 
 إال هذا الوضع قد تسبب يف بعض احلزازيات لدي اجلانب الرتكي إنبفضل ريع النفط الوفري، و رغم 

 1  ضرر بالعالقات بني البلدين.إيانه مل يلحق 

 تلك فجأة اهللا اخلميين انقطعت أية بزعامة 1979 عام إيران اليت قامت يف اإلسالميةو مع الثورة 

 و باكستان منها. و إيران و حلت منظمة امليثاق املركزي بعد انسحاب األمينالعالقات ذات البعد 
  علي السكة من جديد خاصة اإليرانية وضعت العالقات الرتكية اإليرانيةعند اندالع احلرب العراقية 

مع تشكيل طورغوت اوزال حكومته يف تركيا من بعد ذلك. ففي تلك الفرتة مل تشارك تركيا يف 

 بإجياد عملت علي استغالل الفرص اليت صنعتها احلرب و ذلك أ�ا، بل إليرانالدعاية املضادة 
 تصرف حيول أو خطاب آي سياسة مماثلة حيث كانت تتفادى إيران ملنتجاهتا. وقد اتبعت أسواق

 و خصوصا يف الفرتة اليت كانت أتاتورك خصم باستثناء بعض تصرحيات اخلميين خبصوص إيلتركيا 

 2 تعاين من حصار مفروض من طرف الدول الغربية و العربية.إيرانفيها 

 الشبيهة مبنظمة التعاون ECO منظمة التعاون االقتصادي بإنشاء قام اوزال 1985و يف عام 

  أسيا و مجهوريات أفغانستان و بعد سقوط االحتاد السوفيايت بادرت RCD للتنمية اإلقليمي

ملحوظا  و تركيا تشهد فتورا إيران العالقات بني بدأت هذه املنظمة. و لكن إيلالوسطي باالنضمام 
 النقاط اليت أهم العراقية و احلرب الباردة. و يف تلك الفرتة ذاهتا كانت اإليرانيةبعد انتهاء احلرب 

.هذا إيران االذرية يف باألقلية تركيا هي العالقات الرتكية االسرائلية و اهتمام تركيا إيرانانتقدت فيها 
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 الوسطى و القوقاز و أسيا لدول األعلى ما تكرر علي السنة الغرب فيما يتعلق جبعل تركيا املثل إضافة
 إن اإليرانيةصفو العالقات الرتكية  قد شكل ذلك جماال لتنافس بني البلدين. مما زاد من تعكري

اجملموعات البريوقراطية اليت دخلت يف معركة ضد احلكومة االئتالفية اليت تشكلت يف تركيا عام 

 نضام يف تركيا حيكم بالشريعة إنشاء هذا احلزب يعمل علي إن ادعت لرفاه بزعامة حزب 1996
 قد زادت من إيران إن أيضا تلك اجملموعات ادعت أن إيل إضافة، هذا إيرانمتعاونا مع ذلك مع 

 أنقرة يف اإليرايندعمها حلزب العمال الكردستاين، و قد اعتربت ليلة القدس اليت شارك فيها السفري 

 اليت اطلق عليها فرباير 28 إحداث اندالع إيل أدت اليت األسباب احد 1997حممد رضا باقري 

 1 فيما بعد اسم انقالب ما بعد احلداثة.

 ذلك أعقب من السلطة و ما لرفاه بعد استبعاد حزب اإليرانيةيف الظاهر بدا حتسن العالقات الرتكية 

 أن و ظهور نية الواليات املتحدة للتدخل يف العراق . فرتكيا تعترب 2001 سبتمرب 11 إحداثمن 

 أبدت دولة كردية حمتملة يف مشال العراق، و يف هذا السياق إنشاء هو إليهااكرب هتديد امين بالنسبة 
 مزيد إيل العراق و هو ما دفعها أكراد إزاء الو.م.ا أظهرتهعن انزعاجها من التحالف الوثيق الذي 

من PJAk   بإنشاء. ويف هذه الفرتة كذلك قام حزب العمال الكردستاين إيرانتوثيق حتالفها مع 

 إيران، و بدا يشن اهلجمات علي مراكز الشرطة علي احلدود مع إيراناجل القيام بنشاطات داخل 
 مرة يف تاريخ البلدين حتدث عمليات ألول، و إيران بني تركيا و أكثر الذي زاد من التقريب األمر

  عسكرية مشرتكة بينهما.

 و 2002و قد اعترب الفوز الكاسح الذي حققه حزب العدالة و التنمية يف انتخابات نوفمرب 
 يف تلك االنتخابات وزعت األخري. وعقب الفوز إيرانتشكيله احلكومة منفردا تطورا اجيابيا يف 

 تعليقات فيها كثري اإليرانية احتفاال بذلك، و ظهرت يف قنوات التلفزيون اإليرانيةاحللوى يف الشوارع 

. و اإلسالمية األحزاب العلمانية و توجه حنو لألحزاب ظهره أدار الشعب الرتكي إنمن املبالغة تقول 
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 احلكومة بصورة خاصة، و مراعاة للوضع الرتكي الداخلي احلساس و معرفة منهم أعضاءباملقابل فان 
 القوي املنتقدة داخل البالد، و كذلك استنتاجا للدرس أفعال ردود إلثارةبالتوازنات الداخلية، و جتنبا 

 الدالئل تقوي إن مل يعربوا عن سعادهتم بطريقة مفرطة و مبالغ فيها.غري فأ�ممما حدث ملروة قواقجي 

 طهران. و هذه التغريات اليت حصلت مل إزاء أنقرة مل حيدث تغيري كبري خبصوص سياسة بأنهاالعتقاد 
 من قبل حكومة اربكان أو يف حزب العدالة و التنمية أفراد من قبل شخصيةتكن جمرد مبادرات 

 1 .أركا�االسابقة، بل هي سياسات تعتمد علي القرارات اليت اختذت من قبل مجيع هيئات الدولة و 

 بأنه األحيان التنافس التارخيي الذي ميز اكرب دولتني يف املنطقة قد جتلت مظاهره يف كثري من إن

 قد اعتمدت على ركائز ثالث: - تامني الطاقة. إيران إزاءعمليا ميكن القول بان السياسة الرتكية 

 املتعلقة باملشكلة الكردية. األمنية- التنسيق يف املسائل 

 و جنوهبا. أسيا وسط إيل بالنسبة لرتكيا ممرا ينفذ إيران- اعتبار 

 مثة هتديد علي النسيج أن إيل الرتكي تذهب اإلعالم ثارت مزاعم يف األوقاتو يف وقت من 
 ال ميس اإليراين التأثري اخلصوصية الثقافية لرتكيا جعلت إن. غري إيراناالجتماعي الرتكي مصدره 

 يف البالد. اإلسالميةسوى قسما ضيقا من الشرحية 

 موحدا فيما يتعلق حبزب العمال الكردستاين حيث اإليراين: كان املوقف الرتكي و األمنيةمن الناحية 
 تعاونا وثيقا يف عمليات عسكرية مشرتكة ضد 2007- 2002تعاونت كلتا الدولتني خالل عامي 

 2حزب العمال الكردستاين.

 تركيا ممر ينفذ إيل بالنسبة إيران على ركائز: تامني الطاقة، اعتبار إيران إزاءاعتمدت السياسة الرتكية 
 املتعلقة باملشكلة الكردية خاصة يف األمنية و جنوهبا  و التنسيق يف املسائل أسيا وسط إيل ينفذ إىل

 .162،163 ایمان دني، نفس المرجع، ص- 1
 .06، ص.مركز الجزیرة للدراسات- "العالقات التركیة االیرانیة في ضوء تفاعالت الربیع العربي"،  2
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 العراقية. اتضح هذا التعاون اإليرانيةكل وجود والءات قبلية و سياسية كردية عرب احلدود الرتكية 
 عندما وقع البلدان علي اتفاق تعاوين امين صنف حزب العمال الكردستاين 2004الرتكي عام 

 و هي كلجنة لتنسيق و 1998 عامتأسست اإليرانية العليا الرتكية األمن، هناك جلنة إرهابيةكمنظمة 

التعاون بني البلدين. 

 و التعاطي مع املسالة عام إيرانظل حزب العمال الكردستاين يف تركيا و حزب احلرية الكردستاين يف 

 1 القومي شريكة يف احلفاظ على امن املنطقة.األمن اعتربت وثيقة 2010

النفوذ الرتكي يف العراق: عرفت العالقات العراقية منذ عقود مضت عدة خالفات بسبب املسالة 

 الرتكية حبجة تعقب مسلحي حزب العمال األراضي إيلالرتكية، مشكلة املياه، دخول اجليش الرتكي 
 إيل إضافة وصول حزب العدالة و التنمية و التحوالت الداخلية اليت عرفتها تركيا أن إالالكردستاين 

سقوط نظام صدام حسني جعل حلزب العدالة و التنمية البحث عن موطئ قدم هلا يف العراق وفقا 

 رافسنجاين املصلحة املتبادلة و ضمن سياسة صفر مشاكل اليت اعتمدهتا تركيا، حني يف عهدي ملبدأ
و خامتي باتت بسياسة االنفتاح اجتاه املنطقة. هناك عوامل ساعدت تركيا للنفوذ يف العراق هي: 

. إيران يف سوريا، العراق، األكراد و الرتكمان، األكراد- ترتبط تركيا بعدة دول جماورة هلا امن قومييت 

 ما يسهل عليها التدخل يف الشؤون الداخلية أوروباالرتكمان يف العراق، اليونان، قربص، دول شرق 
. األقلياتللدول حبجة محاية حقوق 

 يف العراق و دورهم يف صنع املشهد السياسي العراقي أكراد- تسعي تركيا من االستفادة من صعود 

بعد احتالل العراق. 

 العراق يف حماربة حزب العمال الكردستاين الذي يتخذ املناطق أكرادتركيا من االستفادة من  -هتدف

 حل للقضية الكردية يف تركيا. إلجياد معقال لقواعده العسكرية إيراناحلدودية املشرتكة مع 

  .114,115، ص2014، " التنافس اإلیراني التركي علي مناطق النفوذ في منطقة الشرق األوسط محمد عربي الدمي،"-1
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جتلت مظاهر النفوذ يف العراق من خالل:  

، القيام حبوار مع دول اجلوار العراق، 2003رفض تركيا دخوهلا مع الو.م.ا يف حرهبا ضد العراق 

لتحسني اإلدارة املستقرة لالزمة العراقية يف نطاق الشرق األوسط التخلي عن املقاربة األمنية الضيقة 

 للطرف و أكثر العراق اليت تركز علي قضيتني كردستان العراقية و كركوك، و انتهاج مقاربة سياسية إزاء
 العراق لتوطيد العالقات مع إيل تركيا مبعوثها مراد اوزجليال أرسلت لندوات، إسرتاجتيةهي تقوم علي 

 ضد حزب العمال املتمرد يف تركيا، و يف التأييد لكسب األكراد و الطوائف العرقية خاصة األقليات

 إعالنو الطاقة خاصة بعد األمن  عرفت عالقات تركيا مع مشال العراق تنسيقا هاما يف جمال 2010

اليت يقوم هبا حزب العمال الكردستاين ضد اإلرهابية  اإلعمال كردستان العراق تذمره من إقليم
 مشال العراق علي سبيل املثال عندما دعي إيل األتراك مسئولنياجليش، هناك زيارات مهمة قام هبا 

 حلل املشاكل العالقة بني 07/08/2007 يف ألنقرةالرئيس الرتكي نظريه العراقي نوري املالكي 

توقيع اتفاقية بني تركيا و العراق تغطي 2010-2008 و خالل سنتنياألكرادالبلدين خاصة مشكلة 
 1، النقل، الطاقة).األمنجمموعة واسعة من اجملاالت(الصحة، 

 انعكس النفوذ الرتكي علي الوضع يف العراق وهذا اعتمادا أنرغم املكاسب اليت حققها البلدين اىل 

 الرتكمانية يف العراق من خالل دعمهم حلقوقهم الوطنية.  األقليةعلى عدة سياسات استخدمت تركيا 

 تعاملت تركيا مع احلزب الرتكماين يف مشال العراق لكونه يشكل عنصر العالقة الفاعلة 1996ومنذ 

مع حكومة تركيا السيما عندما يكون دور هام بني الفصائل الكردية مشال العراق. 

 ، دويل تضغط تركياإقليمي منن خالة اصطفاف األزمة السورية ما نتجت هذه األزمة-تورط تركيا يف 
 الساعية إلسقاط اإلقليميةعلي القيادة الكردية يف العراق و بقوة وذلك لالخنراط يف صفوف القوي 

النضام السوري. 
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جلأت تركيا بعدة خطط لتدخل و إقامة مناطق أمنة داخل األراضي السورية بعد تدهور األوضاع فيها 
و احلد من تدفق الالجئني داخل األراضي الرتكية كما كشفت عن حدود قدرة تركيا من احلد من 

التدخالت العسكرية األجنبية يف املنطقة و املشاركة يف هذه الرتتيبات بشكل أو أخر و هو ما ظهر 

 1يف احلالة الليبية.

 2011 حزيران أخر حزب العمال الكردستاين مؤقتا إلطالق النار ينتهي يف أمر 2/11/2010يف 

 جيهات أجرهتا االنتخابات التشريعية ، كانت نتيجة ملختلف االتصاالت املكثفة اليت إجراءموعد 

 إقليم العدالة، حزب العمال الكردستاين يف معتقل تركيا، عبد اهللا اوجالن ورئيس خربعدة مثل 

 . لألكرادكردستان العراق سعو البارزاين و النائب عن حزب اجملتمع الدميقراطي الرتكي املؤيد 

هناك فاعلون مباشرون و غري مباشرون يف هذه العملية: 

* الفاعلون املباشرون مها: 

يف سلسلة اجلبال الواقعة  -حزب العمال الكردستاين: متمثل يف جمموعة من املقاتلني الذين ينتشرون
مقاتل و زعيمهم عبد اهللا اوجالن، كما يقرتح 5000بني تركيا و العراق، يقدر عددهم حوايل  

 هلؤالء نائبا يف الربملان الرتكي، الواجهة السياسية 22السالم و الدميقراطية الشرعي و الذي لديه 

 2املقاتلني.

- العسكرية الرتكية اليت يقودها حزب العدالة و التنمية و تتعامل مع امللف الكردي بصفتها احلكومة 

 يف تركيا مثل اجليش و اجملالس االقتصادية. األعمقاملباشرة اليت تعرب عن تطلعات القوي الدولية 

 فاعلون مباشرين هم: 3* هناك 

 مقعد يف الربملان. 111 حزب الشعب اجلمهوري( احلزب االتاتوركي) له إيحزب املعارضة الرتكية 

122- محمد عربي الدمي، نفس المرجع، ص 1  
 .1،2، الدوحة، صالمعھد العربي لالبحاث و دراسة السیاسات- رستم محمود، "احتمال القاء حزب العمال الكردستاني سالحھ"،  2
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 عضو. 550 نائبا يف الربملان، عدد مقاعد الربملان الرتكي هو 77حزب احلركة القومية اليميين له 

 إسرائيل، سوريا، العراق، إيران مثل إقليمية و دول األمريكية-القوي الدولية: الواليات املتحدة 

لعالقتها اجليوسياسية باملوضوع الكردي يف املنطقة. 

فرتكيا عندها مصاصة يف وقف العنف لالستفادة من االستثمارات اهلائلة املمكنة يف املناطق اجلنوبية 
 الكردي الذي ساهم يف نزيف ميزانية الدولة، عالوة يف اإلرهابلتجنب تكلفة كبرية حلرهبا ضد 

 1املنطقة لتعزيز نفوذها. استماع القضية الكردية يف

 .07- رستم محمود، نفس المرجع، ص. 1
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 الفصل الرابع:                            سیاسات حزب العدالة و التنمیة علي الصعید الخارجي 
 

  تركيا  بالربيع العربي المطلب الثالث:عالقة 

 السياسة اخلارجية الرتكية، فقد كانت الثورات يف إلسرتاتيجيةشّكل الربيع العريب حتديا وفرصة حقيقية 

ما مل جيعل حكومة رئيس الوزراء الرتكي   .العامل العريب مرغوبة ولكنها غري متوقعة بالنسبة ألنقرة

حامسة منذ البداية بشأن كيفية االستجابة هلذه االنتفاضات الشعبية، " رجب طيب أردوغان"آنذاك 
شأ�ا شأن معظم حكومات دول العامل، وإن اختارت تدرجييا الوقوف يف صف املطالب الشعبية 

وبدا إدراك الفرصة يف مسارعة أنقرة بالتحرك خالل تلك األحداث للعب . املشروعة يف هذه الدول

دور قيادي مقدمة النموذج لكو�ا إحدى الدميقراطيات املسلمة الناجحة، وباعتبارها منوذج حيتذي به 
لدمقرطة الدول العربية، ويف املقابل، فإن ثورات الربيع العريب ضاعفت من حجم التحديات اليت 

 1.تواجهها تركيا يف سعيها ألن تصبح القوة اإلقليمية العظمى يف املنطقة

 عدم  على احلرص منطلق التونسية من األزمة يف تتدخل  مل: التونسية الثورة من الموقف- 1

عن  األحداث سريعا تفضي  أناملتوقع من يكن مل حيث,لدول العربية،  الداخلية الشؤون يف التدخل

نظام  سقوط بعد عملت تركيا العربية. كما الثورات فاحتة التونسية الثورة تكون أن أو النظام سقوط

خالل تقدمي  اجلديد من النظام التونسي واالقتصادية مع السياسية توطيد العالقات على علي بن

 قرض لتونس وتقدمي تعاون بينهما أربع اتفاقيات البلدين وقع االقتصادي، حيث الصعيد على الدعم
 ، واتفقت2011  قطاعاته بعض تراجعت الذي إلنعاش االقتصاد دوالر خمصص مليار نصف بقيمة

 2 بينهما.التأشريات نظام إلغاء على أيضاالدولتان 

 حبصوله على 2011 حقق جناح حزب حركة النهضة يف انتخابات اجمللس الوطين التأسيسي عام 
 مقعد، ارتياحا لدي أنقرة نظرا للعالقة الوطيدة والرابط األيديولوجي القوي الذي جيمعه بدوائر 89

 صنع القرار يف أنقرة، وراهنت تركيا على أن يكرر النهضة جتربة حزب العدالة والتنمية يف إطار النظام

                                 fekr-online.com/index.php في:- محمد ھشام، " تحوالت السیاسة الخارجیة التركیة ازاء دول الربیع العربي"،  1
 .19، ص2013، 2، عمجلة العلوم القانونیة و السیاسیة- نظیر محمود امین، " موقف تركیا من أحداث التغییر في المنطقة العربیة"،  2
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السياسي التونسي اجلديد الذي لن يتحلل قطعا من علمانية بورقيبة علي غرار املوروث الكمايل يف 
 .النظام الرتكي

 بعالقاهتا مع املصرية وخاطرت الثورة جناح على مبكرا تركيا  راهنت:المصرية الثورة من - الموقف2

والتخلي  مبارك لالستجابة لتطلعات شعبه الرتكي بدعوة الوزراء رئيس قيام خالل من السابق النظام
 مدى على أن ذلك كان مؤشرا من الرغم  يناير، وعلى25ثورة  تفجري من مأيا بعد ستة احلكم عن

 إال أن تركيا قررت االستمرار مع مصر بعد الثورة.  البلدين حكوميت  بني التباعد

وكانت احلالة املصرية، أبرز مثاال علي دعم تركيا ألنظمة احلكم اجلديدة، إذ رحبت تركيا بوصول 
مجاعة اإلخوان املسلمني للحكم يف مصر وعملت علي توثيق الصالت والروابط السياسية 

 تقدمي تركيا حزمة من املساعدات ملصر يف أبرزهاواالقتصادية بني البلدين عرب أدوات عديدة من 

 1. ومليار دوالر منحة ال ترد ومليار أخرى قرًضا، مليار دوالر2 بلغت 2012أكتوبر 

 وسقوط نظام مجاعة اإلخوان 2013 يونيو 30 كان للتغيري السياسي الذي شهدته مصر يف 
املسلمني تأثريات جتاوزت حدود الداخل املصري إيل السياق اخلارجي اإلقليمي والدويل، ومل تكن 

تركيا مبعزل عن ذلك املشهد، فمنذ اللحظة األويل حسمت تركيا خيارها بإعال�ا رفضها القاطع 

لذلك التغيري وتبنيها مقاربة جتاه الوضع يف مصر تقوم على حمورين للتحرك، األول يتمثل يف استهدف 
نزع الشرعية عن القيادة املصرية اجلديدة وعزهلا إقليميا ودوليا ما بدا يف جهود وحتركات وتصرحيات 

متكررة ومستمرة للقيادة السياسية الرتكية تصب يف هذا االجتاه، أما عن احملور الثاين فيتعلق بدعم 

اجلماعة يف مواجهة اإلدارة املصرية اجلديدة ما جتلي يف احتضا�ا عدد من قيادات اجلماعة وتشكيلها 
 2.  التعاطي مع امللف السوريإسرتاتيجيةلكيانات سياسية يف حماولة الستنساخ 

 .19- نظیر محمود امین، نفس المرجع، ص ص. 1
 - محمد ھشام، نفس المرجع. 2
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 مل يتخذ املسئولون األتراك موقفاً واضحاً يف البداية من الثورة الليبية، : الليبية الثورة من الموقف -3

بل عارضوا أي تدخل خارجي ضد نظام القذايف، لكنهم اضطروا حتت الضغوط إىل تغيري موقفهم 

 1واالنسجام مع مواقف اإلدارة األمريكية والدول الغربية.

 األحداث يف ليبيا وارتفاع وترية  املتناقضة فتسارع الرتكية املواقف لطبيعة كاشفة الليبية الثورة كانت
االحنياز  االلتزام مببادئ عن تركيا عن تراجع السابق كشف اللييب الثوار والنظام بني املواجهات حدة

األنظمة السلطوية.  مواجهة الشعبية يف لإلرادة

نقاط :  عدة خالل الليبية من األزمة لتجاوز طريق أمسته خريطة ما طرحت قد وكانت

األمم املتحدة.  رعاية حتت االضطرابات هبا تعصف اليت املدن يف األساسية االحتياجات أ-توفري

 . القذايف بعد ما ملرحلة لإلعداد جلنة ب- إنشاء

الدولة و استقرارها.  لسالمة هتديد من لذلك انتقامية ملا أعمال إثارة شأ�ا من إجراءات أية ج- إ�اء

  اللييب والتنديد الشأن يف تركيا من تدخالت أية ومعارضة املبادرة هلذه الليبية املعارضة رفض أدى وقد
وإبقائه يف السلطة.  القذايف نظام الثوار وتعويض تسليح "باالزدواجية الرتكية" اليت تستهدف منع

السلمي  للحل فرصة إلعطاء الدعوة الرتكي انتقل من األساس ميكن القول أن املوقف هذا وعلى

 القذايف. وكان امللف بتنحي  باملطالبة اللييب النظام على عقوبات بفرض قرار أممي  اختاذ ومعارضة
 مل اليت الرتكية للسياسة املتداخلة للحسابات الرتكية، بالنظر اخلارجية للسياسة كبري مبثابة حتدى اللييب

لكونه خيالف حمددات سبق أن تبنتها  ليبيا العسكري ضد التدخل يف مشاركة كقوة  تظهرأن تبتغ

ووقف  تركيا يف  درسأن سبق  القذايفأن منها أخرى العتبارات باإلضافة حيال الثورات العربية،  هذا
لتعزيز  السبل كافة هتيئة على  وعمل1974عام  قربص يف العسكري التدخل أثناء جانبها إىل

 2.تفضيلية مزايا خالل منحها من تركيا مع العالقات

 - محمد ھشام، نفس المرجع. 1
 .20- نظیر محمود امین، نفس المرجع، ص. 2
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 من اهتمام  أي2011 يف  انطلقت واليت اليمن يف الثورة جتد مل : اليمنية الثورة من - الموقف4

 عابرة حتايا اليمنيني غري الثوار يلق بالدول األخرى مثل تونس، مصر علي سبيل املثال، مل مقارنة تركيا

 الرتكي اخلارجية وزير كثرية، ووصف ليست اليمن مع تركيا أن مصاحل بسبب وذلك األتراك القادة من

بالده تؤيد اقرتاحا أمريكيا  كانت إذا ما الرتكي الوزير جيب اليمن حرج للغاية، ومل يف بأن الوضع
 وجتنب اليمن وحدة عل احلفاظ هو الرئيسي بتنحي الرئيس اليمين علي عبد اهللا صاحل. اهلدف

 القيادات قبل من حقيقيا اهتماما تلق مل اليمنية الثورة أنميكن القول  طائفي لذلك صراع نشوب

 اهللا عبد" مرحلة يف اليمن مع االقتصادي التعاون لتكثيف تركيا الرتكية، ومع ذلك سعت والنخب

حيث جتنبت تركيا التدخل املباشر، واكتفت مبناشدات عامة لتحسني مستقبل اليمن من   1"، صاحل

 لكنها غريت موقفها .خالل التحول الدميقراطي، وعربت عن دعمها املبادرة اخلليجية النتقال السلطة

تأييدها لعملية "عاصفة احلزم" اليت يشنها حتالف عريب إسالمي بقيادة السعودية، معلنا إمكانية يف 
. وقد أرادت تركيا من هذا الدعم إدراك أكثر من هدف تقدمي دعم لوجسيت واستخبارايت للتحالف

من أبرزهم حتسني عالقتها السياسية و األمنية مع السعودية، يف حماولة منها الستغالل السياسات 

االنفتاحية اليت تتبناها القيادة السياسية السعودية بقيادة " امللك سلمان عبد العزيز"، و التصدي 

لتمدد اإليراين يف املنطقة, و تقدمي دعم و مساندة غري مباشرة حلزب التجمع اليمين لإلصالح (اخلوان 
 2املسلمون يف اليمن) .

 الذي وجد الرتكي املوقف كبريا يف ارتباكا السورية األزمة  عكست: السورية الثورة من - الموقف5

 احملطة سوريا و اليت كانت يف واالقتصادية السياسية استثماراته بكل تعصف قد  حتدياتمأما نفسه
 اليت األمنية الرتكي باملشكالت مأزق املوقف أخر ارتبط جانب األتراك. إىل للساسة استقباال األكثر

سوريا.  مع كبرية تركيا حبدود ترتبط سوريا، حيث يف املواجهات زيادة على ترتتب قد

 .21 نظیر محمود امین، نفس المرجع، ص.- 1
 

                                                               http://www.aldjazeera.net في:"، 2023- "الرؤیة السیاسیة لحزب العدالة و التنمیة لعام  2
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 األحداث وارتفاع تفادي مبكرا حاولت لذلك داخلية تركية أزمةا باعتباره السورية لالزمة تركيا نظرت
 تنازالت األسد تقدمي بشار الرئيس دفع من خالل السوريني واملواطنني اجليش بني التصادمات حدة

 عرب جاءت اليت للنصائح الرتكية األسد جتاهل أن غريَ  ,تسمح بتحول تدرجيي لسوريا حنو الدميقراطية

 حل ال تدرك انه تركيا اوغلو" جعل أيضا "داود اخلارجية لوزير  زيارة14منها  اللقاءات من العديد
 انقره الرتكية دفع للمساعي السورية جتاهل السلطةفواملصابني،  القتلى عدد ارتفاع بعد السورية لالزمة

األزمة.  من والدويل العريب التزام املوقف تقتضي السياسية مصاحلها أن إلدراك

 وفقا جتري واليت حةلاملس السورية معارضةلل الداعمة اهسياست أنقرة تلواص لسوريا، فبالنسبة
 تشاووش مولود الرتكي اخلارجية وزير إعالن يف همالمح جتسدت ودويل، مييلإق لتنسيق

 قىلتت السورية املعارضة من لقوة جوي دعم تقدمي ىلع واشنطن مع مبدئي اتفاق عن ولأوغ

 1.بالده ضيارأ  ىلع تركيا أمريكيا تدريبا

 حنو ختريج إىل املعتدلة السورية املعارضة لقوات الرتكي األمريكي التدريب برنامج دفهوي
 أنقرة حلت داعش، حماربة ىلع ؤالءه مةهم تقتصر أن ىلع واشنطن تصر وفيما مقاتل، ألف15

 إيل السورية، احلكومة قوات ضد القتال يف مهتدريب سيتم الذين حونلاملس أيضا ينخرط أن ىلع

 شأنلل قبنيااملر من العديد حبسب شكل، الذي الفتح كجيش األخرى حةلاملس الفصائل جانب
 .سعودي قطري تركي بتوافق السوري،

داعش و الصراع في سوريا :  -

شهدت سوريا حالة الالأمن و تنامي االقتتال بني اجلماعات الثورية و اجليش احلر من جهة ، وجيش 
النظام بزعامة بشار األسد من جهة أخرى حيث بدأت عناصر داعش يف التسلل إىل داخل سوريا 

 سلم النظام السوري بتسليم مدينة الرقة للتنظيم. 2013مارس 5خاصة املناطق الشمالية جبوار ، يف 

ما يف شهر جويلية من نفس السنة سلم النظام السوري بلدة خان العسل يف ريف حلب للدولة أ
 داعش 2013اإلسالمية يف العراق و الشام ، و قتل جنود اجليش السوري ، يف آوت قامت

 .21،22- نظیر محمود امین، نفس المرجع، ص ص. 1
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باالستيالء على مطار منج العسكري السوري حيث تزايد نفوذها خاصة يف حمافظات الرقة و حلب 
اذا صبحت مدينة الرقة أو إمارة الرقة مقر رئيسيا ل"داعش". 

كما تفاقمت املعارك بني جبهة النصرة و الدولة اإلسالمية يف العراق و الشام "داعش"، هذه املعارك 

من حماصرة املقرات واحلواجز 2014تقم على منابع الثورة النفطية ، و متكنت قوات داعش يف فيفري 
التابعة جلبهة النصرة  و حركة "احرار الشام"اإلسالمية يف منطقة الشدادي بريف احلسة ، كما امتد 

النزاع بني اجلماعات اإلسالمية على املصادر النفطية و الطبيعية إىل مدينة"ديرالزور" الغنية بالنفط ، اذ 

اهتمت جبهة النصرة"تنظيم داعش" بالسطو على بعض املنشات احليوية اليت كانت حتت يديها مثل 
"كونوكو للغاز" وقالت انه بذلك يفصل مقاالهتا عن عمقهم االسرتاتيجي يف حمافظة دير الزور و 

سرقة  ما يقرب مخسمائة دوالر، وقال احمللل االسرتاتيجي املصري املتخصص باجلماعات اإلرهابية 

"حيي حممد على":"إن جوهر اخلالف بني داعش والنصرة هو و املال ، فمن يسيطر على املوارد 

 1االقتصادية وخصوصا أبار  النفط سيمتلك املال بالتايل النفوذ و االستمرارية.

  - الضبابية التركية:  

"عن بشار 2011ألسباب خمتلفة قامت تركيا بالتعبري عن تعاطفها مع الدولة اإلسالمية.منذ انفصاهلا 

األسد"أصبح اهلدف الوحيد ألنقرة خلق عدم االستقرار يف النظام و يأخذ احلذر من أكراد سوريا 
فيما خيص قضية االستقالل ، واليت قد تؤثر على أكراد تركيا. أكراد سوريا يتمركزون بأماكن متقاطعة 

من الضفة املتوسطية يف العراق، على طول حدود تركيا بالزيادة إىل التواجد وحدات محاية الشعب و 

حزب االحتاد الدميقراطي (ميثلون املؤسسة  العسكرية) وهم قريبني من حزب العمال الكردستاين الذي 
 2يبقى يف عيون السلطات الرتكية و الواليات املتحدة املتحدة واالحتاد األوريب كمنظمة إرهابية.  

إن التعاطف الرتكي اجتاه الدولة اإلسالمية له هدفني مها:-إضعاف النظام السوري،واجتناب ظهور أو 

إنشاء الكردستان على حدودها اجلنوبية .هذا التعاطف جتلى خاصة يف انعدام الرقابة على الوافدين 

 .02:02، 2014افریل13- دحمان علي، " الدولة االسالمیة في العراق و الشام"،  1
2  - Denis Bauchard, (octobre 2014), le moyen-orient face a Daech, défi et riposte. s.f.ifri.org. p.08. 
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اجلهاديني القدمني من أوربا أو روسيا  الراغبني بااللتحاق بسوريا، إضافة إىل نوع من عدم املباالة 
اجتاه مهريب األسلحة واليت تصل إىل الدولة اإلسالمية "داعش"، واستقبال اجلهاديني يف املستشفيات 

 الرتكية القريبة من احلدود.

كان املوقف الرتكي حول تنظيم "داعش"  يشري إىل الكثري من 2011بعد الثورات الربيع العريب عام 
التساؤالت ، وهذا على حساب عضويتها داخل حلف الناتو و على حساب عالقتها مع دول 

املنطقة ، ظهور مرحلة جديدة يف العالقة الغامضة ما بني حكومة اردوغان و تنظيم داعش بسبب ما 

 عند احلدود الرتكية السورية ذات غالبية تركية.2015يوليو23حدث يف بلدة "السروج"يوم 

اثر كبري على السياسة 2015سوف يكون النتخابات جوان :السياسة اجلهوية اجلديدة لرتكيا- 

الرتكية يف سوريا ، إذ اعترب أن املعارضة اليت يعرفها اردوغان سوف تضعفه وتؤدي إىل تغيري موقفه يف 

السياسة اخلارجية.فاالصطدام احملتمل سوف يكون حساس وسوف يصعب من مهمة اختاذ القرار، 

فاالزمة السورية كذا مسالة الالجئني لعبت دورا هاما يف محلة انتخابية عنيفة ، حىت داخليا مل تعرف 
سياسة اردوغان اجتاه سوريا دعما واسعا، توافد الالجئني السوريني أدى إىل توتر يف البلد، وهذا التوتر 

استخدم من طرف املعارضة كوسيلة للضغط عليه يف احلملة.واقعيا جيب إعادة التوازن  يف السياسة 

 اخلارجية لرتكيا بسبب تزايد التنافس بني السلطات املختلفة.

لفهم السياسة الرتكية على الصعيد اإلقليمي جيب األخذ بعني االعتبار  خماوفها اجتاه القضية الكردية، 

خاصة إن التغريات السياسية متيل إىل صاحل  األكراد سوف يكون على تركيا تغيري موقفها خاصة يف 

سوريا و العراق، فاملعضلة اليت تعرقلها هي يف االعرتاف باستقاللية األكراد يف سوريا، وهذا هو 
 1السؤال الذي سوف يبقى مطروحا يف األشهر و حىت السنوات املقبلة. 

 

 

1- Denis bauchared, ibid.p09. 
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 المبحث الثاني :عالقة تركيا مع دول العالم الغربي

       االتحاد األوربيالمطلب األول:   عالقة تركيا ب

على الرغم من أن  تركيا نظرت على مدى عقود خالية إىل اخليار األوريب باعتباره اخليار املركزي ألمن 
أولويتها اإلسرتاجتية ’ غري أن حزب العدالة و التنمية الذي شرع يف تدشني مفاوضات العضوية مع 

اإلحتاد األورويب ينظر إىل القضية من منظور خمتلف’ حيث أشار ...أوغلوا ’ إىل الرغبة الرتكية يف نيل 

العضوية األوروبية حمورية يف توجيهات السياسة اخلارجية الرتكية’ من دون أن يعىن ذلك أن التوجه 
حيال أوروبا بعد التوجه االسرتاجتي الفريد بالنسبة إىل حتركات  تركيا اخلارجية، بل على العكس من 

ذلك فان اخليار األورويب جييب أن يوضع يف سياق توجهات تركيا ضمت إسرتاتيجية متعددة البدائل.   

و ترتبط توجهات تركيا ازاد اإلحتاد األورويب يف ضل حكومة حزب العدالة و التنمية بالرغبة يف 
استخدام الورقة الروبية على مستويني: 

- إحداث إصالح سياسي و ثقايف حيال الوضع الداخلي يف تركيا’ مبا مينح األقليات املزيد من 1

 الرتكي الذي استطاع خالل السنوات  القومياحلقوق يف مواجهة القوى املعارضة لذلك من قبل التيار
 أن يعيد جتميع صفوفه و ترتبها ملواجهة سياسات حزب العدالة اليت يصفها ب "احملافظة" األخرية

- يرتبط برغبة تركيا يف أن حتدث إصالحات سياسة و دميقراطية جذرية حيث حتاول تكثيف 2

حركاهتا يف خمتلف األقاليم احمليطة لتحقيق طموحاهتا ’ اليت تأيت ضمنها عضوية اإلحتاد األورويب, و 

 1 يدور مركزي على ساحة الشرق األوسط يف آن واحد.االضطالع

يرى حزب العدالة و التنمية أن السعي إىل عضوية اإلحتاد األورويب اخليار الوحيد األنسب للمؤسسة 

 العسكرية و القوى العلمانية دون غريها. فهو ال ينظر إىل تلك العالقات من منظور النظريات

 .159- ایمان دني، نفس المرجع، ص. 1
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الصفرية’ ألن العالقات اجليدة مع أوروبا جتعل تركيا أكثر جاذبية للعالقات التجارية مع الشرق و 
 1عالقات جيدة مع الشرق جتعل تركيا أكثر جاذبية لعالقات سياسة وثيقة مع الدول األوروبية. 

هناك بعض االجتاهات تعترب أن السياسة اخلارجية الرتكية حباجة إىل إعطاء دفعة جديدة لإلصالحات 

الالزمة لدخول اإلحتاد األورويب’ غري أن "أوغلوا" أكد يف هذا اإلطار أن تركيا ال تنجرف بعيدا عن 
أوروبا ذلك أن أنقرة ال تستطيع أن تعطى أولوياهتا لعالقاهتا مع الشرق أو الغرب, إذ أ�ا تتبع سياسة 

خارجية متكامل, و بالتايل ال ميكنها أن تقدم عالقاهتا مع اإلحتاد األورويب على حساب عالقاهتا مع 

الشرق األوسط أو القوقاز أو البلقان أو العكس, فكلما عمق املنظور األورويب كلما زاد نفوذ تركيا يف 
الشرق, و كلما تضاعف ثقل تركيا يف الشرق األوسط ازدادت تأثريها يف اإلحتاد األورويب. 

 داود اوغلو"أن الفئة الشابة هي نقطة مهمة للحكم و هذا يبقى عامل أساسي •-يرى "امحد

للعالقات مع االحتاد األورويب.لكن باملقارنة مع ما يعرفه سوق التشغيل احلايل، نتساءل هل الدميغرافية 

   1الشبابية لرتكيا متثل نعمة أو نقمة على البلد".

روئ  قيادة حزب العدالة و التنمية,  ومثلها انبيت املوفق الرتكي حيال اإلحتاد األورويب على قناعات و

ارتبط من الناحية أخرى بعوامل موضوعية تتعلق بالرتدد األورويب حيال قبول تركيا يف اإلحتاد, وذلك 

نظرا إىل:- حتظى أنقرة بثقل دميغرايف قد جيعل منها قوة ذات تأثري و نفوذ داخل هياكل اإلحتاد  

التشريعية و التنفيذية,فضال عن القلق األورويب خبصوص مشاكل عديدة مثل اهلجرة و البطالة. 

-قلق اإلحتاد من أن متتد حدوده إىل منطقة الشرق األوسط لتحادي احلدود املضطربة لكل من 

العراق و إيران و سورية. 

 .158- ایمان دني ، نفس المرجع، ص. 1
احمد داود اوغلوا :وزیر خارجیة تركیا الحالي ، یوصف بمھندس السیاسة الخارجیة لحكومة حزب العدالة والتنمیة الحاكم ،عین مستشار لرئاسة •

  .2009حقیبة وزارة الخارجیة في ربیع عام 2002مجلس الوزراء بعد تسلم حزب العدالة والتنمیة الحكومة  
1 LA NOUVELLE POLITIQUE  EXTERIEURE DE LA TURQUIE : 2011  
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- هناك اجتاهات يف الغالب ترى اإلحتاد باعتباره "ناديا مسيحيا". و قد دفعت هذه املعطيات الرئيس 
الفرنسي إىل رفض عضوية تركيا يف اإلحتاد, مطالبا أنقرة باالخنراط يف مبادرة " اإلحتاد من أجل 

املتوسط" فيما تبنيت املستشارة األملانية مبادرة منح أنقرة "شراكة مميزة" بينما يدعى عدد من الدول 

األوروبية األخرى أن قبول عضوية تركيا من عدمه يتطلب استفتاء شعبيا, و هي ذريعة قد جتهض أي 
احتمال للحاق تركبا  باإلحتاد نظرا إىل تنامي العداء ملسألة انضمام دولة مسلمة إىل اإلحتاد يف 

األوساط الشعبية يف العديد من الدول األوروبية. 

هذه االعتبارات تأخذها تركيا يف احلساب حني تقدم على توسيع اخليارات و البدائل أمام حركتها 
 1 اخلارجية.

- إن عضوية تركيا لالحتاد األورويب هي معادلة ذات عدة "جماهيل" .فيما خيص بالدور الذي تلعبه 

 فالبد من لفت االنتباه للرهان الذي خيص العضوية 22تركيا يف هذه املنظمة خالل األعوام املقبلة ،

احلقيقية لرتكيا يف حميطها اجليوسياسي خاصة و االورواسيوي عامة.فالسؤال الرئيسي مل يتغري فعليا إما 
و ال حىت بعد  قيام اجلمهورية 1952، أو منذ عضويتها يف الناتو 1963منذ انضمامها لشراكة 

،فالسؤال الذي يبقى مطروحا ، هو مىت  سوف جتد أوروبا توافق أو تطابق النضمام 1923الرتكية 

 2.تركيا لالحتاد االورويب؟

 العالقات يف خطري بتأزم تطوراهتا تنذر واليت املعقدة املشكالت تلك من واحدة القربصية املشكلة تعد

 السيادة إىل اجلزيرة انتقلت عندما احلايل القرن بداية إىل املشكلة جذور وتعود واليونان، تركيا بني

 لألخرية تتبع كانت أن بعد العثمانية والدولة بريطانيا بني خاص اتفاق مبوجب ١٨٧٨ عام الربيطانية
 ولوزان ١٩٢٠ سيفر معاهديت مبوجب اجلزيرة يف حقوقها كامل عن تركيا ختلت مث ١٥١٧ عام منذ

 استقالل عن اإلعالن مت حني ١٩٦٠ عام حىت الربيطانية السيطرة حتت اجلزيرة وبقيت ١٩٢٣ عام

 .32- ایمان دني، نفس المرجع، ص. 1
 

، 1،( مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات، طالجمھوریة التركیة الجدیدة: تركیا كدولة محوریة في العالم االسالمي- جراھام اي. فولر،  2
 .207)، ص.2009
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 ٨٠ نسبة فيها اليونانيون يشكل اليت اجلزيرة أن إال هلا رئيس أول مكاريويس األسقف وتعيني قربص
 واليونان تركيا بني ونزاع وخالف جذب موضع ظلت باملئة ٢٠ حنو واألتراك السكان من باملئة

 1.منهما لكل اإلقليمي بالدول تتعلق ألسباب

 القسم واحتلت اجلزيرة ١٩٧٤ عام الرتكية العسكرية القوات دخلت عندما أكثر املشكلة وتعقدت
 من باملئة ٧٠ على وحتتوي اجلزيرة مساحة من باملئة ٣٨ بنحو مساحته تقدر والذي منها الشمايل

 إىل قربص من الشمايل اجلزء الرتكية القوات الجتياح املباشر السبب ويعود فيها، الطبيعية املوارد

 اجمللس من وتوجيه بدعم ١٩٧٤ عام منه اجلنويب اجلزء يف حدث الذي العسكري االنقالب
 .اليونان مع قربص لتوحيد والدعوة آنذاك أثينا حيكم كان الذي العسكري

 أحد هبا يعرتف ومل "الرتكية قربص مشايل مجهورية" قيام عن ١٩٨٣ عام يف األتراك القبارصة أعلن وقد

 .شرعية غري اجلديدة اجلمهورية اعترب الذي ٥٤١ رقم القرار الدويل األمن جملس أصدر بل تركيا سوى

 املتحدة األمم مبادرة) للمشكلة سلمي حل إجياد هبدف طرحت اليت العديدة الدولية املبادرات ورغم
 عام األمريكية املبادرة غايل، بطرس الدكتور إىل نسبة "غايل" مبادرة باسم عرفت واليت 1992

 القربصية اجلزيرة يف للسالم اتفاق بتحقيق هولربوك ريتشارد األمريكي املبعوث يأمل حيث 1993

 األسبق خارجيتها وزير طرحها اليت الربيطانية املبادرة البوسنة، يف للسالم دايتون اتفاق غرار على
 اصطدمت بذلت اليت واجلهود املبادرات هذه مجيع أن إال ("العشر النقاط بعرف وقد ريفكند مالكوم

 2كمرشحة قربص قبول على األورويب االحتاد موافقة وبعد ومؤخراً  .للنزاع والرتكية اليونانية باألبعاد

 تعقدت قربص اشرتهتا اليت 300 جواس -أرض الروسية الصواريخ وصفقة االحتاد إىل لالنضمام
 وضربة لليونان نصر األورويب االحتاد يف قربص عضوية قبول أن تعتقد فرتكيا أكثر القربصية املشكلة

 مشايل مجهورية مع اإلدماج معاهدة تركيا وقعت ولذا االحتاد خارج تركيا بقاء يعين ذلك ألن هلا قصوى

 بشكل اجلمهورية هذه إدماج إىل ستلجأ تركيا أن أي .هبا اقتصادياً  إدماجها عن أعلنت وقد قربص،

 جندي لف أ40حنو عددها البالغ الرتكية القوات بإجالء األوروبية املطالبة أمام الطريق لقطع هبا �ائي

 .33- ایمان دني، نفس المرجع، ص. 1
 .210- جراھام اي. فولر، نفس المرجع، ص. 2
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 الروسية الصواريخ أزمة وجاءت األورويب االحتاد عضوية إىل قربص ضمت حال يف اجلزيرة مشال من
 نشرت ما إذا األيدي مكتوفة تقف لن أ�ا أنقرة تؤكد حيث التصعيد من املزيد حنو األجواء لتدفع

 عسكرية ضربة توجيه األمر اقتضى لو حىت ذلك دون وستحول أراضيها على الصواريخ هذه قربص

 سرعة ألن ألمنها حقيقياً  هتديداً  يشكل قربص يف الصواريخ هذه نشر أن وترى للجزيرة، جديدة
 العسكرية املنشآت تبعد ال حيث كم 150 إىل مداها ويصل جداً  كبرية الصواريخ هذه طريان

 متحركة الصواريخ هذه فإن ذلك عن فضالً  .اليونانية قربص عن كم 100 سوى اجلنوب يف الرتكية

 .تركيا قبل من تدمريها ويصعب آخر إىل مكان من حتركها يسهل مما ثابتة قواعد إىل حتتاج وال
 األوروبية ورمبا اليونانية -الرتكية العالقات يف متجدد ونزاع توتر عامل القربصية اجلزيرة أضحت وهكذا

 .الحقاً 
عالقة تركيا بالواليات المتحدة األمريكية:   المطلب الثاني : 

 من الثبات, إذ مجعت بينهما روابط متينة منذ �اية يءاتسمت عالقات تركيا مع الواليات املتحدة ش

 1.  األمريكيةاحلرب العاملية الثانية, أي منذ إعالن مبدأ ترومان و سياسة "االحتواء" 

انطلقت الو.م.أ يف عالقاهتا مع تركيا من تصور اسرتاجتي مفاد االستفادة من الدور اجليواسرتاجتي 
 السابق, و قد أقيمت على األراضي الرتكية قواعد عسكرية عدة و السوفييتلرتكيا يف مواجهة اإلحتاد 

حمطات و رادارات فيما حضت تركيا على الدوام مبساعدات اقتصادية, عسكرية ضخمة من الو.م.أ 

إىل درجة أن قواهتا الربية تتلقى احلصة الكربى من بني قوات احللف األطلسي, رغم أن العالقات 
 إال أ�ا كانت 1974بينهما مرت أحيانا بفرتات توتر السيما يف أعقاب تفجر األزمة القربصية عام 

ترتقي دوما إىل حالة أرقى و امنت, خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي و االقتصادي بني 

. و اليت أعطت لرتكيا دورا متميزا على الصعيد العسكري و االسرتاجتي يف 1980البلدين عام 

املنطقة, فهده االتفاقية جاءت عقب قيام الثورة اإلسالمية يف إيران و االحتياج السوفيايت ألفغانستان, 
كما أن تركيا استفادت من هذه االتفاقية باحلصول على ترسانة عسكرية ضخمة من الدول الغربية, 

 .32)، ص.1999.(ب.ب، دار اتحاد كتاب العرب، تركیا و قضایا السیاسة الخارجیةخورشید حسین دالي، -  1
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 بعدما كانت 1985 مليون دوالر يف عام 934و قد وصلت املساعدات املخصصة هلا سوريا إىل 
 1980.1 مليون دوالر يف عام 400

رغم أن بعضهم توقع اضمحالت أمهية تركيا و دورها يف اإلسرتاجتية األمريكية بعد إ�اء احلرب الباردة 

 رسم إال أن التوقفات مل تكن صحيحة متاما, ففي إطار املتغريات الدولية و السوفييتو ا�يار اإلحتاد 
إعادة الواليات املتحدة إسرتاتيجيتها بروز دور تركيا كبلد مفتاح حبكم موقعه اجليوسياسي احليوي بني 

آسيا و أوروبا قادر بالقيام بأدوار مؤثرة يف البلقان و آسيا الوسطى و القوقاز و الشرق األوسط قي 

مواجهة خصوم واشنطن, و ما زاد من أمهية تركيا ظهور مصادر جديدة للطاقة أي النفط و الغاز 
بكميات كبرية يف دول حوض حبر قزوين اليت تربطها برتكيا عالقات تارخيية و قومية و ثقافية عميقة 

اجلذور حيث تأمل الواليات املتحدة أن تفتدى هذه الدول بالنموذج الرتكي العلماين وليس بالصيغة 

 "أن 1994اإليرانية للراديكالية اإلسالمية و يؤكد تقرير اسرتا سجية األمن القومى الصادر عام 

املصاحل اإلسرتاجتية للواليات املتحدة يف إحدى أكثر مناطق العامل حساسية ختدم على حنو جيد 
بوجود دولة تركية دميقراطية علمانية مستقرة ذات توجه غريب". مقابل التصور األمريكي هذا, خاصة 

بعد قرار بروكسل السليب بشأن قبول طلب تركيا يف عضوية اإلحتاد األورويب  حترص تركيا على توطيد 

عالقتها اإلسرتاجتية مع الو.م.أ أكثر فأكثر بغية احلصول على مساعدهتا يف مواجهة املشكالت 
املختلفة وللضغط على العواصم األوروبية لتخفيف من حدة معارضتها لدخول تركيا عضوية اإلحتاد. 

و يف كثري من األحيان تتحرك تركيا و الو.م.أ بصورة مستقرة يف أكثر من قضية و حمور سواء يف 

الشرق األوسط أي توطيد التحالف العسكري الرتكي اإلسرائيلي أو يف البلقان أي بشأن قضية 
الكوسوفو و قبلها البوسنة و اهلرسك أو يف آسيا الوسطى خبصوص النفط و مشاريعه إضافة إىل 

قضية كاراباخ املتنازع عليه بني آزر بيان و أرمينيا. 

 المعتدل: اإلسالميتركيا الحليف  -

 .33- خورشید حسین دالي، نفس المرجع، ص. 1
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املعتدل"فبإطار نظام علماين حممي بقوة العسكر،ومنوذجا للدميقراطية   تركيا تقدم منوذجا" لإلسالمإن
 1يف منطقة يندر فيها احلكم الدميقراطي.

 اإلسالمية النموذج الرتكي انه استقى مكانته الدولية من كونه الدولة إىلمعظم الكتابات الغربية تنظر 

اإلسالمية"و عرب عن  مدعما غربيا"بالفعالية الوحيدة ذات النظام العلماين"املعتدل"اليت تقدم بديال
 يتالقوا يف سالم و إن ميكن اإلسالمي والعامل أوروباذلك كلينتون عنها قال:"انه يف تركيا حيث 

 انسجام

للعامل العريب يف عهد بوش االبن ، البد   املعتدلاإلسالم"ج الرتكيمنوذال تسويقه إىل أمريكاسعت لقد
من التنبيه ملسالتني مها: 

 إدارة املعتدل ،فقيادة اجليش اليت تولت اإلسالم سابقة ساعدت يف تبلور إسالميةوجوداجواء 1- 

 بتثقيف الشعب ،وربط بأنه،مل تكن ختفي اعتمادها على الدين 1983حىت سنة  دفة السياسة فعليا

 منطقيا غري رمسي أصبح للدولة الرتكية وان إيديولوجية قاعدة بأ�االقومية الرتكية باإلسالم املعتدل 
 التسعينيات على جنم الدين اربكان . أواخرإلعادة بناء الدولة و اجملتمع بعد االنقالب يف 

السياسي"خيضع لنقاشات عدة و انتقادات من قبل العديد من  ان حتديد مضمون هذا"اإلسالم2- 

 .اإلسالميني

بالرغم من ثناء أمريكا على النظام الرتكي حيث اعتربته منودجا للدميقراطية يف الشرق االوسط وهو 

ماقال به برنارد لويس حول فكرة ضرب القلب النابض حلضارة العدو  قبل ضرب العراق حيث اعترب 

ان هده العملية من اجل استنساخ النودج الرتكي يف العراق باعتباره النودج االمثل اال ان املوقف 
الرتكي الدي كان مضادا للتدخل االمريكي يف العراق حيث منع الربملان الرتكي استخدام الطارت 

الرتكية لقصف العراق وهو ماكان سببا يف توتر العالقات الرتكية األمريكية  خالل العهدتني اليت 

 يف احلرب األمريكية ضد 2003تواجد فيها "جورج بوش"يف احلكم ، اشتد هذا التوتر خاصة سنة

.79،80 ،ص ص2010، العدد السابع، اكتوبر النموذج التركي و المجتمعات العربیة شرق نامة محمد جمال باروت،  1 
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 يزورها،حتدث عنها باعتبارها ممثلة لإلسالم املعتدل اجلامع بني إسالمية اختار اوباما تركيا العراق لقد
الدميقراطية و مواريث احلضارة الكربى القوية و املنفتحة ،و تأكيد من حتول  و تقاليد الدولة العصرية

  املعتدل.اإلسالم متثيل إىلتركيا من ممثلة للعلمانية القصوى دولة و دورا 

إن وصول الرئيس "باراك اوباما"إىل "البيت األبيض"مسح  بإعادة النظر يف هذه العالقات الثنائية بني 
البلدين، حبيث قام الرئيس األمريكي اجلديد بأول زيارة ر مسية إىل الشرق األوسط بدءا برتكيا يف افريل 

، هبدف  بدء عالقات جديدة خمالفة لسياسة "جورج بوش"ونظرا للقضايا املشرتكة اليت جتمع 2009

 1البلدين السيما اليت ختص قضايا العامل العريب.

اعتمدت الواليات املتحدة على تركيا يف تنفيذ مشاريعها يف الشرق األوسط و العامل 2004يف 

اإلسالمي ، إذ لعبت تركيا دور الوسيط يف العالقات بني القوى الغربية و العامل اإلسالمي ، من جهة 

أمريكا منحت لرتكيا خربهتا يف جمال املخابرات يف إطار حرهبا ضد حزب العمال الكردستاين ، طبقا 

الذي أمضاه اردوغان واقر أن الواليات املتحدة ستكون مساند فعال يف هذه القضية 2007لالتفاق 
عرف بارتفاع التوتر بني أمريكا و تركيا يف إطار التغريات اليت شهدهتا منطقة الشرق 2010، أما عام 

األوسط، ومن هنا تابعت الواليات املتحدة األمريكية العالقات الرتكية مع الدول اجملاورة خاصة 

احلرب األهلية يف سوريا، والتغريات اليت جاء هبا الربيع العريب فقد تؤثر يف العالقات املستقبلية 
 للبلدين.

      و لعل ما يعكر صفو العالقات الرتكية األمريكية أحيانا تلك التصرحيات الصادرة عن بعض 

 األمريكيني فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وأسلوب الدموي الذي تنتهجه املؤسسة العسكرية املسئولني
االعتبارات نظراً الرتكية ضد األكراد علما بأن واشنطن تتجاهل عن عمد أوضاع األكراد يف تركيا على 

 اإلسرتاجتية,فيما تنسق يف الوقت ذاته مع أنقرة بشأن أوضاع أكراد العراق سواء يف إطارات قوات 

 

1 katrine willens –les relations bilatuelles etats unis , fevrier 2013 paris : 
www.afaire strategique.info  

133 
 

                                                             

http://www.afaire/


 الفصل الرابع:                                         سیاسات حزب العدالة على الصعید الخارجي
 

 

احلماية الدولية املتمركزة يف جنوب شرق تركيا أويف إطار رعاية املصاحلة بني األطراف الكردية املتنازعة 

رغم أن العالقات الثنائية عرفت نوعا من احلميمية إال انه هذا مل مينع أمريكا يف مشال العراق 

النتقادها لرتكيا يف بعض املسائل ،باألخص بعد وصول حزب العدالة تأثريه على احلياة السياسية يف 
تركيا، وما شد انتباه "واشنطن"هو الوجه اخلفي حلزب العدالة والتنمية ذو التوجه اإلسالمي حبت 

 للمجتمع الرتكي الذي ورثه  من مصطفى كمال أتاتورك قائد اجلمهورية الرتكية.

و يف واقع العالقات الرتكية األمريكية هي عالقات إسرتاجتية حمورية مرشحة للمزيد من التطور بسبب 
أمهية كل طرف لألخر يف حتقيق تطلعاته حيث تتقاطع املصاحل و املواقف بشأن العديد من القضايا 

 1احليوية يف العامل.

 

 

 .34- خورشید حسین دالي، نفس المرجع، ص. 1
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  الرابع: خالصة الفصل

تعترب السياسة اخلارجية ألي دولة بوصفها انعكاسا لسياستها الداخلية عن جمموعة من الطرق و 

االختيارات و البدائل اليت تكون مبجموعها صفة التعامل  مع اآلخرين ،و سيماته األساسية و 
السياسية اخلارجية ،و تقوم اإلسرتاتيجية اجلديدة بوصول حزب العدالة و التنمية إىل السلطة ،إذ 

حصل تغري جذري ليس فقط يف التوجهات التكتيكية بل حىت يف أصول السياسات املتبعة، و للمرة 

األوىل يأيت حزب إىل السلطة حيمل مسبقا رؤية خمتلفة إىل مكانة تركيا و موقعها و دورها يف 
 الساحتني اإلقليمية و الدولية .

- يقول "أمحد داود أغلو " مهندس هذه الرؤية أنه من دون قراءة صحيحة للظروف و التغريات 

 الدولية ال ميكن فهم السياسة اخلارجية الرتكية و فهم رؤيتها اإلسرتاتيجية اجلديدة.

- إن النجاحات اليت حققها حزب العدالة و التنمية على الصعيد الداخلي جعلته يرنو إىل استثمارها 

 على الصعيد اخلارجي، مما يؤدي إىل وجود ترابط و تفاعل بني البيئتني الداخلية و اخلارجية.

كما جسد مظاهر السياسية اخلارجية الرتكية د. أمحد داود أوغلو يف كتابه العمق االسرتاتيجي أسس 

السياسة اخلارجية الرتكية و اليت تقوم على: حماولة حل املشكالت و األزمات العالقة بني تركيا و 
جريا�ا ما يسمى بتصفري املشكالت، التوفيق بني احلريات و األمن، إتباع سياسة خارجية متعددة 

األبعاد و املسالك، تطوير األسلوب الدبلوماسي و إعادة تعريف دولة تركيا يف الساحتني اإلقليمية و 

الدولية مما جيعل منها أن تكون بلد جسرا بني األطراف إمنا بلدا مركزان، كما يكمن الدور اإلقليمي 
يف منطقة الشرق األوسط فقد وجدت السياسة الرتكية بأنه جيب تكييف سياستها اخلارجية بشكل 

يتالءم مع الواقع الدويل و اإلقليمي يف كل التغريات الدولية و اإلقليمية اليت تعكس على مناطق 

 ، و حرب احتالل العراق إضافة إىل ما جاءت 2001الشرق األوسط خاصة بعد أحداث سبتمرب 
 به الثورات العربية.
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، حيث كانت تركيا 2002     وخالصة القول إن  بعد وصول حزب العدالة و التنمية للحكم يف 

تطالب بان جتعل من دورها كدولة هامشية جزء من املاضي ، فعند وصول حزب العدالة و التنمية يف 
تركيا قام بتغيري داخلي للسياسة للوصول إىل تغيري يف السياسة اخلارجية ، فاردوغان ورفاقه فهموا إن 

 احلزب هو كجسر للوصول إىل السلطة.

فواقعية حزب العدالة والتنمية الذي بدا بالتغيري على املستوى السياسي الداخلي لرتكيا ،انعكست 
على السياسة اخلارجية و من مؤشراهتا :- االنضمام إىل االحتاد األورويب ، االنتشار الدبلوماسي يف 

إفريقيا و أسيا حيث قال مهندس السياسة اخلارجية امحد داود اوغلو "أريد من ساركوزي أن يرى 

 سفارة تركية أينما دار وجهه."

لذلك سعت تركيا إىل سياسة تصفري املشكالت مع دول اجلوار، كما شهدت فرتة حكم حزب 

العدالة و التنمية احلكم انفتاحات دميقراطية متثلت يف إزالة العوائق أمام حريات األقليات  و النظر إىل 

حلول خاصة ، خاصة القضية الكردية اليت رافقت الدولة الرتكية منذ تأسيس اجلمهورية إىل يومنا هذا 

 إذ تفاقمت األزمة خاصة عند جميء حزب العمال الكردستاين.

كما تسعى تركيا من وراء إ�اء املشاكل مع الدول  اجملاورة بان تلعب دور ريادي و إقليمي يف منطقة 

الشرق األوسط ، فقد وجدت السياسة الرتكية بأنه جيب تكييف سياستها اخلارجية بشكل يتالءم مع 

الواقع الدويل واإلقليمي يف ظل املتغريات الدولية و اإلقليمية اليت انعكست على منطقة الشرق 
، إضافة إىل الثورات العربية 2003ـ، و حرب العراق 2001األوسط ، خاصة  بعد أحداث سبتمرب 

 وموقف تركيا من الدول اليت أقيمت فيها تلك الثورات .
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  : الدراسة ملخص

   منذ �اية احلرب الباردة شهد العامل عدة حتوالت جذرية، حيث انتقل من نظام ثنائية قطبية إىل نظام األحادية، 
ويف ظل هذا التحول سعت تركيا إىل بسط وتكريس نفوذها يف منطقة الشرق األوسط، باإلضافة إىل هذه التغريات  

الدولية ، كانت التغريات الداخلية اليت مرت هبا الدولة يف تسعينيات القرن املاضي اثر واضح يف رسم سياستها 

 اخلارجية اجتاه املنطقة.

وقد تزامنت هذه املتغريات يف السياسة اخلارجية الرتكية مع تغريات يف اخللفية الداخلية هلذه السياسة، أبرزها وصول 

التيار اإلسالمي إىل الواجهة السياسية بعدما ظل ينظر إليه سابقا  على انه تيار هامشي يف العملية السياسية 

م شهدت اجلمهورية الرتكية عدة تطورات مادفعها إىل تبين سياسة اقتصادية 2002الرتكية.بعد وصول حزب العدالة 
سامهت يف زيادة النمو االقتصادي، كما ساعدها ذلك على عمل ترتيبات أمنية جديدة سامهت باالستقرار السياسي 

 خاصة "سياسة تصفري املشاكل".

إن اإلسرتاتيجية الرتكية انطلقت بثقة حنو العامل العريب واإلسالمي، أو ما يسمى باحلديقة اخلفية أو العمق 

االسرتاتيجي حسب تعبري امحد داود اوغلو، وهذا لتصبح الالعب املؤثر يف املنطقة و الرقم الصعب يف التوازنات 
اإلسرتاتيجية اجلديدة يف املنطقة. مع وصول حزب العدالة و التنمية كانت تركيا تشهد رؤية جديدة ملوقفها و دورها 

على الصعيدين اإلقليمي و الدويل، خاصة عند العامل العريب و اإلسالمي إذ حتولت الصورة لرتكيا يف عيون العرب إىل 

 صورة فيها الكثري من عوامل اإلعجاب  و التعاطف. 

يف ظل التطورات الدولية و اإلقليمية وجدت السياسة الرتكية بأنه جيب عليها تكييف سياستها اخلارجية بشكل 

يتالءم مع الواقع الدويل اإلقليمي، واليت انعكست على منطقة الشرق األوسط خاصة التغريات اليت جاءت بعد 

، وتطورات التسوية الصراع العريب اإلسرائيلي، بروز  إيران قوة 2003، حرب االحتالل العراق 2001أحداث أيلول
 إقليمية هلا نفوذها مبنطقة اخلليج العريب، فهذا ما أدى برتكيا إىل إعادة تشكيل سياستها اجتاه هذه املتغريات اإلقليمية. 

 أن موقف تركيا من احلراك العريب قد تراجع وذلك متأثرا جباذبات داخلية ومعطيات حزبية ، و بدا الدور الرتكي  كما

 مرتبطا امنيا باإلسرتاتيجية الغربية  لذلك سجل حضوره العريب تراجعا أثناء الثورات.
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Résumé : 

       La région du moyen orient connait depuis la fin de la guerre froide des transformations 
radicales. Alors, le monde se transmettre du système 

bipolaire au système unipolaire. Et à la lumière de ces transformations, 
certains pays régionales tel la turque et l’Iran tentaient pour imposer leurs 
influences dans cette région. Cependant, à ces changements 
internationaux, les facteurs intérieurs dans lesquelles ont vécu ces deux 
pays, aussi ont eu flagrant impact au dessin leurs politique étrangers a vis de moyen orient .  

ces changements dans la politique extérieure de la turquie en eu lieu en même temps que 
ceux de la politique extérieure .principalement par l arrivée  du courant islamique dans la vie 
politique ; alors qu il était avant comme étant un courant marginal dans l opération politique 
turque . 

la république turque a Conner  beaucoup de transformation après l arrivé du partie de la 
justice et du développement ce qui la poussé a adopter une politique économique afin d 
améliorer son économie .en outre ; la turquie a fait en sorte de fortifier sa sécurité pour 
assurer la stabilité politique surtout la politique « zéro problème ». 

la stratégie turque orientée vers le monde arabe et islamique a commencée surement et avec 
force ;autrement appelée par ahemmed daoud oghlo « la profondeur stratégique » pour 
devenir en suite le joueur le plus efficace de la région. 

Effectivement l arrivé de ce parti a permis a la turquie  d avoir une grande influence sur l 
échelle territoriale et internationale. 

Principalement chez le monde arab et musulman qui ont adressé a la turquie boucoup d 
admiration et de sympathie ;contrairement au passé. 

Apres les changements territoriale et internationals qui ont eu lieu ; la turquie juge qu’ il faut 
appliquer sa politique extérieure d une manière convenable avec cette réalité laquelle s est 
directement reflété sur la région du moyen orient surtout après les altérations suivants les 
événements de 2001 :la guerre d Iraq 2003 ;le conflit arabo –israél .ainsi que l’apparition de l 
Iran comme une nouvelle force territorial dans la péninsule arabique .ces derniers ont été des 
éléments vers l adoption d une nouvelle politique afin d affronter ces changements. 

Ainsi la position de la Turquie en vers le printemps arabe s est déténioré sous l influence de 
facteurs intérieurs ; et de donnés politique .d ici débute le rôle sécuritaire de la turquie 
suivant les pas de la stratégie occidentale ; de la sorte elle a marqué son absence dans les 
révolutions arabes. 
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