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 مقدمة                                      
 

بثقافتيا  تركيا العثمانيةبين حادة قطيعة من تركيا  عانتمنذ والدة الجميورية التركية الحديثة، 
الدستور التركي في عمييا  المنصوص ،األتاتوركيةالوليدة بعممانيتيا القومية تركيا و ، اإلسالمية

من  المادة الثانية إذ تضمنت .بادئ العامة لشكل الدولة التركيةالمتضمن  الذي، الحالي
: " جميورية تركيا ىي دولة ديمقراطية وعممانية واجتماعية تحكميا نصو  ماالدستور التركي 

سيادة القانون ؛ وتضع في اعتبارىا مفاىيم السمم العام ، والتضامن الوطني والعدالة ؛ واحترام 
 ."1حقوق اإلنسان ؛ والوالء لقومية أتاتورك

مم تكن ففي المكان الذي خبل بعد اإلمبراطورية العثمانية،  ولدت تركيا بنظاميا العمماني الحالي، 
  ما أفرز، حكم الذي كانت تقوم عميو السمطنةامتداداا ليا، بقدر ما شكمت إقصاءا ألطروحة ال

نوعاا من التحوالت التي أخذت طابع التناقض بين اإلسبلمية العثمانية والعممانية األتاتوركية، 
الفج، -، ذات البناء العمماني األمة -حيث أخذت األخيرة الصيغة الشرقية الشمولية لمفيوم الدولة

والجيوبوليتكية، لروحية والدينية في مراحل طويمة من عمر تركيا، إلى قطيعة مع تقاليدىا ا أدى ما
عمى شكل تناقضات داخل التركيبة تارة ، انعكست داخل منظومة الحكم نتج عن ذلك تناقضات

إذ شيدت تركيا  رة أخرى عمى شكل انقبلبات عسكرية،وتالتركيا المعاصرة، ثقافية  -السسيو
(، 1997، 1980، 1971، 1960خبلل الخمس عقود الماضية أربعة انقبلبات ناجحة ) 

 .2016ة انقبلبية فاشمة ومحاول
تحديد ىوية السياسيات الخارجية ىي الموجو األساس لالثقافة الجماىيرية  من المتفق عميو، أن  

األمر التركية الحديثة، تصدعات ىائمة في ىوية السياسة الثنائية ل فقد أسست تمك لذلكلمدول، 
قاربيا و  أفقدىا بعدىا االستراتيجي،و  بل، تغير اإليديولوجيات الحاكمة  يرةجعميا ىوية متغالذي 

 في األحداث. من فكرة " الدولة العميقة" المنفعمة غير الفاعمة
في أن التي كان من الممكن ، أدت التجاذبات الداخمية إلى فقدان الدور الفعمي لتركيا الحديثة

دية، تكون صاحبة القرار األول في محيطيا، بما تمتمكو من مؤىبلت جيوستراتيجية، واقتصا
 وروحية، وثقافية.
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عمى النقيض من ذلك، فقد ظمت تركيا تعاني من ارتددات الصراع بين الدفاع عن العممانية  
وممارسة مجتمعية في إطار النظام  ،كنيج سياسي كمبدأ دستوري، وبين الحركة اإلسبلمية

 العمماني.
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 المبحث األول                                       

 ثقافية بين الشرق والغرب -السسيوو التحديات العممانية تركيا                  
تركيا جغرافياا بين آسيا وأوروبا، وىي عضو في الناتو بثقافتو األطمسية، ما أىميا في مراحل تمتد 
، ألن تكون مخفراا أمامياا  لحمف الناتو، بحكم موقعيا من بمدان الجوار، كما موقعيا كجسر عديدة

 . 2لممشروع العولمي بأبعاده اإليديولوجية
التركية الجميورية ( 1938  -1881)  أتاتورك أعمن 1924وفي العام  عمى الصعيد السياسي،
اغة البنى عمى عاتقو إعادة صي ، آخذاا دولة الخبلفة العثمانيةعمى أنقاض العممانية الحديثة 
بدأ بتجريد المغة التركية من تأثير المغة العربية، فبشكل مفاجئ وقسري،  االجتماعية والثقافية

محاولة التي وصمت إلى حدود  بما يتفق وأولويات الدولة العممانية، لتركيا،القومية اليوية وتأكيد 
 إلسبلمي.أتاتورك قطع عبلقاتو مع المحيط العربي وا

 وردة فعل الحركة اإلسالمية الكميانية -األتاتوركية -أوالا 
نحو أوروبا  متوجياا ، جدد بالبحث عن حمفاء فقام حاول أتاتورك تأكيد اليوية التركية الجديدة، 

سرائيل، إال إنو ق   حين لو الفرصة، سنحت  إلى أن  بيين، و بفتور ورفض من قبل األور  وبلوا 
قامت الحرب الباردة بين أمريكا واالتحاد السوفيتي، حيث أخذت أمريكا تقيم األحبلف لئلطاحة 

خط  ما وضع تركيا فيباالتحاد السوفيتي ومحاصرتو، فقامت بإدخال تركيا لحمف الناتو، 
 ، مقابل مساعدات عسكرية واقتصادية بموجب مشروع مرشالالسوفيتيالدفاع األول أمام العدو 

 .يرالشي
يقبل المعارضة، ما أدى  لشكل نظام الحكم في تركيا، نظاماا كميانياا ال الصياغة األتاتوركية أحدثت

الفيم الخاطئ ألتاتورك لفكرة عممانية كيا َكرد فعل عمى إلى ظيور الحركة اإلسبلمية في تر 
الشعب  قبل أن  ينتفض بعد وفاتو، ثبلثين عاماا استمر التي حوليا إلى نظام شمولي، الدولة

التركي ضد حزب أتاتورك )حزب الشعب الجميوري(، واختار مكانو الحزب الديمقراطي الذي 
 .يالصبغة اإلسبلمية لممجتمع الترك وعد الحركات اإلسبلمية بإعادة
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 .بين حمف الناتو، وطموحات الباب العالي الحديثة، تركيا -ثانياا 
وبين الغرب أو الشرق،  نحسم خياراتيا بي لم تتمكن الدولة التركية من ،يومنا ىذاحتى     

الثبات تارة، أو المراوغة تارة  ميزة عدم  مما أسبغ عميياتوجياتيا اإلسبلمية أو العممانية، 
 بعامميين أساسيين: التي ظمت محكومةفي محيطيا العربي، ، السيما في سياساتيا أخرى 
، كما الذي يربطيا بمحيطيا العربي اإلسبلمي العامل الجيوبوليتيكي والمجتمعي:  -األول       

خذ طابعاا إسبلمياا، يترابط اجتماعياا مع العرب، كما بعدىا الروحي أتركيبتيا المجتمعية التي ت
 لمدولة العثمانية.والتاريخي كوريثة 

كدولة  -الحديثة تيا منذ والدبنزوع السياسة التركية  ل: المتمثالعامل السيكولوجي -الثاني          
 من انضمام تركيا لـ " حمف الناتو"، إال أن   بالرغمف .تخمص من ميراث الدولة العثمانيةمل -عممانية

مازالت تشكل العائق األىم، الذي حال دون قدرة تركيا عمى قمب ، التركيالنظرة الغربية لمتاريخ 
لتي الترى في تركيا إال دولة شكمت عائقاا في تأخير النيضة األوروبية، صفحة الذاكرة الغربية، ا

 و األرمنبخصوص ممفي ، نلدى األوروبييعتيا سيئة الصيت مكما سالدولة العثمانية، بسبب 
ب، أو االنضمام لبلتحاد حال دون قدرة تركيا في التقرب إلى الغر  كعامل سيكولوجي كرد،ال

 .األوروبي
 عمى ىاإيجاد معادل موضوعي، يساعد 1949منذ العام ياسة التركية حاولت الس في مواجية ذلك، 

 ،معيا فتح قنوات دبموماسيو واقتصاديةإسرائيل و  مع الغرب، وذلك بالتقرب منخمفية بوابة  فتح
األطمسية، كعضو في حمف  -األمر الذي ي ظير  مدى اإلصرار التركي في تأكيد ىويتيا الغربية

الحيوي لئلمبراطورية والمجال  ون أن  تتنازل عن اإلرث التاريخي(، دNATOشمال األطمسي) 
 العثمانية، في محيطيا العربي والمسمم.

طبيعياا لفكرة الدولة العممانية التي أسسيا أتاتورك،   اا اإلسرائيمية، امتداد –العبلقات التركية  شكمت
التقرب ما من خبلليا تركيا  حاولتوواقعية سياسية،  راغماتيةبب، اقترن طابعاا خاصاا أخذت التي 

  نحو الغرب.واسعة إسرائيل"، كبوابة  أمكن من " دولة
 :اإلسرائيمية -مرت بيا العبلقات التركية ثبلث مراحل تاريخيةنميز  وفي ىذا الخصوص يمكننا، أن  

 :0110 -0191المحدودة   -المرحمة السرية  -0
 تعترففي مقدمة الدول التي ا ، اعترفت تركيا بـ" إسرائيل"، وبذلك تكون 1949 آذار 29في       

، 1956العدوان الثبلثي عمى مصر  كما  أيدت  ، مم تعارض قرار تقسيم فمسطينفبالكيان الجديد، 
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، باإلضافة إلى تمويحيا المستمر بقطع المياه أو تخفيض 1958والتدخل األمريكي في لبنان 
والعراق من مياه نير الفرات، وانتياكاتيا المستمرة ألراضي العراق بحجة مطاردة حصة سورية 

 حزب العمال الكردستاني.
العبلقات بين في محدودية  أظيرطابع التعاون األمني السري، الذي بىذه المرحمة  تميزت          
فقد كانت  ،سفارة( الدبموماسية )ممثمية وليساقتصرت عمى تمثيل منخفض لمعبلقات  إذالبمدين، 
 ع المجاىرة بعبلقاتيا مع إسرائيل.تستطي ال -وألسباب داخمية –تركيا 

مي ماأما إسرائيل فقد حاولت من خبلل     Peripheral "تحالف األطراف إستراتيجية" بـ س 
Alliance Strategy   تركيا مدخبلا لمخروج من عزلتيا، وكسراا العبلقة مع تجعل من   أن

لذلك سعت  لعقد عبلقات، وصداقات، وتحالفات  ييا منذ نشأتيا.فرضو العرب عملمحصار الذي 
استخبارية، مع الدول المحيطة بأعدائيا العرب، السيما إيران وتركيا وأثيوبيا،  سرية، أمنية و

 . المنطقةع بعض األقميات في بالتوازي مع إقامة تحالفات سرية م
كونيما  ران وتركيا، أىمية خاصة لدى إسرائيل،شكمت إي( 1991 -1949) خبلل ىذه المرحمة 

كسر الرؤية العربية، التي ترى في إسرائيل بمداا غريباا في محيط بمدين مسممين، مما يميد ليا 
 تييمن عميو الثقافة العربية واإلسبلمية.

عقد اتفاقيات سرية لمتعاون  1958وبسبب ىذه المخاوف، تمكنت إسرائيل منذ سنة          
 في الوقت الذي كان رئيس الوزراء التركي عدنان مندريسباري والعسكري مع تركيا، خاالست

نجح في  حيثيحاول التوفيق بين عممانية الدولة والحركة اإلسبلمية،  (،1961 -1899)
رئيس الوزراء سراا تقى الو إدخال تركيا إلى حمف الناتو،  والخروج من معطف أتاتورك 

ن المشترك بين لتوقيع اتفاقية التعاو  (1973 -1886) بن غوريون  اإلسرائيمي األسبق  ديفيد
 التي حاول من خبلليا االنفتاح عمى الحركة اإلسبلمية،  ،، بالتزامن العديد من اإلجراءاتالبمدين

الدروس الدينية إلى المدارس  كما أعاد  كان بالمغة التركية، ، بعد أن  العربية بالمغةأعاد اآلذان ف
بدأ حممة القرآن الكريم، كما وتحفيظ  معاىد تعميمإلى جانب  المعاىد الدينية،أول  وأسس ،العامة

 .واسعة في مجاالت التنمية الزراعية والصناعية
التعاون بينيما، ألنيا تدرك مدى العبء الواقع  آفاقرائيل الضغط عمى تركيا لتوسيع إس للم تحاو  

بالرغم من ي يعتز بيويتو اإلسبلمية، الذعمى الحكومة التركية، في مواجية الشعب التركي 
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تجاه العرب لدى الكثير من األتراك ح والغضب عدم االرتيا مشاعربوجود  -أي إسرائيل –درايتيا 
 . 3في إسقاط اإلمبراطورية العثمانيةبسبب دورىم داخل المجتمع التركي، 

 
 :0111 -0110مرحمة االندفاع البراغماتي  -2 
إسرائيل عن  لت  دَ عَ بسبب التداعيات السمبية التي م نيت بيا المنطقة العربية، خبلل ىذه الفترة،   

بشيء من  تغيراا ممحوظاا في الرؤية اإلسرائيمية لتركيا، اتسمت  نظرية تحالف األطراف، ما أفرز  
ظمت لتركيا ك، وبالرغم من ذل .رائيل في محيطيا العربيمم يعد مكاناا لمقول بعزلة إسفاإلىمال، 

أىميتيا األمنية بالنسبة إلسرائيل، السيما بعد انطبلق مؤتمر مدريد لمسبلم، الذي دفع بعدد أكبر 
من الدول العربية  لممشاركة، في إشارة رمزية لقبوليا بإسرائيل كدولة معترف بيا، األمر الذي 

برفع  ر مدريد لمسبلمبعد مؤتم فقامتدفع بتركيا نحو توسيع وتعميق عبلقاتيا مع إسرائيل، 
وفي تشرين الثاني من سنة  .إسرائيل إلى مستوى السفارةمستوى العبلقات الدبموماسية مع 

مي، مذكرة سرائييتين" إسرائيل، ووقع مع نظيره اإل، زار وزير الخارجية التركي "حكمت س1993
 في جميع المجاالت. تفاىم لتوسيع التعاون 

ت العمنية التي كان من بينيا، زيارة رئيسة الوزراء تانسو تشيممر سنة ومنذ ذلك التاريخ توالت الزيارا
بالزيارة الشييرة  ، التي تو جت  1996، وتمتيا زيارة الرئيس التركي سميمان ديميريل سنة 1994

وزير خارجيتو شمعون بيريز في العام  الرئيس اإلسرائيمي عزرا وايزمان، و إلى تركيا التي قام بيا
 .4تدشين سد أتاتورك، خبلل ذاتو

 
       0101 -0110االستراتيجية مع إسرائيل  الشراكة حزب العدالة والتنمية: مرحمة  -3     

اإلسبلم ومنذ تأسيس  بالرغم من دعم تركيا لحركات اإلسبلم السياسي في محيطيا، إال أن  
الفردي فقط، وليس الجميورية، ظل بالنسبة لمساسة األتراك مجرد منظومة عقائدية عمى المستوى 
فالبر غم من جاذبية مرجعية لرؤية أو مبادئ أو مجموعة مفاىيم ت طبق عمى المستوى السياسي. 
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 إال أن  ، كحزب العدالة والتنميةاإلسبلمية   ولوجياييداالديني بين األحزاب الحديثة ذات الخطاب ال
 .النظام الجميوري العمماني دستورية رسم لنفسو خطاا أحمراا، لجية عدم تجاوز األخير

ظمت فكرة إقامة الدولة عمى أسس إسبلمية، فكرة معزولة عن بنية الخطاب السياسي، الذي لم يجد  
اذ تركيا من تحدياتيا االقتصادية، ، بقدر ما اتجو بعقمية براغماتية إلنقلو ترجمة عمى أرض الواقع

شيدت مرحمة وصول حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان إلى السمطة في  فقدلذلك 
مميون  300تركيا، تطوراا ىائبلا في حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا، الذي ارتفع من 

حجم الصادرات تجاوز ، كما بمغ 2010مميار دوالر في سنة  3.1إلى  1997دوالر في 
مميار دوالر وربع المميار في العام ذاتو، مما حقق قفزة اقتصادية تركية، لم  2 الـ اإلسرائيمية ألنقرة

، بقدر ماىي  تفتقت عنيا الحكومة التركية، عبقرية ةاإلسرائيمي اإلستراتيجيةتكن حسب الرؤية 
يقة وبالطر  ،إعطاء األفضمية لتركيا في محيطيا العربي واإلسبلمي" سموكاا سياسياا مستقبمياا، مؤداه 

لتي اعتمدىا الغرب مع  بمدان النمور األسيوية، التي كان اليدف من وراء تقويتيا، المحاق ذاتيا ا
الماوية، وىو ما -االشتراكية بالمعسكر الرأسمالي، في مواجية النمو االقتصادي الواسع لمصين 

حيث تشير  ،يا، عمى شكل استثمار أجنبي مباشريفسر التدفق االستثماري اإلسرائيمي إلى ترك
 . 5مميارات دوالر في السنوات العشر األخيرة 110ضخ   اإلحصائيات إلى
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 المبحث الثاني                                       

 من النورسي فأربكانوالسمطة: البداية  الحركة اإلسالمية                   
لمبادئ العممانية (ـ كأحد أىم الرافضين 1960 -1925الداعية الصوفي سعيد النورسي )  برز نجم

ن عانوا من القير فسحة أمل لقموب وعقول الذيداخل تركيا وشكمت كتاباتو التي أتى بيا أتاتورك، 
 األتاتوركي.

ئمة والحف ا  قامت الحكومة األتاتوركية بإغبلق مدارس األ ،في خطوة لترسيخ العممانية بشكل أكبرو 
كانت تقوم بتخريج الطمبة المتخصصين في العموم التي أيام الخبلفة اإلسبلمية،  التي انتشرت

م عادت المطالبة من جديد بفتح ىذه 1938الشرعية، لكن بعد وفاة مصطفى كمال أتاتورك سنة 
 .بشيء من تراثيا اإلسبلمي األصيل المدارس، خاصة في القرى التي ما زالت تحتفظ

ببعض المظاىر  التي نادتبعض الجمعيات اإلسبلمية عمى استحياء م، أنشئت 1947سنة  في 
 حدث  0591وفي العام  .اإلسبلمية البسيطة، وذلك مثل جمعية اإلسبلم، وجمعية التطيير

 .عدنان مندريس إلى رئاسة الحكومة، بوصول في الحكومة التركية التغير األهم 

داخل  ، ولكنو كان شديد الحرص عمى التعامل مع جميع القوى،يكن عدنان مندريس إسبلمي اا  لم
أعداد مدارس األئمة نشطت في أيامو الحركة اإلسبلمية، وازدادت  لذلك .النظام العمماني

 أفضل. والخطباء، وبرز دور عمماء الدين بشكل
مبدأ الدفاع عن  لمبادئ الدستور، الذي تضمن امي حكالجيش التركي  أثار أداء مندريس تخوف

عدنان  أسفر عن إعدام، 1960األتاتوركية، فقام  بانقبلب دموي رىيب سنة ، والقومية عممانيةلا
صدمة كبيرة لمحركة ما شكل ، بعنف لمتيارات اإلسبلميةالتصدي و ، 1961سنة  مندريس

 . 6اتزامنت مع وفاة بديع الزمان النورسي في منفاه بمدينة أورف السيما وأنيااإلسبلمية في تركيا، 
 

 نجم الدين أربكان، و أول حكومة إسالمية داخل تركيا العممانية. -أوالا 
ه آخر من أسرة تنحدر من نسل السبلجقة 6291  عامنجم الدين أربكان الدكتور  ولد ، وكان جدُّ

ميين أسس أربكان مع عدد من المفكرين والناشطين اإلسبل 1970وفي عام وزراء ماليتيم، 
في ف، "حزب الخبلص الوطنيبـ "  -في بعض المراجع -المعروف حزب النظام الوطني، 
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أربكان كممة أكد فييا البعد  ألقى ،بمناسبة مرور عام عمى تأسيسوو المؤتمر األول لمحزب 
ماسونيون ، ولقد حاول الواإلسبلم أمتنا ىي أمة اإليمان" إن   :اإلسبلمي لمحزب قائبلا 

 ."والشيوعيون بأعماليم المتواصمة أن ي خر  بوا ىذه األمة ويفسدوىا
الدولة أقامت الحكومة دعوى ضد الحزب، فأصدرت محكمة أمن  1971 نيسان من عام وفي

بعد أن جرَّمتو بتيمة انتياك  ؛العميا قراراا بحل   حزب النظام الوطني ومصادرة أموالو وممتمكاتو
قامة حكومة إسبلمية في ، و العمل ضد تركيا الدستور العمماني، والعمل عمى إلغاء العممانية، وا 

أي بمنع أي عضو في الحزب من العمل في  محكمة أمن الدولة،حكمت فمبادئ أتاتورك، 
وذلك طيمة  -ولو بشكل مستقل -لبلنتخابات، أو تأسيس حزب آخر، أو ترشيح نفسو حزب
 .سنوات خمس

 
 الرفاه فالفضيمة: من حزب السالمة إلى تجاذبات الصراع مع العممانية التركية:  وأربكان  -ثانياا 

أربكان ليدفع ببعض اإلسبلميين ممن ال ينطبق عمييم حكم محكمة أمن الدولة عاد 1972 في عام
نجح في  1977وفي عام ؛العميا لتشكيل حزب جديد أطمق عميو اسم حزب السبلمة الوطني

الجيش قام باالنقبلب عمى أربكان، وحل األحزاب  ئتبلفية مع العممانيين، إال أن  اتشكيل حكومة 
تبديل قوانين الدولة العممانية، ورفع حزبو  ، بعد اتيامو بالعمل عمىواقتيد أربكان إلى السجن

شعارات تتنافى وعممانية الدولة التركية مثل " دمحم قائدنا"، و "سنحط  م األصنام"، و "سنقيم 
 ."اإلسبلم دولة

س سفأ، الذي سمح ليم ممارسة العمل السياسي ،من التعديل القانونيليستفيد فيما بعد أربكان  عاد 
زب الرفاه بتيمة مدعي عام  أمن الدولة عاد وأصدر مذكرة اتيام ضد ح ب الرفاه، إال أن  حز 

أيار   16وطالب بحل حزب الرفاه، بسبب مقابمة صحفية ألربكان في  ؛إثارة حرب أىمية
قال فييا: " حزبنا سيصل حتماا إلى السمطة، ولكن المسألة أن نعرف إذا كان سيتم من  1994

 دون إراقة دماء". 
 

( مقعداا في 185سار أربكان في قيادة التيار اإلسبلمي و تمكَّن حزب الرفاه من الحصول عمى )
، ليصبح الحزب األكبر في  1996 لاألو ابية التي جرت في شير كانون بات النياالنتخا

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1971&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1996
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تشكيل حكومة جديدة بسميمان ديميريل  -حينذاك -رئيس الجميورية فكمفو، البرلمان التركي
 والدة الدولة العممانية المعاصرة عمى يد أتاتورك.يقودىا اإلسبلميون ألول مرة منذ 

 إال أن  ، شيمرتشكَّل أربكان حكومة ائتبلفية برئاستو مع حزب الطريق القويم بزعامة السيدة تانسو  
ىي حماية النظام العمماني و  ؛ومة عاد من جديد وبنفس اإلشكاليةالصراع بين الجيش والحك

طمب منو يشباط  28في إلى أربكان لجيش رسالة المنصوص عميو في الدستور، حين وجو ا
ة تيدد النظام العمماني وتدعو تنفيذ عدد من اإلجراءات الموجية ضد نشاطات إسبلمي

 لؤلصولية.
حكمة الدستورية، مطالباا بحل الم تقدم المدَّعي العام بدعوى قضائية أمام 1997حزيران  9وفي 

من  يناير وفي، تركيا الرفاه بتيمة العمل عمى تغيير النظام العمماني في حزب
المحكمة الدستورية حكماا بحل الرفاه، وبمنع أربكان وعدد من قادة الحزب  أصدرت   1997 عام

 .المنصوص عميو دستورياا  العمماني لنظاماتيديد  بتيمة، سنوات من العمل السياسي لمدة خمس
، عندما أصدرت  الخبلف مرة أخرى معو وعاد من جديد ليؤسس حزب الفضيمة، أربكان عاد 

قرارىا المحكمة وعمَّمت  ،قرارىا بحل حزب الفضيمة  2001تموز  22 المحكمة الدستورية في  
امتداد لحزب الرفاه المنحل بحكم قضائي، والدستور التركي يحظر تشكيل حزب  الحزب بأن  

 .خر تمَّ حم وجديد بدالا من آ
حرص المدافعون عن النظام العمماني  تشديد حصارىم حول نجم الدين أربكان، ولم يكتفوا بالحكم 

حرصوا عمى إبقائو بعيداا عن الساحة السياسية، و الصادر من قبل بمنعو من العمل السياسي، 
محكمة أمن الدولة في مدينة "ديار بكر" بالسجن لمدة عام   أصدرت    2007تموز 5ففي  

ألربكان بتيمة التحريض عمى الكراىية الدينية والعرقية، وحرمانو من العمل السياسي مدى 
حزب السعادة بزعامة رجائي  ىما ،، فتشكل عمى إثر ذلك حزبان شكبل امتداداا ألربكانالحياة

بزعامة رجب طي  ب أردوغان رئيس بمدية إسطنبول وعبد  قوطان، والثاني حزب العدالة والتنمية
 هللا غول.

 
 
 
 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1997
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1997
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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 المبحث الثالث                                   

 أردوغان وحزب العدالة والتنمية                         
حين توزع أعضاء حزب الفضيمة  ،االنقسام بين اإلسبلميين أنفسيمحصل  2002انتخابات في 

نائباا لحزب العدالة والتنمية، وانحاز  51عمى الحزبين الجديدين، فانحاز الذي تزعمو أربكان، 
 10يتمكن حزب السعادة من دخول البرلمان بسبب حصولو عمى  نائباا لحزب السعادة، ولم 48

 363بات فحصل عمى ا% من أصوات الناخبين، بينما اكتسح حزب العدالة والتنمية االنتخ
 . 550مقعداا من 

استصدار حكم ستطاعت المحكمة العميا ا قاء أردوغان، أن  مما يتأسف عميو الكثير من أصدو 
الذي تتممذ عمى يدي معممو نجم  ،في عيد حكومة أردوغان، قضى بسجن نجم الدين أربكان

حاول من خبلليا أردوغان المعاصر، ، لتبدأ صفحة جديدة من تاريخ تركيا 7الدين أربكان
 الدولة كدستور، وبين اإلسبلموية كنيج سياسي.التوفيق بين عممانية 

وفي ىذا الخصوص، يفصح أردوغان بقولو: " إيماني باإلسبلم كعقيدة، ىو إيمان عمى الصعيد 
ظل  أردوغان  لذلك". اسي، فيو تكريس الدستور والمبادئالفردي، أما اىتمامي عمى الصعيد السي

يزعزع عبلقتو مع  العممانيين، الذين طالما أفصح  المسمم، دون أن   مشاعريخاطب الجماىير ب
وقد أبدى في سبيل ذلك نواياه تجاه النظام العمماني، ، إسبلمي إقامة نظامأنو ال يطمح إلى  ليم،

التقويم   ابتعد في بدايات حكمو عن األلفا  الدالة عمى الخطاب اإلسبلمي، وألغىحين 
 . 8اليجري 

 الكبرى التحوالت االقتصادية : أردوغان رجل حزب العدالة والتنمية -أوالا    
القفزات الضخمة في العبلقات االقتصادية بين تركيا  مع وصول حزب العدالة والتنمية، أحدثت  

سرائيل، تحوالت اقتصادية انعكست عمى المواطن التركي بشكل ممحو ، فأصبح أردوغان رجل  وا 
،  حيث قفز اإلنتاج المحمي اإلجمالي التركي األول في تاريخ تركيا المعاصرالتحول االقتصادي 

 .2002بميون عام  231كان  ،  بعد أن 2011بميون دوالر سنة  722إلى 
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من إسرائيل وأوروبا،  والواليات المتحدة، في الفترة ئيات أن الدعم الذي تمقتو تركيا تشير اإلحصا
مميار دوالر كاستثمارات أجنبية، في دولة تشكل موقعاا  63، بمغ 2011 -2005الممتدة بين 

ة الرخيصة، لنقل صناعاتو التقميدية مناسباا لرأس المال األوروبي، الذي يحتاج إلى األيدي العامم
تحويل تركيا إلى " الغاية النيائية ىي  يعني أن   إلى تركيا، القريبة من األسواق األوروبية، ما

 .9بإيديولوجيا اإلسبلم السياسي ، مغمفسماليأر  اقتصادينموذج 
   

سرائيل،         اإليراني في مع الصعود  تزامناا و مع تصاعد الشراكة اإلستراتيجية بين تركيا وا 
 انتراجع  النظام اإلقميمي العربي، أصبحت القوتالمنطقة، الذي بدأ بالظيور أكثر فأكثر مع 

يران(، القوتين المتين  انالمسممت وآخر شيعي  ،محورين أحدىما سني تقوده تركيا تقودان) تركيا وا 
، الذي يتعارض ومبدأ والطائفي سائية من التنوع اإلثنيفسيف تشكل لوحة ن في منطقةتقوده إيرا

 سياسة المحاور الطائفية.
حيث وجدت األخيرة بفكرة ، توازى ذلك مع نزوع أمريكي لمتفاوض مع إيران بشأن ممفيا النووي  

أوباما التي  رؤية إدارةوبما يتناسب مع قدمة لتغوليا في المنطقة، م، طائفيةس العوامل اليتسي
، وىي المعادلة التي رأى فييا الكثير من الممف النووي طار إليران في إإعطاء أدوار  حاولت  

من حيث تدري  -التي جنحت المفكرين مقدمة لمحصاد اليزيل، الذي اتسمت بو الثورات العربية، 
دخمت في أتون مقتميا،  وفي مقدمتيا الثورة السورية، التيلعمل بعقمية أعدائيا، إلى ا -تدري  وال

قمعة لممحور السني الذي تقوده تركيا، قبل أن تتحول إلى صراع تحولت بامتياز إلى  عندما
 وحروب لآلخرين، يدفع ثمنيا السوريون وحدىم.دولي،  إقميمي و

 أردوغان وغولن: الصراع داخل الصراع  -ثانياا 
من عائمة  مأرض رو في قرية صغيرة تابعة لمحافظة  1941نيسان  27ن" في فتح هللا غولولد "

ا  ا لـو بالعمم واألدب، حيث درس القرآن  دينية متصوفة، فوالده  رامز أفندي كان  شخصا   مشيودا
يتجاوز بعد الرابعة من عمره، وقد تأثر غولن ببديع الزمان سعيد النورسي، صاحب " رسائل ولم 

واإلجابة  ،اصةفعمل داعية وواعظاا متجوالا، واشتغل عمى عقد الندوات والمقاءات الخالنور"، 
 عمى األسئمة التي يطرحيا الشباب خاصة.
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يعود لفتح هللا غولن تأسيس أول حركة إسبلمية، منذ تأسيسو لمنبر " بندر" الذي خصصو  
التي وصل إلييا  ،، تجاوز حالة االختبلف والتشرذمواألفكار، واضعاا نصب عينيولمحوارات 

بجماعة األخير ن تأسيس حزب الرفاه، وعبلقتو الشعب التركي، خاصة بعد قيام نجم الدين أربكا
 وأفكار ،بين حركة غولن -بشكل جوىري  -طاب الديني اإلخوان المسممين، حيث يختمف الخ

 .ماعة اإلخوان المسممينج
 ، كما أن  10عتورىا المخاطر مع العممانيين والعسكر"التي يسياسية المجابية البغولن يؤمن  ال " 

يمنعيا ذلك من  دون أن  ، وتعتبر نفسيا زاىدة في السياسة سياسياا، لم تؤسس حزباا  جماعتو
 التغمغل في مؤسسات الدولة.

، خارجيا  وتركيا  داخلوجدت صدى ليا وقد ، 1990تأسيس حركة "كولن" عام كانت بداية  
 ؛في الفاتيكان البابا  وغولن فتح هللا  جمعذروتيا في االجتماع الذي  وصمت ىذه الحركة إلىو 

 .لـو األخيرإثر دعوة 
، لذلك اشتغمت حركتو قرية عالميةأصبح العالم بعد تقدم وسائل االتصاالت،  بأن  غولن يرى   

الخاصة،  والمجبلت والتمفزيونات وتأسيس الصحفمدارس داخل تركيا وخارجيا، عمى امتبلك ال
وامتد نشاطيا إلى خيرية، المؤسسات أنشأت الو الضخمة، تجارية العمال ، وقامت باألشركاتالو 

قامة مؤتمرات سنوية في بريطانيا  إقامة مراكز ثقافية خاصة بيا في عدد كبير من دول العالم، وا 
تميزت الحركة بأنيا تمقى واالتحاد األوروبي وأمريكا، بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية، و 

سمميتيا بسبب  ،يحتذى بو الذي ينبغي أن   النموذجالذي يعتبرىا من الغرب، اا كبير  اا ترحيب
 .عمى العالمالفكري انفتاحيا و 

، فيو ال ينظر إلى العالم وما قوى عالمية يجب التعاون معياأن أمريكا والغرب عميرى غولن 
يران بوصفيما المجال الحيوي لتركيا، بل يعتبر القوقاز وجميوريات آسيا الوسطى  العربي وا 

ذا كان لتركيا المجال الحيوي لتركيا، فيذه البمدان تضم أقميات ت يبمقان ىوال  أن  ركية ميمة، وا 
فبل بد من  ؛نت خبلل الدولة العثمانيةكما كا بوصفيا واحدة من أىم دول العالم تعود لمكانتيا

 .ط األتراك في كل مكان في العالمنفوذ قوي ليا وس
، داعياا إلى لمعالم اإلسبلميأمريكا ىي العدو  يرى نجم الدين أربكان أن  قيض من ذلك، عمى الن

في تأسيسو مجموعة الثماني  اا ، وىي األفكار التي بمورىا عممياإلسبلميةالوحدة ضرورة 
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ال يستخدم تعبير "القيادة التركية" في  فكان ،والذكاء واقعيةبالاتسم  اإلسبلمية، أما كولن فإنو
 لمقيام جماعتو م يدعوت التركية في وسط آسيا، ولالمنطقة، كما ال يدعو إلى استقبلل األقميا

تتعرض فييا األقمية التركية لمشاكل من قبل النظم  أنشطة تعميمية في الببلد التي يمكن أن  ب
تطبيق الشريعة في تركيا، ل يولي أىميةال  غولن كما أن   ؛حاكمة مثل الصين وروسيا واليونانال

مى من قواعد الشريعة تتعمق بالحياة الخاصة لمناس، ويقول في ىذا الصدد: "إن الغالبية العظ
ال داعي لتطبيق أحكام الشريعة في الشأن ، و ا تتعمق بإدارة الدولة وشؤونيافيما األقمية مني

 ."11العام
جماعة دينية ترك  ز " حركة غولن إنَّ ، زويفرت الخبير األلماني في الشؤون التركية غونتر يرى 

ا ع ولكنيا في الوقت نفسو تنظر إلى تعاليميا  ،الداعية عبد هللا كولن بالذاتمى تركيزاا شديدا
أنيا كولن  حركةإلى بشكل عام  "، كما  ينظر الغرب12الدينية عمى أنَّيا رسالة مجتمعية مدنية

حركة مجتمع مدني قادرة عمى الشروع في مناقشات واتخاذ مواقف، وتحظى ىذه الحركة خاصة 
بمثابة تيار األمريكية بسمعة حسنة إلى حد ما، وذلك ألنَّيا تعتبر ىناك  في الواليات المتَّحدة

وكذلك إلى الحوار  ،يدعو إلى التعميم العمماني والتعاون مع الكنائس، إصبلحي داخل اإلسبلم
عمماا أنيا نجحت في الداخل ي الخارج أية سمطة سياسية، ولكنيا ال تممك ف ،بين األديان

 .تربوية وتعميمية نخبل التركي، بالتأسيس
 لعداءإلى اكولن من التوافق  أردوغان و -ثالثاا 

مة الشمولية في العالم لؤلنظ العداء الشديدالديمقراطية ىي أفضل حل؛ وليذا يكن  يعتقد كولن أن  
تجربة حزب العدالة والتنمية  إن  " ، ردوغانأل أستاذاا  الذي ي وصف بأنوأربكان  ، ويرى اإلسبلمي

 ."13ردوغانالفعمي ألستاذ األكولن ىو  في الحكم تشير إلى أن  
موجياا التمفزيون التركي،  غولن فيتحدث  1999يونيو  18وفي  قبل أن  يغادر غولن إلى أمريكا،

في  لمؤسسات الدولة التركية، وبعد ذلك بدأ المدعي العام لمدولة تحقيقاا  انتقادات ضمنية
ودعا الدولة إلى معالجة  ،تدخل رئيس الوزراء التركي آنذاك بولنت أجاويدفتصريحات كولن، 

ع عن كولن دافو األمر بيدوء، بدال من فتح الموضوع لمنقاش عمى المحطات التمفزيونية التركية، 
بالعالم،  عرف تركيا: "مدارسو تنشر الثقافة التركية حول العالم، وت  بقولو وعن مؤسساتو التعميمية
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كولن  وبالرغم من اعتذار ، "تخضع إلشراف متواصل من السمطات كولن مدارسكما أن  
لو اتيامات  فوجيوابعض العممانيين ظموا متشككين في أىدافو،  عبلنية عن تصريحاتو، إال أن  

 بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية عمى حساب مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش.
زب العدالة والتنمية، والتستر عمى عمميات الفساد داخل الحكومة، وانتقد انتقد كولن  أداء ح

التصفية في صفوف الكوادر القضائية واألمنية والشرطية، بحج وجود"دولة  موازية" عمميات 
عميو، خاصة بعد قيام األخير بتأميم التعميم  خطر انقبلب أردوغانباستشعر ، و داخل الدولة

نياء لمنفوذ  كانت تمثل بالنسبة لجماعة غولن رئة التي ،"استقبللية" المدارس الخاصة وا 
 والحركة.

وعد بدفع المسيرة الديمقراطية إلى  إن حزب العدالة والتنمية يقول غولن: وفي ىذا الخصوص
نة األمام، وبناء دولة القانون حين أتى أول مرة إلى الحكم، إال أنو بعد االنتخابات البرلمانية س

وأضاف  "، وبالتالي ابتعد عن ذاتو، ه نحو إقامة "دولة الرجل الواحدغير مجرى سير  2011
الناخبين من حركتو، دعموا أردوغان في البداية إال أنيم بعد ظيور ىذا التغيير  كولن بأن  

محاولة حزب العدالة  تبينت  ا تجاىو موقفا مناقضا لو، بعدما المبلحظ في مسيرة الحزب اتخذو 
أسوأ " كولن انقبلب أردوغان عمى حركتو ، لذلك اعتبر ية ربط كل شيء بالسمطة التنفيذيةتنموال

، أما أردوغان عشرات المرات" مما واجيتو الحركة بعد االنقبلبات التي قام بيا الجيش العمماني
عمى اتيامات كولن بتشديد سيطرة الحكومة عمى المحاكم، ونقل اآلالف من ضباط فقد رد 
 .14لتطيير القضاء من نفوذ كولن في مسعى ومئات المدعين والقضاة،  الشرطة

 
 0102تموز  05انقالب محاولة وراء اتيام غولن ب ما -رابعاا 

مية شغمت الرأي العام التركي سجاالت إعبلمية بين حكومة العدالة والتن، 2013منذ نياية العام 
القريبة  إحدى الصحففقد سربت  ،بين الطرفين الصراعلمعمن  توجماعة "فتح هللا غولن" أخرج

، الذي أوصى حينيا 2004محضر اجتماع مجمس األمن القومي عام  جماعة غولن،من دوائر 
بمجابية غولن والحد من نشاطو، األمر الذي اعتبره أنصار غولن، أنو نتيجة لمحاوالت كان 

اعة، غير أن  حزب العدالة والتنمية عمى الجملمقضاء  -منذ سنوات -الة والتنميةيبيتيا حزب العد
ررات االجتماع ظمت حبراا عمى مق زمن الوصاية العسكرية، وأن  االجتماع كان  رد  حينيا بأن  
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في ذلك التاريخ، وجو حزب العدالة والتنمية تطميناتو إلى جماعة غولن، من خبلل  ، وورق 
 ".لمنيع أمام ىذه القراراتالسد ا بأن  أردوغان نفسو سيبقىالتي قالت " وسائل إعبلمو، 

لم تؤسس جماعة غولن حزباا سياسياا، لكنيا سعت  لمتغمغل في مؤسسات الدولة من جيش  
مع والدة ، و ابات بدعم مرشحين أو أحزاب معينةوشرطة وقضاء وأمن عام، مكتفية في االنتخ

 أردوغان و غير معمن بينمتين و حزب العدالة والتنمية وتوليو السمطة في تركيا، نشأ حمف 
األخيرة عمى الكثير من االمتيازات مقابل تصويت أعضاء من خبلليا حصمت غولن ، جماعة 

وجيت الجماعة انتقادات  2013التحالف لم يدم طويبلا، ففي العام  ، إال أن  الجماعة لمحزب
 ، أغضبت األخير الذي اعتبرىا بمثابة تحضير لبلنقبلب عميو، بينما اعتبر مراقبون ردوغانأل

 أتراك أن  أردوغان لم يعد بحاجة ألصوات الجماعة.
 في قضية حاقان فيدان، رئيس االستخبارات فأكثر، أكثر أردوغان و غولن بين األزمة تفجرت

، حيث اعتبرت جماعة 2010أيار والذي استمم منصبو في الحالي، القريب جداا من أردوغان، 
يدور في  لمعرفة ماو أردوغان خيب آماليم في مساعدتيم لمسيطرة عمى الجياز،  غولن أن  

السياسة التركية، ثم تصاعد الخبلف عندما تسرب خبر لقاء " فيدان" مع حزب العمال 
أعضاء في جماعة غولن كانوا وراء تسريب  الكردستاني تمييداا لعممية سبلم، وتردد حينيا أن  

األخير رفض المثول أمام المدعي العام، فقامت  ، إال أن  فيدانالخبر وتحريك الدعوى ضد 
ال حكومة العدالة والتنمية باستصدار قانون يحصن رئيس جياز االستخبارات من التحقيق معو إ

تزامن ذلك مع اتيامات ضد فيدان بأنو ينسق ويتعاون مع الحرس  .أردوغانبموافقة خطية من 
عدم ثقة بين الطرفين، فتحولت الصداقة بينيما إلى عداوة ، مما ولد أزمة 15الثوري اإليراني
 .وراء محاولة االنقبلب األخيرة ، بوقوفوغولن اتيم أردوغان حينتداعياتيا  شديدة، ظيرت
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 خاتمة                                           

االقتصادية في التي وضعت تركيا في مقدمة الدول  ،ألردوغانبالرغم من الخطوات التاريخية 
مازالت حائرة في تحديد ىويتيا السياسية، سواء عمى صعيد  ببلده الشرق األوسط، إال أن  

بين الشرق والغرب، أو عمى صعيد الثقافة الجماىيرية  سياستيا الخارجية، وحسم خياراتيا
التي " الدولة الموازية"،  قميةاستمرار ع وجمي، ، التي عكست بشكل واضحلمشعب التركي

سواء بين ، لتركيامازالت غير قادرة عمى الخروج من عقمية االنقبلبات، داخل التركيبة السياسية 
 واقعاا بعد محاولة انقبلبوىو ما أصبح   العممانيين واإلسبلميين، أو بين اإلسبلميين أنفسيم،

العممانيين واإلسبلميين، إلى الصراع ، التي نقمت التجاذبات السياسية من الصراع بين 2016
 بين اإلسبلميين أنفسيم، وىو ما ظير في اتيام أردوغان لجماعة غولن بالوقوف وراء االنقبلب.

 
 :أمام فرضيتينغولن بالتدبير لبلنقبلب، فتح هللا اتيام أردوغان لومن ىذه النقطة بالذات، يبدو 

خطيرة عمى الداخل التركي، تداعيات ب ىذه الفرضيةمقي إذ ت  : وقوف غولن وراء االنقالب -ىاألول
ييدد األمر الذي إلى التغيير بالقوة، من الدعوة السممية  تحولت في أدبياتياوتشير أن  الجماعة، 

معيات ومدارس تعميمية، ب ومعاىد وج، الذي يعج بمؤيدي غولن، من طبلالمجتمع التركي
ى سدة الحكم في تركيا، وفي مقدمتيا حزب وصول القوى اإلسبلمية إلظمت الرافعة األىم ل

 العدالة والتنمية.
عارض منذ شبابو فكرة  ، سممي عمل داعيةفالرجل الذي : وراء االنقالبغولن  وقوفعدم  :الثانية

المجابية السياسية التي تعتورىا المخاطر مع العممانيين والعسكر، ووضعيا في أساس فكره 
 مع أقرب حمفائو في الحركة اإلسبلمية التركية، بما فييم في سبيل ذلك،ودعوتو، واختمف 

أفكاره التي طالما دافع يعود في خريف العمر، وينسف  أن   يصبح من الصعبلذلك أردوغان،  
يتعاون مع مجموعة صغيرة من العممانيين ل، وكتبو دراساتوالمئات من يتخمى عن أن  عنيا، أو 

 .رجال العسكر واالستخباراتمن 
كما تداعياتو ذي أىمية بالنسبة لمممفات الخارجية، ، يبدو فشل المحاولة االنقبلبيةأمام ذلك، 

مع  تيابسياسمنا تعمق  ماالسيما  ،جذري في السياسة التركيةتنذر بانقبلب  الداخمية، التي مازالت
األوروبية،  –عمى العبلقة التركية  يااعياتكما تد،  ، حيث يقيم غولناألمريكية الواليات المتحدة
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جراءات التي أقدم عمييا أردوغان بتطيير سمكي القضاء والجيش، كخطوات اإلتقييم ب والمتعمقة
، أو تمك المتعمقة وتجند ليا إعبلميا بشكل يومي ،حكومات األوروبيةبدأت تتمممل منيا ال

 ستحقاقات األىم في الممف السوري.باال
التي   ،في المنطقة، تبدأ من السياسة التركية تحوالت جذرية ،القادمة الشيورتحمل س ربماوعميو، 
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