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ما بعد الكمالية
الصعود املدوي لإلسالم السياسي يف تركيا

(( دراسة يف جتربة حزب الرفاه ( اإلسالمي ) )) 3889 – 3891 /
فاضل كاظم حسين
هيئة التعليم التقني

ملخص البحث

شهدت تركيا في أعقاب االنقالب العسكري الذي قاده الجنرال (كنعان ايفرن ) في أيلول

 0891تناميا" متزايدا" للظاهرة اإلسالمية وصفت بالطفرة اإلسالمية  .وقد ساعد في نمو تلك
الظاهرة على نحو خاص  ،البرنامج السياسي واالقتصادي ذي الطابع الليبرالي الذي تبناه الزعيم
التركي ( اوزال) وممارساته الدينية التي أتاحت قدرا" واسعا" من الممارسة الدينية وعلى نطاق واسع

 .كما ساهم الجيش في تعزيز النفوذ اإلسالمي من خالل تبنيه استراتيجيه تزايد توظيف الدين كأداة
للتوحيد الوطني .

ومع مطلع التسعينيات وتحت تأثير عوامل عديدة بينها شعبية اإلسالم السياسي في الشرق

األوسط  ،وفقدان مصداقية األحزاب العلمانية الكالسيكية  ،وانهيار اليسار التركي جراء تفكك
االتحاد السوفيتي ومجموعته الشيوعية وتنامي الحركة الكردية وبتأثير األوضاع اإلقليمية والدولية
تعزز نفوذ اإلسالم السياسي ممثال" بحزب الرفاه على نحو مثير توج بفوز الرفاه في االنتخابات

العامة عام  0881وتشكيله حكومة ائتالفية عام  0881وألول مره في تاريخ تركيا العلمانية ما
أحدث تحوال" تاريخيا" في مسار النظام السياسي التركي اعتبره البعض تقهقرا" للكمالية وبداية

لمرحلة جديدة في تركيا أطلق عليها ( ما بعد الكمالية ) أو ( الجمهورية الثانية ).

وبالرغم من إن الجيش الحامي للنظام العلماني قد نجح في إقصاء حكومة (اربكان ) في أواسط

عام  0881وتكللت ضغوطه بحظر حزب الرفاه ومحاكمة زعمائه مطلع عام  ، 0889أال أن
تحول الرأي العام التركي ناحية اإلسالم والتيارات السياسية المعبرة عنه  ،أصبح الملمح الرئيس

للتحوالت االجتماعية والسياسية في تركيا بات اإلسالم السياسي جزءا" ال يتج أز من بنية المجتمع
التركي ولم يعد الحديث يدور حول مشاركة اإلسالم السياسي في العملية السياسية أنما تجاوز ذلك
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إلى الحديث عن اقتسام السلطة ذاتها  .وقد جاء فوز حزب الرفاه المدوي في االنتخابات العامة

عام  0881ليجسد تحول المشاعر الدينية التركية إلى واقع سياسي مجسد في السلطة  ،لذلك فأن
إغالق الحزب وحظر نشاطه الحق ضررا" فادحا" بسمعة الديمقراطية التركية وعكس عمق أزمتها

سيما وان تركيا على أبواب الدخول إلى المجموعة األوربية .

وينصرف بحثنا هذا ( ما بعد الكمالية  :الصعود المدوي لإلسالم السياسي في تركيا :

دراسة في تجربة حزب الرفاه ( اإلسالمي )  ) 0889 -0891إلى دراسة تجربة حزب الرفاه
السياسية منذ نشأته عام  0891وحتى حظر نشاطه عام  0889من خالل أربعة مباحث  ،تناول
األول تطور مسيرة اإلسالم السياسي بعد انقالب  0891جرى فيه البحث في ثالث محاور رئيسية

تلخصت في إجراءات السلطات العسكرية ضد اإلسالم السياسي وقانون األحزاب السياسية الجديد
ثم نشأة حزب الرفاه استنادا" إلى قانون األحزاب السياسية الجديد  .فيما تناول المبحث الثاني
الفلسفة الفكرية والسياسية لحزب الرفاه حيث تطرق إلى الفكرية والسياسية لحركة الملي

كورش( )Mili Coursقبل تناول الفلسفة وحزب الرفاه وبرنامج الحزب السياسي ( النظام العادل )
.

وانصرف المبحث الثالث إلى تتبع انتقال حزب الرفاه من المعارضة إلى السلطة عبر تناول

مشاركات الرفاه في االنتخابات العامة والبلدية وقيام الحزب بتشكيل حكومته االئتالفية عام 0881

كما تناول المبحث انجازات حكومة اربكان االئتالفية .

وخصص المبحث الرابع لالنقالب األبيض أو انقالب ما بعد الحداثة حسب التعبير التركي

والذي أطاح بحكومة (اربكان) في منتصف عام  881وأعقبه حظر نشاط الحزب ومحاكمة زعمائه
ودراسة األسباب التي أدت إلى االنقالب .

وقد توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات احتوتها خاتمة البحث واستند البحث إلى العديد
من المصادر باللغتين العربية واالنكليزية .

المقدمة
منذ أن تبنت تركيا الحديثة الكمالية كعقيدة سياسية  ،وهي تواجه معضلة عدم تحقيق توافق

بين صرامة الدولة الكمالية ذات الطابع العلماني ودينامكية المجتمع التركي ذي الخصائص الثقافية

المتنوعة  .فالكمالية أو األتاتوركية التي اعتمدت على المبادئ العلمانية والقومية المتشددة سعت

إلى تجريد المجتمع من عناصر الثقافة اإلسالمية وصبغ الدولة بصبغة قومية خالصة  ،مما أدى

إلى حدوث ردود أفعال رافضة لالتجاهات العلمانية والمطالبة بإعادة الهوية اإلسالمية لتركيا .
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وتولى الجيش التركي مهمة القيام بدور محوري لحماية المبادئ الكمالية والدفاع عنها  ،لذلك تدخل

الجيش بشكل دوري لتنظيم الحياة السياسية ولجم االتجاهات اإلسالمية والتحررية  .فتدخل في

أعوام  0810 ، 0811و 0891و أخي ار أسقط حكومة حزب الرفاه في عام  . 0881غير أن
تنامي القوى اإلسالمية والتحررية والضغوط السياسية الدولية ومساعي تركيا الحثيثة لالنضمام

للمجموعة األوربية وتبني مشروع ( أوزال ) للتحرر االجتماعي واالقتصادي  ،أرغمت الجيش على

تبني سياسات ديمقراطية أسهمت في عودة الهوية اإلسالمية للمجتمع التركي وفسحت المجال للقوى
اإلسالمية في العمل السياسي ومن ثم الوصول إلى مركز السلطة والقرار .ورغم ذلك استمرت
القوى العلمانية باتخاذ إجراءات شديدة ضد قوى اإلسالم السياسي  ،فأوقفت نشاط حزب النظام

الوطني عام  0810وحزب السالمة الوطني عام  0891وحالت دون مشاركة حزب الرفاه في أول
انتخابات جرت بعد عودة الحياة المدنية عام  . 0891لكن اإلسالم السياسي أظهر قدرته على
مواصلة مشواره السياسي  ،حيث نجح حزب ( الرفاه ) باالنتقال من حافة الشرعية السياسية إلى

مركز السلطة ليقود أول حكومة ائتالفية في ظل النظام العلماني عام  . 0881أن مجيء حزب
الرفاه إلى السلطة عبر صناديق االقتراع بعد فوزه الكبير في االنتخابات العامة التي جرت عام

 0881و إثباته بأنه العب أساسي في تركيا  ،عبر عن تحول كبير في الحياة السياسية التركية
أطلق عليها بمرحلة ( ما بعد الكمالية ) أو ( الجمهورية الثانية )  .ذلك أن الكمالية كفلسفة شمولية
شأنها شأن الفلسفات الشمولية التي ظهرت واندثرت في القرن العشرين كالنازية والفاشية والشيوعية

بدأت تترنح ولم يعد باإلمكان محافظتها على سياقها القديم في ظل المتغيرات العديدة في المجتمع

التركي وفشل األحزاب العلمانية في أدارة الدولة مع تطور األوضاع على الصعيد اإلقليمي وفي
العالم  .ومن وجهة نظر اإلسالم السياسي فأن الكمالية أصبحت تشكل نوع من األصولية الجامدة

في ظل السيطرة المطلقة للجيش على مؤسسات النظام السياسي في تركيا  ،حتى أن الحكومة

والبرلمان أصبحت واجهات لمجلس األمن القومي ما أدى إلى تعرض حقوق اإلنسان في تركيا

للهضم والتجربة الديمقراطية لالنتقاد بسبب ذلك  .أن مشاركة اإلسالم السياسي في الحكم ممثال
بحزب الرفاه قد عزز التجربة الديمقراطية في تركيا وجعلها أكثر ليبرالية من السابق وأثرى الحياة

السياسية في البالد من خالل السماح بالتباين واالختالف في أطار تعددي  .وقد اثبت ( الرفاه )
كحزب سياسي بأنه أكثر التزاما ووفاء للديمقراطية من األحزاب العلمانية بجناحيها اليميني واليساري

من خالل التزامه بالعمل السياسي من داخل النظام واستجابته لكل اشتراطاته  .لكن حزب الرفاه
ورغم القيود الدستورية والقانونية المقيدة لحركته السياسية ومواقفه سعى إلى تغير مفهوم العلمانية
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لتعني ضمان الحرية الدينية بدال من المفهوم الكمالي القائم على إخضاع الدين ومؤسساته لسلطة

الدولة  .أن هذا البحث معني بدراسة اإلسالم السياسي في تركيا من خالل التجربة السياسية لحزب

الرفاه اإلسالمي بين عامي  0891و  0889من خالل الموضوعات التالية :
 -0تطور مسيرة اإلسالم السياسي بعد انقالب 0891
 -2الفلسفة الفكرية والسياسية لحزب الرفاه

 -1حزب الرفاه من المعارضة إلى السلطة
 -4االنقالب األبيض وحظر حزب الرفاه

املبحث األول
تطور مسرية اإلسالم السياسي بعد انقالب 3891

يعتبر الجيش في تركيا القوة األساسية الضامنة للمبادئ الكمالية ذات الطابع العلماني ،

لذلك دأب على التدخل الدوري في الحياة السياسية حين تعجز القوى واألحزاب السياسية في

معالجة األزمات التي تعاني منها البالد وتتعرض تلك المبادئ للخطر  .وفي جميع تدخالته التي

وقعت في أعوام  0891 ، 0810 ، 0811كان الجيش يقوم بإعادة تنظيم الحياة السياسية
والحزبية وفقا لرؤيته الكمالية ثم ينسحب إلى ثكناته العسكرية  ،غير أن تدخله األخير الذي وقع

في  02أيلول  0891تميز عن تدخالته السابقة بطول فترة بقائه في السلطة التي استمرت ثالث
سنوات امتدت من عام  0891وحتى عام 0891

)0(.

وخالل تلك الفترة لم يكتفي الجيش بحل

العمد وأعضاء المجالس
البرلمان واسقاط الحكومة وحظر النشاطات الحزبية  ،بل اتجه إلى إقالة ُ
المحلية وتركيز السلطة بيد مجلس األمن القومي (  * ) NSCالذي كان يقود البالد خالل فترة
السيطرة العسكرية  .كما قام الجيش باستبدال دستور  0810اللبرالي بدستور جديد شرعه عام

 0892جسد العسكرة الحقيقة للدولة التركية ونظر إليه العديد من المراقبين على انه أسوء دستور
( )2

تركي في عهد الجمهورية من ناحية الحقوق المدنية والسياسية .

وبموجب المعايير اللبرالية فأن

الدستور الجديد يعتبر عدوا للفرد وحرياته وحركته وعلق عليه الفقيه الدستوري المعروف ( ممتاز

سويسال ) بالقول ( أن الشعب التركي ليس بربريا إلى هذا الحد لكي يحكموه بدستور كهذا في

الربع األخير من القرن العشرين .

() 1

لكن البد من اإلشارة إلى أن تدخل الجيش عام  0891كان

مطلبا تركيا عاما بعدما أدرك الجميع تقريبا أن ال مخرج ألزمة البالد من دون تدخل الجيش  ،أكثر

من ذلك ذهب العديد من المراقبين إلى تحميل الجيش نفسه مسؤولية عدم التدخل المبكر واتهموا
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قياداته بأنهم أرادوا أن تسوء األوضاع في البالد أكثر فأكثر كيما يتوفر المبرر لسيطرة الجيش على
السلطة والتخلص من القوى االجتماعية والسياسية الناهضة .

( )4

جدير بالذكر أن تركيا عاشت

جحيما حقيقا قبل االنقالب بسبب األزمات السياسية واالقتصادية واستشراء العنف الذي تخطى

عموم المجتمع و أوقع ما يزيد عن (  )1111قتيل ونحو (  )09111جريح وهي أرقام مهولة

تخطت أعداد جرحى حرب االستقالل ( . ) 0821 – 0808

() 1

واذا كان سياق البحث ال

يتطلب الخوض في أسباب تدخل  ، 0891أال أن العديد من المراقبين يربط بين التدخل

والنشاطات السياسية التي قام بها حزب السالمة الوطني (اإلسالمي) وزعيمه (أربكان) فمنذ مطلع
عام  0891وبتأثير الثورة اإلسالمية في إيران وتداعياتها أخذ النشاط اإلسالمي في تركيا بالتزايد
واألتساع على نحو مثير وكثف حزب السالمة الوطني نشاطاته السياسية حتى بلغت الذروة عندما

نظم الحزب تجمعا حاشدا في  1أيلول  0891في مدينة ( قونيه ) معقل اإلسالميين شارك فيه ما

يزيد عن (  011ألف ) متظاهر رفعوا شعارات مناوئة للغرب واسرائيل وطالبوا بإقامة دولة أسالمية
( )1

.

وقد أثار التجمع قادة الجيش حتى وصفه الجنرال ( كنعان أيفرن ) قائد االنقالب بأنه يمثل

قمة التحدي للدولة العلمانية من قبل الرجعية  .وفي ضوء ذلك نظر العديد من المراقبين إلى أن
الهدف الرئيسي لتدخل الجيش كان تطويق المد اإلسالمي في تركيا والحيلولة دون تكرار التجربة

اإليرانية  .لكن البد من اإلشارة إلى أن إجراءات السلطات العسكرية بعد االنقالب شملت جميع

القوى السياسية سيما المتطرفة ومنها حزب السالمة وقادته  .ويعنينا هنا اإلجراءات التي شملت

حزب السالمة الوطني وقياداته السياسية.

أوال  :اإلجراءات العسكرية ضد اإلسالم السياسي

طالت اإلجراءات التي اتخذتها السلطات العسكرية حزب السالمة الوطني وزعمائه  ،فعقب

وقوع االنقالب مباشرة تم تعليق نشاطات الحزب ووضع زعيمه ( أربكان ) و ( )11من كوادر
الحزب في السجن بتهمة محاولة خلق دولة أسالمية .

() 1

وتم تحديد يوم  24نيسان  0890موعدا

لمحاكمتهم  ،ووجه المدعي العام التركي في يوم المحاكمة العديد من التهم إلى اربكان ورفاقه كان

أبرزها :

() 9

 -0العمل على استبدال مبادئ الدولة القانونية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية بمبادئ تقوم
على اإلسالم .

 -2قيام بعض المنظمات الشبابية والطالبية والعمالية المرتبطة بالحزب س ار بأهانة أتاتورك والعمل
على تطبيق الشريعة اإلسالمية
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 -1اتهام الزعيم اربكان بقبول ترشيح أنصاره له للخالفة اإلسالمية
 -4التزام الحزب وأعضائه بترديد ذكر اهلل في اجتماعاتهم

 -1إصرار أربكان وحزبه على افتتاح مسجد ( أيا صوفيا ) في ميدان التقسيم في اسطنبول
 -1هاجمة الحزب للماسونية واتهام ( أتاتورك ) باالنتساب لها وانضمامه إلى المحفل الماسوني
في ( سالونيك ) .

وقد رد اربك ان على تلك التهم مشي ار إلى أن حزبه كان قد أقيم على أساس الدستور التركي

وله برامجه وأهدافه المعلنة وانه شارك في أدارة البالد منذ ( 9سنوات ) وأشترك في  1حكومات
سابقة .

() 8

واستمرت المحاكمة أربع أشهر كاملة من دون أن تتوصل المحكمة إلى قرار نهائي حتى

عام  ، 0891لكنها في النهاية أصدرت ق ارراتها بالحكم على الزعيم اربكان بالحبس لمدة  4سنوات

مع وضعه تحت المراقبة لمدة  01شه ار في ذات الوقت أصدرت أحكاما أقل على العديد من قادة
حزبه بمدد مختلفة وصلت إلى  1سنوات ونصف .

() 01

في غضون ذلك كانت السلطات العسكرية

قد صدرت ق ار ارتها في ت 0890 0بحل الحزب ومصادرة ممتلكاته وقد امضي اربكان فترة حكمه
وأطلق سراحه عام  0891وكذا الحال بالنسبة لرفاقه  ،لكنه بقي محروما من ممارسة النشاطات
السياسية بسبب شموله بقرار الحظر المفروض على السياسيين األتراك والذي استمر حتى عام

 0891ورفع باستفتاء شعبي .

( )00

لكن رغم ذلك كان اربكان يمارس تأثيره السياسي كمرشد

لإلسالم السياسي بشكل غير مباشر حيث دفع برفاقه إلى تشكيل حزب الرفاه عام 0891

ثانيا  :قانون األحزاب السياسية ونشأت حزب الرفاه

تبنت تركيا في أعقاب انقالب  0811دستو ار ليبراليا هو دستور 0810

( )02

 ،وقد تضمن

الدستور المذكور حريات واسعة للعمل السياسي والنقابي تمخض عنها تشكيل العديد من األحزاب
والتنظيمات السياسية واالجتماعية والنقابية  .غير أن عدم انضباط القوى السياسية والنقابية في
ممارسة الحريات الواسعة التي أتاحها الدستور  ،وانعطاف األوضاع االجتماعية والسياسية جراء
السياسات التصنيعية وما رافقها من هجرة واسعة إلى المدن  ،واالنعكاسات الداخلية الرتباطات
تركيا الخارجية  ،خلق تجاذبات فكرية وسياسية عميقة تمخض عنها توترات اجتماعية وأعمال

عنف شديدة قادت في النهاية إلى تدخل الجيش عام  . 0891من جانب أخر أعطى نظام التمثيل
النسبي الذي كان سائدا في الستينات والسبعينات الفرصة لألحزاب الصغيرة في التواجد على
الساحة البرلمانية  ،وفي ذات الوقت كان للنتائج غير الحاسمة لالنتخابات وعدم وصول أي من
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األحزاب الكبيرة على األغلبية البرلمانية  ،والتناحر السياسي بين حزبي العدالة والشعب الجمهوري
وعدم توافقهما في تشكيل االئتالفات الحكومية  ،أدى إلى تعاظم دور األحزاب الصغيرة في الحياة
()01

السياسية على نحو تجاوز في كثير من األحيان حجمها البرلماني.

وقد أدركت سلطات

االنقالب ذلك وعمدت إلى تقليص الحريات العامة والحيلولة دون حصول تضخم حزبي  ،فاتجهت

نحو تغير الدستور والقوانين الحزبية واالنتخابية التي كانت قائمة  .ويعنينا هنا قانون األحزاب

السياسية الجديد .

 -0قانون األحزاب السياسية
أستتتهدف القتتانون الجديتتد التتذي صتتدر فتتي الجريتتدة الرستتمية فتتي  24نيستتان  0891تنظتتيم

الحياة الحزبية في تركيا بعدما يزيد على سنتين من إيقاف العمل الحزبي أثتر انقتالب  . 0891وقتد
()04

تضمن القانون الجديد العديد من التغيرات واالشت ارطات المفروضة على العمل الحزبي .

فأوجب

على األحزاب الراغبة في العودة إلى العمتل السياستي اتختاذ مستميات وأستماء جديتدة غيتر تلتك التتي

تداولت المناصب السياسية في العهد السابق  ،حيث حرم القانون الجديتد السياستيين الستابقين التذين

تجاوز عددهم ( ) 121من العودة إلى العمل السياسي وتأسيس األحزاب قبتل انقضتاء ( 01ستنوات
)  .وفتتي المقتتام األول أشتتترط القتتانون توافتتق األح تزاب متتع مبتتدأ العلمانيتتة التتذي يقتتوم عليتته النظتتام

السياست تتي فت تتي تركيت تتا  .ومنت تتع القت تتانون قيت تتام األح ت تزاب علت تتى أست تتس عرقيت تتة أو طبقيت تتة أو است تتتخدام
مصطلحات الشيوعية واالشتراكية والقومية والدين والعرق والمتذهب والمنطقتة  ،وحظتر القتانون علتى

العستتكريين والمتتوظفين والطتتالب والعمتتال االنضتتمام إلتتى األحتزاب و وفتتي ذات الوقتتت منتتع األحتزاب

من استغالل الجامعات والمساجد والثكنات العستكرية ألغتراض العمتل والتعبئتة الحزبيتة  .كمتا حظتر
القتانون علتتى األحتزاب العمتتل فتتي القتترى و أجتزاء المنتتاطق  ،علمتتا أن فتتي تركيتتا متتا يزيتتد عتتن ( 41

ألف قرية )  .وفي موضوع تمويل األحزاب واإلعانات المقدمة لهتا أوقتف القتانون قيتام الدولتة بتقتديم
اإلعانات المالية لألحزاب كما أوقتف مصتادر التمويتل الختارجي واالقتتراض و ألتزم األحتزاب بتحديتد
مصتتادرها الماليتتة  .متتن جانتتب أختتر ألتتزم القتتانون األح تزاب الجديتتدة باالبتعتتاد عتتن التنتتاحر الحزبتتي

وتجن تتب الت ارش تتق األي تتديولوجي وااللتت تزام باالنض تتباط الحزب تتي داخ تتل البرلم تتان للحيلول تتة دون حص تتول

الفئويتة  .كمت ا حتدد القتانون الجديتد ضتوابط جديتدة لتأستيس األحتزاب غيتر تلتك الضتوابط التتي كانتتت
قائم تتة قب تتل ذل تتك  ،حي تتث أش تتترط أن يك تتون للح تتزب تواج تتد فعل تتي ف تتي  14محافظ تتة م تتن أص تتل 11

محافظة مع تقديم قائمة تأسيسه بما ال يقل عتن  11عضتوا يحصتلون علتى موافقتة وزيتر الداخليتة ،

وأنتتاط القتتانون مستتؤولية ت تدقيق األستتماء والموافقتتة عليهتتا بمجلتتس األمتتن القتتومي (  ) NSCوحتتدد
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القانون أيضا آلية اختيار قيادات األحزاب وقصرها على االنتخابات التي تتم كل  4سنوات على أن

ال يجوز لزعماء األحزاب البقاء في رئاسة الحزب ألكثر من  02سنة ألي سبب كان .

 -2قانون االنتخابات :

لتعزيت تتز قت تتانون األح ت تزاب السياست تتية  ،وللحيلولت تتة دون حصت تتول التشضت تتي الحزبت تتي وتضت تتخم

األحتزاب فتتي البرلمتتان  ،عمتتد مجلتتس األمتتن القتتومي إلتتى تشتريع قتتانون االنتخابتتات فتتي  01حزي تران

 ، 0891وج تتوهر الق تتانون يتض تتمن وض تتع ح تتاجز ال %01م تتن األصت توات الت تتي ينبغ تتي لألحت تزاب
الحص تتول عليه تتا ليتس تتنى له تتا دخ تتول البرلمت تان .

() 01

والحقيق تتة أن ه تتذه النس تتبة حال تتت طيل تتة فتت ترة

الثمانينتات دون دختول حتتزب الرفتاه إلتتى البرلمتان وكتتان التزعيم أربكتان دائتتم االنتقتاد لهتتا وطالتب بتتأن

تكتتون النستتبة  %1بتتدل متتن  . %01وتقتضتتي اإلشتتارة هنتتا إلتتى أن األوستتاط البرجوازيتتة فتتي تركيتتا
تطمح بأن تأخذ تركيا بنظام الثنائيتة الحزبيتة بتدال متن التعدديتة الحزبيتة لضتمان االستتقرار السياستي
واالجتمتتاعي متتن ختتالل قصتتر التمثيتتل علتتى ح تزبين يمثتتل األول يمتتين الوستتط ويمثتتل الثتتاني يستتار

الوسط .

() 01

وقد تبنت هذا االتجاه رابطة رجال اإلعمال والصناعيين األتتراك  ،غيتر أن الستلطات

العسكرية لم تدعم هذا االتجاه  .مهما يكن من أمتر فقتد تشتكلت بموجتب القتانون الجديتد نحتو ( 01
) حزبتتا سياستتيا لتتم يستتمح ستتوى لتتثالث منهتتا بالمشتتاركة فتتي االنتخابتتات العامتتة التتتي جتترت فتتي ت0

. 0891

() 01

وهتتذه األحتزاب هتتي حتتزب الديمقراطيتتة التتوطني بزعامتتة الجنترال المتقاعتتد (ستتونالب )

وهتتو يمثتتل اليمتتين وحظتتي بتتدعم الجتتيش  ،وحتتزب التتوطن األم بزعامتتة ( تركتتت أوزال) ويمثتتل اتجتتاه
الوسط والحزب الشعبي الذي يعبر عن اتجاه حزب الشعب الجمهوري .

 -1نشأت حزب الرفاه :

فتتي أعقتتاب صتتدور قتتانون األح تزاب الجديتتد تقتتدم المحتتامي ( علتتي تورجتتان ) بطلتتب أشتتتمل

على قائمة تأسيسية ضمت  11أسما لتشكيل حزب الرفاه  ،لكن مجلس األمن القومي أعترض عتل

 28أستتما فتتي القائمتتة ووافتتق علتتى  4متتنهم فقتتط هتتم ( عبتتد التترحمن ستتردار و أحمتتد تابتتاك أوغلتتو و
أحم تتد تك تتدال و حس تتن يل تتدز ) حي تتث ت تتم اختي تتار أحم تتد تك تتدال لرئاس تتة الح تتزب ( .) 09وطبق تتا لق تتانون

األحزاب السياسية كان يتعين علتى الحتزب الجديتد ( الرفتاه ) أن يؤستس لته فروعتا فتي  14محافظتة
وفتتي ثلتتث أقضتتية الواليتتات التركيتتة علتتى األقتتل قبتتل  24أب  0891كتتي يتتتمكن متتن المشتتاركة فتتي

االنتخابات العامة المقررة فتي  01أيلتول . 0891

() 08

وقتد ستابق الحتزب التزمن لإليفتاء بمتطلبتات

المشتتاركة فتتي االنتخابتتات  ،وعتتاود تقتتديم قائمتتة بأستتماء  28أستما جديتتدا لكتتن مجلتتس األمتتن القتتومي

عاد وأعترض على  21أسما منها  ،وبات واضتحا بتأن المجلتس يضتع العراقيتل فتي طريتق مشتاركة
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حتزب الرفتتاه فتي االنتخابتتات  .فتي غضتتون ذلتك تقتتدم حتزب الرفتتاه بطلتب إلتتى اللجنتة العليتتا المشترفة

على االنتخابات  ،يطلب فيها درج أسمه ضمن األحزاب التي يحق لها المشاركة في االنتخابات أال
أن اللجنة رفضت الطلب تمشيا مع اعتراض مجلتس األمتن القتومي علتى دختول الحتزب لالنتخابتات

 .ومتتع ذلتتك فتتأن حتتزب الرفتتاه لتتم ييتتأس وعتتاد م ترة أختترى ورشتتح  21أستتما جديتتدا لتتم يحصتتل عليهتتا
اعت تراض متتن المجلتتس  ،لكتتن موافقتتة المجلتتس تتتأخرت عتتن الموعتتد المحتتدد لتقتتديم األستتماء واعتبتتر

اعتراض المجلس نافذا على دخول الحزب لالنتخابات .

( )21

علتى أن د .أحمتد النعيمتي يشتير إلتى

أن الح تتزب تمك تتن م تتن المش تتاركة ف تتي االنتخاب تتات رغ تتم معارض تتة الج تتيش وحص تتل عل تتى  % 1م تتن
األصوات فقط ما جعل التزعيم أربكتان يعلتق علتى ذلتك بتالقول ( أن الحتاجز التذي تستبب فتي ختروج

األح تزاب ستتيأتي يومتتا يقتتوى فيتته حتتزب الرفتتاه وتضتتعف األح تزاب التقليديتتة فتطالتتب برفتتع الحتتاجز أو

بتخفيضتته إلتتى . ) %1

() 20

ومهمتتا يكتتن متتن أمتتر فتتأن حتتزب الرفتتاه التتذي تأستتس فتتي  08يوليتتو

 0891أصتتبح أحتتد األح تزاب الشتترعية فتتي تركيتتا وتحولتتت رئاستتته إلتتى احمتتد تكتتدال فتتي وقتتت كتتان

مايزال الزع يم اربكان والعديد من رفاقه فتي حتزب الستالمة المحظتور ختارج نطتاق العمتل السياستي .
وبدأ الحزب مشواره السياسي في المشاركة في االنتخابات المحليتة التتي جترت فتي  21آذار 0894

 ،لكنه لم يحصل على أكثر من  % 1من األصوات .

( )22

ثالثا  :تطور مسيرة الرفاه السياسية في الثمانيات

شهدت فترة الثمانينيات نموا متزايدا للظاهرة اإلسالمية فأطلق عليها بفترة اإلحيتاء اإلستالمي

الثانية أو الطفرة اإلسالمية  ،ذلك أن البرنامج الليبرالي ذي الطابع السياسي واالقتصادي الذي تبناه

اوزال ستتاعد علتتى تقويتتة النفتتوذ اإلستتالمي وتوستتيع دوائ تره الثقافيتتة واإلعالميتتة بشتتكل غيتتر مستتبوق .
كما أعطت ممارسات اوزال الدينية أشارة واضحة إلى النتاس بتأن الدولتة لتم تعتد تتتحفظ علتى ختروج

مظتتاهر التتدين إلتتى الحيتتاة العامتتة وفتتي ذات الوقتتت أعطتتت الضتتوء األخضتتر للحركتتة اإلستتالمية متتن
اجل االنتشار والظهور العلنتي علتى الستاحة التركيتة خصوصتا بعتد قيتام او ازل بتعتين كتل متن كتاظم
أكصوي ووهبي وينجرلر ويلدرم أفبلوت أعضاء في حكومته وهم من المتتدين حيتث يعتد األول أبترز

الشخصيات المتدينة وعمد إلتى جعتل بعتض المؤسستات الدينيتة والبنتوك مثتل بنتك األوقتاف متن أهتم

الم ارك تتز الت تتي تغ تتذي الحرك تتة اإلس تتالمية ف تتي تركي تتا .

() 21

ي تتذكر هن تتا ب تتأن ال تتزعيم اوزال عل تتى أداء

الفتتروض الدينيتتة وزيتتارة أضتترحة األوليتتاء داختتل وختتارج تركيتتا وحضتتور صتتالة الجمعتتة وأداء فريضتتة

الحتتج وهتتو متتا لتتم يفعلتته قبلتته أي متتن السياستتيين األت تراك .

( ) 24

لتتذلك تج ت أر التيتتار اإلستتالمي علتتى

التعبي تتر ع تتن ممارس تتاته الديني تتة والفكري تتة  .ويش تتار ف تتي ه تتذا الص تتدد إل تتى قي تتام نح تتو  1111مص تتلي

جملة كلية الرتبية األساسية

987

العدد الثاني والسبعون 1122

ماابعد ااكعاليةبل ااصعوعالل ا ي عالةااكلسعلسيااي عال بي ا ع ا ع عك اابعع(( رايااصع ا ع دااصعراااهعال ااب ع(ا ياايم ع ع

3891ع–ع3889ع ع ..........................................................................................ع ابضلعكبظمعر ن

بالهتتاف فتي منتصتف شتتباط  0891بعتد ختروجهم متتن صتالة الجمعتة فتي مستتجد بايزيتد بتالقول نعتتم

لتركي تتا المس تتلمة( .) 21وتعك تتس اإلحص تتائيات حج تتم الظ تتاهرة اإلس تتالمية ف تتي الثمانيني تتات  ،فالمس تتاجد
تضاعفت أكثر من  1مرات ووصل عددها (  12ألف ) مسجد والمدارس اإلستالمية بلغتت ( 101

) مدرستتة عتتام  0891تظتتم (  228ألتتف ) طالتتب فيمتتا وصتتل عتتدد الطتتالب التتذين يتواجتتدون فتتي
األقسام الداخليتة للجماعتات اإلستالمية أكثتر متن  019ألتف طالتب متنهم  01أالف طالتب جتامعي
والبقي تتة ط تتالب م ارح تتل ثانوي تتة وابتدائي تتة .

( )21

غي تتر أن شخص تتية اوزال وحنكت تته السياس تتية وج تتذوره

الدينيتتة ونجاحتته فتتي ضتتم الرمتتوز اإلستتالمية كمحمتتد كيشتتلير إلتتى حزبتته  ،حرمتتت اإلستتالم السياستتي
وحزب الرفتاه فتي الثمانينيتات متن األصتوات اإلستالمية متا حتال دون تمكتن الرفتاه متن تجتاوز حتاجز

ال % 01والدخول إلى البرلمان  .ومع ذلك فان أداء الرفاه في الثمانينات كتان فتي تصتاعد مستتمر
.

أربكان يعود إلى العمل السياسي
عتتاد التتزعيم اربكتتان إلتتى ممارستتة العمتتل السياستتي فتتي إعقتتاب رفتتع الحظتتر المفتتروض علتتى

مجموع تتة السياس تتيين األتت تراك ع تتام  . 0891ج تتدير بال تتذكر أن رف تتع الحظ تتر ك تتان يس تتتهدف إس تتكات
منتقدي أوزال وتعزيز صورة الديمقراطية في تركيا التي أهتزت بانقالب  ، 0891وأيضا لدعم طلتب
انضمام تركيتا إلتى الستوق األوربيتة المشتتركة بعتدما تقتدمت بطلتب رستمي فتي أيلتول  . 0891لتذلك

انظتتم اربكتتان إلتتى حتتزب الرفتتاه وبتتادر الحتتزب مباش ترة إلتتى عقتتد متتؤتمره العتتام الثتتاني فتتي  00ت0

 0891حيتتث تتتم فيتته انتختتاب التتزعيم اربكتتان باإلجمتتاع رئيستتا للحتتزب .

( )21

وبتتدء الحتتزب يتأهتتب

للمشاركة في االنتخابات العامتة المقتررة فتي ت 0891 2وأثنتاء الحملتة االنتخابيتة ركتز حتزب الرفتاه
على القضايا األخالقية لكنه في ذات الوقت لم يتردد في توجيه االنتقادات لحكومة اوزال بتاالنحالل

والتراخي إزاء قضايا مثل السماح قانونيا بانتشار البغاء واألفالم الخليعتة  .وختالل حملتته االنتخابيتة
أعطتتى حتتزب الرفتتاه وعتتودا انتخابيتتا بأنتته أذا استتتلم الستتلطة فستتيطبق الحجتتاب اإلستتالمي كتتزي قتتومي
للم ترأة وسيخصتتص قنتتاة تلفزيونيتتة مستتتقلة لبتتث الب ترامج الدينيتتة فضتتال عتتن المنتتاهج الدينيتتة الحاليتتة

وسوف تضاف دروس إلزامية في التفسير والحديث في المتدارس وستوف يتتم متنح الفالحتين قروضتا

بدون فوائد طبقتا للمبتادئ اإلستالمية .

() 29

ويؤشتر بشتكل عتام علتى الحملتة االنتخابيتة عتام 0891

بروز قضية العلمانية ودور اإلسالم في الحياة العامة وتعزيز الهوية اإلسالمية لتركيا .

الرفاه واالنتخابات العامة 7891
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جتترت االنتخابتتات العامتتة فتتي تركي تا فتتي  28ت 0891 2بمشتتاركة  1أح تزاب تركيتتة أستتفرت

عتتن فتتوز حتتزب التتوطن األم ب 280مقعتتدا برلمانيتتا متتن أصتتل  411مقعتتدا فيمتتا لتتم يحصتتل حتتزب
الرفاه سوى على نسبة (  ) % 1،0من األصوات لم تؤهله من الدخول إلى البرلمان  .ويالحظ بتأن

معظتتم األص توات اإلستتالمية ذهبتتت إلتتى حتتزب التتوطن األم التتذي يظتتم العديتتد متتن الوجتتوه اإلستتالمية

المتتؤثرة .

() 28

فتتي ذات الوقتتت يبتتدو أن معظتتم األت تراك كتتان متتايزال متحفظتتا علتتى مستتاعدة التتزعيم

اربكتتان وحزبتته وغيتتر مستتتعدين لتقبتتل ستتلطته الروحيتتة بستتبب أن الكثيتتر متتن أقوالتته لتتم تكتتن مستتؤولة

وغير قابلة للتصديق من قبيل ادعتاءه فتي حملتته االنتخابيتة بتان التزعيم اوزال كتان أداة بيتد المتؤامرة
الص تتهيونية العالمي تتة أو أن حزب تته ( الرف تتاه ) س تتيكون الوحي تتد ال تتذي يتج تتاوز ح تتاجز ال % 01مت تتن

األصوات .

( )11

من جانب أختر يبتدو أن القتيم العلمانيتة قتد تجتذرت فتي المجتمتع التركتي أكثتر متن

المجتمعتتات اإلستتالمية أألختترى متتا جعتتل تتتأثر األت تراك بتتتداعيات قيتتام جمهوريتتة إستتالمية فتتي إي تران
المجاورة محدودا قياسا لتأثير الطابع القمعي للجمهورية الجديدة في تعزيز القيم العلمانية .

الرفاه واالنتخابات المحلية 7898

في  21آذار  0898جرت انتخابات محلية في تركيا بمشتاركة  1أحتزاب تركيتة بينهتا الرفتاه

 ،فتتي وقتتت تعرضتتت فيتته حكومتتة اوزال النتقتتادات الذعتتة بخصتتوص متتا أستتمته المعارضتتة ( ستتاللة
أوزال الحاكمة ) التي جمع أعضائها ثروات طائلة  )10 ( .في ذات الوقتت خيمتت علتى التبالد أجتواء
عدم االستقرار جراء تصاعد العصيان الكردي ووقوع العديد متن االغتيتاالت السياستية فتي استطنبول

وأنقترة  ،فضتتال عتتن تضتتخم الحتتديث بخصتتوص تهديتتدات اإلستتالميين المتطترفين لتتذلك جتتاءت نتتتائج
االنتخابات بالنستبة لحتزب التوطن األم الحتاكم بمتا يشتبه الكارثتة  ،حيتث انخفضتت أصتواته متن 41

 %إلى . % 22

( )12

أما بالنسبة لحزب الرفاه فأن نتائج االنتخابتات كانتت أفضتل متن االنتخابتات

السابقة حيث حصل الحزب على  % 8،9من األصوات محققا المركز ال اربتع وبلغتت البلتديات التتي

حصل عليها (  ) 41مع الفوز في خمس محافظتات بينهتا قونيته واورفتة كمتا حصتل علتى نحتو 01
 %من أصوات مدينة اسطنبول .

( )11

املبحث الثاني
الفلسفة الفكرية والسياسية حلزب الرفاه
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قبل تناول الفلسفة الفكرية والبرنامج السياسي لحتزب الرفتاه يتعتين التعريتف بتالمالمح الفكريتة

والسياستتية لحركتتة ( الملتتي كتتورش –  )Mili Goursأو الفكتتر التتوطني كتتون الحركتتة هتتي المصتتدر
الفكري والسياسي للحزب وألحزاب ( اربكان ) التي سبقت حزب الرفاه .

أوال  :المالمح الفكرية والسياسية لحركة الملي كورش

تعتبر حركة الملي كورش اإلطار المرجعي والفكتري لألحتزاب اإلستالمية التتي شتكلها التزعيم

اإلستتالمي أربكتتان منتتذ أواختتر الستتتينات  ،بتتدءا بحتتزب النظتتام التتوطني (  )NOPوحتتزب الستتالمة
التوطني (  )MSPوحتزب الرفتاه (  )RPوعليته فتأن تلتك األحتزاب تمثتل الوجته السياستي واإلطتار
التنظيمتي للحركتتة فتتي متا تشتتكل الحركتتة اإلطتار األيتتديولوجي لهتتا  .جتدير بالتتذكر أن مفهتتوم الحركتتة
يعنتي أيتديولوجيا ومنطلقتات فكريتة تتجتاوز العمتتل السياستي وتتضتمن مفهومتا وأطت ار اجتماعيتة  ،متتن
هنا يؤكد الزعيم اربكان دائما بأننا لسنا حزبا ولكننتا حركتة  .وحركتة الملتي كتورش أو الفكتر التوطني
مشروع فكري وسياسي يستهدف استعادة الهوية اإلسالمية المستقلة لتركيا و أعادة االعتبار لإلسالم
والت تتاريخ اإلس تتالمي للمجتم تتع الترك تتي  .وطبق تتا لل تتزعيم اربك تتان ف تتأن المل تتي ك تتورش تس تتتهدف تحوي تتل

المجتمتع التركتي نحتو اإلستتالم متن جديتد لمتتا يمثلته اإلستالم متن عتتز وشترف لتركيتا .

( ) 14

وتجستتد

الحركة الرؤيا اإلسالمية لكيفية النهوض والتحتديث فتي المجتمتع التركتي وفتق االيتدولوجيا اإلستالمية
المستندة إلى الخبرة اإلسالمية  .وتتدعو الحركتة إلتى أن تكتون تركيتا دولتة مستتقلة غيتر تابعتة للتدول

الكبرى ومكتفيتة ذاتيتا وملتزمتة بتاألخالق المعنويتة وبالديمقراطيتة الكاملتة التتي تحتترم حقتوق اإلنستان

وتحتتافظ علتتى استتتقالل التتوطن .

( )11

وقتتد نظتتر التتبعض إلتتى حركتتة الملتتي كتتورش علتتى أنهتتا ختتروج

على نمط التيارات الفكرية والسياسية التي عرفتها تركيا الكمالية والتي عبرت فتي الغالتب عتن وجتود

تيتتارين رئيستتيين يتمتتثالن بتيتتار يمتتين الوستتط وتيتتار يستتار الوستتط  .حيتتث أن الحركتتة عبتترت عتتن

مناهضة صريحة للقواعد التي قامت عليها الجمهورية  ،ففي الوقت التذي تنتاهض الغترب والتحتالف
معه  ،فإنها تعتارض التجمعتات ال أرستمالية المتحكمتة فتي التبالد والمرتبطتة بتالقوى ال أرستمالية الغربيتة
وتحق تتق معظ تتم أرباحه تتا م تتن الرب تتا  .وف تتي ذات الوق تتت تق تتاوم الص تتهيونية والماس تتونية المتحالف تتة م تتع
األحزاب العلمانية  .وتولي الحركة اهتماما كبي ار بالمفتاهيم األخالقيتة والمعنويتة التتي لتم تحظتى بتأي

اهتمتتام يتتذكر وأدت إلتتى انحتتدار القتتيم األخالقيتتة والتحلتتل االجتمتتاعي وضتتعف اإليمتتان لتتدى قطتتاع
واستتع متتن الشتتعب  .وتتترى الحركتتة أن استتتقالل تركيتتا ال يتحقتتق أال متتن ختتالل فتتك ارتباطهتتا بتتالغرب
ومؤسستتاته العستتكرية واالقتصتتادية والسياستتية وفتتي الحالتتة الراهنتتة فتتان تركيتتا خاضتتعة لمشتتيئة التتدول
الكبرى بسبب نزعة تلك التدول التستلطية متن جانتب  ،وكتون تركيتا أضتعف قتوة واقتل تقتدما متن تلتك
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الدول من الجانب األخر .ونظير ذلك تدعو الحركة إلى أن ترتبط تركيا بنطاقها العربتي واإلستالمي
عب تتر مؤسس تتات تتش تتكل كمنظم تتة األم تتم اإلس تتالمية المتح تتدة والس تتوق اإلس تتالمية المش تتتركة ومنظم تتة
الدفاع اإلسالمي المشترك وغيرها  .أن توحه تركيا نحو العالم العربي واإلسالمي ستيتيح لهتا الريتادة

والقيتتادة بحكتتم تفوقهتتا وتأريختتا المجيتتد  .وفتتي ذات الستتياق تتترى الحركتتة بتتان تحقيتتق التنميتتة الشتتاملة
والعادلة القائمة على المساواة بين جميع األتراك والتي ترتكز على التصنيع الثقيل  ،بإمكانها تحقيق

االكتفاء الذاتي وتامين عدم الحاجة للغرب  .على أن الحركة ترى بتان النهضتة والتطتور ال تتتم متن

دون المزاوجتتة بتتين القتتيم الحضتتارية لألمتتة اإلستتالمية ومجتتاالت التطتتور الغربيتتة فتتي مضتتمار العلتتم
والفن والتكنولوجيا .

الخصائص الفكرية لحركة الملي كورش -:

يمكن تحديد خصائص حركة الملي كورش بما يأتي -:

( )11

 -0يقوم فكر الحركة على قوة الحق والعدالة ال على قتوة الجبتروت والتستلط .والحضتارة الغربيتة فتي
نظر الحركة تعتمد على القوة الغاشمة التي تستعبد الشعوب وتستغل ثرواتها مما أدى إلى قيام نظام
ع تتالمي غي تتر ع تتادل يفتق تتر إل تتى الس تتالم كون تته يق تتوم عل تتى الق تتوة ول تتيس عل تتى الح تتق  ،وعل تتى تركي تتا

االضطالع بالدور التاريخي لتحقيق ذلك عبر تبني فكر الملي كورش .

 -2يعتمد فكر الحركة على الرحمة والمحبة وهتذا يحقتق الستعادة والرفتاه لألتتراك بجميتع أطيتافهم ثتم
لبقية سكان األرض .

 -1يسعى فكر الحركة إلى وضع حد للظلم والجور الذي تعاني منه البالد والعالم .

 -4يس تتعى فك تتر الحرك تتة إل تتى تحقي تتق مب تتدأ التق تتدم واالزده تتار بم تتا يجع تتل تركي تتا ف تتي قم تتة الحض تتارة
المعاصرة .

 -1يركتتز فكتتر الحركتتة علتتى  -:أ -قتتوة الحتتق ال حتتق القتتوة ب -أرجحيتته األختتالق علتتى المتتادة
ت -تهذيب النفس دون االنسياق والوقوع في أسرها .
 -1أعتتداد الفتترد أعتتدادا ستتليما يجعلتته قتتاد ار علتتى التميتتز بتتين الحتتق والباطتتل والخيتتر والشتتر والعمتتل
بعزيمتتة وحمتتاس لنشتتر الخيتتر والجمتتال والع تدل وذلتتك متتن ختتالل  -:أ -ترجمتتة اإليمتتان إلتتى عمتتل

دؤوب ب -تحقي تتق الس تتلم ال تتداخلي واإلخ تتوة

ت -إ ازل تتة التباع تتد ب تتين الدول تتة والمجتم تتع

ضتتمان حقتتوق اإلنستتان وحرياتتته ج -تحقيتتق تنميتتة شتتاملة وس تريعة وعادلتتة
للجميتتع والتخفيتتف عتتن كاهتتل العمتتال والمتتوظفين وأصتتحاب التتدخل المحتتدود

تركيا دولة وشعبا .
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 -1تأخذ تركيتا علتى عاتقهتا  -:أ -تأستيس عتالم جديتد يقتوم علتى الستالم والعتدل ويعتمتد مبتدأ قتوة

الحتتق ال علتتى حتتق القتتوة ب -تحقيتتق الستتعادة والرفتتاه لألت تراك متتن ختتالل الرحمتتة والمحبتتة ت –
تعزيتتز التقتتدم والعمتتل علتتى جعتتل تركيتتا فتتي قمتتة الحضتتارة المعاص ترة ختتارج نطتتاق المفتتاهيم اليستتارية

واليمينية ث -تقديم الفكر على الحق والعدل ورفض الظلم والجور .

 -9االعتمتتاد علتتى منطتتق الحتتق ال علتتى منطتتق القتتوة  .فالحركتتة ت ترفض منطتتق القتتوة وتتتدعو إلتتى
ستيادة مبتتدأ الحتتق بتدل عنتته لتتن ذلتتك يحقتق  :أ -األمتتن والستتالم ونتزع األحقتتاد

ب -تتتأمين حقتتوق

اإلنستتان كاملتتة غيتتر منقوصتتة  .ت -العدالتتة والمستتاواة بتتين المتواطنين وعقلنتته الحريتتة ألن الحريتتة
بدون قيود تؤدي إلى الصراع والصدام في المجتمع .

 -8ترى الحركة في مفاهيم النخب الحاكمة ( القوة – األغلبية – المصتلحة ) عناصتر ستلبية تتؤدي
إلى أضعاف المجتمع وانهياره لنها في صالح القوى المتنفذة وضد القوى الشعبية المقهورة والمهمشتة

.

 -01تتتولي الحركتتة اهتمامتتا خاصتتا بتتاألخالق والقتتيم وتربيتتة التتنفس مقابتتل اعت ارضتتها علتتى الحضتتارة
الغربية كونها ذات قيم مادية .

ثانيا  :المنطلقات الفكرية لحزب الرفاه
ينظتتر إلتتى حتتزب الرفتتاه إلتتى أنتته حتتزب وطنتتي لتته مرجعيتتته اإلستتالمية بتتالمفهوم الحضتتاري
() 11

وليس بالمفهوم الديني التقليدي .

وهو يجمع بين القيم اإلسالمية والقيم القومية في أطار منظور

قومي شامل تتضح فيه أرجحيه الرؤية والتوجهات اإلسالمية .

() 19

ويعبر الرفاه عن اعت اززه الشديد

بالتاريخ اإلسالمي لألمة التركية ألنه تاريخ مشرف رفع من شأن األتراك وأنتج دوال عظيمتة كالدولتة
الستتلجوقية والدولتتة العثمانيتتة  .وتلتتك التتدول دللتتت علتتى احترامهتتا لحقتتوق اإلنستتان والستتلم والعدالتتة .
ويستتعى الحتتزب إلتتى تعزيتتز القتتيم المعنويتتة والدينيتتة  ،ويعتقتتد بتتأن مشتتكالت تركيتتا المستتتديمة وهتتي

مشكالت دينية وعرقية واقتصادية  ،ناجمة عن عدم وجود تالحم بين الدين والدولة .

() 18

والبد من

أعتتادة النظتتر بموقتتف النظتتام متتن التتدين  ،ويجهتتر الحتتزب بمعاداتتته للغتترب ويتتدعو إلتتى التخلتتي عتتن

استمرار التحالف معه ألن ذلتك أدى إلتى مستخ الهويتة التركيتة وجعتل متن تركيتا تابعتا ضتعيفا للتدول
الغربيتتة ذات القتتيم المختلفتتة عتتن قتتيم المجتمتتع التركتتي  .وفتتي ذات الوقتتت يتتدعو الحتتزب إلتتى التوجتته

صتتوب العتتالم اإلستتالمي وتحقيتتق التكامتتل معتته متتن ختتالل مؤسستتات عديتتدة بديلتتة عتتن المؤسستتات

القائمتتة كمنظمتتة األمتتم اإلستتالمية المتحتتدة والستتوق اإلستتالمية المشتتتركة ومنظمتتة التتدفاع اإلستتالمي
المشترك  .كما يعتادي الحتزب إسترائيل والصتهيونية حيتث تتحتالف الماستونية داختل تركيتا متع القتوى
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العلمانية ضد تطلعات المجتمع التركي وتقتضي اإلشارة إلتى أن الحتزب فتي الوقتت التذي يعبتر عتن
الت ازمتته بالمبتتادئ التتتي يقتتوم عليهتتا النظتتام السياستتي  ،وهتتي مبتتادئ الكماليتتة العلمانيتتة لكنتته يطتترح
( )41

مواقف محددة تتضمن رؤية لقيام دولة على أسس دينية .

وفي الستياق ذاتته ينتقتد الحتزب بشتدة

النظتتام المتتالي ال أرستتمالي وانعكاستتاته علتتى المجتمتتع التركتتي  ،وفتتي ذلتتك يشتتير التتزعيم أربكتتان إلتتى

جتراثيم النظتتام الخمستتة التتتي تستتحق األمتتة التركيتتة وتختترب االقتصتتاد التركتتي وتتمثتتل فتتي ( الفائتتدة ،
() 40

الضتريبة الظالمتتة  ،صتتك النقتتود بتتدون رصتتيد  ،لنظتتام المصترفي ونظتتام القتتروض ) .

حيتتث أن

ك تتل جرثوم تتة م تتن ه تتذه الجت تراثيم تس تتحق الم تتداخل المح تتدودة لمالي تتن العم تتال والمت تزارعين والم تتوظفين
والح ترفيين وتس تتتعمرهم تح تتولهم إلتتى فقت تراء ف تتي وقتتت تس تتتمر األقلي تتة بتكتتديس ثرواته تتا  ،مم تتا تس تتبب
بظهور التضخم والغالء والبطالة والجوع واضطراب المعيشة والفقر والتخلف  .على أن حزب الرفتاه
رغم كتل ذلتك يترفض مبتدئيا أستلوب القتوة والعنتف كوستيلة للوصتول إلتى الستلطة  ،وفتي ذات الوقتت

يؤمن بمبدأ الحوار واإلقناع ويرفض العنف واإلرهاب ألنه ليس من اإلستالم بشتي .

القول يمكن اختصار المنطلقات الفكرية لحزب الرفاه بما يأتي

() 41

() 42

وبخالصتة

 -0األمننن والسننالم  :حيتتث أن األستتاس التتذي يقتتوم عليتته الحتتزب هتتو الرحمتتة والمحبتتة والتستتامح ،
فيما يقوم فكر القوى المتأثرة بالغرب على الحقد والبغضاء والعداوة .

 -2حقننوا اإلنسننان وحريات ن  :إذ يتتؤمن الحتتزب بتتأن يكتتون لكتتل إنستتان الحتتق فتتي التمتتتع بحرياتتته
وحقوقه كاملة متن دون نقصتان  .ويشتدد علتى أن تستتند الحقتوق علتى مبتدأ الحتق المشتروع ال علتى
القوة الغاشمة  .وبناءا على ذلك فأن الحق في نظر الحزب ينبع من االعتبارات التاليتة  :أ -حقتوق

اإلنسان تحفظ بالمساواة بين أفراد المجتمع باعتبارهم بش ار  ،حفظ حياة اإلنسان  ،حقه في المعتقد ،
حقه في الملكية  ،حماية نسله  ،حماية عقله .

ب -العمتتل مصتتدر الحتتق .

ت -العدالتتة مصتتدر الحتتق  .ث -الحتتق المتولتتد عتتن االتفتتاق بتتين

طرفين أو أكثر بالتراضي .
-1العدالننة  :فتي الوقتتت التتذي يتتؤمن الحتزب بمتنح اإلنستتان كامتتل حقوقته وحرياتتته  ،لكنتته يشتتترط أن
تكتتون الحريتتة مقيتتدة بضتوابط ألن الحريتتة المطلقتتة متتن القيتتود تتتؤدي إلتتى الفوضتتى  ،متتن هنتتا يترفض

الح تتزب الرؤي تتة الغربي تتة الت تتي تجم تتع ب تتين الحق تتوق و عناص تتر ( الق تتوة – األغلبي تتة – المحس تتوبية –

المصلحة ) .

جملة كلية الرتبية األساسية

939

العدد الثاني والسبعون 1122

ماابعد ااكعاليةبل ااصعوعالل ا ي عالةااكلسعلسيااي عال بي ا ع ا ع عك اابعع(( رايااصع ا ع دااصعراااهعال ااب ع(ا ياايم ع ع

3891ع–ع3889ع ع ..........................................................................................ع ابضلعكبظمعر ن

 -4العنننزة والشنننرر والكرامنننة  :يه تتتم الح تتزب باإلنس تتان ويول تته احت ارم تتا خاص تتا م تتن خ تتالل اهتمام تته
ب تتاألخالق والق تتيم والمقدس تتات وتش تتذيب ال تتنفس وه تتذا ي تتؤدي إل تتى الحف تتاظ عل تتى عت تزة وك ارم تتة وش تترف

اإلنسان على عكس الرؤية الغربية ذات الطابع المادي المجرد التي ال تؤمن بذلك وال تعمل به .

 -1اسننتقالل ووحنندة تركيننا  :يؤكتتد الحتتزب علتتى استتتقالل تركيتتا والمحافظتتة علتتى وحتتدتها وتحقيتتق
اإلخوة بين الشعب المسلم بأتراكه وأكراده والنهوض بالمصادر الوطنيتة واستتثمارها وتلبيتة احتياجتات
الشعب في أطار شعارات الحزب ( تركيا يطيب العيش فيها ) و ( تركيا رائدة ال تابعتة ) و ( تركيتا

عظيمة من جديد ) واقامة عالم جديد ينعم بالسلم والعدل واألمان والرفاهية .
ثالثا  :البرنامج السياسي لحزب الرفاه ( النظام العادل ) :

أذا كانتتت االيتتدولوجيا تمثتتل األطتتر الفكريتتة لألح تزاب السياستتية وتعبتتر عتتن الثوابتتت واألستتس

العليا للعقيتدة السياستية  ،فتان البترامج السياستية تمثتل الخطتط العمليتة لتحويتل األفكتار إلتى واقتع فتي
حيتتاة النتتاس ومعالجتتة المشتتكالت التتتي تترشتتح عنهتتا  .وبنتتاءا علتتى ذلتتك يتتأتي برنتتامج النظتتام العتتادل

الذي تبنتاه حتزب الرفتاه وطرحته علتى نطتاق واستع فتي حملتته االنتخابيتة عتام  . 0880يتراد بالنظتام

العتتادل ضتتمنيا النظتتام اإلستتالمي  ،لكتتن القيتتود الدستتتورية والق توانين تحتتول دون استتتخدام المصتتطلح
األخير  .وهذا النظام باألساس تشخيص لألوضاع االقتصادية وطترح الحلتول والمعالجتات لهتا وفتق

رؤية حتزب الرفتاه .

() 44

ويتوجز التزعيم اربكتان مفهتوم النظتام العتادل بتالقول ( بأنته نظتام ضتد الربتا

وليس ضد الربح  ،ضتد االحتكتار ولتيس ضتد المنافستة الحترة  ،ضتد التخطتيط المركتزي ولتيس ضتد

العدالة االجتماعية )

() 41

 .وقبل البحث في ماهيتة النظتام العتادل ومتدى أمكانيتة تطبيقته ،البتد متن

اإلشتارة إلتتى أن العديتد متتن المتراقبين اعتبتره مجترد يافطتتة شتعارات يفتقتتر إلتى الواقعيتتة خصوصتا فتتي

المستتائل الداخليتتة حيتتث يتعتتذر القيتتام بأحتتداث تغي ترات جذريتتة فتتي الدستتتور وحقتتوق الم ترأة وق توانين
الج تزاء  ،ألنهتتا معقتتدة ويحظتتى هتتذا ال ترأي بتتدعم واستتع ألن الحتتزب قتتد يكتتون بمقتتدوره أج تراء بعتتض
التعتتديالت ذات الطتتابع اإلستتالمي الشتتكلي متتع إمكانيتتة أحتتداث تغيتتر محتمتتل فتتي السياستتة الخارجيتتة

وتقوية العالقات مع العالم اإلسالمي  .فالمتصفح لبرنامج النظام العتادل يالحتظ للوهلتة األولتى بأنته
برنامج تطلعات خيالية أكثر منه برنامج إصالحات جذريتة لمتا يتطلتب أن يكتون الحتزب بمفترده فتي

السلطة مع انعدام التأثير التذي تمارسته القتوى العلمانيتة وفتي مقتدمتها الجتيش  .لكتن بصترف النظتر

عن واقعية البرنامج أو طوباويته  ،فقد حظي ببعض االهتمتام العتالمي  ،حيتث تصتدى للتعريتف بته
العتتالم األلمتتاني البروفيستتور ( الزل توا ) الحتتائز علتتى جتتائزة نوبتتل للعلتتوم وقتتدم محاض ترات عنتته فتتي

بعض الجامعات األوربية كجامعة فينا ونوتردام وأنشأ معهدا باسم النظام العادل .
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ماهية النظام العادل :

يتكون النظتام العتادل متن جتزئيين  .الجتزء األول بعنتوان ( التشتخيص  -:األستباب الحقيقيتة

لألوضاع الحالية في تركيا ) والجزء الثاني هو المعالجات

 -0التشنننخيص  :يوضتتح برنتتامج النظتتام العتتادل المعضتتالت التركيتتة بتتالقول بتتان األستتعار ترتفتتع

باستتتمرار ويتتزداد الضتتيق بارتفاعهتتا متتا يجعتتل الماليتتن يعتتانون الحرمتتان كتتونهم دون مستتتوى الفقتتر
وطعتتامهم ال يزيتتد عتتن الخبتتز وتحتتيط إط تراف المتتدن التركيتتة طبقتتات معدمتتة تفتتتش عتتن غتتذائها فتتي

أكياس القمامة والبطالة تعم البالد  .وأعراض ومظاهر تلتك المعضتالت التركيتة تتجستد وفتق النظتام
العادل في :

( )41

* ست ت ت ت تتوء المعيشت ت ت ت تتة  :الفقر والبطالة

الغالء وقلة المال

عدم تكافئ الفرص

التضخم

الرشوة

عتتدم الت توازن فتتي توزيتتع االستغالل

الثروة

التملق

االنحالل الخلقي

الطبقات المسحوقة

التراجع نحو األسوء

ويخلص البرنامج إلى أن مشكالت تركيا تتحتدد فيمتا استماه التزعيم اربكتان بجتراثيم النظتام ال أرستمالي
() 49

الخمسة :

أ -الربا  :فالنظام القائم في تركيا حاليا هو نظام ربوي رأسمالي وهو نوع من االستتعمار الحتديث و
فمعظتتم النتتاس عنتتدما يقومتتون بتتأي مشتتروع يقترضتتون متتن البنتتك بالفائتتدة وهتتي عاليتتة جتتدا وتضتتاف

للمصاريف وعند بيع السلعة يتحملها الرجل الفقير .

ب -الضرائب المجحفة  :في تركيا نظام الضرائب غير عادل  ،الضريبة يدفعها الرجل الفقير ألنها
ال تحسب على الثروة وانما على الدخل الذي يأتي من بيتع الستلعة التتي يشتتريها الرجتل الفقيتر وهتو
يدفع ضمن ثمنها جزءا من الضريبة .

ت -صننا النقننود بننال رصننيد  :حيتتث ال يكتفتتي هتتذا النظتتام بالربتتا الفتتاحش والضترائب التتتي يفرضتتها
على ال مواطنين الفقراء بل أنته يعمتد إلتى طباعتة البنكنتوت بتدون رصتيد وهتذا يجعتل النقتود بتال قيمتة
وأستتعار الستتلع ترتفتتع بتتنفس النستتبة التتتي تطبتتع بهتتا أوراق البنكنتتوت بتتدون رصتتيد  ،ومتتن ثتتم فتتالنقود
تسقط قيمتها بنفس النسبة والقدرة الشرائية للعملة تسقط أيضا بنفس النسبة وهكتذا ففتي ستبيل التديون

والربا الخارجي تخسر األمة مدخراتها وتفقد قيمة أموالها .

ث -المقايضننة ( سننعر التبننادل )  -:عنتتدما يقتتوم البنتتك المركتتزي بتحديتتد ستتعر التتدوالر مقابتتل الليترة
التركية فأن هذه العملية تخفض من قيمة المال الذي يملكه أي شخص والحكومتات التتي تمثتل فكتر
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األمة تخضع لصندوق النقد الدولي وتجعل العملة الوطنية دائما في انخفاض  .فأحد مكروبات هتذا
النظام الحاكم الذي يسحق الناس هو ( سعر التبادل ) الذي تستجيب فيه الحكومات التابعتة ألوامتر

صندوق النقد الدولي .

ج -القروض  :يضطر الشعب إليداع مدخراته في البنوك  .لكن اإلقراض تتحكم فيه البنوك بشتكل
كيفي فال تمنحهتا أال لمجموعتة صتغيرة هتم فتي الغالتب متن كبتار التجتار أو اليهتود أو التذين يتدعون
النظام  ،وهذه المالين التي يأخذونها من البنوك بدون حستاب هتي التتي تتراق علتى طريتق اإلستراف

والفساد والعلو في األرض في الفنادق الضخمة والسهرات الماجنة سيما وأن معظم القروض ال تعاد
إلى البنوك فيجعلها في النهاية قتروض ميتتة يتدفعها فتي األختر الفقتراء  .أن هتذه الجتراثيم تتؤدي فتي

منظتتور حتتزب الرفتتاه إلتتى جعتتل النتتاس عبيتتد وتستتلبهم كتتل متتا يملكتتون فظتتال عمتتا تستتببه متتن تخريتتب
لتركيتتا فتتي الجوانتتب المعنويتتة واألخالقيتتة إضتتافة إلتتى الخستتائر الماديتتة  .وألن كتتان الدستتتور التركتتي
يدعو إلى تطبيق النظام االقتصادي العادل من ختالل تأكيتده علتى المستاواة والمعاملتة المتكافئتة فتي

متتنح الفتترص للجميتتع ومنتتع االستتتغالل أال أن حتتزب الرفتتاه ينظتتر إلتتى ذلتتك باستتتخفاف ويعتبتره مجتترد

حبر على ورق  ،كما أن الواقع الفعلي يعزز رؤية الرفاه  .ونضير ذلك فأن ضمان الحقوق بموجب
البرنامج العادل يمكتن أن تتحتدد ( بحتق الحيتاة وحفتظ النستل  ،وحتق التملتك  ،وحفتظ العقتل وحمايتة

العقيدة ) وفي ذات الوقت فأن توفير الفرص المتكافئة للجميع خصوصا العمل يتؤدي إلتى الحتد متن

البطالة .

 -2المعالجات  :في الجزء الثاني وهو بعنوان ( النظام االقتصادي العادل -:العالج ) يحدد الرفاه
أستتس النظتتام االقتصتتادي العتتادل متتن ختتالل متتا يتتأتي  :أ -تحديتتد األستتس العامتتة لوظيفتتة الدولتتة -:
حيتتث أن واجتتب الدولتتة تتتأمين وتنظتتيم الختتدمات التتتي تستتهل للم تواطنين األعمتتال االقتصتتادية التتتي

يقومتتون بهتتا بشتتكل مباشتتر أو عتتن طريتتق الشتتركات والمجموعتتات وهتتذا يعنتتي بتتأن الدولتتة تضتتطلع
باألعمال الرئيسية خصوصا في مجال تأمين الطاقة والماء والطرق والصحة والتعليم باإلضتافة إلتى
الصناعة اإلستراتيجية والدفاع .

ب -تنظيم االستهالك واإلنتاج  -:يعمل النظام العادل على تنظيم االستهالك و اإلنتاج شريطة أن
ال يتحقق الظلم واإلسراف في االستهالك على حساب اإلنتاج .

ت -منتتع الربتتا وجعتتل النقتتد يستتاوي الستتلعة  :يؤكتتد النظتتام العتتادل علتتى موضتتوع مستتاواة النقتتد للستتلع
بحيث يتتم تثبيتت الستعر علتى قاعتدة العترض والطلتب حتتى يصتبح بإمكتان الفترد تحويتل ستلعته إلتى

نقود أو نقوده إلى سلع وهذا يجعل السعر ثابت لجميع الناس .
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ث -القتتروض بتتدون فوائتتد  :فتتي النظتتام العتتادل تختفتتي كليتتا الفوائتتد علتتى القتتروض  .والقتتروض هتتي
علتتى أنتواع عديتتدة منهتتا القتتروض مقابتتل الحقتتوق المكتستتبة والقتتروض مقابتتل العمتتل والقتتروض مقابتتل

الرهن والقروض مقابل الضرائب المدفوعة والقروض مقابل المشاريع والقروض مقابل السندات.

ج -تقنتتين الض ترائب  :النظتتام العتتادل ي ترفض أعطتتاء الحتتق للدولتتة بجمتتع الض ترائب متتن الم تواطنين
بدون تحديد وفي قناعتة النظتام أن الضتريبة يجتب أن تؤختذ مقابتل الختدمات التتي تؤديهتا الدولتة متن

اجل زيادة اإلنتاج  ،بمعنى أن الضريبة مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة .

د -ضمان السالم االجتماعي  :النظام العادل يسعى إلى تحقيق السالم االجتماعي من ختالل عتدم
دفع المواطن لألموال مقابل التقاعد والتتامين  .وفتي حالتة التتامين والبطالتة يحصتل كتل إنستان علتى

نسب محددة من الراتب  ،لكن الرواتب التي تدفع للعاطلين والمتقاعدين تدفع من الميزانية العامة.

ه -أطالق النسل  :يرفض النظام العادل تحديد النسل وتقليل عدد الشباب وزيتادة عتدد كبتار الستن
والمتقاعدين كما هو الحال في النظام الرأسمالي .

و -القضتتاء علتتى التضتتخم  :عنتتد تطبيتتق النظتتام العتتادل ستتترخص األستتعار ويختفتتي التضتتخم لتتن
األسعار ستكون ارخص من باقي الدول في ظل التوزيع العادل للثروة وزوال البطالة .

جملة كلية الرتبية األساسية

937

العدد الثاني والسبعون 1122

ماابعد ااكعاليةبل ااصعوعالل ا ي عالةااكلسعلسيااي عال بي ا ع ا ع عك اابعع(( رايااصع ا ع دااصعراااهعال ااب ع(ا ياايم ع ع

3891ع–ع3889ع ع ..........................................................................................ع ابضلعكبظمعر ن

النظام العادل والديمقراطية

لعل األطروحة األهم في النظام العادل هي الديمقراطية  ،ويوضتح مهنتدس النظتام العتادل (

د .سليمان غولة ) الديمقراطية بأنها ليست نظام انتخابات تجتري كتل خمتس ستنوات كمتا هتو الحتال

أالن في تركيا ويتكأ على نظ ام األكثرية حيث ال نظتام أكثريتة فتي النظتام العتادل بتل ائتتالف وطنتي
يعترف ويصون حق األقلية في ظل استتحقاق األغلبيتة  ،االعتتراف بحتق غنمته ( شتاة ) واحتدة إلتى
() 48

جانب  88غنمه من أصل مئة .

والشخص في مفهتوم النظتام التديمقراطي العتادل يستتطيع دون

التع تترض ل تتألذى أن يغي تتر بحري تتة مجموعت تته أو مكان تته واذا ك تتان ذو ق تتوة كافي تتة يس تتتطيع أن يؤس تتس

مجمتتوع أو موقعتتا  .واالنتخابتتات فتتي نظتتر د .غولتتة صتتيغة متطتتورة لستتيطرة القتتوي (الغنتتي ) التتذي
تخافه الناس فتنتخبه .

( )11

أما الزعيم اربكان فينظر إلى الديمقراطية على انها وسيلة وليست غاية

فالغاية عنده تحقيق السعادة للناس  ،وفي هذا الصدد يقول ( يجب أن ال ننسى أبدا أن الديمقراطيتة
واسطة وليستت غايتة  ،فالغايتة هتي إقامتة نظتام الستعادة  ،وتحتت أستم الديمقراطيتة يختتار هتذا فتالن
وذاك فالن  ،لكن إذا كانت النتيجة قيام نظام ظلم فال تبقى قيمة لهذه االنتخابات واألشكال المنبثقة

عنها .

() 10

النظام العادل والسياسة الخارجية :
حدد حتزب الرفتاه فتي برنامجته ( النظتام العتادل ) خمتس محتاور لتحقيتق رؤيتته فتي مضتمار

عالقت تتات تركيت تتا وسياست تتتها الخارجت تتة مت تتن خت تتالل :

() 12

أ -تشت تتكيل منظمت تتة األمت تتم المتحت تتدة للت تتدول

اإلسالمية بتين التدول والشتعوب اإلستالمية  ،الهتدف منهتا تحويتل العتالم اإلستالمي إلتى كتلتة عالميتة

واحدة ومؤثرة

ب -تشكيل منظمة التعاون والدفاع المشترك للدول اإلسالمية تعمل على وقف الظلم ومنتع التحتدي
.

ت -تشكيل منظمة واتحاد السوق المشتركة للدول اإلسالمية .
ث -االنتقال إلى إيجاد وحدة نقد مشتركة للدول اإلسالمية .

ج -تشكيل منظمتة التعتاون الثقتافي للتدول اإلستالمية بهتدف التنستيق متع جامعتات التدول اإلستالمية
ومعاهدها ومراكز أبحاثها .

رابعا  :القاعدة االجتماعية للحزب

تتحتتدد القاعتتدة االجتماعيتتة لألح تزاب السياستتية فتتي الغالتتب تبعتتا لتوجهاتهتتا الفكريتتة وبرامجهتتا

السياس تتية واالجتماعي تتة  .م تتن هن تتا ف تتأن التوجه تتات اإلس تتالمية لح تتزب الرف تتاه ح تتددت مالم تتح قاعدت تته
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االجتماعيتة متتن الناحيتتة المبدئيتتة بجمهتور المتتتدينين فتتي الريتتف وأتبتاع الجماعتتات الدينيتتة كالنورستتية

والنقش تتبندية وك تتذلك المع تتادين للتوجه تتات العلماني تتة فض تتال ع تتن الطبق تتات الوس تتطى م تتن البرجوازي تتة

الص تتغيرة الت تتي تظ تتم المق تتاولين الص تتغار والحت ترفيين ( األص تتناف ) ف تتي األنض تتول وص تتغار العم تتال
والفالحتتين  .غيتتر أن النجاحتتات الهائلتتة التتتي حققهتتا الحتتزب منتتذ مطلتتع التستتعينيات وتبتتوؤه المركتتز

األول بين األحزاب التركية في انتخابات عام  ، 0881تؤشر أتساعا كبي ار فتي قاعدتته الشتعبية ممتا

يتطلب البحث والتحليل  .عال أن ما يقتضي اإلشارة هو أن نجاحات الحتزب ال تترتبط  ،كمتا يشتير

ال تتبعض ب تتاإلفالس السياس تتي لألحت تزاب العلماني تتة وخيب تتة أم تتل الجم تتاهير التركي تتة به تتا  ،وانم تتا يت ترتبط

بعوامتتل عديتتدة داخليتتة وخارجيتتة نجتتح الحتتزب فتتي توظيفهتتا لتعزيتتز قاعدتتته الشتتعبية  .فعتتال الصتتعيد

التتداخلي شتتهدت تركيتتا فتتي الثمانيني تات نم توا مت ازيتتدا للظتتاهرة اإلستتالمية بشتتكل غيتتر مستتبوق دفعتتت
بتتالبعض لتستتميتها بتتالطفرة اإلستتالمية أو فت ترة اإلحي تتاء اإلستتالمي الثانيتتة  .وال ريتتب أن هتتذا النم تتو

للظتتاهرة اإلستتالمية ي ترتبط بسياستتات ( أوزال ) االقتصتتادية ذات الطتتابع الليب ارلتتي وممارستتته الدينيتتة

التتتي أتاحتتت فرصتتا واستتعة لتتيس لنمتتو المشتتاعر الدينيتتة وانمتتا لنمتتو اإلستتالم السياستتي  ،وفتتي ذات

الوقتت أدت إلتتى تأستتيس بنتتوك ومؤسستتات ماليتتة تمتارس العمتتل المصترفي علتتى أستتس أستتالمية دون

فوائتتد بنكيتتة باعتبتتار ذلتتك ضتتمن حريتتات العمتتل الختتاص .

( )11

كمتتا تتتم الستتماح بقيتتام مؤسستتات

األوقتتاف وبوجتتود شتتركات ومشتتروعات أستالمية اقتصتتادية  ،وبالمحصتتلة قتتاد ذلتتك إلتتى ظهتتور قطتتاع
رأسمالي يهيمن عليه الرأسماليون اإلسالميون  .باإلضافة إلى ذلتك فتان سياستات ( أوزال ) تمختض

عنها ظهور فئات جديدة من أصحاب األعمال في المراكز الريفية والحضرية المنتشرة في األنضول
فيمتتا توجتته إلتتى المتتدن الرئيستتة لكبيترة بحثتتا عتتن فتترص فتتي التوستتع والنمتتو  ،لكتتن فتترص هتتذه الفئتتات
الجديتتدة فتتي التعبيتتر عتتن نفستتها سياستتيا واجتماعيتتا كانتتت محتتدودة فتتي ظتتل محاصترة وهيمنتتة الطبقتتة
السياسية العلمانية والجماعات االقتصادية التي نشأت في كنفها مما جعل تلك الفئات الجديدة تتجته

ص تتوب ح تتزب الرف تتاه وتم تتنح أصت تواتها لت ته .

() 14

بجان تتب ذل تتك ف تتان ح تتزب الرف تتاه اتج تته من تتذ أواخ تتر

الثمانينيات بالتركيز على مدينة اسطنبول مستهدفا جتذب تأيتد الطبقتة الجديتدة المتعلمتة والتتي كانتت

جتتزءا منهتتا قتتد تلقتتى تعليمتته وثقافتتته بمتتدارس ( أمتتام – خطيتتب ) الدينيتتة ولتتديها تطلعتتات اقتصتتادية

واجتماعية وسياسية ترى في حزب الرفاه وسيلة لتحقيقها .

( ) 11

وفي ذات الوقتت نجتح حتزب الرفتاه

فتتي استتتغالل اتستتاع الفج تتوة بتتين األغنيتتاء والفق تراء بس تتبب السياستتات االقتصتتادية االوزاليتتة وفق تتدان
التوازن االجتماعي وضئالة الضمانات االجتماعية والتأمينات الصتحية واإلستكان والختدمات  ،وممتا

ساعد الرفاه في ذلك حصوله علتى مستاعدات ماليتة ضتخمة تلقاهتا متن مؤسستات اقتصتادية خاصتة
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تنتمتتي لمتتا ستتمي ( ب ترأس المتتال األخضتتر ) حيتتث تتتم توظيتتف اةالف متتن أبنتتاء الطبقتتة المتوستتطة

الجديدة باإلضافة إلى تقديم مستاعدات عينيتة للمهمشتين اقتصتاديا واجتماعيتا تجستد بإعطتاء الستكن

الرخيص لطالب الجامعة وتوفير فرص عمل مقبولة للخريجين منهم فتي وقتت عجتزت الدولتة بستبب
أزماتهتتا االقتصتتادية المتعاقبتتة فتتي استتتيعابهم  ،كمتتا لجتتا الحتتزب إلتتى تقتتديم القتتروض الحستتنة إلتتى

أصحاب المحال التجارية وصغار التجار ورجال األعمال  ،ونشط كادره النسوي في أعانة األمهات

واألرامل على مواجهة مشكالت التكيف االجتماعي وأعباء الحياة االقتصادية .

() 11

وجتدير بالتذكر

أن الفعاليات الدينية كانت قد بدأت بتالخروج للعمتل السياستي واالقتصتادي العتام فتي عهتد ( اوزال )

في أعقاب التحول نحو تعزيز القيم الروحية في المجتمتع بعتد انقتالب  0891باإلضتافة إلتى الفئتات

والطبقات االجتماعية المشار أليهتا  ،فتان حتزب الرفتاه نجتح فتي استتقطاب النتازحين متن الريتف إلتى
المدن الذين شكلوا أحزمة تحيط بإطراف المدن الكبرى وكونوا ( متدن الصتفيح ) وهتؤالء يعتانون متن
أعبتتاء الحيتتاة الجديتتدة بانعكاستتاتها االقتصتتادية واالجتماعيتتة والنفستتية ويشتتكلون متتا يزيتتد عتتن نصتتف

ستتكان اس تتطنبول  .وينظتتر المت تراقبين بإعجتتاب ش تتديد إلتتى دور رابط تتة الصتتناعيين ورج تتال اإلعم تتال
المستقلين اإلسالمية (  * ) MUSIADالتي ضمت اةالف من صغار ومتوسطي رجال اإلعمال
اإلسالميين واحتوت على نحو  01أالف شركة أسالمية أطلقت على نفسها ( نمور األنضول ) وقد
لعبت هذه الرابطة دو ار حيويا في تعزيز القاعدة الشعبية للرفتاه .

( )11

وعلتى الصتعيد التداخلي أيضتا

كانت لمواقف حزب الرفاه متن المستألة الكرديتة دو ار هامتا فتي تعزيتز قاعدتته الشتعبية كونته ال يترجح

الح تتل العس تتكري للقض تتية الكردي تتة ويط تترح أن تك تتون المعالج تتة ض تتمن ( األخ تتوة اإلس تتالمية ) .

() 19

فضتتال عتتن ذلتتك فتتان األك تراد األت تراك فتتي المتتدن غيتتر الكرديتتة التف توا حتتول حتتزب الرفتتاه اإلستتالمي
خاصة في اسطنبول التي يتواجد فيها (  ) 1 -2مليون كتردي وصتوتوا لته ألنهتم يترون فيته الحتزب
الوحيتد الستتاعي إلتى دمجهتتم فتي الكتلتتة الستكانية دون أن يتخلتوا فتي المقابتتل عتن انتمتتائهم الكتتردي .

() 18

وساهم انهيار القوى اليسارية والشيوعية بعد ستقوط االتحتاد الستوفييتي عتام  0880فتي تصتدع

اليستتار فتتي تركيتتا ممتتا أعطتتى فرصتتة مثاليتتة لحتتزب الرفتتاه لجتتذب الفئتتات الفقي ترة الكادحتتة عبتتر تبنتتي

شعارات اليسار واالشتراكية اإلسالمية ( والنظام العادل) وطرح مفاهيم العدالة االجتماعيتة والمستاواة

وفي هذا الصدد يؤكد الزعيم اليساري العلماني (اجاويد) على عامل انهيار اليسار في صعود حتزب
الرفاه كون الجماهير تتجه صوب األحزاب األصولية في المحن كمتا حصتل فتي الج ازئتر ولبنتان .

)11

(

من جانب أخر فأن نجاح ( الرفاه ) بإدارة البلديات كتان متن بتين العوامتل المهمتة التتي ستاعدت

على توسيع قاعدتته الشتعبية  .ويالحتظ هنتا بشتكل مهتم براغماتيتة حتزب الرفتاه وتكيفته متع متطلبتات
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الحياة العملية  .فهو لم يقتصتر علتى الجمتاهير المتدينتة بتل تعتدى ذلتك إلتى كتل متن يظهتر انجتذابا

لحزب الرفاه حتى عمد إلى ضم أحدى الطبيبتات الجمتيالت الستافرات و أطلتق عليهتا ( شتيلر الرفتاه

)  ) 10 ( .ولعبت بعض العوامل الخارجية دو ار مهمتا فتي تعزيتز قتوة حتزب الرفتاه وحولتت قستما مهمتا
متن النتاخبين األتتراك إلتى دعمته  .وتشتكل قضتية البوستنة والهرستك أهميتة بالغتة فتي التتأثير لصتالح

حزب الرفاه حيث وجدت تركيا نفسها معنية بها إلى أقصى درجة وبدا الجميع يتحتدث عتن األستاس
التديني للمشتكلة ورغبتة الغتترب فتي قمتع الوجتود اإلستتالمي فتي أوربتا والبلقتان وقتتد وظتف حتزب الرفتتاه
هذه المسألة وركز عليها في حملته االنتخابية  .ومع ذلك فان البعض يعزو نجاحات توستع القاعتدة

االنتخابية لحزب الرفاه إلى العديد من األسباب ومنها -:

( )12

 -0رفض الناخبين لألحزاب الفاسدة التي تولت السلطة قبل حزب الرفاه .

 -2جاذبية الشعارات الدينية التي أستخدمها الحزب وتأثيرها على بسطاء الناس .
 -1شراء الحزب ألصوات الناخبين بفعل الدعم الشعبي الواسع .

خالص تتة الق تتول أن القاع تتدة العريض تتة الت تتي أكتس تتبها ح تتزب الرف تتاه وأهلت تته لتق تتدم ص تتفوف األحت تزاب
السياسية األخرى لم تقتصر على جماعة دون أخرى وال على طبقة دون غيرهتا وجعلتت متن الحتزب
بختتالف كتتل األح تزاب األختترى ذا حضتتور قتتوي فتتي معظتتم المنتتاطق التركيتتة علتتى اختتتالف أعراقهتتا

ومذاهبها ومستوياتها االقتصادية ما دفع بالزعيم ( اربكان ) إلى القول بان حزبه الوحيد القادر على

تقديم سياسة تجمع كل البالد وتقدم العالج لمختلف مشكالتها .

() 11

املبحث الثالث
حزب الرفاه من املعارضة إىل السلطة

شتتهدت تركيتتا ختتالل فت ترة التستتعينيات العديتتد متتن التطتتورات التتتي عتتززت المركتتز السياستتي

لحتتزب (الرفتتاه) اإلستتالمي  .فحتتزب (التتوطن األم) التتذي انفتترد بالستتلطة طيلتتة فت ترة الثمانينيتتات بتتدا
يتراجع سياسيا منذ عام  0898بعتد تخلتي زعيمته ( أوزال) عتن رئاستة الحتزب بستبب انتخابته رئيستا

للجمهوري تتة ف تتي  10تشت ترين أول  0898وم تتع ع تتدم ق تتدرة القي تتادة الجدي تتدة للح تتزب ف تتي الحف تتاظ عل تتى
التيتارات السياستتية المختلفتتة داختل الحتتزب  ،وظهتتور حتتزب ( الطريتق الصتتحيح ) برئاستتة (ديمريتتل )
كمن تتافس ش تتديد لح تتزب ( ال تتوطن األم )  ،أدى إل تتى ت ارج تتع كبي تتر للح تتزب و انخف تتاض أصت تواته ف تتي

االنتخابتتات المحليتتة متتن  %41إلتتى  .. %22بالمقابتتل نجتتح حتتزب ( الرفتتاه ) فتتي اجتتتذاب معظتتم
األص توات اإلستتالمية التتتي كانتتت تتتذهب إلتتى حتتزب ( التتوطن األم ) ستتيما بعتتد انتختتاب ( مستتعود

يلم تتاز ) لرئاس تتة الح تتزب األخي تتر عل تتى حس تتاب المرش تتح اإلس تتالمي ( محم تتد كيس تتلير) الم تتدعوم م تتن
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الرئيس ( أوزال )  .والمعروف أن ( يلماز ) علماني متشدد ال يحظى بالرضتا والقبتول فتي األوستاط

اإلسالمية

( )14

 .في ذات الوقت نجح حزب ( الرفاه) في االستفادة متن تبعثتر القتوى اليستارية فتي

ثت تتالث أح ت تزاب هت تتي ( حت تتزب الشت تتعب الجمهت تتوري ) برئاست تتة ( دينت تتز بايكت تتال ) و ( حت تتزب اليست تتار

الديمقراطي ) برئاسة ( اجاويد ) و( الحزب الشتعبي االجتمتاعي ) برئاستة (اردال أينونتو )  .ومتن
جانب أخر نجح حزب ( الرفاه ) في استغالل اةثار السلبية الناجمة عتن انهيتار االتحتاد الستوفييتي

وكتلته الشيوعية عام  0880وانعكاساتها علتى الحركتة اليستارية داختل تركيتا متن ختالل حمتل اريتات
العتتدل االجتمتتاعي والمستتاواة وتقتتديم نفستته باعتبتتاره المتتدافع عتتن العمتتال والح ترفيين وصتتغار التجتتار

والمعتتدمين  ،ورفتتع شتتعارات اليستتار كشتتعار االشتتتراكية اإلستتالمية والنظتتام الع تادل التتذي أطلقتته علتتى

برنامجه السياسي

( ) 11

 .ومحصلة ذالك حصاد (الرفاه ) ألصوات اليسار العلماني باإلضتافة إلتى

األص توات اإلستتالمية التتتي كانتتت تتتذهب لصتتالح ( التتوطن األم )  .ويمكتتن اإلشتتارة أيضتتا إلتتى أن (

الرفتتاه ) استتتفاد متتن استتتغالل جتتذوة التتروح اإلستتالمية الناشتتئة عتتن قيتتام تحتتالف دولتتي تقتتوده الواليتتات

المتحتتدة لضتترب الع تراق عتتام  0880وانج تراف ال ترئيس ( أوزال ) الكامتتل فتتي صتتف التحتتالف  ،متتا
عتتزز متتن مركتتز ( الرفتتاه ) السياستتي  .وبنتتاءا علتتى ذلتتك فتتأن التستتعينيات شتتهدت تصتتاعدا متواصتتال

لحزب ( الرفاه ) توج بتشكيله الحكومة االئتالفية عام . 0881

أوال  :تصاعد النفوذ السياسي لحزب ( الرفاه )
 -0االنتخابتتات العامتتة ت-: 0880/ 0

جتترت االنتخابتتات العامتتة فتتي  08ت 0880 0وشتتارك

فيها ( حزب الرفاه ) مع خمسة أحزاب سياسية أخرى ودخل الحزب االنتخابات ضمن تحالف قتومي أطلتق

عليه التحالف المقدس الذي ضمه مع ( حزب العمتل القتومي ) و ( حتزب الديمقراطيتة اإلصتالحية) بهتدف

تجتاوز حتتاجز إل % 01

( ) 11

 .وقتتد أستتفرت نتتتائج االنتخابتتات عتتن حصتتول ( حتتزب الطريتتق الصتتحيح

 )DYDعلتتى  019مقعتتد وحتتزب ( التتوطن األم

ال تتديمقراطي SHP

 ) ANAPعلتتى  019مقعتتد و ( الحتتزب الشتتعبي

) عل تتى  91مقع تتد  ،فيم تتا حص تتل التح تتالف الق تتومي عل تتى  12مقع تتد

( ) 11

 .وبع تتد

االنتخابتتات مباشترة أنستتحب شتريكي التحتتالف القتتومي وأصتتبح لحتتزب الرفتتاه  41مقعتتد برلمتتاني تشتتكل نستتبة

 %9،8من مقاعد البرلمان وبات يحتل المرتبة الرابعة بين األحزاب الممثلة في البرلمتان

( ) 19

 .وبترغم أن

نتائج االنتخابات لم تنطوي على مفاجآت كبيرة لكنها أشرت بداية صعود اإلسالم السياسي  ،وأعتبر الرفتاه

الفتتائز األكبتتر فيهتتا وهتتذا متتا دفتتع بتتاألحزاب العلمانيتتة إلتتى االهتمتتام بالقضتتايا الدينيتتة بقصتتد ستتحب القتتوى
المؤيدة لحزب الرفاه  .وفي هذا السياق تقدم نائب علماني باقتراح مشروع قتانون يرمتي إلتى تعطيتل التدوائر

الحكومية لتمكين الموظفين من أداء صالة الجمعة
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سياستيا عنتتدما حصتتل فتتي انتخابتتات المجتتالس البلديتتة فتتي بعتتض دوائتتر استتطنبول وأزميتتر واألناضتتول التتتي

جرت في  0ت 0882 2على  % 24،1من األصوات

() 11

 .أن نتائج الرفاه أشرت بزوغ مرحلة جديدة

في الحياة السياسية في تركيا انعكست على القوى اإلسالمية التي لم تعد تكتفي بالحق فتي طلتب المشتاركة

فتتي العمليتتة السياستتية وانمتتا بتتدأت تطالتتب بتتالحق فتتي تقستتيم الستتلطة نفستتها  .وقتتد عتتزى التتزعيم ( أربكتتان )
نجاحات حزبه إلى ما يأتي

() 10

-:

أ -أن الرفاه حزب مؤمن وهو العالج ألالم تركيا من الفساد

ب -حزب الرفاه حزب متكامل

ج -أن كتوادره حققتتت نجاحتتات عظيمتتة فتتي أدارة البلتتديات وكانتتت متتثال للن ازهتتة واالستتتقامة ممتتا أثتترت علتتى

دعم الناخبين للحزب في ت0882 /2

أن حتزب الرفتاه أدرك المرحلتة الجديتدة فتي الحيتاة السياستتية فتي تركيتا لتذالك عقتد العتزم علتى تحقيتتق

نجاحات أكبر فخالل المؤتمر العام الثالث للحزب الذي أنعقد فتي  01ت ، 0881 0حتدد التزعيم (
أربكان ) مهمات الحزب في المرحلة المقبلة بالفوز في االنتخابات البلدية المقبلة المقرر أجرائها في

مارس  0884بعدما أصبح حتزب الرفتاه أكبتر األحتزاب فتي تركيتا وأمتل الشتعب الوحيتد  .وفتي هتذا
المتتؤتمر تتتم انتختتاب التتزعيم ( أربكتتان ) رئيستتا للحتتزب باإلجمتتاع كمتتا تتتم أق ترار ( النظتتام العتتادل )

كبرنامج سياسي للمرحلة المقبلة وأعلن التزعيم ( أربكتان ) فتي هتذا المتؤتمر بتأن هتدف حزبته تحقيتق

السعادة والرفاهية لكل فرد ويجب منح حقوق متساوية للجميع

( ) 12

.

 -2االنتخابتتات البلديتتة آذار  -:0884فتتي  21آذار  0884جتترت فتتي تركيتتا انتخابتتات بلديتتة
شتتارك فيهتتا حتتزب الرفتتاه إلتتى جانتتب (  ) 02حتتزب سياستتي أختتر  .وحقتتق الرفتتاه فيهتتا الفتتوز فتتي 29

بلدي تتة محافظ تتة م تتن أص تتل  11بلدي تتة بينه تتا اس تتطنبول وأنقت ترة  .كم تتا ف تتاز ف تتي  104بلدي تتة متوس تتطة

وصغرى وبلغ مجموع األصوات التي حصل عليها نحو(  1ماليين ) صوت تشكل نسبة % 08،0
من مجموع األصوات

() 11

 .وبالرغم من أن الحزب أحتل المركز الثالث من حيث نستبة األصتوات

التتتي حصتتل عليهتتا كمتتا فتتي الجتتدول المرفتتق رقتتم ( ، )0أال أن اةراء تجمتتع علتتى انتته كتتان ال ترابح
األكبتتر فتتي االنتخابتتات وعبتترت األوستتاط السياستتية واإلعالميتتة فتتي تركيتتا وخارجهتتا عتتن دهشتتته متتن
الفوز المفاجئ لحزب الرفاه ونظرت إليه على انه ينذر بتغير سياسي جذري في تركيا .

معطيات فوز الرفاه في االنتخابات البلدية :

أظهرت نتائج االنتخابات سيطرة كبيرة لحزب الرفاه في أهم المدن التركية كاسطنبول  /أنقرة

 /ديار بكر  /أرضروم  /قيصرى  /كوتاهيه  /قونية  /مالطيه  /موش  /بنكول  /مترعش  /نوشتهر
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 /صقاريا  /سيواس  /توقاظ /وان  /باطمان  /وغيرها من المدن المهمة

( )14

 .وتبدو الداللة األهم

بالنستتبة لمعطيتتات فتتوز التتر فتتاه تتمثتتل فتتي نجتتاح الرفتتاه فتتي اجتتتذاب أكثتتر متتن  %41متتن أص توات

النتاخبين فتي المتتدن الكبترى ممتتن كتانوا قتتد صتوتوا فتتي انتخابتات  0898ألطتراف اإلتتالف الحتتاكم (
الطريتتق الصتتحيح – الحتتزب التتديمقراطي االجتمتتاعي الشتتعبي ) كتعبيتتر عتتن شتتعور النتتاخبين بعتتدم
الرضا عتن سياستة الحكومتة فتي التعامتل متع المشتكالت االقتصتادية واالجتماعيتة فتي التبالد  .كمتا

دللت النتائج التي حصل عليها الرفاه على تقدم هائل في زيادة شعبية الحزب ختالل ستنوات قليلتة .

فمتتا ب تتين انتخاب تتات  0898وانتخاب تتات  0884وص تتلت النس تتبة إل تتى  % 011فيم تتا تراجع تتت ش تتعبية
معظم األحزاب التركية األخرى كما في الملحق رقم  . 2وقتد علتق التزعيم (أربكتان) علتى فتوز حزبته

في هذه االنتخابتات بتالقول ( أن الشتعب التركتي قتال كلمتته وأختتار النظتام العتادل وأن الفتوز الكبيتر
التتذي حققتته حتتزب الرفتتاه انتصتتار للشتتعب التركتتي علتتى زم ترة المختلستتين ومصاصتتي التتدماء التتذين

يتحكمون في قوته وأن الشعب أختار الرفاه لتخليصه من أصحاب البطون الكبيرة )

( ) 11

.

وبقراءة دالالت البيانات االنتخابية فان حزب الرفاه يمكنته الحصتول علتى ثلتث المقاعتد النيابيتة عنتد
أجراء االنتخابات التشريعية .

عوامل نجاح الرفاه  -:يمكن تعليل عوامل نجاح الرفاه في االنتخابات البلدية بما يأتي

()11

:

أ -أن تعامل الرفاه الواقعي مع القضتية الكرديتة باعتبارهتا قضتية تقتضتي المعالجتة والحتزم متن ختال
اإلقترار بعتتدم التميتتز بتتين األتتراك واألكتراد وحتتل القضتتية وفتتق مبتتدأ اإلختتوة اإلستتالمية واعطتتاء الحتتق

لألكت تراد ف تتي التعل تتيم بلغ تتتهم وحقه تتم ف تتي وس تتائل اإلع تتالم ب تتالتعبير ع تتن ه تتويتهم الثقافي تتة ف تتي أط تتار

المحافظتتة علتتى وحتتدة التتبالد ومقاومتتة اإلرهتتاب  ،متتنح الحتتزب تأيتتدا قويتتا فتتي جنتتوب شتترق األنضتتول
ذات األغلبيتتة الكرديتتة .وتعزي ت از لموقفتته أعتترب حتتزب الرفتتاه عتتن أمكانيتتة التحتتاور متتع حتتزب العمتتال

الكردستاني  PKKأن كان في ذلك تجنيب للبالد الخسائر المادية والبشترية التتي تتكبتدها منتذ عتام
 0894وقتتد نتتوه الحتتزب إل تتى أن الغتترب يقتتدم التتدعم واإلس تتناد ل  PKKبهتتدف استتتمرار التن تتاحر
واالنقسام في تركيا

() 11

.

ب -قيام الرفاه في حملتته االنتخابيتة بطترح مبتدأ المستاواة بتين الشتيعة والستنة بتأكيتده علتى حتق أي
مواطن تركي بحق الحياة بموجب العقيدة الذي يختارهتا وأن الحتزب يهتدف إلتى إحتالل الستعادة لكتل

فرد ويجب منح حقوق متساوية للجميع ز

ج – يتميتتز الرفتتاه عتتن معظتتم األح تزاب التركيتتة بحستتن التنظتتيم واالنتشتتار والدعايتتة وأتستتاع قاعدتتته
النسائية وأصبحت أقطاب الرفاه الرئيسية تتشكل من ( التقنيون  /المثقفون  /المرأة ) .
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د – األداء النظي تتف لكت توادر الرف تتاه ف تتي أدارة البل تتديات والم تتدن الكب تترى حي تتث أح تتس الش تتعب الترك تتي
بالخدمات التي قدمها رؤساء بلتديات الرفتاه حتتى صتاروا نمتاذج يحتتذون بهتا مقارنتة بالفشتل التذريع

لألحزاب األخرى في أدارتها للشؤون البلديتة وانغماستها بالرشتاوى واالختالستات والغترق فتي التديون

)19

(

.

ه -نجتتاح الحتتزب فتتي استتتقطاب جمهتتور متتدن الصتتفيح وأحزمتتة البتتؤس فتتي أط تراف المتتدن الكبي ترة
خاصة اسطنبول التي يشكل فيها هؤالء أكثر من نصف السكان .

و -تصدع أحزاب اليمين واليسار وتناحرها وفشلها في تقديم برنامج توافقي مقنع يرضي الناخبين .

 -1انتخابات ا 7881 / 7وتحوالت المشهد السياسي في تركيا :

تستتارعت التطتتورات فتتي تركيتتا منتتذ عتتام  0881علتتى نحتتو غيتتر مستتبوق  .ففتتي  01نيستتان

 0881تتتوفي الترئيس ( أوزال ) بشتتكل مفتتاجئ وتتترك ف ارغتتا سياستتيا كبيت ار  ،واألزمتتة االقتصتتادية فتتي
تصاعد انعكست في االرتفاع الحاد في سعر صرف التدوالر التذي بلتغ  11ألتف ليترة تركيتة وافتالس

العديد من الشتركات التركيتة الصتغيرة وارتفتاع نستبة التضتخم التتي زادت عتن  % 11عتام ، 0881
فيمتتا الحكومتتة االئتالفيتتة برئاستتة ( شتتيلر ) أصتتبحت مشتتلولة عقتتب االنتخابتتات البلديتتة عتتام 0884

وانسحاب العديد من نواب حزب ( شيلر ) الطريتق الصتحيح فتي دعتم استتمرار اإلتتالف متع الحتزب

الشتتعبي االجتمتتاعي  .فتتي ذات الوقتتت ت ازيتتد معتتدل العمليتتات العستتكرية لحتتزب العمتتال الكردستتتاني
 . PKKونتيج تتة ل تتذالك واف تتق المجل تتس ال تتوطني الترك تتي الكبي تتر ( البرلم تتان ) عل تتى تق تتديم موع تتد

االنتخابتتات النيابيتتة متتن ت 0881 /0إلتتى  24ك0881 0

( )18

 .فتتي غضتتون ذلتتك استتتعد حتتزب

الرفاه لالنتخابات وتبنى برنامجا انتخابيا طموحا أستهدف الوصول إلتى أبعتد نقطتة فتي تركيتا تحقيقتا
لشعار ( المكان الذي ال تصل أليه ال يكون لك )  .وتضمن البرنامج االنتخابي لحزب الرفاه العديد

من المحاور

( )91

-:

أ -إرستتاء األختتوة اإلستتالمية وهتتي الحتتل الوحيتتد إلنهتتاء الحركتتة االنفصتتالية فتتي الواليتتات الجنوبيتتة
الشرقية .

ب -تأمين االرتباط وااللتحام بين الدولة والشعب .

ج – مكافحة البطالة .

د – أخراج قوة المطرقة من تركيا .

ه – إلغتتاء األحكتتام العرفيتتة المطبقتتة فتتي الواليتتات الجنوبيتتة الش ترقية وهتتي الواليتتات التتتي توجتتد فيهتتا
حركة التمرد الكردية .
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و -العمل على رفع الحصار عن العراق .

ز -االهتمام بالقيم المعنوية في التربية واعتماد الطابع الملي .

ح – إزالة الحواجز الموجودة أمام اإلنتاج لالنتقال إلى نظام اقتصادي عادل .
فتتي  24ك 0881 0جتترت االنتخابتتات بمشتتاركة  01حزبتتا سياستتيا بينهتتا حتتزب الرفتتاه وأستتفرت عتتن
تقتتدم حتتزب الرفتتاه وألول م ترة فتتي تتتأريخ تركيتتا الحديثتتة بحصتتوله علتتى(  )% 20،1متتن األص توات

و 019مقعدا برلمانيا متقدما على حزبي الوطن األم والطريق الصحيح وكما في الملحق رقم()1

مؤشرات االنتخابات العامة لعام 7881

من خالل تفحص نتائج االنتخابات بالنسبة لحزب الرفاه يمكن تأشير المالحظات التالية:

 -0عب تتر ح تتزب الرف تتاه ع تتن تج تتذره ف تتي الحي تتاة السياس تتية م تتن خ تتالل تص تتاعد قوت تته السياس تتية الت تتي
تضاعفت خالل  8سنوات من تأسيسه بنحو  41ضتعفا خالفتا لكتل األحتزاب التركيتة التتي تعرضتت

للتراجع واالنقسامات .

 -2أكدت نتائج االنتخابات بأن المشاعر الدينية أصبحت واقعتا سياستيا معبتر عنته فتي نستبة التأيتد
الجماهيري المتصاعد لحزب الرفاه .

 -1عكست نتائج االنتخابات تحوال واضحا في الرأي العام التركي لمصلحة التيار اإلستالمي مقابتل
تراجع كبير لألحزاب اليمينية واليسارية على حد سواء .

 -4أن تقدم الرفاه في االنتخابات وضع اإلسالم السياسي في معترك الحياة السياستية التركيتة ونقلته

من حافة الشرعية السياسية إلى مركز السلطة والقرار.

 -1وضعت نتائج االنتخابات القوى العلمانية ومنها الجيش في مأزق حقيقي في ظل فشل األحزاب
اليمينية في تشكيل أتالف جديد بدون الرفاه لذلك فالخيارات تبدو محدودة جدا أمام الجتيش  ،فأمتا

أج تراء انتخابتتات جديتتدة تعتتود وفتتق كتتل المعطيتتات بحتتزب الرفتتاه أقتتوى ممتتا هتتو عليتته  ،وأمتتا حكومتتة
ائتالفيتتة بمشتتاركة الرفتتاه  ،أو كخيتتار ثالتتث انقتتالب عستتكري اربتتع لتتم يعتتد لتته مستتوغ فتتي ظتتل النزعتتة
الليبرالية التي جذرها ( أوزال ) خصوصا االقتصتاد واإلعتالم  ،ومتطلبتات االنضتمام إلتى المجموعتة

األوربيتة وفتي مقتتدمتها احتترام حقتتوق اإلنستان وترستتيخ الديمقراطيتة والحريتتات العامتة

( ) 90

.وبطبيعتتة

الحال فأن الخيتار الثالتث ستيجلب لتركيتا أضترار تفتوق إلتى حتد بعيتد فوائتده  .يشتار فتي هتذا الصتدد
إلتتى أن القتتوى العلمانيتتة كانتتت تتطلتتع إلتتى فتتوز الرفتتاه باألغلبيتتة كيمتتا يصتتبح خيتتار الجتتيش الوحيتتد

التدخل واإلطاحة بالرفاه بغض النظر عن نتائج ذالك .
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 -1أنذرت نتائج االنتخابات بحتمية عودة االئتالفات الحكومية لعدم حصول أي من األحزاب علتى
األغلبيتتة متتا يعنتتي استتتمرار األزمتتات الحكوميتتة وغيتتاب القتتدرة علتتى معالجتتة المشتتكالت االقتصتتادية

واالجتماعية الملحة .

ثانيا  :حزب الرفاه يشكل الحكومة االئتالفية :

عشتتية اإلعتتالن عتتن نتتتائج االنتخابتتات البرلمانيتتة التتتي جتترت فتتي ك 0881 0وأستتفرت عتتن

تقدم حزب الرفاه على بقية األحزاب األخرى  ،عبرت القوى العلمانية عتن انزعاجهتا الشتديد متن تلتك

النتائج  ،ولعب الجيش دو ار محوريتا فتي العمتل علتى قطتع الطريتق علتى حتزب الرفتاه والحيلولتة دون

وصوله إلى السلطة  .وكتان التوجته األستاس فتي هتذا الستياق قيتام الجتيش بالضتغط لتشتكيل حكومتة

ائتالفيتتة متتن حزبتتي ( التتوطن األم ) و ( الطريتتق الصتتحيح ) وهمتتا خصتتمان لتتدودان علتتى أن تقتتوم
األح تزاب اليستتارية بمستتاندة االئتتتالف ونتيجتتة لتلتتك الضتتغوط والتتتي شتتارك فيهتتا أيضتتا كبتتار رجتتال

األعمال فقد تم تشكيل الحكومتة االئتالفيتة بتين الحتزبين أعتاله فتي  0881 /1 /1برئاستة ( مستعود
يلمتاز )  ،أال أن الحكومتة االئتالفيتة سترعان متا تهتاوت وقتدم رئيستها استتقالته فتي 0881 / 1 / 1

علتتى أثتتر تقتتديم حتتزب الرفتتاه متتذكرة إلتتى الترئيس ( ديمريتتل ) فتتي  0881 / 4 / 01يتتذكر فيهتتا بتتأن

الحكومة لم تحصل على األصوات الكافية لتنال الثقة البرلمانية حسب الدستور

( )92

 .وتتابع الرفتاه

الموضوع في المحكمة الدستورية في  0881 /1 / 04والتي اعتبرت تصتويت البرلمتان بمتنح الثقتة
لحكومة يلماز ملغي  .في غضون ذالك كان الجيش يضغط باتجاه منع الرفتاه متن تشتكيل الحكومتة

 ،وتردد آنذاك بان زيارة الجنرال (إسماعيل حقي ) رئيس األركان إلى الرئيس ديمريل عقتب استتقالة

حكومتة يلمتاز كانتتت تحمتل رستالة واحتتدة مفادهتا منتتع اإلستالميين متن الوصتتول إلتى الستتلطة

() 91

.

لكتتن نجتتاح حتتزب الرفتتاه فتتي تعزيتتز قوتتته السياستتية ومواصتتلة صتتعوده الصتتاروخي بحصتتوله علتتى

 % 11،1من األصوات في االنتخابات المحليتة التتي جترت فتي  0881 / 1/ 1فتي (  ) 40دائترة
انتخابية  ،أحرج الجيش والقوى العلمانية وجعلها تعيد النظر في أمكانيتة أجتراء انتخابتات مبكترة ألن

كتتل المؤشترات القائمتتة أصتتبحت تشتتير إلتتى أن حتتزب الرفتتاه ستتيعزز مقاعتتده البرلمانيتتة وربمتتا يحصتتل

علتتى األغلبيتتة الت تتي تؤهلتته لتش تتكيل الحكومتتة بمفتترده ف تتي أي انتخابتتات مقبل تتة  .وازاء ذلتتك اتجه تتت

األحزاب العلمانية للعمل على توريط حزب الرفاه بالسلطة وتجريده من بريق شعاراته اإلسالمية لدى
الناخبين بعدما يكون قتد اصتطدم بالمشتكالت المستعصتية التتي تعتاني منهتا التبالد  ،وهتي مشتكالت

اقتصتتادية واجتماعيتتة وسياستتية تلتتوح مؤشتراتها فتتي ارتفتتاع معتتدالت التضتتخم وتتتدهور ستتعر الصتترف
والتفاوت االجتماعي والبطالة وعجز الميزانية العامة والعجز التجاري والديون الخارجية  .فضال عن
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المشكلة الكردية والنشاطات المسلحة لحتزب العمتال الكردستتاني ( )PKKمنتذ عتام  0894وتستببت

فتتي خستتائر ماديتتة بلغتتت نحتتو  41مليتتار دوالر (  .) 94وبنتتاءا علتتى ذلتتك لتتم يعتتترض الجتتيش علتتى
أمكانيتتة قيتتام ائتتتالف حكتتومي بتتين حتتزب الرفتتاه وحتتزب الطريتتق الصتتحيح إلنقتتاذ التتبالد متتن الفوضتتى

السياسية واالقتصادية .

حكومة الرفاه وفرص النجاح الضئيلة -:

ف تتي  0881/ 1 / 28أعل تتن ع تتن تش تتكيل الحكوم تتة االئتالفي تتة ب تتين حزب تتي الرف تتاه والطري تتق

الصحيح برئاسة ( أربكان ) وفق شروط محددة تضمنت ما يأتي

() 91

:

 -0يتتولى التزعيم اربكتان رئاستة الحكومتة لمتدة ستتنتين متن تتاريخ تشتكيلها علتى أن تتتولى ( شتتيلر )
منصب نائب رئيس الوزراء وو ازرة الخارجية  ،وبعد انقضاء السنتين تتولى رئاسة الحكومة .

 -2يتم تقيم أداء الحكومة بعد السنة األولتى متن رئاستة اربكتان وفتي حالتة كتان التقيتيم ستلبيا يتخلتى
أربكان عن رئاسة الحكومة لصالح شيلر .

 -1يتم تقسيم الحقائب الو ازريتة داختل االئتتالف بواقتع (  ) 08حقيبتة للرفتاه و ( ) 01حقيبتة لحتزب
شتيلر شتريطة أن ال يتتم إصتتدار أي قترار عتتن االئتتالف أال باتفتتاق رئتيس التتوزراء ونائبتته وتوقيعهمتتا

المشترك ثم مصتادقة البرلمتان التركتي عليته

( ) 91

 .نالتت الحكومتة االئتالفيتة الثقتة البرلمانيتة فتي 9

تموز  0881لكن بصعوبة بالغة وبنسبة ضئيلة (  ) 219صوت مقابل معارضة (  ) 211صوت
وامتناع (  ) 1نواب عن التصويت بينهم النائتب ذو الخلفيتة العستكرية ( دوجتان جتوريش ) التذي لتم
يحضتتر التصتتويت متتا يتتدل علتتى أن الجتتيش ي تتحفظ علتتى حكومتتة اربكتتان ولتتم يكتتن مقتنعتتا بهتتا وهتتو
بانتظتتار متتا ستتتؤول إليتته سياستتات الحكومتتة مستتتقبال

( ) 91

 .تقتضتتي اإلشتتارة هنتتا إلتتى أن حكومتتة

اربكان ما كان لها أن تحصل على الثقة البرلمانية لوال قيام ( حزب الوحدة الكبرى ) برئاسة محستن

يازجي أوغلو بالتصويت مكرها لصالح منح الثقتة وهتو يملتك (  ) 9مقاعتد كتي ال يقتال بتان الحتزب
وقف حائال دون قيام حكومة يرئسها حزب ذو نزعة أسالمية  .كمتا أن الحتزب وعتد بمنحته حقيبتتين
و ازرية

() 99

 .ومما يالحظ على توزيع الحقائتب الو ازريتة حصتول شتيلر علتى أهتم الحقائتب الستيادية

كالخارجية والدفاع والداخلية والتعلتيم والشتؤون الدينيتة والصتناعة والتجتارة  ،وكتذلك االستتحواذ علتى
المناصتتب اإلداريتتة والشتتركات الكبي ترة وهيئتتة تخطتتيط الدولتتة  .فيمتتا أرتضتتى الرفتتاه بحقائتتب الماليتتة

والزراعة واإلسكان والثقافة والو ازرات األخرى وكما مبين في الجدول الملحق رقم (. )4
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وكما كان متوقعا فأن حكومة أربكان أسقطت من قبل الجيش فيما عرف باالنقالب األبيض

أو انقالب متا بعتد الحداثتة التذي يعترف لتدى األتتراك وذلتك بعتد صتدور إنتذار مجلتس األمتن القتومي

في  0881 / 2 / 29و اضطرار أربكان إلى تقديم استقالته في . 0881 / 1 / 29

دوافع اإلطاحة بحكومة أربكان -:

منتتذ البداي تتة رج تح العدي تتد م تتن الم تراقبين س تتقوط حكومتتة أربك تتان بس تتبب انزعتتاج الج تتيش م تتن

سياستتات أربكتتان وتحركاتتته التتتي أتستتمت باالستع ارضتتية س تواء علتتى الصتتعيد التتداخلي أو الختتارجي
طيلة فترة توليه الحكومة فعلى الصعيد الداخلي أقدم أربكتان علتى اتختاذ العديتد متن اإلجتراءات ذات

الطابع الديني -:

() 98

 -0تشريع حرية ارتداء الحجاب في الجامعات و إدارات الدولة كافة.
 -2بناء جامع في منطقة التقسيم في اسطنبول .

 -1السماح للحجاج األتراك االنتقال إلى العتبات المقدسة في السعودية ب ار .

 -4تنظيم دوام العمل في شهر رمضان وفقا لموعد اإلفطار وكذلك بالنسبة لصالة الجمعة .

 -1قيام اربكان باستضتافة بعتض ورؤستاء الطترق الدينيتة علتى مأدبتة إفطتار فتي  00ت0881 2
مما اعتبر مخالفة للدستور كون الطرق الصوفية محظورة منذ عام . 0821

إلى جانب تلك اإلجتراءات التتي أثتارت الجتيش والقتوى العلمانيتة األخترى فقتد توصتل الجتيش

إلى معلومات مثيرة تبين قيام األطفال التذين يتعلمتون فتي متدارس حفتظ القتران الكتريم التابعتة لحتزب
الرفتتاه ولجماعتتات دينيتتة أختترى بترديتتد قستتم يتتنص علتتى ( أقستتم بتتاهلل أن أجاهتتد متتن أجتتل أقامتتة دولتتة

تقوم على أساس الدين والشريعة اإلسالمية وأهب نفسي للحرب علتى ألحتاد مصتطفى كمتال )

() 81

 .وفتتي ذات الشت تريط المص تتور يظه تتر أطفتتال أح تتدى الم تتدارس الم تتذكورة وهتتم يبص تتقون عل تتى تمث تتال
أتاتورك  .في غضون ذلك كشف تقرير أمريكي محدود التداول باسم ( أوي كن – أطلسي ) من أن
أربكتتان أطلتتق ديناميتتات العمتتل الستتري فتتي حتتزب الرفتتاه علتتى ثتتالث مستتتويات ( تعبتتوي تنظيمتتي –

لوجستي و عسكري مليشياوي ) وظهرت طالئع مليشتيات الرفتاه فتي مدينتة قونيته (  .) 80ويستتطرد

التقرير بان مليشيات الرفاه تظم مجموعات مدربة لقيتادة ضتباط سترحوا متن الجتيش بستبب أنتمتائتهم

اإلسالمية  .وجدير بالذكر أن أكثر من (  ) 111ضابط وضابط صف أبعدوا عن الجيش منذ عام
 0884و انظم غالبيتهم إلى مليشيا الرفاه التي لهتا امتتدادات أستالمية فتي الختارج وبعتض مالكاتهتا
خدم في البوسنة والبعض األخر في الشيشان (  .) 82ومن بين اإلجراءات التتي أثتارت الجتيش أيضتا
واعتبترت تحتتديا لته إقتتدام زعمتاء الرفتتاه علتتى استتدعاء ( أتيومتتان فومتان ) القائتتد العتام للتتدرك التركتتي
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لتتإلدالء بشتتهادته فتتي فضتتيحة ( سوستتو رلتتق ) حيتتث نظتتر إلتتى الموضتتوع علتتى انتته إذالل لمقتتام

العسكر وتاريخ الجمهورية

() 81

 .ومن جانب أخر فان تغلغتل عناصتر الرفتاه فتي االقتصتاد التركتي

عبر اتحاد  * MUSIADالذي يظتم نحتو  01أالف شتركة أستالمية متنوعتة النشتاطات  ،ودختول
العناص تتر اإلستتالمية إل تتى التعل تتيم عب تتر الم تتدارس الديني تتة وامت تتداد العناص تتر اإلس تتالمية إل تتى الج تتيش

والشرطة واألجهزة األمنية زاد من قلق الجيش وعزز من قناعته بحتمية تنحية الرفاه عن الحكومتة (

) .في ذات الوقت عززت تحركات اربكان الخارجية من مخاوف الجيش خصوصا بعتد قيتام اربكتان

بزيارة إيران والعديد من الدول اإلستالمية ودعتوة اربكتان لعقتد اجتمتاع لمجموعتة الثمانيتة (  )D8فتي
تركيتتا

() 84

 .باإلضتتافة إلتتى متتا تقتتدم فتتان القتتوى الدوليتتة النافتتذة عبتترت عتتن انزعاجهتتا متتن وصتتول

الرفاه إلى الستلطة واتختاذه سياستات محتددة ومعاديتة للغترب واسترائيل  .فتاألوربيون جمتدوا المعونتات

الماليتة لتركيتا منتتذ عتام  0881بحجتة عتتدم م ارعتاة األتتراك لحقتوق اإلنستان والفشتتل إلحتراز أي تقتتدم
علتتى صتتعيد الديمقراطيتتة منتتذ قبتتول تركيتتا فتتي النظتتام الجمركتتي الموحتتد وتحولهتتا إلتتى مصتتدر لقالقتتل
(81

والتوترات في بحر أيجة وقبرص وشمال العراق

) .وفي هتذا الستياق نشترت تقتارير عتن مصتادر

ص تتناعة القت ترار األوربت ت ي تفي تتد ب تتأن رف تتض عض تتوية تركي تتا ف تتي االتح تتاد األورب تتي ل تته عالق تتة بانبع تتاث
المشتتاعر اإلستتالمية فتتي التتبالد ومتتا قتتد يلقيتته ذلتتك متتن مشتتاكل علتتى كاهتتل أوربتتا

(81

) .أمتتا الواليتتات

المتحدة فعبرت عن انزعاجها من وصول أربكان إلى الحكم خصوصا في ضتوء توجهاتته اإلستالمية

وتوقيعه مع إيران اتفاقية طويلة األمد مدتها ( )22عام بقيمة ( 21مليار ) دوالر الستيراد ( 4مليار

م ) 1ستتنويا متتن الغتتاز الطبيعتتي رغتتم قتتانون ( دامتتاتو) األمريكتتي التتذي يحظتتر مثتتل هتتذه االستتتثمارات
الضخمة في إيران (  . )81وفي هذا السياق علق توماس فريدمان في النيويورك تايمز ( بأن واشنطن

قد خسرت الحليف التركي ولكي تغلتق بتاب النقتاش حتول تتردي العالقتات متع أنقترة فتال مفتر متن أن
يقتلع أربكان من مقعد الحكومة

( )89

.

ثالثا  :انجازات حكومة الرفاه االئتالفية :
ورثتتت حكومتتة أربكتتان االئتالفيتتة مشتتكالت اقتصتتادية وسياستتية مستعصتتية  .،فالتضتتخم بلتتغ

نحتتو  %011فتتي عتتام  ، 0881وستتعر صتترف التتدوالر بلتتغ  11ألتتف ليترة والتتديون الخارجيتتة لتركيتتا

وصلت إلى  11مليتار دوالر  .وفتي ذات الوقتت كانتت هنالتك مشتكالت سياستية خصوصتا المشتكلة
الكرديت تتة ومشت تتكلة حقت تتوق اإلنست تتان

( ) 88

 .كمت تتا واجهت تتت حكومت تتة أربكت تتان العديت تتد مت تتن المشت تتكالت

االجتماعية المتمثلة بازدياد حجم البطالة وتزايد هجرة األكراد من المناطق الشترقية جتراء المواجهتات
العستكرية المستتتمرة بتتين حزبتتي العمتال الكردستتتاني والجتتيش التركتتي  .ومتع ذلتتك فتتأن حكومتتة اربكتتان
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نجحتت ختالل فتترة بقائهتا فتتي الستلطة والتتي لتم تتجتاوز  9أشتتهر  ،فتي اتختاذ العديتد متن اإلجتراءات

الفعالة لمعالجة تلك المشكالت .

 -0على الصعيد االقتصادي -:
لجأت حكومة أربكان بمعالجة األزمات االقتصادية وبخاصة التضخم والبطالة فاتجهتت إلتى
زيادة رواتب الموظفين بنسبة وصلت إلى  % 011بعد شهر واحد متن توليهتا الستلطة وعتززت ذلتك
باتختتاذ إجتراءات أختترى لصتتالح المتزارعين والشترائح االجتماعيتتة المهمتتة  .وفتتي ذات الستتياق اتجهتتت
حكومتتة اربكتتان إلتتى توجيتته قتتدرات الدولتتة االقتصتتادية لصتتالح الطبقتتات الفقي ترة والمهمشتتة التتتي تضتتم

الحت ترفين والعم تتال والمتقاع تتدين وأص تتحاب ال تتدخل المح تتدود  .وف تتي إجت تراء اتس تتم بالفاعلي تتة  ،أق تتدمت

حكومة اربكان على وقف االستدانة من الخارج لتقليل الفوائد التي كانتت نستبتها  %011وأدى ذلتك
إل تتى تقل تتيص فوائ تتد ال تتديون عل تتى تركي تتا م تتن  24ملي تتار إل تتى  01ملي تتار دوالر

( ) 011

 .كم تتا نجح تتت

الحكومة في تحستين ميزانيتة الدولتة ورفعهتا متن (  49مليتار دوالر ) إلتى نحتو (  19مليتار دوالر )
قبل إطاحة الجيش بالحكومة وذلك من خالل نجاح الحكومتة فتي انجتاز الخصخصتة والتتخلص متن
حدبتتة القطتتاع العتتام علتتى نحتتو لتتم يتحقتتق مثلتته فتتي العشتتر ستتنوات الستتابقة ولعتتل متتن العوامتتل التتتي

ساهمت فتي تعزيتز الميزانيتة لجتوء الحكومتة إلتى بيتع  11ألتف دار حكوميتة كانتت مشتغولة متن قبتل
متتوظفين حكتتوميين مقابتتل أجتتور رمزيتتة

( ) 010

 .ومتتن جانتتب أختتر لجئتتت حكومتتة أربكتتان إلتتى فتترض

ضريبة على المتعاملين باألوراق المالية وسندات الخزينة بهدف خفض الفوائد في البنوك والمساعدة

في مقاومة التضخم  .يذكر أن إرباح البنتوك بلغتت فتي العتام  0881نحتو  41مليتار دوالر  .يتذكر
أن حكومة اربكان عملت على تحقيق شعار ( تركيا العظمى ) والذي يمكتن تحقيقته بعتد إنفتاق نحتو

 021مليتتار دوالر  .وقتتد أثنتتت الغرفتتة التجاريتتة فتتي انق ترة فتتي الد ارستتة االقتصتتادية المحايتتدة والتتتي
أعدتها عتن حكومتة الرفتاه وعتدتها الحكومتة األكثتر نجاحتا متن الناحيتة االقتصتادية منتذ عتام 0891

وحتى عام .) 012 ( 2112

 -2على الصعيد السياسي واالجتماعي :
اتختتذت حكوم تة اربكتتان العديتتد متتن المعالجتتات ذات الطتتابع االجتمتتاعي  .فتتتم أعتتادة النظتتر

بمن تتع الزي تتارات الخاص تتة للس تتجناء السياس تتيين والمعامل تتة غي تتر اإلنس تتانية الت تتي ك تتانوا يتعرض تتون له تتا

وتمختض عنهتتا وقتوع إضترابات عتن الطعتتام شتملت (  ) 41ستتجنا وبلغتت فتتي بعضتها حتتد المتتوت .

ويستتجل لحكومتتة أربكتتان نجاحه تا فتتي إنهتتاء اإلض ترابات فتتي الستتجون التركيتتة وقتتد اثنتتت المنظمتتات
الحقوقية التركية على خطوة الحكومة وعكست انحياز الحكومتة الكامتل لصتالح الطبقتات المهمشتة .
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متتن جانتتب أختتر نجحتتت حكومتتة اربكتتان فتتي أعتتادة معظتتم المهج ترين متتن المنتتاطق الش ترقية ج تراء

المواجهات العسكرية بتين الجتيش وحتزب العمتال الكردستتاني بعتدما توصتل اربكتان إلتى اتفتاق تفتاهم
مع الجيش بالحفاظ على امن المواطنين الذين يرغبون بالعودة إلى بيوتهم على أن تتحمتل الحكومتة

نفقتات تتترميم المنتتازل التتتي تضتتررت جتراء تلتتك المواجهتتات

( ) 011

 .والجتتدير باإلشتتارة إلتتى إن حتتزب

الرفتتاه كتتان قتتد تبنتتى فتتي حملتتته االنتخابيتتة رؤيتتا جديتتدة لحتتل المشتتكلة الكرديتتة باعتمتتاد مبتتدأ اإلختتوة
اإلس تتالمية ب تتين األتت تراك واألكت تراد  .وتع تتاني تركي تتا م تتن حرك تتة تم تترد واس تتعة يقوده تتا ح تتزب العم تتال

الكردستتتاني ( *)PKKبزعامتتة (عبتتد اهلل اوجتتالن )* منتتذ عتتام  0894ولتتم تقتصتتر عمليتتات الحتتزب
علتتى المنتتاطق الجنوبيتتة ذات األغلبي تة الكرديتتة وانمتتا امتتتدت لتشتتمل م اركتتز المتتدن الكبتترى وبخاصتتة

استتطنبول التتتي يتواج تتد فيهتتا نحتتو 1مالي تتن كتتردي  .وق تتد قتتدرت بعتتض اإلحص تتائيات عتتدد ض تتحايا

األعمال العسكرية الكرديتة بتأكثر متن  21ألتف قتيتل حتتى خريتف  0881متع خستائر ماديتة ال تقتل

عن  01مليار دوالر سنويا  .لكن مما يالحتظ بتان الملتف الكتردي فتي تركيتا هتو بيتد الجتيش حصت ار
وليس بيد الحكومة وأحزابها  ،لذلك فان جميع الحكومات التركية كانت تعتمد خيار الحسم العسكري
واألمني للمشكلة الكردية وفقا لرؤيا الجيش  .لكن التزعيم اربكتان تقتدم بمبتادرة لحتل المشتكلة الكرديتة

حتتال ديمقراطيتتا وبتتدأ باالستتتعانة بالكاتتتب الكتتردي اإلستتالمي ( أستتماعيل ناجتتار ) عبتتر النائتتب عتتن
الرفتتاه ( فتتتح اهلل أربتتاش )  ،يتتذكر ان تاجتتار علتتى اتصتتال مباشتتر بتتالزعيم الكتتردي عبتتد اهلل أوجتتالن
عندما كان في بروكسل وقد شجع األخير على اتجاه الحل السلمي رغم قناعته بان توجهات اربكان

القومية المتصلبة ستحول دون ذلك  .أال أن القوى العلمانية والترئيس دميريتل باإلضتافة إلتى الجتيش
لتتم يتتدعموا الح توار متتع أوجتتالن ورفض توا التعامتتل معهتتا (  .)014ويستتجل لحكومتتة اربكتتان أنهتتا حاولتتت

تتتوفير نحتتو  81ألتتف فرصتتة عمتتل بتتدعم متتن قطتتاع واستتع متتن رجتتال األعمتتال ألحيتتاء المنطقتتة ذات
األغلبية الكردية .

 -1على صعيد السياسة الخارجية :
لم يكن بوسع حكومة أربكان أحداث تغيرات جوهريتة فتي مالمتح السياستة الخارجيتة التركيتة

في ظل القيود المفروضة على الحكومة ومراقبة الجيش الدقيقة ألدائها  ،سيما وان الزعيم اربكان قد

أدرك علتتى نحتتو حاستتم بتتأن الظتتروف ال تستتمح بانتهتتاج سياستتة أستتالمية خالصتتة متتا جعلتته يحتتاول
الظهتتور بمظهتتر اإلستتالمي المعتتتدل  .وفتتي ذات الوقتتت فتتان اربكتتان كتتان قتتد تعهتتد بتتااللتزام بجميتتع
المعاهدات الدولية التي وقعتها تركيا مع دول العالم  .لكتن متع ذلتك فتان اربكتان أعترب عتن تحفظته

على المعاهتدات التتي تتنتاقض متع مصتلحة األمتن القتومي التركتي  ،وهتو متا فستره المراقبتون بانتقتاد
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لالتفتاق المبترم بتتين تركيتا و إسترائيل فتي عتتام 0881

( )011

 .علتى إن أربكتتان لتم يخفتتي بعتد تستتلمه

رئاسة الحكومة امتعاضه من العالقات بين تركيا واسرائيل مدعيا بأن إلسرائيل أطماع توسعية تمتتد
إلى داخل تركيا ( الفرات ) وأن شعارها ونزعتها تدل على ذلك

()011

 .لكن الجيش التركي عمد إلى

إحراج حزب الرفاه إمام مؤيديه عندما اجبتر حكومتة اربكتان علتى التوقيتع علتى معاهتدة عستكرية متع

إست ترائيل بش تتأن تجدي تتد وتص تتليح ط تتائرات (  ) F4واجت تراء من تتاورات عس تتكرية مش تتتركة بض تتغط م تتن

الواليات المتحدة

( ) 011

 .نضير ذلك أنصب جل اهتمام أربكان على تحسين عالقة تركيا بمحيطها

اإلسالمي لذلك دشن مشواره السياسي فتي رئاستة الحكومتة بزيتارة العديتد متن البلتدان اإلستالمية وفتي

مقدمتها إيران التي زارها في  01أب  0881بعد فترة وجيزة من صدور قانون ( دامتاتو ) األمريكتي
التتذي يحظتتر االستتتثمارات التتتي تزيتتد عتتن  41مليتتون دوالر فتتي إيتران وقتتد عبتترت الواليتتات المتحتتدة
عن امتعاضها الشديد من تلك الزيارة كما جاء على لسان السفير األمريكي في طهران التذي ذكتر (

بان الزيارة قد تؤدي إلى مشكالت بين تركيا والواليات المتحدة )

( ) 019

 .لكن الزعيم اربكتان واصتل

رحلت تته إل تتى البلت تتدان اإلس تتالمية دون اكت ت تراث باالنتق تتادات التت تتي وجه تتت إليت تته حي تتث زار باكست تتتان /
اندونيستتيا  /ستتنغافورة  /ماليزيتتا  /مصتتر  /ليبيتتا  /نيجيريتتا  ،بهتتدف التهيئتتة لعقتتد متتؤتمر فتتي تركيتتا

يؤسس لقيام اتحاد أسالمي لتعزيز التعاون االقتصادي بين الدول اإلسالمية  ،وهو حلم راود اربكان

منتتذ الستتبعينات  .فتتي حزي تران  0881نجتتح أربك تتان فتتي عقتتد متتؤتمر لزعمتتاء  1دول أستتالمية ف تتي
استتطنبول للبحتتث فتتي تأستتيس مجموعتتة التتدول اإلستتالمية الثمانيتتة (  ) D8والتتتي ضتتمت كتتل متتن
إيران  /باكستان  /نيجيريا  /بنغالدش  /ماليزيا  /اندونيسيا وتركيا وانظمت اليهاا مصر أخيت ار

)

( 018

 .وفي الخطاب الذي أفتتح به اربكان المؤتمر حدد أهداف المجموعتة بتوحيتد المصتارف المركزيتة

فتتي البلتتدان األعضتتاء واج تراء التحتتويالت المص ترفية متتن خاللهتتا وتنظتتيم بورصتتات األم توال المنقولتتة

لهتتذه البلتتدان وقيتتام كتتل دولتتة بتخصتتيص المنتتاطق الحترة ألجتراء المبتتادالت االقتصتتادية الحديثتتة فيمتتا

بينها ونقل تجاربها االقتصادية إلى بعضها األخر

( ) 001

 .وتقوم المجموعة على  1مبادئ هتي :ال

للحرب نعم للسالم  /وال للصراع نعم للحوار  /ال للمعاير المزدوجة نعم للعدالة  /ال لالستتعمار نعتم

للتعاون  /ال لالستكبار نعم للمساواة  /نعم لحقوق اإلنسان

( )000

 .ويبدو أن سياسة أربكان الراميتة

إل ت ى تعزيتتز انتمتتاء تركيتتا للعتتالم اإلستتالمي قتتد القتتت صتتدى فتتي أوستتاط ال ترأي العتتام التركتتي  .ففتتي
االستطالع الذي أجرته وكالة المعلومات األمريكية سنة  0881أعتبر  %41متن عينتة االستتطالع
تركيت تتا جت تتزء مت تتن المجموعت تتة اإلست تتالمية فيمت تتا أعتبت تتر  %21تركيت تتا جت تتزء مت تتن أوربت تتا و %01قت تتالوا
()002

بتتالهويتين

 .وواجهتتت حكومتتة اربكتتان مشتتكلة تجديتتد ق توات ( المطرقتتة ) األمريكيتتة المرابطتتة فتتي
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األراضي التركية لحماية األكراد في شمال العراق وتقتضي اإلشارة هنا إلى أن أربكان كان له موقفتا

متشتتددا متتن قتتوة المطرقتتة األمريكيتتة منتتذ عتتام  0880حيتتث كتتان يعتبرهتتا قتتوة استتتعمارية تعمتتل علتتى

تقسي م العراق وتركيا وهي ترتبط بالمخابرات األمريكية وحين تمتت مناقشتة التجديتد لقتوة المطرقتة فتي
البرلمان التركي أعرب اربكان عن عدم موافقته على التجديد أال بشروط تضمنت -:

() 001

أ -رفع الحظر المفروض على العراق فيما يتعلق بالتجارة مع تركيا أسوة باألردن .

ب -زيادة طاقة خط أنبوب البترول المار بتركيا .

ج -منح أنقرة عددا من الطائرات والفرقاطات التي تحتاجها .
د -حماية وحدة التراب العراقي .

ه -تقديم مساعدات مالية للتركمان في شمال العراق .

وقد وافقت الواليات المتحدة على تلك الشتروط باستتثناء شترطي  ،نقتل مركتز التنستيق العستكري إلتى
داختل الحتدود التركيتة ورفتتض الحظتر االقتصتادي والتجتتاري بتين العتراق وتركيتتا  .وقتد اعتبتر اربكتتان

قبتول قتوات التحتتالف لشتروطه انتصتتا ار للحتزب وتحديتتدا للقتوات فتتي نفتس الوقتتت

() 004

 .وعلتى نحتتو

األجمال يمكن القول بان سياسة اربكان الخارجية مثلت إرادة تركية جديدة لوصتل متا قطعتته النختب
العلمانيتتة متتع العتتالم اإلستتالمي علتتى نحتتو تكتتون فيتته تركيتتا قتتوة مضتتافة إلتتى العتتالم اإلستتالمي ولتتيس

خصما له .

املبحث الرابع
االنقالب األبيض وحظر نشاط حزب الرفاه

تحفظات الجيش على سياسة حكومة ( اربكان ) :

أخذت سياستات حتزب الرفتاه ونشتاطات زعيمته (اربكتان ) التتي اتستمت باالستع ارضتية تثيتر

الجتتيش منتتذ تشتتكيل الحكومتتة االئتالفيتتة فتتي  28حزي تران  . 0881وعبتتر الجتتيش عتتن عتتدم ارتياحتته
بش ت ت ت ت ت ت تتكل خ ت ت ت ت ت ت تتاص تج ت ت ت ت ت ت تتاه العدي ت ت ت ت ت ت تتد م ت ت ت ت ت ت تتن السياس ت ت ت ت ت ت تتات االربكاني ت ت ت ت ت ت تتة وم ت ت ت ت ت ت تتن ذل ت ت ت ت ت ت تتك

() 001

:

 -0إقدام ( اربكان )على اتخاذ بعتض اإلجتراءات والتتدابير ذات الطتابع التديني كمستألة التوستع فتي

فتح المؤسسات الدينيتة وتقتديم مشتروع قتانون يستمح بحريتة ارتتداء الحجتاب فتي الجامعتات والمكاتتب
الحكومي تتة وال تتدعوة إل تتى إع تتادة ف تتتح ج تتامع (أي تتا ص تتوفيا ) واقتت تراح بن تتاء مس تتجد ف تتي مي تتدان التقس تتيم
باسطنبول

( )001

.
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 -2عدم رضا الجيش عن اندفاع (اربكان ) الزائد في حل المسألة الكردية في البالد حالَ ََ سلمياَ ََ
ومحاولتتته إجت تراء تفتتاوض غي تتر مباشتتر م تتع ح تتزب العمتتال الكردس تتتاني ) ) PKKودعوتتته إل تتى نب تتذ
أسلوب القوة في التعامل مع الحركة الكردية المسلحة  .يشار في هذا الصدد إلى أن الملتف الكتردي
فتتي تركيتتا يحتك تره الجتتيش ويعتتالج وفتتق خيتتار الحستتم العستتكري واألمنتتي وال يتتتاح للحكومتتات التركيتتة

التعاطي معه خارج هذا السياق .

 -1عتتدم توافتتق الجتتيش متتع نهتتج ( اربكتتان ) فتتي توثيتتق تعتتاون تركيتتا متتع دول الجتوار خاصتتة إيتران
وستتوريا والع تراق  ،وقيتتام اربكتتان بزيتتارة إي تران فتتي  01أب  0881رغتتم تحفتتظ الجتتيش علتتى الزيتتارة

بستتبب تتتوتر عالقتتات الواليتتات المتحتتدة متتع إي تران وصتتدور قتتانون ( دامتتاتو ) األمريكتتي  .واعتتالن

اربكتتان بتتأن ستتوريا ال تتتدعم نشتتاطات حتتزب العمتتال الكردستتتاني رغتتم تقتتديم معلومتتات استتتخبارية متتن

الجيش بوجود الدعم .

 -4تباطؤ اربكان في انجاز االتفاق العسكري مع إسرائيل في مجال الصناعات العسكرية ومحاولته
تجميد اتفاق الحكومتة الستابقة متع إسترائيل الموقتع فتي شتباط  . 0881بمقابتل إعتالن اربكتان ختالل
زيارة رفسنجاني إلى تركيا في  0881 / 02 /20عن تعاون تركيا متع إيتران فتي مجتال الصتناعات

والمسائل العسكرية

( )001

.

لكتتن متتا اثتتأر الجتتيش أكثتتر وأجتتج مشتتاعره العدائيتتة ضتتد حتتزب الرفتتاه وزعيمتته اربكتتان قيتتام

رئيس بلدية ( سنجان ) وهو متن حتزب الرفتاه ويتدعى ( بكيتر ييلتديز ) فتي  1شتباط  0881بتنظتيم
احتفال ديني بيوم القدس دعا إليه السفير اإليراني ( محمد رضتا بتاقري ) ورفعتت فيته إعتالم الجهتاد

اإلسالمي وحماس وألقى فيه السفير اإليراني خطاباَ ََ دعا فيه المسلمين األتراك إلى المضي قدماَ ََ
في تطبيق الشريعة اإلسالمية ( . ) 009وقد ندد الجيش واألحزاب العلمانيتة بخطتاب بتاقري واعتبتروه
تدخالَ ََ إيرانيا في الشؤون التركية فضالَ ََ عن اعتبارهم االحتفال بمثابة تحتدياَ ََ للدولتة العلمانيتة متا
دفع الجيش في اليوم التالي إلى إنزال دباباته في شوارع سنجان ووضع يلدز في الحجز ( . )008

فتتي خضتتم تلتتك األوضتتاع بتتدء الجتتيش يتحتترك لإلطاحتتة بحكومتتة اربكتتان  ،وعقتتدت قياداتتته

اجتماعات متواصلة خالل الفترة من  21 – 22ك 0881 2تسربت عنها معلومات تشتير إلتى أن
رئيس االركان ( إسماعيل حقي قره داي ) أشار إلى تعتاظم األخطتار التتي تهتدد التبالد وان وظيفتة

الجيش هي حماية تركيا من األخطار الخارجية والداخلية

( )021

.

وصرح الرئيس ( ديمريل ) بتأن الجتيش قلتق ممتا يحصتل فتي التبالد والبتد متن االستتفادة متن

تجتتارب الماضتتي التتتي قتتام بهتتا الجتتيش فتتي التتتدخل ف تي ستتنوات ./ 0891 ، 08810 ، 0811 /
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وستتاندت األح تزاب العلمانيتتة الجتتيش وال ترئيس ديمريتتل فتتي موقفهمتتا وتقتتدمت فتتي  1شتتباط 0881

بتتاقتراح إلتتى البرلمتتان بحجتتب الثقتتة عتتن حكومتتة اربكتتان باعتبتتار أن الجمهوريتتة التركيتتة الديمقراطيتتة

والعلمانية أصبحت مهددة

() 020

 .في خالل ذلك اخذ موقف الجيش من حزب الرفاه يتصاعد أكثتر

فأكثر وأعلن ناطق عسكري في  21شباط  0881بتأن نشتاطات اإلستالميين فتي تركيتا باتتت تشتكل

خط ت اَر ََ اكبتتر متتن خطتتر النشتتاطات اإلرهابيتتة لحتتزب العمتتال الكردستتتاني  .وتوالتتت تص تريحات قتتادة
الجيش بشأن تفاقم خطر األصولية اإلسالمية  .وأعلن قائد القتوات البحريتة الجنترال (غتوفين اركايتا
) بأن النشاطات األصولية الدينية أصبح المشكلة الرئيستة فتي تركيتا وان التهديتد التذي يشتكله حتزب
العمال الكردستاني أصبح في المرتبة الثانية بعد أن تقدمت عليه حركة التطرف الديني (.) 022

ويستنتج من ذالك بأن الجيش قد عزم علتى إستقاط اربكتان متن رئاستة الحكومتة ومتا هتي أال

مسألة وقت ال أكثر  ،لكن في كل األحوال ليس من خالل انقالب عسكري بعد ما لمحت الواليات
المتحدة بإمكانية فترض حظتر تستليحي واستع النطتاق علتى تركيتا فتي حالتة وقتوع االنقتالب

( )021

.

في ذات الوقت فأن تقديرات الجيش رجحت بأن المجتمع التركي غير مستعد لتقبل انقالب عستكري
مباشر في ظل تزايد شعبية حزب الرفاه واتساع قاعدته التنظيمية التتي أصتبحت تستتوعب أكثتر متن

(  4،2مليتتون عضتتو ) وق اربتتة  1ماليتتين مناصتتر ولديتته اعلتتي نستتبة متتن المقاعتتد البرلمانيتتة ()019
بين األحزاب التركيتة

() 024

 .وتعتززت قناعتة الجتيش فتي عتدم تنفيتذ انقتالب مباشتر بعتد نشتر نتتائج

استتتطالع لل ترأي أج تراه معهتتد ( بيتتأر -غتتالوب ) بتتين  29 – 21نيستتان  0881وشتتمل عينتتة متتن

( )0118شخص في  00محافظة ونشترت نتائجته فتي أيتار  0881وجتاءت نتيجتة االستتطالع بتأن
أقلية ضتئيلة جتدا ال تتجتاوز (  ) % 00،4تؤيتد االنقتالب العستكري فيمتا دعتت نستبة ( ) %42،0
إلى الختروج متن المتأزق بتأجراء انتخابتات نيابتة مبكترة  .وأيتدت نستبة(  )%29،0باستتمرار اإلتتالف

مع ضرورة االنسجام مع مطالب الجيش  ،فيما رأت نسبة ( )%09،4تشكيل حكومة ائتالفية جديدة

( )021

.

لتتذالك اتجتته تفكيتتر الجتتيش نحتتو توجيتته إنتتذار شتتديد اللهجتتة إلتتى التتزعيم اربكتتان متتن ختتالل

مجلتتس األمتتن القتتومي عبتتروا فيتته عتتن إحبتتاط الجتتيش المت ازيتتد ختتالل ثمتتاني أشتتهر فتتي ظتتل حكومتتة
الرف تتاه االئتالفي تتة باعتباره تتا سلس تتلة انتكاس تتات للجمهوري تتة العلماني تتة  .وق تتد عق تتد المجل تتس اجتماع تته

بحضتتور رئتتيس الجمهوريتتة ورئتتيس التتوزراء وقتتادة الجتتيش  ،وختتالل االجتمتتاع تقتتدم قتتادة الجتتيش إلتتى
() 021

اربكت ت ت ت ت ت ت تتان ب ت ت ت ت ت ت ت تت( ) 09مطلب ت ت ت ت ت ت ت تاَ ََ واجبت ت ت ت ت ت ت تتة التنفيت ت ت ت ت ت ت تتذ خت ت ت ت ت ت ت تتالل  1 -2أشت ت ت ت ت ت ت تتهر أهمه ت ت ت ت ت ت ت تا:

أوال  -:ق اررات  29شباط 7881
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 -0منع إي دعوات مؤيدة لتطبيق الشريعة اإلسالمية .

 -2إيقاف شبكات البث اإلذاعي والتلفزيوني اإلسالمية .

 -1فت تترض قيت تتود صت تتارمة علت تتى ارتت تتداء المالبت تتس الدينيت تتة ومنت تتع ارتت تتداء أزيت تتاء تتعت تتارض مت تتع تلت تتك
المنصوص عليها في القانون بأي شكل من اإلشكال .

 -4فرض إجراءات للحيلولة دون خرق اإلسالميين المتشددين ألجهزة الدولة .
 -1رقابة صارمة على المؤسسات المالية التي تديرها الجمعيات الدينية

 -1فتترض رقابتتة مشتتددة علتتى ش تراء البنتتادق القصتتيرة الماستتورة التتتي تقبتتل عناصتتر أستتالمية علتتى
شرائها .

 -1أحياء المادة ( ) 011م ن قانون العقوبات التي تنص على تجريم أي نشاط سياسي بدافع ديني
( أدخلت هذه المادة في عهد حكومة حزب الوطن األم في عام (. )0880

 -9إلت تزام الحكوم تتة بالمراقب تتة الدقيق تتة لجه تتود إيت تران الرامي تتة إل تتى زعزع تتة النظ تتام الس تتائد ف تتي تركي تتا

ومواجهتها حيثما كان ذالك ضرورياَ ََ .
 -8تح ت تريم العمت تتل بصت تتورة مطلقت تتة ضت تتد النظت تتام الت تتديمقراطي العلمت تتاني المفت تتروض بقت تتوة القت تتانون .

 -01التطبيق الكامل لجميع القوانين التي وردت في المادة ( ) 014من الدستتور التتي تتعلتق بعتدم
م ت تتس اإلص ت تتالحات الت ت تتي اعتم ت تتدت ف ت تتي ض ت تتل الجمهوري ت تتة التركي ت تتة من ت تتذ تأسيس ت تتها ع ت تتام . 0821

 -00علتتى المتتدعيين العتتامين فتتي تركيتتا اتختتاذ إجتراءات فوريتتة ضتتد أي عمتتل يعتبتتر انتهاك تاَ ََ لهتتذه
القوانين  .أما المؤسسات الدينية التي تنتهكها فتغلق .
 -02العمل مجدداَ ََ على جعل السياسات التعليمية مشتمولة بقتانون ( توحيتد التعلتيم ) ويجتب زيتادة
متتدة التعلتتيم اإلل ازمتتي إلتتى ثمتتان ستتنوات وتحديتتد عتتدد المتتدارس التتتي تعتتد رجتتال التتدين وتحويتتل العتتدد
الفتتائض إلتتى متتدارس مهنيتتة  -01إغتتالق متتدارس تعلتتيم القتترءان التتتي يتتديرها أصتتوليون وربتط بقيتتة

المدارس بو ازرة التعليم .

 -04مسائلة األحزاب على تصريحات وبيانات رؤساء البلديات التي ينتمون إليها .

 -01منع تسلم مجالس البلدية تمويالَ ََ من المنظمات الدينية في أوربا .
 -01منع إقامة المسجد في حي تقسيم وهو احد أحياء أنقرة الذي يعد احد معاقل العلمانية في هتذه
المدينة .

حزب الرفاه وق اررات  29شباط
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عبت تتر الت تتزعيم (اربكت تتان) فت تتي البدايت تتة عت تتن رفضت تته لمطالت تتب الجت تتيش ال ( )09مؤكت تتداَ ََ بت تتأن
السياسات الحكومية تصنع في البرلمان وليس في مجلس األمن القومي * والمجلس ما هو أال هيئة
استشارية  .لكتن اربكتان كتان يتدرك بتأن الجتيش جتاد فتي تنفيتذ مطالبته ومتا عليته ا ال االستتفادة متن

الوقت لتنفيذ تلك المطالب تدريجياَ ََ  .لذالك حتاول اربكتان أقنتاع كتوادر حزبته بالتعامتل التواقعي متع
تلك المطالب والعمل على عدم التصعيد مع الجيش وفي ذات الوقت بتدأ اربكتان يخفتف متن غلوائته
 .ف تتأعلن ف تتي  1آذار  0881ب تتأن ق تتادة الج تتيش وأعض تتاء االئ تتتالف الحك تتومي ورئ تتيس ال تتوزراء ه تتم

جميعاَ ََ في انسجام تام  .لكن الجيش رد بسرعة على اربكان بأن القوات المسلحة ال تنسجم أال متع
() 021
الذين يعملون من اجل تطبيق المبادئ األساستية للجمهوريتة العلمانيتة التتي نتادى بهتا أتتاتورك

 .مما اضتطر اربكتان إلتى الترد بتأن مجلتس األمتن القتومي هتو هيئتة استشتارية ال يمكنته الطلتب متن

الحكومة اعتماد قوانين محددة وتحت استمرار ضغط الجيش اضطر اربكان إلى التوقيع فتي /1/1

 0881على خطة تنفيذ تلك المطالب من دون تغيير  .وتقتضي اإلشارة هنا على أن خطة التنفيذ
تترتبط بالعديتد متن المبتررات  ،فأضتافه إلتتى ضتغط الجتيش وتنتاقص األغلبيتة البرلمانيتة لحكومتتته ،

فأن اربكان يدرك بأن وقوع معظم الو ازرات المعنية بتنفيذ تلك المطالتب ضتمن نصتيب حتزب (شتيلر

) ف تتي الحكوم تتة س تتيتيح لحزب تته مواص تتلة ت تتدعيم البيروقراطي تتة الحكومي تتة بأنص تتاره واالس تتتعداد ألجت تراء

انتخابات مبكرة

() 029

 .باإلضافة إلى ذلك اعتقد اربكان إن بمقدوره كسب الوقت من خالل التنفيذ

التتتدريجي لمطالتتب الجتتيش علتتى ثتتالث م ارحتتل علتتى أمتتل أن يستتتكمل العتتام الثتتاني لرئاستتته الحكومتتة

وربما ليفض االئتالف مع شيلر قبل حزيران  0889ويدعو إلى انتخابات مبكترة قتد تمنحته أغلبيتة
برلمانية تؤهله تشكيل الحكومة بمفرده .

احتدام المواجهة بين الجيش واربكان

احتدمت المواجهة بتين الجتيش واربكتان واصتطفت القتوى العلمانيتة ممثلتة بتاألحزاب والترئيس

ديمريل والمحكمة الدستورية إلسقاط حكومة اربكان  ،وبدأت الضغوط تمارس على شيلر لالنسحاب
متتن الحكومتتة االئتالفيتتة  ،ف تتي ذات الوقتتت بتتدأ الجتتيش يوج تته االتهامتتات إلتتى الشتتركات اإلس تتالمية
التركيتتة الكبتترى بتمويتتل الحركتتات األصتتولية وعتتزز تلتتك االتهامتتات بإصتتدار رئاستتة االركتتان التركيتتة

تعليمتات فتي  0881 /1 /1إلتى كافتة الوحتدات العستكرية بعتدم التعامتل متع شتركات الستلع الغذائيتة
والكهربائي تتة التابع تتة للق تتوى الرجعي تتة م تتع ص تتدور حك تتم بتجمي تتد ( 011ملي تتون ) دوالر م تتن أرصت تتدة
( )028

مجموعة من هذه الشركات في  0881 / 1 / 01بدعوى دعمها ماديتاَ ََ للنشتاط اإلستالمي
ولتتم تكتفتتي المؤسستتة العستتكرية بتتذالك بتتل عمتتدت إلتتى تنظتتيم نتتدوات واستتعة ابتتتدءا متتن / 1 /01
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 0881بمشاركة صحفيين وأساتذة جامعات وقضتاة ودبلوماستيين لبحتث مختاطر التيتار اإلستالمي .
وفتي ذات الوقتتت تتم اإليعتتاز إلتتى المحكمتة الدستتتورية للنظتتر فتي التتدعوى التتتي تطالتب بحظتتر نشتتاط

حزب الرفاه (  .)011إما الرئيس ( دمريل ) فقد شارك بالضغوطات التي مورست علتى اربكتان لحملته
على االستقالة  ،فوجه له رسالة جاء فيها ( هنالك اعتقاد سائد بأنكم انحرفتم عن طريتق الجمهوريتة
العلمانية وانأ واثق بهذا االعتقاد وثمة استياء بسبب موقف حكتومتكم واقتنتاعي أيضتا أن النظتام فتي

خطر وال تستطيع تركيا في أي شكل من اإلشتكال أن تنحترف عتن النظتام العلمتاني والتديمقراطي ،

ويثير بعض مبادرات حكومتكم ونشاطاتها ردود فعل سلبية من الرأي العام واذا ما تمستكتم كحكومتة

بموقفكم الحالي فاالستياء يعتم صتفوف الجتيش والجامعتات والشتارع ويتعتين تجنتب اتختاذ المبتادرات
الت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن ش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتأنها أن ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتؤجج االس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتياء )

( )010

.

وفتتي ذات الستتياق وقبتتل اقتتل متتن أستتبوع علتتى اجتمتتاع مجلتتس األمتتن القتتومي فتتي 0881 /4 / 21

الذي خصص لمناقشة مدى التزام الحكومة بتنفيذ مطالب الجيش  ،عبر الرئيس دمريل عن أستفه (

ألن الدستتتور ال يخولتته الحتتق فتتي التتدعوة إلج تراء انتخابتتات برلمانيتتة مبك ترة باعتباره تا الستتبيل الوحيتتد
لتجاوز التوتر القائم بين الحكومة والجيش و إقحام الدين في السياستة واستتخدامه أداة للوصتول إلتى

إغراض بعينها

( )012

 .أمتا دور األحتزاب العلمانيتة فتي الضتغط علتى اربكتان فتمثتل بمحاولتة حجتب

الثقتة البرلمانيتتة عتن حكومتتة االربكتان ألكثتتر متن عشتتر محتاوالت منتتذ تشتكيل الحكومتتة  ،وفتتي ذات

الوقت سعت تلك األحزاب إلى تشكيل حكومة من دون مشاركة حزب الرفاه  ،فضالَ ََ عن ذالك لم
تكتفتتي تلتتك األح تزاب بالترحيتتب ببيتتان مجلتتس األمتتن القتتومي التتذي اعتبرتتته كستتباَ ََ للديمقراطيتتة ألنتته

اجبر حزب الرفاه على التراجع عن تحركاته الرجعية  ،وانما اتجهت إلى تحريض الجيش لإلطاحة
بأربكان وحظر نشاط حزبه

( )011

 .وفي سياق ذالك طالب ( اجويد) زعيم حزب اليسار الديمقراطي

بإقالتتة حكومتتة اربكتتان واستتتبدالها بمجلتتس األمتتن القتتومي  .متتن جانبتته فستتر ( مستتعود يلمتتاز ) زعتتيم

حتتزب التتوطن األم قلتتق الجتتيش متتن ممارستتات اربكتتان بعتتاملين أساستتيين أولهمتتا جهتتود حتتزب الرفتتاه
الحثيثتتة فتتي إدختتال ك توادره فتتي معظتتم مؤسستتات الدولتتة خصوص تاَ ََ فتتي دوائتتر و ازرة التربيتتة الوطنيتتة
وثانيهما سعي حزب الرفاه إلى تستليح قواعتده خصوصتاَ ََ فتي محتافظتي ( قونيته وستيواس ) وغيرهتا

من المحافظات الحساسة حيث تسجل مبيعتات البنتادق ذات الفتوهتين انفجتا اَر ََ متذهالَ ََ هتذا فضتال
عتتن ظهتتور بعتتض العناصتتر الحزبيتتة المرافقتتة ألربكتتان فتتي زى موحتتد ( ) 014ويخلتتص يلمتتاز إلتتى أن

مثل هذه المظاهر ال تعكس مجادلة سياسية بل مواجهة مسلحة  ،مذك اَر ََ بقول اربكتان عتام 0884
أن الوصتتول إلتتى الستتلطة يتتتم عتتن طريتتق التتدم أو بدونتته (  . )011ولتتيس متتن شتتك بتتأن كتتالم يلمتتاز
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ينطوي على دعوى صريحة لحضتر نشتاط الرفتاه واستقاط حكومتته االئتالفيتة  .ونظيتر تلتك المواقتف

تصتاعدت حتدت الصتراع بتين التزعيم اربكتان والجتيش  ،وأراد اربكتان أن ينقتل الصتراع إلتى البرلمتان

متتن ختتالل الحصتتول علتتى موافقتتة شتتيلر لمناقشتتة المطالتتب فتتي البرلمتتان  .أال أن الختتوف متتن وقتتوع
مواجهتتة بتتين الجتتيش والبرلمتتان والتتتي قتتد تعتترض التتبالد للخطتتر  ،والضتتغط التتذي مارستتته الصتتحافة

المعادية للرفاه ،ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ( مصطفى قلحلي ) كتل ذالتك حتال دون مناقشتة

الموضوع في البرلمان

( )011

.

وفتتي خط توات تصتتعيديه متبادلتتة بتتين الجتتيش والقتتوى العلمانيتتة متتن جهتتة وحتتزب الرفتتاه متتن

الجهتة األخترى  ،كتتادت األوضتاع فتتي تركيتا أن تتفجتتر ووقعتت مشتتادات كالميتة عنيفتتة فتي البرلمتتان

في  24نيسان  0881بين نواب حزب الرفاه من جهة و( اجويد ) زعيم حزب اليسار الديمقراطي

و( دينتتز بايكتتال ) زعتتيم حتتزب الشتتعب الجمهتتوري متتن الجهتتة األختترى  .وعقتتب ذالتتك عقتتد مجلتتس

األمن القتومي جلستة طارئتة فتي  21نيستان  0881لمناقشتة متدى تطبيتق الحكومتة لإلجتراءات التتي
طالتتب به تتا المجلتتس  ،وازدادت ح تتدة المواجهتتة ب تتين الجتتيش واربك تتان إلتتى الح تتد التتذي ه تتدد الج تتيش

بتتاالنقالب  ،متتا دفتتع بتتبعض قتتادة حتتزب الرفتتاه التتذين أحس توا بتتالخطر بمطالبتتة التتزعيم اربكتتان تقتتديم
استتتقالة الحكومتتة لعتتدم إمكانيتتة العمتتل فتتي ظتتل المواجهتتة القائمتتة متتع الجتتيش ستتيما وان استتتطالعات
الرأي التي نظمتها صحيفة (تتوركش ديلتي نيتوز ) فتي أنقترة واستطنبول وازميتر اظهتر أن  %12متن

المشاركين يؤيدون فض االئتالف الحاكم بينما أيد (  ) %11إجراء انتخابات مبكرة

( )011

.

وعل تتى اث تتر ذال تتك ونتيج تتة لالس تتتقطاب الح تتاد والعني تتف ب تتين الج تتيش وح تتزب الرف تتاه  ،عق تتدت

الحكومتتة اجتماعتتا فتتي  0881/ 1 / 09للتباحتتث فتتي شتتأن ( الطتتالق االختيتتاري ) ،حيتتث طلبتتت
شتتيلر متتن اربكتتان فتتي هتتذا االجتمتتاع أن يتخلتتى لهتتا عتتن رئاستتة الحكومتتة إلنهتتاء النتزاع المتفتتاقم بتتين

الج يش والحكومة واحتواء التمرد داخل حزبها ولحين أجراء انتخابات مبكرة في أواخر عام . 0881

ووافق اربكتان علتى طلبهتا لكنته شتدد علتى أهميتة أجتراء االنتخابتات فتي غضتون ثالثتة أشتهر وذالتك

قبتل الموعتتد التذي ستتتبت فيته المحكمتتة الدستتتورية بالتدعوى التتتي رفعهتا رئتتيس االدعتاء العتتام لحظتتر

حزب الرفاه وهي ستة أشهر  .في ذات الوقت أعرب اربكان عن أمله بضم (محسن يتازجي اوغلتوا)
زعيم حزب الوحدة الكبرى إلى االئتالف وهو يمتلك (  ) 9مقاعد برلمانية لتعزيز األغلبية البرلمانية

() 019

.

وبن تتاءاَ ََ عل تتى ذال تتك تق تتدم اربك تتان باس تتتقالة حكومت تته إل تتى الت ترئيس ( ديمري تتل ) ف تتي 1/ 09
 0881/وأرفق مع كتاب االستقالة تعهداَ ََ من طرفي االئتتالف ومعهتم حتزب الوحتدة التركتي بالقتدرة
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علتتى تشتتكيل ائتتتالف حكتتومي يمتلتتك األغلبيتتة البرلمانيتتة  .لكتتن ال ترئيس (ديمريتتل ) أذعتتن لضتتغوط

الجيش وكلف مسعود يلماز زعتيم حتزب التوطن األم وهتو ال يملتك أغلبيتة برلمانيتة لتشتكيل الحكومتة

الجديدة  ،لتنطوي بذالك صفحة أول حكومة إسالمية في تركيا العلمانية .

ثانيا  :حظر حزب الرفاه ومحاكمة زعمائ

كشتتفت عمليتتة إقصتتاء حتتزب الرفتتاه عتتن الستتلطة عتتن ثتتالث مؤشترات أساستتية بالنستتبة للنظتتام

السياسي في تركيا -:

أولهما تنفذ الجيش في الحيتاة السياستية  ،وثانيهمتا هشاشتة الديمقراطيتة فتي تركيتا  ،وثالثهمتا

استتتمرار أزمتتة الهويتتة فتتي المجتمتتع والدولتتة فتتي تركيتتا  .فختتالل احتتتدام الصتراع بتتين الجتتيش واربكتتان

رئتيس الحكومتة االئتالفيتة تتم فتتتح ملتف ضتد اربكتان وحتزب الرفتتاه ورفعتت دعتوى متن قبتل المتتدعي

العام أمام المحكمة الدستورية استنادا إلى ملف نشرته صحيفة ( حرييت ) العلمانية المعاديتة لحتزب
الرفاه تضمن تهجم الزعيم اربكان على النظام العلماني في تركيا لكونه جلب الفقر والتخلف للبالد ،

وتصريح اربكان ورد في صحيفة األنباء الكويتية في  10ك  ، 0881 0وفتي نفتس التصتريح التذي
أدلتى بتته اربكتتان للصتتحيفة اتهتتم أتتتاتورك بأنتته أعلتتن الحتترب علتتى اإلستتالم وانتته قتتام بتحويتتل المستتاجد
إلى اصطبالت عبر فرض العلمانية على الشعب التركي عتام 0821

() 018

وجتاء فتي التدعوى بتأن

الرفتتاه أراد إدختتال التتبالد فتتي دوامتتة نشتتاطات تنتهتتك المبتتادئ العلمانيتتة المثبتتتة فتتي القتتانون األساستتي

لتركيا وان تصريحات اربكان مخالفة أيضا لقانون األحتزاب السياستية فتي تركيتا  .واثتر رفتع التدعوى
عقد المدعي العام التركي ( فورال سافاش ) مؤتم اَر ََ صحفياَ ََ في  20مايو  0881اتهتم فيته حتزب
الرفاه بجر تركيا إلى حرب أهلية كما اتهم السياسيين الرفتاهيين بالخيانتة  .وقتد اشتتمل ملتف االتهتام
علتتى (  ) 09صتتفحة ضتتمنها رئتتيس االدعتتاء العتتام قائمتتة بانتهاكتتات الحتتزب تراوحتتت بتتين ارتتتداء
أزياء أسالمية في الجامعات ودفاعه العتيد عن المتدارس الدينيتة  .متا دفتع نائتب رئتيس حتزب الرفتاه
فتتي حينهتتا ( عبتتد اهلل غتتول ) إلتتى التعليتتق علتتى الئحتتة االتهتتام بتتالقول بأنهتتا تضتتمنت وثتتائق غيتتر

قانونية وال أساس لها  ،لذالك سنجعل رئتيس االدعتاء العتام نفسته يمثتل أمتام القضتاء

( )041

 .وبترغم

استتتقالة اربكتتان متتن رئاستتة الحكومتتة أال أن إجتراءات دعتتوى حضتتر حتتزب الرفتتاه استتتمرت قائمتتة ،متتا

دف تتع بأربك تتان و 11محامي تتا إل تتى تهيئ تتة ال تتدفوعات الالزم تتة لل تتدفاع ع تتن الح تتزب  .ف تتي  01ديس تتمبر

 0881بدأت جلسات المحاكمة في المحكمة الدستورية العليا ومثل اربكان وهو يحمتل معته ( 401

) ص تتفحة م تتن ال تتدفوعات  .وبع تتد أن أت تتم االدع تتاء الع تتام اتهامات تته ف تتي  09ك ، 0881 / 0باش تتر

اربكتان تقتديم دفوعته التتتي استتمرت ثالثتة أيتتام تحتدث فيهتا علتى متتدار (  00ستاعة) فتي  01ينتتاير
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 0889اتخذ قرار اإلغالق في المحكمة الدستورية العليا بأغلبية (  )8أصتوات ضتد صتوتين وأعلتن
القرار في مؤتمر صحفي عقتده رئتيس المحكمتة الدستتورية ( احمتد نجتدت ستيزار ) ونشتر القترار فتي

الجريدة الرسمية في  22شباط  0889و ينص قرار المحكمة الدستورية على ما يأتي -:

( ) 040

 نظ ار ألعمال المخالفة لمبدأ العلمانية للجمهوريتة فقتد تقترر إغتالق حتزب الرفتاه حستب المتادة 19

و 18من الدستور وحسب البند ( ب ) من المادة  010والفقرة ( أ ) متن المتادة  011متن قتانون
األحزاب السياسية بأكثرية األصوات مع صتوتين معارضتين لإلغتالق همتا صتوتا ( هاشتم قلتيج )

( وساجد أدالي ) .

 ونظ ت ار للتص ت ريحات والنشتتاطات التتتي قتتام بهتتا ( نجتتم التتدين أربكتتان ) نائتتب محافظتتة ( قونيتته )
وشوكت قازان نائتب محافظتة ( قوجته لتي ) وأحمتد تكتدال نائتب محافظتة ( أنقترة ) وابتراهيم خليتل

تشيلك نائب محافظة ( شانلي أورفة ) والتي أدت إلى إغالق الحزب بسبب مخالفتها لحكم الفقرة

األخيترة متتن المتادة  94متتن الدستتتور فقتتد تقتترر باإلجمتتاع أبطتتال عضتتويتهم فتتي المجلتتس النيتتابي
حال نشر هذا في الجريدة الرسمية .

 ونظت ار للتصتريحات والنشتتاطات التتتي قتتام بهتتا أعضتتاء الحتتزب ( نجتتم التتدين اربكتتان ) و ( شتتوكت
قازان ) و ( أحمد تكدال ) و ( شوقي يلماظ ) و ( حسن حسين جيالن ) و ( أبتراهيم خليتل ) و
( شكري قارة تبة ) والتي أدت إلى إغالق الحزب حسب الفقرة الثامنة من المادة التاسعة والستين

م تتن الدس تتتور فق تتد تق تترر باإلجم تتاع م تتن حظ تتر تأس تتيس أو عض تتوية أو أدارة أو رقاب تتة أي ح تتزب
سياسي مدة خمس سنوات تبدأ من تأريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

 تق تترر باإلجم تتاع اس تتتمرار الت تتدبير المتخ تتذ بت تتأريخ  ( 0889 / 0 / 02إغ تتالق ح تتزب سياس تتي )
القاضتتي بعتتدم تستتديد مبلتتغ  0تريليتتون و 211مليتتون لي ترة (  1ماليتتن دوالر ) إلتتى الحتتزب حتتتى

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وعتتن األستتباب الموجبتتة لحظتتر النشتتاط السياستتي ألعضتتاء الحتزب المشتتار ألتتيهم فمنهتتا بالنستتبة

( ألربكان ) استضافته لزعماء طترق دينيتة محظتورة أساستا علتى مائتدة اإلفطتار واإلدالء بتصتريحات
تشير إلى احتمال استخدام العنف للوصول إلى السلطة حيث قتال ( سنصتل إلتى الستلطة وال نعترف

متا أذا كتتان ستتيتم بشتتكل دمتتوي أو غيتتر دمتتوي ) وفيمتتا يتصتتل ( بشتتوكت قتتازان ) نائتتب رئتتيس حتتزب

الرفاه ووزير العدل سابقا مطالبته في يوليو  0881بتدريس العلوم الدينية واألخالق داختل الستجن .
وبالنسبة ل(أحمد تكدال ) زعيم حزب الرفتاه منتذ تأسيسته وحتتى عتام  0891اعتبتاره أن أستم الكتادر
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السياسي الذي يريد تأسيسه ( نظام الحق ) في تركيا هو حزب الرفاه  .وبالنسبة ل( شوقي يلمتاظ )
إعالنه أنه سيحاسب كل من ال يأخذ صالحياته من رسول اهلل ( ص )  .وبالنستبة ل(حستن حستين

جتيالن ) قولتته عتتام  0882عنتدما كتتان فتتي هولنتدا ( استتتولينا علتتى الجامعتة وختتدعنا أجاويتتد وفتحنتتا
مدارس األئمة والخطباء ولو كانت خطتنا بشأن المدارس العسكرية تحققت لكانتت التدنيا تغيترت ) .
وبالنسبة ل( إبراهيم خليل تشيلك ) قوله أنه أذا أغلقت معاهتد األئمتة والخطبتاء الدينيتة فستوف تتراق

الدماء وستكون تركيتا أفظتع متن الج ازئتر  .وبالنستبة ل ت( شتكري قتارة تبتة ) قولته أن هتذا النظتام يجتب

أن يتغير .

ثالثا  :تداعيات حظر حزب الرفاه

عبتتر ق ترار حظتتر حتتزب الرفتتاه عتتن عمتتق أزمتتة الديمقراطيتتة فتتي تركيتتا خصوصتتا متتا يتعلتتق

بحرية الرأي والتعبير وفي هذا السياق قال عضو المحكمتة الدستتورية التذي عتارض قترار الحظتر (
هاشم قليج ) في معرض رفضه للقرار بأن حريتة التعبيتر عتن الفكتر هتي إحتدى الركتائز المهمتة فتي

المجتمتتع التتديمقراطي حتتتى لتتو ستتببت إزعاجتتا أو غضتتبا أو حتتتى صتتدمة للدولتتة  ،وبتتدون اختتذ حريتتة
التعبير في نظر االعتبتار ال يمكتن التفكيتر فتي مجتمتع ديمق ارطتي بتأي شتكل كتان .وأضتاف بأنته ال

يمكن الحديث عن الديمقراطية في بلد يعتمد على الفكر األحادي  .وفتي الستياق ذاتته أشتار العضتو

األخر في المحكمة الدستتورية التذي اعتترض أيضتا علتى قترار إغتالق حتزب الرفتاه ( ستاجد ادالتي )
بتتأن النظتتام التتذي يحكتتم علتتى الحتتزب التتذي يحتتاول أثبتتات اتجاهاتتته بتتالغلق ال يمكتتن أن يكتتون متتع

الديمقراطي تتة

() 042

 .نس تتتنتج م تتن ذال تتك ب تتأن قت ترار إغ تتالق ح تتزب الرف تتاه ق تتد ش تتوه كثيت ت ار م تتن وج تته

الديمقراطية في تركيا ووضع مشروعية الدولة التركية على المحك وجعل حتى حلفاء تركيتا الغتربيين
يعبتترون عتتن رفضتتهم لق ترار حظتتر نشتتاط حتتزب الرفتتاه  .حيتتث أعلنتتت وزي ترة الخارجيتتة األمريكيتتة (
مارلين او لبرايت ) أن هذه الخطوة ستلحق الضرر بالديمقراطية في تركيا  .فتي ذات الوقتت أعلنتت

بريطانيتا التتتي كانتت تتترأس االتحتاد األوربتتي بأنهتتا ستتبحث متتع شتركائها األوربيتتين فتي اتختتاذ موقتتف
مشترك

( )041

.

أما حزب الرفتاه وزعيمته اربكتان فلتم يفتاجئ بتالقرار ألنهتا ليستت المترة األولتى التتي يتتم فيهتا

إغالق حزب ذو نزعة أسالمية  ،فقد سبق أن تم حظر ( حزب النظام الوطني) عام  10و (حزب

السالمة الوطني ) عام  0891وهما أحزاب شكلهما الزعيم اربكان قبل الرفتاه  .وعقتد التزعيم اربكتان

مؤتم اَر ََ صحفيا قتال فيته انته يحتترم قترار المحكمتة حتتى لتو كانتت ق ارراتهتا خاطئتة ألن قضتية الرفتاه
هي قضية األمة بأسرها وان الشعب التركي اثبت في كل مرة انه يقتف متع المظلتوم  ،وأضتاف بأنته
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س تتيلجأ إل تتى المحكم تتة األوربي تتة لحق تتوق اإلنس تتان

( )044

 .ف تتي ذات الوق تتت طل تتب م تتن أعض تتاء حزب تته

المحضور بالتزام الهدوء وعدم االنجرار وراء من يريد شق الصتفوف واختتالق الفتتن  .جتدير بالتذكر

أن التتزعيم اربكتتان كتتان قتتد أوعتتز بتشتتكيل حتتزب بتتديل للرفتتاه باستتم حتتزب الفضتتيلة (  )FPبرئاستتة
إسماعيل البكتين قبل قرار إغالق الرفاه في  01ديسمبر  0881انتقل إليه كل أعضاء حزب الرفتاه

.

الخالصة واالستنتاجات

 -0أن الكماليتة كفلستفة شتمولية وعقيتدة سياستية ذات طتابع علمتاني بتدأت تتقهقتر وتطتوي صتتفحتها
فتي الربتتع األخيتتر متتن القتترن العشترين  ،شتتأنها فتي ذلتتك شتتأن األيتتديولوجيات الكبتترى التتتي انبثقتتت
وتالشتتت فتتي القتترن العش ترين كالنازيتتة والفاشتتية والشتتيوعية  .وذلتتك ج تراء بتتزوغ اإلستتالم السياستتي
وانتقالتته الس تريع متتن هتتامش الحيتتاة السياستتية فتتي تركيتتا إلتتى مركتتز الستتلطة والق ترار  ،حيتتث أدى

الصعود السريع لحزب الرفاه وحصوله على أعلى المقاعد البرلمانية إلى والدة مرحلة جديتدة فتي

تركيا عرفت بمرحلة ( ما بعد الكمالية ) أو ( الجمهورية الثانية ) .

 -2أن تنتتامي الحركتتة اإلستتالمية فتتي تركيتتا منتتذ ثمانينيتتات القتترن العشترين والتتتي أطلتتق عليهتتا بفتننرة
اإلحينناء اإلسننالمي الثانيننة أو الطفننرة اإلسننالمية  ،تمختتض عنهتتا وصتتول حتتزب الرفتتاه إلتتى قمتتة
الهتترم السياستتي وتشتتكيله الحكومتتة ألول مترة فتتي تتتاريخ تركيتتا الحديثتتة فتتي عتتام  0881ممتتا شتتكل
انعطافتتا تاريخيتتا لتتيس فتتي مستتيرة اإلستتالم السياستتي فتتي تركيتتا وحستتب وانمتتا فتتي مستتيرة النظتتام
السياسي التركي ككل .

 -1أن االنتص تتارات المتت تواترة الت تتي حققه تتا ح تتزب الرف تتاه من تتذ مطل تتع التس تتعينيات دفع تتت ب تتاألحزاب
الع لمانية بأطيافها المختلفة ليس فقط نحو االهتمام بالقضايا الدينية كمحاولة الستقطاب الناخبين
المندفعين خلف الرفاه  ،واالعتراف بأن اإلسالم يشكل جوهر الوجدان التركي  ،وانما تجاوز ذلك

إلتتى قيتتام العديتتد متتن ن تواب تلتتك األح تزاب بتبنتتي اقت ارحتتات أستتالمية تتتدعو إلتتى فتتتح جتتامع ( أيتتا
صوفيا ) والمطالبتة ببنتاء مستجد فتي حديقتة القصتر الجمهتوري بتأنقرة  ،وتشتريع قتانون يرمتي إلتى

تعطيل العمل في الدوائر الحكومية لتمكين الموظفين الحكوميين من أداء صالة الجمعة

 -4عكتتس الصتتعود المتتدوي لحتتزب الرفتتاه تجتتذر اإلستتالم فتتي الستتلوك االنتختتابي وتحتتول الترأي العتتام
الترك ي صوب اإلستالم والتيتارات السياستية المعبترة عنته وعلتى نحتو أصتبح فيته اإلستالم السياستي
جزء أساسيا من المجتمع والعمل السياسي في تركيا  ،وأن محاوالت استئصاله بأسلوب قسري أو

منعه من المشاركة في القرار السياسي لم تعد ممكنة .
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 -1أن مشاركة حزب الرفاه مع األحزاب العلمانية في حكومة ائتالفية فتح أبواب الحوار بتين القتوى
اإلس تتالمية والق تتوى العلماني تتة وجس تتد اعت ارف تتا متب تتادال بينهم تتا وتخلي تتا ع تتن األس تتاليب القديم تتة ذات
الطبيعة األستئصالية الرافضة للتعاون أو تقوم على إلغاء األخر ليحل محلهتا أستلوب االستتيعاب

المتبادل  .وحصل شبه تفاهم بين الطرفين العلماني واإلسالمي على أمكانية االنتقال متن حتميتة
التقاطتتب والتجتتاذب الحتتاد إلتتى أمكانيتتة أدارة االختتتالف بينهمتتا فتتي أطتتار التجربتتة الديمقراطيتتة .

وانعكس ذلك بشكل واضح في تلطف الخطاب اإلسالمي والتعامل العقالني في رؤيتة المشتكالت

التركية ومعالجتها من قبل حزب الرفاه .

 -1بتتالرغم متتن أن حتتزب الرفتتاه عبتتر عتتن تمستتكه بالرؤيتتا اإلستتالمية فتتي معالجتتة المشتتكالت التركيتتة
واستم ارره في معاداة األيديولوجية الغربية أال أنه أثبت بأنه حزب ( براغماتي ) من خالل ائتالفته

مت تتع أط ت تراف ذات أيت تتديولوجيا بعيت تتدة عنت تته  ،وأدراك زعمائت تته لمتطلبت تتات الواقت تتع السياست تتي التركت تتي

خصوصا فيما يتعلق بالتزامات تركيا الخارجية .

 -1نجتتح حتتزب الرفتتاه فتتي االستتتفادة متتن بعتتض التطتتورات الخارجيتتة كالوضتتع فتتي البوستتنة وحتترب
الخل تتيج الثاني تتة وت تتردد االتح تتاد األورب تتي ف تتي ض تتم تركي تتا إل تتى المجموع تتة األوربي تتة كعض تتو كام تتل

العضوية في تعزيز الهوية اإلسالمية للفرد التركي ودفعه للتعاطف معه .

 -9أن تجربة حزب الرفاه في الحكم لم تكتن تمثتل تحتديا للمبتادئ العلمانيتة والنظتام التديمقراطي فتي
التتبالد  ،إنمتتا علتتى العكتتس متتن ذلتتك فتتأن الديمقراطيتتة التركيتتة ترستتخت وأصتتبحت أكثتتر لبراليتتة

بمشاركة حزب الرفاه في الحكم .

 -8أن وصتتول حتتزب الرفتتاه إلتتى قمتتة الستتلطة فتتي تركيتتا أثتتار القتتوى الدوليتتة النافتتذة أيضتتا وبخاصتتة
الواليتتات المتحتتدة والمجموعتتة األوربيتتة واس ترائيل التتتي خشتتيت علتتى مستتتقبل النظتتام العلمتتاني فتتي

تركيتتا واحتمتتاالت قيتتام دولتتة إستتالمية علتتى غ ترار متتا حصتتل فتتي إي تران  ،متتا دفعهتتا إلتتى تشتتجيع

الجيش على التخلص من حكومة حزب الرفاه لكن من دون انقالب عسكري .

 -01أن استتتجابة حتتزب الرفتتاه وزعيمتته ( أربكتتان ) المطلقتتة لمتطلبتتات النظتتام العلمتتاني وتحالفتتات
تركيا الخارجية خصوصا بعد تشكيل الحكومتة االئتالفيتة  ،لتم تشتفع لحتزب الرفتاه باالستتمرار فتي

السلطة وتحميه من الحظر ومحاكمة زعمائه .

 -00أن االستقطاب الحاد والتجاذب الشديد بين القتوى العلمانيتة والحركتة اإلستالمية أدى فتي نهايتة
المطاف إلى إقصاء حزب الرفاه عتن الستلطة رغتم أن حتزب الرفتاه قتد تميتز عتن معظتم حركتات
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اإلسالم السياسي في العالمين العربي واإلسالمي بااللتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية في تركيا ولم

يسجل ضده أي انتهاك ألصول الديمقراطية

 -02أن إسقاط حكومة حزب الرفاه بما عرف باالنقالب األبيض أو انقالب ما بعد الحداثتة  ،عبتر
عن هشاشة التجربة الديمقراطية فتي تركيتا  ،ألنته ثبتت أن الجمهوريتة هتي التتي تقتود الديمقراطيتة

وليس العكس وحيث إن الدولة هي التي تنتتج الحقتوق فتي ظتل الجمهوريتة وأن الشتعب هتو التذي
ين تتتج الحق تتوق ف تتي ظ تتل الديمقراطي تتة ل تتذلك ف تتأن الجمهوري تتة تخل تتق المت تواطن أوال ث تتم الف تترد  ،فيم تتا

الديمقراطيتتة تخلتتق الفتترد أوال ثتتم المتواطن  .لتتذلك يأختتذ المفكتتر السياستتي الالمتتع ( متتتين هيبتتر )
علتتى التجربتتة الديمقراطيتتة فتتي تركيتتا بكونهتتا تعبتتر عتتن قطتتاع ارستتي فتتي الدول تة ولتتم تتستتع لتشتتمل

قطاع أفقي يعبر عن المجتمع  .من هنا فأن قرار حظر نشاط حزب الرفاه في الوقت الذي يعبر
عن عمق أزمتة الديمقراطيتة فتي تركيتا فأنته فتي ذات الوقتت يضتع مشتروعية النظتام السياستي فتي

تركيا موضع المسائلة والتحفظ .

 -01كشفت التجربة السياسية لحزب الرفاه عتن إن العلمانيتة التركيتة أرجتح متن الديمقراطيتة المقيتدة
بقوة الجيش وبدستور ال يعبر عن المجتمع  .والمجتمع المدني في تركيا رغم قوته لكنه فشل فتي

الحد من دور الجيش في التحكم بالحياة السياسية .

 -04عبتترت تجربتتة حتتزب الرفتتاه فتتي الحكتتم  ،عتتن ان القتتوى التتتي أطلقهتتا اإلستتالم السياستتي وعبتتر
عنهتتا كانتتت أصتتدق تعبيت ار عتتن الديمقراطيتتة والحداثتتة متتن النختتب العلمانيتتة التتتي كانتتت اقتترب إلتتى

االستبداد والدكتاتورية  .فحزب الرفاه سعى بجد ن اجل علمانية متستامحة تتتيح للنتاس حقهتم فتي
التعبيتتر الفكتتري والسياستتي ال كمتتا فعتتل العلمتتانيون بحرمتتان النتتاس متتن حقهتتم فتتي الحريتتة الفكريتتة
واألعتقاديتة  .وقتد عبتر حتزب الرفتاه ختالل تجربتته السياستية بأنته ال يترفض العلمانيتة لكنته يعمتتل
على تصحيح مسارها متن علمانيتة أكراهيتة تترفض حتق النتاس فتي التمتتع بحريتة الفكتر واالعتقتاد

واختيتتار المالبتتس ونتتوع التعلتتيم التتذي يريدونتته إلتتى علمانيتتة محايتتدة تحتتترم حتتق االعتقتتاد وتستتمح
للمسلمين بممارسة عقائدهم والتعبير عنها واحترامها .

 -01أشاعت تجربة الرفاه فتي الحكتم مبتدأ الن ازهتة واالستتقامة فتي العمتل السياستي والمهنتي  .حيتث
حققتتت أدارة الرفتتاه لبلتتديات المتتدن الكبتترى ( استتطنبول  /أنقترة  /أزميتتر وبقيتتة المتتدن الكبتترى ) فتتي

التسعينات نجاحا متذهال اكستب الحتزب دعمتا شتعبيا هتائال وضتعه فتي مقدمتة األحتزاب السياستية

في تركيا .

جملة كلية الرتبية األساسية

313

العدد الثاني والسبعون 1122

ماابعد ااكعاليةبل ااصعوعالل ا ي عالةااكلسعلسيااي عال بي ا ع ا ع عك اابعع(( رايااصع ا ع دااصعراااهعال ااب ع(ا ياايم ع ع

3891ع–ع3889ع ع ..........................................................................................ع ابضلعكبظمعر ن

 -01نج تتح الرف تتاه ف تتي تعبئ تتة طاق تتات جي تتل إستتالمي م تتن الش تتباب يمتل تتك الخبت ترة العلمي تتة والسياس تتية
والدينيتتة  ،أثبتتت قدرتتته ونزاهتتته فتتي أدارة التتبالد متتا جعلتته يحظتتى بتأيتتد ودعتتم قتتوى ختتارج الستتياق

التقليتتدي للقتتوى المناص ترة لألح تزاب ذات الطتتابع اإلستتالمي ستتيما فتتي ظتتل انهيتتار القتتوى اليستتارية
جراء تفكك االتحاد السوفييتي ومجموعته الشيوعية وانعكاس ذلك على اليسار في تركيا .

 -01تميتتز حتتزب الرفتتاه ختتالل تجربتتته السياستتية بفاعليتتته التنظيميتتة المحكمتتة وبخاصتتة فتتي تعبئتتة
جميع الموارد المتاحة له لتحقيق برنامجه السياسي كما نجح في تعبئة موارده االقتصادية وتغلغل
في وسائل األعالم والتعليم .

 -09يسجل لحزب الرفاه نجاحته المتميتز فتي توظيتف المترأة لمتا تشتكله متن ثقتل كبيتر فتي المجتمتع
لكنه لتم يستمح لهتا بتدخول البرلمتان خشتية متن أثتارة موضتوع الحجتاب متا قتد يعطتي ذريعتة لخلتق

مشاكل لحزب الرفاه وربما حظره .

 -08أن تطويق حزب الرفاه من قبل الجيش والقوى العلمانية وحرمانته متن أكمتال ستنته األولتى فتي
الحكم وحظر نشاطه ومحاكمتة زعمائته بعتد ذلتك بتالرغم متن انجا ازتته شتوه صتورة الديمقراطيتة فتي

تركيتتا  ،وعتتزز التتدعم الشتتعبي لإلستتالم السياستتي التتذي انعكتتس الحقتتا فتتي حصتتول وريثتته ( حتتزب

العدالة والتنمية ) على األغلبية البرلمانية المريحة منذ عام . 2112

الهوامش واإلشارات

( )0للمزيد من من التفاصيل عن االنقالب  0891ينظر:
Don Peretz, Modern Turkey : Social And Economic Back Ground, The Middle Today
Fourth Edition, March 1983, p.194
فاضتتل كتتاظم حستتين ،اإلستتالم والعلمانيتتة فتتي تركيتتا  ،د ارستتة فتتي نشتتأة اإلستتالم السياستتي وتجربتتته السياستتية حتتتى
انقالب  ،0891بحث مقبول النشر في مجلة ديالى في عددها (. )10
وفقا للمادة ( )009من الدستور التركي فأن

مجلتتس االمتتن القتتومي ) (NSCيتتتالف متتن رئتتيس الجمهوريتتة ورئتتيس التتوزراء ورئتتيس اركتتان الجتتيش ووزيتتر التتدفاع
ووزيتتر الدخليتتة ووزيتتر الخارجيتتة وقتتادة الق توات البريتتة والبحريتتة والجويتتة والقائتتد العتتام للتتدرك( الشتترطة ) وفتتي
تفصيل ذلك انظر  :يوسف ابراهيم الجمهلتي  ،حتزب الرفتاه – نجتم التدين اربكتان :االستالم السياستي الجديتد ،
الرهان على السلطة ،دار حوران للطباعة والنشر ،دمشق .ط،0881 ، 0ص21
( )2ياستتر احمتتد حستتن  ،تركيتتا :البحتتث عتتن مستتتقبل ،التتدار المصترية -اللبنانيتتة القتتاهرة ،ط ، 2111 ، 0ص011
( ) 1فيتتروز احمتتد  ،صتتنع تركيتتا الحديثتتة  ،ترجمتتة د .ستتلمان داوود و د .حمتتدي حميتتد  ،بيتتت الحكمتتة  ،بغتتداد ،
المطبعة العربية ،2111،ص409
( )4المصدر السابق ،ص181
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( )1حميد بوز رسالن  ،تاريخ تركيا المعاصر ،ترجمة حسين عمتر  ،المركتز الثقتافي العربتي  ،كلمتة ،بيتروت ،ط0
 ،2118 ،ص .80للمزي تتد م تتن التفاص تتيل انظ تتر  :لوس تتيل دبلي تتو بيفس تتنر  ،ازم تتة السياس تتة التركي تتة :الخليف تتة
ووجهات النظر احتماالت التقدم والنجاح  ،مجلس قيادة الثورة  /جهتاز المختابرات /تتداول محتدود ،بغتداد ،بتال

تاريخ ،ص81-80
( )1لوسيل دبليو بفيسنر ،مصدر سابق ،ص ، 99-91فاضل كاظم حسين  ،مصدر سابق  ،ص01
( )1فاضل كاظم حسين  ،المصدر السابق ،ص01

( )9د .كمال السعيد حبيب ،الدين والدولة في تركيا  :صراع اإلسالم والعلمانية  ،الهيئتة المصترية للكتتاب  ،القتاهرة
 ، 2118 ،ص 081-081
( )8المصدر نفسه  ،ص081-081
( )01ص تتحيفة ك تتون اي تتدن التركي تتة  . 0891/2/ 21 ،للمزي تتد م تتن التفاص تتيل انظ تتر  :د .كم تتال حبي تتب  ،مص تتدر
سابق ،ص081
( )00فيروز احمد  ،مصدر سابق ،ص 401
( )02يمكتتن الرجتتوع إلتتى نتتص الدستتتور فتتي  :الموستتوعة العربيتتة للدستتاتير العالميتتة  ،الهيئتتة العامتتة لشتتؤون المطتتابع
األميريتة  ،القتاهرة  0811 ،وأيضتا افالدميتر ايفتانوفيش  ،الصتراع السياستي فتي تركيتا  ،األحتزاب والجتتيش ،
ترجمة يوسف ابراهيم الجهماني  ،دار حوران للطباعة والنشر  ،دمشق  ،ط ، 0881 ، 0ص011-012
( )01في تفاصيل ذلك انظر  :فاضل كاظم حسين  ،األحتزاب السياستية فتي تركيتا  :د ارستة فتي اتجاهاتهتا ومواقفهتا

من المشكالت التركية  ، 0891 /811رسالة ماجستتير غيتر منشتورة  ،كليتة العلتوم السياستية  ،جامعتة بغتداد
 ، 0899 ،ص40-41
( )04في تفاصيل قانون االحزاب التركي الجديد انظر  :د .احمد النعيمي  ،موقف المؤسستة العستكرية متن الحركتة
اإلستتالمية فتتي تركيتتا  ،مجلتتة الد ارستتات الدوليتتة  ،جامعتتة بغتتداد  /مركتتز الد ارستتات الدوليتتة  .سلستتلة الد ارستتات
اإلستراتجية  ،بغداد  ،العدد  ، 2114 ، 11ص 11-28ولوستيل دبليتو بيفستنر ،مصتدر ستابق  ،ص-001
 021د.كمال حبيب  ،مصدر سابق  ،ص204- 201
( )01في تفاصيل ذلك  ،انظر د .احمد النعيمي  ،مصدر سابق ،ص10-11
( )01فيروز احمد  ،مصدر سابق  ،ص421
( )01المصدر السابق  ،ص424-421
(Turkey 1986 Almanac , Turkish Daily News Publication, 1986.p.157 )09
( )08د.كمال حبيب  ،مصدر سابق  ،ص201-204
( )21المصدر نفسه،ص201
( )20د .احمد النعيمي  ،مصدر سابق  ،ص41 ، 19
( )22د .وليتتد رض توان  ،تركيتتا بتتين العلمانيتتة واإلستتالم فتتي القتترن العش ترين  ،شتتركة المطبوعتتات للتوزيتتع والنشتتر ،
بيروت ،ط، 2111 ،0ص212
واندرو فنكل  ،ووليم هيل  ،السياسة واجراءتها في االنتخابات التركية العامتة عتام  ، 891فتي كتتاب تركيتا المجتمتع
والدولتة  ،تحريتتر انتدرو فنكتتل ونكهتت ستتيرمان  ،ترجمتة د .حمتتدي التدوري ،د .عتتدنان ياستين بيتتت الحكمتتة ،
بغداد  ، 2112 ،ص029
( )21د .وليد رضوان  ،مصدر سابق  ،ص212
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لألبحتتاث ،دبتتي ، 2111 ،ص 91 - 11و محمتتد نتتور التتدين  ،مصتتدر ستتابق  ،ص 001و يوستتف اب تراهيم
الجهماني ،اوج االن :تركيا واألكراد  ،دار حوران للطباعة والنشر والتوزيتع  ،دمشتق ،ط، 0888. 0ص-10
91
*عتتن زعتتيم حتتزب (  )PKKعبتتدهلل اوجتتالن انظتتر  :يوستتف اب تراهيم الجهمتتاني ،اوج االن  :تركيتتا واألك تراد مصتتدر
سابق  ،ص 19 - 11
()014
()011
()011
()011
()019
()018
()001

د.كمال السعيد حبيب  ،مصدر سابق ،ص 291
د .جالل عبد هلل معوض  ،مصدر سابق  ،ص211
يوسف ابراهيم الجهماني  ،حزب الرفاه _ نجم الدين اربكان  ، ...........مصدر سابق ،ص80
د.كمال السعيد حبيب  ،مصدر سابق ،ص 299
يوسف ابراهيم الجهماني  ،حزب الرفاه _ نجم الدين اربكان  ،...........مصدر سابق،ص81
د.كمال السعيد حبيب  ،مصدر سابق،ص291
د.وليد رضوان  ،مصدر سابق ،ص218

جملة كلية الرتبية األساسية

392

العدد الثاني والسبعون 1122

ماابعد ااكعاليةبل ااصعوعالل ا ي عالةااكلسعلسيااي عال بي ا ع ا ع عك اابعع(( رايااصع ا ع دااصعراااهعال ااب ع(ا ياايم ع ع

3891ع–ع3889ع ع ..........................................................................................ع ابضلعكبظمعر ن
( )000د .كمال السعيد حبيب  ،مصدر سابق ،ص291

( )002المصدر نفسه  ،ص299_291
( )001د .احمد النعيمي  ،مصدر سابق ،ص 11و د .وليد رضوان  ،مصدر سابق ،ص211_218

( )004د .احمد النعيمي  ،مصدر سابق  ،ص11
( )001يوستف ابتراهيم الجهمتاني  ،حتتزب الرفتاه _ نجتتم التدين اربكتتان  ،...........مصتدر ستتابق ،ص 81و خليتتل
ابراهيم الطيار  ،مصدر سابق ،ص 12و د .جالل عبد هلل معوض  ،مصدر سابق ،ص11_12
( )001للمزيد من التفاصيل أنظر  :د .وليد رضوان  ،مصدر سابق ،ص210
( )001جالل عبد هلل عوض  ،مصدر سابق ،ص11
( )009يوسف ابراهيم الجهماني  ،حزب الرفاه _ نجم الدين اربكان  ،...........مصدر سابق ،ص000_001

( )008د  .وليتتد رضتوان  ،مصتتدر ستتابق ،ص 212يوستتف ابتراهيم الجهمتتاني  ،حتتزب الرفتتاه _ نجتتم التتدين اربكتتان
 ،...........مصدر سابق ،ص021
( )021يوسف ابراهيم الجهماني  ،حزب الرفاه _ نجم الدين اربكان  ،...........مصدر سابق ،ص001
( )020المصدر السابق ،ص 004
( )022د .كمتتال الستتعيد حبيتتب  ،مصتتدر ستتابق ،ص 289يوستتف اب تراهيم الجهمتتاني  ،حتتزب الرفتتاه _ نجتتم التتدين
اربكان  ،...........مصدر سابق ،ص001_004
( )021د .جالل عبد هلل معوض  ،مصدر سابق ،ص14
( )024يوسف ابراهيم الجهماني  ،حزب الرفاه _ نجم الدين اربكان ،...........المصدر السابق ،ص011
( )021يوسف ابراهيم الجهماني  ،حزب الرفاه _ نجم الدين اربكان  ،...........المصدر السابق،ص011-011
( )021د .وليد رضوان  ،مصدر ستابق  ،ص241و يوستف ابتراهيم الجهمتاني  ،حتزب الرفتاه _ نجتم التدين اربكتان
 ،...........مص تتدر س تتابق،ص 021-009ون تتص مطال تتب الج تتيش تج تتدها ف تتي :د .كم تتال الس تتعيد حبي تتب ،
مصدر سابق  ،ص 284_280
( )021يوسف ابراهيم الجهماني  ،حزب الرفاه _ نجم الدين اربكان  ، ...........مصدر سابق  ،ص001
( )029د .جالل عبد هلل  ،مصدر سابق  ،ص11
( )028المصدر نفسه  ،ص021
( )011د  .وليتتد رض توان  ،مصتتدر ستتابق  ،ص 014و د .جتتالل عبتتدهلل  ،مصتتدر ستتابق  ،ص 11و ياستتر احمتتد
حسن  ،مصدر سابق  ،ص011
( )010د  .احمد النعيمي  ،مصدر سابق  ،ص18
( )012د  .جالل عبد هلل  ،مصدر سابق  ،ص11
( )011المصدر نفسه  ،ص18
( ) 014يوسف ابراهيم الجهماني  ،حزب الرفاه _ نجم الدين اربكان  ،...........مصدر سابق  ،ص 021
( )011المصدر السابق  ،ص021
( )011المصدر السابق  ،ص021
( )011د .كمتتال الستتعيد حبيتتب  ،مصتتدر ستتابق ص 110و يوستتف ابتراهيم الجهمتتاني  ،حتتزب الرفتتاه _ نجتتم التتدين
اربكان  ، ...........مصدر سابق  ،ص010
( )019يوسف ابراهيم الجهماني  ،حزب الرفاه _ نجم الدين اربكان  ،...........مصدر سابق  ،ص049_041

جملة كلية الرتبية األساسية

391

العدد الثاني والسبعون 1122

ماابعد ااكعاليةبل ااصعوعالل ا ي عالةااكلسعلسيااي عال بي ا ع ا ع عك اابعع(( رايااصع ا ع دااصعراااهعال ااب ع(ا ياايم ع ع

3891ع–ع3889ع ع ..........................................................................................ع ابضلعكبظمعر ن

( )018المصدر السابق  ،ص029

( )041المصدر السابق  ،ص041
( )040د .كمال السعيد حبيب  ،مصدر سابق  ،ص114

( )042المصدر السابق  ،ص111
(  )041د  .احمد النعيمي  ،مصدر سابق  ،ص 18و د .كمال السعيد حبيب  ،مصدر سابق  ،ص100
( )044د  .كمال السعيد حبيب  ،مصدر سابق  ،ص101

المصادر باللغة العربية
اوال" :الكتب

مصادر البحث

 -1علي حسين باكيرواخرون  ،تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج  ،تحريتر محمتد عبتد العتاطي ،
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 -14د .محم تتد ي تتاس خض تتير  ،ال تتدور االمريك تتي ف تتي سياس تتة تركي تتا حي تتال االتح تتاد االورب تتي ( -881
 ، )2101مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت 2101 ،
 -15د .سيار الجميل  ،العرب واالتراك  :االنبعاث والتحديث من العثمنة الى العلمنة  ،مركز د ارستات
الوحدة العربية  ،بيروت  ،ط881 ،0
 -16حميد بوزرستالن  ،تتاريخ تركيتا المعاصتر  ،ترجمتة حستين عمتر  ،كلمتة المركتز الثقتافي العربتي ،
ابو ظبي  /بيروت  ،ط2118 ،0
 -17د .عقيتتل ستتعيد محفتتوظ  ،ستتوريا وتركيتتا  :الواقتتع ال تراهن واحتمتتاالت المستتتقبل  ،مركتتز د ارستتات
الوحدة العربية  ،بيروت  ،ط0،2118
 -18د .كمتتال الستتعيد حبيتتب  ،التتدين والدولتتة فتتي تركيتتا  :صتراع االستتالم والعلمانيتتة  ،الهيئتتة المصترية
العامة للكتاب  ،القاهرة 2118 ،
 -19د .ك تريم محمتتد حم تزة و د 1دهتتام محمتتود  ،القتتوى الفاعلتتة فتتي المجتمتتع التركتتي  ،بيتتت الحكمتتة ،
بغداد  ،ط2112 ،0
 -21ميشتتال نوفتتل  ،عتتودة تركيتتا التتى الشتترق  :االتجاهتتات الجديتتدة للسياستتة التركيتتة  ،التتدار العربيتتة
للعلوم ناشرون  ،بيروت  ،ط2101 ،0

ثانيا" :الرسائل الجامعية

فاضت تتل كت تتاظم حست تتين  ،االح ت تزاب السياست تتية فت تتي تركيت تتا  :د ارست تتة فت تتي اتجاهاتهت تتا ومواقفهت تتا مت تتن
المشتتكالت التركيتتة  ، 0891/0811رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة مقدمتتة التتى معهتتد الد ارستتات االستتيوية
واالفريقية الملغى  ،كلية العلوم السياسية  ،جامعة بغداد 1 0899 ،

ثالثا" :البحوث والدراسات
-1
-2
-3
-4

د .احمد النعيمي  ،موقف المؤسسة العسكرية من الحركة االسالمية في تركيا  ،مجلة دراسات دولية /
سلسلة دراسات استراتيجية  ،العدد  ، 11جامعة بغداد  /مركز الدراسات الدولية  ،بغداد 2114 ،
د .محمتتد نو ارلتتدين  ،شتتؤون تركيتتة  /تقريتتر ،مركتتز الد ارستتات االستتتراتيجية والبحتتوث والتوثيتتق  ،العتتدد
( ، )9بيروت 0881 ،
رستتول طوستتون واختترون  ،االستتالميون فتتي تركيتتا ومشتتروع التغييتتر  ،مجلتتة شتتؤون االوستتط  ،مركتتز
الدراسات االستراتيجية  ،العدد  ، 021بيروت  ،خريف 2111
د .وصتتال العت تزاوي  ،االحت تزاب السياس تتية ف تتي تركي تتا ب تتين الديمقراطي تتة واالش تتكالية السياس تتية  ،مجل تتة ام
المعارك  ،مركز ابحاث ام المعارك  ،العدد  ، 00بغداد 0881 ،
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رابعا" :الكتب المترجننمة
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

لوستتيل دبليتتو بيفستتنر  ،ازمتتة السياستتة التركيتتة  :الخلفيتتة ووجهتتات النظتتر واحتمتتاالت التقتتدم والنجتتاح ،
ترجمة حسن نعمة سعدون  ،مجلس قيادة الثورة ( الملغى ) المخابرات العامتة  ،تتداول محتدود  ،بغتداد
 ،بال تاريخ
نوبتتار هوفستتبيان واختترون  ،تركيتتا بتتين الصتتفوة البيروقراطيتتة والحكتتم العستتكري  ،اعتتداد ومراجعتتة غتتانم
بيبي وسامي الرزاز  ،مؤسسة االبحاث العربية  ،بيروت ،ط0891 ، 0
حميد بوزرسالن  ،تاريخ تركيا المعاصر  ،ترجمة حسين عمر  ،كلمة – المركز الثقتافي العربتي  ،ابتو
ظبي – بيروت  ،ط0،2118
فيروز احمد  ،صنع تركيا الحديثة  ،ترجمة د 1سلمان الواستطي و د 1حميتد التدوري  ،بيتت الحكمتة ،
بغداد  ،المطبعة العربية 2111 ،
ان تتدرو فنك تتل ونوكه تتت س تتيرمان  ،تركي تتا :المجتم تتع والدول تتة  ،ترجم تتة د 1حم تتدي ال تتدوري و د 1ع تتدنان
ياسين  ،بيت الحكمة  ،بغداد 2112 ،
الموسوعة العربية للدساتير العالمية  ،الهيئة العامة لشؤون المطابع االميرية  ،القاهرة0811 ،
فالديمير دانيلوف  ،الصراع السياسي في تركيا  ،االحزاب والجيش  ،ترجمتة يوستف ابتراهيم الجهمتاني
 ،دار حوراء للطباعة والنشر  ،دمشق  ،ط0881 ،0
أف  .ستيفن الربي والت اوبسر  ،سياسة تركيا الخارجية في عصر الشك والغموض  ،ترجمة محمتود
احمد عزت  ،بيت الحكمة العدد ( ، )20بغداد 2101 ،

خامسا  :النشرات والمجالت

 -0مجلة شؤون تركية  ،مركز الدراسات االستراتيجية  ،بيروت  ،أعداد د .محمتد نتور التدين  ،العتدد ، 9
0881
 -2مجل تتة السياس تتية الدولي تتة  ،مرك تتز االهت ترام للد ارس تتات الساس تتية واالس تتتراتيجية  ،الق تتاهرة الع تتدد ، 010
0881
 -1مجلة المستقبل العربي  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت  ،أعداد مختلفة

المصادر باللغة االنكليزية
Articles and Researchers

1-//Robert Olson, “Turkey – Syria Relation since the Gulf war : Kurds and
water “ Middle East policy council , volv, No .2 May 1997.
2-// Metin Heper , “ Islam and Democracy in Turkey , Toward a Reconciliation
“ , The middle East Journal , vol , 51 , No.1 , winter 1997.
3- // Ugur Akinci , The Welfare Party ‘s Municipal rack – Record : Evaluating
Islamist Activism In Turkey , The middle East Journal , vol , 53 , No.1 ,
winter 1999.
4-// Don Peretz , “Modern Turkey : Social and Economic Back Ground , The
middle East Today , Fourth Edition , March 1983 .
5-// Turkey 1986 Almanac, Turkish Daily News publication , 1986 .
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ملحا رقم 7

االنتخابات البلدية في تركيا  / 7881األصوات والبلديات التي فاز بها حزب الرفاه
الحزب

عدد األصوات

نسبة األصوات

البلديات الكبيرة

البلديات المتوسطة

حزب الرفاه

4911191

%08،0

29

104

والصغرى

المصدر  ،د .أحمد النعيمي  ،مصدر مشار اليه في البحث  ،ص18
الجدول رقم ()2
نتائج االنتخابات البرلمانية والمحلية في تركيا منذ عام 7891
االنتخابات البرلمانية 7887 – 7891
االنتخابات
األحزاب

الوطن األم

7891
األصوات

7891

المقاعد
العدد

النسبة

األصوات

(بالمئة)

المئوية

(بالمئة)

41،01

11،11 202

11،1

7887

المقاعد
العدد

282

النسبة

األصوات

المئوية

(بالمئة)

14،98

24،1

المقاعد
العدد

النسبة
المئوية

001

21،11

()ANAP
الديمقراطي

-

-

-

24،9

88

22،11

21،9

99

019

18،11

الشعبي ()SHP

21،21

10

01،11

-

-

-

-

-

-

الطريق الصحيح

11،41

28،21 001

-

-

-

-

-

-

()DYP

الديمقراطي

-

-

-

9،1

-

-

01،9

1

-

0،11
-

الوطني()MDP

-

-

-

1،2

-

-

01،8

12

01،19

االجتماعي

-

-

-

-

-

08،0

2،8

18

-

01،00

-

21،1

-

08،11

الشعبي ()HP
اليسار

الديمقراطي()DSP
العمل القومي
)*(()MCP
الرفاه (*) ()RP
أجمالي مقاعد
البرلمان

411

411

411

المصدر د .جالل عبد اهلل معوض  ،مصدر مشار اليه في البحث  ،ص118
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ملحا رقم 1
نتائج االنتخابات البرلمانية التركية في 7881/ 72/ 21

األحزاب
حزب الطريق الصحيح
حزب الوطن األم
حزب الرفاه
حزب اليسار الديمقراطي
حزب الشعب الجمهوري
أحزاب أخرى

المقاعد

األصوات ( النسبة المئوية
من اإلجمالي)

العدد

النسبة المئوية من األجمال

08،21
08،11
20،12
04،11
01،18
04،49

011
012
019
11
48
-

24،14
24،11
29،12
01،92
9،81
-

111

%011
اإلجمالي
المصدر  -:د .جالل عبد اهلل معوض  ،مصدر سابق  ،ص101
ملحا رقم 1
تشكيلة حكومة الرفاه االئتالفية من 7881/ 6/79 – 7886/ 6 / 28
االسم
الحقيبة الو ازرية
ت
0

رئيس الوزراء

1

وزير الداخلية

2
4
1

نجم الدين اربكان

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

طانسو تشيلير

وزير الدفاع

توران تيان

محمد أغار

وزير المالية

عبد اللطيف سنر

1

وزير العدل

سفكيت كازان

1

وزير التعليم

محمد سفالم

9

وزير الثقافة

أسماعيل كهرمان

8

وزير اإلسكان واألشغال العامة

سفات أيهان

01

وزير الصحة

يلدريم أكتونا

00

وزير الزراعة

موسة دمرسي

02

وزير العمل

نساتي سليك

01

وزير التجارة

بليم أيريز

04

وزير الطاقة والموارد الطبيعية

رساي كوتان

01

وزير السياحة

بوهاتين بوسيل

01

وزير اإلحراج

هاليت دغلي

01

وزير البيئة

زياد الدين توكار

09

وزير النقل

عمر براتسو

08

وزراء الدولة

فهيم أداك  ،نغزات أرسان  ،عبد اهلل غول  ،أيسالي سيغين  ،صبري تكير ،
نافذ كرت  ،محمد التنسوي  ،نامق كمال زيبق  ،لطفو أسنقون  ،سليم أنسار
أوغلو  ،أحمد سنبل تونس  ،بك ار أكسوي  ،غرسان دغداس  ،يوفوك سويليميز ،
تيومان رضا غونري  ،أيفر يلماظ  ،ساسين غونيه  ،جهاد الدين سكر  ،احمد
دمرسان

المصدر  ،يوسف الجهماني  ،مصدر مشار أليه في البحث  ،ص 91-94و د .جالل عبد اهلل معوض مصدر سابق  .ص401 – 104
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