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مجـــلة جـــامعــــة كــركوك

نجم الدين اربكان مفكرا اقتصاديا
منال محمد صالح
مدرس مساعد
جامعة الموصل -كلية التربية
الملخص
نجم الدمن االكانمااالامنالامكخالدت م ا الىسمٌي الدركن م الديصا مكحاىارم الاالسميرالبرمكااااداكنم ا
لىسممٌي ا ممكاركن ممااأح مماااحاممنلىياا ممنماعثم اله كىأياصممياتممهكررادممننالدن ممك ااىممأاراممأ اين م ا
كئاس الدأخكلءا كالتنالداٌنالىسٌي اعثيان ااصنانفاحايك كادر ا الداكنم الىسمٌي ااأ مفهاار ماكلا
كئ س اا كالديتهنالدس اسكالدركنكاىلااذدكاد ا نااد راققادرادأًالنطٌبراياا نكلسٌيكايرياسمكانمااا
اي اا الدصٌجالدناجعادثيتنٌ الديسرص الدركاعاترهااركن ااينذاحاالر ذ ادهاالدصثيان سا ماىألاناحى ا
حأجممراىممذلالدفنممكاىممأالدجانمم الًبر ان ى اديتممنث الًبر ممان انانمم انلئيمماالهيممكالدممذ ا ق مم ا هممكا
لدانأيا الديرصابا ا كاركن اا .ا
أ كااا نااىذلار ارناأماين أكانج الدن االكانااالىسٌيكا كايصادج الهخيم الًبر مان الدركن م اعامكا
يااأكا ٌ اا يا كجناااادنرائجالآلر ا-:ا ا
 -1ت صالكاناااانب احيمكل الديجريمعالدركنمكالًبر مان األدرمكارري ممااارامااالًبر مانالدنفصمكا
ا يا ه يااعث الًبر انالدركنكا ئ ايانأنحاياانااكاكجامالهعياما ا
 -2راممادراكجممامالهعيمماماىممبًءايممعانامماكالدس اس م ااأس م كألايقممنكل الدمماٌناد ني م اي مماداه ا
الدض ق اعااطك قالارناكالًبركل اياالدانأكاأ ك اااديقااما ألئناعاد ا كاااما
لدت
لبركل الدانأي اياالدانأكالهىث ا.
 -3س أءارأخ عالد ناعا ا كاركن ااا ميارم الدركن مخاعثم اتمك اركن مااأرجاىمماينماطقالدتمكقا
لهأسطانذدكاي ادااكجامالهعيامالد غاكا.
 -4ركر اعث اذدكاجيث اإجكلءل اركن اح اكىماالدأ يم اعثم الًبر مانالدركنمكايمااا نهمااإتمكلقا
ركن اا كالدن أاالد اكج األدرض الدنا كاألكرفاااحسصاكالدفائنحاألداطاد الدصاد ا.
 -5بن الكانااااثأًاديتنٌ الًبر انالدركنكاضميااين أيرمرالدفنك م الدرمكاحطثمقاعث هماارسمي ا
لدن ممما الدصمممانمايمممااا نهمممااإدغممماءالدفائمممنحالدكاأ ممم اأرتمممج عالًسمممر ياكاأإعمممانحارأخ مممعالدفصاد ممما ا
لًبر ان اا أكحاعاند ا كاعيمأ اركن ماا ضمٌاعماانقاتما انب قم ارم ارناأدهماااادرف م ماح نماءا
لداايا.
 -6د ا نرفكالكانااااادجان الدن ك ا كارناأدرادٌبر انالدركنكاأإنياالنرقماإد الدرطا قاأل ام اإاا
ياا طكامرا يمااح نماكاسم كجاركن ماايمااحخيرهماالد انقم ا ضمٌاعماار ن من اعثم الاا نمك ادم ا
ن ك اااارااأإنيااجن كااادرطا قاأناجااانكج اً ررادثن كا.
 -7نجاال كانااا مكالدفسما الدخين م الدضم ق الدرمكاح مااا هماانائاماادمكئ الدمأخكلءا مكالدسماص نا ا
اأ فراكئ سااداخ الدسٌي الدأطنكاأ كالدرسص نا ااأ فراكئ سماادثمأخكلءاعمااامخ الدك ما ا
لاا نفممذاجانامماايمماااكليجممرالًبر ممان ىاأدصممماىممذلالدنجمماحاىممأالدممذ اناممرالدممنألئكالًسممرصياك ا
ألد ه أن ا–ااس ابأدرا–اإد ااذمالدجهناىخلارراعاالدان ا كاركن اايعاركن اايعاإاااص ا
إ ٌاارراياارخلما رفصما صثهماا مكالديجريمعالدركنمكاألدمنلئكحالىسمٌي الهأسمعاأًسم يااضمياا
يتكأاا D-8ا .ا

العدد  / 2 :المجلد  / 4 :السنة الرابعة 2002

79

مجـــلة جـــامعــــة كــركوك

للدراسات اإلنسانية

ا
عننياا ذنكالس انجم الدين اربكاناحأماياا راانكاإد الدذىااىأانتماطرالدس اسمكادنأنمرابمناتمغماين م ا
كئ الدأخكلءا كاركن اابكلا الدصا اياالدخياا(اخ كلا_1996اخ كلا)1997اأين م انائم اكئم ا
لدأخكلءا كاعنناياالدأخلكل ا كااقا الدساص ن ا اياالدقكاالدياضمكات مكاحاالدمنأكالداق قمكاًكانمااا
ري ما كانأنرايفنكلًلسٌي اايصنأنلًا كااثناكخحاطأ ٌارا اب أنالدصثيان اأ كالداق ق اد ا نااًكانمااا
اكئاس اك ص اياد ا نطثقاياارنأ اا نك ا اا اأبانكاعث اإ اكحالىريا الدنا ا .ا
حاا كرقكاإد اينا
أإذلانااادثااا اإسمها ا مكاإدقماءالدضمأءاعثم الدمنأكالدس اسمكاًكانمااا نهماالد مأ اررأبمراحيما الدجانم ا
رراألدذ الر ذالرجاىا اي رثف اررناأماي رثراجألنم الدا ماحادننهماارنطثمقاجي صماايماا
لدفنك ا كات
ين أك الىسٌيكالدذ انماااااسم الكانمااادي رثمراجألنم الدا ماحاح النمرايتمكأاان نمكاأنن مأ ا مكا
لدأب انفسرا .ا
أ صنالدين أكالىسٌيكادٌبر انالدركنكالامنالامكخاإسمهايا الكانمااالدفنك م اًسم يااألاالًبر مانا
ىمأاع م الدا ماحالدركن م اأىمأاحسم ا ااقماءاحأالنه ماكالدانأيما ا همااأسم ر ارنماأماىمذلالدجانم اضمياا
اىذلالدكجماأطا ص انأك الدس اسكاعاكاحن كايااحكاص اعقمأنا
يااايا ٌ ا .اصناعك ايأجخادت
ياالدخياىعادجناا كالدياايالهأماألبعالًبر انالدركنمكانيماات مرالكانمااىا م ا مكالديااميالد مانكا
له ناكالى ٌا الد ركاطكاهاالكانااا كااكنايجراديصادج الًبر مانالدركنمكاألديرضمين ايمااين مأك ا
لديسي ا(لدن ا الدصانماAdel Düzenا)ى كاا اانك الدياايالد اديادرناأماح ناكالكانااا كالدرطا مقا
ياا ٌمايياكسر الدفصث ادثنتماطالًبر مان اضمياالدانأيما الدرمكارمأد اينا م ايهيم ا هماا.أن مر ا
لدااياا ٌ اررضياالاكخالدنرائجالدركارأ ثنااإد هاا .ا
ا

سيرة حياة نجم الدين اربكان العلمية والسياسية -:
صراكالدخع الىسٌيكالدركنكانج الدن االكانااا()1926الديثق ا(ااد أج )اياالاكخاخعياءالدر ماكا
ا ار كلاياا ٌمايس كحاطأ ث ااا ث اىان ايصراياا
لىسٌيكالدس اسكا كاركن ااىاأيااحن كالدت
لىانلاالدصثيكاألدهننسكاإد اعاقك اس اس ا تهنااهااا أيراباماح نبائراىا مياحنرجم اىمذ الدصقث م ا
ر ماكلاس اسم اا ك ممنلًاا ممكاار ممناتممصاكانا ممكاحأ مثراإدم اين م اكئم الدممأخكلءانم أماإسممٌيكا رسممث ا
لدسثط ا كاركن االدصثيان اا كااقا الدرسمص نا ايماالدقمكاالدياضمكاأيهمنالدطك مقاديسمٌي اادثأ مأما
إد الدسثط األداقاءا هااداناحًا .ا
أدصمممايمملاالديفاكبمما احاا ممانراي م ٌنانج م الدمملن االكانلمملااالدممذنكنالد اد م ادق مما الدجيهأك م الدركن م ا
لدصثيان الدركاا صاك الكانااالدن مكايمااياانئهمااأ ثسمفرهااىا مياأدمنالكانمااا مكا1926-11-26ا مكا
ينن ا س نأ اا ب الدتياماعث اساامالدااكالهسأنايااعائث اي سأكحالداامارنامنكايماانسممالديثمأكا
لدسٌجق اعك ا كاراك خاركن ااااس ا( نكالأتثثك )اأعك اىذ الهسكحااثق ا(نا كاخلنحا)ايصن الااا
1ا
لدأخ كىانذدكادق احسكررالكاناااألدركارصنكاح ضاالااالدأخ ك.ا
أ ي مانج الدن االكان اااعٌي ااماكخحا مكارماك خاركن مااينمذا ٌ م ااعايمااىا ادكجممالدمذ انك الدهننسم ا
لدي نان ن م ا ممكاحديان ممااأعيممما رممكحااي ممانصهااك م الدا مماحا ممكالدغممك اأعمماناإد م اركن ممااأاممنءانتمماطرا
لدس اسمكاعمما ا1969اننائم ايسممرقما ممكالديجثم الدركنمكالدنا ممكاأ ممكاعمما ا1971احسم ا(اممخ الدن مما ا
لدأطنكا)إًاحاالدياني الدنسرأك اا ك انتماطالدامخ ااصمنايمكأكاعما األامناارهيم اي ادفم الدنسمرأكا
أبألن االهاخل الدس اس اًسرغٌمالدمن اادثنعا م الداخا م اىادنماالكانماااعماناأحسم ااخامااجن منلاىمأا
اخ الدسمٌي الدمأطنك1972اىمذلالدامخ الدمذ اسمكعااايماالسمرقط ادمراباعمنحاتمصا ايهيم ايننرمرايماا
2ا
لديتاكن اا كاانأير االئرٌ ر ااننائ ادكئ الدأخكلءا كااقا الدساص ن ا ا.
أاسمما الًنقممٌ الدصسممنك ا ممكاركن ممااعمما ا1991اا ممكانتمماطالداممخ اأينممعالكانممااايمماالدصيممما
ا 3ا
لدس اسكىأبا اعث راأسجااأان اهن كاياايكحااصنحاحانا السرطاااحاا اكئرانفسراينها.
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لًلاالسرفراءاعا ا1997احعاناًك انااااقأبرالدس اس اأيننررايااكئاس ااخ الدك ما الدمذ انمااابمنا
ر س اعا ا.1993اأ ث ابأحالدك ا ارنيأا كالًنر ااا الداثن اار اح ااااا65ا%اياالدتص الدركنكا
راعالداثن ا الدركا س طكاعث هاااخ الدك ا  4.ا
أ ممكااخ ممكلااعمما ا1996اتممنمااممخ الدك مما اانأي م الئرٌ م ايممعاخع ي م ااممخ الدطك ممقالدقممأ ا
رانسأت ثكااكئاس انج الدن االكاناااإًاحاالدانأي اد ار يناسأناعما األامنا قمطاأرصكضم ادضمغأطا
حن ااادرادكاإد احاا قن الكانااالسرقادرراىاأر ااصناذدكاامالداخ اأينمعاخع يمرانجم الدمن االكانمااايماا
لدصيمالدس اسكا.ا5أد ا أىنرارقان الدخيااألدرق نل الديرأل ث ايماالدصمأنحاإدم الدنتماطالدس اسمكادر سم ا
حاخل اجن نحاي مالدفض ث األدسصانحىأيهياارنااا أ الكانمااالدس اسم اإًاحااينانرمرا مكان مكاحتثا م ا
لدتص الدركنكاراق اعاد اأساي  .ا
المبحث األول :واقع االقتصاد التركي من وجهة نظر اربكان
صانكالًبر انالدركنكايياارصان رالبر ان ا الدكحسياد ايااجان اعجمخاركن ماالدرقث من اعماايألنام ا
لدكحسممياد اىاأن صهمماا يمماالكرامماطالبر ممانىاااادسممأقالدصادي م اأكضممأيالدانأيمما الدركن م اًكلنحا ئ م ا
يانأنحاياانااكالدينرفص ااأح اا الد كأل الدض ي ايااجان ال كا .ا
د ا تهنالًبر انالدركنمكاينمذار سم الدجيهأك م الدركن م اأارم ايطثمعالدسماص ن ا انيمألانا مكلااأنانم ا
حًخيا الًبر ان اىكالدركارق ا هكالدانأيا اأر كالًضطكلاا ا كاركن ا6.اأبنات صالكانااا
لديتنٌ الدركا صانكاينهاالًبر انالدركنكاأ قاادياا ثكا :ا
رقأ الدنأد اايتاك عادننهااًاريرثكالهيألما رضطكالد الًبركل ا مكالدانمأكاافائمنحاعاد م اجمنلاأدمأا
دفركحاب كحايياا أن اإد ارض انثف الىنراجاىاأىذلالدرض ا أن الد اخ انحالكاماحالدفئم الدنفص م انيماا
حاالًبركل الدنل ثكا أن الد اخ انحالدكاااىأن كحاطكحالدصيث الدذ ا أن الد الدرض انأاالاا كل قمرا
ين أً النراج ااق ق ايياا أن اانأك الد اعجمخالدنأدم اأخ مانحايمنأن رارهااأاادرمادكاخ مانحالدفألئمنا م ا
ف الدصيث ا رض الدنقأنا 7أ ك الكانااالدكاااأ صراك اسثأناات كاح ٌب ماا مكالًبر ماناأ قمأم-:ا"ا
إنناانفك ااتنحالدكاااهنناانصث النراعايماسثاكا كالدا احالًبر ان األدكااا كالدنها ا اققالدفقكاأ أدنا
عن الًسرقكلكال ًبر ان اأ جاكالدياماعث الاا فقناب يررارثقائ اانماعا ا"9.يااجان اح كا نرقنالكانمااا
عيمممالدانممأكالدركن م األدرممكا ممر اراس سممهاارا م التممكلرالدنأد م ا م اراممااالد م الديسممر يك ااعث م السمما ا
ا أىذلالًسا انااا صنايااضكأكل الدرأسمعاألًنرتماكادثرني م الدأطن م الدسمك ص ا مكاركن ماا
لد
 9لًلاالكانااا كنالااعيماىذ الدانأكابنالننالد اخ انحالًسصاكاأانًاياايساعنحالًنراجانتمك كادمرىا
قطاراس الدفألئنالد اار ادثياادغاأرصط الدأنلئعايعا ألئنىاالدنا كحالد الدنأد األدقس الً مكايماالدأنلئمعا
 11ا
رسننالد ال اااهااأ اا الدأنلئعال ضاا ضصهااأ أنعهاايكحال كناأىذ الدنألئكالدفاسنحايسريكحا.
يياا بن اإد الخن انا يسريكادثفألئناألاالدق نالدذ ار هك الدانأكااغٌءالدياادغاارار نهاا(نادااضن )اا
يياا سلا ا كاضصرالد لانكل اأىذ الدرطال قا ارلأن اإدل الدرضل ا ا
ا
ا
أرنأااسلاااادهااىأ لكنالكانااالااىنلاكاحكاص ايسماك اىنفماقالهيمألمالدرمكارا مماعث هماالدانمأكا
أىكا :ا
-1ا إسكلئ ما:الدركارتماككالدانمأكالد اكج م الدرمكاريمناالدانمأكالدياث م الدركن م اامادقكأ اافألئمناعاد م ا
ألدركارذى اسٌااا أكنادهااأ ساعنىااعث الارٌما ثسط ااألديسجنالًب اأبرمالطفامالديسثي اا كا
ثسط ااأد اعاكأس طا .ا
-2ال اا الدهأدنج(لدتكنا الدقااض )اتكناءالدن ا اا كالدفساناألًسكلرا .ا
-3الدفألئنالدانن اى فكاعا ا1999انااالدن ماياالدفألئنا%67اياايجيأاالدمن مالدصما اا نيماالديٌ م اا
ياال كلنالدتص اد ا رجاأخان ثه ا%33اياالدن م .ا
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ا-4الدضكلئ .ا ا
نيااأجرالكانااالنرقان الد السرنلن الدنأد الدقكأ الد اكج ابمائٌا":ارقمن ا خ نم الدنأدم اىمذ الدقمكأ ا
اادصيثم الد مصا الدم الدانمكالديكنممخ اأىمذلاامنأك ا يممناالد خ نم ايقااممماذدمكالدث مكحالدركن م ادثصمك ا ممكا
 11ا
لًسألقاأىذلالدأضعا رسا ا كارأسعالدنقنا كاينحاب كحا.
أياالجماحااًا سا اىذلالًنفراحالدنقن ا كالدرض الديادكا ضطكالدانكالديكنخ ادا عالدصيث ااسصكا
ك صانأعااياا را ذالدفئ الدنفص اىذ الدصيث اأرصكضهاا كالًسألقااصنا ركحاأاسصكايكرفعايسرف نحاياا
كقالدا عاألدتكلءاىاأيمااجهم ال مكنارا معايال ذرمرايماالدانمكالديكنمخ ااادسمصكالديمن ف ايماالدصيثم ا
لد صا الد الدانكالديكنمخ اأاسمصكايكرفمعايمكحال مكناأرا مذايقاامماىمذ الدث مكحالدركن م اأرصكضمهاا مكا
لدسأقاىاأىنذلا ا مالًنفراحا كالدنقأنا كاينحاب كحاأرسريكاىذ الداثق الديفكتم األدنر جم اًاررغ مكا
 12ا
سألءاح ذ الدنقأناياالدنل مالأاياالد اكجا.
نذدكااادنسا ادثاثق الديفكت ا كالًسألقا(ن ا الًسرقكل ادث ث األامنحا)ا فسمكالكانماااىمذ الدصيث م ا
بائٌ-:ا "ا كالدأبم الدمذ انانم الد خ نم ارسمرقك اانسما اكاأ م اعاد م ارمن عادثانمأكاايقاامما(111اد مكحا
ركن )ياب يرمر() 194د ممكحايماالدسممننل ا رنمأاالدنر جم اضمخالدنقممنادث نيم ات ممكالديتمكأع اىاليمماالدانممأكا
رصطكاانأكىااىذ الدسننل اذل الدق ي الد الدانكالديكنخ اأرا ذاانًاعنهااد كحاركن ارسر نيهاايمااقكا
أكقالدسننل اذل الدق ي ا كالدانكالديكنخ اايصن ا(را ذايقاامماسمنناذل اب يم ا251-194اد مكحاركن م ا
أىنذلارنأاابناباياااأ فرهياا كالدنس ات كالدصانما13أيااجه اح كنارنمأاالدانمأكابمناااعم احأكلقا
لدسننل ااادسصكالدمذ ارك من اا ميانانم ارتمرك اأكقالدسمننل ا ا251اد مكحاركن م الدرمكارسماأ اب يم ا
() 194اد مكحاركن م اأاممنأاا ألئمناكاأ م ا م اا صهمماا مكالدسممأقاافألئممناكاأ م ا..اأعنممنايممارنرهكايممنحاأكقا
لدسننل اىالياارصانايااباماياا كال ن ه الدم ا خن م الدنأدم ايقااممال مذىاادثنقأنىمااىاأليماارينمعايماابامما
لدانكالديكنخ ايقااما ألئناكاأ الضا ااصنالًنرهاءاينحالديقاأد اإد الدانأكىىاأاادنر ج ا نأاالدانكابنا
لسرفاناا أكحاع ي ايااأكقالدسننل اىا صأناد ا ذايماالد خن م اب يم الدسمننل ا(لدكلسميامايمعالدفألئمنا
 14ا
لدكاأ )أنر ج ادذدكارنرقمالدضكلئ األدكسأ الدركارأ ذاياالدفقكلءاًعطائهاالد الد خ ن ا
أعث ال كاذدكا ااالدقطااالدانأيكا ر كااادصجخاألدرض األدااج الد الدريأ مالدذ ا ن عالدنأد الد ا
لًسرقكل الدنل ثكااكااايكرفعاأىذلا صنكالكرفااانس الدفألئنالدكاأ اىانيماا مأن الدرضم الدم اخ مانحا
لًكااحات كالدصاند ادثفئ الدنفص اعااطك قاس اسا الدصيث اأنس الدفألئنالدكاأ .ا 15ا
أ بننالكاناااإاان أااركن االدنل ث ار مالد اانأناايكعا األاالدضكلئ الدركارجيعاااياالدتص ا
ر صادثن عاأرسن نالدن أاالدنل ث اأاصناذدكارقأ الدنأد اااًسمرنلن ايجمننلاألااااااانسما ا%99ايماا
لدضكلئ اارب ذاياالدتص ادهذلالدغك ا16.ا ا
قاكاالكانااالدأضم عالديرمنىأكادٌبر مانا مكاركن مااألدأضمعا مكالديان ماابائٌ":لديان ماالدغكا م اأينمذا
يا قاك الكاص ااسن ااصنالداك الدصادي الد ان ال اا الالدطكقاألد طأطاألديأل ٌ ىا طأطالدي ا ا
كلااًىأالدا أ انثهاارهني اأدناالًدياااانألاذدكا كالكاص ااسن اىالد أ احديان اار ركا كايقنيم الدملنأما
لدكلب .....ا ياذلا لصثناانااا كاىذ الًكاص ااسمن ا ايجمكنالامخل ايرنمككحاًر رثمراذكحا مكالديارمأنا
يااتصاكل الد ساك ااألدكلسياد ااررناأ اعث ايقاعنالدانم اارانم الداثمناانمماأسمائمالدرضمث ماألد منلاا
ً...نممكنالًلدفسمماناألًسممكلراعث م الدجان م الً ممكاا ممياطاق م الدن ممرا ممكالديئ م ايمماااممخ الدسممثط ا
ألخًيه ا"ىاألدقأماًكانااا"لاالدذ اا سمك أااىم الدطاقم الدرمكارسمرفانا مكانممالد مكأراأرصم اعثم ا
لديامالداكل ا..النه الدذ اا ن صأاالدسثط األدسثط اااديقااممارقمن ادهم الدينما عا...اىمذ الديٌ م ااًرسمراقا
 17ا
ىذ الديصاناحا اٌننااياا كالداثنلاالدصاد ا.
ااااااا أ سرنجالكانااالاالساا اىذلالدض قاألًضطكل اىكاسأءالديص ت الدغٌءاأبثم الديمامىالدفقمكا
ألدجأااىالدسقأطاألداطاد األدكتأحاأعن ارنا أالدفكصاىالدر ثراأعمن الدرمأخلاا مكارأخ معالد مكأل اىا
 19ا
عن الًدرخل اااداقاىالدرض األدركن ااناأالًسألءاألًناٌماله ٌبكا.
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

أ صممخأالكانممااالسمماا ارممكن احأضمماااركن مماالًبر ممان الد م ال مماا الدصقث م الدنفص م الدقائي م اعث م
لسرقكل ا خن الدنأد اانس اكاأ اعاد اىاأنع الدانكالديكنخ ادثانأكالً كنا(انًاياالدن عادثنأد
ن عادثانأكا)اأعيث ا ارأن عالدنقأنااغ الدفألئنالدكاأ ادث ث األانحاأنذدكارأخ عاأكلنل الدقطمااالدصما
لد الدانأكالد ا اأ نس اكاأ اين فض اأريأ ماأراي اانقمااسا ارأن صا اانأكالدنأدم ايماالدصيثم
لد صا الد الدفكأاا كالد اكجاألد الدانأكالديرصابنحا اراأ ماأنقماىذ الداسااا الد الدانمأكالد ا م
م األنلكحالًسمر ياكل
ما الدقمكأ اأعيث ما الدفسمانا مكالد
أانس اي فض اياالدكاااأي
لدنأد ا ٌماسنأل اطأ ث الًيناأىذ الدصقث ارأ كاعثم الدق مانحالدس اسم ااقمأحالىعمٌ األدكحسميامالدمذ
يرثنأنراألدق انحالدس اس ارقأ ااادرطا قا الدرمكارثامكاكتاما اىمأًءالدمذ ااً صيثمأااإًادثا مأماعثم
 19ا
لدغن اعااطك قالًنرفااااغ كااقا.
عٌأحاعث اىذلا ااالديتنث الًساس ادركن اارنياايااأجه ان كالكانااا كاعن العٌ الداكدياااعاا
كأراأتكأطالًسرقكل اأير اس سنناأن اياالدقكأ ارمأيااألدمن أاالدنل ث م األد اكج م اأن مرا
س ر اإعانحارسنن هااإد اا ااي خلن الدسن الدقاني اىا قأما":الاالديتنث الًساس ادركن اارنياا مكاعمن ا
لعممٌ الداكديمماااايجك مما الًيممأكااممادكت ايمماالاالاممننايممألنالدنسممرأكارممنصاعثم اذدممكا"(لاالدممأكلنل ا
ألد انكل ا ر ارصن هااعااطك قالدي خلن ا ااصناذدكارقن الدي خلن الد الداكديااااادكت ايااذدكاًنجمنا
 21ا
لدي خلن الد انكل األدألكنل الدصائنحادثنأد ارقن الد الداكديااا".
ااااا أ ايمالكانااالدنأد ايسأأد اركن الًبر انانأنهاايراادف ايمعالدنماكرٌ الًبر مان الدنا مكحا
كالدأب الدذ ا ج الاارنأاالدنأد ايساعنحادثفصاد ا الًبر ان ادثقطااالد اصالأًاعمااطك مقانعم ا
 21ا
ىذلالدقطاااأعن الدرن ما كالسصاكالدينرجا الأالدر ط طالديكنخ ا".
اااا لاانعأحالكانااادنأكا اعممادثنأدم ا مكالدقطمااالد ماصارمأاكااانمرا منعأالدم انأدم اذل اسم طكحا
يكنخ اا نيااىكارأننالنرا نعأالد ابطمااااق قمكاىاألاانأكالدنأدم ا نا مكا مكالدر طم طالدصما اأنعم ا
لدقطممااالد مماصا هممأا ممنعأالدنأد م الد م ايسمماعنحا ممكالسممر ياكايص م ااار م ا نريممماأ ممنجااعنممنىاا رممككا
دثيسر يك 22.ا
أح ناءارسث الكانااالدانأي ا()37انااالًبر انالدركنكا كارثكالدفركحا يكاا كأرا مصا ات مهاا
لكانااابائٌ":الاالًبر انا ص ا كا كأرا صا ادثغا ايأضااالساا اذدكالد الدفساناأرأخ عالدن ما
كاعهنااخ الدصنلد ا كاعا ا(1969-1963ا)ألًنقٌ الدصسمنك ا مكا12اتمااطاا1971الدمذ الن مما
لًبر انا كا كأراع ا احن كىاألكرفاااحسصاكالداركأماألهخي الداركأد اعا ا1973اااًضا الدم ا
لديسبأد ا الدركاحضا رهاااكن الدسٌ ا كاباكصاأ فسكالكانااا سانارأخ عالدن مااسا ااخ الدصنلد ا
لداان النذلكادصن ا"اح ذ ااصقث الًبر انالداق قكاي اًادراأىنذلار ثرار ثفاالضا اااادنسا ادنأمالدتكقا
لًأسطاألدنأمالدغكا اأانًايااا أمانيأا كالنااءاركن ااأدرا كالدصقث الدنفص اساءالدرأخلاالدنل ثكا
 23ا
ث ا نااااًيناااخ انحايسرأنالديص ت ا(لدك اى ا)الديطثأا ادطاقا الدتص ا"ا.
المبحث الثاني /فكر اربكان اإلصالحي-:
رقأ ا ثسف الكانااالً ٌا الديسياحا(الدن ا الدصانما)اعث اطكحايناىجال ٌا اررنماأمالدجألنم ا
لدي رثف ادثيجريعالدركنمكاأيمااا نهماالً ر ماناىمكا()31الساسمااينهماا ٌ م السم اعايم ااادنأدم اأسماص ا
يرصثقم اااديمماماىاأسمماص ايرصثقم ااممادقكأ اأسمماص ايرصثقم ااادضممكلئ اأسمماص ال ممكنادهممااعٌبم ااادرمماي اا
لًجرياعكاأنياايك قااادجنأمالننا اأ يناارناأدهاانياا رك -:ا
ا
النظام االقتصادي العادل
العدالةاالجتماعية

اسس النظام االقتصادي
ضرائ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
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 -1كل شخص مامن
 -2ال نقود مقابل

 -1مقابل خدمات
الدولة

 -1مقابل الشراكة شركاء
بالربح

 -1السلفة تساوي
النقود

 -1الدولة اخلطة العامة
ادلشروع التوجيه

التامني او التقاعد
 -3يف التقاعد والبطالة

 -2ضريبة واحدة
 -3من جنس االنتاج

 -2مقابل احلق
 -3مقابل العمل

 -2ال ربا
 -3نقود بال رصيد

التشجيع التاييد
 -2الدولة اخلدمات

حسب موصفات
معينة حيسب راتبه

 -4ال ضرائب على
الدخل

 -4مقابل الرهن
 -5مقابل الضرائب

 -4مقابل النقود
االرض ادلصنع

العامة خدمات
التنظيم

التقاعدي
 -4يف التقاعد والبطالة

 -5الضرائب قروض
خدمات تامني

ادلدفوعة
 -6مقابل ادلشروع
 -7السلم

الراتب التقاعدي
من ادلزانية
 -5البطالة والتقاعد
يف حالة الرغبة
 -6ادلتقاعد يفقد حقه
يف القروض
 -7الراتب التقاعدي

 -6حسب البيان قيمة
غري ادلنقول بدل
السندات بدل
االستمالك
 -7حصص االنتاج
يعينها الدستور

السلعة الذهب
والفضة
 -5يف حالة الرغبة يتم

 -3االشخاص
الفعاليات
االقتصادية

تغري السلعة اىل
نقد
 -6ادلساواة يف ادلعاملة
 -7االسعار قاعدة
العرض والطلب
حسب القواعد
العامة

المصدر  :النظام االقتصادي العادل ص02

دور الدولة في االقتصاد -:
ااااا كنالكانااالاانأكالدنأد ا ج احاا ري ماااعنلنالد طمطادثينماطقالدي رثفم اأ طم اعايم ادثنأدم ا
ننماألدفصاد ا الًبر ان اد س كىااالً كلناىااا يارنأاالدنأد ايجكنايساعناده ا مكا صماد ره اأاا ميا
سرط عالديألطاا كابطااالدخكلع األد ناع األد نيا الاا راكالديتكأااذأالدكااالدج ناأ صيمماليماا
عممااطك ممقالً ممكلنايااتممكحالألدتممكنا الأالً ممانحايمماالًأبمماراأ جم اعثم الدنأدم ااكل ممرالااًرقر ممكا
ا نيارهااعث انااكالديسر يك ااألنياارفراالديجامادنمات صاً ر اكالديتكأاالدمذ ا ناسمارايمعاران منا
لدضمممكلئ اأسمممصكالد مممكراىأ نرقمممنالكانمممااالدن ممما الًبر مممان ا قمممأما-:ا"ا جممم احااًا نمممأااسممما ثناا
لًبر ان ايااحر اإدكاايتكأااس نعيرا"24ياااقرالدا أماعث الدقكأ الدركا طثاهااأررجن الدنأد ا
طاعالدصيٌ اامنأااك م ناًااذدمكاسم أن الدم ا ثثم الًسمرقكلكاأايا م الديسمر يك ااأ نمأاانمماذدمكا
ين أصاعث را كالدنسرأكاأً يناااا اتنماياالًتنامالدرٌع اارايياا ضمياادثيسمر يكالاا طمطا
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لديسرقاماانأاابثقىنياانعاالكانا االد ارقث مالدضكلئ الدااىض الدركارجن هاالدنأدم ىاأنعأرمراىمذ ارصنمكا
اكيااالدنأد اياايأكنايه اياايألكنىااىالًلنرا كنااااا ك الدضكلئ الدااىض ادهماالنصنما اسمثاكا
عث الًبر اناألنهااسرقثماياانسما الًسمرهٌكادمننالدطاقما الدمنن ااأاادرمادكاسم قمالدطثم اعثم الًنرماجا
 25ا
ضصرالًنراجا.
أيااأجه ان كالكانااالااااينااالدنأد انع ايألكنىاااطكقال كناياا ٌمايثن رهاادصننانا كاياا
لديألكناياالي امالدغااا األديصانااألديأسسا الدصاي الدركارسرط عالااررم اادثيسمر يكالً مانحاينهماادقماءا
ا ايص ن اأدأاطاق الدنأد اىذلا انهااسراقق()3-2الضصاراألكنىاالداادك26.ا ا
أ ياا صالدضكلئ ا جنالكانااالنرا"د اياااقالدنأد اااج النهاا ج الاارنمأاابأ م الاارجيمعا
لدضكلئ ان فياالرفقاياالديألطن اا"ىا هكاًا ج احاارا ذات كااقهااىاأًرا ذالًلدضكلئ الدركارقااما
لد ممنيا الدرممكاربن همماايمماالجممماخ ممانحالًنرمماجاىايسمماد اا ممأمالدنأدم اعثم اتممر احنممألاالدضممكلئ ايمماا
لديممألطاااممنأااأجممرااممقاًينممااادممرا ممكا"لدن مما الًبر ممان الدصممانم"الدنأد م ارممكااااقممنكايارسمماعناىا
ألدضكلئ الدركارا ماعث هاالدنأد اىكا(لدضكا ايقاامالد منيا الدرمكارقمنيهاالدنأدم )اأيامنحالدضمكا ا
لدألانحاىاألدضكا ارأ ذاياالًنراجاىاأيانحاعمن ال مذالدضمكلئ اعثم الدمن مااقمنكايا من عالدتم صالأا
لديأسس اياالدضكلئ ا انرا سراقاانف الدنسا ايخ نلًياا نيا الدنأد اأيانحالدن عااس اا ماااضمكاكا
أيانحالدا الدركارأ مذايماالًنرماجا امننىاالدنسمرأك.ا27أ امننا"لدن ما الًبر مان الدصمانما"الدرخليما ا
لدنأد ارجا الديألطن ااياا ٌمارقن يهاادث نيا الدصايم اي ممالدرماي ااألدرأج مراألدرانم اأرماي االدطابم ا
ألدياءاألدطكقاألد نيا الد ا األدرصث اأ نيا الدرأ ما.ألاادثنأد اأ فم اي ممالدقاضمكالدياثمرا
ألديااس الدياثراأىكاراي االد نيا الدركارسهمالهعيامالًبر ان األديألطنمأاا سم كأاالدفصاد ما ا
 29ا
لًبر ان ا لكالدن ا الدصانماحيلااا نفسه احأاتكناءا كاتكن احأايجيأع اياا ٌمالهأبار.ا
ن ك"الدن ا الًبر ان الدصانما"لد اايا الدنأد األيٌنهماانهمنراكئ سمكايماالىنل مراًاان مكايماا
لدنا ا صرقنأاالااايا ره البر ان اارسرنعكابمأحابأ م األاالدن ما الدصمانما ٌ ماادٌنعماءل الدسمائنحا مكا
ر كن ااً صنكان ايماالبر مان اا مادكايماالدضمكلئ الأالدفائمنحالأانأدم الدك اى م ا همأا سمص ادينمعالد ثم اىا
ألديق ممأناىنمماالاالدممذ ا قركاممرالدن مما الًبر ممان الدصممانما قممأ اعثمم ايصادجمم الديتممانمالًجرياع ممم ا
 29ا
ألًبر ان الدركارألجرالديجريعاياايضيأاان نكال ٌاكا نأاايفهأ ادصاي الدنا ا.
أ يماا رصثمقاايأضمأاالدفألئن(لدكاا) قمناعادجمرا"لدن مما الًبر مان الدصمانم"ااأضمعاسماص النمألاايمماا
لدقكأ انثهااانأاا ائنحاأًرسا الدرض اأىكا(لدتكلن ىلدقكأ ايقاامااقاينرسم الدقمكأ ايقاامما
لدصيماىلدقكأ ايقاامالدكىااىلدقكأ ايقااماسننل الدسث الأالدطث الدرجاك اأسننل الدسث ارامايامما
لدركا نكىاالدن ا الدكلسيادكالدكاأ اىاأ كنا"لدن ا الًبر ان الدصانم"النراأ قاىذ الدين أي ا يناا
 31ا
لدقضاءاعث الدكااا.
أذدكاًاالدنقنا ساأ الدسثص األدكااايينأااأ صطمكادثيمأناااقأبمااامنأااإنرماجايقااممالدنقمأنارسماأ ا
(لدصقمماكاىلدي ممنعاىالدسممثعاله ممكنا)ا"لديممامالديقممأ "الدممذى األدنقممنالهجناممكاأ تممكحاحسم ا ٌ م اررصثممقا
اادنقأناأىكا(باعنحالدرغ كا كالدأب الديطثأ اىأباعنحالديسماألحايمعالدجي معاأر ا م الدسمصكاعثم احسما ا
باعنحالدصك األدطث اأدنما كنالداقا كاراأ ماسثصررالد انقأنالأاراأ مانقأن اإد اسثص األدسمصكا مكا
 31ا
نمالهينن اأدجي عالدنا األانا اا اعث السا اباعنحالدصك األدطث ا).ا
أ بننالكانااالنرا كاااد ارطا قاحس الدن ا الدصانما ااالًسصاكاسرك صاأداا نأااىنماكارضم ا
ىاًاالدرضم اىممأايممك الدر مما الدكلسمميادكاأسم خ نالًنرمماجاأرممخأمالداطادم اأرممخنلنالد ممانكل اىاًاا
لًسصاكا كالدنأد الدركارطاقالس ا"لد ن ا الًبر ان الدصانم"اسرنأاالك صاياابك نرهاا كاح اينمااا
ل كاىاأ ينعالد ثما كارأخ عالد كأحالدقأي ا هأا ق الدسٌ ا كانفم الًنسماااأام االًنسماااأل مرا مكا
لديجريعاننماأىأا ينعالدكتأحاألدفاسناألدر ثراعااطك قاركس خالدق الديصنأ األدركاأ ا32.اأ رفمكاا
نأكالدنأد ا ضيااعنحالرجاىا اي مالكرااطهاااادن ا الدكحسميادكالدصماديكاييمااجصمماركن مااامكل الكانمااا
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اضص اأض صف اىاأ طكحالكاناااان ماعماالدسمأقالًأكا م ا ري ممااسمأقاالسمٌي ايتمركن اىا ادصماد ا
لًسٌيكالديريناعث ايسااا األسص اأ رجاأخاسنانرا1.5ايث اكانسي اىا يرثكاياالد كأل الدهائث الدرمكا
يناالاار ثقاسمأباالبر مان ااضم ي اجمنلارثامكالار اجما البطماك اأراقمقانهضم انا مكحاأتمايث اىاًاا
لدسأقالًأكا اسأرارقأ اعث الدقأحاألده ين اأيااأد اإ ضاااركن اىا كاا ااًامنايماالعمانحالدتمص ا
لدركنكالد اجذأك اأياانئرالدسث ي الد ا ا الديري ثم ااادسمأقالًسمٌي االديتمركن اأيماالامكخاجألنم ا
لدسأقالًسٌي الديتركن ارن قاكأب الًيمألماام االدمنأمالًسمٌي ااأرطأ كينماىجاأطمكقالسمر نل ا
ىذ الدي انكا كايألجه الدكلسيامالديسرصيماأل ضااًاناياارتج عالًسمر ياكل الديتمركن ااألديرااندم ا
 33ا
ا االدنأمالًسٌي اأرنع الدرصاأاا كاىذلالديجام.
ا أبناأضعا"لدن ا الًبر ان الدصمانم"ايصادجما ادٌ ماكالدرمكا أدمنىاالدن ما الدكلسميادكااابايم الدنأدم ا
ن ايااعانًاامنًايمااان ما الدصاأن م اأراق مقانهضم اسمك ص اعماايسمرأنالًيم األ جمانالدفك مقالديمأياا
ألًنسممااالد مماداا ممكا مممالدن مما الدصثيممكاألدممن نكااألً ٌبممكاس م نرجال ممكلنلادٌيم اعث م الدصك مماااأ ممر ا
لًىريا اااًنراجانياالًىريا ااادركا الديصنأ ىاأعننىااسمرجنالًيم الاناءىماالدي ث م االداك م اانمما
لداممكصاعث م انهضممرهاا م نثألاأًا سممك ألا ..صيثممألاأ رصمماأنألا..اعيثه م ا قممكاه ايممااكاه م اعث م اباعممنحا
 34ا
صانأااهللاانانه ا كأنراىناا قطا سنمالدسراكاعث الن ي الد ث اأرك عاكل ان ا الداقاألدصنما.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
المبحث الثالث  /إجراءات اربكان اإلصالحية -:
نااالدغاد اعث الدنقنالدمذ ا أجمراًكانماااىمأالنمرا قمن ان ايماا اد مااًا سمرنناإدم الدألبمعاأًا ينماا
اابنادص انأكلايهياا كان معا(لدن ما الدصمانما)ا
رطا قراإًاحاالدكناعث اذدكاااساط اىأاحاالكانااات
إد الدرطا قاينذاحاابا اا أمانتاطاررالًبر ان اعا ا1956اعننياارمككالدرمنك الدن مك ا مكالدجايصم ا
أحس اتكن الدياككالدفضكا(تيأ ايأرأك)ا.أضياارأجراإسٌيكابان ايايناخلىنانرنأ35ايماالجمما
راك كالبر ماناركن ماايماالدسم طكحالهجنا م اأسم طكحالدنماكرٌ الًبر مان الدنامكناالدرمكارريكنمخا مكا
تك اركن ااأرران اااًبر انالدركنكىاأع الكاناااينذاانل انتاطرالًبر ان األدس اسكاااااعث راحاا
أ ا كلااتاقاضناىذ الدقأناد نع الدقاعنحالىسٌي الديري ث اا غاكاكجامالهعيامالديريكنخ اا
كاتكقاركن اا كالديناطقالدك ف م اأتمارالداضمك ايماالدرجماكالد مغاكاألدامك االداسمطاءا36.اا ميا
راادف م اىممذ الدقممأناارتممن ماحطمماكاكسمميكايممن ا ايممكاي مماداهاالًبر ممان ا ممكايألجه م الدنمماكرٌ ا
لًبر ان الدناكنالدين أي ارام اجيص م اكجمامالهعيمامالد مناع االهرمكلكا(لدرأسم ان)ا نانم اىنماكا
جيص اكجامالهعيامالد ناع االىسٌي اا(لديأس ان)37.ا ا
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إاالكرقاءاىذ الدطاق الدجن نحاأ كاًكانااالدنع ادثيس كا كا ططرالى مٌا اأىمأاااديقاامماسمص اإدم ا
لدن اااعااىذ الدطاق اأنعيهااياا ٌماحكلئرالى ٌا اأنمذدكايماا مٌمالىجمكلءل الدرتمك ص الدرمكا
لر ذىااعنناكئاسررالدسثط ا39.اأ ياا صانتاطرالديهنكا صث اضأءالد امكحالدرمكالنرسماهاالكانمااايماا
عيثرا كاي انعالدياكنا الهديان ابا اار سم اتمكن اي مانعالديامككالدفضمكا(تيمأ ايأرمأك)ا مكا
م الدتممكن اار ممن عا
عمما ا1956األتممرككايصممرا ممكاىممذ الدتممكن ا()211اتم صايممااخيٌئممرىاأر
ياكنا الدن خماأانلاإنراجهاااادفصماعا ا1961اىاأرأد الكاناااكئاس ايجث اإنلكحالدتمكن ادثفرمكحايماا
 39ا
الدين كالدصا ا.
()1961-1956اإد اجان اين
أدنأاالكاناااكجٌا ناع ااريناايماارسمث اين م اح مكاأىمأالهيم االدصما اًرامانالدغمكرا(تمكرا
لدرجاكحاألد ناع األداأك ا)الدركن اعا ا1967ا أاقكلكايااامخ الدصنلدم الدمذ انمااالكانماااعضمألا
راىا اح ااادهذلالًرااناعا ا1969اىالًلاالدنألئكالدصثيان ادم اركضم اعثم اس اسم الكانمااادٌرامانا
ييااحنناإد اعخدرا41.ا ا
أاهلذلالد أصارانيالكانلاااعلاالهساد الدركالراصهااعنلنارسمثيرادملكئاس الًرالملانابلائملٌا-:ا"ا
ما الدصيثم الد مصا اجي صهمااإدم الدفئم الدنفص م اهنمرادم ا نمااىنماكان ما ا
نااالراانالدغكرا صطكاي
دثرأخ عاأعننيااجئنااإد الىنلكحاكاطناارأخ عالدصيث الد صا ااقألن اااق ق اعاند ا أضصناان ا اليراااا
لدن أماإد الدجايصا الدرقن اطاقاله ما كان ا الراانالدغكرا.ا41أ سريكالكانمااااادامن يابمائٌا-:ا"ا
أىنذلاانلالدنما ا ماعث اياا سراقراأااتك الديناطقالدناي ااادنهأ األدنيأاح ضاىا كالدألبعاعننياا
ح اا احي نااعايااًراانالدغكراعقمنناايااتمكحاحأمالجريماااأ مراسم دنااكبسماءالدغمكرا مكالهناضمأما
لدسممبلمالدرممادكا:ايمماذلارصيثممأاا ا نممااالدجممأل احنممااأن مممالدتممكن الدفٌن م ا ممكالسممرناأمادينطق م اتممكقا
لهناضأما ألد انكاحنااأن مالداٌسركا كاين نم اخأننمأمانلكاأله مكادثتماانا اىاىمذلا صنمكااا ر ماكا ا
لسرناأمارسرأكناألهناضأمارأخاا]ااسنااحًا أجنا كايناطقن اح ايصيمادينراج الدجأل انٌاًا أجمنا
ىذلاىأالدجأل الدلذ اا ثنااعث راينه ا"ىاأحكنرالكانااابلائٌا-:ا"ادذدكاناااىن نااىأاجصماجي عاىذ ا
لديناطقاإنراج اأىمذلايمااننماانقأدمراأعقمنناالًجرياعما ايمعايماا مكارثمكالدينماطقاأبينمااارأخ معالدصيثم ا
لد صا اعث ه ا".اأرأخ عالدصيث احأًادثيقا الديهي ا م الدراقمقاريايماايماارأخ صمرااسم الديقما ا42.ا
ألدسبلمالد انكالدذ اطكاراًكاناااىأان رانان ارأخااالديساعنل الهجنا اأياذلا صثناانالاا ا ج ا
لكانلااابلائٌا-:ا "اىذ الديساعنل انان ارصط ادثتكنا الدنفص ارا الس اإعانحالداناءاأد ارناالدينماطقا
منااىمذ ا
لهناضأد ار ذان ااايااىذ الديساعنل ا قينااارن م الديسماعنل ا مكاإطماكالديقما اأ
لدنقأنااتنما اصالد الديناطقالد ناع الدين ي اياالجماارطأكالهناضأماىاأىنذلاحسسنااسر ايناطقا
ناع اين ي ا ٌما ٌياسنأل اأىكا(اأك ىايان ساىابأن ااىالضن اىعنرا اىالدصخ خ)ا ااصناذدمكا
رهئ اايث الد ناعا الد ق ث اأحأ ثناالدصنناإد ا()41اينطق ا ناع ىاحيملاالديهيمل الد اد م اأىمكارأخ معا
لدصيث األدركارانياعنهاالكانااابائٌا-:ا"إاارأخ عالدصيث اد اهجمالدرني الدينطق ا اس اأإنيااهجما
رقأ م الًبر ممانالداق قممكاألًسممر ياكاأنع م الدممن مالدقممأيكاأجث م الدرننأدأج مماالدان م األًعريمماناعث م ا
م اد مكا
يقا ان ا اأخ انحارتغ ماله ن الدصايث األدر من كاألاارأخ معا()751.111انأًكالدي
ا الراانالدغكراعث الهياناالدركاىكا ااا الدفاب ا يم ٌالديطمااعا
ند ماعث اذدكىا أنناانأخااي
كالكضكأ األد ايصيمالد أطا كاين ن الدصخ خاألد ايصيممالدفمأًذا مكاين نم ابأن مااألدم الديبسسما ا
ذل الدتممكنا الديرصممننحا ممكاينمماطقالهناضممأما صنممنيااننمماانممأخااذدممكاهجمممالدرني م انممرجالدفممكقاامم اا
 43ا
لدصيث ا .
أ ممكااقامم الدسمماص ن ا اعممكرالكانممااااتممنماجن ممناحاانيممأالدن مما الدكحسمميادكاس م قثمايمماالهسمما ا
لًبر ان الًجرياعكادثيجريعالدرقث ن ا كالهناضأمادننرالسر ن الدكيأخالدرقث ن األدركانان اضكأكحا
حسٌي اييمااجصمماالكانمااابمانكلاعثم ارصائم الدمنع ادامخ الدسمٌي .اأح نماءاأجمأن ا مكالًئمرٌرالهأما
(نممانأاالد ممانكا1974ا–اح ثممأما) 1974ااممنلالداممن ياعمماار س م ان مما البر ممان ا ري مممااادفائممنحالداممكحا
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أ نسج ايمعالدياماناالىسمٌي الدرمكاينصم احأااكيم الدفائمنحاعثم الدقمكأ 44.اأ سمرذنكالكانماااايثم ا
لد ناعا الد ق ث ابائٌا-:ا"اري الدراض كل ادايث الد ناعا الد ق ث ا كاعهنالدانأي الًئرٌ الد ان م ا
عا ا1975ا ىاأر اراض كالهكض الديناسا ادذدكاي مابكلكايجث الدأخكلءاأاق احدانماالدقانأن م اأاصمنىاا
يااتكحااأتك اىذ الدايث ىاأساك اىذ الدايث الدص ي األدراك ااسكع اأيساعكاًاي مادهاا مٌما
عاي اا1977-1976اأرضين السر ياكل انا كحاأيهيم التمريث اعثم اينتما ا مناع انا مكحاينتما ا
ضم ي ادطابم اينتمما اضم ي ادثيصممانااينتمما اضم ي ادثممك األديأل ممٌ اىانممااالدهممنراينهمماالدرني م ا
ألدنهأ ااجي معاركن ماا45.أحكنرالكانمااابمائٌا-:ا"اأبمنارانم ارثمكالدايثم احنتماءا13اينطقم ا مناع ا
أ251ايممناا ممناع ا ممغ كحاأإذلاحعممن اىممذ اجي صمماا انممرا صنممكاأجممأنا521اينتمماحادث ممناع األدطاب م ا
ألديصمماناىانممذدكاإذلاعممن اىممذ الدينتمما انيجيأعم ادممل219اينتمماحاأ951ايتممكأاادثممك اأ51ايتممكأاا
دثيأل ممٌ اأ629اينتمماحاينهمماا() 41انممذدكاإذلاعممن الدينمماطقالد ممناع الدين ي م األديممناالد ممناع ا
لد غ كانيجيأااينف ما نهماارسماأ ا219ايتمكأعااأع نمنياانرامنياعمااىمذ الدايثم انق منايمااام اا
219اينتاحادث ناع األدطاب األديصانااأجأنا211اينتاحانا كحا46.اناااينطثقالدفنمكحالهساسم ادايثم ا
لد ناعا الد ق ث اىأاياالجماجصماركن اا كاي ارالدنأمالد ناع األًنرقاماإد البر انابأ ىاأ ذنكا
لكاناااحااىذ الدايث انااادهاا ي ايخل ااأىمك-1ارطا مقالدايثم ااادتمأقاألدصمخ األدسمصكالدمنأب ا-2ا
لدن ا األدصثأ األداكليجاألدق انحاألديرااص األىنراجا-3لارضاااجي عاحناماءالدمأطااألدرنف مذااسمكع اا-4
راق قارني م اأطن م ابأ م اأسمك ص ا-5اعمن ادجمأءالكانماااإدم الدقمكأ ادريأ مماىمذ الدايثم 47.اأ نسم ا
لكاناااسا ا تماىذ ا لدايثم ادصمن ارصماأااكبسماءالدانأيما ا نمذلكاأيمنه ااأدنم احجاأ مناييمااحنناإدم ا
عكبث الدايث اأىناا سرنجالكاناااذدكاابائٌا-:ا "اادأاحاااىمذ الدايثم اريم اإدم االدنها م اأدمأانفمذ اعثم ا
لهبما ٌياايٌ اي ثهاايااذدكالدأبم اارم ا أينمااىمذلادنانم اركن ماا مكاي مارالدمنأمالدغكا م انأدم ا
ناع ىاأدياانان ااصناحسماان ااامماسمرنأاايرفأبم اعثم احسماان ااأدنانم ا مكاأضمعارنما احسماان اىعث ا
لعرااكالااىذ الدينتا ادأالنره اريايماادننم ارمنكاسمنأ اا()15ايث مأاانأًكاإدم الدمن مالدقمأيكاعمٌأحا
عث اذدكاناااياالديقككارتمغ مايث مأااعايمماإًالنمرارم ارتمغ مايماا(311اإدم ا411ا)عايمما قمطاا مكا
() 71اينتاحاينره اأ لصأنالدسا ا مكاذدمكاإدم احاالدامليث السمريك اسنرمل ااامنًايمااسماعاسمنأل انملياا
 49ا
ططادهاا".ا
ا
ا
ا
نشاطات حكومة اربكان االقتصادية الداخلية -:
إًاحاالدلنأكالداق قكاًكانلااا لكالى مٌحالًبر ملان ابملناجملاءاعملث ال مكارملأدكالكانماااكئملاس ا
لدأخكلءاى قنا كحالكانااابائٌا"-:اباي اانأي الدنأكحا()54ااادراأماإد الًبر انالداق قكالديسر يكا
ياا ٌمالدجهأنالدص ي الدركاعيث اعث اركي الًبر مانايمااجهم اأرماي اان م انا مكايماالدك اى م ا
اتنماد ا تهنادراياابامادطاقا الدتمص ايمااجهم اح مكناىاأااًبر مانالد ماعنادثمأطاايمااجهم ا اد م ا
"49.أح ناءاإعٌاالكانااااكنايجاانأيررا كا1996/7/3احيا الداكديااالدركنكالننا راعث ا ٌ ابضا اا
لساس اره الدكل الدصا اعث الديسرأنالدنل ثكاألد اكجكا(ى نث الدنأد األًبر انالدذ ا صنكالًسريكلكا
ممكالجممكلءالدراق قمما ااممأمالدفسممانالديسرتممك ا ممكالدمماٌناااعممانحاى نث م الدنأد م اأ اقممقالدن مما اأخ ممانحا
انا الدتكنا الدصاي اأرن الدانأكاأرطمأ كاسمأقا
لد انكل ايعال جانايألكناجن نحادثنأد اأ
51
لداأك اأرتج عالًسر ياكاأكبأ الهيألما كالدماٌنا .أ ثقمكالكانمااالدضمأءاعثم اامكليجاانأيرمرا
لًبر ممان ابممائٌا-:ا"اعنممنيااجئنمماالد م الدانأي م ا ممكا26ااخ ممكلاا1996اأتممنثناالدانأي م ايممعااممخ ا
لدطك قالدقأ ابيناا كالدااماأتيكنااعااساعنالدجناأانحناااادصيماد ٌانهاكلاىخلد اأإ ٌحالدر ك اما ا
لداا ث اعاكالدسن ااألسرهن ناا ٌ ابألعنالساس اأضصناىاالياينااأىكا-:ا ا
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 -1س ر الًنرقاماياالًبر انالدنفصكالد الًبر انالداق قكالدي يكا اكنايجالدانأي الًئرٌ ار الًعنلنا
درا كا1996ا أانلناااادصيمابائث اا"الدقاعنحالًساسم ا مكالدرني م الًبر مان ارقمأ اعثم اعمن ا مك ا
لدضكلئ اأًاك عالًسصاكاأًالدفألئناأًالهجكحالدين فض اأًان أاانل ث اأ اكج م اأىمذلا صنمكا
لنراس ر اامالديتنث اياا مٌماأضمعالًينان ما الًبر مان اادركن ماالعريمانلاعثم الدينمااعالدأطن م ا
لداق ق م اعمااطك مقاينمعالًسمكلراألدفسماناأنانم اتا رنماال مٌحاأرمكي الًبر ماناأك معايسمرأنا
لديص ت ا51.ا أرا اتصاكا"ايااجن ناركن االدنامكن"ابايم الدانأيم الًئرٌ م اااعمنلناامكليجا مرا
لكاناااذدكابائٌا-:ا"ابيناااادصيماد ٌاأنهماكالعراماكلايماا29ااخ مكلااارم انها م اعما ا1996ااح ا
دينحاسررالتهكاًجمالعنلنااكليجاياالجمال جانااثأماديتمنث الدينمااعالًبر مان األدرمكارصرامكايماا
لى الديتانمالدركارقراليايناا ر اراض كااكليجادرثا الينان الدا أماعث اعتكحااث اكانأًكادنمما
اكنايجاأاأضص ا3اينهااب نالدرنف ذاألدرطا قاأاتنمايررادكا".ا 52ا
 -2أهجماراق قاىنرالدانأي ا"ايااجن منااركن ماالدنامكنا"انماااًامنايمااأضمعا طمطا مناع ا
ا االكاناااطا صم اىمذ الد طمطابمائٌا-:ا"اأضمص ا طم ا مناع ارضمين ا طمأطالدغماخالدطا صمكا
أ طأطالناا الداركأمىاياطا الدهنكأد كاألدياطا الدنأأ األداكلك اينتما انا مكحاانثفم ا25ا
اث اكانأًكىانذدكار الدر ط طادثق ا ااايث اطكقااك اذل اب اسا اعادي ادثجسأكاألدقطاكالدسمك عا
أ طأطاجأ اانثف 67.5ااث اكانأًكاادثيتاك عالديذنأكح.ألعرين ا1241ايتكأعااديناطقاتكقا
53
احع نهااا
أجنأ اتكقاركن ااأأضص الدانأي ا ائنحالدتص اأطاقاررالدفق كحان
 -3أ سريكالكانااااادان ياعاارثكالديتاك عايض فاالد اذدكابمائٌا-:ا"الدم اجانم اىمذ الديتماك عا
رأجنايتاك عارجصمايااركن االاننالنامكالدجسمأكالًبر مان ا مكالدصماد ا مكاأسمطالدقماكحالآلسم أ ا
ألهأكا األه ك ق ىرأجنا كاىذلالدينانكاا اانأمالدصماد األًسمألقالدامكحالدأطن م ايتماك عارني م ا
54
ناكنارقنكا251ايث اكارقك ااا.
أنااايااا االديتاك عالدركاسجث اد احاانأي الكاناااإبكلكاإنتاءايفاعمانأأ اىنراجالدطاب ا
لدنهكاائ ا كايأبعا(لمانأ أنثأ)الدرااعادقضاءاس ثفن اعث الدااكالديرأسطابااد اجخ مكحابامكصا مكا
حب اجنأ اركن ااى قنااسي اانأيررالدنقاتا الدنلئكحاينذاحن كاياا ٌ ااعاياًاي رري انكلسما ا
ا ممم اعمممااىمممذلالديتمممكأااينمممذاعممما ا1965األنرهممم اعممما ا1975اامممابركلحاإنتممماءايفاعممممااقمممأح(ا
411_311ا )ي غااأل اااسر نل الد أكلن أ الدطا صكاألدياءالد ق ماأرأد الد ارالدركن م الدكسمي ا
نتممكاإعٌنمما ادرقممن اعممكأ اديناب م انأد م اىنتمماءاحأمايفاعمممانممأأ ا ممكاركن مماادرأد ممنالدطاب م ا
لدنهكاائ را55.ا أكنخ اانأي الكاناااعث ايسماد الدمن أاالدنل ث م الدرمكانانم ارمأ كاعثم الًبر مانا
ًس يااألاالدنأد انان ارقرمك انمماحكاصم التمهكاأانسم ارملركلأحاا%141اأ سمرذنكالكانماااذدمكا
بائٌا-:ا"اعننياارأد ناالدان ابيناااادركن خاعث ايأضأاالدن أاالدنل ث اا يانمااادركن ماا32يث ماكا
نأًكان أاانل ث اىأاصناسن انان اىذ الدن أااسركرفعاإد ا52ايث اكانأًكاهنرا ر الًسمرننلنرانمما
حكاص التهكااإنناالنه نااىذ الدس اسا ا...اإننااد انقم اافمك الدضمكلئ اعثم الدتمص اأدم انقم اارجي منا
لهجأكاًااركن اااثناألسعاأدهاالبر ان ا انا كحاأبيناااراك كاىذ الًبر ان ا الدنا كحاياا ٌما
م اعمننايماالدانمأكا
إعنلناكخي البر ان اايقنلكا11ا يث ماكل انأًكا".أرم اذدمكايماا مٌما
 56ا
ألدتكنا األدقطااالد اصاحأدهاالدهاررالدركنكاأا عاياا قاك اياا(51ا)احدرانلكاانأي ا
ذدكالسراأذايأضأاالدضكلئ اعث الىريا الكانماااأانأيرمرادمذلالر مذ اانأيرمرابمكلكااتماااذدمكا
رانياعنرالكانااابائٌا-:ا "احنناالر ذنااعنحابكلكل ادراس االدأضعاًس ياا كايأضأاالدضكلئ ىا
قنانان انسا الدضكلئ اعا ا1993اأ ث اإد ا44ا%اارن عا ألئناألكرفمعاىمذلالدمكب ا مكالهعمأل ا
لدراد اار اأ ماعا ا1996اإد ا%76ايااب ي الدضكلئ انان ادن عالدفألئناحنناا فضنااىذلالدمكب ا
إد ا%42ا كاا االكرفعاىذلالدكب ااصناسقأطالدانأي اإد ا%66ا اإد ا76ا%ا".اأ سريكالكانااا
اادان ياأ قأماأ كالداكنايجالديصنادصا ا2111انكنااااا%99اياايجيأاالدضكلئ اس ذى ادن عا
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لدفألئنا قطاأىذلا صنكاااااركن ااسرجيعا27ايث اكانأًكا كاعا ا2111اياالدضكلئ اأسرقأ اان عا
24ايث اكايااىذلالدياثغادثفألئنا(24ايث اكاياايجيمأاا27ا)ا يماذلاسمرصيثأااام ٌيايث ماكل ا ايماا
لديبنناإاالدنأد اسرانحاااًسرنلن ايجننلاأافألئناعاد اأعننياارا ثأااعث اىمذ الدفألئمنا مااالدنأدم ا
سمرقأ ااجيمعاضممكلئ اعاد م ايماالدتممص ا"57.أيماالدقممكلكل اله مكنالدرمكالر ممذرهااانأيم الكانممااا
دراس االدأضعالديص تكاادثفكنار اك عاكألر الديأ ف ااألديرقاعمن ااايقمنلكا%51اأنمذدكاكألرم ا
لدصسنك اا%71اأك ص الدامنالهننم ادوجمأكالد أي م ا15.5ا%اأإعفماءالدامنالهننم ادوجمأكايماا
لدضكلئ اأإعفاءالديخلكع ااياا ألئمنالدمن أااأر ج ممالديطادام اامن أنه اأرم ارأج مرايقمنكل الدنأدم ا
 59ا
لًبر ان اد اداالدطاقا الدفق كحاياالداك ااألديأ ف ااألدصياماأح اا الدن أمالدضص ف ا.
أنااايااا اانتاطا اانأي الكانااالًبر ان اح ضااإبكلكالدي خلن الدركارقمني ااهماالدانأيم ا
كانها انانأاالهأما1996األدركارصراكاحأماي خلن ا كاراك خاركن االدان يارنأاا هاالد انكل ا
يألخن ادثألكنل اانأاالًعرياناعث الدقكأ األدضكلئ اىانياارينن ايااإضا ا11ايث ماكانأًكا
ياا ٌمالدقضاءاعث اااً الدرس األىسكلراألدركانان اري خالهأضمااالًبر مان ا مكاركن ما.ا
59أ كاسبلماأجراإد الكانااا ياادأالسريك اانأيرراإدم اعما ا2111ايماىأايقمنلكالدمن مالدقمأيكا
دثفكنالدألانا اأياذلانااا ا ما كايسرأنالديص ت ادثتص ا ا جما الكانمااابمائٌا-:ا"ادمأاراققم ا
ايٌ الد ناع الد ق ث ادثساعاسنأل ا مٌمالعمأل ا1992-1975ادنملاااسم خنلنالدمن مالدقمأيكانمما
مأاا15ااث مااكادٌسمر ياكاأىمذلاامنأك اسمل ساى ااملألكنابمنك ا15ااث ماكا
سنرا15ا%اهننم اسر
نأًكادثمن مالدقمأيكاىا صنمكالدمن مالدقمأيكا مكاعما ا1976اىمأا111ااث مااكانأًكاأإذلارم ااسما ا
لدسممكع الدرنيأ م ا ممكا%15ا ممااالدممن مالدقممأيكانمماااسم كرفعاإدم ا4111انأًكااممنمايمماا(-2111
2511ا )انأًكانيااىأالد أ اياعنلاىذلاإاالدايث انان ادساعاسنأل ا ثأار ارنكلك اإد الد أ ادم ٌيا
يكل ادنناا كايقني احساان ااأدسنااير ثف ااعنهاا...أأ ثنااإد ايسرأنارنا سكا مناعكايمعال طاد ماا
أاق الدنأمالد ناع اأيلعالهسرا قناأطنناارثكالدسن اا 61ا
ا
إصالحات حكومة اربكان االقتصادية الخارجية -:
رضممياالداممن يا يممااسمماقاعممااإ ممٌاا الكانممااالًبر ممان الدنل ث م اإيمماا يمماا ممصالى ممٌاا ا
لد اكج اىا قنانماننالكانماااينمذا همأك اعثم الديسمكحالدس اسمكااضمكأكحاإبايم الدصٌبما الدركن م ايمعا
لدنأمالدصكا األىسٌي ا كانا الديجاً اأًس ياالًبر ان اينهاا ينذاأجمأن ااادانأيما الًئرٌ م ا
ممكااقا م الدسمماص نا اطاد م اا ىي م اعممأنحالدصٌبمما ايممعالدممنأمالدصكا م اأري ممماذدممكايمماا ممٌماخ اكلرممرا
دثسصأن الدصكا اأيتاكن اركن ااهأمايكحا كايبريكالدقي الىسٌيكالدمذ النصقمنا مكالدك ما ا مكا ذلكا
1974اىانذدكايتاكن اركن اا كاين ي الديبريكالىسٌيكالدسااعا كا13اح ماكا1976ا مكالسمرناأما قمنا
كحابائٌا-:ا "اإاالدرغ كل الدركاتهنرهااركن ااررطث ارغ مكلا مكالدس اسم الد اكج م ايماا مٌماإرااعهماا
س اس اان ي انأاالدثجأءاإد اس اس الدصنلءايعالدمنأمالديجماأكحاألاارنا مقاس اسم اركن ماا مكاي ماداهاا
عث الدكألاطالدراك الدن ن انأاالًنس اقاأكلءالدغمك ا"61.أإ نماءارسمث الكانمااالدسمثط ا مكااخ مكلاا
1996ا أضعالدتصاكل الدركاناننااهاااضكأكحارأس عالدرصاأاالًبر ان ايعالدنأمالدصكا األىسٌي ا
يأضعالدرنف ذاأعث الدكت ايماالدرصق منل األدرامذ كل الدرمكاأجهم ادمرا قما ا مكا11اح ا1996ااكاثرمرا
لآلس أ اإد انماياا(اإ كلااىاانسراااىاسنغا أكحاىالننأن س اااياد خ اا)ادغك ا رااينا ذاجن نحادثرصاأاا
لًبر ان اأذدكاياا ٌماعقنالًرفاب ا الًبر ان اىاأبناكل قالكانااا كاكاثرر(ا)151ات اايماا
 62ا
كجامالهعياماألدرجاكاألد اكلءالًبر ان االهركلكا.
أبناحسفك اخ اكرراإد اإ كلااعااعقنا فق ادرجه خاركن اايماالدغماخالدطا صمكالى كلنمكااياثمغا()23ا
يث اكانأًكادينحا22ا عا انياارضين اانأنالًرفاب اخ انحااج الدراانمالدرجاك اد ماإد ا()2.5ايث اكا
نأًكاسنأ ااياا ٌماخ انحايا صا اإ كلااياالدنفطاألدطاب األدنهكااءادركن ااىاأبناحعط الكانااادهمذ ا
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لًرفاب احىي انا كحاهنهاارسه ا كا"اامايتنث الدصجخا كاي خلاارجاكحاركن االد اكج ا"انياار ارأب عا
لرفاب اح كنا كارتك االهأما1996اررصثقاارسه ماطمكقالديأل مٌ األدنقمماألًسمر ياكل األدرجماكحا
 63ا
أنقمالدطاب ايااإ كلااإد اركن ا.
أري ض اخ اكرراإد انمايااسمنغا أكحاألننأن سم ااأاانسمراااأياد خ ماالدرمكارم الًرفماقاايصهمااعثم ا
رأب عاعمننايماالداكأرأنمأً ا مكايجماً الد مناع األدرجماكحاألدرصثم .اأخ مانحااجم الدرامانماأرأ مرا
كبأ الهيألما كاإنتاءاالديتاك عا كاياد خ ااأإ جانا كصاعيمادثصيامالهركلكا كالديتاك عالدرنيأ ا
كايااأد ايااانأي الكانااادثاناياالداطاد الدركا صانكاينهاالدصيامالهرمكلكاألداادغم ا211ا%األدرمكا
رضك احكجاءالداٌنا64.انياارضين احجننحالكاناااخ اكحانمايااي كاأد ا ااىاا مياخلكاي مكا مكا2ا
رتمممك االهأما1996اأبمممناكل قمممراأ مممنالبر مممان اركنمممكاضممميا(ا241ا)تممم صاأاامممياسمممامالدرصممماأاا
لًبر ان اأر الدرأب عاعث اعننايماالًرفاب ما اتميث الًسمر ياكل الدركن م الدي مك اأإبايم ايصماك ا
دثينرجا الدي ك األدركن ا كاي ناءالىسنننك ادغك ار ن كىااإد انأماحس االدأسط ا 65.ا
أعث الدكت اياالدراذ كل الدركاأجه اًكاناااياالعضماءاانأيرمرااصمن الدتمكأاااخ ماكحاد ا مااإًا
لنراح كاعث الدق ا ااذدكادراق قاىن االأدهياالديطادا اايسراقا اتكنا اركن ااذي اد ا اارقنكاااألد ا
() 511ايث أاانأًكايقاامارنف ذايتاك عا كاد ا اا كااقا الدساص نا ااًدرخليراحيا اكجامارثكالدتكنا ا
ألديبسسا ا لكالجرياااعلقنايلصه اا يا لكحابملائٌا-:ا"اسمناذمانممايماا مكاأسمصنااىا ماءالدصٌبما ا
لًبر ان الدركاحأبف ايعاد ا ااًسرصان احيألمادهااحىي ااادنسا اًبر انناا".احياالدهنرالد انكا هأا راا
يجمماً البر ممان ايممعالدجيهأك م الدث ا م ايمماا ممٌماعقممنالًرفاب مما ا ممكالًبر مماناألدرجمماكحاألدرصمماأاا
لد ناعكاألدي ك كاألدرصاأاالدنفصك66.ا أجاء اىذ الد طأل ادربننارأجرالكانمااانامأالدصماد الدصكامكا
ألىسٌيكاا يا ماطألمايتألك الدس اسكا طاد اااباي ان ما اعمانما ينمعالدسم طكحاألًسمرصااناأنجمنا
ذدكاألضااايماا مٌمار مك اراا ميابماما-:ا "ادقمناحنمننااينمذاحكاصم اأ ٌ م ااعايمااعثم ايجيأعم ايماا
لد طأل ادر اق قالدسٌ األدصنما مكالدصماد اأىمكا"ار سم اين يم الدمنأمالىسمٌي ادثرصماأاالًبر مان ا
لدهنراينهمااخ مانحالدرصماأااام االدمنأمالدصكا م األىسمٌي األدا ثأدم انأااراق مقالهطيمااالًسمرصياك ا
ألدصيماعث ارقن الد نيا األديساعنل ادجي عالدتصأ اأذدمكايماالجمماركسم خالدامقاألدصمنما"اأإنتماءا
عيث ا"ارنأاادثرصاأاالدرجاك اا االدنأمالدصكا األىسٌي اعلث اتكلكالدلنأًكاأ نأااذدلكاياا ٌما
أالنحانقن ايتركن ا"ا67.اأ نطثقالكانااا كالدس اس الد اكج اياا نللك الدأطنكايا ناًاذدلكاالادقأما-:ا
"اإااكب رناالهساس ادثس اس الد اكج ارري مما مكاإبايم اعٌبما اجن منحايمعانممالدمنأماأرأسم عاعٌبرنماا
لديأجمأنحا صمٌا"اأإبايم اعٌبما ااسمماالدجمألكاأرأط منالدصٌبمما ايمعانأمالدجممألكالداضماك اأ راممنيا
ات ااذدكابائٌ-:ا "انكناياالدضكأك األديف مناح ضمااحاارمأد اليرنمااحىي م النامكادرأسم عاعٌبارهماالدرمكا
حىيث اار ايعاج كلنهاالدركاركراطايصهاااكألاطا قا اأراك ا"69.ا ا
ا
ا
مشروع الدول الثمانية : 8 -D
اققالكاناااألانلًايااحى اطيأااررالدركاعاكاعنهاا كاايٌررالًنر اا م ا مكالرجما ارطمأ كاعٌبما ا
ركن اايعالدصاد الىسٌيكىا قنارينااياار س ايجيأع الدنأمالد يان الًبر ان األدركاضي انمايماا
ركن ااىإ كلاىاانسراااىانغٌن ىلننأن سم اىياد خ ااىن جك اىي مك]ىاأبمناري ضم ا نمكحاىمذلالديتمكأاا
دقناع الكانااااصن الدجنأناياالنر اكايأل ق الًراانالهأكاكاعث النضيا اركن ااإد راىا قنانااالكانااا
أينذاحأل كالدسر نا اياالتنالديصاكض ااًنضيا اركن اادهذلالًرااناألدذ اأ فرا كاايثررالًنر اا م ا
عا ا1995ا ا نرا"نان ايس اكا"ارتنمااناءلاعث ارأ اياالدااااا69.ا ا
أطكحالكانااا نكحالدياانكحا كاإنتماءاسمأبااإسمٌي ايتمركن اأرأسم عاعٌبما اركن ماالدرجاك م ايمعا
لدممنأمالىسممٌي ااممنًايمماالدسممصكاإد م اعضممأ الديبسسمما الدغكا م الىياك اد م اي مممالًراممانالهأكاممكا
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أ نن أقالدنقنالدنأدكالدذ اا سصأااحساسااإد السرغٌمالديألكناألدنا ا كالداثنلاالىسٌي ااياا كاذدمكا
ركن اا71.ا قناحتاكالكاناااإد احساا اينانلررادثرأجراناأاإباي اعٌبا اركن ايعالدتكقاأًس ياالدمنأما
لدصكا األىسٌي ابائٌا-:ا"اإااحى الديألنالد ا الهساس ارأجنا كالدنأمالىسٌي الدركاررفقايعاركن اا
كالدرألخاالًبر مان اأركاطهمااعٌبما ا قا م اأراك م ا...اأىمكانمذدكاري مماسمأبااألسمصاادثينرجما ا
ا األنرا أجنادن هاالدنأًكل الدركا ينااحاارترك ااهاااضائصناااسا الداركأمالديأجأنا هااأريرثكا
لدقنكحاعث اتكلءالد ناعا الدركن اىاأإذلايااحسس اركن ااسأباايتركن ايعاىذ الدنأما نهااسكعاااياا
سرنتطا ناع ااأرقأناىاألًا ااالدغمك األدسمأقالهأكا م اسرسمرصيكلااركن ماا"اأ أضماالكانماااذدمكا
بائٌا-:ا "اإاانمانأد ايااىذ الدنأمالد يان ايرقني ا كايجامايماا ي مكانأدم اكلئمنحا مكاح ك ق مااألدصماد ا
لدصكاممكاأركن مماا ممكاحس م االدأسممط اأنمممانأد م اينهممااعضممأا ممكارن م اإبث يممكا".اأ ممكالجريممااالدين ي م ا
لًبر ان ا(اح سا )اأعننيااحدق الكانااانثيرراايناسا ايكأكارسعاسنأل اعث ار س ايجيأع الدملاD-
8اابائٌا-:ا"ادقناراثأكاحسا ا نكحارنأ اايجيأع الدمل D-8ا مكاتمهكارتمك االهأما1996اأذدمكاح نماءا
لدي ااضكحالدركانضي ايااطك نااا أصا"الدرضاياا لكالدرني م ا"اأ ملكارق م اعمليماىملذ الديبسسم ا
رامنيالكانمملااابمملائٌا-:ا "احنيثم اىممذ الدمنأمالهعضمماءاإعيادهمماااتممنمانبأ اأين ممراإذالسممرطاعألاحاا
ثألاإد النصقانابيره ا كا15ااخ مكلااا1997اايماا مٌماعيممالدثجماااأيتماكن العضماءالدمنأما مكا
ركحاب كحاينرهاا يان م التمهكا"ا.ا 71أبمنالر مذ اىمذ الديجيأعم اتمصاكلاضم اسمر اياماناارامنياعنهماا
لكانااابائٌا-:ا "اإاالدتصاكالدذ ا ي مايجيأع الدنأمالد يان األدذ ا ارأناعث اسمر انجمأ ارتم كاإدم ا
لديامماناالدسم اًادثاممك انصم ادثسممث اىاًادث ممكلاانصم ادثاممألكاىاًادثيصمما كالديخنأجم انصم ادثصنلدم اىاًا
دٌسرصياكانص ادثرصماأااىاًادٌسمرنااكانصم ادثيسماألحىانصم اداقمأقالىنسماا"ا.اأبمناًا نمأاالرامانالدمنأما
لىسٌي انا اادضيااالهيااألدسث ا كالدصاد اأدننرا ثص انأكلايهياا كاراق مقاىمذ الهىمنلرايماالجمما
راق قاىذ الديااناا كالدصاد ارسص ايجيأع الدنأمالد يان اإد الدنسجاعث اينألمالدنأمالدسماص الديرقنيم ا
ياالجمالديساىي ا كاإباي ان ا اعاديكا سأنا رالدسٌ األدصنماأ نتمكا مرالدرصماأاادراق مقالديخ منايماا
لدك اى ادثتصأ الدي رثف ا".ا 72ا
ا
ا
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