تركيا الحديثة :طبيعة نشأة الدولة وواقع الحياة السياسية والمجتمع المدني
()

إعداد :محمود عاشور
()

مقدمة

تعد تركيا من ضمن الدول القالئل يف منطقة الشرق األوسط اليت مل ختضع الستعمار أو وصاية مباشرة من دولة
أجنبية ،وهي الدولة اليت آل إليها مرياث دار اإلسالم ،وهي احدى دول احملور اليت هزمت يف احلرب العاملية األوىل ،وهي الدولة
(حصرا) عن اجملتمع،
الوحيدة يف العامل الرأمسايل اليت ال تعين علمانيتها فصل الدين عن الدولة فحسب ،بل فصل الدين اإلسالمي
ً

هذه الفوارق -وغريها -جعلت من تركيا دولة ال حتقق التوازن بني تارخيها وحاضرها ودين شعبها وثقافتها ،مما جيعل أحد
األهداف األساسية لنموذج احلكم هو إعادة ذلك التوازن إىل حالة طبيعية ،ويتشكل منوذج احلكم الرتكي ذو الصبغة اإلسالمية
من ثالث جتارب شقيقة بينهما بعض التباين ،األوىل :حكومة جنم الدين أربكان من ( ،)6991والثانية :حكومة تورغت أوزال
منذ ( ،)6991والثالثة :حكومة رجب طيب أردوغان منذ (.)3001
دخيال على تركيب
عنصرا ً
وال يعد التيار اإلسالمي يف تركيا أو اإلسالم السياسي الرتكي – على اختالف املسمياتً -

اجملتمع الرتكي ،بل ظهر وتأصل وفق فرتات زمنية معينة أو نتيجة تغريات طارئة أو بسبب معادالت خارجية ،حىت ظهر بعض
االستغراب عن سر وجود هذا التيار يف ظل الدولة الرتكية احلديثة ،وعن سر جناحه وصعوده سياسيًا يف اآلونة األخرية ،واحلقيقة؛

أن وجه االستغراب ينبغي أن يوجه إىل البحث عن سر وجود خصمه – التيار العلماين – وسر جناحه يف بيئة وجمتمع كانت وال

زالت غالبيته مسلمة.
وعندما بدأ إطالق مصطلح "التيار اإلسالمي" أو مصطلح "احلركة اإلسالمية" برتكيا يف اآلونة األخرية ،انصرفت
األذهان صوب جتربة األحزاب السياسية ذات الصبغة اإلسالمية يف العامل العريب واإلسالمي ،واجلدير باإلشارة أن هذه التجربة ال
كبريا من هذا التيار مل ينخرط كليةً يف احلياة السياسية ،بل
متثل إال مكونًا و ً
احدا من مكونات التيار اإلسالمي ،ذلك أن جزءًا ً
شكلت لوحدها جمموعات مستقلة أقرب ما تكون إىل مدارس فكرية وتربوية ،اختلفت يف طريقة تفكريها وأولويات حتركاهتا .من
مالحظة ذلك جند أننا لسنا أمام حركة إسالمية واحدة ،بقدر ما نحن أمام جمموعة حركات إسالمية موحدة يف مرجعيتها
ومنطلقاهتا ،خمتلفة يف طرق حتركها وترتيب أولوياهتا ووسائل تفاعلها.

()6

دورا حموريًا يف مسرية األمة اإلسالمية ،حيث محل األتراك لواء القيادة لفرتة متتد لستة قرون ،وللوصول عن
لعبت تركيا ً

تصور حمدث عن أبرز القضايا اليت متس الفرد واجملتمع يف األمة اإلسالمية ،البد أن يكون النموذج الرتكي يف القلب من هذا
مرشدا ملعظم التيارات اإلسالمية يف شىت بقاع
التصور ،ملا للنموذج الرتكي من أمهية حيث كان والزال التيار اإلسالمي يف تركيا ً
العامل ،حيث الرتاث اإلسالمي املديد واخلربات امليدانية واحلركية اليت يستند اليها اإلسالميون يف تركيا.
وعلى هذا األساس ،نقرتب من النموذج الرتكي يف هذا التقرير من خالل ثالثة حماور:
 - طالب بكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية -جامعة اإلسكندرية.
 -تم إعداد هذا التقرير ضمن مشروع تدريبي ينظمه مركز الحضارة لعدد من الباحثين خالل عام .7112
1
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األول :تأسيس خلفية عن الدولة (تارخييًا ،جغرافيًا ،سياسيًا) ،الثاني :القوى السياسية الفاعلة يف احلياة السياسية ،الثالث :مجاعة
اخلدمة ودورها السياسي ،وخاتمة :نطرح فيها رؤية لواقع األمة من ثنايا النموذج الرتكي.
المحور األول :خلفية تأسيسية عن الجمهورية التركية الحديثة:
مرت الدولة الرتكية منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك عام ( )6931مبراحل خمتلفة ،محلت -هذه املراحل-
يف طياهتا العديد من التغريات والتحوالت السياسية واجلغرافية والدميوغرافية ،وسامهت هذه التغريات يف تشكيل اجملتمع الرتكي
وفرضت على التيار اإلسالمي أولويات حمددة زمنيًا ومكانيًا كما منحته فرص الختبار العديد من االسرتاتيجيات امليدانية ،األمر

الذي أسهم يف صياغة الوضع احلايل إلسالمي تركيا.

 مرحلة تأسيس الجمهورية (:)2291 – 2211
مثلت معاهدة لوزان ()6931

()3

تاريخ والدة اجلمهورية الرتكية احلديثة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك ،لتبدأ مسرية التحول

نحو أوربا سلوكيًا وثقافيًا وسياسيًا .حيث تضمنت املعاهدة ترسيم حدود امرباطورية اخلالفة العثمانية اليت كانت الدول الغربية
تسميها آنذاك "الرجل املريض" ،ومبوجب هذا الرتسيم ختلت تركيا عن معظم أراضي اإلمرباطورية العثمانية ،وكذلك سقط بالتبعية
لواء قيادة املسلمني عن تركيا.
وهكذا أعادت معاهدة لوزان النظر يف وضعية الدولة العثمانية ومآل األراضي اليت كانت تابعة هلا من قبل هزميتها يف احلرب
العاملية األوىل ،لتتشكل مالمح اجلمهورية الرتكية احلديثة ،ويتم وضع حجر األساس للدولة الرتكية العلمانية بقيادة الزعيم الرتكي
مصطفى كمال أتاتورك ،وامتدت هذه املرحلة لعام ( 6919وفاة أتاتورك).
 مرحلة التوجه نحو الديمقراطية (:)2291 – 2291
بعد وفاة أتاتورك عام ( )6919توىل رئاسة اجلمهورية عصمت اينونو ،لينفصل اجلي

عن قيادة الدولة بشكل ما ،ويف عام

( )6991أشار الرئيس اينونو إىل ضرورة وجود حزب سياسي معارض بغية تفعيل احلياة السياسية يف البالد ،فبدأت تظهر بوادر
معارضة من قلب احلزب احلاكم (الشعب اجلمهوري) قادها أربعة نواب هم :جالل بايار ،عدنان مندريس ،فؤاد كوبرلو ،رفيق
كوارلتان ،الذين أسسوا عام ( )6991احلزب الدميقراطي ،الذي حظى بتأييد شعيب كبري يف أوساط النخب الرتكية ،وكان احلدث
ئيسا للجمهورية،
األبرز يف عام ( )6910حني فاز احلز الدميقراطي يف االنتخابات النيابية ً
فوزا ساح ًقا ليصبح جالل بايار ر ً
()1
ئيسا للحكومة.
وعدنان مندريس ر ً
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 مرحلة االنقالبات العسكرية (:)2211 ،2292 ،2291
بانقالب عام ( )6910انقلبت عقارب احلياة السياسية يف تركيا إىل الوراء ،متذرعني بوضع حد للتطاحن احلزيب وحالة
الفوضى والشقاق ،وقد وعد قادة االنقالب بإجراء انتخابات نيابية وتسليم مقاليد احلكم للحزب الفائز بعد اعتقال رئيس
اجلمهورية واحلكم عليه باملؤبد ،واحلكم على رئيس الوزراء عدنان مندريس باإلعدام ووقف نشاط احلزب الدميقراطي.
بعد ذلك استمرت حالة من عدم االستقرار السياسي وضعف النمو االقتصادي ،وتزايد االحتجاجات واملظاهرات
انذارا لرئيس الوزراء سليمان دميرييل بأنه سيمارس حقه الدستوري يف تسليم مقاليد
الطالبية ،فوجهت قيادة اجلي يف (ً )6996
احلكم إذا استمرت حالة الفوضى ،فقدم دميريل استقالته.

وعلى نفس املنوال ،استمرت مظاهر عدم االستقرار من جديد خالل الفرتة ( ،)6990 – 6996حيث تشكلت
حكومات متعددة سقطت سر ًيعا ،وظهر يف هذه الفرتة الزعيم االسالمي الرتكي جنم الدين أربكان ليؤسس حزب النظام الوطين مث

حزب السالمة الوطين مع بولنت أجاويد عام ( .)6991وبدأت بني عامي( )6990 – 6999موجة عنف واغتياالت أسفرت
عن اغتيال العديد من قيادات األحزاب السياسية وتصاعد العنف السياسي واهنارت قيمة العملة وارتفع األسعار مما مهد لتدخل

اجلي من جديد (.)6990
 المرحلة الحالية :صعود التيار اإلسالمي:
مثلت الفرتة بعد ذلك صعود وهبوط لتيار اإلسالمي ،الذي يعد احملور األساسي له هو جنم الدين أربكان ،الذي قاد من
عددا من األحزاب ذات الطابع اإلسالمي واليت واجهت النفوذ العلماين الكمايل ،األمر الذي أدى حلظر هذه
أواسط السبعينات ً

األحزاب الواحد تلو اآلخر انتهاءً حبظر حزب الفضيلة عام ( ،)3000مث يتأسس حزب العدالة والتنمية عام ( )3006جبهود
شباب حزب الرفاه وتيار االسالم السياسي الذي فهم واقع احلياة السياسية يف البالد ،لتبدأ مرحلة جديدة من التطور املؤسسي يف
تركيا.
تركيا جغرافيًا:
جيب أن يتم تناول قضية حتديد الوضع الدويل لرتكيا احلديثة ،واألهداف االسرتاتيجية والتكتيكية املرتتبة عليه ،من خالل
إطار نظري يبحث يف مسرية العالقات الدولية ،باإلضافة إىل التحوالت االجتماعية متعددة االجتاهات .ولذلك ،جيب حتليل
املقاييس التارخيية واجلغرافية والثقافية والسياسية واالقتصادية واألمنية من منظور عميق .والرتاكم التارخيي هو أحد العناصر
األساسية اليت حتدد وضع اجملتمع يف البعد الزمين.

()9

يشكل املوقع االسرتاتيجي لرتكيا قلب اجملال اجلغرايف املصطلح على تسميته "أوراسيا" ،ويعترب نقطة تتقاطع تقاطع ثالث
قارات (آسيا ،أوروبا ،إفريقيا) .حيث تصل ما بني القارة اآلسيوية واألوروبية ،تفصل تركيا اآلسيوية عن األوروبية مبضيق البسفور
وحبر مرمرة ومضيق الدردنيل ،واليت تشكل معاً ارتباط املياه بني البحر األسود والبحر األبيض املتوسط ،تتميز تركيا بشكل
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مستطيل بطول ( 6،100كل م )3والعرض ( 900كلم  ،)3حتتل تركيا املركز السابع والثالثون عاملياً من حيث املساحة ،وهي

حماطة بالبحار من ثالث جوانب :حبر إجية إىل الغرب ،والبحر األسود يف الشمال ،والبحر األبيض املتوسط إىل اجلنوب ،إضافة

إىل حبر مرمرة يف الشمال الغريب من تركيا.
املوقع اجليواسرتاتيجي الذي تتمتع به تركيا يؤهلها ويفرض عليها االهتمام باالعتبارات اإلقليمية ،ويبعد عنها أي شكل
من أشكال التهديد األمين ألراضيها من ناحية ،ويعود عليها مبنافع اقتصادية عديدة سواء يف إطار عالقاهتا التجارية أو من خالل
عبور موارد الطاقة عرب أراضيها من ناحية ثانية ،ومينحها موقعها هذا جماالً أوسع للحركة والبحث عن النفوذ اإلقليمي والدويل من
ناحية ثالثة.

ويتيح االتساع والعمق اجلغرايف لرتكيا إمكانية إنشاء القواعد العسكرية (الوطنية ،أو التابعة حللف مشال األطلسي)،
ونشر القوات ،مع تدريبها على أعمال القتال يف كافة أنواع األراضي .وخباصة اجلبلية ،والزراعية منها ،ومبحاذاة السواحل البحرية
وعلى امتداد الشواطئ النهرية
جبانب األمهية االقتصادية والعسكرية واالسرتاتيجية للموقع اجلغرايف لرتكيا ،إال أن تركيا لديها العديد من القضايا املتعلقة
باالمتداد اجلغرايف ( ، )1ما يؤثر على السياسات اخلارجية والداخلية الرتكية ،ومنذ انتهاء احلرب الباردة عام  6996برزت هذه
القضايا كمحدد للسياسة الرتكية اخلارجية عربيًا وآسيويًا وغربيًا .ومن أبرز هذه القضايا؛ املشكلة الكردية واملشكلة القربصية
والعالقة مع إيران والقضية السورية.
ديمغرافية تركيا:
يبلغ عدد سكان اجلمهورية الرتكية حوايل  90مليون نسمة حسب إحصاءات عام ( .)3001ويقدر عدد السكان يف
البالد  99،9مليون نسمة يف هناية عام (( )3066بناءً على نظام تسجيل عنوان السكن يف تركيا) ،والرتكيبة السكانية لرتكيا
معقدة ومكونة من عشرات األعراق.
اللغة الرمسية هي اللغة الرتكية ،كما يتحدث هبا حوايل  %99من سكان البالد .اللغة الكردية تستعمل بني أبناء األقلية
الكردية (حوايل  ،)%30حوايل  %3ما زالوا يتكلمون اللغة العربية بني األتراك ذوي األصول العربية.
يدين غالبية سكان تركيا بالديانة اإلسالمية ،حسب اإلحصاءات الرمسية فإن ذلك يشكل  %99،9من سكان البالد.
حوايل  %90-10منهم يتبعون الطائفة السنية ،بينما زهاء  %10-30يتبعون الطائفة العلوية .كما يدين حوايل %0،3
باملسيحية وخاصة األرثوذكسية ،و %09،0باليهودية .كان املسيحيون يشكلون حوايل ما نسبته  %30من سكان أراضي تركيا
احلالية يف بداية القرن العشرين .وتنص املادة  39من دستور عام ( )6993إىل أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية .لذا
ال تتمتع اجلماعات أو املنظمات الدينية بأي مزايا دستورية.
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المحور الثاني :القوى السياسية الفاعلة في الحياة السياسية:

()1

نحاول يف هذا احملور أن نصيغ خريطة للقوى السياسية الرتكية ،توازن بني حالة االستقطاب السياسي وحماولة البحث يف
وضعيات التأثري املتبادلة ،وكذلك السياسات العامة الرمسية وسبل التأثري غري الرمسية ،كما نحاول ختطي التناول اجملرد ألمهية التفاعل
والتأثري والتأثر حبثًا عن تصور أكثر عم ًقا لألبعاد التطبيقية وبرامج وسياسات هذه القوى .سيتم الرصد وظيفيًا (قانونيًا ،عمليًا)،
فالوظائف واملؤسسات يف تركيا يف وضعها الراهن ليست منفصلة عن اخللفية الفكرية للحزب احلاكم (العدالة والتنمية) ،والذي
استطاع استيعاب وصياغة املعادلة بني الدميقراطية واألصول الثقافية واإلنسانية للمجتمع الرتكي ،وهو ما عرف بـ "الدميقراطية
احملافظة" ،وملدخل الوظائف أمهية خاصة يف التجربة الرتكية ،ألن ما وصلت إليه تركيا ارتبط بقدرة العدالة والتنمية على إعادة
تعريف عالقة ووظائف املؤسسات باجملال العام ،وربط كل ما تقوم به باإلرادة الشعبية.
نقسم هذا احملور إىل جزأين ،الجزء األول  :يتناول أبرز القوى السياسية الرمسية ،مثل مؤسسة الرئاسة ،وجملس الوزراء الذي
وعليه ّ

قاد عملية التغيري يف تركيا على املستوى الرمسي ،والربملان الذي خاض عمليات تغيري تشريعي عدلت من موازين القوى يف الداخل
بروزا يف اخلربة الرتكية ،وكذلك املؤسسة العسكرية ،يف ضوء كل من
الرتكي ،واإلدارة احمللية والبلديات اليت تعد اجلانب األكثر ً
وضعها القانوين والدستوري ،الجزء الثاني :يتناول القوى السياسية غري الرمسية ،مثل :األحزاب ومؤسسات اجملتمع املدين.
أوال :القوى السياسية الرسمية:
ً
 -2مؤسسة الرئاسة:
يتمتع رئيس اجلمهورية بصالحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة ،حبسب دستور ( )6993الذي مت وضعه بعد
االنقالب العسكري ،والذي ينص على – وفق املادة  – 9على أن السلطة التنفيذية مت َارس وتنفذ من قبل رئيس اجلمهورية وجملس

الوزراء.

وعلى اجلانب التشريعي ،حيظى رئيس اجلمهورية بصالحيات تشريعية ،حيث يستدعي الربملان لالنعقاد عند الضرورة،
ويدعو إىل إجراء انتخابات جديدة للمجلس نفسه ،ويضع القوانني ويعيدها إىل الربملان إلعادة النظر فيها ،ويلجأ الرئيس إىل
احملكمة الدستورية خبصوص اإللغاء اجلزئي أو الكلي ألحكام قوانني معينة أو قرارات هلا قوة القانون.
الصالحيات الواسعة اليت متتع هبا رئيس اجلمهورية يف الدستور الرتكي ،حدت بالبعض إىل اعتبار أن النظام السياسي
نظاما خمتلطًا ،لكن بقي النظام برملانيًا؛ حيث يقوم الشعب الرتكي باختيار ممثليه الذين يقومون بدورهم باختيار رئيس
الرتكي ً
اجلمهورية ،لكن يف عام ( )3009أدخلت بعض التعديالت على بعض مواد الدستور من بينها تعديالت تنص على انتخاب
رئيس اجلمهورية من قبل الشعب مباشرةً ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
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 لتفاصيل أكثر في هذا الصدد ،يمكن الرجوع إلى :شيماء بهاء الدين ،خرائط القوى السياسية التركية ،المعهد المصري للدراسات السياسيةواالستراتيجية ،7112 ،رابط.https://goo.gl/GPvB7y :
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مقرتحا من بينهم األخذ بالرئاسة التنفيذية
ويف  61أبريل ( )3069أجري استفتاء دستوري يف تركيا على ً 69
تعديال ً

وإلغاء منصب رئيس الوزراء ،حيث جاءت نتيجة االستفتاء  %16تأييد للتعديالت ،وبذلك يتحول النظام السياسي من نظام
برملاين إىل نظام رئاسي بدءً من (.)3069
وبشكل عام ،ميكن تقسيم أمناط الرؤساء برتكيًا – وظيفيًا – إىل ثالثة أمناط:
األول :الرئيس السليب :حني تتدخل هيئات سياسية يف الشأن السياسي بشكل واضح (املؤسسة العسكرية) ،وحيتل األمن حمل
خموال به انتخاب الرئيس)
السياسة ،حينها يرتاجع دور الرئيس خاصة بسبب ما يكون من انسجام بني الربملان (الذي كان ً
واملؤسسة العسكرية.
الثاني :رئيس الوضع الراهن :وذلك حني تتقدم السياسة على األمن ،وذلك مثل الرئيس سليمان دميرييل.
الثالث :الرئيس اإلصالحي :وذلك يف مراحل التحول السياسي واالجتماعي ،مثل تورجوت أوزال ،الذي حدثت يف عهده
حتوالت داخلية وخارجية.
 -1مجلس الوزراء:
قانونيًا ،يقوم رئيس اجلمهورية بتكليف أكرب األحزاب اليت فازت يف االنتخابات الربملانية بتشكيل احلكومة ،وجيب أن
تأخذ احلكومة ثقة الربملان ،حيث تناط السلطات التنفيذية باحلكومة ،األمر الذي تصبح مبوجبه احلكومة مسؤولة عن صياغة
السياسيات الداخلية واخلارجية للدولة وتنفيذها .فيصبح كل ما يتعلق بتنفيذ وصياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية واملالية
والدفاعية واألمنية واملتعلقة بالسياسة اخلارجية للدولة هي من اختصاص احلكومة الرتكية كل وزارة حسب اختصاصها ،وذلك بعد
اقرارها من الربملان.
ووف ًقا للتعديالت الدستورية األخرية اليت جرى االستفتاء عليها يف إبريل ( )3069ويتم تطبيقها بدءًا من عام
( ، )3069فقد مت إلغاء جملس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء) ،ويتوىل رئيس اجلمهورية مهام السلطة التنفيذية مبا يتناسب مع
الدستور.
عددا من السياسات اليت ميكن وصفها بالسياسات املظلة يف تركيا،
وظيفيًا ،أدار جملس الوزراء يف عهد العدالة والتنمية ً

مثاال على هذه السياسات بأبعادها املختلفة .وفيما خيص "سياسة االنفتاح الدميقراطي" اليت انتهجتها
وما يتصل باألقليات ً
حكومات العدالة والتنمية مع األقليات املختلفة ،من حيث تطوير أوضاعها السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،فتغلبت حىت
على بعض القصور الدستوري يف هذا الشأن وإن مل تنته املشكالت بشكل كامل.
مثال -اصدار الربملان عام ( )3069قانونًا جيعل للحكومة
ومن االنتقادات اليت وجهت للحكومة الرتكيةً - ،
صالحيات على اجمللس األعلى للقضاة واملدعيني العامني ،األمر الذي جعل االحتاد األورويب يصدر تقر ًيرا انتقد فيه إجراءات

احلكومة الرتكية .وميكن القول إن إشكالية املوازنة بني الفعالية يف األداء واحرتام مبدأ الفصل بني السلطات بشكل دقيق من أهم
اإلشكاليات اليت تواجه العمل التنفيذي يف تركيا.
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 -9البلديات:
بروزا وخربةً سياسيًا واجتماعيًا ،إذ بدأ التقدم يف تركيا من احملليات وحتقق
تعد اإلدارات احمللية والبلديات اجلانب األكثر ً

منوذجا له جذور مرجعية ودينية ضاربة يف
ذلك عرب تطوير املؤسسة البلدية من خالل طبقة عنيت بالعدل االجتماعي وقدمت ً
أعماق اجملتمع الرتكي األمر الذي كان من أهم األسباب يف بروز البلديات الرتكية وإكساهبا ما تتمتع به من أمهية.

وقد مرت البلديات الرتكية بالعديد من مراحل التطوير ،حيث شرعت احلكومات الرتكية يف السنوات األخرية بإجراء
إصالحات منها ما يهدف إىل تعزيز الدميقراطية احمللية ،ومنها ما يعيد تقسيم املهام بني اإلدارات املركزية ويعيد تعريف البلديات
من جديد باعتبارها كيان مستقل إداريًا وماليًا.
شهدت القوانني األساسية اليت ختص البلديات واإلدارات احمللية تعديالت يف عهد العدالة والتنمية هبدف إرساء
الدميقراطية والالمركزية حيث ،هيكليًا :مت توسيع حدود البلديات الكربى وفقا لعدد سكاهنا وانتهى ذلك باخللط يف املهام
والسلطات بني بلديات املدن الكربى وذلك التوسع مبوجب قانون البلديات الكربى رقم  .1361وماليًا :صدر قانون ختصيص

حصة من عائدات ضريبة املوازنة العامة إىل اإلدارات احمللية حيث مت مبوجب هذا القانون زيادة إمجايل املبالغ املخصصة للمحليات

لتصل إىل  39مليار و 961مليون لرية تركية يف عام (.)3063
وظيفيًا ،مبوجب قانون البلديات رقم  1191أعيد تعريف مهام ووظائف البلديات وسلطاهتا ومسؤولياهتا وأجهزهتا كما

قلصت السلطة الوصائية املفروضة على قرارات جملس البلديات ،ومت إعادة تنظيم مجيع االحتياجات ذات الطابع احمللي ،كما مت
إضفاء الصفة القانونية على "جمالس املدن" هبدف ضمان املشاركة يف تقدمي خدمات البلدية.

وعلى الرغم من أن العمل املنوط بالبلديات يف األصل هو عمل مهين خدمايت بعيد عن السياسة يف ظاهر األمر ،لكن
البلديات الرتكية بشكل عام أثبت أهنا ركيزة العمل السياسي على الصعيد احمللي حيث تعترب من احملطات األوىل واألساسية
للدمي قراطية قبل الربملان والرئاسة ،وإضافة لذلك توجد يف تركيا بلديات كربى مثل بلدية إسطنبول وأنقرة هي أكرب مبسؤولياهتا من
عدد من الدول على مستوى العامل ،ولذا مل يكن من املستغرب أن تشارك تلك البلديات هبذا الزخم الكبري احلياة السياسية
الرتكية.
 -4المؤسسة التشريعية:
يتم انتخاب أعضاء جملس األمة الرتكي (الربملان) من قبل الشعب مباشرةً كل أربع سنوات ،ودستوريًا؛ خول الدستور

الرتكي للمجلس مهام السلطات التشريعية ،واليت تتمثل يف :سن وتغيري وإلغاء القوانني ،مراقبة جملس الوزراء والوزراء ،السماح
جمللس الوزراء بإصدار املراسيم فيما خيص مسائل معينة ،ومناقشة مشاريع قانون امليزانية واحلسابات املؤكدة واملوافقة عليها (مشلت
التعديالت الدستورية األخرية أن يتوىل الرئيس عرض قانون املوازنة العامة على الربملان) ،والقرار بشأن طباعة العملة والقرار بشأن
إعالن حرب ،واملوافقة على تصديق االتفاقات الدولية والقرار بشأن إعالن العفو العام واخلاص ،وتعديل الدستور (وكذلك مشلت
التعديالت أن للرئيس طرح التعديالت الدستورية لالستفتاء الشعيب) ،واملوافقة على خطط التنمية وإعداد النظام الداخلي للربملان،
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وقرار حالة الطوارئ أو األحكام العرفية ومتديد املدة واإلزالة اليت ال تتجاوز أربعة أشهر ( 1أشهر يف التعديالت األخرية) يف كل
مرة.
نوعا من التوازن بني
وعلى مستوى العالقة بني الربملان الرتكي والرئيس ،فنرى أن التعديالت الدستورية األخرية خلقت ً
نوعا من الصدام املباشر ،ومن األمثلة على ذلك
الرئيس والربملان ،حيث شهدت العالقة بينهم – مبوجب دستور ً -6993

اعرتاض الرئيس أمحد جندت عام  3009على مشروع قانون اإلدارة العامة الذي قدمه العدالة والتنمية ،على اجلانب األخر جند أن
مشروع الدستور اجلديد عزز من التوازن بني السلطتني ،ففي الوقت الذي ميلك الربملان احلق بإقرار انتخابات رئاسية وبرملانية مبكرة
شريطة موافقة  %10من أعضائه ،خول الدستور اجلديد احلق للرئيس كذلك يف تعطيل الربملان.
أما على مستوى املمارسات ،متتع الربملان الرتكي يف عهد العدالة والتنمية بنقلة نوعية من حيث االستقالل احلقيقي عن
املؤسسة العسكرية خبالف فرتات االنقالبات العسكرية ( ،)6990: 6910وكذلك قام بدور فعال يف العديد من القضايا
الداخلية (دور رئيس الربملان يف احباط حماولة االنقالب  ،)3061واخلارجية (موافقته على ارسال قوات لقطر  )3069متاشيًا مع

أهداف السياسة اخلارجية للدولة.
 -5المؤسسات األمنية:
فاجلي

نتناول املؤسسات األمنية انطالقًا ملا هلا من دور وأثر يف احلياة السياسية الرتكية ،فعلى صعيد املؤسسة العسكرية،
الرتكي تدخل بشكل مباشر يف احلياة السياسية من خالل القيام بالعديد من االنقالبات العسكرية اليت عطلت بدورها
وسيطرته على معظم املؤسسات األمنية الداخلية مثل جملس األمن القومي يف

فضال عن تغلل اجلي
املسار السياسي يف تركياً ،
معظم الفرتات األمر الذي فرض حالة من عدم االستقرار العام.
أ -المؤسسة العسكرية:

يعد اجلي الرتكي أو املؤسسة العسكرية الرتكية املصمم األساسي للدولة الرتكية احلديثة ،حيث قام اجلي الرتكي ()6909
بانقالب على السلطان عبد احلميد وسيطر ضباط مجعية االحتاد والرتقي على احلكم ،مث جاء دور مصطفي كمال أتاتورك وإعالن
سقوط اخلالفة العثمانية عام ()6931
وبالنظر إىل موضع املؤسسة العسكرية من ويف الدستور الرتكي مبختلف أشكاله ،جند أن اجلي

متوضع بشكل أو بأخر يف

الدساتري الرتكية وقام بصياغة أكثر من دستور هبدف عسكرة اجلمهورية الرتكية من ناحية ومحاية العلمانية األتاتوركية من ناحية
أخرى ،وإن كانت األوىل سببًا ووسيلةً للثانية.
ويف سبيل وضع حد هلذه الوصاية العسكرية وابعاد اجلي عن احلياة السياسية كان من الضروري الدخول يف معركة دستورية
واليت متثلت يف تعديالت ( )3006فيما يتعلق مبجلس األمن القومي وتعزيز العنصر املدين داخله ،مث حزمة قوانني ( )3001اليت
استهدفت تقليص الوضعية القانونية والدستورية للجي داخل املؤسسات األمنية األخرى ،مث تعديالت ( )3009يف سبيل مدنية
الرتكي يف احلياة السياسية تبلور ذلك يف دعوة أردوغان اجلي

مؤسسة التعليم واإلعالم ،مث ( )3009بعد تقليص دور اجلي
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بااللتزام باملهام العسكرية وعدم التدخل يف الشئون السياسية 9 .األمر الذي يشري بوضوح إىل طبيعة عالئق املؤسسة العسكرية
باحلياة السياسية يف تركيا من كوهنا عالقة صراعية يف املقام األول مع اختالف وتفاوت حدة الصراع باختالف الفرتات الزمنية،
فكان من الضروري إدراك حزب العدالة والتنمية لتلك الطبيعة وتطوير األدوات والوسائل للتصدي للمؤسسة العسكرية وترويضها.
ب -مجلس األمن القومي:
امتدادا جمللس الدفاع األعلى الذي مت تأسيسه عام ( )6911يف عهد مصطفى أتاتورك،
يعد جملس األمن القومي الرتكي
ً
وكان يرتأس اجمللس رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء وعضوية رئيس األركان وأعضاء اجمللس الوزاري ،ويف أعقاب انقالب
( )6910ومبوجب دستور  6916مت إنشاء جملس األمن القومي ليصبح بذلك مؤسسة دستورية.
متثلت اختصاصات اجمللس يف :حبث الشئون املتعلقة باألمن القومي والتنسيق بني األركان العامة ووزراء الدفاع ،وتقدمي
"التوصيات" جمللس الوزراء ،االشراف على األحكام املتعلقة بالدعاوي والقضايا اإلدارية.

()9

ومن تتبع التعديالت الدستورية اليت عكف عليها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إىل السلطة ،جند أن جملس األمن القومي
وأمانته العامة قد مت حتييدمها وإبعادمها من التدخل املباشر يف شؤون الدولة التنظيمية والسياسية من خالل رفع عدد األعضاء
املدنيني يف اجمللس على حساب العسكريني .حيث تناولت التعديالت اخلاصة مبجلس األمن الوطين وأمانته العامة حمورين يفضي
كالمها إىل تقليص وضعية املؤسسة العسكرية داخل احلياة السياسية الرتكية؛ ومها إلغاء هيمنة املؤسسة العسكرية على بنية جملس
األمن الوطين ،وتقليص سلطات اجمللس التنفيذية.

)(9

ثانيًا :القوى السياسية غير الرسمية:
ال يقتصر التأثري يف العملية السياسية على املؤسسات السياسية الرمسية ،بل للقوى غري الرمسية دور بارز ،ويف العقود
ايدا للفواعل غري الرمسية ،مثل :األحزاب السياسية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،يف
دورا متز ً
األخري شهدت احلياة السياسية الرتكيًا ً
رسم وتطوير السياسات العامة.
 -6األحزاب السياسية:
تتواجد يف تركيا العديد من األحزاب ذات األيديولوجيات والتوجهات املختلفة ،فبعضها علماين ،وأخر قومي ،وثالث
ذو جذور إسالمية ،حيث ميثل التيار العلماين-األتاتوركي حزب الشعب اجلمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك عام
( ،)6931وميثل التيار القومي حزب احلركة القومية الذي تأسس عام ( ،)6919أما فيما يتعلق باألحزاب ذات اجلذور اإلسالمية
فيعد جنم الدين أربكان مؤسس اإلسالم السياسي يف تركيا والذي أسس مخسة أحزاب خمتلفة والذي انبثق منهم حزب العدالة
والتنمية.
2
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وهناك رأي يرى أن األحزاب السياسية تندرج ضمن مؤسسات اجملتمع املدين ـ إذا أخذنا باملعىن الواسع ملفهوم اجملتمع
املد ين ـ باعتبار أن تكوين احلزب السياسي يأيت بإرادة اجتماعية ،ومببادرة من خارج أجهزة السلطة واإلدارة احلكومية .وهبذا املعىن
عرفت تركيا األحزاب السياسية املتعددة منذ منتصف األربعينيات ،أما قبل ذلك فقد سيطر على احلياة السياسية حزب الشعب
اجلمهوري الذي أسسه مصطفى كمال وهو مرتبع على قمة السلطة يف البالد.

()60

وعلى أية حال ،سوف نعرض لألحزاب السياسية املؤثرة يف احلياة السياسية الرتكية واليت هلا متثيل يف الربملان:
أ -حزب العدالة والتنمية:
تأسس "حزب العدالة والتنمية" -احلاكم هذه األيام -عام ( ،)3006على يد رئيس اجلمهورية الرتكية احلايل "رجب
ٍ
عمرا من بني
طيب أر دوغان" وعدد من معاونيه ذوي التوجهات اإلسالمية واملستقلة ،ورغم أن احلزب من أحدث األحزاب ً
مجيعا بوسائل دميقراطية ،ومتكن من قيادة البالد منذ عام
األحزاب الرتكية املنافسة األخرى ،إال أنه متكن من اإلطاحة هبا ً
( )3003بشكل منفرد ،وكانت نسبة األصوات وعدد املقاعد اليت حيصل عليها احلزب يف كل جولة انتخابية تزيد عن سابقتها.

ويقود احلزب الدميقراطي اإلسالمي املعتدل منذ توليه ،زمام السلطة بإصالحات اقتصادية وإدارية وسياسية ،ويتبىن مبدأ
ترسيخ قواعد الدميقراطية واحلرية والعدالة واملساواة بني كافة فئات اجملتمع الرتكي مبختلف أعراقه وأطيافه ،كما قاد احلزب محلة
طويال قبل أن تنفجر سلسلة اهلجمات اإلرهابية اليت
للتصاحل مع األكراد عرفت بعملية السالم الداخلي ،وقد قطع فيها شوطًا ً
نفذها تنظيم "يب كاكا" اإلرهايب ،وقد جنح احلزب يف حتقيق جناحات واسعة على صعيد احلريات الشخصية والصحفية ،وحقق
قفزة نوعية يف جمال االقتصاد والسياسة ،وعزز والدور اإلقليمي والدويل للبالد
وفيما يتعلق مببادئ احلزب ،يؤكد احلزب يف أدبياته أنه حزب سياسي حيرتم القوانني الرتكية ،ويعمل للحفاظ على األمة
الرتكية ككتلة واحدة ،من خالل صيانة التنوع الديين والثقايف والفكري للمواطنني ،ورفض كل أشكال التمييز ،وأنه يسعى للدفاع
عن احرتام مجيع احلقوق السياسية للمواطنني يف إطار نظام دميقراطي تعددي ،حيرتم حرية التعبري .يؤكد احلزب كذلك عدم
معارضته للعلمانية وللمبادئ اليت قامت عليها اجلمهورية الرتكية ،كما يؤيد انضمام تركيا إىل االحتاد األورويب ،وأنه سيواصل تطبيق
برنامج اإلصالح االقتصادي الذي جيري تطبيقه يف تركيا حتت إشراف صندوق النقد الدويل مع نقده لبعض جوانبه.
ويقول إنه يعطي أمهية خاصة ملفهوم الدولة االجتماعية ،ويؤمن باإلنسان مصدرا أول للتطور االقتصادي ،ويرى أن
"عدم العدالة يف توزيع الدخل والبطالة أهم مشكلة اقتصادية واجتماعية" ،كما يؤكد سعيه للحفاظ على قيم األسرة والشباب من
خالل دعم السياسات اليت ختدم هذا اهلدف ،ودعم الربامج التعليمية والتدريبية.

()66

مقعدا برملانيًا عام ( )3003يف بداية جتربته االنتخابية ،ويف مارس  3001حصل احلزب على
حصل احلزب على ً 111

املركز األول يف االنتخابات احمللية بنسبة  %93من أصوات الناخبني ،وكذلك يف انتخابات ( .)3009ويف انتخابات ()3066
11
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كبريا بنسبة  .%1003مث توج احلزب تلك االنتصارات بنجاح رئيس احلزب رجب طيب أردوغان
التشريعية حقق احلزب ً
فوزا ً
برئاسة اجلمهورية يف انتخابات أغسطس ( .)3069ويف االنتخابات اليت جرت يف نوفمرب ( )3061حصل احلزب على 9901
ومتكن من تشكيل احلكومة.

()63

ب -حزب الشعب الجمهوري:
تأسس حزب الشعب اجلمهوري على يد مؤسس اجلمهورية الرتكية مصطفى كمال أتاتورك عام  ،6931وهو أقدم
األحزاب السياسية املوجودة يف تركيا ،ويتبىن احلزب -علماين التوجه -املبادئ الكمالية اليت خطها أتاتورك للبالد حب ّد قول احلزب،

ويعترب حزب الشعب اجلمهوري أكرب األحزاب املعارضة حلزب العدالة والتنمية سياسيًا وأيدلوجيًا ،ويشكل ثاين أكرب كتلة يف
()61
الربملان الرتكي.
ويقوم احلزب على مبادئ العلمانية الكمالية ،واليت من أهم أسسها فصل الدين عن الدولة ،ويعتمد على اهتام احلكومة
خطرا على أساس الدولة العلماين كاسرتاتيجية أساسية ملوقع الكمالية يف املعارضة .وحيافظ احلزب على متثيله
باتباع سياسات متثل ً

يف الربملان ،ويتضمن برناجمه االنتخايب مفاهيم مثل :احلريات ،دولة القانون والدميقراطية ،اقتصاد شامل خيفض البطالة ،التكافل،
والعدالة االجتماعية ،خدمة حكومية متميزة للمواطن ،الطبيعة وحق املدينة ،سياسة خارجية أساسها املواطن والقيم ،حتقيق السالم
مع سوريا ،وإعادة الالجئني السوريني إىل بالدهم.

()69

أما فيما يتعلق مبوقف احلزب من التعديالت الدستورية األخرية ،فقد عارض احلزب هذه التعديالت ويركن يف اعرتاضه
على أن هذه التعديالت تقضي على مبدأ الفصل بني السلطات.

()61

ت -حزب الحركة القومية:
يعترب حزب احلركة القومية ثالث أكرب حزب سياسي يف تركيا بعد العدالة والتنمية والشعب اجلمهوري ،وكما يشري اسم احلزب
ميجد القومية الرتكية على غريها ،ويعارض عملية السالم اليت تقودها احلكومة وحزب العدالة والتنمية مع
فإنه قومي التوجه ،و ّ
األكراد .وعلى النقيض ،فإن احلزب من الداعمني للتعديالت الدستورية األخرية.
تأسس احلزب عام ( ،)6919وقد حصل احلزب يف االنتخابات الربملانية األخرية اليت جرت يف السابع من يونيو ()3061
على ما يقارب  % 61من األصوات ،وبذلك احتل موقع ثالث كتلة برملانية ،لكنه منذ اليوم األول لنتائج االنتخابات رفض
املشاركة يف حكومة ائتالفية مع العدالة والتنمية ،وكان أول من دعى إىل انتخابات مبكرة.
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ث -حزب الشعوب الديمقراطي:
أو حزب السالم والدميقراطية ،هو حزب كردي يساري تأسس أواخر عام ( ،)3061متكن من اجتياز عتبة االنتخابات
الربملانية حبصوله على  %61يف انتخابات ( ،)3061ويدعي احلزب أنه ميثل كل األكراد رغم أن احلزب حصل على أصوات

يساريني غري أكراد )69( .وكان احلزب من الداعمني للتعديالت الدستورية األخرية.

()69

إضافة إىل تلك األحزاب ،ختوض أحزاب أخرى االنتخابات ،رغم أن متثيلها ليس قويا ،بينها حزب "العمل الرتكي"
اليساري العلماين ،واحلزب "الشيوعي الرتكي" ،وهو من األحزاب الناشطة يف الشارع الرتكي ،ويقوم بنشاطات كثرية مناوئة للحزب
احلاكم من دون أي تقارب فعلي مع بقية أحزاب املعارضة .وحزب "تركيا املستقلة" الذي تأسس عام (.)3066
 -1مؤسسات المجتمع المدني:

()22

تقوم مؤسسات اجملتمع املدين يف تركيا بدور على خمتلف املستويات االجتماعية منها والسياسية واالقتصادية ،وبشكل عام،
كي نفهم هذا الدور ونقف على أبعاده ،يوجد لدينا ثالثة اقرتابات ،األول :يقرتح فهم هذه املؤسسات يف ضوء أطروحات نظرية
اجملتمع املدين ومماراساته يف اخلربة الغربية ،ويستند أنصار هذا االقرتاب إىل حجة أساسية هي أن اجملتمع املدين مفهوم غريب يف
فلسفته ونشأته ،واالقرتاب الثاين :يقرتح فهمها يف ضوء أطروحات النظرية نفسها وممارساهتا لكن من واقع اخلربة اإلسالمية اليت
مفهوما غربيًا وال
تضرب يف أعماق اجملتمع الرتكي ،ويستند أنصار هذا االقرتاب -الثاين -إىل حجة مفادها أن اجملتمع املدين ليس
ً

حديثًا؛ بل إسالمي قدمي له مناذج وتطبيقات متنوعة يف تاريخ االجتماع السياسي اإلسالمي ،أما االقرتاب الثاين :فيقرتح اجلمع
بني النظريتني واالستهداء مبعطيات اخلربتني الغربية واإلسالمية للوصول لفهم أفضل لواقع اجملتمع الرتكي ،ويستند أنصار هذا
االقرتاب -الثالث -إىل حجة تقول أن الواقع الفعلي للمجتمع الرتكي يتضمن مؤسسات مدنية ذات مرجعية علمانية باملعىن
ال ضيق ،ومؤسسات مدنية أخرى ذات مرجعية إسالمية ،وأن مجيع تلك املؤسسات تسهم يف تكوين اجملال العام ويف تغذيته
بفعاليات متكنه من اإلسهام يف إجناز مهمات التطور االجتماعي واالقتصادي والسياسي.
مثة طريقتان لرسم خريطة اجملتمع املدين الرتكي يف وضعيته الراهن ،والتعرف على األدوار اليت تقوم هبا مؤسسات هذا اجملتمع
على الصعيد السياسي ،الطريقة األوىل :نظرية؛ تستند إىل تعريفات أيديولوجية ملفهوم اجملتمع املدين وجتعل من اجملتمع املدين
مفهوما إقصائيًا ال يستوعب سوى نوعية حمددة من املؤسسات باعتبارها حديثة ،والطريقة الثانية :عملية؛ تستند إىل اعتبارات
ً
وظيفية ملفهوم اجملتمع املدين بغض النظر عن املرجعية األيديولوجية اليت يستند إليها التعريف هذا أو ذاك ،وتقود – الطريقة الثانية
معا باعتبار أن الوظيفة هي معيار التصنيف وليست
"العملية" – إىل رسم خريطة مركبة جتمع بني املؤسسات احلديثة واملوروثة ً
معا تدخل تلقائيًا يف مكونات اجملتمع املدين الرتكي.
األيديولوجية ،فكل مؤسسة تؤدي وظيفة يف خدمة اجملتمع والدولة ً
ومن هذا املنظور (الوظيفي) يظهر التباين واالختالف بني القطاعات اليت يتكون منها اجملتمع املدين الرتكي ،وداخل كل قطاع
منها ،وذلك على النحو التايل:
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أ -المؤسسات الوقفية:
تتصدر الوقفيات قائمة مؤسسات اجملتمع املدين يف تركيا ،طبقاً للتصنيف والرتتيب الذي يعتمده الكتاب السنوي الذي

تصدره املديرية العامة للصحافة والنشر واإلعالم ،التابعة لرئاسة الوزراء وحيمل عنوان "تركيا" .ولعل من أهم أسباب هذه األسبقية
ل لمؤسسات الوقفية يف اجملتمع الرتكي على ما عداها من مؤسسات اجملتمع املدين :التاريخ الطويل لألوقاف يف احلضارة العثمانية،
وحجمها الكبري من الناحية االقتصادية واملؤسسية.
وهناك تنوع كبري داخل مؤسسات القطاع الوقفي ،فهناك قسم كبري موروث وقسم آخر نشأ حديثًا ،وقسم كبري للمسلمني

وقسم لغري املسلمني ،وقسم ميكن تصنيفه ضمن املؤسسات الوقفية اإلسالمية ،وقسم آخر ضمن املؤسسات الوقفية العلمانية.

ومن أهم اجملاالت اليت تعمل فيها املؤسسات الوقفية :الرتبية والتعليم ،والثقافة والفنون ،والرياضة والصحة ،والتضامن
االجتماعي ،والتكنولوجيا ،والبحث العلمي ،والبيئة.
وتشكل األوقاف الرتكية ـ على اختالف توجهاهتا وتنوع أغراضها ـ شبكة واسعة من مؤسسات الضمان االجتماعي
واخلدمات اليت تغطي مساحات مؤثرة من اجملال العام؛ األمر الذي جيعلها حتتل مكانة متميزة بني قطاعات اجملتمع املدين الرتكي
احلديث.
ب -الجمعيات:
حتتل اجلمعيات األهلية املرتبة الثانية بعد األوقاف يف تكوين اجملتمع املدين الرتكي ،وينظم عملها قانون اجلمعيات املعدل
بتاريخ 69يوليو ( .)3009وتشري إحصائيات الكتاب السنوي عن تركيا إىل أن عدد اجلمعيات بلغ  6990991مجعية سنة
( .)3001منها  990009مجعيات متارس نشاطها يف خمتلف أنحاء تركيا يف اجملاالت الرياضية والثقافية والصحية واالجتماعية
والنسائية واحلرفية .ومن تلك اجلمعيات  390166ذات أهداف اجتماعية ،و 30136منها ذات أهداف ثقافية ،و690396
ذات أهداف خريية ،و 10139ذات أهداف تعليمية ،و 660991ذات أهداف رياضية ،إضافة إىل 300مؤسسة نسائية على
شكل مجعيات ومؤسسات وقفية.
ت -النقابات العمالية والمهنية وجمعيات رجال األعمال:
تشكل احلركة النقابية (العمالية واملهنية واملصلحية) إحدى فاعليات اجملتمع املدين الرتكي .وبالرغم من حداثة التنظيم النقايب
العمايل واملهين واملصلحي ،إال أن جذور هذه احلركة النقابية ترجع إىل أزمنة سابقة من العصر العثماين فيما كان يعرف بنظام
الطوائف وأرباب األعمال واحلرف .وتوجد يف تركيا اليوم أكثر من 11نقابة عمالية.
وينتظم رجال األعمال يف مجعيات واحتادات من أمهها :احتاد التوسياد (اجلمعية الرتكية لرجال الصناعة واألعمال) ذات
التوجه العلماين ،واحتاد املوصياد (مجعية رجال األعمال األتراك املستقلني) ،ذات التوجه اإلسالمي .كما أن ألصحاب املهن
املختلفة تنظيماهتم اخلاصة :مثل مجعيات األطباء ،واملهندسني ،واملعلمني ،واحملامني ،والزراعيني ،وغرف التجارة والصناعة.
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ث -الطرق الصوفية:
رغم أن إلغاء الطرق الصوفية وحظر نشاطها كان من بني اإلجراءات اليت بادر إليها أتاتورك يف بداية العهد اجلمهوري ،إال
إهنا احتفظت بتماسكها التنظيم وبفاعليتها الوظيفية على نطاق واسع يف اجملتمع الرتكي .يف ال تكتمل صورة اجملتمع املدين الرتكي
دون أن حتتل فيها الطرق الصوفية موقعاً.
تعترب النقشبندية من أكثر الطرق الصوفية انتشارا يف تركيا ،ويتعاطف معها طيف واسع من الشارع الرتكي ،تليها الطريقة
القادرية ،مث البكتاشية فاملولوية مث اخللوتية .ويظهر نشاط املتصوفة يف اجملتمع الرتكي يف اخلدمات اليت يقدموهنا حيث يقيمون
املستشفيات واملساجد ويقدمون املساعدات املالية للفقراء ووجبات طعام يومية للطلبة واحملتاجني ،ويف رمضان يقيمون الوالئم
العامة ،فضال عن تشييد بيوت العجزة ومراكز األيتام ،وتقدمي املنح للطلبة احملتاجني واملساعدات املادية لفقراء املسلمني يف خمتلف
أنحاء العامل.
وعلى صعيد التأثري السياسي ،فإن قوة شيوخ الطرق الصوفية تظهر جلية خالل االنتخابات ،حيث يأيت السياسيون خلطب
ودهم ،وطمعا يف احلصول على أصوات مريديهم ،مشريا إىل أن أتباع الطريقة النقشبندية يف إسطنبول يتجاوزون مليون شخص.
ومقابل األصوات يقدم السياسيون واملرشحون الوعود للطرق مبنحها عددا من التسهيالت كأن يسمحوا هلا بإقامة مدرسة أو وقف
أو شيء من هذا القبيل

)(30

المحور الثالث :جماعة الخدمة ودورها السياسي:
وقبل البدء يف عرضنا املتعلق جبماعة اخلدمة من حيث نشأهتا وتطورها الفكري وامليداين ودورها السياسي ،البد أن نشري إىل
تنوع الكتابات يف هذا اجملال ،حيث توجد أربعة أنواع من الكتابات.
من حيث نوعية الكتابات تنقسم إىل:
األول :أكادميي التوجه يدرس جوانب خمتلفة من احلركة مع الرتكيز على اجلهود التعليمية للحركة ،ويغلب على هذا النوع
دراسات احلاالت حمدودة األفق يف فهم ديناميتها وحركيتها جبانب إغفال األصول الفكرية واالجتماعية للحركة ،كما متيل إىل
التقليل من دور كولن كزعيم وقوة وشخصية حمركة بأفكاره .النوع الثاني :ذو طبيعة صحفية يقوم على مصادر ثانوية أو مقابالت
صحفية مسبقة الدعوة ومدفوعة األجر من أجل رؤية أنشطة احلركة على طبيعتها.
ومن حيث اهلدف أو الغاية من الكتابات تنقسم إىل:
النوع الثالث :يتسم بالرتويج الدفاعي ويقوم به أعضاء يف احلركة وكذلك األذرع اإلعالمية والنشرية للحركة املنتشرة بشكل
ومؤخرا يصدر
كبري ،أما النوع الرابع :هو حتذيري عنيف العداء حلركة كولن يصدر عن الدوائر الكمالية املرتبطة بالنظام القدمي،
ً
عن مؤيدي حزب العدالة والتنمية وأنصار الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان.
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وفيما يتعلق مبنهجنا يف هذا التقرير ،فال نسعى إىل مديح أو إدانة ،بل إىل فهم ظاهرة دينية واجتماعية هلا تأثري سياسي
ضخم يف تركيا والعامل اإلسالمي ،وذلك من خالل قراءة وافية ألنواع الكتابات املختلفة اليت تناولت الظاهرة ،لنكون رؤية شاملة
عنها ومن مث فهم حقيقة موقف احلركة من السياسات العامة الرمسية يف تركيا وكذلك موقفها من قضايا التنمية واإلصالح ليس يف
تركيا فقط بل العامل اإلسالمي باعتبارها حركة عابرة للقوميات.
النشأة:
ترجع النشأة األوىل حلركة اخلدمة اليت أسسها األستاذ فتح اهلل كولن ،إىل ستينيات القرن العشرين .وقد تطورت حىت
وصلت إىل العاملية مع هناية التسعينيات وبداية األلفية اجلديدة .وكلمة "اخلدمة" هي املستعملة يف أوساط املنخرطني يف األنشطة
والربامج التعليمية والرتبوية والثقافية والصحية على هنج األستاذ فتح اهلل .وأغلب الظن أن استعماهلم لكلمة "اخلدمة" هو مظهر
من مظاهر تأثرهم بالفكر الصويف الوجداين وتراثه الذي جيعل "اخلدمة" وسيلة للقرب من اهلل تعاىل .وللتصوف وطرقه تاريخ عريق
كبريا من بنائه الروحي واألخالقي برؤية جتديدية أوضحها يف
يف بالد األناضول بصفة عامة ،ومنه استمد األستاذ فتح اهلل قسطًا ً

مؤلفاته.

()36

ارتبطت نشأة احلركة بالداعية حممد فتح اهلل كولن ،ومن املهمة مبكان أن نلقي الضوء – ولو يف عجالة -على أصوله
االجتماعية ومصادر بناءه الفكري والثقايف وكيف ساهم ذلك يف نشأة احلركة.
امسه إىل جده الرابع هو :حممد فتح اهلل ،بن رامز أفندي ،بن شامل ،بن املال أمحد ،ابن خورشيد بن خليل ،األناضويل
البسام" .يلقبه أنصاره بلقب ثنائي هو "خوجة أفندي" .ويشتهر باسم ثنائي
موطنًا .و"كولن" هو لقب عائلته ،ومعناه بالعربية " َّ

أيضا هو "فتح اهلل كولن" .وهذا االسم الثنائي يوافق النظام الذي فرضه كمال أتاتورك الستعمال األمساء الثنائية ،ضمن
ً
()33
اإلجراءات اليت اختذها إلحداث "انقالب اجتماعي".
ولد "حممد فتح اهلل كولن" يف  69من رمضان سنة  6119ه 6919 / 66 / 60 -م يف قرية "كوروجك" التابعة
ملدينة "حسن قلعة" يف حمافظة "أرضروم ".تشتهر أرضروم بكثرة العلماء ،وأهلها -شأهنم شأن أغلب األناضوليني -معروفون
بتمسكهم بتعاليم اإلسالم ،واملداومة على أداء فروضه ،واحملافظة على شعائره ،واحلب الشديد لرسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-
كنزا تارخييًا بالغ الثراء باملساجد واحلصون واألبراج اليت
ولصحابته الكرام ،وتوقري العلماء واألولياء والدعاة إىل اهلل .وتعترب أرضروم ً
تعود إىل عهد السالجقة منذ ظهور دولتهم يف القرن اخلامس اهلجري.

()31

تكشف سرية أسرته (والده ووالدته) وكذلك سرية عائلته املمتدة إىل جده األعلى السيد "خليل" ،عن أن خصال
الطيبة ،وال تدين ،وحسن السرية بني الناس ،هي القيم اليت شكلت "املشرتك العائلي" حملضنه االجتماعي األول الذي نشأ فيه،
وتأثر به يف مراحل الطفولة والصبا ومطالع مرحلة الشباب .وينسجم هذا "املشرتك العائلي" بنزعته للتدين واحملافظة مع "املشرتك
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األناضويل" -إن جاز التعبري -الذي ي تسم هو اآلخر بذات النزعة اليت تشمل الغالبية العظمي من مسلمي هضبة األناضول منذ
شرع أهلها يعتنقون اإلسالم عندما فتحها املسلمون سنة  11هـ 111 /م.

()39

وفيما يتعلق مبصادر تكوينه الفكري ،فثمة أربعة مصادر أسهمت -بدرجات متفاوتة -يف تكوينه الفكري والثقايف.
أولها :هو نظام التعليم الذي اخنرط فيه والتحق به يف قريته ،مث يف أرضروم .وثانيها :هو تأثره ببعض أساتذته وكبار معاصريه من
املفكرين والعلماء على نحو خاص ،وذلك بقراءته مؤلفاهتم ،أو إعجابه بأعماهلم وأفكارهم (خاصةً سعيد النورسي) .أما ثالثها:

فهو قراءاته احلرة يف مصادر املعرفة املتنوعة اليت أتيحت له ،وشغف هو هبا .وأما رابعها :فهو املناخ الثقايف العام للمجتمع الرتكي،
وقضايا العصر الذي عاش فيه وتأثر به .وخاصة أن وعيه قد تشكل منذ صباه الباكر يف سياق األحداث اليت كانت متر هبا تركيا
بعد رحيل أتاتورك مؤسس اجلمهورية سنة  ،6919واحتدام الصراعات الدولية إبان احلرب العاملية الثانية ،مث احلرب الباردة بني

املعسكرين الشرقي والغريب ،وصوالً إىل حتديات العوملة.

(( 31

عالقة كولن ببديع الزمان (سعيد النورسي) *:
هناك من يرى أن مجاعة اخلدمة هي فرع أو امتداد للجماعات اليت أسسها سعيد النورسي يف مواجهة االحتالل (،)31
ويعترب فتح اهلل كولن من مريدي سعيد النورسي ،حيث رفع لواء "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والسياسة" خل ًفا لقدوته النورسي
الذي توىف عام  ،6910حيث مل يؤسس حزبًا سياسيًا ومل يدعم أي فصيل سياسي (حسب اللقاءات اليت صرح فيها بذلك،
بالرغم من وجود كتابات جتزم حتالفه مع أحزاب ومجاعات ضد حكومة العدالة والتنمية).
عرف "كولن" كتابات سعيد النورسي بني عامي  6919و .6919وكان هذا احلدث نقطة حتول يف رؤيته للعامل من
هوية إسالمية خ اصة مبجتمع حملي حدودي إىل فهم عقلي شامل لإلسالم ،ومكنت رسائل النور للنورسي "كولن" من التعامل
مشوال لإلسالم ،وبالرغم من وضوح هذا األثر الروحي والفكري فهناك اختالفات رئيسة
مع أنظمة معرفية متنوعة ومن فهم أكثر ً
بني النورسي و "كولن" ،وهي:
األول :يقيس "كولن" ومريدوه جناحهم الروحي إىل حد ما بالنتائج الدنيوية ألعماهلم ،ويعترب منهج "كولن" يف االنتقال من
اجلواين إىل الرباين قد يكون ردة فعل على إخفاق احلركات الرتكية السابقة.
الثاني :كان جتنب اختزال اإلميان يف السياسة من أهم أهداف النورسي ،مبعىن عدم استخدام الدين خلدمة أي فريق سياسي أو
طموحات سياسية ،والبد أن يكون اإلخالص هو الغاية وليس االنتصار السياسي والنجاح االقتصادي كما اهتم به كثري من أتباع
"كولن".
الثالث :كان الفوز يف األخرة هم النورسي األكرب ،أما "كولن" يرى أن اإلقبال على اآلخرة وإدارة الظهر لشؤون الدنيا كان ذريعة
صوفية قدمية وأداة من أدوات اخلوف الطاعة السلبية يف املتدينني من النخب السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
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الرابع :اهتم النورسي مبفهوم اإلميان والوعي اإلسالمي ،ويهتم "كولن" بالعمل واالنضباط واإلجناز والتكيف مع الظروف احلديثة.
تطورا طبيعيًا للحركة النورسية ،بل حركة أكثر حداثة
يتضح من هذه االختالفات أن حركة "كولن" املعاصرة مل تعد ً
وديناميكية تتمحور حول احلداثة والنجاح الدنيوي ،وهي حركة حداثية علمانية تعيد طرح اإلسالم ليسيطر على مصادر السلطة
الدنيوية.

()39

نظرات في البناء الفكري لجماعة الخدمة:
إن حماولة التعرف على املنطلقات الفكرية أو الفلسفية جلماعة اخلدمة مسألة يف غاية الصعوبة والتعقيد ،وإن كانت
املصادر تباينت واختلفت حول عدد املؤسسات واملدراس واملنتمني للجماعة ،فمن الطبيعي أن تتباين وختتلف التصورات والرؤى
حول املنطلقات الفكرية للجماعية.
ومن هنا وجدنا أ ن هناك نظرتني خمتلفتني ألفكار الشيخ "فتح اهلل كولن" ومن مث اإلطار الفكري اليت استمدت منه
مجاعة اخلدمة سلوكها وأنشطتها ،النظرة األولى :وأنصار هذه النظرة هم أتباع اجلماعة ومريديها ،جبانب الكتابات اليت ترى يف
ومدخال لإلصالح اجملتمعي وتتلخص يف أن تركز -أنشطة اجلماعة -على العمق املعنوي واحلضاري
منوذجا
الشيخ ومجاعته
ً
ً
منهجا غري مناسب لتحقيق غاياهتا الكربى
واجملتمعي لإلنسان ،حيث ال تشتغل بالسياسة ألهنا تعترب التنافس على السلطة ً
املتمثلة يف حماربة ثالثة أعداء عامليني ،هم الفقر واجلهل والصراع مبختلف أشكاله ،عن طريق التعليم واألنشطة الرتبوية واالقتصادية
واإلغاثية والرتكيز على برامج احلوار ،وتتمثل وسائل اجلماعة لتحقيق تلك الغايات يف تطوير التعليم ،اإلعالم ونشر الثقافة
والفنون ،برامج احلوار مبختلف أنواعه (ديين ،ثقايف ،جمتمعي) ،األنشطة االقتصادية ،العمل اإلنساين واإلغاثي.
النظرة الثانية :وأنصار هذه النظرة هم مؤيدو حزب العدالة والتنمية والرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،والكتابات
اليت ترى أن الشيخ ومجاعته قد ميعوا الدين واستخدموه من أجل حتقيق أهداف خفية ،حيث يطلقون على مجاعة اخلدمة مسمى
"املاسونية اإلسالمية" ويرون أن حركة اخلدمة الغامضة تروج نفسها للغرب كـ "بوصلة لإلسالم املعتدل" ،وحتاول ربط امسها بأجماد
تركيا بنكهة أتاتوركية (علمانية) لكسب األتراك ،ويستندون يف ذلك على سرية وآليات احلركة اليت تسعى للتوسع من خالل القوى
الناعمة كاإلعالم والتعليم والنخب اجملتمعية للتغلغل داخل مؤسسات الدولة الرتكية ومن مث العمل على اسقاط نظام حزب
العدالة والتنمية الذي دب اخلالف معه منذ ديسمرب ( )3061كما ذكرنا.
وعلى أية حال ،سنحاول عرض أبرز املالمح الفكرية للشيخ "فتح اهلل كولن" ،يف حماولة للوصول إىل رؤية شاملة
للمنطلق الفكري للجماعة ،باختالف الكتابات كما ذكرنا.

()39
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77
 تم االعتماد في عرض أبرز المالمح الفكرية على: حاقان يافوز ،نحو تنوير إسالمي ،المرجع السابق ص ص .91 :22 أركون جابان ،فلسفة الخدمة لدى األستاذ محمد فتح هللا كولن في :مؤتمر مستقبل اإلصالح في العالم اإلسالمي – مرجع سبق ذكره -ص ص.721 :722
 -حوارات مع األستاذ فتح هللا كولن ،مجلة حراء ،العدد  ،47مايو – يونيو  ،7114ص ص .132 :119

12

ال شك من وجود عالقة جدلية بني رسالة اإلسالم اخلالدة وواقع البشر مبا يشمله من متغريات األحوال مبا يفضي إىل
طبيعة املآل ،وانطالقًا من هذا األساس ميكننا قراءة أفكار "كولن" من خالل فقه السياق .حيث أن الفقه عند "كولن" يعين فهم

الرسالة يف سياقها والسعي إلجياد عامل أكثر إنسانية وفضيلة.

ويتلخص فقه "كولن" يف السعي إىل إيقاظ الوعي الديين من خالل الفعل (هنا واآلن) عن طريق بناء جمتمع أخالقي،
ويوفر هذا الفقه أرضية دينية للمؤمنني ليكونوا أفر ًادا كاملني أخالقيًا (مفهوم اإلنسان الكامل) فينبذون حاجات الدنيا ويصفون
أنفسهم من كل الشهوات ،واهبني أنفسهم هلل.
ويقوم فكر "كولن" باألساس على مبدأين ،األول :اإلميان باهلل والوصول إىل حكمته من خالل الكتب املقدسة،
الثاني :أن النفحة اإلهلية تأيت من خالل قهر الشهوات والتضحية أو الفداء.
وينظر "كولن" إىل مشكالت املسلمني الكربى من خالل مستويني:
المستوى المجتمعي :أو مستوى األمة والدولة الوطنية ،يرى -كولن -أن املشكلة تكمن يف الفقر االقتصادي ويف ختلف
اجملتمعات اإلسالمية ،وكذلك بسبب األنظمة القمعية اليت يرزح املسلمون حتتها.
المستوى الفردي :يرى أن املسلمني يتأملون أخالقيًا عندما يواجهون إخفاق املثل التنويرية يف تقدمي اإلجابات املناسبة ملشكالت

املسلمني يف اجملتمع احلديث.

ويهدف "كولن" إىل االنتقال من املستوى الفردي يف التحول إىل املستوى اجملتمعي ،حيث يرى أن املشكلة الكربى اليت
يواجهها املسلمون ليست يف إنشاء دولة إسالمية بل يف كيفية حل األزمة الروحية والتخلف االقتصادي عن طريق فهم -األفراد-
أعمق وأوسع للمجتمع ومن مث البدء بالفرد مث اجملتمع.
جرت العادة على اعتبار مجاعة اخلدمة أهنا حركة حداثية ،إال أن "كولن" ال يدعو إىل احلداثة بكل ما فيها ،ألنه يدرك
كثريا من التحوالت اليت تنذر هبا حتمية الوقوع ،ويدرك قوة ما تفرضه احلداثة من ظروف وعمليات وخطابات ،ويسعى إىل
أن ً
تقليص توابعها السلبية على اجملتمعات التقليدية من خالل استعادة احلضور اإلهلي إىل احلياة اليومية ،فاحلداثة – باملفهوم الذي
يتصوره كولن -ال تنفي األخالق ،لكنها تشرتط تربيرات عقلية ال تناقض اإلميان.
ويرى "كولن" أن اإلسالم والدميقراطية ال يتعارضان ويقول إنه ميكن اعتبار الدميقراطية هي النظام األنسب ملبادئ
نقيضا لالستبداد الذي يعتربه
املنتخبني ويسائلوهم ،ولكوهنا ً
احلكم يف اإلسالم لكوهنا تتيح الفرصة للناخبني أن حياسبوا احلكام َ
وفسادا يف احلكم.
شرا
ً
اإلسالم ً
وبشكل عام لنا تعليقان:
 -6ارتباط مجاعة اخلدمة بشخصية وأفكار الشيخ "فتح اهلل كولن" ،يثري تساؤل حول التكوين ألفراد اجلماعة ألفكارهم
وآرائهم الشخصية ومدى التفكري النقدي ملا يقدم إليهم من أفكار جاهزة لالستعمال األمر الذي يعود بنا إلشكالية
تقديس األشخاص والدفاع عنها وهتمي املبادئ واالرتباط احلتمي بتجارب فردية قدر هلا البزوغ واالنتشار.
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 -3حول العوامل واألسباب اليت أدت بالعالقة بني "كولن" و "أردوغان" من التحالف منذ إنشاء حزب العدالة والتنمية
 3006إىل العداء الذي بدأ بقضية األرغينيكون ( ،)3009إذ أن من مبادئ حركية مجاعة اخلدمة االبتعاد عن
السياسة يف حني أن "كولن" أخذ ينشد حتالفات مع األحزاب العلمانية املعارضة حلكومة أردوغان ،ويوجه انتقادات
صرحية وعلنية لسياسات احلكومة الداخلية واخلارجية.
الدور السياسي لجماعة الخدمة:
من املهم يف هذا السياق أن نتتبع العالقة بني مجاعة اخلدمة وحزب العدالة والتنمية منذ نشأة احلزب عام (:)3006
عندما قام أردوغان ورفاقه بتأسيس حزب العدالة والتنمية بعد إطاحة حكم أربكان" ،كان فتح اهلل كولن" وتالمذته من
املباركني هلذه اخلطوة ،وميكن القول بأن مجاعة اخلمة عاشت عصرها الذهيب يف ظل حكومة أردوغان اليت فتحت هلا آفاق العمل
والنشاط يف مجيع قطاعات الدولة ،كما ذهب أروغان إىل حد الرتويج للجماعة يف اخلارج ،عندما توسط بينها وبني خمتلف
الزعماء والرؤساء؛ للحصول على تسهيالت لتقيم اجلماعة مدارسها ،ويف املقابل دعمت اجلماعة حزب العدالة والتنمية يف
االنتخابات اليت فاز هبا حىت وصوله للسلطة.

()39

واجهت احلكومة الرتكية يف السنوات العشر األخرية حتديات -خارجية -دفعتها لالصطدام مع دول جماورة واخنراطها يف
عدة جبهات صراعية على املستوى اخلارجي ،وداخليًا ظهرت بعض القضايا -مثل القضية الكردية -اليت جعلت بعض املتحالفني
مع حزب العدالة والتنمية خيتلفون معه بل يوجهون إليه نقد الذع ،وكان على رأس هؤالء مجاعة اخلدمة.

وتعبريا عن حتول العالقة بني مجاعة اخلدمة وحزب العدالة والتنمية من التحالف إىل التصادم واالختالف ،جاء تصريح
ً

رئيس شعبة احلزب بإسطنبول – عزيز بابوجي  -يف  16مارس ( ،)3061حيث قال ":الذين رافقونا يف دربنا يف العشر سنوات
املاضية لن يكونوا معنا يف العشر سنوات القادمة  ...ألن إنشاء تركية احلديثة ستقوم على قيم خمتلفة عن القيم اليت تقامسناها يف
العشر سنوات املاضية ،لذلك من املؤكد أهنم لن يكونوا معنا ،بل سيكونون ضدنا".

()10

لقد ظهر اخلالف املتعلق بقضايا داخلية أول ما ظهر عندما أسست حكومة العالة والتنمية احملاكم اخلاصة للنظر يف
قضية األرغينيكون وهي قضية اهتمت فيها احلكومة عشرات الضباط من املؤسسة العسكرية بالتدبري النقالب عليها عام
(*)
متس قيادات عسكرية عملت حىت وقت قريب
االهتامات
أخذت
كما
حسم،
دون
من
طال
احملاكمات
أمد
لكن
3009
ّ
ّ
اضحا من بطء سري احملاكمات ،ومن اقرتاهبا من قيادات عسكرية تعد
جبانب أردوغان الذي جعل – أردوغان -يبدي استياءً و ً

كبريا له.
قريبة إليه؛ ما أشعر أردوغان بأن جهازي الشرطة والقضاء اللذين أمسيا يف قبضة مجاعة كولن باتا يشكالن حتديًا ً
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 كيف سيؤثر الخالف بين أردوغان وكولن في المشهد السياسي التركي ،مجلة سياسات عربية ،المركز العربي ،7114 ،العدد .231
 صابر المشرفي ،قراءة في محطات العالقة بين الحزب والخدمة ،مجلة حراء 71 ،مايو  7112رابط. https://goo.gl/CwgK2c :(*) أرغينيكون هو اسم واد أسطوري في آسيا الوسطى تعود أصول األتراك العرقية إليه ،وهي منظمة سرية ،تأسست عام  ،1999تقول إنّ
هدفها المحافظة على العلمانية في تركيا ،وت ُتهم بالقيام باغتياالت وتفجيرات في عدد من المدن التركية ،ومحاولة االنقالب على الحكومة .استهُلت
القضية عام  7112مع اكتشاف مخبأ لألسلحة في إسطنبول ،جرى على إثره اعتقال عشرات المتهمين بينهم جنراالت وصحافيون وزعماء
عصابات إجرامية يحاكمون منذ أكتوبر  .7117وقد باتت القضية رمزا للصراع بين الحكومة اإلسالمية المحافظة وبين المؤسسات العلمانية في
البلًد .وضمن أخطر القضايا التي يتآمر فيها الجنراالت األتراك في تاريخ الجمهورية التركية وأكبرها ،قضت محكمة إسطنبول بقبول النظر في
قضية باليوز؛ وهي اسم المخطط الذي وضعه الجنراالت األتراك ًلال ً
نقالب على الحكومة ،ومن بين المتهمين قائد األركان السَّابق الجنرال إيلكر
باشبوغ الذي قاد الجيش التركي بين عام 7117وعام  7111وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية ثالثمئة متهَّم.
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الذعا إىل احلكومة الرتكية أهنا
مث تطور اخلالف مع حادثة سفينة "مرمرة" يف مايو ( ،)3060حيث شن "كولن" ً
انتقادا ً

مسحت للسفينة باإلحبار من دون أخذ إذن من احلكومة اإلسرائيلية األمر الذي أدى إىل مقتل تسعة أتراك ،حيث يعد ذلك
مؤشرا على رفض "كولن" لسياسات أردوغان اخلارجية اليت تقرتب من العرب يف نقد السياسات اإلسرائيلية إذ يبدي "كولن"
ً
حرصه على بناء عالقات قوية مع إسرائيل.
وبلغ اخلالف بني احلكومة واجلماعة أوجه عندما أيد "كولن"  -ضمنيًّا  -االحتجاجات اليت جرت يف ساحة تقسيم،
يف يونيو ( ،)3061على خلفية قضية حديقة غازي.

()16

حادا
وقامت ،من جهة ،وسائل إعالم تابعة للجماعة بتوجيه انتقاد ً

مهمة
ألردوغان ،ولطريقة تعامل حكومته مع األحداث .وتولت ،من جهة أخرى ،صحيفة توداي زمان الناطقة باإلنكليزية ّ
"تشويه" صورة حزب العدالة والتنمية على املستوى الدويل.

أما القضية اليت فجرت اخلالف على نحو علين ومفتوح ،فكانت قيام عناصر يف الشرطة تدين بالوالء لـ"كولن" حبملة
اعتقاالت طالت أبناء وزراء يف حكومة أردوغان بتهم فساد يف  69ديسمرب ( - )3061من دون علم السلطات العليا  -مبن
فيهم وزير الداخلية؛ وذلك هبدف إحراج احلكومة عرب رميها بتهم الفساد املايل واألخالقي ،قبل ثالثة أشهر من االنتخابات
البلدية؛ ما اضطر رئيس احلكومة أردوغان إىل أن يطلب من ثالثة وزراء وهم وزراء الداخلية واالقتصاد والبيئة  -تقدمي استقاالهتم،
بعد سجن أبنائهم على ذمة قضايا فساد ،حىت يتسن للقضاء الرتكي التحقيق يف التهم من دون التأثر مبناصب آبائهم ،أو
فتم
مكانتهم السياسية يف احلكومة .ويف مقابل ّك ّل خطوة عدائية كانت تقوم هبا مجاعة غولن ،كانت احلكومة ترد بإجراء عقايبَّ ،
()13
إغالق املدارس التحضريية اخلاصة اليت كانت مجاعة غولن متلك  % 31منها يف البلد.
وتتوجيًا للخالف بني الطرفني ،اهتم أردوغان "فتح اهلل كولن" بأن يقف وراء حماولة االنقالب الفاشلة يف  61يوليو
( ،)3061حيث يرى أن القيادات العسكرية املتهمة مبحاولة االنقالب تنتمي جلماعة اخلدمة اليت يتزعمها "كولن".
من خالل تلك املنعطفات اليت مرت هبا العالقة تربز أدبيات "اخلدمة" فكرة النفوذ والتغلغل يف أجهزة الدولة املختلفة
دون رؤية واضحة أو أهداف حمددة ملرحلة ما بعد "التمكني" الذي تتحدث عنه .ويرى البعض أن اجلماعة تنتهج "تقية سياسية"
جتيز ألعضائها التخلي عن بعض العبادات والشعائر إلخفاء هويتهم ،حىت ال يتم استبعادهم من أجهزة الدولة ،خاصة اجلي
والشرطة.
ونود أن نؤكد أن كل طرف (سواء مجاعة اخلدمة بزعامة كولن أو احلكومة الرتكية بقيادة أردوغان ،وتابعيهم) يتبىن رؤية
وتصور للطرف األخر ،حيث جند أن نفس القضية ونفس احلدث يتم تناوله برواية قد ختتلف جذريًا مع رواية الطرف اآلخر ،وكل

طرف ميلك آلة إعالمية ودعائية (قنوات تليفزيونية ،جمالت ،صحف ،صفحات تواصل اجتماعي) يتم استخدامها يف تشويه
وهتمي

وحتميل األخطاء للطرف اآلخر .األمر الذي يشري إىل صعوبة الفهم املوضوعي لطبيعة العالقة بني الطرفني وبالتبعية

فضال عن صعوبة تقييمها واحلكم عليها.
صعوبة التنبؤ مبستقبل تلك العالقةً ،
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 حول ت فجيرات الريحانية وموقف الحكومة التركية انظر" :أردوغان :منفذي تفجيرات الريحانية ساعدوا وفد المعارضة التركية في لقاء األسد"الحياة 74 ،مايو  ،7113رابطhttps://goo.gl/29JMh9 :
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العالقة ب ني مجاعة اخلدمة وحزب العدالة والتنمية وحتوهلا من التحالف إىل شبه العداء ،إن دلت فإمنا تدل على حجم
التحديات اليت تواجهها احلكومة الرتكية من انقسام اجملتمع الرتكي بني مؤيد ومعارض ،إذ مل يبق معسكر املعارضة منحصر يف
العلمانيني واألكراد بل امتد ليشمل أجزاء من داخل معسكر اإلسالميني ،ولنا يف مجاعة اخلدمة وتوجيه أذرعها اإلعالمية لنقد
السياسات احلكومية الرتكية خري مثال.
ولن يقف األمر بذلك ،بل إن مجاعة اخلدمة – شاءت حكومة العدالة والتنمية أم أبت -أصبحت مجاعة ضغط دولية،
حيث ميتد نفوذها إىل أكثر من  690دولة ،ويصل حجم رأس ماهلا من استثمارات وخالفه لـ  690مليار دوالر ،مما جيعل
اجلماعة امرباطورية عظمى واضافة جديدة لتحديات احلكومة الرتكية داخليًا وخارجيًا.
خاتمة :رؤية لواقع األمة من ثنايا النموذج التركي:
اقعا يعاين من مشكالت عديدة على رأسها :العالقة بني الدين وحكم الدولة احلديثة ،وطبيعة السياسات
تعي األمة و ً

اليت ينتجها اإلسالميون يف احلكم ،وكذلك إشكالية نقل النماذج املعدة مسب ًقا والعمل على تطبيقها حبذافريها ،نحاول أن نلقي
نظرة على هذه املشكالت وكيفية تعاطي النموذج الرتكي معها.

وقعت معظم التيارات اإلسالمية يف إشكالية العالقة بني الدين وحكم الدولة احلديثة ،وحني تولت هذه التيارات احلكم
يف فرتة زمنية معينة انصب اهتمامها على كيفية السيطرة على مقاليد السلطة وكيفية وضع الشعارات اإلسالمية يف املقدمة،
وانصرف اهتمامهم عن تقدمي سياسات تقوميية تركز على النهوض بالفرد واجملتمع املسلم .إن إعادة تعريف العالقة بني حكم
اإلسالم وطبيعة الدولة احلديثة مبا حتمله من حتديات وتناقضات جيب ترويضها ملعادلة يف غاية اخلطورة واألمهية ،واستيعاب تلك
خمرجا ألزمات كثرية تعاين منها األمة.
املعادلة وتعاطيها من خالل سياسات رمسية ودون رمسية وف ًقا لفقه األولويات يعد ً
ويعترب النموذج الرتكي من أجنح النماذج اليت صنعها اإلسالميون حلكم الدولة احلديثة ،فمن خالل فهم هذه املعادلة
وتطوير متغرياهتا وف ًقا للواقع الرتكي ،استطاع هذا النموذج أن يدير الدولة النمطية احلديثة ،وأن يؤكد على إمكانية احتواء
اجلماعات اإلسالمية داخل العملية الدميقراطية ،واستيعاب املتغريات الداخلية واخلارجية وتطويعها مبا خيدم منوذج احلكم
اإلسالمي.
مثاال -تركيًّا -يف غاية األمهية :حني توىل أربكان رئاسة احلكومة الرتكية عام ( )6991اختار –
ونسوق يف هذا الصدد ً
من خالل املفاوضات– احلقائب الوزارية األقرب لنموذجه اإلسالمي ليتوالها أعضاء حزب الرفاه ،حيث ابتعد عن املناصب
تدهورا يف العالقة
السيادية (اخلارجية والدفاع والداخلية والتعليم والصناعة والتجارة) اليت تثري حساسية العسكر يف فرتة شهدت
ً
بني املؤسسة العسكرية واملدنيني بشكل عام واإلسالميني بشكل خاص ،وتوىل حزب الرفاه الوزارات اخلدماتية (املالية والزراعة
والعمل والشئون العامة) ،ولقد حقق نتائج نوعية يف أول جتربة خيوضها( ،)11وكتب للنموذج الذي وضع أساسه أربكان أن ينجح
ويتطور على يد تلميذه أردوغان.
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إن رؤية حزب العدالة والتنمية للدميقراطية الليربالية بعلمانيتها باعتبارها محاية وضمانة للدعوة اإلسالمية ،وأن هذا ما
معتدال للعلمانية يتفق مع الفهم الغريب وخيتلف مع
فهما ً
حيتاجه النظام اإلسالمي يف ظل النظام العاملي الراهن ،وأن احلزب يعطي ً

فهم أتاتورك ،هذه الرؤية تفضي بنا إىل حقيقة مفادها أن لكل جمتمع متغريات وطبائع تتطلب تناوالً خمتل ًفا عن أي جمتمع آخر،
فلوال ذلك الفهم الذي قدمه حزب العدالة والتنمية للدميقراطية والعلمانية ملا قدر للحزب أن يتوىل احلكم منذ ( )3003ويفرز

سياسات تصل بزعيمه لرئاسة اجلمهورية وحتقق جناحات واجنازات كبرية.
وأخريا فقد كان هذا التقرير انطالقة حملاولة إخراج تصور َّ
حمدث عن واقع األمة من خالل السياسات العامة احلكومية
الرتكية وكيفية االستفادة منها يف إعادة هيكلة واقع األمة ،وسوف نتبعه مبجموعة تقارير نتناول فيها السياسات العامة الرمسية يف
تركيا وكذلك قضايا التنمية واإلصالح يف النموذج الرتكي.
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