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الكثيــر شهدت تأسيســها منــذ الحديثــة التركيــة الدولــة

العدالــة  حــزب قــدوم مــع ولكــن التحــوالت مــن

والتنميــة إلــى الحكــم فــي عــام 2002 اســتطاع الحــزب أن يقــود

بطريقــة  تركيــا فــي واالجتماعــي واالقتصــادي السياســي المشــهد

الكثيــر  الطريــق هــذا فــي الحــزب عايــش وقــد ونموذجيــة مميــزة

ــدة ــي س ــاءه ف ــى بق ــددت حت ــي ه ــات الت ــق والصعوب ــن العوائ م

 ،2016 تمــوز 15 فــي فاشــلة انقالبيــة محاولــة آخرهــا كان الحكــم

العدالة  حــزب فــإن الحكم فــي وجــوده علــى عامــا 15 مــرور ومــع

كافة  فــي تحــوالت وقــاد خبــرات وراكــم عــدة نمــاذج قــدم والتنميــة

خــالل  الحــزب تجربــة تقييــم المهــم مــن كان فقــد ولهــذا المجــاالت

15 عامــا واالطــالع علــى دوره ونضالــه والعقبــات التــي واجهتــه

معهــا. بهــا تعامــل التــي والكيفيــة

تقيميــة  إطاللــة العربــي للقــاريء أيدينــا بيــن الــذي الكتــاب ويقــدم

مجــاالت  فــي والتنميــة العدالــة حــزب تجربــة علــى شــاملة

ــة  نخبوي مســاهمات خــالل ــن م ــاع واالجتم واالقتصــاد السياســة

للواقــع  ومعايشــة كثــب عــن للتجربــة متابعــة وسياســية أكاديميــة

ــاب  الكت ــاول تن ــد وق ــة، والتنمي ــة العدال ــزب ح ــه في ــل يعم ــذي ال

عامــا  15 مســيرة مــدى علــى الحــزب عالجهــا حساســها مواضيــع

ــات  والعالق ــة والعدال ــة والتنمي ــة والديمقراطي ــا األيديولوجي ــل مث

مــع  والعالقــات الخارجيــة والسياســة والعســكر السياســة بيــن

ــي ــورات ف ــة والتط ــات االقتصادي ــي  واإلصالح ــط العرب المحي

ــه. وحياديت ــاء القض ــتقاللية اس ــبيل س
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كـلــمــة التحـريـر

 
شـــهدت الدولـــة التركيـــة الحديثـــة منـــذ تأسيســـها  الكثيـــر من 
التحـــوالت ولكـــن مـــع قـــدوم حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلـــى الحكم 
في عـــام 2002 اســـتطاع أن يقود المشـــهد السياســـي واالقتصادي 
واالجتماعـــي فـــي تركيـــا بطريقـــة مميـــزة ونموذجيـــة وقـــد عايش 
الحـــزب فـــي هـــذا الطريـــق الكثير مـــن العوائـــق والصعوبـــات التي 
هـــددت حتـــى بقاءه في ســـدة الحكـــم كان آخرها محاولـــة انقالبية 
فاشـــلة فـــي 15 تمـــوز 2016، ومع مـــرور 15 عاما علـــى وجوده في 
الحكـــم فـــإن حزب العدالـــة والتنمية قدم نماذج عـــدة وراكم خبرات 
وقـــاد تحـــوالت فـــي كافـــة المجـــاالت ولهـــذا فقـــد كان مـــن المهم 
تقييـــم تجربـــة الحزب خـــالل 15 عاما واالطالع علـــى دوره ونضاله 

والعقبـــات التـــي واجهتـــه والكيفية التـــي تعامل بهـــا معها.

ويقـــدم الكتاب الذي بيـــن أيدينا للقاريء العربـــي إطاللة تقيمية 
شـــاملة على تجربـــة حزب العدالـــة والتنمية في مجاالت السياســـة 
واالقتصـــاد واالجتمـــاع مـــن خـــالل مســـاهمات نخبويـــة أكاديميـــة 
وسياســـية متابعـــة للتجربـــة عن كثب  ومعايشـــة للواقـــع الذي يعمل 

فيه حـــزب العدالـــة والتنمية.

يبـــدأ الكتـــاب بمســـاهمة قيمـــة مـــن البرفســـور برهـــان الديـــن 
ضـــوران بعنـــوان »شـــيفرات التحـــول األيديولوجـــي لحـــزب العدالة  
والتنميـــة« يتناول فيها ماهية أيديولوجيـــة  الحزب وخطابات الهوية 
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والمراجـــع األيديولوجيـــة التي لجأ إليها حزب العدالـــة والتنمية من 
أجل تشـــكيل السياســـات التي أراد تطبيقها عند إحـــداث التحوالت 
فـــي تركية، آخذين بالحســـبان التحوالت التـــي حصلت في الخطاب 
األيديولوجي من حيث عاملي االســـتدامة والتغيير، بفعل السياسات 

المتغيرة في ســـياق حقائـــق الظروف اإلقليميـــة والدولية. 

يـــدور هـــذ المقـــال حـــول موضـــوٍع أساســـٍي، وهـــو أن حـــزب 
العدالـــة والتنميـــة طـــرح ثالثـــة خطابـــات متصلة ببعضهـــا دون أن 
يتخلـــى عن أي منهـــا واضعاً بعيـــن االعتبار االحتياجـــات الظرفية 
وهـــي: الديموقراطيـــة المحافَِظـــة، وحضارتنـــا، والتحـــول إلـــى ما 
هـــو محلـــي ووطنـــي. ويمكـــن القـــول إن الخطابـــات الثالثـــة هـــذه 
تســـتند إلـــى صورة زعيـــم قـــوي وبراغماتي قـــادٍر على الـــرد على 
التحديـــات التي ظهـــرت خالل فترة حكـــم حزب العدالـــة والتنمية 
علـــى مدى خمســـة عشـــر عاماً حيث يشـــير التحـــول األيديولوجي 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة كما يقـــول الكاتب إلى ثالث محاســـبات 
هامـــة مع »الماضـــي« و«الحاضـــر«. ويمكـــن تعداد المحاســـبة مع 

التالي:  النحـــو  الماضي علـــى 
1- حركـــة ملّـــي غـــوروش )الفكـــر الوطنـــي( الـــذي انحـــدر منها 

القســـم األعظـــم مـــن مؤسســـي الحزب. 
2- الكمالية التي شكلت عهد الجمهورية. 

3- النظـــام اإلقليمـــي الذي تشـــكل بعد الحـــرب العالمية األولى، 
والـــذي خضع لتحوالت كبيـــرة إبان الثورات العربية والمحاســـبة مع 
الحاضـــر تتجلـــى في مواجهة الفوضى التي عمت الشـــرق األوســـط 
بعـــد الثـــورات العربية، والقوى العظمى التي تســـعى لرســـم تصميم 
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جديـــد للمنطقة، وصراعات القـــوى اإلقليمية. 

ويمكـــن أن نضيف إلى هـــذه المواجهة، مواجهـــة حزب العدالة 
والتنميـــة مـــع أداء حكوماتـــه، مـــن بـــاب اإلشـــارة إلـــى محاولـــة 

تموز.   15 انقـــالب 

وفـــي المســـاهمة الثانيـــة فـــي الكتـــاب يقف السياســـي وأحد 
القائميـــن على حمـــالت حزب العدالـــة والتنميـــة االنتخابية منذ 
عدة ســـنوات والناطق باســـم الحـــزب ماهر أونـــال على خطوات 
والتنميـــة  حيثبيّـــن  العدالـــة  عهـــد  فـــي  الديمقراطـــي  التحـــول 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة أن التصـــوّر التركـــي للمدنيـــة يعتمـــد 
علـــى مبـــدأ »أَحِْي اإلنســـانَ تَحْيَ الدَّولُة«، وأّكـــد أن األولوية دومًا 
هـــي أن يحيـــا األفـــراد والشـــرائح المختلفة فـــي المجتمـــع حياة 
حرة فـــي أجـــواء الديمقراطيـــة التعدديـــة الحرة. وكشـــف حزب 
العدالـــة والتنميـــة بذلـــك أن أحـــد أســـباب وجـــوده هـــو إغـــالق 
الثغـــرة الديمقراطيـــة في تركيا. ومـــن أجل تعزيـــز الديمقراطية 
المتقدمـــة جعل إنشـــاء مؤسســـة سياســـية قويـــة، ومجتمع مدني 
قـــويّ، ودســـتور جديـــد، ونظـــام قضـــاء ديموقراطيّ موثـــوق به، 
ومواطـــن وإدارة سياســـية منتجة- هدًفا له، وفـــي نهاية كل ذلك 
جعـــل الوصـــول إلى نظـــاٍم اجتماعـــيٍّ ديموقراطي حـــرٍّ هدًفا له.

وقـــد تنـــاول النائـــب بولنت تـــوران موضوع الصـــراع مع نظام 
الوصايـــة الـــذي تشـــكل مـــن تحالـــف العســـكر والنخبـــة المثقفة 
التـــي  لـــم تتخلـــف لحظـــًة عـــن التدخـــل فـــي السياســـة عندمـــا 
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تعتقـــد أن تجـــاوًزا مـــا حـــدث »للخـــط الـــذي حددته«.ولـــم تكن 
مذكـــرة 27 نيســـان 2007، ومحاولة 15 تمـــوز 2016 االنقالبية 
إال تحدّيًـــا لهـــذا الصـــراع الـــذي يقوده حـــزب العدالـــة والتنمية.

وفـــي كلتـــا المبادرتيـــن، جعـــل الحـــزب نفســـه متحدًّثا باســـم 
اإلرادة الوطنيـــة، وبيّـــن أّنـــه ال يوجـــد مخـــرج آخـــر إال النظـــام 
الديمقراطـــي. ومـــن خـــالل نـــزول الجماهيـــر إلى الشـــوارع ليلة 
15 تموز، وتقديمها الشـــهداء والجرحـــى، بيّنت أن تركيا لن تُدَار 
بنظـــام الوصايـــة، وأن الشـــعب هـــو صاحـــب القرار بعـــد اليوم. 
وقـــد تعـــزّز التمثيـــل السياســـي للجماهير من خـــالل التعديالت 
الدســـتورية التـــي تحّققـــت في 16 نيســـان 2017، وتحـــوّل موقع 
رئاســـة الجمهوريـــة مـــن مقـــام الوصايـــة التـــي اصُطِبـــغ بها إلى 
مقـــام التمثيـــل السياســـي. وبهـــذا الشـــكل فـــازت الديمقراطيـــة 
لمصلحتهـــا بمكاســـب كبيـــرة فـــي الصـــراع المســـتمر منـــذ عهد 
الحداثـــة. وفـــي هـــذا الصـــدد، ســـتتضمن قوانيـــن التوافق ذات 
الصلة بالنظام الرئاســـي التي ســـيتمّ تشـــريعها اإلجـــراءات التي 

تضيـــق الخناق علـــى آليـــات الوصاية.

 وتشـــكل الدعـــاوى القضائيـــة ذات الصلـــة بمحاولـــة تنظيـــم 
غولـــن اإلرهابـــي االنقالبيـــة فـــي 15 تمـــوز 2016 التـــي صـــدر 
الحكـــم فيهـــا والمســـتمرّة- أحـــد المعالـــم المهمّـــة فـــي الصراع 

ضـــدّ الوصايـــة إلـــى جانـــب غايـــة تحقيـــق العدالـــة فيها.

وفـــي مســـاهمة مـــن األكاديمـــي والقيـــادي فـــي حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة البرفســـور ياســـين أقطـــاي  تطـــرق أقطـــاي فيهـــا إلـــى 
مفهومـــي العدالـــة والتنميـــة واللذيـــن اســـتخدمهما الحزب شـــعارا 
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النطالقتـــه وكيف عمل الحـــزب على اإلصالح فـــي هذين المجالين 
ويقـــول أقطاي أن السياســـة أصبحـــت أكثر عبئاً نتيجـــة األداء الذي 
قدمـــه حـــزب العدالـــة والتنمية في مجالـــي العدالـــة والتنمية خالل 
فترة الخمس عشـــرة ســـنة. ويجدر اإلشـــارة هنا إلى أهمية العقلية 
واإلرادة الالزمـــة للتنميـــة وتحقيـــق اإلنجـــازات والتـــي ال تقل أهمية 
عـــن التنمية نفســـها. فالبرامج التي يمكن تطبيقهـــا لتحقيق التنمية 
فـــي كل دولـــة تقريبـــاً واضحـــة. وليـــس مـــن الصعب بمـــكان وضع 
مســـودات برامـــج نظريـــاً علـــى الـــورق في حـــال تطبيقها ســـتحقق 
التنميـــة والتقدم للبلد. لكن المســـألة الحقيقية تكمن في السياســـة 
أو باألحرى السياســـيين وما ســـيظهرونه من إرادة ونضال شـــاق في 
تحمل مســـؤولية تطبيق هـــذه البرامج على أرض الواقـــع.، فالتاريخ 
لـــم يشـــهد أي حركة أو سياســـة تصحيـــح أرادت التغييـــر ولم تواجه 

بمقاومـــة كبيرة.

ومن أهـــم القضايا التي طرحتها هذه المســـاهمة هي المعارضة 
الذاتيـــة حيث ابتكر حـــزب العدالة معارضة ذاتية مـــن داخله لتقييم 
أدائـــه وتحســـينه فـــي ظـــل عـــدم قـــدرة المعارضـــة على لعـــب هذا 
الـــدور وأن حـــزب العدالـــة قـــد انتقـــل إلى الحكـــم بعد مرور أشـــهر 

قليلة على تأسيســـه.

ويصحبنـــا الباحـــث واألكاديمـــي علي أصالن في مســـاهمة حول 
السياســـة المحليـــة والوطنية التي اكتســـبتها السياســـة التركية في 
عهـــد حزب العدالة والتنمية حيث يشـــير إلى أن السياســـة المحلية 
والوطنية ليســـت مجرد مشـــروع مجتمعي سياســـي محدد، من نتاج 
حـــزب العدالة والتنمية، بل هي عملية تحوّل مؤسســـاتي ديمقراطي  
في السياســـة التركيـــة أيًضا. والسياســـة المحلية والوطنيـــة من ثَمّ 
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تُعـــدُّ مضموًنـــا سياســـيًّا ونمًطـــا سياســـيًّا فـــي آن واحـــد. فالتحوّل 
المؤسســـاتي للسياســـة المحلية والوطنية يقترح سياسة تغيب فيها 
حقـــول المنـــاورة بالنســـبة للقـــوى الخارجيـــة والالعبيـــن المحليين 
المرتبطيـــن بتلـــك القـــوى. وفي الحقيقـــة ليس من المســـتغرب أنه 
كلّمـــا تجـــّذر النظـــام الديمقراطي في البـــالد؛ انحســـر دور الفاعل 
األوليغاركـــي بوجهَيـــه السياســـي وغير السياســـي، وضعـــف النفوذ 
الغربـــي. فهنـــاك عالقـــة عضويـــة بيـــن االســـتقالل علـــى الصعيد 
الدولـــي، والتحوّل الديمقراطي على الصعيد السياســـي، والمســـاواة 
االجتماعيـــة على الصعيد المجتمعي في تركيـــا. وما يجب فعله من 
أجـــل الديمقراطيـــة في الفتـــرة المقبلة هو حماية أرضية السياســـة 
المحليـــة والوطنية، وتحقيق تماســـك هـــذه األرضيـــة ومتانتها، من 

خالل توســـيع القيم األخالقية السياســـية المشـــتركة. 

ويســـلط األكاديميـــان يوســـف أوزكيـــر ورمضان أّكيـــر الضوء 
علـــى موضـــوع مهـــم وهـــو العالقـــات المدنيـــة العســـكرية فـــي 
عهـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة حيـــث تـــم تقســـيم فتـــرة الــــ15 
عامًـــا بشـــكل أساســـي مـــن خـــالل تحديـــد األحـــداث الرئيســـة 
التـــي أّثـــرت فـــي العالقات، واإلصالحـــات التـــي أدّت إلى تراجع 
الوصايـــة العســـكرية، وبهـــذا تنقســـم المدة إلى 3 فتـــرات، هي: 
فتـــرة الصراع الســـلبي، وتبدأ هـــذه الفترة مـــن 3 نوفمبر 2002 
حتـــى 27 أبريـــل 2007، وفتـــرة الصراع النشـــط، وتبـــدأ من 27 
نيســـان 2007 حتى عملية 17-25 ديســـمبر 2013، وفترة إنشاء 
التـــوازن الديمقراطـــي، وقد بدأت فـــي ديســـمبر 2013 ولم تنته 
بعـــد. وقـــد كانت أهمّ ســـمة أساســـية فـــي المراحـــل الثالث هو 
عـــدم تراجـــع حـــزب العدالـــة والتنميـــة بقيـــادة أردوغـــان بـــأيّ 
شـــكل مـــن األشـــكال عـــن نهجـــه المتمثـــل فـــي إضفـــاء الطابـــع 
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الجيش.  علـــى  الديمقراطـــي 

وبينمـــا كانـــت الديناميـــات الداخلية لـــكل مرحلـــة مختلفة، فقد 
كانـــت الدينامية الرئيســـة التي حـــدّدت نهج حزب العدالـــة والتنمية 
هـــي المضي في اتجـــاه الديمقراطية، وكان حـــزب العدالة والتنمية 
ا الســـتخدام القوة الشـــرعية للحكم الذي أعطاه إياه الشعب  مســـتعدًّ
حتـــى النهاية ولذلك فقـــد جرت عدة محـــاوالت للهيمنة على حزب 
العدالـــة والتنمية مـــن قبل المجلـــس العســـكري وكان هدًفا ألجهزة 

الدولـــة األخرى التـــي كانت تمثل امتدادًا للعســـكر.

لذلـــك عنـــد مناقشـــة قضيـــة العالقـــات المدنيـــة العســـكرية 
فـــي تركيـــا فـــإن الفصـــل بيـــن الحديـــث عـــن العالقة قبـــل حزب 
العدالـــة والتنميـــة وبعد حـــزب العدالـــة والتنمية بعـــد النموذج هو 
نهـــج صحيـــح؛ ألن منـــاخ الفتـــرة التي بدأ حـــزب العدالـــة والتنمية 
فيهـــا حكم البـــالد كانت السياســـة خاضعـــة تمامًـــا للبيروقراطية 
العســـكرية، وكان يُذَكـــر بعد انقالب 28 فبرايـــر عام 1997 أنّ هذا 

ألـــف عام. الوضع سيســـتمرّ 

ورغـــم تعّرضـــه النقالب دموي لـــم يتراجع حـــزب العدالة بقيادة 
أردوغـــان عـــن جهوده في إبعاد العســـكر عن الحيـــاة المدنية.

 ونتيجـــة لترتيبـــات مختلفـــة نحـــو تقويـــة الديمقراطيـــة أصبح 
وضـــع الجيـــش أقـــوى فـــي مواجهـــة التحديـــات الخارجيـــة، كما أن 
تركيـــا حققـــت نجاحًا في كفاحها لفيروس العقليـــة االنقالبية داخل 

الجيش. أوســـاط 
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أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالسياســـة الخارجية فـــإن البروفيســـور محي 
الديـــن أتامـــان قـــد قـــام بعـــرض وتقييـــم مميـــز لتفســـير توجهات 
السياســـة الخارجيـــة التركيـــة فـــي عهـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
بقيـــادة رجـــب طيـــب أردوغـــان مـــن خـــالل دور القيادة السياســـية 
وهويـــة الدولـــة التي حددتها هـــذه القيـــادة، وتزايـــد أدوار الفاعلين 
مـــن غيـــر الـــدول العابريـــن للحـــدود، والتطـــورات التـــي تحدث في 
الســـياق اإلقليمـــي، وقـــد أثـــرت هـــذه الجوانـــب الثالثة في ســـلوك 
السياســـة الخارجيـــة التركيـــة، كمـــا أنها أثـــرت في بعضهـــا بعًضا، 
ووفًقـــا لهذا وفي ظـــل حكومة حـــزب العدالة والتنمية وتماشـــيًا مع 
الهوية الجديدة للقيادة السياســـية الجديدة أُعِيدت هيكلة السياســـة 
الخارجيـــة التركية، وكان هناك أثر كبير ألفعـــال التنظيمات العابرة 
للحـــدود، مثل حـــزب العمال الكردســـتاني وتنظيم غولن، ســـواء في 
تركيـــا أم خارجهـــا، إضافـــة إلى هـــذه القضايـــا، أدّت التطورات في 
الشـــرق األوســـط على وجـــه الخصوص إلـــى تطوير حـــزب العدالة 
والتنميـــة سياســـة خارجيـــة ترّكـــز علـــى األمن بعـــد تبنيه سياســـة 

خارجيـــة مرتكزة علـــى التنمية.

وفيمـــا يرتبـــط بالنظـــام الدولـــي كانـــت تركيـــا أكثـــر مَـــن انتقد 
الهيمنـــة األمريكيـــة، وتريـــد تركيـــا أن يتغيـــر نظام األمـــم المتحدة، 
وهـــي تدعو إلى نظام سياســـي دولـــي أكثر إنســـانية وعدالة، ونظرًا 
ألن تركيـــا فـــي اآلونـــة األخيرة اســـتطاعت القيام بخطـــوات ناجحة 
فـــي المعارضة للنظـــام الدولي- فقد أصبحت هدًفـــا لقوى إقليمية 
ودوليـــة، وبصفة خاصـــة مع السياســـات والمبادرات النشـــطة التي 
بدأتهـــا تركيا فـــي المنطقـــة، بدأت القـــوى العالميـــة بوضعها تحت 
الضغـــط المســـتمر، حيث لوحظ أن المشـــروعات التـــي تريد تركيا 
تحقيقهـــا في المنطقـــة تعمل عدة قوى دولية علـــى عرقلة نجاحها.
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وقـــد شـــّكلت السياســـة الخارجيـــة التـــي ســـلكتها تركيـــا أمـــام 
هـــذه األزمـــات تحديـــات بينها وبيـــن السياســـات الخارجية األخرى 
لـــدول المنطقـــة من حيث المبـــدأ، وفي هذا الســـياق اّتبعـــت تركيا 
سياســـة خارجيـــة مرتكـــزة بشـــكل مبدأي علـــى األخـــالق والقيم ال 
علـــى المواجهـــة والصراع،  وهنـــاك آراء بأن حـــزب العدالة والتنمية 
مارس ســـلوك السياســـة الخارجية من منظور )الواقعية الحضارية( 
فـــي الفتـــرة 2002-2010، وأنـــه منذ عـــام 2010، وإلـــى يومنا هذا 
قـــد اّتبع سياســـة خارجية على أســـاس نهج )الواقعيـــة األخالقية(، 
وفـــي الواقع، ليـــس هناك فرق كبير بين هذيـــن المنظورين. ونتيجة 
لذلـــك، يُعدّ كل من السياســـة األخالقية واالســـتباقية أحد العناصر 
األساســـية للسياســـة الخارجيـــة، ومـــع أن كالًّ منهمـــا أخالقي بحد 
ذاتـــه إال أنـــه يُنَظر إلى األول علـــى أنه أكثر مثالية وإلـــى الثاني على 

أنه أكثـــر واقعية.

ومـــع تزايـــد الفاعليـــة فـــي العالقـــات التركيـــة العربيـــة خاصة 
فـــي العقـــد األخيـــر يقدم لنـــا الباحـــث ســـعيد الحاج إطاللـــة على 
العالقـــات التركية العربيـــة التي يوجد عدة أســـباب تدفعها للتعاون 
متعلقـــة باســـتحقاقات الجيوبوليتيـــك ومســـار المصير المشـــترك، 
والمصالـــح المشـــتركة ســـواء علـــى مســـتوى العالقـــات االقتصادية 
والتجاريـــة المســـتمرة فـــي النمـــو، أم الحاجـــة المشـــتركة لتحقيق 
التوازن واالســـتقرار في المنطقة، أم النظرة اإليجابية من الشـــعوب 
العربيـــة وقواها الحيـــة لتركيا ومواقفها من قضايا المنطقة بشـــكل 
عـــام ويقـــول الباحـــث أن المبـــدأ الرئيـــس فـــي سياســـات العدالـــة 
والتنميـــة نحـــو العالم العربـــي -أي التكامل والربـــح للجميع- اليزال 
فـــي متنـــاول الطرفيـــن العربـــي والتركـــي في حـــال وُِجـــدت اإلرادة 
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السياســـية لتجـــاوز أزمـــات الماضـــي من خـــالل مراجعـــات عميقة 
وتصويبـــات ال غنى عنها، ثم التخطيط للمســـتقبل المشـــترك الذي 
يمكنـــه أن يحّقق الســـالم واألمن والرفاهية لشـــعوب وقوى وإنســـان 
هـــذه المنطقـــة في مختلـــف الدول التـــي يوجد فيها وينتمـــي إليها.

ويضعنـــا األكاديمـــي المتخصص فـــي المجال االقتصـــادي بالل 
باغيـــش فـــي أجـــواء قـــدرات االقتصـــاد التركـــي وما الـــذي يتوجب 
االســـتمرار فيـــه مـــن أجـــل مزيد مـــن النمو، ويـــرى أن ســـبب مرور 
األزمـــة الماليـــة العالميـــة فـــي عـــام 2008 بتركيا مـــرور الكرام من 
دون أن تتأثـــر بهـــا يعـــود إلى البنيـــة التحتيـــة القوية التي اكتُسِـــبت 
بعـــد عام 2001. واألمن واالســـتقرار من جانب آخـــر هما أكبر ثروة 
تملكـــه تركيـــا اليـــوم. فالنظام المالي القوي واالســـتقرار السياســـي 
عامـــالن مهمّان يؤثران مباشـــرةً فـــي قدر االقتصـــاد، ومن الواضح 
أنـــه أُنِجـــز قدر كبير من اإلصالحـــات المتعلقة بالشـــفافية من أجل 
إمكانـــات االســـتثمار األجنبـــي وماشـــابه ذلـــك من تمويـــٍل خارجي. 
واســـتمرارية عمليـــة اإلصـــالح فـــي الوقت الـــذي يكون فيـــه العجز 
الجـــاري والعجز فـــي تمويـــل االســـتثمارات مرتفعًا لهـــذه الدرجة- 

أمـــرٌ أهمّ ممّـــا يُعتََقد. 

يجـــب االســـتمرار فـــي مســـيرة النمـــو والتحـــول بـــدون تهـــاون 
واســـترخاءٍ هروبًـــا مـــن أعـــراض اإلنهـــاك. فالظـــروف الخارجيـــة 
تحديـــدًا، والخطـــوات التـــي تتخذهـــا البنـــوك المركزية مثـــل البنك 
المركـــزي األمريكي وصنـــدوق االحتياط الفيدرالـــي- تحمل أهميًة 
ا بالنســـبة لألســـواق العالمية. ومن األهميـــة بمكاٍن اتخاذ  كبيرةً جدًّ
األوضـــاع المناســـبة حتى ال تتأثر األســـواق المالية بصورة ســـلبية.
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 واالقتصـــاد التركـــي مـــن جانـــٍب آخـــر ينمـــو ويكبر باســـتمرار، 
وتـــزداد قدرتـــه علـــى مقاومـــة األزمـــات يومًا بعـــد يوم. 

وفيمـــا يصفه الباحـــث االقتصادي كـــرم ألقين بالثـــورة الصامتة 
فهـــو يضعنـــا فـــي صـــورة اإلصالحـــات االقتصاديـــة والديمقراطية 
لتحســـين صورة تركيا والشـــعب التركي في العالم، وإلعادة اكتساب 
عالـــم األعمـــال التركي ثقته بنفســـه في هذه الفتـــرة الحرجة. حيث 
يـــرى أن اإلصالحـــات الديمقراطية واالقتصادية بـــدأت عام 2002، 
وأُنِجزت بســـرعةٍ فـــي أول عامين من والية حـــزب العدالة والتنمية، 
وفـــي نهايـــة عـــام 2004 اكتســـبت بعـــدًا مختلًفا إثر إعالن ترشـــيح 
تركيـــا للعضويـــة التامـــة فـــي االتحـــاد األوربـــي. والمنظـــور الـــذي 
أمّنتـــه هـــذه اإلصالحـــات لالقتصـــاد التركي فيمـــا يتعلـــق بالمتانة 
والشـــفافية والديمومـــة حّقـــق دخـــول رؤوس األمـــوال األجنبية على 
شـــكل اســـتثماراتٍ بقيمة 58 مليار دوالر في الفتـــرة 2008-2005، 
بعـــد أن كانـــت تتـــراوح بين مليـــاٍر ومليـــاري دوالر قبل عـــام 2005. 
وشـــهد احتياطـــي البنك المركـــزي التركـــي )TCMB( ارتفاعًا كبيرًا.

ويشـــير أن االقتصاديين فـــي تركيا يرون أنّ هنـــاك ثالثة معايير 
أساســـية ومحورية للنجاح: اســـتقرار األسعار، واالســـتقرار المالي، 
واالنضبـــاط المالي. وقـــد اتخذت حكومات حـــزب العدالة والتنمية 
على مدى خمســـة عشـــر عامًا خطواتٍ مهمّة لتحقيق هذه المعايير 
كما يرى أن نظام الحكومة الرئاســـي يشـــكل نمـــوذج إدارة اقتصادية 
جديدةٍ تســـرِّع النمو والتنمية والســـيّما في مجـــال االقتصاد، وتؤمّن 
تقييمًـــا أفضـــل للفـــرص، وتســـرّع عملية اتخـــاذ القـــرارات وتجعلها 
بســـيطة غيـــر معقـــدة. ويخضـــع الـــوزراء والبيروقراط فـــي اإلدارة 
االقتصاديـــة الجديـــدة لعملية تقييـــم مفصّلة من حيـــث األداء حيث 
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ســـيمهّد نظام الحكومة الرئاســـي الطريق أمام اتخاذ قرارات سريعة 
وفعّالـــة فـــي مجـــال االقتصـــاد واألمـــن واإلدارة العامـــة مـــن خالل 
مفهـــوم الحكومـــة االحترافية. واإلصالحـــات وقوانين )االنســـجام( 
التي ســـتجعل تغيير النموذج السياســـي المذكور ذي معنى ومدلول؛ 

وستســـهم كثيرًا فـــي مهارة تركيا فـــي إنتاج القيمـــة المضافة.

وفـــي مســـاهمة مهمـــة فـــي مجـــال الحقـــوق والقضـــاء يضعنا 
الحقـــوق  فـــي صـــورة  أوزون  دوران  جيـــم  واألكاديمـــي   الباحـــث 
والقضـــاء في عهد حزب العدالـــة والتنمية، حيـــث ُقطِعت خطواتٌ 
مهمّة في موضوع اســـتقالل القضاء وحياديتـــه وفعاليته وإنتاجيته 
طـــوال حكم حـــزب العدالة والتنميّة اّلذي دام خمس عشـــرة ســـنة، 
وأُجِريـــت خاللهـــا تعديـــالتٌ فـــي الدســـتور، وتمّـــت الموافقة على 
حُـــزَِم األحـــكام وقوانيـــن التكيّف مـــع االّتحـــاد األوروبـــي، وأعِدّت 
إســـتراتيجيّاتٌ إلصالح القضاء، وأُدخِلـــت اإلصالحات اّلتي تنتظر 
طيلـــة عشـــرات الســـنين حيّـــز التنفيـــذ. ولكـــن لـــم يكـــن باإلمكان 
وضـــع هـــذه اإلصالحات كاّفـــة اّلتي أجريـــت حيّز التطبيق بشـــكٍل 
كامـــٍل؛ بســـبب مفهوم الوصايـــة اّلذي يســـتخدم القضـــاء أداةً لها. 
وجـــرت مكافحة نظـــام الوصايـــة البيروقراطي فتـــرةً طويلًة، ولكن 
ظهـــرت وصايـــٌة جديـــدةٌ بـــدأت تتحّكم بالقضـــاء في العهـــود اّلتي 
ـــض تأثيرها بعـــد 2007، بـــل تجاوزها  غلـــب الظـــنّ فيهـــا أّنـــه خُفِّ
تمامًـــا مـــع التعديـــالت الدســـتورية 2010، وبعـــد ذلك بـــدأ الكيان 
المســـمّى بتنظيـــم غولـــن اإلرهابـــي كيان الدولـــة المـــوازي يتحّكم 
بالقضـــاء بـــكّل عناصره بصـــورةٍ أكثر خفـــاءً وخطـــورةً، وجعل منه 
أداةً لمآربـــه التنظيميّـــة الخاصّـــة. وتمّ كســـر وصايـــة تنظيم غولن 
اإلرهابـــي على القضاء ســـنة 2014، ولم تحصـــل النتيجة المطلوبة 
مـــن جميـــع اإلصالحـــات المتحّققـــة اّلتـــي خُّطـــط لهـــا طيلة هذه 
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ـــا بُعيـــد 15 تمّوز 2016.  المرحلـــة وإن كانـــت قـــد أُنِهيت كليًّ

وإنّ ردّة الفعـــل اّلتـــي أبداهـــا القضـــاء علـــى محاولـــة 15 تمّوز 
االنقالبيـــة بشـــكٍل مختلـــفٍ عن االنقالبـــات والمذّكرات الســـابقة، 
والمكافحـــة الفاعلـــة والمؤّثـــرة اّلتـــي نّفذهـــا ضـــدّ تنظيـــم غولـــن 

اإلرهابـــي تزيـــدان اآلمـــال المنعقـــدة علـــى القضاء. 

وإنّ أعضـــاء القضـــاء يؤدّون واجباتهـــم بجهودٍ جبّـــارة، وإن كان 
القضـــاء قـــد أُثخِـــن بالجـــراح في هـــذه العمليـــة. كمـــا أنّ مطالب 
ذ في حكومات حـــزب العدالة والتنميّة ســـتتيح  اإلصـــالح اّلتـــي تُنفَّ
المراحـــل  أكثـــر فاعليـــًة وإنتاجيّـــة رغـــم  إنشـــاء نظـــام قضائـــي 

. لحرجة ا
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حزب العدالة والتنمية وشيفرات التحوّل األيديولوجي

حزب العدالة والتنمية 
وشيفرات التحوّل األيديولوجي

برهان الدين ضوران

المدخل
يـــدور الجـــدل كثيرًا حـــول ماهية هوية حـــزب العدالـــة والتنمية 
الـــذي اســـتطاع الوصـــول إلـــى ســـدّة الحكم بعد عـــاٍم واحـــدٍ فقط 
مـــن تأسيســـه، واســـتطاع البقـــاء فـــي الحكـــم بمفـــرده علـــى مدار 
خمســـة عشـــر عامًا- وحـــول أيديولوجيتـــه، وماهية التحـــوّل الذي 
طـــرأ عليـــه. ويدور هـــذا الجدل فـــي الداخـــل والخارج، في ســـياقٍ 
مفـــاده: »إلـــى أين يريد حزب العدالة والتنميـــة أن يأخذ تركيا؟«. وال 
تخلـــو األجندات مـــن انتقـــاداتٍ أيديولوجية كثيرة في هـــذا اإلطار. 
وتمتـــد حدود هذه االنتقادات من انتقال مشـــروع الشـــرق األوســـط 
الكبيـــر الـــذي أطلقتـــه الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة مـــن )حـــرب 
بالوكالـــة( إلـــى )محور أوراســـي منقطٍع عـــن الغـــرب(. وتتناول هذه 
االنتقادات واســـعة الطيـــف تعريفات حزب العدالـــة والتنمية، وتمتد 
من)اإلســـالموفوبيا الديمقراطية(إلى )الحكـــم الديني(، ومن )الثورة 
المضـــادة( إلى )الكماليـــة المتدينة(. وقد ظهـــرت بالتزامن مع هذه 
االنتقـــادات انتقـــادات أخرى مـــن قبيل )العـــودة إلى اإلســـالمية() 1( 
و)االنتقـــال إلى الســـلطوية(، والســـيّما بعد أحداث دافـــوس 2009، 

ومافي مرمـــرة 2010. 

علــى  للداللــة  )اإلســالموية(  مصطلــح  اســتعمال  إلــى  الحداثيــون  ــاب  الُكتَّ ينحــو    )1 (
األيديولوجيــا اإلســالمية، وهــو نحــت غريــب علــى اللغــة العربيــة، وآثرنــا اســتخدام 
مصطلــح )اإلســالمية(؛ ألنّ اســتخدامه مجــردًا عــن الموصــوف كافٍ فــي الداللــة علــى 

هــذا المعنــى. المترجــم.
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ولـــم يعـــد اإلعالم الغربي يخلـــو من هذه االنتقـــادات بعد أحداث 
غـــزي بارك )منتزه تقســـيم( العنيفـــة عام 2013. وفـــي خضم هذه 
االنتقـــادات المكثفـــة غفلـــت األبصـــار عـــن أعمـــال حـــزب العدالة 
والتنميـــة )باعتبـــاره العبًـــا(، وكيفيـــة إضفائهـــا معنًـــى علـــى آرائه 

السياســـية ومراجـــع هويته.

مـــن الواضـــح أن هـــذا الحـــزب الـــذي يزعـــم أنـــه يبنـــي )تركيـــا 
الجديـــدة( اســـتطاع أن يجـــري العديد مـــن التغيرات في السياســـة 
التركيـــة، خالل فترة حكمه على مدار خمســـة عشـــر عامًا، في ظل 
الجـــدل والتســـاؤالت الدائرة حول موقع حزب العدالـــة والتنمية بين 
االتجاهـــات األيديولوجية اإلســـالمية والقومية والكمالية. وال شـــكّ 
أن هـــذه التغيـــرات التي يقبل ماهيتهـــا الجدل والنقـــاش تحتاج إلى 
تحليٍل شـــامٍل من حيث المحاســـبة مـــع التحديث الكمالـــيّ باعتباره 
مـــع  العالقـــات  ومســـتقبل  للجمهوريـــة،  المؤسســـة  األيديولوجيـــا 
الحلفاء الغربيين، والتفاعل مع الشـــرق األوســـط والعالم اإلسالمي، 

والسياســـات الموجهة للمشـــكالت الداخلية فـــي تركيا.) 2(

حصلت تحوّالت كبيرة في الخطوط المعروفة للسياســـة التركية 
فـــي عهـــد حكومات حـــزب العدالة والتنميـــة الذي اســـتطاع تخّطي 
عـــددٍ كبيٍر مـــن األزمات، منها أزمة رئاســـة الجمهورية 2007، وبيان 
المذكـــرة اإللكترونيـــة، ومحاولة انقالب 15 تمـــوز 2016. وإنّ أبعاد 
هذه التحوّالت الشـــاملة التي امتدت على مدار خمســـة عشـــر عامًا 
بشـــكل يطـــال العالقة بيـــن العناصـــر المدنية والعســـكرية والعالقة 

مــن أجــل هــذه التحليــالت، يمكــن النظــر فــي سلســلة 15 عامـًـا مــن عمــر حــزب العدالــة    )2 (
والتنميــة التــي نشــرها وقــف البحــوث السياســية واالقتصاديــة والمجتمعيــة )ســتا( فــي 

أربــع مجلــدات. 
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بين السياســـية والدين وتغيير النظام السياســـي- واســـعٌة لدرجة أن 
المشـــكالت والتحديات اإلعالميـــة التي أوجدتها يمكنها أن تشـــّكل 

موضوعـــاتِ أدبياتٍ مطولةٍ. 

لهـــذا الســـبب أردنـــا أن يكـــون هـــدف دراســـتنا هـــذه محـــدودًا، 
وســـنتناول خطابـــات الهويـــة والمراجـــع األيديولوجيـــة التـــي لجـــأ 
إليهـــا حـــزب العدالـــة والتنميـــة مـــن أجل تشـــكيل السياســـات التي 
أراد تطبيقهـــا عند إحـــداث التحوّالت في تركيا، آخذين بالحســـبان 
التحـــوّالت التـــي حصلـــت فـــي الخطـــاب األيديولوجـــي )مـــن حيث 
عامِـــال االســـتدامة والتغيير(، بفعل السياســـات المتغيرة في ســـياق 

حقائـــق الظـــروف اإلقليميـــة والدولية. 

يـــدور هـــذ البحث حـــول موضوع أساســـيّ، هو أن حـــزب العدالة 
والتنميـــة طرح ثالثة خطابـــات متصلة ببعضها، مـــن دون أن يتخلى 
عـــن أيّ منها، واضعًـــا بعين االعتبـــار االحتياجـــات الظرفية، وهي: 
الديمقراطيـــة  المحافَِظـــة، وحضارتنـــا، والتحوّل إلى مـــا هو محليّ 
ومِلِّـــي) 3(. ويمكـــن القـــول إن الخطابـــات الثالثـــة هـــذه تســـتند إلى 

ــر  ــذي يشــّكل أحــد كــودات التحــوّل األيديولوجــي للتطــور عب ــول )المِلّة(ال تعــرّض مدل  )3 (
ــي  ــددة ف ــي متع ــة معان ــة وسياســية، وأخــذت هــذه الكلم ــخ ألغــراض أيديولوجي التاري
منعطفاتــه المختلفــة. فهــي فــي األصــل تعنــي )أتبــاع الديــن( ، و)الملــة العثمانيــة( 
تعنــي  ) المســلمين مــن التابعيــة العثمانيــة( ، ثــم أصبحــت بعــد الجمهوريــة تطلــق علــى 
)شــعب تركــي افتراضــي( بالمفهــوم الوطنــي الجامــع بيــن اإلثنيــات الدينيــة والعرقيــة 
ــه،  ــه وتعريف ــة صياغت ــت الكمالي ــا حاول ــا، بحســب م ــي تركي ــش ف ــي تعي ــة الت المختلف
وتعنــي كذلــك  ) القوميــة التركيــة(  باالعتبــار العرقــي، وقــد قــام علــى أساســها حــزب 
الحركــة القوميــة )مِلّــي حركــت بارتيســي(. وكذلــك حــاول أ.د. نجــم الديــن أربــكان 
التذكيــر بالبعــد اإلســالمي فاعتمــد هــذه الكلمــة أيًضــا، فســمّى حركتــه )مِلـّـي غــوروش( 
واقتــرن اســم حزبــه بالكلمــة بشــكل دائــم، )مِلـَـي نظــام، ملــي ســالمت، مِلـَـي رفــاه، مِلـَـي 
ســعادت( بارتيســي، كنايــة عــن اإلســالم، كمــا يشــتهر ذلــك بيــن أتباعــه. وســنعتمد فــي 

هــذا البحــث كلمــة )المِلَة(واشــتقاقاتها. المترجــم. 
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صـــورة زعيـــم قويّ وبراغماّتي قـــادٍر على الردّ علـــى التحدّيات التي 
ظهـــرت خالل فترة حكم حـــزب العدالة والتنمية على مدى خمســـة 

عامًا.  عشر 

يشـــير التحـــوّل األيديولوجي لحـــزب العدالة والتنميـــة إلى ثالث 
محاســـبات مهمّـــة مـــع )الماضـــي( و )الحاضـــر(. ويمكـــن تعـــداد 
المحاســـبة مـــع الماضي على النحـــو اآلتي: 1( حركـــة مِلّي غوروش 
)الـــرأي الوطنـــي( التـــي انحـــدر منها القســـم األعظم من مؤسّســـي 
الحـــزب. 2( الكماليـــة التـــي شـــّكلت عهـــد الجمهوريـــة. 3( النظـــام 
اإلقليمـــي الذي تشـــّكل بعد الحـــرب العالمية األولـــى، والذي خضع 
لتحـــوّالت كبيرة إبـــان الثـــورات العربية) 4(. والمحاســـبة مع الحاضر 
تتجلـــى فـــي مواجهـــة الفوضـــى التـــي عمّت الشـــرق األوســـط بعد 
الثورات العربية، والقوى العظمى التي تســـعى لرســـم تصميم جديد 
للمنطقـــة، وصراعـــات القوى اإلقليمية. ويمكـــن أن نضيف إلى هذه 
المواجهـــة، مواجهة حـــزب العدالـــة والتنمية مـــع أداء حكوماته، من 

باب اإلشـــارة إلـــى محاولة انقـــالب 15 تموز. 

عندمـــا نتنـــاول هـــذه المحاســـبات األربـــع جنبًـــا إلى جنـــٍب مع 
الخطابات الثالثة المذكورة آنًفا في اإلطار السياســـي واأليديولوجي 
المحافَِظـــة(  )الديمقراطيـــة   ـــا  مرحليًّ نســـمّيها  أن  يمكـــن  الـــذي 
و)حضارتنـــا( و)التحـــوّل إلـــى ما هو ملِّـــي ومحلّـــي(- فإننا نالحظ 
أن حـــزب العدالـــة والتنميـــة يخلط مـــن جديدٍ العناصر اإلســـالمية 

ــة: الخطــاب  ــة والتنمي ــة السياســية لحــزب العدال ــم الهوي ــن ضــوران، »فه برهــان الدي   )4 (
الحضــاري متعــدد الطبقــات وحــدوده«، ســنوية السياســة الخارجيــة التركيــة 2012، 
التحريــر: برهــان الديــن ضــوران وكمــال إنــات وأفــق أولوطــاش، منشــورات ســتا، أنقــرة 

ص37-15   ،2013
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والقوميـــة والغربيـــة والعثمانية التي تشـــّكل الخطـــوط األيديولوجية 
البديلـــة عـــن الحداثـــة العثمانيـــة التركيـــة. وال ننســـى أن المفاهيم 
والرمـــوز التـــي تخـــص الطراز السياســـي المذكور تُقـــدَّم في األصل 
بشـــكل يـــدور حـــول مفهـــوم )الِملّيّـــة(، وذلـــك عبـــر ديناميـــة تتغير 
تأكيداتهـــا تبعًـــا لالحتياجـــات الدوريـــة. فحـــزب العدالـــة والتنمية 
الـــذي بدا )غربيًّا( فـــي الفترة التي زاد فيها احتمـــال انضمام تركيا 
ـــا() 5( في أثناء  إلـــى االتحاد األوربـــي، وبدا )شـــرق أوســـطيًّا( و)أمَّتيًّ
الثـــورات العربيـــة، و)ملِّيًّا مَحلّيًّا( في الفترة التـــي قاوم فيها محاولة 
انقـــالب 15 تمـــوز 2016... نعم، حـــزب العدالة والتنمية هـــذا ُيبِْرُز 
عنصـــرًا مـــن هـــذه العناصـــر التـــي يحـــاول جمعهـــا في هويتـــه بما 
ينســـجم وروح الفتـــرة، مـــن دون أن يتخلـــى عن العناصـــر األخرى. 

فـــي هـــذه البحث سنشـــير أوّاًل إلى األســـس المشـــتركة للمراجع 
األيديولوجيـــة والهويـــة التي يســـتعملها حزب العدالـــة والتنمية منذ 
تأسيســـه، وأبعاد التغيّر الذي طرأ عليها. وســـنتناول ثانيًا األوساط 
َل فيهـــا خطـــاب الديمقراطيـــة  المحافَِظة، والسياســـات  التي تشـــكَّ
ل أساســـها، ثـــم نتنـــاول ثالًثا خطـــاب )حضارتنـــا( الذي  التي يشـــكِّ
أطلقـــه حـــزب العدالـــة والتنمية، الـــذي يتزايد شـــعوره بالقـــوة منذ 
عـــام 2007، ويعبّـــر عـــن ثقتـــه بنفســـه من ســـقفٍ عـــاٍل فـــي أثناء 
الربيـــع العربـــي. وأخيرًا ســـنتناول كـــودات الخطاب المِلّـــيّ المحليّ 
ا علـــى االضطرابات التي حصلت في الشـــهور القليلة  الـــذي ظهر ردًّ

الماضية.

نسبًة إلى)األمّة(، والقياس )أُمّيًّا(. المترجم.  )5 (


