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قضية

استطاع «العدالة والتنمية» أن يبني نموذجًا تركيًا خاصًا ،كان النجاح االقتصادي
ّ
املطعم باإلسالم «املعتدل».
حجر الزاوية فيه ،باإلضافة الى اعتماد املظهر الحداثي للدولة
بعد  12عامًا من الحكمّ ،
تعرضت فيها أنقرة ألزمات عدة ،يبدو أن وصول رجب طيب أردوغان
ّ
إلى الرئاسة سيمثل إنعاشًا لـ«النظرية التركية» بعد دخولها في مرحلة األفول ،مع انهيار
املشاريع اإلقليمية املشابهة

«العدالة والتنمية» بعد  12عامًا

«النموذج التركي» يتهاوى
هدى رزق
ق� ��د ي � �ك ��ون ح� � ��زب «ال � �ع� ��دال� ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة»
ب��ال�ف�ع��ل اس �ت �م��رارًا ل �ل �م �ش��روع ال� ��ذي ب��دأه
عدنان مندريس ،وأكمله كل من الرئيسني
ال �ت��رك �ي�ين ال �س��اب �ق�ين س �ل �ي �م��ان دي�م�ي��ري��ل
وتورغوت أوزال ،وتبلور على يد مؤسس
حزب الرفاه اإلسالمي نجم الدين أربكان.
هو مشروع مصالحة تركيا الحديثة مع
تاريخها وهويتها ،في مسعى الستبدال
العلمانية املتطرفة ب��أخ��رى دينية ّتدعي
االعتدال.
يبدو أن الحزب سعى إل��ى االستفادة من
التجارب السابقة ،باعتماد البراغماتية،
بما يحفظ امل�ش��روع األس��اس��ي .الثابت أن
حزب «العدالة والتنمية» ،مع رجب طيب
أردوغ��ان وعبد الله غ��ول ،اللذين أعدهما
أرب � �ك� ��ان ل �خ�ل�اف �ت��ه ،ن �ج��ح ف ��ي االح �ت �ف��اظ
بشعبية واس �ع��ة داخ ��ل ال�ت�ي��ار اإلس�لام��ي
بعدما استقطب قطاعًا واسعًا من اليمني
العلماني املحافظ الذي تخلى عن أحزابه
التقليدية ،بسبب عجزها عن تقديم حلول
ملشاكل البالد االقتصادية ،كما جذب فئات
محدودة من اليسار لألسباب عينها .لقد
اج�ت�م��ع م��ن ح ��ول ال �ح��زب ث�ل��ث ال�ن��اخ�ب�ين
األك � � � � ��راد ،ع � ��دا ع� ��ن اس �ت �ق �ط��اب��ه ل �ل �ق��اع��دة
اإلسالمية العريضة .هذه الفئات الواسعة
رأت ف ��ي «ال �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة» وزع��ام �ت��ه
منقذًا للبالد من كارثة الفساد االقتصادي،
وم� ��ن ال� �ح ��رب األه �ل �ي��ة م ��ع األك� � � ��راد ،وم��ن
االص � �ط ��دام م ��ع ال �ج �ي��ش ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م من

ّ
وتعدد واختالف
التباين الثقافي بينها،
املشارب التي جمعها «العدالة والتنمية»،
تبقى الرافعة هي القاعدة اإلسالمية التي
أوص�ل�ت��ه إل��ى ال�س�ل�ط��ة .ب�ع��دم��ا ت��أك��دت من
عبثية االس �ت �م��رار ب��ال�س�ي��اس��ة الصدامية
نفسها التي اتبعها أربكان مع الجيش.

اإلنجازات األولى للعدالة والتنمية
ب �ن��ى ال� �ح ��زب م �ب��ادئ��ه ع �ل��ى أس � ��اس م�ب��دأ
الجمهورية املركزية املوحدة واملتضامنة،
امل �س �ت �ن��دة إل � ��ى امل � �ب� ��ادئ ال��دي �م��وق��راط �ي��ة
ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ودول� ��ة ال�ح�ق��وق االج�ت�م��اع�ي��ة.
م� �ب ��دأ ت �ح �ق �ي��ق ت �ك��اف��ؤ ال� �ف ��رص ل�ل�ج�م�ي��ع
وإق ��ام ��ة ع�ل�اق ��ات ح�س�ن��ة م ��ع دول ال�ع��ال��م
كافة ،والقيام بأعمال الخصخصة لصالح
ال � �ب�ل��اد .م� �ب ��دأ ض� �م ��ان ع� ��دال� ��ة ال �ض ��رائ ��ب
وتخفيضها وتوزيعها بشكل ينسجم مع
البنية االجتماعية ل�ل�ب�لاد .م�ب��دأ التأكيد
على رفض الحزب لجميع أشكال التعذيب
واإلرهاب واإلذالل .أما العلمانية ّ
ففسرها
رئيس الحزب رجب طيب أردوغ��ان بأنها
تكمن ف��ي ح�ي��اد ال��دول��ة ت�ج��اه املعتقدات،
وهي بهذه الصورة ضمان للديموقراطية.
وأكد أردوغان على ضرورة إعداد دستور
جديد وتغيير قانوني األحزاب السياسية
واالن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات ب � � �ص� � ��ور ٍة ت� �ن� �س� �ج ��م م��ع
متطلبات العصر.
وف ��ي إط ��ار م��وق��ف ال �ح��زب م��ن العلمانية
واإلس�لام ،رأى زعيم الحزب أن العلمانية
مبدأ أساسي للحرية والسلم االجتماعي،
ك �م��ا أك ��د ع �ل��ى م��رج�ع�ي��ة اإلع �ل��ان ال�ع��امل��ي

ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان واالت �ف��اق �ي��ة األوروب� �ي ��ة
ل� �ح� �م ��اي ��ة ح � �ق� ��وق اإلن � � �س � ��ان وال � �ح ��ري ��ات
األساسية .وإلى جانب ذلك ،أكد عبد الله
غ��ول بعد ي��وم واح��د م��ن تأسيس الحزب
ع �ل��ى ال �ب �ع��د ال �ج��ام��ع ل �ل �ح��زب ،وق � ��ال« :إن
ح��زب�ن��ا ل�ي��س ح��زب��ًا دي �ن �ي��ًا ،ون �ح��ن نعمل
ع �ل��ى ض �م��ان ت�م�ث�ي��ل ال�ج�م�ي��ع وف ��ي ع��داد
مؤسسينا محجبات وسافرات ،ملتحون
وغير ملتحني» .
رأى مؤيدو الحزب أن��ه يستطيع معالجة
امل �س��أل��ة األك �ث��ر ص �ع��وب��ة وه ��ي االع �ت��راف
ب� ��ال � �ح � �ق� ��وق ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة ل �ل �س �ك��ان
األك� ��راد ،وك��ذل��ك م�ح��اول��ة إط�ل�اق م�ب��ادرات
دب�ل��وم��اس�ي��ة ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط وآس�ي��ا
ال��وس �ط��ى وال �ق��وق��از م��ن أج ��ل ت��أدي��ة دور
فاعل في املنطقة.
أم � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى امل �ع �س �ك��ر امل� �ع ��ارض
ل �ل �ح��زب ،ف �ه��م اع �ت �ب��روا أن ال �ح ��زب سعى
متذرعًا
إلى إضعاف املؤسسة العسكرية،
ً
باالنضمام إلى االتحاد األوروبي .إضافة
إل� ��ى ك ��ون��ه ي �س �ع��ى إل� ��ى «أس �ل �م ��ة» ت��رك�ي��ا
العلمانية ،وذل��ك من أج��ل تعزيز موقعها
في العالم اإلسالمي على حساب سياسة
تركيا التقليدية املتحالفة مع الغرب.
ع �م��ل ال � �ح ��زب ع �ل��ى ت��وج �ي��ه دع� �م ��ه ل�ح��ق
امل ��رأة ف��ي ارت ��داء ال�ح�ج��اب ف��ي الجامعات
وال �ت��ي خ��اض فيها م�ع��رك��ة أم ��ام املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة ف ��ي ع ��ام  2008ف ��ي م�ح��اول��ة
ل�ل�ط�ع��ن ف��ي ال��دس �ت��ور ال�ع�ل�م��ان��ي ل�ل�ب�لاد.
ك��ذل��ك اس �ت �ط��اع أردوغ � ��ان ت�ع�ي�ين مدنيني
ملجلس األم ��ن ال�ق��وم��ي ،ال ��ذي ط��امل��ا كانت

ً
تبنت تركيا سياسة طائفية أفقدت «النموذج التركي» جاذبيته (األناضول)

أصبحت الحكومة
قريبة من النموذج
السعودي الذي تحالفت
معه في سوريا
تهيمن عليه املؤسسة العسكرية.
سعى «ال�ع��دال��ة والتنمية» إل��ى لعب دور
اقتصادي وسياسي فاعل على املستويني
اإلق �ل �ي �م��ي وال � �ع ��امل ��ي ،وه� � ��ذا م ��ا ح��اول��ت

أن ت��وض�ح��ه رؤي ��ة وزي ��ر خ��ارج �ي��ة تركيا
ً
حيث ح��اول جعل تركيا العبًا فاعال على
امل�س�ت��وى ال�ع��امل��ي ع�ب��ر ال�ت��روي��ج لسياسة
«صفر مشاكل».

التحالف مع جماعة غولن
ت� �ح ��ال� �ف ��ت ج� �م ��اع ��ة ال� ��داع � �ي� ��ة اإلس�ل��ام� ��ي
م �ح �م��د ف �ت��ح ال� �ل ��ه غ ��ول ��ن ،ص ��اح ��ب ف �ك��رة
اإلس � � �ل� � ��ام االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي م � � ��ع «ال� � �ع � ��دال � ��ة
والتنمية» ف��ي امل��راح��ل امل�ب�ك��رة ب�ين 2001
و .2011ك��ان ال�ح��زب ي��ؤي��ده بسبب برامج
التنمية وت��وج�ه��ات��ه اإلص�لاح�ي��ة وقيامه
ب��إي �ج��اد ال �ح �ل��ول ل�ل�م�ش��اك��ل االج�ت�م��اع�ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة امل�ت��راك�م��ة في
تركيا .نجح «العدالة والتنمية» في إدارة
امل � ��دن ال �ت��رك �ي��ة ال �ك �ب��رى م �ث��ل اس �ط �ن �ب��ول

بعث ألحالمه اإلقليمية؟
سدة الرئاسةٌ ...
أردوغان في ّ
أمضى رجب طيب
الثالث
أردوغان السنوات ً
املاضية يحصد خيبة تلو
األخرى من مصر إلى سوريا،
وفيما «أسعفه» هجوم
«داعش» على شمال العراق
ببعض األمل في استعادة
مجده الضائع إقليميًا ،قد
يحيي وصوله إلى كرسي
الرئاسة أحالم «السلطان»
التاريخية

إسطنبول ـ حسني محلي
ك � ��ان ال ��رئ �ي ��س امل� �ص ��ري امل � �ع� ��زول م�ح�م��د
م��رس��ي ،ال�ح�ل�ي��ف االس�ت��رات�ي�ج��ي لرئيس
ال� � � ��وزراء ال �ت��رك��ي رج� ��ب ط �ي��ب أردوغ � � ��ان،
ال � ��ورق � ��ة األخ� � �ي � ��رة ف� ��ي م � �ش� ��روع األخ� �ي ��ر
ب�م�ظ�ل�ت��ه اإلخ ��وان� �ي ��ة ،ق �ب��ل أن ي��أت��ي عبد
ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي ل�ي�س�ق��ط ه ��ذا امل �ش��روع،
اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
ب�ع��د ت�ح��ال��ف
ً
ّ
م� �ع ��ه .ك� � ��أن ص ��دف ��ة م ��ا ج �ع �ل��ت ال ��ري ��اض
ت�ق��ف ف��ي ال�خ�ن��دق امل �ع��ادي ل�لإخ��وان بعد
احتضانها ل�ح��رك��ات اإلس�ل�ام السياسي
طيلة عقود .سقوط الحكم اإلخ��وان��ي في
مصر ،كان هزيمة استراتيجية ألردوغان،
ال ��ذي يستعد ف��ي األي ��ام امل�ق�ب�ل��ة للدخول
إل��ى ق�ص��ر «ش�ن�ق��اي��ا» ال��رئ��اس��ي ،مفتتحًا
بذلك عهدًا ج��دي�دًا م��ن ال��ره��ان��ات ،داخليًا
وخارجيًا.
أراد أردوغان تعويض خسارته في مصر،
وبنسبة أق��ل ف��ي ت��ون��س وليبيا بالبحث
ع��ن تحالفات ج��دي��دة ف��ي ال�ش��رق العربي.

ف �م��ا ك � ��ان م �ن��ه إال أن دخ � ��ل ف� ��ي ت �ح��ال��ف
استراتيجي م��ع رئ�ي��س إقليم ك��ردس�ت��ان ـ
العراق مسعود البرزاني وقوى «اإلخ��وان
امل� �س� �ل� �م�ي�ن» ،ب �ع ��دم ��ا ن � ��زل ب �ك ��ل ث �ق �ل��ه ف��ي
سوريا .وبات من نافل القول إن أردوغ��ان
من أوائل املتورطني في الحرب في سوريا،
ح�ين ف�ت��ح ح ��دود ب�ل�اده ع�ل��ى مصراعيها
ً
أم��ام آالف «الجهاديني» األج��ان��ب ،مسهال
لهم دخول بالد الشام للقتال بني صفوف
«ج �ب �ه ��ة ال� �ن� �ص ��رة» و«داع� � � � ��ش» ب �ص ��ورة
خاصة .في هذا اإلطار ،نقلت وسائل إعالم
تركية قصصا عدة عن التنسيق والتعاون
ب�ين االس �ت �خ �ب��ارات ال�ت��رك�ي��ة وال�ج�م��اع��ات
امل��ذك��ورة ،ال�ت��ي ت�ح��ول��ت إل��ى ق��وة ض��ارب��ة
على األراضي السورية والعراقية.
وع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن ذل � � � ��ك ،ل � ��م ي �ح��ال �ف �ه��ا
ال �ح��ظ ف��ي ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م��دي �ن��ة ح �ل��ب ـ
ال �ه ��دف األس ��اس ��ي ف ��ي امل� �ش ��روع ال�ت��رك��ي
ـ وخ� �ص ��وص ��ًا ب �ع ��دم ��ا أدت أن � �ق� ��رة دورًا
أساسيًا في سيطرة الجماعات املسلحة
ع�ل��ى م��دي�ن��ة ال��رق��ة .وج ��اء ق�ت��ال «داع ��ش»

ضد «النصرة» وحلفائها ليضع أردوغان
وحكومته أم��ام حسابات ج��دي��دةُّ ،
أهمها
تعويض ال�خ�س��ارة ف��ي س��وري��ا بمكاسب
جديدة في ال�ع��راق ،وخصوصًا أن بغداد
أدت دورًا أس��اس �ي��ًا ف��ي ص �م��ود ال��رئ�ي��س
ال � �س� ��وري ب� �ش ��ار األس� � ��د ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
الحليف املشترك إي��ران .وي�ع��رف الجميع
أن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ت ��رك ��ي ،وامل��رش��ح
الرئاسي ،لم يرتح لها يومًا ،وال سيما مع
بداية «الربيع العربي» .ودفعت حسابات
اردوغان الخاصة بالعراق الدولة التركية
بكل مؤسساتها إلى البحث عن تحالفات
ج ��دي ��دة ،ب � ��دأت ب �ل �ج��وء ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق
ل�ل��رئ�ي��س ال �ع��راق��ي ط� ��ارق ال �ه��اش �م��ي إل��ى
واحتضان أردوغ��ان له وللعشائر
تركيا،
ّ
وللقادة السنة العراقيني ،وفي مقدمتهم
رئيس ال�ب��رمل��ان السابق أس��ام��ة النجيفي
وشقيقه محافظ املوصل أثيل.
وع� َّ�د كثيرون أردوغ ��ان الالعب األساسي
ف��ي امل��ؤام��رة ال�ت��ي أدت الج�ت�ي��اح «ال��دول��ة
اإلس�لام �ي��ة» (داع� ��ش) ف��ي مطلع ح��زي��ران

َّ
ال�ف��ائ��ت .فقد ح��ل أس��ام��ة وأث�ي��ل النجيفي
وع ��دد كبير م��ن زع �م��اء ال�ع�ش��ائ��ر السنية
وشخصيات أخ��رى م��ن امل��وص��ل واألن�ب��ار
ّ
َ
ضيوفا على أنقرة أكثر من مرة .لعل ذلك
ج��اء في إط��ار اإلع��داد ملا شهدته املوصل
الح �ق��ًا ع�ب��ر ال�ت�ح��ال��ف ب�ين «ال �ص� ّ�دام �ي�ين»
وال �ن �ق �ش �ب �ن��دي�ي�ن و«داع � � � � ��ش» ،وت � �م� ��ردوا
ج�م�ي�ع��ًا ض ��د رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ع��راق��ي
السابق نوري املالكي.
ث��م ج ��اء ال� �ع ��دوان اإلس��رائ �ي �ل��ي ع�ل��ى غ��زة
ل �ي �س �ه��م ف ��ي ص� ��رف األن � �ظ� ��ار ل �ب��ره��ة ع��ن
امل ��ؤام ��رة ف��ي ال� �ع ��راق وس ��وري ��ا وامل�ح�ي��ط
ّ
التركي عمومًا .ول�ع��ل الضجة اإلعالمية
ال �ض �خ �م��ة ال � �ت ��ي أث � ��اره � ��ا اردوغ � � � � ��ان ف��ي
م ��وض ��وع غ � ��زة ،ت �ف� ّ�س��ر ه ��ذا األم � ��ر ،حيث
إن��ه التجأ إل��ى م��وض��وع غ��زة لئال يتفوه
بكلمة واحدة ضد «داعش» .أراد أردوغان
استغالل هجوم داعش على شمال العراق
وإعالن قيام «الخالفة االسالمية» للقضاء
ع�ل��ى ال��رئ�ي�س�ين األس ��د وامل��ال �ك��ي .ه��دف��ان،
ج �ع�لا أردوغ� � � ��ان ي �ص �م��ت إزاء اخ �ت �ط��اف

