
 الفصل اخلامص

 0891 ضنةاالنقالب العطكري 

شيدت تركيا خالؿ السبعينات مف القرف الماضي اوضاعًا سياسية واقتصادية 
وامنية سيئة مع فشؿ الحكومات التركية المتعاقبة عمى وضع الحموؿ الالزمة لمعالجة 

، 1971، وعمى الرغـ مف عودة الحكـ المدني بعد انقالب عاـ (i)ىذه االوضاع
توسعت االزمات السياسية واالقتصادية واالمنية وىو االمر الذي تسبب بعجز 

، وبيذا فقد كاف وقوع (ii)المؤسسات السياسية في البالد مف اداء مياميا بشكؿ صحيح
 :اقتصادية وسياسية وامنيةنتيجة عدة اسباب  1981االنقالب العسكري في ايموؿ 

 اسباب اقتصادية:اوال:

االزمة االقتصادية التي تمتد جذورىا الى الخمسينات مف القرف . تفاقـ حدة 1
العشريف، والتي تحولت الى معضمة حقيقة اماـ الحكومات التركية طيمة مدة 

 السبعينات.

في حيف  1978% عاـ 61الى  1976% عاـ 21. ارتفاع نسبة التضخـ مف 2
 .1981% عاـ 67وصمت الى 

بعينات اذ بمغ عدد العاطميف عف العمؿ عاـ . ارتفع نسبة البطالة خالؿ مدة الس3
مالييف عاطؿ في العاميف التالييف،  3اكثر مف مميوني عاطؿ ليرتفع الى  1977

مالييف ونصؼ مميوف عاطؿ  3ووصؿ عدد العاطميف عشية االنقالب الى اكثر مف 
 .(iii)عف العمؿ



الى  1971 مميار دوالر امريكي في عاـ 2,2. ازدياد نسبة الديوف الخارجية مف 4
 15الى اكثر مف  1979، في حيف وصمت عاـ 1977مميار دوالر في نياية  12,5

 مميار دوالر.

. ارتفاع اسعار النفط في منتصؼ السبعينات مع االضطراب في ميزاف النقد 5
 (iv)العالمي

 اسباب سياسية وامنيةثانيًا: 

عدد الضحايا  . تدىور الوضع االمني وانتشار ظاىرة العنؼ السياسي، حيث بمغ1
( ويرجع سبب ذلؾ الى تعدد 1981-1978( قتيؿ بيف عامي )4141اكثر مف )

القوى والحركات السياسية المتخاصمة والمتناقضة في ما بينيا، والتي كانت ترغب 
 .(v)بالسيطرة عمى الدولة والمجتمع وتسييرىا وفؽ مبادئ واىداؼ كؿ منيا

اذ اجراءات حازمة في المجاالت . ضعؼ الحكومات التركية المتعاقبة بأتخ2
السياسية واالقتصادية واالمنية بسبب افتقارىا لالغمبية المطمقة في البرلماف التركي 
وىو ما ادى الى فشؿ مساعييا في تمرير مشاريع القوانيف والتي كانت تقابؿ 
بمعارضة شديدة مف قبؿ الحزاب المعارضة في البرلماف التركي باالضافة الى تغمب 

ة االحزاب المختمفة عمى المصمحة الوطنية ازاء بعض االمور العامة في مصمح
 .(vi)البالد

. الصراع بيف االحزاب السياسية المختمفة الذي اصبح ييدد النظاـ السياسي 3
والمبادئ الكمالية التي يستند عمييا، والذي وصؿ الى مرحمة جديدة مف الخطورة 

 .(vii)قومي وطائفي وطبقي وبشكؿ عمني تتعدى شكؿ االغتياالت السياسية الى صرع

. خشية قيادة المؤسسة العسكرية مف اف يقـو صغار ضباط الجيش بأنقالب 4
عسكري يقع خارج نطاؽ التسمسؿ القيادي العسكري، فد اعمف الجنراؿ كنعاف ايفيريف 



، دعا فيو الجيش الى التقيد باالنضباط (viii)قائد االنقالب العسكري في بياف لو
،وىو ما يعني انو مف الممكف وجود مصدر (ix)والصرامة في تنفيذ االوامرالعسكري 

،وىذا ما اكده (x)آخر لالوامر العسكري والتي تتعارض مع اوامر مجمس االمف القومي
ايموؿ والذي اخذ  16الجنراؿ كنعاـ ايفيريف يفي المؤتمر الصحفي الذي عقده يـو 

حاضرة ولو بشكؿ غير مباشر بقولو  وكأنو يممح الى اف مشكمة انقساـ الجيش كانت
)لو لـ يتـ التدخؿ لكانت القوى اليساري والخائنة قد تسممت الى القوات المسمحة 

 (xi)ايضا...(

. ظيور الجمعيات السرية ذات التوجو اليميني واليساري، حيث بمغ عددىا عند 5
اديًا مف مطمع السبعينات مف القرف العشريف نحو اربعيف جمعية، مدعومة فكريًا وم

الخارج، والتي قامت بنشر الرعب والخطؼ والقتؿ وسمب البنوؾ وقطع الطرؽ، 
 .(xii)واليجـو عمى مؤسسات الدولة، ومقرات االحزاب والجمعيات والصحؼ

. دور النقابات العمالية في نشر الدعايات السياسية واالقتصادية في المصانع 6
كانت تحمؿ طابع التحدي والعصياف واقامة التظاىرات والمسيرات االحتجاجية التي 

 لمحكومة مما اوقؼ المصانع عف العمؿ.

. صداـ طائفي بيف السنة والعموييف، في مدينة قيرماف جنوب شرؽ تركيا عاـ 7
 شخصًا وجرح اكثر مف الؼ شخص آخريف. 111، والذي ادى الى مقتؿ 1978

منذ سقوط الدولة . ظيور اوؿ حزب سياسي ذوميوؿ اسالمية في تركيا العممانية، 8
، والذي 1972العثمانية وىو حزب "السالمة الوطني" بزعامة نجـ الديف اربكاف عاـ 

ـ وحصؿ عمى ثالث اعمى نسبة اصوات 1973حقؽ نجاحًا كبيرًا في انتخابات عاـ 
 .(xiii)في البرلماف



. انتياء مدة والية رئيس الجميورية )فخري كوروتورؾ( مع عدـ تمكف البرلماف مف 9
اب رئيس جديد طواؿ مدة خمسة اشير وىو ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة في انتخ
 .(xiv)البالد

ومع ازديا حالة الفوضى وعدـ االستقرار، رأى بعض ضباط الجيش التركي 
اف الوقت مناسب لمتدخؿ العسكري وانياء تمؾ الحالة التي تمر بيا البالد، وعند ذلؾ 

كانوف الثاني  2االركاف العامة لمجيش في قاـ الجنراؿ كنعاف ايفيريف رئيس ىيئة 
بتوجيو رسالة انذار عف طريؽ رئيس الجميورية الى المؤسسات السياسية وال  1981

سيما االحزاب السياسية والتي جاء فييا )اف عمى ىذه المؤسسات اف تنفذ واجباتيا 
ة وتتخذ االجراءات ضد الفوضى المتنامية واالرىاب واالنشقاقات وتأميف الوحد

قاـ نجـ  1981ايموؿ  6. وقبيؿ قياـ االنقالب العسكري ، وتحديدًا في (xv)الوطنية(
الديف اركاف رئيس حزب السالمة الوطني بتزعـ حشد جماىيري كبي في مدينة 
قونياف دعا فيو المتظاىروف الى تطبيؽ الشريعة االسالمية ورفض نظاـ العممنة، 

نشيد الوطني كدليؿ عمى عدائيـ وجمس المتظاىروف عمى االرض عندما عزؼ ال
،وفي نفس اليـو القى بولند اجاويد (xvi)لمنظاـ الكمالي االتاتوركي المعادي لالسالـ

حزب الشعب الجميورية خطابًا اماـ تجمع ألتحاد العماؿ في انقرة حيث قاؿ فيو: 
ـ مشاىديف في مباريات كرة القدـ، ولقد حاف ي)اف عمى العمؿ اف ال يعتبروا انفس

 .(xvii)قت لغزو الساحة، اذا ىـ شعروا بأف فريقيـ لـ يحصؿ عمى لعبة عادلة(الو 

 1981ايموؿ  12فنتيجة ليذه االحداث المتالحقة وقع االنقالب العسكري في 
، رئيس ىيئة االركاف العامة لمجيش (xviii)وقد قاد االنقالب الجنراؿ كنعاف ايفيريف

المحترفة، وقد اطاح االنقالب بحكومة سميماف ديميريؿ وحؿ  والمعروؼ بعسكريتو
البرلماف بمجمسيو )النواب، والشيوخ( ووقؼ العمؿ بالدستور، وحؿ االحزاب 

، وأعمنت االحكاـ العرفية في عموـ البالد، كما تـ احتجاز غالبية القادة (xix)السياسية



نجـ الديف اربكاف، والب السياسييف، ومف بينيـ سميماف ديميريؿ، وبولند اجاويد، و 
،وأذيع (xx)ارسالف توركيش، باالضافة الى حظر انشطة معظـ النقابات والجمعيات

البياف االوؿ لالنقالب العسكري في الساعة السادسة صباحًا مف التوقيت المحمي 
والذي تمخص فيو سبب االنقالب )في اف الدولة واجيزتيا الرئيسية صارت عاجزة 

كؿ الدستوري كاف مميئًا بالتناقضات واف االحزاب السياسية كانت عف العمؿ، واف اليي
متعنتة في مواقفيا، وتفتقر الى االجماع الضروري لمعالجة مشكالت البالد ونتيجة 
لكؿ ىذه العوامؿ، فقد زادت القوى االنفصالية مف انشطتيا ولـ تعد حياة وممتمكات 

في خطر وازدادت العقائد  المنحرفية  المواطنيف آمنة،  وقد باتت المبادئ االتاتوركية
وكانت اليجمات عمى كؿ جوانب المجتمع كالمدارس والجامعات، واصبحت الحكومة 

 .(xxi)عاجزة ال حوؿ ليا وال قوة(

وجاء البياف الثاني لينص عمى تكميؼ مجمس االمف القومي لمحكاـ العسكرييف 
نقؿ السمطة كاممة الى مجمس ، وقد تـ (xxii)والية 81بأدارة الواليات التركية البالغة 

، وأربعة مف الجنراالت وىـ الجنراؿ (xxiii)االمف القومي برئاسة الجنراؿ كنعاف ايفيريف
نور ارسيف قائد القوات البرية، والجنراؿ تحسيف شاىيف كايا قائد السالح الجوي، 
والجنراؿ نجاة تومير قائد القوات البحرية، والجنراؿ ساوات سيالسوف قائد الشرطة، 

ايموؿ اعمف الجنراؿ كنعاف ايفيريف رئيس المجمس القومي في تصريح لو  16وفي 
 :(xxiv)عف اسباب واىداؼ االنقالب العسكري ومف بيف االسباب التي بينيا ما يمي

. افضمية النظاـ الديمقراطي بالحقوؽ التي يؤمنيا والحريات التي يطمقيا، التي 1
خر، اما النظاـ الديمقراطي ذاتو فمـ استخدمت لالنقضاض عميو واستبدالو بنظاـ آ

 يكف يمتمؾ القوانيف المناسبة ليدافع عف نفسو ويحمييا مف االرىاب والفوضى.

. اف مجموعة المؤسسات المرتكزة عمى اىداؼ اتاتورؾ الديمقراطية لـ تستطع اف 2
 تقؼ ضد المحاوالت السرية والمكشوفة اليادفة الى تحطيميا وتقويضيا.



 عداد الكوادر التي كاف بأمكانيا حماية النظاـ الديمقراطي التركي.. الضعؼ في ا3

. بداًل مف الكمالية التي انتشرت في نظاـ التعميـ بدءًا مف المدرسة االبتدائية 4
 .(xxv)ووصواًل الى الجامعة سادت االفكار اليسارية واليمينية والرجعية

بتخطيط مف القيادة ومف خالؿ ذلؾ نستنتج بأف االنقالب العسكري قد جاء 
العميا لمجيش وبرئاسة رئيس ىيئة االركاف العامة مف اجؿ المحافظة عمى الييكؿ 

، وبعد اربعة اياـ مف وقوع االنقالب (xxvi)اليرمي القيادي لمقوات المسمحة التركية
اعمف الجنراؿ كنعاف ايفيريف اىداؼ االنقالب  1981ايموؿ  16العسكري وتحديدًا في 

ف خالؿ المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيو قائاًل: )الى متى العسكري وذلؾ م
يستطيع نظاـ ديمقراطي اف يبقى في بمد وصمت فييا الفوضى واالنقسامات واالرىاب 
والخوؼ واالبتزاز واالضطياد الى ىذه الحدود... اف نجاح االنقالب بيذه السرعة 

ار ظيره لمعناصر بدوف اي سفؾ لمدماء، دليؿ عمى موافقة الشعب، واف الشعب اد
الرجعية المسببة لمخالفات، لقد عادت الى الحالة الطبيعية وسنبذؿ كافة الجيود 

 .(xxvii)لضماف استمرار تحسنيا(

 

، وهي (xxviii)وقد ابرز قائد االنقالب الجنرال كنعان ايفيرين اهدافًا اساسية لالنقالب
 ما يمي:

 . الحفاظ عمى الوحدة الوطنية.1

وعدـ االستقرار وتوفير االمف لممواطنيف والحفاظ عمى . القضاء عمى الفوضى 2
 سالمة ممتمكاتيـ.



. العودة الى التقاليد والمبادئ الت ارساىا مؤسس الجميورية التركية مصطفى 3
 كماؿ اتاتورؾ.

عادة 4 . الدفاع عف الجميورية التركية وحمايتيا والمحافظة عمى سمطة الدولة وا 
 الييبة الى الحكـ.

ظاـ الجميوري العمماني الذي يستند عمى العدالة االجتماعية والمحافظة . تدعيـ الن5
 .(xxix)عمى الحريات الفردية والحقوؽ االنسانية

 . تأميف السمـ االجتماعي والتفاىـ الوطني المتبادؿ.6

. العودة بالبالد الى الحكـ المدني الديمقراطي السميـ بعد اتخاذ اجراءات تعديؿ 7
 .(xxx)ضروريةالقوانيف واالنظمة ال

 2891ايمول  23نتائج انقالب ثالثًا: 

اف واجبيـ االساسي ينصب عمى انقاذ  1981ايموؿ  12لقد رأى قادة انقالب 
الديمقراطية مف السياسييف السابقيف وتطيير النظاـ السياسي، وذلؾ مف اجؿ توفير 

 التالية: ، ومف خالؿ االجراءات(xxxi)الوسائؿ الالزمة لمسيطرة عمى المشاركة السياسية

. حؿ البرلماف وايقاؼ العمؿ بالدستور، مع تشكيؿ مجمس االمف القومي الذي 1
رئيس اركاف  الىتألؼ مف )قادة القوات: البرية ؛ والجوية ؛ والشرطة؛ باالضافة 

الجيش كنعاف ايفيريف( وتـ اصدار قانوف جدي في اليـو االوؿ مف االنقالب منح 
 .(xxxii)يعية الى مجمس االمف القوميبموجبو كؿ صالحيات السمطة التشر 

. انتخاب الجنراؿ كنعاف ايفيريف مف قبؿ مجمس االمف القومي لمنصب رئيس 2
جميورية التركية وىو المنصب الذي ظؿ شاغرًا طيمة اكثر مف ستة اشير بعد لا

 انتياء مدة رئاسة فخري كورتورؾ وتولي المنصب وكالة صبري ديمرباغ.



محافظة ووضع  81في جميع المحافظات التركية البالغة  . اعالف االحكاـ العرفية3
 .(xxxiii)كؿ محافظة تحت امرت قائد عسكري واحد

 25. تكميؼ االدميراؿ المتقاعد بولند اولصو بتشكيؿ الحكومة الجديدة التي ضمت 4
وزيرًا مف العسكرييف والتكنوقراط مع تعييف توركوت اوزاؿ المستشار االقتصادي 

ريؿ لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لمشؤوف االسبؽ لسميماف ديمي
 .(xxxiv)االقتصادية

ومصادرة  1981تشريف الثاني  16. اغالؽ كافة االحزاب السياسية وذلؾ بتأريخ 5
جميع ممتمكاتيا ومقرات عمال، مع مراقبة زعماء االحزاب بشكؿ دقيؽ ومف ثـ تمت 

 .(xxxv)محاكمتيـ

عداـ  211الؼ شخص ضمف  231. محاكمة 6 شخص،  517دعوة قضائية ، وا 
 الؼ مواطف تركي. 14باالضافة الى سحب الجنسية التركية مف 

 121الؼ شخص مف اعماليـ لمجرد عدـ االرتياح منيـ مف بينيـ  31. طرد 7
 استاذ جامعيًا.

 .(xxxvi)لبالد. اغالؽ عدد كبير مف الجمعيات والمؤسسات االنسانية في انحاء ا8

ومف اجؿ العودة الى الديمقراطية والحكـ المدني في تركيا قاـ قادة االنقالب العسكري 
بتشكيؿ الجمعية التأسيسية والتي عممت عمى اصدار دستور جديد لتركيا يكوف ممتزمًا 
بمبادئ اتاتورؾ، وكذلؾ العمؿ عمى تشريع قانوف جديد لالحزاب السياسية يتفادى 

 .(xxxvii)قديـمساوئ القانوف ال

كاف نتيجة  1981العسكري في تركيا لعاـ  بوبذلؾ يمكف القوؿ اف االنقال
الظروؼ السياسية واالقتصادية واالمنية الصعبة التي عاشتيا البالد خالؿ سنوات 



السبعينات مف القرف الماضي، وبيذا شرع قادة االنقالب عمى وضع الحد الفاصؿ 
ة كاف مف اىميا ايجاد الدستور الجديد لتمؾ الظروؼ مف خالؿ اجراء تغييرات عد

 لمبالد.

بأف النظاـ السياسي ىو جميوري  1982لقد بّيف الدستور التركي عاـ 
ديمقراطي )برلماني( عمماني، وعند النظر الى العناصر المجردة لمنظاـ السياسي 

 مف الناحية النظرية فأننا لف نجد ما يميزه عمى اعتبار 1982القائـ عمى دستور عاـ 
انو نظاـ ديمقراطي محدود االطر، فقواعد المعبة السياسية فيو محكومة بإطار 

 العممانية االتاتوركية التي يحمييا الجيش ويدافع عنيا. 

 :2893الدستور التركي لعام رابعًا: 

بعد اف شكؿ قادة االنقالب مجمس االمف القومي مف الجنراالت العسكرييف 
حزيراف  29،أصدر المجمس في (xxxviii)قائد االنقالب وبرئاسة الجنراؿ كنعاف ايفيريف

قانوف المجمس التأسيس مف اجؿ صياغة دستور جديد لمبالد، وبمغ عد  1981
عضوًا مف قبؿ مجمس االمف  41عضوًا، تـ تعييف  181اعضاء المجمس التأسيس 

عضوًا تـ اختيارىـ مف قبؿ حكاـ  121القومي، اما بقية االعضاء والبالغ عددىـ 
، ولـ يسمح ألي عضوًا في (xxxix)مرشحاً  361ات مف بيف قائمة ضمت الوالي

المجمس التأسيس كاف ينتمي ألي حزب مف االحزاب السياسية السابقة حتى تأريخ 
 .(xl) 1981ايموؿ  11

تـ تشكيؿ لجنة اعداد مشروع الدستور الجديد  1981كانوف االوؿ  25وفي 
مناقشة المشروع اقدـ عمى تسميمو مع في المجمس التأسيس، وبعد اف انيى المجمس 

 1982تشريف االوؿ  18بعض التعديالت الى مجمس االمف القومي لمنظر بو، وفي 
تشريف الثاني  7، وفي (xli)صادؽ مجمس االمف القومي عمى مشروع الدستور الجديد



جرى االستفتاء العاـ عمى مشروع الدستور، وقد ارتبط قبوؿ الدستور او  1982
لجنراؿ كنعاف ايفيريف ألف ىناؾ مادة مؤقتة في مشروع الدستور مف رفضو بشخص ا

خالؿ مرحمة االنتقاؿ مف الحكـ العسكري الى الحكـ المدني تنص عمى اف الجنراؿ 
كنعاف ايفيريف سوؼ يصبح رئيسًا لمجميورية لمدة سبعة سنوات مباشرة بعد الموافقة 

ء العاـ عمى موافقة الشعب عمى الدستور، وقد حاز مشروع الدستور في االستفتا
، ونشر في الجريدة الرسمية في (xlii)% مف مجموع المصوتيف91,4بنسبة كبيرة بمغت 

 .(xliii)وعد نافذًا منذ ذلؾ التأريخ 1982تشريف الثاني  21

وبذلؾ يمكف القوؿ بأف الجيش قد اراد مف الدستور الجديد تعدياًل جديدًا عمى 
الضمانات الالزمة لتجنب تكرار الفوضى التي الحياة الديمقراطية التركية، وتحقيؽ 

 .(xliv)اصابت البالد في اواخر السبعينيات مف القرف الماضي

مادة مؤقتة  16مادة و 177اجزاء تتضمف  7ويتألؼ الدستور مف مقدمة و
ايموؿ  12وقد تناولت مقدمة الدستور دور المؤسسة العسكرية التركية في انقالب 

بادئ الدستور ومنطمقاتو في الحفاظ عمى سالمة ، وقد حتوت ايضًا عمى م1981
الدولة واالمة التركية والقومية والعممانية وعدـ السماح لممشاعر الدينية بالتدخؿ في 
الشؤوف السياسية لمدولة مع التوصؿ الى االنسجاـ واالخوة داخؿ االمة التركية، كما 

لنظا العاـ وسالمة يؤكد الجزء االوؿ مف الدستور عمى المبادئ االساسية عمى ا
ووحدة االمة والدولة وينص الجزء الثاني عمى الحقوؽ والواجبات االساسية لالفراد، 
ويؤكد بأف ىذه الحقوؽ والحريات ال يمكف استخداميا لالشادة بدكتاتورية شخص 
واحد او جماعة وال لييمنة طبقة واحدة عمى الطبقات االخرى او الى اقامة دولة عمى 

 .(xlv)االسس الدينية

( مادة 86اما الجزء الثالث والذي يعد اطوؿ اجزاء الدستور والذي تضمف )
ليتناوؿ شؤوف السمطات الثالث )التشريعية والتنفيذية والقضائية( مف حيث تكويف كؿ 



سمطة واعضائيا واختصاصاتيا، وقد تضمف الجزء الرابع النصوص المتعمقة 
مى مسؤولية الدولة في التخطيط والتنظيـ، بالقضايا االقتصادية والمالية، مع التأكيد ع

وخصص الجزء الخامس لمنصوص المتعمقة بالقوانيف التي صدرت في اوقات مختمفة 
وفي ظؿ الدساتير السابقة مف اجؿ االبقاء عمييا والتي تسمى بقوانيف االصالح التي 

زء السادس ،فيما تناوؿ الج(xlvi)تؤكد عمى استمرار الطبيعة العممانية لمجميورية التركية
، اما الجزء السابع واالخير فقد (xlvii)مف الدستور المواد ذات الطبيعة االنتقالية المؤقتة

تناوؿ المواد المتعمقة بتعديؿ الدستور وموقع كؿ مف المقدمة وعناويف المواد في 
االوؿ، ودستور  1924الدستور، وبيذا نجد اف ما تـ النص عميو في دستور عاـ 

فالتأكيد عمى ما  1982ده ماثاًل بنفس الحاؿ في دستور عاـ الثاني، نج 1961عاـ 
، وىو ما يعني االبقاء عمى 1982يسمى بقوانيف االصالح التي ضمنيا دستور عاـ 

العممانية بأعتبارىا الميزة االساسية لمنظاـ السياسي التركي ورفض تدخؿ المشاعر 
خمفو مؤسس الجميورية  الدينية في شؤوف الدولة والسياسة ىو جزء مف التراث الذي

 .(xlviii)التركية مصطفى كماؿ اتاتورؾ

 

 الفصل الطادش

 تنامي احلركات االضالمية

تضافرت تداعيات رد الفعؿ عمى االنقالب العسكري، مع تنامي الحالة 
االسالمية في تركيا وال سيما في اعقاب نجاح الثورة االسالمية في ايراف ليؤديا الى 

ثـ في االنتخابات البرلمانية  1994نجاح حزب الرفاه في انتخابات المحميات عاـ 
القويـ( االئتالفية، وتولي "نجـ الطريؽ  -. ومع تشكؿ حكومة )الرفاه1995عاـ 

الديف اربكاف" رئاسة الوزراء اخذت المؤسسة العسكرية تتابع بدقة اداء ىذه الحكومة 



وتستشرؼ مقاصدىا البعيدة، حيث اعتبرت التطور الحادث في نمو االسالـ السياسي 
 متمثاًل في حزب الرفاه وزعيمو "اربكاف" مؤشرًا عمى وجود خطر متزايد عمى مبادئ
الجميورية االتاتوركية ونظاميا العمماني، فقامت رئاسة االركاف العامة بتشكيؿ وحدة 
خاصة داخؿ مركزىا لمتابعة ىذه التطورات، واطمؽ عمى ىذه الوحدة )مجموعة 

 العمؿ الغربية(.

وتبمورت اىداؼ ومياـ ىذه الوحدة في جمع المعمومات بكؿ دقة وسرية بشأف 
وقاؼ والنقابات المينية والعمالية، ومؤسسات التعميـ كافة الجمعيات االىمية واال

العالي مثؿ الكميات والمعاىد العميا، ومقار إقامة الطالب التابعة لمدولة والخاصة 
عمى حد سواء، وجمع المعمومات بشأف التوجيات الفكرية لذوي المناصب الرسمية 

سات االعالمية العميا في الدولة في مختمؼ المحافظات والمدف ومتابعة المؤس
 المحمية.

وما اف فرغت المؤسسة العسكرية ممثمة في مجموعة العمؿ الغربية، مف 
عداد تقارييا بشأف الحالة االسالمية في البالد ومظاىرىا  اجراء بحوثيا االمنية، وا 
االجتماعية وأنشطتيا في المجاليف االقتصادي واالعالمي، ومحاوالتيا التغمغؿ داخؿ 

رسمية واالمنية عمى وجو الخصوص، حتى دفعت بيذه التقارير الى أجيزة الدولة ال
االمانة العامة لمجمس االمف القومي، وقامت االخيرة بدورىا، فأعدت مجموعة مف 
القرارات لمعرض والموافقة داخؿ اجتماع مجمس االمف القومي، استيدفت ىذه القرارات 

 المية.الحد مف التنامي االسالمي وتصفية مصار الحركة االس

، في جمسة 1997فبراير/ شباط  28وانعقد اجتماع مجمس االمف القومي في
استمرت اكثر مف تسع ساعات، واثمر االجتماع عف توصيات ُقّدمت الى الحكومة 
االئتالفية في شكؿ قرارات واجبة التنفيذ، شكمت في مجمميا خطة لمقضاء عمى 

عادة فرض الدولة سيطرتيا عمى مصادر نمو الحركة االسالمية في تركيا مف خالؿ إ



مؤسسات  المجتمع المدني ذات النشاط االسالمي والمرتبطة بالجماعات االسالمية 
والطرؽ الصوفية. الى جانب إعادة تنشيط الدولة لبعض القوانيف الخاصة بتقميص 

 مظاىر الحياة االسالمية.

او تعديؿ لـ تشعر المؤسسة العسكرية بالحاجة الى صوغ دستور جديد لمبالد 
االنقالبات العسكرية االخرى، فقد كاف دستور  بالدستور القائـ مثمما فعمت عق

مف المنعة بالقدر الذي كفؿ لممؤسسة العسكرية تحقيؽ كافة مطالبيا في ظؿ  1982
كاف مختمفًا في شكمو  1997فبراير/ شباط  28دستوري وقانوني، ورغـ اف انقالب 

طاره السياسي عف االنقالبات ا لعسكرية السابقة، اال اف تأثيره في الساحة السياسية وا 
كاف بارزًا، ويجدر القوؿ اف المؤسسة العسكرية كانت تدرؾ تمامًا ، وىي تخطط 
ألغالؽ حزب الرفاه، اف الحزب سيعيد تشكيؿ نفسو مرة اخرى في حزب آخر تحت 

 مسمى جديد.

كات تنظيمية وعميو يمكف القوؿ اف المؤسسة العسكرية ارادت احداث ارتبا
وايديولوجية داخؿ صفوؼ اعضاء حزب الرفاه، تؤثر سمبًا عمى قدرتيـ عمى تنظـ 

 صفوفيـ مرة اخرى في حزب جديد.

/ شباط تأثيراتيا السمبية الواضحة عمى الحركة رفبراي 28كاف لقرارات 
االسالمية في تركيا في مختمؼ ساحاتيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية، خاصة 

. وىي وثيقة تقوـ 1997اف صدرت "وثيقة االمف القومي" في اغسطس/آب بعد 
بأعدادىا رئاسة االركاف العامة كؿ خمس سنوات  تحدد فييا اىداؼ واستراتيجيات 

-1997الدولة لحماية االمف القومي التركي، فقد ابرزت الوثيقة في خطتيا الخمسية 
لسياسي ىما الخطر االوؿ اف مظاىر الحياة االسالمية وصعود االسالـ ا 2112

 الذي ييدد االمف القومي التركي.



وعمى ذات الوتيرة مف التزامف مع حالة الجمود التي شيدتيا انشطة الحركة 
االسالمية بفعؿ مناخ قرارات االنقالبات المدني، كانت االحزاب السياسية الممثمة في 

اف والتخبط في الحكومات او المعارضة عمى حد سواء تشيد حالة مف عدـ االتز 
خطاباتيا وأطروحاتيا لحؿ مشكالت تركيا العصيبة، وال سيما المشكمة االقتصادية 

 2111تمؾ االزمة االقتصادية اليائمة التي بدأت في نوفمبر/ تشريف الثاني عاـ 
لتسجؿ اسوء أداة لالقتصاد التركي  2111ووصمت الى ذروتيا في فبراير/ شباط 

 .1945منذ عاـ 

التي استيدفت اجياض محاوالت التيارات  1997ارات انقالب والشؾ اف قر 
االسالمية لإلسياـ في إدارة الدولة والمجتمع كانت ضالعة في ما وصمت اليو 

 اوضاع تركيا السياسية واالقتصادية مف ترِد وتدىور.

قد انعكس ايجابيًا عمى مراجعات  1997وينبغي القوؿ ىنا اف مناخ قرارات 
ية الى بايسياسي والجماعات االخرى، وأدت ىذه المراجعات في النقيادات االسالـ ال

 تصدعات ايديولوجية و"جيمية" بيف ابناء الحركة االسالمية.

فقد شكؿ أعضاء حزب الرفاه الذي تـ اغالقو بقرار المحكمة الدستورية حزبًا 
ر جديدًا أطمقوا عميو )حزب الفضيمة(، وورث ىذا الحزب سمفو مف جميع جوانبو. غي

اف النقطة االبرز التي ورثيا كانت مشكمة الصراع الداخمي بيف جناحي الحزب 
التقميدي والتجديدي، وىي المشكمة التي اخذت تتفاقـ، ولـ يكف الحزب قد امضى 

% 51,8ؿ بعد، وكاف فوز الجناح التقميدي بإدارة حزب الفضيمة بنسبة و عامو اال
ز ذلؾ االنشقاؽ بإغالؽ حزب الفضيمة في مؤشرًا عمى اف ثمة انشقاقا يتبمور، ثـ تعز 

 ـ بدعوى مخالفتو لمبادئ العممانية.22/6/2111



ويمكف القوؿ اف اغالؽ حزب الفضيمة كاف نقطة النياية في مسيرة الحركة 
االربكانية، اذ شكؿ زعماء الجناح التقميدي حزبًا جديدًا ىو "حزب السعادة" وانكفؤوا 

ظيرىـ لمتغيرات االوضاع العالمية والمحمية بدعوى  عمى اطروحاتيـ القديمة، وأداروا
 الصمود اماـ متطمبات مرونة ايديولوجية يرونيا غير آمنة.

اما الجناح التجديدي المعتدؿ الذي يتزعمو رجب طيب اردوغاف وعبد اهلل 
دت بعد مراجعة ذاتية جدية الى ضرورة انتياج مقاربة جديدة حياؿ تغوؿ فقد اى

متطمبات الديمقراطية الميبرالية وعضوية تركيا لالتحاد االوروبي وتبمورات ىذه الرؤية 
ال ينتمي  14/8/2111في تشكيؿ حزب سياسي جديد ىو حزب العدالة والتنمية في 

ت بػ "العثمانية الجديدة"، وتعد امتدادًا الى رؤية الحركة االربكانية، بؿ يمثؿ رؤية ُعرف
نفتاح تجاه مختمؼ لرؤية الرئيس التركي الراحؿ تورجوت اوزاؿ، وتقوـ عمى اال

ى الوطنية مع التمسؾ بالقيـ والتقاليد الوطنية مف اجؿ تحقيؽ نيضة و قالتيارات وال
 الدولة داخميًا وتعزيز مكانة تركيا الدولية.

 3الوليد غمار االنتخابات العامة المبكرة في خاض حزب العدالة والتنمية 
، وخرج حزب العدالة والتنمية مف ىذه االنتخابات 2112نوفمبر/ تشريف الثاني 

حاصدًا المركز االوؿ واالغمبية الساحقة التي مكنتو مف تشكيؿ الحكومة بمفرده. 
اسية وكانت نتائج ىذه االنتخابات بمثابة نقطة النياية في تأريخ االحزاب السي

الضخمة، وىو ما دعا )بولنت اجاويد( رئيس الوزراء التركي السابؽ الى القوؿ بعد 
سماع نتائج االنتخابات " لقد اطمقنا عمى انفسنا الرصاص بإقرار إجراء انتخابات 

 مبكرة".

ويمكف القوؿ ىنا اف ثمة عوامؿ كثيرة كانت سببًا في فوز حزب العدالة 
أتي في مقدمتيا فشؿ االحزاب السياسية االخرى بما والتنمية ىذا الفوز الساحؽ، ي

فييا حزب السعادة االربكاني عف مواكبة المتغيرات عمى الساحة الدولية والمحمية، 



و لمنيج تصالحي تآلفي مع القوى الوطنية المختمفة بدعـ توتبني حزب العدالة ذا
لي ممثاًل في التوجو الديمقراطي الميبرالي، الى جانب توفر حاجة المجتمع الدو 

الواليات المتحدة واوروبا الى ظيور وانتشار تيار اسالمي وسطي وال سيما بعد 
 .2111احداث الحادي عشر مف سبتمبر/ ايموؿ 

وكما خدمت المتغيرات الدولية والمحمية حزب العدالة في فوزه باالنتخابات 
وبي كانت فإف وقوؼ تركيا عمى عتبة بدء مفاوضات االنضماـ الى االتحاد االور 

ايضًا حصاف طروادة االردوغاني الذي سيحقؽ بو برنامجو االصالحي في تركيا، فقد 
 امتطى اردوغاف جواد متطمبات الوفاء بمعايير كوبنياجف مف اجؿ الموافقة عمى بدء

الى االتحاد االوروبي، وىو يعمـ انو بيذا  لالنضماـالمفاوضات مع تركيا  
ألف االنضماـ الى االتحاد االوروبي مطمب قومي  الشكؿ بات مدعومًا دعمًا قوياً 

اتاتوركي في االساس ثـ ىو مطمب النخب العممانية بمختمؼ اطيافيا، واخيرًا ىو 
 مطمب شعبي مف اجؿ حياة اقتصادية اكثر رفاىية. ضاً اي

العسكرية كانت تدرؾ تمامًا اف انضماـ  ةالمؤسسوعمى الجانب اآلخر فإف 
روبي يعد سحبًا لكافة سمطاتيا السياسية ولقوتيا االقتصادية تركيا الى االتحاد االو 

الخاصة، ويعني ايضًا اعادة تنظيـ وضعيتيا الدستورية وفؽ المعايير االوروبية، غير 
انيا ال يمكنيا البوح بذلؾ، والجير بمعارضتيا لمطمب قومي اتاتوركي، بالتالي فيي 

حزب العدالة وفؽ متطمبات برنامج لف تقؼ حائاًل اماـ االصالحات التي سيقـو بيا 
 االصالح االوروبي.

ومف ثـ اخذ اردوغاف خطوات جادة واضحة محددة نحو إعادة ىيكمة 
مؤسسات تركيا وتشريعاتيا الدستورية والقانونية لمتواـؤ مع معاير كوبنياجف تمؾ التي 



ولة تركز عمى استقرار المؤسسات بالشكؿ الذي يمثؿ ضمانة لمديمقراطية وترسيخ د
 القانوف، واحتراـ حقوؽ االنساف وحماية االقميات.

وعميو قاـ رجاؿ القانوف االتراؾ بصوغ عدد مف القوانيف الجديدة التي يتـ 
بمقتضاىا اجراء تعديالت دستورية او قانونية ، وأطمؽ عمييا "حـز قانونية لمتواـؤ مع 

 االتحاد االوروبي"، بمغ مجموعيا سبع حـز قانونية.

االتحاد االوروبي يتابع عف كثب االوضاع السياسية واالجتماعية كاف 
والقانونية في تركيا. وما اف شرعت تركيا في اتخاذ خطوات جادة لموفاء بمعايير 
كوبنياجف شرع االتحاد االوروبي في إعداد تقارير متابعة ألداء تركيا، ويمكف القوؿ 

اوجو القصور في العممية اف مضاميف ىذه الوثائؽ والتقارير قد تركزت حوؿ 
الديمقراطية التركية، وال سيما "نفوذ المؤسسة العسكرية  في الحياة السياسية في 

 تركيا".

حتى عاـ  1998وكانت تقارير االداء التي اعدىا االتحاد االوروربي منذ عاـ 
قد ركزت عمى انتقاد الدور البالغ الذي يمعبو الجيش في الحياة السياسية مف  2111

فقد طالبت بوجوب  2112ؿ مجمس االمف القومي، اما المذكرة االوروبية لعاـ خال
إعادة تنظيـ مجمس االمف القومي دستوريا وفؽ المعايير االوروبية وتحويمو الى 

تركيا  بانضماـمؤسسة استشارية في خدمة الحكومة، كما وعدت بأف تبدأ مفاوضات 
 طمبات االتحاد االوروبي. لالتحاد االوروبي فور انتياء تركيا مف أنجاز

( مادة 37شممت ) 31/11/2112وعميو فقد جرت تعديالت دستورية في 
( الخاصة بمجمس االمف القومي، فوسعت 118دستورية كانت مف ضمنيا المادة )

التعديالت مف عدد اعضاء مجمس االمف القومي، حيث تـ ادراج عضوية وزير 
جحت كفة المقاعد المدنية داخؿ المجمس العدؿ ونائبي رئيس الوزراء، وىي اضافة ر 



مف الناحية العددية، كما شممت التعديالت طبيعة قرارات مجمس االمف القومي، فتـ 
الغاء النص القاضي بأف "يراعي مجمس الوزراء قرارات المجمس بعيف االعتبار 

 االولى"، وتحوؿ النص الى "يقوـ مجمس الوزراء بتقييـ قرارات المجمس.

تمؾ التعديالت التي جرت عمى مجمس االمف القومي تعد طفرة  وال ريب اف
عكسية في العالقة بيف العسكرييف والمدنييف، اذ اف مجمس االمف القومي منذ اف 

كانت السمة الغالبة عمى التعديالت التي جرت عميو في  1961تشكؿ في دستور 
اخؿ ىي تعزيز النفوذ العسكري د 1982(، و1971)تعديالت  1961دستوري 

 المجمس مف حيث بنية المجمس الداخمية، وطبيعة قرارات المجمس.

ومع وصوؿ حزب العدالة والتنمية الى السمطة قامت حكومة اردوغاف في 
بأستصدار حـز قانونية جديدة بيدؼ إعادة ىيكمة المؤسسات،  2113بدايات عاـ 

قانونية السابعة واستصدار تشريعات متوافقة مع معايير كوبنياجف، غير اف الحزمة ال
ـ كانت نقطة التحوؿ االقوى 31/7/2113التي صادؽ عمييا البرلماف التركي في 

في العالقة بيف العسكرييف والمدنييف داخؿ مجمس االمف القومي وامانتو العامة، 
حيث استيدفت الحد مف دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية مف خالؿ 

 نونية.تقميص وضعيتو الدستورية والقا

وأمانتو العامة محوريف  يولقد تناولت التعديالت الخاصة بمجمس االمف القوم
يفضياف كالىما الى تقميص وضعية المؤسسة العسكرية داخؿ الحياة السياسية 
التركية، وىما الغاء ىيمنة المؤسسة العسكرية عمى بنية مجمس االمف القومي، 

 وتقميص سمطات المجمس التنفيذية.

( مف قانوف مجمس االمف القومي وأمانتو العامة، فتـ 15فقد تـ تعديؿ المادة )
إلغاء البند الخاص بوجوب تعييف االميف العاـ لمجمس االمف القومي مف بيف اعضاء 



القوات المسمحة برتبة فريؽ اوؿ/ فريؽ اوؿ بحرية، لتنص بعد تعديميا عمى إمكانية 
 اـ لممجمس.تولي شخصية مدنية لمنصب االميف الع

وبالفعؿ، بأنتياء فترة والية االميف العاـ لممجمس تـ تعييف "محمد البوجاف" في 
، ليكوف بذلؾ اوؿ شخصية مدنية تتولى منصب االميف 2114اغسطس/ آب  17

 العاـ لمجمس االمف القومي.

وبتعديؿ المادة الخامسة ايضًا اصبح انعقاد المجمس الدوري مرة كؿ شيريف 
(، 13( و)4كؿ شير، كما اف التعديؿ الذي جرى عمى المادتيف ) بداًل مف مرة

قد قمص بشكؿ واضح مف ىذا مف القانوف  19، 14، 9وكذلؾ إلغاء المواد ارقاـ 
 سمطات المجمس وامينو العاـ.

فقد تـ تعديؿ المادة الرابعة التي كانت تكمؼ مياـ المجمس وامانتو العامة 
القوى الوطنية، وكذلؾ متابعة اوضاع الدولة  بالمتابعة والتقييـ الدائـ لعناصر

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتقنية انطالقًا مف اف المجمس ىو 
الحامي لمنظاـ الدستوري، والقائـ عمى توجيو القيـ الوطنية نحو المبادئ االتاتوركية 

وزراء بآرائو ثـ عمى رسـ وتطبيؽ سياسة االمف الوطني، والقياـ بأخبار مجمس ال
 ينتظر ما يسند اليو مف مياـ ليقوـ بتنفيذىا ومتابعتيا.

وبيذه الكيفية يكوف مجمس االمف القومي وأمانتو العامة قد تحوؿ الى جياز 
 .ةالتنفيذياستشاري وفقد الى حد كبير وضعيتو 

( التي تحدد مياـ االمانة العامة لمجمس االمف القومي 13كما اف المادة رقـ )
تـ تعديميا عمى نحو جعميا تفقد دورىا الرقابي ومبادرتيا في إعداد قرارات مجمس قد 

االمف القومي ووضع الخطط والمشروعات لموزارات والييئات والمؤسسات، لتصبح 



ميمة االمانة العامة لمجمس االمف القومي قاصرة فقط عمى " تنفيذ ما يكمفيا بو 
 المجمس مف مياـ".

فقد سحب مف االمانة العامة لمجمس  19، 14،  9اـ أما إلغاء المواد أرق
االمف القومي حقيا في الحصوؿ عمى المعمومات والوثائؽ السرية بكؿ درجاتيا عند 

 طمبيا مف الوزارات والمؤسسات العامة والييئات ورجاؿ القانوف.

( مف قانوف الجياز المحاسبي التي 31كما تـ اجراء تعديؿ عمى المادة رقـ )
ي الكوادر العسكرية مف الخضوع لمرقابة المالية، لتصبح المؤسسة العسكرية كانت تعف

 وكوادرىا خاضعيف إلشراؼ ومراقبة الجياز المركزي لممحاسبات.

 131عمى المادة  2114مايو / آيار  7كما تـ اجراء تعديؿ دستوري بتأريخ 
ي داخؿ الخاصة بالمجمس االعمى لمتعميـ حيث تـ الغاء عضوية الجنراؿ العسكر 

مجمس ادارة المجمس االعمى لمتعميـ، وبتعديؿ دستوري آخر في اغسطس/ آب 
تـ الغاء الفقرة الخاصة بعضوية الجنراؿ العسكري داخؿ اتحاد االذاعة  2114

، وبيذا اصبح ، وألوؿ مرة المجمس االعمى لمتعميـ، واتحاد االذاعة والتميفزيوف
 اـ، دوف وجود اي رقيب عسكري.مؤسستيف مدنيتيف بالمعنى الت والتميفزيوف

وشممت التعديالت الدستورية والقانونية ايضًا السماح برفع الدعاوى القضائية 
لزاـ العسكرييف  الستجواب  باألدالءومقاضاة الجنراالت القدامى بشأف قضايا الفساد، وا 

بالتصريحات االعالمية فقط في المجاالت التي تتناوؿ الشأف العسكري واالمني، 
إشراؼ السمطة المدنية ايضًا، وكذلؾ تـ الغاء امكانية محاكمة المدنييف داخؿ  وتحت

 المحاكـ العسكرية.

زاء كؿ ىذه التعديالت التي جرت عمى وضعية الجيش ومف ثـ دوره في  وا 
الحياة السياسية، وبفضؿ النجاحات التي احرزتيا حكومة حب العدالة والتنمية عمى 



ارجية توارى الجيش في ثكناتو واستسمـ لوضعيتو مختمؼ الجبيات الداخمية والخ
الجديدة،  واكتفى بدوره العسكري، وال سيما وانو قد احرز خالؿ تمؾ الفترة نجاحات 
عسكرية في مواجية حزب العماؿ الكردستاني، ما حقؽ لو استعادة ىيبتو ومانتو لدى 

 الشعب التركي.

لخارجية عبد اهلل غوؿ غير اف قرار حزب العدالة والتنمية بترشيح وزير ا
لمنصب رئيس الجميورية قد اثار مخاوؼ رئاسة االركاف، ودفعيا لنشر بياف عمى 

أبدت فيو تخوفيا عمى مصير   2117ابريؿ/ نيساف  27موقعيا االلكتروني في 
الجميورية العممانية بيد انيا وفي اليوـ التالي مباشرة قامت بسحب ىذا البياف بعد 

ردوغاف بوجوب اف تمتـز رئاسة االركاف بحدود مياميا. ويمكف ية ألجتصيح شديد الم
القوؿ اف ىذا "االنذار االلكتروني" كاف آخر مناوشات المؤسسة العسكرية ألعادة 

 ممارسة دورىا السياسي.

وأماـ انحسار قدرة الجيش عمى التدخؿ السياسي اتجو العممانيوف المتطرفوف 
رية لمقياـ بأنقالب قضائي ىذه المرة ضد نحو مؤسسة قضائية ىي المحكمة الدستو 

وحرماف  بقياـ المدعي العاـ برفع دعوى إغالؽ الح الؿحزب العدالة والتنمية مف خ
مف قياداتو مف مزاولة العمؿ السياسي، وفي غمرة دراسة المحكمة الدستورية ليذه  71

في الدعوى كانت الحكومة قد وضعت يدىا عمى اكبر وأخطر قضية تشيدىا تركيا 
 عصرىا الحديث، وىي قضية "ارجنكوف".

لـ تكف قضية ارجنكوف مجرد منظمة ارىابية تنشط لالغتياؿ ىنا او محاولة 
انقالب ىناؾ، اذ اف االعضاء المتيميف بقيادتيا وتنفيذ نشاطات مسمحة وجرائـ كانوا 
 ينتموف الى شرائح مختمفة مف المجتمع، مف اعالمييف واقتصادييف ومفكريف واساتذة

 جامعات ونقابييف،... الخ.



واالىـ اف اثنيف مف كبار الجنراالت المتقاعديف الذيف كانوا في مواقعيـ 
الرسمية الى ما قبؿ ثالث سنوات فقط، كانوا عمى رأس المنظمة، وأظيرت 
التسجيالت الصويتة التي ُسربت مواقؼ فضائحية لرئيس اركاف سابؽ، بيدؼ التدخؿ 

نتخاب عبد اهلل غوؿ رئيسًا لمجميورية، ثـ اكد قرار والضغط عمى النواب لمنع ا
انو ال توجد تسوية او صفقة بيف   2119مارس/ آذار  11االدعاء الرسمي في 

يمة رسميًا الى جنراليف: خورشيد طولوف تالجيش والحكومة حيث وجو االدعاء ال
تكاب وشينير اراويغور بتزعـ المنظمة والسعي الى القياـ بأنقالبات عسكرية وار 

 جرائـ..

وتعد ىذه القضية تطورًا ميمًا، بؿ ويمكف القوؿ انيا طفرة في سياؽ مآالت 
وضعية الجيش التركي ودوره في الحياة السياسية، اذ إنو، ولممرة االولى، يخضع 
جنراالت عسكريوف في تركيا لمحاكمات مدنية بتيمة تزعـ منظمة ارىابية، والقياـ 

 تدبير االغتياالت لمشخصيات السياسية.ارىابية، وتخريبية، و  ؿبأعما

وبينما تتواصؿ التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالتنظيـ االرىابي "ارجنكوف" 
تـ الكشؼ عف وثيقة موقعة مف قبؿ عقيد  2119في الثاني عشر مف يونيو/ حزيراف 

ركف يدعى " تشيتشؾ دورسوف" ، وتشتمؿ ىذه الوثيقة عمى خطة لإلطاحة بحزب 
لتنمية وتصفية حركة "فتح اهلل كولف" االسالمية مف خالؿ تدبير عدد مف العدالة وا

المكائد والدسائس، مثؿ اخفاء اسمحة ومتفجرات في مراكز تمؾ الجماعة، ثـ مداىمة 
ىذه المراكز الحقًا ، وتوجيو تيمة االرىاب لمجماعة ومؤسساتيا، والربط بينيا وبيف 

ـ تؿ وسائؿ االعالـ الموالية لمجيش يحكومة حزب العدالة والتنمية، ثـ ومف خال
قناع الرأي العاـ بأف الحكومة ستار ليذه الجماعة االرىابية،  تشويو صورة الحكومة وا 
وىو ما دفع الحكومة الى العـز عمى التحقيؽ في ىذه القضية، ووضع حد لمحاوالت 

 الجيش زعزعة استقرار البالد.



عديؿ بعض مواد قانوف العقوبات وعميو، استصدرت الحكومة تشريعًا جديدًا بت
ويقضي ىذا التعديؿ بعدـ امكانية  8/7/2119صادؽ عميو رئيس الجميورية في 

محاكمة المدنييف اماـ المحاكـ العسكرية، ويسمح بمحاكمة العسكرييف اماـ القضاء 
المدني في القضايا التي تخص امف الدولة، وفي ظؿ ىذا االصرار مف قبؿ الحكومة 

االركاف التركية نفسيا في مأزؽ شديد، حيث ستجر التحقيقات الييا وجدت رئاسة 
جنراالت كبار داخؿ الجيش، وباتت في نظر الشعب مؤسسة ارىابية تعادي 
الديمقراطية بعد اف كانت مثاؿ الشرؼ والتضحية مف اجؿ الوطف. وىو ما دفع رئيس 

لمناقشة ىذا االمر االركاف وقادة افرع القوات المسمحة في اجتماع عقوده خصيصًا 
الى الدفاع عف انفسيـ دفاعات مطولة والتأكيد عمى انيـ جزء مف ىذه الدولة، والزعـ 
بأف ثمة تنظيمات تحاوؿ النيؿ مف المؤسسة العسكرية وسمعتيا ، ودعت الحكومة 

 الى اف تقؼ معيا لمحاربة كؿ مف يحاوؿ تشويو سمعة الجيش التركي.

نجد مطالبات مف جيات واحزاب مدنية بوجوب وعمى ذات الوتيرة مف التزامف 
( والتي 1982إلغاء المواد الدستوري الموضوعة في الدستور التركي الحالي )دستور 

الحصانة  الكاممة وتحوؿ دوف مساءلتيـ عما  1981تكفؿ لقادة االنقالب العسكري 
 اقترفوه مف جرائـ خالؿ فترة الحكـ العسكري.

قد  ،ؿ كنعاف ايفريف قائد االنقالب العسكريومف المثير لمدىشة اف الجنرا
 لؾ سأنتحر".ذصرح في تعقيبو عمى ىذه المطالب بقولو: "انو لو تـ 

ويمكف رسـ مالمح المشيد الراىف عمى النحو اآلتي: قادة عسكريوف ضالعوف 
في مؤامرات ضد الحكومة وقد يمثموف لممحاكمة في ظؿ التشريع الجديد، وحكومة 

ًا ىذه المرة عمى عدـ غض الطرؼ عف مؤامرات الجيش وتنظيـ عازمة عزمًا اكيد
ارجنكوف ضدىا فيؿ تركيا اآلف عمى عتبة مرحمة جديدة تقفز بيا نحو ساحة 
ديمقراطية ارحب، يخضع فييا الجيش تمامًا لمسمطة المدنية، وتنكسر فييا تمامًا ثقافة 

 .االنقالب العسكري، وتتحوؿ تركيا الى دولة عممانية حقيقية؟



وأخيرًا، فيمكف القوؿ اف جيود حكومة حزب العدالة والتنمية لموفاء بمعايير 
ص وضعية الجيش القانونية ودوره السياسي يكوبنياجف كاف ليا اثرىا الضالع في تقم

 داخؿ مجمس االمف القومي.

غير اف ذلؾ كمو ال يدفعنا الى القوؿ بأف عيد تدخؿ الجيش في السياسة قد 
ننا الجـز بو فقط، ىو اف عيد االنقالبات العسكرية في تركيا بات ، فإف ما يمكىولّ 

في ذمة التأريخ اما حؽ تدخؿ الجيش في الحياة السياسية فال يزاؿ مكفواًل لو في 
الحالي لحماية مبادئ الجميورية، ولذلؾ فإف جود حزب العدالة  1982دستور 

عسكرية في مكانيا ضع المؤسسة الو والتنمية الحالية لسف دستور مدني جديد و 
 الدستوري الصحيح وفؽ معايير النظـ الديمقراطية الحقيقية.

 الطابعالفصل 

 أزمة اهلوية يف تركيا..

ساىمت التطورات السياسية والثقافية التي مرت بيا المجتمعات في مراحميا 
التأريخية المختمفة في تشكيؿ عناصر اليوية لدييا ، وتتمثؿ الركائز االساسية التي 

ـو عمييا ىوية االفراد والمجتمعات والدوؿ في الديف والمذىب والقومية والمغة تق
وااليدولوجيا والتأريخ والجغرافيا. وتعتبر التطورات الثقافية والسياسية التي مرت بيا 

والتي افرزت في  -الدولة العثمانية في نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف
 اىـ عامؿ قد اثر في تكويف اليوية التركية المعاصرة. -ركيةالنياية الجميورية الت

وتعتبر القضايا المتعمقة باليوية والمرجعية مف بيف اىـ القضايا التي بدأت 
تظير في عقد الثمانينات واخذت دفعة قوية مع بداية التسعينات، وقد ساىمت في 

نظرية "نياية ظيورىا تطورات سياسية واقتصادية وثقافية متداخمة، وعمى عكس 
التأريخ" التي قدميا فرنسيس فوكوياما بعد انتياء الحرب الباردة وغيرىا مف النظريات 
التي بينت تفوؽ الديمقراطية الميبرالية والسوؽ الحرة وما ارتبط بيا مف رموز سياسية 



واقتصادية وثقافية، فقد شيد العالـ في العقديف االخيريف تطورات متسارعة تتعمؽ 
الثقافية والسياسية اثرت عمى النظاـ العالمي ككؿ، وقد فرضت ىذه التطورات باليوية 

ضرورة االعتراؼ بأىمية الحضارات والثقافات االخرى عمى المستوى الداخمي 
والخارجي لمدوؿ. ولـ تكف تركيا في معزؿ عف ىذه التطورات، فقد ظيرت عمى 

ة والعرقية، ومقابؿ الضغوط المستوى الداخمي مطالب وصراعات تتعمؽ باليوية الديني
التي طالب بظيور ىذه اليويات في بناء الدولة، اتخذت الدولة طابعًا محافظًا 
ومتشددًا يرتكز عمى محوري القومية والعممانية المتشددة في مواجية الحركات الثقافية 

 والسياسية التي تسعى الى التغيير.

تي تعاني مف حالة تأـز في صموئيؿ ىنتنغتوف تركيا اكثر الدوؿ ال رلقد اعتب
 (The Torn Countries)اليوية، وقد وصفيا بأنيا مف جممة "الدوؿ الممزقة"  

مف الغرب رغـ اف تأريخيا وثقافتيا وتقاليدىا ليست  اً التي يحاوؿ قادتيا جعميا جزء
 بالغربية. 

فقد عبر في كتابو  اوغمو داما المفكر التركي وزير الخارجية الحالي احمد داو 
"العمؽ االستراتيجي" عف خطورة ازمة اليويةالتي يعيشيا المجتمع التركي، وشبيو 
وىو ينسمخ عف إرثو التأريخي وموقعو الجغرافي كحاؿ الشخص المصاب بمرض 
انفصاـ الشخصية، حيث يحمؿ الشخص المصاب بيذا المرض افكارًا وتخيالت ال 

 تنسجـ مع الواقع الذي يعيش فيو.

 لتركيا عوامل الهوية الثقافية والسياسيةاواًل: 

واالرث التأريخي،  ةجغرافيقائمة عمى الاليوية الثقافية والسياسية لتركيا 
والمبادئ القومية والعممانية التي تتبناىا الدولة، وعالقة الديف بالدولة، واالقميات 

 العرقية والدينية الموجودة فييا.
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يشكؿ العامؿ الجغرافي عنصرًا ىامًا في تشكيؿ اليوية الثقافية والسياسية ألي 
دولة، وتعتبر اليوية ألي بمد ما عنصر ربط بيف المعطيات الثابتة التي تدخؿ في 

متغيرة ل، التأريخ، السكاف، والثقافة، وبيف المعطيات اةمعادلة القوة لدييا وىي الجغرافي
تدخؿ في ىذه المعادلة: االقتصاد، التكنولوجيا والقدرة العسكرية، ولذلؾ فإف  التي

الدوؿ التي تستطيع اف تستثمر خصائصيا الجغرافية بشكؿ جيد وتنسجـ مع ىذه 
الخصائص، ال بد اف ترى اآلثار االيجابية ليذا االنسجاـ، اما الدوؿ التي لـ تستطع 

سياسية ال بد انيا ستعاني مف ازمات ىوية االنسجاـ مع خصائصيا الجغرافية والجيو 
 عمى المستوى الداخمي والخارجي.

وتحتؿ تركيا موقعًا جغرافيًا متوسطًا بيف القارات الثالث: اآلسيوية واالوروبية 
واالفريقية، واغمب مناطؽ تركيا تقع في منطقة جنوب غرب آسيا والتي تسمى 

وروبية في المنطقة التي تسمى "اناضوؿ"، وتدخؿ تركيا في جنوب شرؽ القارة اال
كيا" في شبو جزيرة البمقاف، ولذلؾ فإف تركيا مف الناحية الجغرافية دولة آسيوية ا"تر 

واوروبية، كما تعتبر دولة شرؽ اوسطية في نفس الوقت، وتقع تركيا عمى حافة احد 
المسيحي، كما تشكؿ المنطقة والعالـ الفصؿ بيف العالـ االسالمي  طاىـ خطو 

الجغرافية التي تقع فييا تركيا نقطة تقاطع ليويات ثقافية متعددة، فتتقاطع فييا الثقافة 
االوروبية مف جية الغرب، والثقافة الروسية مف الشماؿ، والثقافة االسيوية مف 
الشرؽ، والثقافة العربية مف الجنوب، ولذلؾ فقد ساىمت ىذه الجغرافيا في تكويف 

لتركيا مف خالؿ التفاعؿ السياسي والثقافي ليذه الحضارات  اليوية الثقافية والسياسية
كما انيا اثرت في تكويف صورة ممونة مف التمايز  ،عمى ىذه االرض عمى مر التأريخ

 العرقي والديني داخميا.



كما اف وجود تركيا عمى الخط الفاصؿ بيف آسيا واوروبا مف الناحية 
صة لمعب اكثر مف دور ثقافي وسياسي، الجيوثقافية والناحية الجيوسياسية منحيا فر 

وقد حمميا في الطرؼ المقابؿ أعباء ومسؤوليات تتأرجح بيف اليويات االوروبية 
واآلسيوية  والشرؽ اوسطية، كما اف الموقع الذي تحتمو تركيا في اوروبا مّيد الطريؽ 

يوية اماميا لمدخوؿ في مفاوضات االنضماـ لالتحاد االوروبي ليتسنى ليا اكتساب ال
 االوروبية بطابعيا الرسمي.
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اف اىـ عامؿ تأريخي يميز الثقافة السياسية في تركيا عف غيرىا مف 
المجتمعات، ىو اف ىذه الدولة كانت مركزًا لحضارة اسالمية قامت ببناء نظاـ 
سياسي تمثؿ بالدولة العثمانية وعّمر عدة قروف، وقامت ىذه الحضارة عمى عناصر 

قافية متعددة يقع في مقدمتيا االسالـ والثقافة اآلسيوية لالتراؾ والتراكمات الحضارية ث
امتزجت في بناء الدولة العثمانية وقد عممت الظروؼ السياسية  يلمثقافات االخرى الت

التي انيت عيد الدولة العثمانية عمى جعؿ وريثتيا الجميورية التركية تتبنى حمواًل 
ة مع الحضارات والمراكز السياسية االخرى، وقد اثر ىذا عمى تمغي عالقة المجابي

البنية السياسية لمدولة مع مرور الزمف كما ادى الى تغيير البنية االجتماعية 
 والسيكولوجية لمثقافية السياسية لممجتمع.

وقد تأثرت الدولة التركية الحديثة بالتيارات القومية والعممانية التي ظيرت بعد 
في اوروبا والتي ازدادت حدتيا بعد الثورة الفرنسية، وبالتالي فأف  عصر التنوير

التحوؿ الجذري الذي تعرضت لو الدولة مف االمبراطورية العثمانية الى الجميورية 
التركية المستقمة التي قامت عمى نمط الدولة القومية في اوروبا، والتغييرات الثقافية 



كويف ىوية جديدة لممجتمع التركي تميؿ والسياسية التي تمت ذلؾ قد ساىمت في ت
 الى النمط الغربي.

وقد وصؼ الدكتور احمد داود اوغمو عممية التحوؿ التي رافقت إنشاء الدولة 
التركية الحديثة بػ "االنكسار التأريخي" الذي لـ يتعرض لو اي مجتمع آخر، والذي 

 ساتو.سبب ازمة بيف النظاـ السياسي الجديد وبيف ىوية المجتمع ومؤس
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كاف ينظر الى الدولة العثمانية عمى انيا الكياف الشرقي االسالمي الذي يواجو 
الغرب المسيحي، وقد بقي ىذا المفيـو سائدًا حتى انييار الدولة العثمانية وقياـ 

العالقة ما بيف الديف والدولة مف عيد ، اما التحوؿ الجذري في ةالدولة التركية الحديث
الخالفة العثمانية الى عيد الجميورية، فقد ساىمت فيو عدة عوامؿ سياسية وثقافية، 
ابرزىا تأثر النخبة السياسية التي وجدت في اواخر الدولة العثمانية بفكر الحركات 

فكرة التي تبنت  -وفي فرنسا عمى وجو الخصوص -القومية/ العممانية في اوروبا
فصؿ الديف عف الدولة، والظروؼ السياسية التي ظيرت بعد الحرب العالمية االولى 

اخرجت بريطانيا وفرنسا كدولتيف عظيمتيف ساىمتيا في تشكيؿ اليوية السياسية  يوالت
 .لمدوؿ التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية

" )جد االتراؾ( لقد ظير مصطفى كماؿ باشا الذي لقب فيما بعد بػ "اتاتورؾ
كقائد عسكري وزعيـ منتصر مف خالؿ حرب االستقالؿ التركي، وقد تسمـ قيادة 
الدولة التركية الحديثة سائرًا عمى منيجيف متوازييف، االوؿ: العممانية المتشددة، 
والثاني: القومية التركية، ففي عيده تـ الغاء الخالفة، واالعالف رسميًا عف عممانية 



، وتـ حذؼ مادة في دستور الجميورية تشير الى اف ديف الدولة الدولة التركية
التي تحولت فيما بعد الى عقيدة سياسية دعيت  -االسالـ، وبناء عمى ىذه المنيجية

عاشت تركيا مراحؿ عانت خالليا مف عمميات التجريد مف العناصر  -"بالكمالية"
بصبغة قومية واضحة، الثقافة االسالمية في كافة المستويات، كما صبغت الدولة 

ونتيجة لذلؾ فقد حصؿ في الدولة ردود افعاؿ مف االتجاىات االسالمية والتحررية 
ومف القوميات االخرى مف اجؿ اثبات وجودىا ، وما تزاؿ الدولة التركية تعيش حتى 
وقتنا الحاضر الديناميكيات الناتجة عف الشد والجذب بيف سياسة الدولة 

 صائص الثقافية لممجتمع التركي.العممانية/القومية والخ
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مة حلقد ظير مفيـو "الوطف" في ادبيات عمـ السياسة وعمـ االجتماع في مر 
التشكؿ الجديد لممجتمعات مع نياية القرف الثامف عشر وبداية القرف التاسع عشر 
والتي كونت دوال عمى اساس قومي عمماني، وقد كانت القومية التركية العنصر 

 امتمكيااالساسي في تكويف الجميورية التركية، ورغـ التعددية الثقافية والعرقية التي 
دولة العثمانية اال اف الدولة التركية الحديثة قد اقصت المجتمع التركي  كميراث مف ال

جميع ىذه العوامؿ  وتبنت نموذجًا يقـو عمى اساس القومية التركية والتغرب 
العمماني، وىذا ىو المصدر االساسي ألزمات اليوية العرقية والدينية الذي ظيرت 

 منذ تأسيس الجميورية التركية حتى وقتنا الحاضر.

الغالبية العظمى مف سكاف الدولة وتصؿ نسبتيـ الى اكثر  يشكؿ المسمموف
% مف السكاف، وال تتوفر في تركيا حاليًا إحصاءات رسمية حوؿ عدد 99مف 

االقميات الدينية والعرقية المختمفة، واعتبارًا مف التعداد السكاني الذي نظـ سنة 
ي تبيف لغة الت الفقراتفقد الغت الجية المسؤولة عف التعداد السكاني  1965

المواطف االـ او عرقو او دينو، كما ال تتوافر دراسات عممية يوثؽ بيا لبياف االعداد 



مف غير المواطنيف مف  -الدقيقة ليذه االقميات،. وبصفة عامة فإنو يوجد في تركيا
االقميات التالية: القوقازيوف، االكراد، الالز، الغجر، العرب، البوشناؽ،  -اصوؿ تركية

االلباف، االرمف، السرياف، الييود، الرـو االرثوذكس،اليزيديوف، كما يوجد في  البمغار،
تركيا طوائؼ تصنؼ عمى اساس اليوية المذىبية، مف اىميـ اتباع الطائفة العموية، 

 واتباع المذىب الجعفري.

 

 

 عممانية الدولة والمجتمعالصراع بين  ثانيًا:

الثقافية والسياسية بعد تاسيس بعد التغير الجذري الذي تعرضت لو اليوية 
الجميورية التركية، فرضت النخبة الحاكمة سيطرتيا عمى الحياة السياسية لمدولة 
ورغـ عمميات التغير المرحمية التي شيدتيا الحياة السياسية التركية اال اف مراحؿ 
التغير ىذه ظمت اسيرة الحدود والمعايير التي وضعيا الجيش الذي بدأت مالمح 

قياداتو تتجو الى التغريب والعممانية منذ اواخر العيد العثماني، ولذلؾ يمكف  اتجاه
دور المؤسسة العسكرية اصبح يتعدى موضوع الدفاع عف البمد، ليتمركز  فالقوؿ بأ

 باالضافة الى ذلؾ حوؿ المحافظة عمى النظاـ السياسي الذي تتبناه النخبة العممانية.

 . مرحمة التغريب 2

الثالثة االولى مف عيد الجميورية بظيور دولة الحزب الواحد  اتسمت العقود
وىو حزب الشعب الجميوري وىي الفترة التي تمتد مف بداية التأسيس حتى نياية عقد 

مف القرف الماضي، وكاف الحزب يقوـ عمى المبادئ "الكمالية" التي تستند  األربعينات
لالفكار المضادة بدخوؿ الساحة  عمى االفكار القومية والعممانية، ولـ يتـ السماح

السياسي فظيرت المعارضات الشعبية التي ثارت عمى القومية ممثمة بالثورات 



الكردية وحركات المعارضة االسالمية التي عارضت التوجو العمماني، وقد تعرضت 
تركيا في ىذه الفترة الى حركة تغريب راديكالية بدأ تأريخيا في فترة سابقة في الربع 

ر مف القرف التاسع عشر، وطبقت مبادئيا بشكؿ فعمي في ظؿ الممارسات التي االخي
ظيرت مع تأسيس الجميورية، وقد تبنت ىذه الحركة فكرة االنسالخ عف التأريخ 

 بشكؿ جذري.
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شيدت الفترة التي امتدت مف عقد الخمسينات حتى بداية عقد الثمانينات 
عمميات صعود وىبوط حادة فيما يتعمؽ باالنفتاحات الديمقراطية، وقد عممت التيارات 

ش يالديمقراطية عمى فتح المجاؿ اماـ العناصر الثقافية لمظيور بشكؿ نسبي لكف الج
كاف يتدخؿ بعد كؿ فترة تغيير عف طريؽ احداث انقالب عسكري بذريعة المحافظة 

ريعة اف ىذه االحزاب قد ارتكبت مخالفات تيدؼ عمى اليوية العممانية لمدولة، وبذ
الى تغير المبادئ القومية والعممانية )الكمالية( التي تسير عمييا الدولة، وقد تمثمت 
االحداث االكثر تراجيدية بإعداـ رئيس الوزراء عدناف مندريس بعد انقالب عسكري 

اء االجراءات ، وكاف مندريس قد وعد قبؿ فوزه باالنتخابات بالغ1961حصؿ سنة 
العممانية الصارمة التي اتخذىا سمفو عصمت اينونو والتي كاف مف بينيا جعؿ اآلذاف 
وقراءة القرآف الكريـ بالمغة التركية واغالؽ المدارس الدينية، وبعد فوزه قاـ مندريس 
بإلغاء ىذه االجراءات حيث اعاد االذاف الى العربية وأدخؿ الدروس الدينية الى 

امة وفتح اوؿ معيد ديني، وفتح المجاؿ اماـ تأسيس مراكز تعميـ القرآف المدارس الع
الكريـ، كما قاـ عممية بتنمية شاممة في تركيا شممت تطوير الزراعة وافتتاح المصانع 



وتشييد الطرقات والجسور والمدارس والجامعات، وبعد محاكمة صورية تـ سجف 
ـ عمى رئيس الحكومة مندرسيف وعدد رئيس الجميورية مدى الحياة، فيما حكـ باالعدا

 مف وزراءه بتيمة السعي لقمب النظاـ العمماني وتأسيس دولة دينية.

 . العثمانية الجديدة وأزوال4

باالنتخابات العامة  (Ozal)فاز حزب الوطف االـ الذي يرأسو تورغوت أوزاؿ 
ورية في ليتولى بعد ذلؾ تشكيؿ الحكومة، وكاف رئيس الجمي 1983التي اجريت عاـ 

، وخالؿ 1981ذلؾ الوقت الجنراؿ كنعاف ايفريـ قائد االنقالب الذي حدث عاـ 
حكمو أظير أوزاؿ تعاطفًا شديدًا مع النشاطات االسالمية واستقطب الى جانب حزبو 
مريدي الطرؽ الصوفية الذيف كاف ليـ دور مؤثر في  فوزه لممرة الثانية في انتخابات 

زبو الحاكـ وجوىا اسالمية سياسية معروفة، وقد ، وضـ في قيادات ح1987عاـ 
توسعت في عيد اوزاؿ المدارس الدينية ودخؿ االسالميوف حقؿ الثقافة واالعالـ، 
حيث اصدروا صحفًا واسسوا دورًا لمنشر ومحطات خاصة لإلذاعة والتمفزة. ويالحظ 

ى تأثير والتي تحتوي عم (Ozal)ف توجيات السياسة الداخمية والخارجية ألوزاؿ أب
-1987تيار النزعة العثمانية الجديدة كتيار ظير وتصاعد في الفترة ما بيف عامي 

، قد حاولت تطوير سياسة تنسجـ مع الوضع الدولي الذي ظير في الظروؼ 1993
الديناميكية لمرحمة ما بعد الحرب الباردة، يشابو الوضع الذي شيدتو الدولة العثمانية 

العمؿ عمى إعادة بناء الدولة بشكؿ يتالءـ مع في عيد االصالحات مف خالؿ 
الوضع الدولي القائـ والعمؿ عمى تشكيؿ ىوية سياسية وثقافية جدية تعمؿ عمى 
تقميص دور العامؿ القومي الذي اخذ ييدد الدولة ، وتبني موقفًا انتقائيًا يحاوؿ اف 

سياسية جديدة،  يوائـ بيف القيـ الغربية والقيـ التأريخية في إطار البحث عف ثقافة
 والعمؿ عمى التكامؿ مع النظاـ االوروبي والتركي.

 . اربكان والتوجهات االسالمية:5



ساىمت الظروؼ الداخمية والخارجية التي ظيرت بعد انتياء الحرب البادرة 
في بروز النزعة االسالمية في المجتمع التركي، والتي انعكست بشكؿ ايجابي عمى 

بيا حزب الرفاه ويشكؿ حكومة ائتالفية مع حزب  ليفوز 1996انتخابات عاـ 
الطريؽ القويـ، اتجيت حكومة اربكاف الى ترسيخ اليوية االسالمية لممجتمع التركي، 

ومنظمة حمؼ شماؿ االطمسي، واتجيت  األوروبيومعارضة االنضماـ لالتحاد 
قامة عالقات استراتيجية مع ال دوؿ حكومتو لمسعي ألقامة سوؽ اسالمية مشتركة وا 

 االسالمية.

وقد اجبرت حكومة اربكاف عمى االستقالة بذريعة مخالفتيا لمبادئ عممانية 
الدولة، واصدر الجيش مذكرة اعمف فييا اف الدولة ستقـو بعدة اجراءات لحماية امف 

 الدولة وعممانيتيا ومنيا:

 اغالؽ قسـ مف دور القرآف. -

 تجميد نشاطات اعضاء حزب الرفاه -

 الشرعي لإلناث )خمارس الرأس او الحجاب( في المؤسسات الرسمية.منع المباس  -

وبعد حظر حزب الرفاه تـ تأسس حزب الفضيمة كمسمى جديد لو، وقد برز 
في حزب الفضيمة تياراف: احدىما تقميدي بقيادة رجائي كوتاف، واآلخر تجديدي بقياد 

وعبد اهلل غوؿ، وقد نتج عف ىذا قياـ رجب طيب اردوغاف   رجب طيب اردوغاف
ورفقاءه مف اعضاء الحزب السابؽ باالنشقاؽ عف حزب الفضيمة، وتكويف حزب 

 جديد اسمو حزب العدالة والتنمية.

 . حزب العدالة والتنمية6



، 2111أسس رجب طيب اردوغاف ورفاقو حزب العدالة والتنمية في صيؼ 
، ووضع اعضاء الحزب جميع التجارب 2112بات عاـ وفاز الحزب في انتخا

الماضية التي مرت بيا االحزاب السياسية نصب اعينيـ، حيث مر اعضاؤه بفترة 
عصيبة في النصؼ الثاني مف عقد التسعينات ومطمع القرف الجديد، وقد تطمعوا الى 
ع تكويف حزب جديد يتعمـ مف دروس الماضي ليستطيع اف يوازف بيف ىوية المجتم

 الثقافية وسمطة الدولة ومتغيرات السياسة الخارجية.

وقد اتخذ الحزب وصؼ "الديمقراطي المحافظ" كيوية سياسية لو، وىو بذلؾ 
يسعى الى تحقيؽ الحريات التي منع منيا المجتمع والتي تتعمؽ بيويتو الثقافية، كما 

الحزب بخطوات انو يؤكد في نفس الوقت عمى التزامو بمرجعيتو الثقافية، وقد سار 
توافقية الى حد ما، توازف بيف سعيو ألنتزاع الحقوؽ المتعمقة بثقافة المجتمع وبيف 
 مبادئ الديمقراطية والظروؼ العممانية والقانونية لمدولة، ومتطمبات السياسة الخارجية.

شيدت تركيا عممية  2112ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية باالنتخابات عاـ 
وقانوني، كما انيا شيدت تطور نسبيًا فيما يتعمؽ بالحريات، وتفيمًا تغيير دستوري 

اكبر فيما يخص المسألة الكردية واالرمنية والعموية، والشأف الداخمي عمومًا، اما فيما 
يتعمؽ بالشؤوف الخارجية فقد تصالحت تركيا مع جميع دوؿ جوارىا، كما سعت 

بة مع الدوؿ العربية، واتجيت نحو تبني حكومة العدالة والتنمية الى اقامة عالقات طي
موقؼ فاعؿ في القضايا االقميمية ودعـ القضية الفمسطينية، فعمى سبيؿ المثاؿ 

فوزىا باالنتخابات حيث  رأقامت الحكومة التركية عالقات مع حركة حماس فو 
استقبؿ حزب العدالة والتنمية القائد السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ في انقرة سنة 

، كما وقفت الحكومة التركية الى جانب لبناف وفمسطيف خالؿ الحرب 2116
االسرائيمية عمييما، اما فيما يتعمؽ بالعالقات التركية االمريكية فقد استمرت العالقة 
االستراتيجية بينيما، لكف فترة حكـ حزب العدالة والتنمية امتازت بأتباع سياسة 



عالقتيا مع الواليات المتحدة مع  حكيمة سعت مف خالليا الى اف ال تتعارض
 مصالحيا االقميمية  والدولية االخرى.

لكف الحكومة التركية التي يقودىا حزب العدالة والتنمية، قد تصادمت في عدة 
مسألة الحجاب التي  ايبالجيش والمحكمة الدستورية، ومن قضايا مع الدولة ممثمة

مؤسسات الرسمية، لكف المحكمة  اتخذ البرلماف التركي قرارًا بالسماح بو في ال
الدستورية أعادت حظره مف جديد، وكذلؾ القضايا المتعمقة بمساواة طمبة مدارس  
االئمة والخطباء بغيرىـ مف الطمبة في الدخوؿ لمجامعات، وقد وصمت االزمة بيف 
الحزب والدولة الى ذروتيا مع فتح دعوى لحظر الحزب لدى المحكمة الدستورية في 

لكف المحكمة قررت االحتفاظ بو  2118ر مارس / آذار مف سنة منتصؼ شي
واالكتفاء بقرارات تحذيرية . وتعبر االوساط العممانية في تركيا عف خوفيا المتزايد مف 
سعي حزب العدالة والتنمية الى تغيير الوجو العمماني لمجميورية التركية، وقد قاموا 

ـ، بعد الشعبية الكبيرة التي حازىا بتنظيـ مسيرات مف اجؿ لفت النظر الى وجودى
 حزب العدالة والتنمية في تركيا.

 نضمام الى االتحاد االوروبيواال الهوية  ازمة ثالثًا:

اف عدـ وجود حدود فصؿ جغرافية واضحة بيف آسيا واوروبا جعؿ مف 
حدود موضوعية ألوروبا، وبقي مفيـو اوروبا مفيومًا نسبيًا يرتبط  عالصعب وض

لدينية والثقافية والسياسية عمى مر التأريخ . ففي مرحمة الحرب الباردة عمى بالعوامؿ ا
ربية الى حد كبير، وتـ نعت غسبيؿ المثاؿ، كاف مفيوـ اوروبا ينطبؽ عمى اوروبا ال

مناطؽ وسط وشرؽ اوروبا التي بقيت في بنية حمؼ وارسو بمصطمح الشرؽ، اما بعد 
ف دوؿ شرؽ اوروبا تحت منظومة االتحاد انييار االتحاد السوفياتي ودخوؿ عدد م

الى حد كبير ليشمؿ جزءًا كبيرًا مف اوروبا الشرقية،  االوروبي فقد تغير مفيـو اوروبا
ويرجح بأف السبب االساسي في بقاء تركيا خارج مظمة االتحاد االوروبي حيث تمتمؾ 



لديف في مقدمتيا ا األوروبيةتركيا خصائص ثقافية تجعميا مختمفة عف الدوؿ 
 والتأريخ.

والتي  1959لقد تقدمت تركيا لعضوية المجموعة االقتصادية االوروبية سنة 
تعرؼ اليـو بأسـ االتحاد االوروبي، وتقدمت بطمب العضوية الكاممة لممجموعة 

، وتـ االعالف عف اف تركيا دولة مناسبة لدخوؿ 1987االقتصادية االوروبية سنة 
، وقد اعتبر مجمس االتحاد 1997بورغ سنة االتحاد االوروبي في قمة لوكسم

تركيا دولة مرشحة لعضوية االتحاد  1999االوروبي الذي انعقد في ىمسنكي سنة 
االوروبي كغيرىا مف الدوؿ االخرى دوف تفريؽ، وبدأت المفاوضات الرسمية لدخوؿ 

نصؼ اكثر مف ، وحتى وقتنا الحاضر امضت تركيا 2115االتحاد االوروبي سنة 
وىي تحاوؿ الدخوؿ في ىذه المنظمة دوف اف تسفر جيودىا عف نتائج فعمية، قرف 

ورغـ اختالؼ درجة الحماس نحو االنضماـ لالتحاد االوروبي بيف االحزاب التركية 
الحاكمة  اال اف جميع حكوماتيا لـ توقؼ سير عممية التكامؿ مع ىذا االتحاد، بما 

ممت افكارًا تخالؼ توجيات الدولة في ىذا فيو حزب الرفاه واالحزاب اليسارية التي ح
 االطار.

اما السياسة التي اتبعتيا حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه االنضماـ لالتحاد 
، فيي سياسة ممفتة 2112االوروبي بعد اف وصمت الى الحكـ عقب انتخابات عاـ 

رة لمنظر، فرغـ اف اصوؿ ىذا الحزب ترجع الى االحزاب التي كانت تخالؼ فك
االنضماـ لالتحاد االوروبي، اال اف حكومتو ابدت سعيًا حثيثًا نحو التكامؿ مع 
االتحاد االوروبي، وعد بعض المراقبيف اف حكومة حزب العدالة والتنمية اكثر 

 الحكومات التي ابدت حماسًا في ىذا المجاؿ.

 : ازمة الهوية واالقميات العرقية والدينيةرابعاً 



 االزمة الكردية -2

" المسألة الكردية" مف المسائؿ االساسية التي رافقت الدولة التركية منذ  دتع
فترة تأسيس الجميورية التركية حتى يومنا ىذا، فقد بدأت ثورات االكراد عمى فترة 
تأسيس الجميورية التركية حتى يومنا ىذا، فقد بدأت ثورات االكراد عمى توجيات 

لجميورية بفترة وجيزة، وقد قاموا بسبع عشرة ثورة الدولة القومية العممانية بعد تأسيس ا
" وقد اتجيت ىذه االزمة تنحو منحًا امنيًا خطير اعتبارًا 1938- 1925بيف عامي "

 مف عقد الثمانيات بعد ظيور حزب العماؿ الكردستاني.

وقد تفاقمت ىذه المسألة شيئًا فشيئًا مع اليجرة القسرية ومع ارتفاع معدالت 
وؿ السريع الى المدف وشعور االكراد بأنتقاص الدولة لحقوقيـ الثقافية . البطالة والتح

ويطالب االكراد بمنحيـ الحريات بما فييا استخداـ المغة وحرية الرأي ، كما يطالبوف 
الدولة بمنحيـ المواطنة الكاممة مف حيث المساواة في االمتيازات التي تقدـ لممواطنيف 

منيـ فتطالب بإقامة دولة كردية عمى االراضي  اآلخريف، اما الجيات المتطرفة
 التركية وتيديد نظاـ الدولة التركية.

وتعد التجربة الكردية في شماؿ العراؽ مف اىـ المراحؿ المؤثرة في المسألة 
الكردية حتى وقتنا الحاضر، فبعد اف حقؽ اكراد شماؿ العراؽ بعد مدة طويمة مف 

ؽ أصبح لدييـ نفوذ وتأثير عمى االكراد الزمف مكاسب سياسية ميمة داخؿ العرا
الموجوديف في تركيا وسوريا وايراف، والحقيقة اف في حاؿ عدـ إتباع سياسة مناسبة 
تجاه ىذه القضية مف المحتمؿ اف تنفتح عمى تركيا ازمات كبيرة عمى المستوى 

أي البعيد، ورغـ جميع التحوالت التي مرت بيا ىذه االزمة خالؿ ربع قرف مازاؿ الر 
فحسب، واصبحت  إلرىابلالعاـ التركي يتناوؿ ىذه القضية عمى انيا قضية مكافحة 

االزمة الكردية مع مرور الزمف تأخذ ابعادًا أكبر تصعب إدارتيا، وتقؼ عائقًا أماـ 
 اآلفاؽ المستقبمية لمدولة.



 . االزمة االرمنية3

الدولة العثمانية بدأت االزمة االرمنية بالظيور في الفترة االخيرة مف عيد 
عندما ظيرت مطالبات داخمية وخارجية تتعمؽ بحقوؽ االعراؽ واالدياف االخرى في 
الدولة بعد ظيور النزعات القومية في اواخر عيد الدولة العثمانية، ويدعي االرمف 
بأنيـ تعرضوا لمذابح تطيير عرقي في نياية الدولة العثمانية، كما يدعي االتراؾ بأف 

 اموا بمجازر جماعية في حؽ المواطنيف االتراؾ قبؿ ىذه الفترة.االرمف قد ق

يعتبر الجدؿ الذي يثار حوؿ ىذه القضية بيف االعتراؼ بحدوثيا وعدمو مف 
اىـ المواضيع التي تسببت في احداث ازمات عمى الصعيديف الداخمي والخارجي في 

حالؼ وقعت الدولة عدة تركيا، وبعد انييار الدولة العثمانية وانيزاميا اماـ دوؿ الت
مف بينيا معاىدة سيفر  1921 -1919اتفاقيات مع ىذه الدوؿ بيف عامي 

(Treaty of Sevres)  وقد طالبت ىذه الدوؿ بضماف حقوؽ االقميات العرقية
والدينية ، ومف ضمنيا الطائفة االرمنية وقد تـ تصنيؼ االرمف كأقمية دينية، وفي 

التي وضعت الخطوط العريضة لشكؿ  (Treaty Of Lausanne)معاىدة لوزاف  
، تـ التركيز عمى ضرورة االعتراؼ بحقوؽ االقميات 1923الجميورية التركية سنة 

غير المسممة في تركيا، لكف ىناؾ ادعاءات بأف الجميورية التركية قد خالفت ىذه 
 المعاىدة ومنعت ىذه االقميات مف حقوقيـ.

الرمنية بوجو خاص بتسييالت اكبر مف وتطالب االقميات الدينية واالقمية ا
يابي في مجمس االمة التركي حيث انو لـ يدخؿ في االنتخابات ناجؿ زيادة تمثيميا ال

االخيرة مجمس االمة التركي ايا مف النواب غير المسمميف، كما يطالبوف برفع الحظر 
دة عف حرية استخداـ المغة في مؤسسات التعميـ ووسائؿ االعالـ، وتدريس العقي

الخاصة بيـ في المدارس الرسمية وفتح مؤسسات تعميمية دينية لتأىيؿ رجاؿ الديف 
وظائؼ دينية بعندىـ حيث تعاني الطائفة مف نقص في رجاؿ الديف الذيف يقوموف 



في الكنائس، ويطالبوف بعدـ كتابة ديف المواطف في اليوية الشخصية، كما يطالب 
حؽ الكتاب الذيف عبروا عف آراءىـ في االرمف بوقؼ االعتقاالت التي تمت في 

المسألة االرمنية، حث انو يتـ اعتقاؿ كؿ مف يموح بموافقتو عمى حدوث المذابح 
مف قانوف  311االرمنية، ويقولوف اف المحاكـ التركية تستخدـ بشكؿ مزاجي المادة 

تقاؿ العقوبات التي تنص عمى تحريـ تحقير القومية التركية، والتي يتـ مف خالليا اع
الصحفييف والمفكريف وغيرىـ مف المواطنيف، واغمبيـ مف االكراد واالرمف، كما 
يشتكي االرمف مف اليجمات التي تتعرض ليا الكنائس مف قبؿ بعض المواطنيف، 

 والعبارات التي وصفت بأنيا عنصرية مف قبؿ قيادات الجيش التركي.

لالقميات غير  كما تدعي االقميات بأف ىناؾ إقصاء ضمنيًا وغير رسمي
المسممة عف الخدمة في الجيش وقوات االمف، والمناصب الرفيعة في الدولة، ومف 

وثمانيف محافظًا تركيًا ال يوجد اي محافظ غير مسمـ، كما اف ىناؾ شكاوي  بيف واحد
ناىج الدراسية في المدارس التي يدعى بأنيا تسيء الى القوميات واالدياف متتعمؽ  بال

الرمف، كما يشتكي العديد مف االرمف وغير المسمميف مف التيديدات االخرى ومنيا ا
 والمضايقات الكالمية التي يتعرضوف ليا عمى المستوى العاـ والشعبي.

كما اف ىناؾ شكاوي تتعمؽ "بأستيالء"  البمديات عمى االمالؾ االرمنية، وقد 
، وضع 2117ذكر التقرير الصادر عف المجموعة العالمية لحقوؽ االقميات لعاـ 

االقميات في تركيا وتحدث عف جوانب سمبية تتعمؽ بوضع ىذه الجماعات آخرىا قتؿ 
بسبب موقفو مف القضية االرمني.  (Harnt Dink)موطف تركي مف اصؿ ارمني 

لكف التقرير تحدث في نفس  الوقت عف جانب ايجابي في نفس القضية وىو 
بية كبيرة ألستنكار ىذه الحادثة، التعاطؼ الشعبي مع ىذه القضية وخروج مسيرة شع

ويضيؼ التقرير بأف الحكومة التركية قد حققت خطوات ميمة في مجاؿ مطالب 
االقميات في عيد حزب العدالة والتنمية مف اجؿ تحقيؽ المواصفات االوروبية، حيث 



تعتبر قضايا االقميات وفي مقدمتيا القضية االرمنية مف اىـ المواضيع التي يركز 
 التحاد االوروبي في  مفاوضات العضوية لتركيا.عمييا ا

وعمى الصعيد الخارجي فإف الدولة التركية تتحسس مف اي قرار او تصريح 
مف شأنو اف يموح باالعتراؼ بمسألة التصفية العرقية التي يدعى بأنيا حصمت 
لألرمف في نياية عيد الدولة العثمانية، وعمى سبيؿ المثاؿ فقد ظيرت ازمة سياسية 

عمى اثر موافقة البرلماف الفرنسي عمى قبوؿ  2111نسا سنة ر يف تركيا وفب
االدعاءات االرمنية بخصوص عمميات القتؿ الجماعي التي تعرضوا ليا في نياية 
العيد العثماني وتعريفيا بأنيا عمميات تطيير عرقي اودت بحياة حوالي مميوف 

 ىا مف باريس.ونصؼ ارمني، وقد احتجت تركيا عمى ذلؾ واستدعت سفير 
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أشارت معاىدة لوزاف الى حقوؽ االقميات غير المسممة في تركيا، ولـ تشر 
المعاىدة الى وجود اقميات اسالمية مثؿ الطائفة العموية، واتجيت تركيا كذلؾ الى 

بأنيا  1992، واعمنت تركيا سنة عدـ وصؼ اتباع الطائفة العموية والجعفرية باالقمية
ال تعترؼ بوجود اقميات في تركيا غير االقميات التي ذكرت في معاىدة لوزاف 

، لكف تركيا قد اجبرت وبشكؿ عممي 1925واالتفاقية التي عقدتيا مع بمغاريا سنة 
عمى االعتراؼ باالقميات االخرى عمى المستوى الداخمي والخارجي نتيجة الضغوطات 

 والخارجية. الداخمية

وتشترؾ الطائفة العموية مع مواطني الدولة اآلخريف في جانب المغة والعرؽ 
ولذلؾ يرفض المثقفوف المنتسبوف لمطائفة العموية نعتيـ باالقمية، لكف عقيدة المذىب 
وعباداتو تختمؼ بشكؿ كبير عف عقيدة وعبادات السنة الذيف يشكموف اغمبية السكاف 

كبيرًا مف ابناء الطائفة العموية يميموف الى االبتعاد عف اليوية  في تركيا، كما اف قسماً 



مف اجؿ استطالع آراء ابناء الطائفة  2115االسالمية، ففي دراسة اجريت سنة 
 العموية حسب اليوية الدينية التي ينتموف اليا ظيرت النتائج التالية:

المواطنيف فقد  ونتيجة لالختالفات المذىبية بيف ابناء ىذه الطائفة وغالبية
طالبوا بنوع مف االمتيازات فيما يتعمؽ بحقوقيـ الدينية، فتطالب الطائفة العموية 
بالسماح ليـ ببناء اماكف العبادة الخاصة بيـ بحرية اكبر ودعميا مف الدولة كما 

مف دروس الديف  ئيـابنا ءيسمح لمسنة، وتطالب بعض الجيات العموية بإعفا
نيـ يروف اف ىذه الدروس موجية اكثر لمسنة، وتطالب ة في المدارس ألياالجبار 

جيات اخرى ممثمة لمطوائؼ العموية بإبقاء دروس الديف مع إضافة مواضيع تفصيمية 
تتعمؽ بالمذىب العموي، وقد قامت الحكومة التركية مؤخرًا باالستجابة الى بعض 

 مطالب ىذه الجماعة.

يعمموف في القطاع العاـ يطالب العمويف بزيادة عدد االشخاص الذيف 
وخصوصًا في المناصب الرسمية الرفيعة مثؿ الحكاـ االداريوف، وقد طالب االتحاد 
االوروبي مف تركيا احداث بعض التغييرات القانونية لفسح مجاؿ اكبر مف الحرية 

 اماـ اباء الطائفة العموية.

تي واجيت تعتبر القضايا المتعمقة باليوية عمى رأس المعضالت االساسية ال
حتى اليوـ، وتعتبر التطورات  ايالدولة التركية الحديثة منذ نشأتيا ومازالت تواجي

الثقافية والسياسية التي مرت بيا الدولة العثمانية في نياية القرف التاسع عشر وبداية 
يف مف اىـ العوامؿ التي اثرت في تكويف ىوية الدولة التركية المعاصرة، ر القرف العش

واالرث التأريخي، والمبادئ القومية  يةعوامؿ متعددة مف بينيا الجغرافوقد ساىمت 
والعممانية التي تتبناىا الدولة ، وعالقة الديف بالدولة ، واالقميات العرقية والدينية 
الموجودة فييا، في تكويف اليوية الثقافية والسياسية ليا، فوجود تركيا عمى الخط 

حية الجيوثقافية  والناحية الجيوسياسية منحيا فرصة الفاصؿ بيف آسيا واوروبا مف النا



لعب اكثر مف دور ثقافي وسياسي، وقد حمميا في الطرؼ المقابؿ اعباء ومسؤوليات 
تتأرجح بيف اليويات االوروبية واآلسيوية والشرؽ اوسطية، كما اف الدولة التركية 

مية قامت ببناء تتميز عف غيرىا مف الدوؿ، في انيا قد كانت مركزًا لحضارة اسال
 .وداـ عدة قروفنظاـ سياسي تمثؿ بالدولة العثمانية 

وقد سارت الدولة التركية الحديثة منذ بداية تأسيسيا بإدارة اتاتورؾ عمى 
منيجيف متوازييف، االوؿ: العممانية المتشددة، والثاني : القومية التركية، وبناء عمى 

ة سياسية دعيت "بالكمالية" عاشت تركيا ىذه المنيجية التي تحولت فيما بعد الى عقيد
مراحؿ تجريد مف عناصر الثقافة االسالمية في كافة المستويات، كما صبغت الدولة 
بصبغة قومية واضحة، ونتيجة لذلؾ فقد ظيرت ردود افعاؿ مف االتجاىات االسالمية 

وما والتحررية ومف القوميات االخرى مثؿ االكراد واالرمف مف اجؿ اثبات وجودىا، 
تزاؿ الدولة التركية تعيش حتى وقتنا الحاضر الديناميكيات الناتجة عف الشد والجذب 

 بيف سياسة الدولة العممانية/ القومية والخصائص الثقافية لممجتمع التركي.

ورغـ عمميات التغير المرحمية التي شيدتيا الحياة السياسية التركية منذ عقد 
ف مراحؿ التغير ىذه قد ظمت اسيرة الحدود الخمسينات في القرف الماضي، اال ا

عممت التيارات الديمقراطية عمى فتح المجاؿ اماـ  دقلوالمعايير التي وضعيا الجيش و 
العناصر الثقافية لمظيور بشكؿ نسبي لكف الجيش قد تدخؿ بعد كؿ فترة تغيير عف 

 ة.ة المحافظة عمى اليوية العممانية لمدولعطريؽ احداث انقالب عسكري بذري

فقد شيدت تركيا  2112ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية باالنتخابات عاـ 
عممية تغيير دستوري وقانوني، كما انيا شيدت تطورًا نسبيًا فيما يتعمؽ بالحريات 
وتفيمًا اكبر فيما يخص المسألة الكردية واالرمنية والعموية، والشأف الداخمي عمومًا، 

ة فقد اتخذت انطباعات اكثر ايجابية عف الصورة اما فيما يتعمؽ بالشؤوف الخارجي
التركية مف قبؿ دوؿ الجوار والعالـ العربي واالسالمي واالتحاد االوروبي، كما 



، وقد تبنت يميةماإلقاتجيت الحكومة التركية الى تبني موقؼ فاعؿ في القضايا 
يعيشيا المجتمع، حكومة العدالة والتنمية مقاربات جديدة لمحد مف ازمة اليوية التي 

ويمكف تمخيص اىـ التطورات التي ظيرت عمى السطح فيما يخص موضوع ازمة 
 اليوية التركية منذ تسمـ حزب العدالة والتنمية الحكـ بالنقاط التالية:

اسي الذي ينتمي الى اليوية االسالمية عمى السطح، فرغـ يظيور الوجو الس -أ 
مح لو بأف يشير الى خصائصو اف حزب العدالة والتنمية ال يعمف او ال يس

االسالمية ، اال اف اليوية االسالمية التي تتمثؿ في فكر وسموكيات اعضاء 
الحزب وجذورىـ الحزبية التي تعود الى حزب الرفاه، ال تجعؿ مجااًل لمشؾ 
بأف الشعب التركي قد اختار  الحزب الذي يمثؿ اليوية االسالمية ولو لـ 

 يعمف عنيا بشكؿ رسمي.
عمى االعتراؼ بحقوؽ االقميات وتمبية مطالبيـ، فقد شيدت فترة تسمـ  العمؿ -ب 

حزب العدالة والتنمية انفتاحات ديمقراطية ميمة، تمثمت بإزالة العوائؽ اماـ 
حريات االقميات بشكؿ نسبي، وفتح المجاالت اما مقاربات اخرى في سبيؿ 

 حؿ االزمة الكردية واالزمة االرمنية.
زف في عالقات تركيا مع الواليات المتحدة االمريكية العمؿ عمى احداث توا -ج 

واالتحاد االوروبي مف جية، وعالقاتيا مع العالـ العربي واالسالمي مف جية 
اخرى، وقد شيدت فترة تسمـ حزب العدالة والتنمية مواقؼ ايجابية ومصيرية 
ا مع قضايا العالـ العربي واالسالمي، ساىمت في تغيير الصورة السمبية لتركي

التي عرفيا العالـ العربي واالسالمي في القرف  يعمى الصعيد السياس
الماضي، وقد حاولت تركيا في ىذه الفترة كذلؾ اف تظير نفسيا كدولة فاعمة 

 ومشاركة في صنع القضايا االقميمية وقضايا العالـ االسالمي.



كي في ولذلؾ يمكف القوؿ بأف التغيرات الجذرية التي يتعرض ليا المجتمع التر 
ألف يتمثؿ تراثو الثقافي،  المجتمعالوقت الراىف تمثؿ حالة طبيعية في سعي ىذا 

وىي الطريؽ الوحيدة التي يمكف مف خالليا اف يتعافى مف مشكالت اليوية لديو، 
فأزمة اليوية التي يعيشيا المجتمع التركي ناتجة عف عدـ انسجاـ بيف المعطيات 

وبيف الواقع السياسي والثقافي والقانوني الذي يفرض التأريخية والثقافية والجغرافية 
عمى المجتمع، ولذلؾ فإف الميمة االساسية لحزب العدالة والتنمية في الوقت الراىف 
ىي التخفيؼ مف تشدد العممانية وغمواء القومية المتيف سببتا االزمات السياسية 

صوصًا وتصريحات والثقافية في الدولة، لكف ىذه الميمة ال يبدو انيا سيمة، خ
جنراالت الجيش وتمويحات المحاكـ الدستورية ال تنفؾ ميددة سير اصالحات 
الحكومة، وبالرغـ مف ىذا اال انو يمكف القوؿ بأف المجتمع التركي في طريقو الى 

ة، ويمكف لمتغيير ئتمثؿ حالة استثنائية طار  رالتغيير، ومحاوالت حرفو عف ىذا التغيي
دولة التركية في الثمث االوؿ مف القرف الماضي اف يعود الذي شيدتو ال الجذري

 بدياللمظيور وبشكؿ معاكس وبحدة اقؿ مرة اخرى في الثمث االوؿ مف ىذا القرف 
اليوية الثقافية التي تـ تيميشيا في الفترة السابقة يتـ العمؿ عمى إعادتيا بإرادة  عف 

 الشعب مرة اخرى في ىذه المرحمة.

  



 الثامن الفصل

 التعديالت الدضتورية يف ظل حكم حسب العدالة والتنمية

التركي القيـ الدستورية الحديثة، فقد حافظ ىذا  1982ال يعكس دستور  اوال: 
الدستور بشكؿ اساسي عمى مركزية الدولة ذات الطابع االستبدادي، واخفؽ في تمبية 

ستور لتمبية لتعديؿ الد لإلصالحمتطمبات المجتمع، لذا سعت االحزاب المؤيدة 
المطالب االجتماعية المختمفة، وجعؿ حزب العدالة والتنمية مف صياغة الدستور 

يًا، وحاوؿ إجراء ثالثة عشر تعدياًل عمى الدستور، كاف ىناؾ سالجديد ىدفًا اسا
الى االتحاد االوروبي  االنضماـدافعاف رئيساف وراء التعديالت: محاولة تركيا 

رة، في ىذا السياؽ، عززت التعديالت مف الحقوؽ واالزمات الدستورية المتكر 
والحريات الفردية في تركيا. واصبح الدستور اليـو نّصًا قانونيًا خضع لتغييرات كبيرة 
عمى مّر السنوات ألنشاء آليات اكثر فعالية لحماية الحقوؽ والحريات الفردية، ومع 

 ذلؾ ال تزاؿ حاجة تركيا لوضع دستور جديد ممحة.

تخدـ غرضيف رئيسيف: اواًل: تحديد مف يمارس السمطة بصفة عامة  الدساتير
وتحت اي ظرؼ مف الظروؼ، فيي توفر بنية الحكـ، وتنظـ االدارة، والحدود ، 
والعالقات بيف المؤسسات التي لدييا صالحية ممارسة السمطة الحكومية. ثانيًا: 

 الحقوؽ والحريات الفردية. يةتيدؼ الدساتير الى ضماف وحما

حقوقًا متأصمة  رتستند النظريات الدستورية الحديثة الى فكرة اف لدى البش
عالمية ىناؾ حقوؽ تعد اساسًا لمطالب اخالقية تيدؼ الى تعزيز الحياة االجتماعية 

، ويتوقع اف مثؿ ىذه (xlix)بالموافقة الشعبية، وتمثؿ االساس لشرعية النظـ السياسية
وتحمي الشعوب مف سمطة الحكومات التي مف الدساتير، تقر ىذه الحقوؽ العالمية، 

 الممكف اف تنتيؾ حقوؽ االنساف.



سمطة  ىفي ىذا السياؽ فأف الدستور عبارة عف وثيقة رسمية تتمتع بأعم
قانونية لحماية حقوؽ وحريات االفراد، وفرض قيود قانونية عمى االجراءات 

الدستور ىو استبداؿ والمعامالت السيادية عمى ىذا النحو، فإف الغرض االساسي مف 
الحكـ التعسفي بحكومة تعطي االولوية لسيادة القانوف، وتقيد السمطة بقواعد مختمفة، 

االعتراؼ دستوريًا بالحقوؽ االساسية وحمايتيا و  وكذلؾ اآلليات القانونية والمؤسسية
نشاء محاكـ مستقمة عمى انيا  خضاع السمطة الحكومية لبعض القواعد القانونية ، وا  وا 

 ضماف النيائي لجميع الشروط المذكورة اعاله".ال

في اف  -ساريا الذي ال يزاؿ  1982لالسؼ، اخفؽ الدستور التركي لعاـ 
يتوافؽ مع القيـ الدستورية الحديثة، وال سيما اذا اخذ بعيف االعتبار النص االصمي 

 1982لمدستور يوضح ذلؾ ما يأتي: السمطة الحكومية التي وضعت دستور عاـ 
رت حماية مصمحة الدولة بداًل مف الفرد، وفضمت سمطة الدولة عمى الحريات اختا

مع تعارض في عدد مف النصوص تضمف تالدستور  وصالفردية، ومف ثـ ، فأف نص
 1982مبادئ الحكـ الديمقراطي وسيادة القانوف، وبينما كاف االساس في دستور 

، عّدت الدولة رىذا المنظو  فرض قيود ، كانت الحريات استثناءات ليذه القاعدة، مف
شيئًا مقدسًا ، بداًل مف كونيا اداة، واستندت شرعية الحكومة الى فكرة وجود "الدولة 

" في مقابؿ إرادة الشعب، وانتيؾ الدستور المبدأ االوؿ مف سيادة ةييالمقدسة/ االل
ـ القانوف الخاص بإخضاع االعماؿ الحكومية لممراجعة القضائية، واقر سمطة المحاك

الى القضاء المدني في البالد، ومف ثـ عزز نظاـ الوصاية  باإلضافةالعسكرية، 
 العسكرية.

في شكمو االصمي  1982مف الممكف اف نستنتج اف دستور عاـ  وباختصار"
ال يعد دستورًا ضامنًا، يحد مف التصرفات التعسفية لمحومة ويصوف الحريات وفقًا 



ؾ ، يمثؿ الدستور الحالي دستورًا زائفًا يسعى الى لمفمسفة الدستورية، لكف بداًل مف ذل
 .(l)تعبئة الحكومة عمى نحو فعاؿ، وليس تقييد سمطتيا"

 2893محركات التغيير في دستور ثانيًا: 

حياة سياسية عمى غرار االيديولوجية الرسمية،  1982رسـ دستور عاـ 
بناء مجتمع اكثر وسعى ألنشاء مجتمع متجانس، وعرقؿ كافة الجيود الرامية الى 

ليبرالية، عمى ىذا النحو، كاف مف المستحيؿ اف يظؿ مثؿ ىذا الدستور دوف تعديؿ 
واف يتـ االلتزاـ بقيمو االساسية. وجيت فئات اجتماعية عديدة انتقادات شديدة 
لمدستور منذ دخولو حيز النفاذ وطالبو بأجراء تعديالت، ومف ثـ بدأت الحكومات 

لنص االصمي بعد فترة وجيزة مف اعتماده، وعّدؿ المشرعوف المتعاقبة في تعديؿ ا
 .1987مرة منذ التعديؿ االوؿ في عاـ  21، 1982دستور عاـ 

ستعادة ال1982كانت ىناؾ اسباب رئيسة وراء محاوالت تعديؿ دستور عاـ 
الحكـ المدني في البالد تطمب رفع بعض القيود التي فرضتيا الدولة عمى المجتمع، 

، نقؿ السمطة 1981كما اف المجمس العسكري الذي جاء الى السمطة بأنقالب عاـ 
، فقط بعد اف 1983الى  حكومة مدينة عف طريؽ االنتخابات البرلمانية في عاـ 

ئمة، وحظر جميع اشكاؿ النشاط السياسي اغمؽ  جميع االحزاب السياسية القا
المدني، ودوف ادنى شؾ، لـ يقض اصالح الحكومة المدنية عمى نفوذ المجمس 
عادة ظيور المنظمات المدنية  العسكري بشكؿ تاـ ومع ذلؾ، فأف اجراء االنتخابات وا 

الذي كاف  1982اسيـ في توجيو االنتقادات الى دستور  -وانتعاش الحياة السياسية
ابة تجسيد لسمطة الجيش، نتيجة ليذه التطورات، عّدؿ المشرعوف بعض مواد بمث

الدستور، او الغو االجزاء التي فرضت قيودًا عمى السياسة الديمقراطية، عمى سبيؿ 
التي منعت مجموعة  4الغى المادة  1987المثاؿ، التعديؿ االوؿ لمدستور، في عاـ



واصبح الساسة المحظوريف قادريف  مف السياسييف السابقيف مف ممارسة السياسة.
 .1981عمى ممارسة النشاط السياسي مرة اخرى، كما كانوا قبؿ سبتمبر 

وعالوة عمى ذلؾ، فإف رياح العولمة خارج حدود تركيا عززت مف المطالب 
المتعمقة باليوية في البالد، حتى التسعينات، ظمت التعديالت الدستورية مسألة تيـ 

ية والسياسييف فقط، لكف مع صعود العولمة في التسعينيات، بعض الدوائر االكاديم
دفع استبعاد الجماعات المحرومة واليويات المعزولة في جميع أنحاء العالـ اؿ كسر 
صمتيـ ، تركيا ايضًا، شيدت تداعيات مختمفة مف ىذا االتجاه العالمي الجديد، 

لسياسي، وقمعيـ، الناس مف مختمؼ اليويات الثقافية الذيف تجاىميـ النظاـ ا
واستبعدىـ ارتقوا الى مستوى الحدث وتحدوا االوضاع الراىنة، مف ثـ تطورت مسألة 
التعديالت الدستورية ، لتشغؿ الرأي العاـ، وتجاوزت االوساط االكاديمية والسياسية، 
طالبت المجتمعات الكردية والعموية وغير المسممة، وغيرىـ مف المجتمعات حكوماتيـ 

بيوياتيـ وتوسيع حرياتيـ ، وكانت الوسيمة الوحيدة لتمبية ىذه المطالب باالعتراؼ 
الشعبية ىي تعديؿ الدستور. أخيرًا، سعت تركيا لممشاركة في االتحاد الجمركي 

، واستدعى ىذا حتمًا إعادة النظر في ىيكميا األوروبيواالنضماـ الى االتحاد 
االتحاد االوروبي تطوير نظاـ القانوني، وكاف مف اىـ الشروط االساسية لعضوية 

سياسي ديمقراطي يحتـر حقوؽ االنساف، واضطرت تركيا، في خضـ عممية الترشيح 
لالنضماـ، لرفع معاييرىا الديمقراطية لتتوافؽ مع المعايير االوروبية، ضماف 
الديمقراطية وسيادة القانوف استتبع بالضرورة مجموعة متنوعة مف االصالحات 

ادى توثيؽ  لقد. 1982ف البد مف اجؿ تحقيقيا تعديؿ دستور عاـ المؤسسية التي كا
العالقات بيف تركيا واالتحاد االوروبي الى التعديالت الدستورية والتغييرات القانونية، 

 1998كاف االتحاد االوروبي مؤثرًا خالؿ التعديالت الدستورية بيف عامي  لقد



العامؿ الخارجي المؤثر وراء  ، وفي ىذا السياؽ، اصبح االتحاد االوروبي2116و
 التحوؿ الديمقراطي في تركيا وعمؿ "كحافز ألرساء الديمقراطية" في البالد.

 2893حزب العدالة والتنمية ودستور ثالثًا:

الذي اخفؽ في اف يعكس الحقائؽ االجتماعية لممجتمع  1982دستور عاـ 
كاف موضع انتقادات  -التركي، وتطمعات البالد والتطورات العالمية في ذلؾ الوقت

شديدة مف مختمؼ الجيات منذ اعتماده وحاولت االحزاب السياسية االصالحية تعديؿ 
مف اجؿ تمبية المطالب المتزايدة لممجتمع ، وبالمثؿ، اعطى  1982دستور عاـ 

حزب العدالة والتنمية االولوية لصياغة دستور جديد بأعتباره بندًا عمى جدوؿ اعمالو 
 شائو.السياسي منذ أن

وفقًا لمحزب، كاف مف الضروري القضاء عمى "قوانيف الدولة" وارساء سيادة 
القانوف مف اجؿ تعزيز الثقة في النظاـ القانوني، والنيوض بالديمقراطية في البالد 

مف اجؿ تحقيؽ  1982وكاف البد اف يحؿ دستور جديد ليبرالي محؿ دستور عاـ 
، كاف عمى الحزب إحراز تقدـ في جيوده االىداؼ المذكورة سابقًا في ىذا الصدد

الرامية الى صياغة دستور جديد، لذا أشار برنامج حزب العدالة والتنمية الى ىذا 
 .اليدؼ 

حزب بإعداد مشروع دستور يتماشى مع متطمبات الشعب، ويتوافؽ السيقوـ )
سييدؼ مع معايير الدوؿ الديمقراطية مف حيث المبادئ الديمقراطية وسيادة القانوف، و 

الى إنشاء "عقد اجتماعي" جديد ستكوف مسودة الدستور وثيقة لمتعبير عف إرادة 
 .(الشعب ومطالبو بإقامة مؤسسات الدولة عمى اساس الديمقراطية

ًا ساحقًا في االنتخابات البرلمانية في عاـ ز حقؽ حزب العدالة والتنمية فو 
اركة في االنتخابات، شّكؿ عبد بالمشنظرًا لعدـ السماح لرجب طيب اردوغاف  2112



كومة الثامنة والخمسوف في ، تعيدت الحاهلل غوؿ اوؿ حكومة لحزب العدالة والتنمية 
محؿ الدستور  يحؿ رئيس الوزراء غوؿ، بإعداد مشروع دستور الجديد " برئاسةتركيا 

نوف . سيعكس مفيـو الديمقراطية وسيادة القاتركياالحالي الذي لـ يعد يمبي احتياجات 
مع  وباألخصقوية، وسيتوافؽ مع المعايير الدولية، لفي ظؿ الشرعية الشعبية ا

معايير االتحاد االوروبي، وسيركز عمى التمسؾ بالحقوؽ والحريات الفردية 
موجزًا وواضحًا ومفيومًا مف ويكوف والديمقراطية التعددية والتشاركية في صميميا 

 حيث الشكؿ.

أللغاء البند الذي حاؿ دوف  اف الدستور، عدؿ البرلم2112في ديسمبر 
ردوغاف في االنتخابات، وسمح لزعيـ حزب العدالة والتنمية في الترشيح في أمشاركة 

، وعقب فوزه في 2113/آذاراالنتخابات البرلمانية في بمدتو سيرت في مارس
 .التي اكدت ضرورة صياغة دستور جديد 59االنتخابات، شكؿ اردوغاف الحكومة الػ 

يد اردوغاف عمى أف الدستور الجديد ليس حكرًا عمى افكار حزب العدالة وتع
سعى لمشاركة كؿ احزاب المعارضة وجميع الفئات االجتماعية. صياغة والتنمية بؿ ي

ليحؿ محؿ الدستور الذي تحتاج افضؿ و الى المستقبؿ  ينقؿ تركياالدستور الذي 
مستقبؿ اطفالنا، دستورنا الجديد  مواده الى التعديؿ مرارًا وتكرارًا سيكوف مف اجؿ

سيعكس فكرة الديمقراطية وسيادة القانوف التي تتمتع بشرعية شعبية قوية، وسيتوافؽ 
مع المعايير الدولية، وال سيما معايير االتحاد  االوروبي، وسيمتـز بالحقوؽ والحريات 

 الفردية ويحافظ عمى الحقوؽ الفردية والحريات.

(، وكذلؾ وثيقة 61( والػ )61العدالة والتنمية الػ )برنامج حكومات حزب اما 
، وتوقعاتيا المستقبمية اوضحت اف اليدؼ ىو 2123 لغايةالرؤية السياسية لمحزب 

، واكدت جميع  الوثائؽ 1982دستور جديد وديمقراطي ليحؿ محؿ دستور  صياغو
تفؽ مع ال ي 1982الخاصة بحزب العدالة والتنمية ، او بحكوماتو، اف دستور عاـ 



العصر ومطالب الشعب، وبينت اف الدستور الحالي خطر عمى تقدـ تركيا، وسمطت 
( 11الضوء عمى الحاجة الماسة لصياغة دستور جديد، ومع ذلؾ، فإنو عمى مدة )

عامًا مف حكـ حزب العدالة والتنمية ، لـ تحقؽ الجيود المبذولة لصياغة دستور 
 جديد النتائج المرجوة لسببيف رئيسييف:

لـ يتمتع حزب العدالة والتنمية بأي سمطة سياسية حقيقية خالؿ فترة واليتو  -1 
( مقعدًا في البرلماف بعد فوزه الساحؽ في 363االولى، فقد حصؿ الحزب عمى )

، وعمى الرغـ مف اف ىذا الرقـ كاف كافيًا مف 2112االنتخابات البرلمانية لعاـ 
ية ألف يضع دستورًا جديدًا ويعرضو لالستفتاء، الناحية القانونية لحزب العدالة والتنم

اال اف الخمفية السياسية التي خرج منيا حزب العدالة والتنمية تجعؿ الجيات الفاعمة 
في السمطة ، مكتب الرئيس، والمحكمة الدستورية ، والجيش ووسائؿ االعالـ 

بحذر، الرئيسة، والجامعات تسمح لمحزب بفعؿ ذلؾ، اقتربت المؤسسات مف الحزب 
ب غياب الثقة الالزمة لممضي قدمًا بوسعت الى تقييد مساحة مناورتو السياسية. وبس

في مثؿ ىذه الظروؼ غير المواتية، تجنب حزب العدالة والتنمية اتخاذ اي خطوات 
 سياسية كبيرة بما في ذلؾ صياغة دستور جديد.

ف في التوصؿ اخفقت االحزاب السياسية التي حصمت عمى مقاعد في البرلما    -2
حصمت  2117الى توافؽ في اآلراء بشأف الدستور، منذ االنتخابات البرلمانية عاـ 

اربعة احزاب سياسية )حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجميوري وحزب الحركة 
القومية، وحزب السالـ والديمقراطية( عمى تمثيؿ برلماني، ولو استطاعت ىذه 

اتفاؽ حوؿ الدستور الجديد لحصؿ مشروع الدستور  االحزاب االربعة التوصؿ الى
عمى موافقة برلمانية بسيولة كبيرة، وبالمثؿ، سيكوف مف السيؿ اف تحظى التغييرات 
المقترحة بالدعـ الشعبي في االستفتاء عمى الدستور، وستقؿ المخاطر السياسية 

ية العممية لجميع االطراؼ المشاركة في ىذه العممية، فبعد الموافقة عمى المنيج



لمصياغة، لـ تتوافؽ االحزاب السياسية عمى وضع مشروع دستور يتفؽ عميو 
االطراؼ كافة، عمى الرغـ مف اف المجموعات البرلمانية لدييا فيـ مشترؾ حوؿ 
الحقوؽ والحريات االساسية، اال اف الجيود المبذولة أليجاد ارضية مشتركة ، حوؿ 

حمية، وسياسات التعميـ التي تؤثر في المجاالت قضايا مثؿ المواطنة، والحكومات الم
 انيا غير قابمة لمتغيير، لـ تؤت ثمارىا. 1982الرئيسة التي اعمف الدستور عاـ 

كانت اماـ حزب العدالة والتنمية طريقة واحدة لمتغمب عمى ىذه العقبة، وىي 
غب تقديـ مشروع الدستور الخاص بو الى البرلماف وعامة الشعب. ومع ذلؾ لـ ير 

الحزب في تحمؿ المخاطر السياسية بمفرده، وتردد في اتخاذ مثؿ ىذه الخطوة، 
واختار الحزب إجراء مناقشات حوؿ الدستور الجديد عمى مدار فترة طويمة مف 

فيما يتعمؽ ببعض المواد التي عّد إلغاؤىا  1982الزمف، وسعى لتعديؿ دستور عاـ 
 امرًا عاجاًل.

تعدياًل عمى دستور عاـ  13لتنمية بإجراء قامت حكومات حزب العدالة وا
ف و مف التعديالت حيز النفاذ وبقيت ثالثة بد 11، ودخمت 2112منذ عاـ  1982

موافقة، ومف بيف التعديالت الثالثة المتبقية، اعمنت المحكمة الدستورية اف احدىا 
 غير دستوري، واعترض البرلماف عمى االثنيف اآلخريف عقب االعتراضات )الفيتو(
الرئاسية، مف بيف العديد مف التعديالت الدستورية التي رعتيا حكومات العدالة 

والتي كاف ليا  2111، و 2117و 2114والتنمية ، سمسمة مف التغييرات في عاـ 
 تداعيات سياسية وقانونية كبيرة.

 

 

 3115تعديالت 



عّدؿ تسعًا مف مواد دستور  2114مايو  7( بتاريخ 5171القانوف رقـ )
 والغى مادة إضافية مف الدستور، عمى ىذا النحو: 1982

 (11/2اسس الضمانات الدستورية لممساواة بيف الجنسيف. )المادة  -

 17/4، 15/2الغى جميع االشارات الى عقوبة االعداـ في الدستور، )المادتاف  -
 (87و 38/9و

 (31 الغى مصادرة اآلالت التابعة لوسائؿ االعالـ ألسباب جنائية )المادة -

حظر عمى المحاكـ إصدار عقوبة االعداـ ومصادرة الممتمكات بشكؿ عاـ.  -
 (38/11)المادة 

سمح بتسميـ المواطنيف االتراؾ الى دوؿ اجنبية فيما يتعمؽ بالجرائـ التي تخص  -
 (38/11محكمة العدؿ الدولية ) 

المادة الغى حؽ رئيس ىيئة االركاف في تعييف عضو في مجمس التعميـ العالي. ) -
131/2) 

 ( 143الغى محاكـ امف الدولة )المادة  -

الغى العقبات الدستورية اماـ المحكمة المختصة بالنظر في خزانة القوات المسمحة  -
 (161)المادة 

القوة الدافعة لتعديالت عاـ  -ؾشمف دوف ادنى  -وكاف االتحاد االوروبي
، كما كاف لتحسف عالقات تركيا مع االتحاد اىمية قصوى لحكومة حزب 2114

العدالة والتنمية، سعى الحزب الى استخداـ االتحاد االوروبي كوسيمة ضغط لمتغمب 
عمى العقبات الداخمية التي وضعتيا المؤسسات في تركيا، وفي الوقت نفسو، تطمب 

ضوية االتحاد االوروبي، تطيير اليياكؿ القانونية مف العناصر غير الحصوؿ عمى ع



الميبرالية والمعادية لمديمقراطية، قاومت حكومة حزب العدالة والتنمية االنتقادات ضد 
التغييرات الديمقراطية، باالعالف اف الحصوؿ عمى العضوية الكاممة في االتحاد 

االستراتيجية فعاليتيا، وحصمت تعديالت االوروبي احد اىدافيا الرئيسة، اثبتت ىذه 
 عمى دعـ حزب المعارضة الرئيس، ومرت مف دوف اعتراضات كبيرة. 2114عاـ 

سيمت العالقات مع االتحاد االوروبي إجراء بعض التغييرات التي كانت تبدو  
المعاىدات الدولية بشأف  2114صعبة نوعًا ما ليذا البمد، مف اىـ تعديالت عاـ 

ليا اسبقية عمى التشريعات الوطنية، عدلت الحكومة  حريات االساسية التيالحقوؽ وال
ألثبات اف المعاىدات الدولية سيكوف ليا االسبقية  1982مف دستور عاـ  91المادة

عمى القوانيف الوطنية، حتى عندما يتناقض االثناف حوؿ الحقوؽ والحريات االساسية، 
لدولية بشأف الحقوؽ والحريات مكانة بيف عمى ىذا النحو، منح التعديؿ المعاىدات ا

الدستور والتشريعات الوطنية االساسية: " ىذا التعديؿ سيؿ االستفادة مف محكمة 
حقوؽ االنساف االوروبية وغيرىا مف االتفاقيات الدولية بشأف الحقوؽ االساسية 

 والحريات لتوسيع مساحة الحريات مف خالؿ القنوات القانونية.

مقترحات تيدؼ الى  2114التعديالت الدستورية لعاـ  كما تضمنت حزمة
تقدمًا  دتعزيز حقوؽ االنساف والديمقراطية وسيادة القانوف في تركيا، وبيذا احرز البم

 كبيرًا نحو التحرر والديمقراطية بعد اعتماد التعديالت المذكورة آنفاً 

  3112تعديالت 

رعتيا حكومة العدالة والتنمية كاف اليدؼ الرئيس لمتعديالت الدستورية التي 
ىو إدخاؿ تحسينات عمى النظاـ السياسي في البالد وفقًا  2116و 2112عامي  بيف

لمعايير االتحاد االوروبي، لتعزيز الحريات، وتوسيع مجاؿ السياسة المدنية جرت 
تعديالت مختمفة بما في ذلؾ إعادة تنظيـ المجمس االعمى لإلذاعة والتمفزيوف، 



ي االشراؼ البرلماني عمى ميزانية الحكومة وخفض الحد االدنى لموظائؼ والتوسع ف
فصاعدًا، ركزت التعديالت الدستورية عمى  2117، ومنذ 25الى  31العامة مف 

الديمقراطية في البالد،  توطيدالتغمب عمى االزمات الدستورية الناشئة عمى حساب 
 فاقمت االزمة. 2117لكف االنتخابات الرئاسية عاـ 

سنوات(  7وبمرور الوقت وصمت والية الرئيس التركي احمد نجدت سيزر )
الى نيايتيا، وتمتع حزب العدالة والتنمية بأغمبية واسعة في البرلماف، االمر الذي 

مف  112سمح لمحكومة بأختيار اي مرشح لتولي أعمى منصب في البالد، المادة 
اف اي مرشح بحاجة الى  الدستور المتعمقة انتخاب رئيس الجميورية تنص عمى

صوتًا(  276صوتًا( في اوؿ جولتيف وبأغمبية يسيرة ) 367ة ثمثي االصوات )ياغمب
في الجولتيف الثالثة والرابعة، عمى الرغـ مف اف المجموعة البرلمانية لحزب العدالة 
والتنمية ال تكتفي ألنتخاب الرئيس المقبؿ لمبالد في اوؿ جولتيف، اال انو بإمكانيا 

 وز بمفردىا في سباؽ الجولة الثالثة او ما بعد ذلؾ.الف

النظاـ السياسي بحيث كاف الرئيس مركز الييكؿ،  1982نظـ دستور عاـ 
ومنح واضعوا الدستور الرئيس سمطات واسعة تتعارض مع روح االنظمة البرلمانية 

لى ؿ اف واضعي الدستور تنبؤوا بأف مف سيتو و الكالسيكية عمى ىذا النحو، يمكف الق
منصب الرئيس في المستقبؿ سيكوف قائدًا عسكريًا او مدنيًا، وعمى صالت وثيقة 
بالجيش، ووزعوا السمطة السياسية وفقًا لذلؾ، لذا فإف واضعي الدستور كانوا السبب 
الحقيقي وراء صالحيات الرئيس الواسعة، حيث توقعوا اف يسيطر الرئيس عمى اي 

ىا الدولة ذات مصداقية، الرئيس السابؽ سيزر، حكومة منتخبة او يعارضيا اف لـ ترا
ايضًا ، حاوؿ بشكؿ متكرر خالؿ فترة واليتو السيطرة عمى حكومة حزب العدالة 

 والتنمية.



رشح حزب العدالة والتنمية وزير الخارجية عبد اهلل غوؿ الذي كاف احد ابرز 
غاف، الشخصيات داخؿ الحزب الحاكـ الى جانب رئيس الوزراء  رجب طيب اردو 

ي سورأى االوصياء الذيف نصبوا انفسيـ االصحاب الشرعييف لمنظاـ اف القصر الرئا
ىو  "آخر معقؿ لمجميورية" ، وتحدوا حكومة حزب العدالة والتنمية عمى جبيتيف في 

، كثفت القوات المسمحة مف الـ"االستس"نفس الوقت، لمنع القصر الرئاسي مف 
، ونشر موقع 2117 / نيسافابريؿ 27خبة في جيودىا، واصدر مذكرة لمحكومة المنت

رئيس اركاف الجيش المذكرة التي ادعت انو لف يتولى منصب الرئيس سوى "سياسي 
عمماني"، وىددت مف يعمؿ ضد "ميمة الجيش الشرعية" في  حماية الجميورية 
العممانية، كانت رسالة الجيش موجية لحزب العدالة والتنمية: اعرؼ مكانؾ واال 

 عواقب وخيمة.ستناؿ 

نفسو. وجادؿ صبيح كنادواوغموا المدعي  وحذا مجمس القضاء االعمى الحذ
عاـ المتقاعد، ومحكمة االستئناؼ العميا، بأف البرلماف يتطمب اغمبية الثمثيف ليس لا

ألنتخاب الرئيس فقط، ولكف ايضًا لكي ينعقد في المقاـ االوؿ، قاطع حزب الشعب 
َ  مع آراء كناد اوغمو الجولة االولى مف ب المعارضة تماالجميوري ونو  اشيًا

االنتخابات الرئاسية في البرلماف، وناشد حزب المعارضة الرئيس المحكمة الدستورية 
 التي قضت بأنياء عممية االنتخابات الرئاسية في البرلماف.

الى  السياسيفي البرلماف النظاـ  ةاوصمت االنتخابات الرئاسية المجيض
حزب العدالة والتنمية ثالث مبادرات لمعالجة الوضع الراىف:  طريؽ مسدود واطمؽ

أوال، الحزب عمى عكس مف سبقوه، لـ يصمت في مواجية مذكرة الجيش، وذكر 
الجيش بأنو استجاب لمقيادة المدنية في البالد، وحذر مف انو لف يتردد في الحفاظ 

ار لمشعب في مف صالحيات. ثانيا، دعت الحكومة الى القر  عمى ما منحو الشعب



انتخابات  اءحؿ االزمة . اخيرًا، عدلت حكومة حزب العدالة والتنمية الدستور ألجر 
 رئاسية مباشرة حتى ال تواجو نفس الصراع في المستقبؿ.

اعترض الرئيس سيزر عمى التعدي الدستوري ، وناشد المحكمة الدستورية 
ذلؾ، قضت المحكمة  عندما اعاد البرلماف اعتماد التعديؿ مف اي تغييرات، ومع

ذلؾ، دعا الرئيس سيزر الى االستفتاء  ىالدستورية بدستورية التعديؿ. ردًا عم
 % مف الشعب لصالح ىذا التعديؿ.68,95الدستوري، حيث صوت 

"عاـ المواجية الدستورية الحادة". ظيور مثؿ ىذه  2117عاـ لقد كاف 
لمنظاـ السياسي في  يبة لغر المواجية حوؿ االنتخابات الرئاسية يعود الى الظروؼ ا

 تركيا.

اسة في تركيا، وعدوا ي"بسطت النخبة العممانية في الحكومة نفوذىا عمى الس
الرئاسة معقميـ بال منازع مف اجؿ التصدي ألية توجيات مناىضة لمعممانية. سمطات 

جعمت منصب الرئيس ذات قيمة عالية 1982واسعة بموجب دستور عاـ لالرئيس ا
وكثيرًا ما عبرت الجبية العممانية عف قمقيا  ،في إطار الصراعات السياسية الواسعة 

مف استغالؿ االسالمييف لواليتيـ الدستورية لمقضاء عمى عممنة المحكمة الدستورية 
رديده عادة، بأف الرئاسة آخر معاقؿ والقضاء العالي والجامعات تدريجيًا، شعار تـ ت

الجميورية العممانية التي ال يمكف تحت اي ظرؼ مف الظروؼ اف تعيد الى 
 االسالمييف، أظير حجـ ىذا الخوؼ.

أعقبت تصاعد الحروب الدستورية نتيجة ميمة الى حد ما، إذ حصؿ حزب 
/ ية في يوليوالعدالة والتنمية عمى دعـ إضافي مف الشعب في االنتخابات البرلمان

ى، اىـ مكّونيف مف مليتفوؽ عمى الجيش ومجمس القضاء االع 2117 تموز
المكونات االساسية لنظاـ الوصاية. اعتمدت كفاءة اداء نظاـ الوصاية عمى امتثاؿ 



الحكومات المنتخبة لمطالب جيات الوصاية الفاعمة. وظؿ النظاـ متماسكًا وقويًا 
فياء لمطالب واوامر حراس العممانية، وبذلوا ما طالما ظؿ المسؤولوف المنتخبوف او 

فإف اخفاؽ االوصياء في  فرض  في وسعيـ لتمبية توقعاتيـ مف دوف مساءلة، لذا،
إرادتيـ عمى المسؤوليف المنتخبيف، قوض نظاـ وصايتيـ، في ىذا السياؽ، سيكوف 

بيف حكومة حزب العدالة  2117مف سوء التشخيص االدعاء بأف مواجية عاـ 
لتنمية لمنظاـ وانصار الوصاية انتيت بيزيمة المجموعة االخيرة وقضت عمى نفوذ وا

 المؤسسة العممانية عمى الحكومة المنتخبة نيائيًا.

 3121تعديالت 

كاف حظر الحجاب إحدى المعضالت التي ظممت قطاعًا كبيرًا مف المجتمع 
واليتو االولى، لكف واخفؽ حزب العدالة والتنمية في معالجة ىذه القضية خالؿ فترة 

، وتوافؽ آراء المجتمع 2117الفوز الكاسح لمحزب في االنتخابات البرلمانية في عاـ 
شجع قيادة حزب العدالة والتنمية عمى معالجة ىذه  -حوؿ رفع الحظر عف الحجاب

المسألة ، وبينما ايد حزب الحركة القومية وحزب المجتمع الديمقراطي التعديؿ 
الذي رأى حزب العدالة والتنمية انو غير كاؼ، عارض حزب الدستوري المحدود 

 الشعب الجميوري وحزب اليسار الديمقراطي ىذا التعديؿ.

 د( مف الدستور بتأيي42)( و11أقر البرلماف التعديالت عمى المادتيف )
، RPR( صوتًا. وعقب التصويت، تحّدى نواب حزب الشعب الجميورية  411)

التعديالت في المحكمة الدستورية .وقضت  DLPوحزب اليسار الديمقراطي  
( مف الدستور حوؿ "العممانية"، 2المحكمة بأف التعديالت المقترحة تنتيؾ المادة )

وأعمنت اف تصويت البرلماف الغ. كاف حكـ المحكمة الدستورية، مثيرًا لمجدؿ مف 
مراقبة  ، كاف لممحكمة الدستورية حؽ1982الناحية القانونية: وفقًا لدستور عاـ 

لؾ، حدد الدستور بوضوح حدود ذالتعديالت الدستورية وليس محتوياتيا عالوة عمى 



االشراؼ االجرائي، وعمى الرغـ مف افتقارىا لمسمطة القانونية، الغت المحكمة التعديؿ 
الدستوري بسبب محتوياتو. وقمص ىذا الحكـ مف القدرات التشريعية لمبرلماف. وثمة 

الؽ حزب غ، وىو قضية ا2118الى ازمة سياسية في عاـ تطور قانوني آخر أدى 
العدالة والتنمية، فبعد اف اقر البرلماف تعدًي دستوريًا يضع حدًا لحظر الحجاب 

عي العاـ عبد الرحمف يالتشينكايا لممحكمة الدستور دالمثير لمجدؿ في تركيا، قدـ الم
مناىضة المركز االنشطة الئحة اتياـ يتيـ فييا حزب العدالة والتنمية بأنو "اصبح 

( مف قادة حزب العدالة والتنمية ، 71لمعممانية ومف ثـ طالب بحظر الحزب ومنع )
بما في ذلؾ الرئيس غوؿ ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغاف، مف ممارسة السياسة، 
اعتمد الئحة االتياـ اعتمادًا كبيرًا عمى المقاالت الصحفية والتغطيات االعالمية 

خيرة. وقضت المحكمة بأف يظؿ حزب العدالة والتنمية كما ىو عمى لالحداث اال
مالية المقدمة مف الخزانة لمحزب بمقدار لالرغـ مف الحكـ خفض مف المساعدات ا

 النصؼ.

ومّيد حكـ المحكمة الدستورية بشأف الحجاب الطريؽ لمراقبة المحكمة )غير 
داـ خعمييا، وجعؿ سوء است القانونية( لجميع التعديالت الدستورية وافؽ البرلماف

المحكمة لسمطاتيا عممية صياغة دستورية جديد مستحيمة، عالوة عمى ذلؾ ، أحكاـ 
غالؽ حزب العدالة والتنمية  المحكمة الدستورية االخيرة. رفع الحظر عف الحجاب وا 

. عمى ىذا النحو، اماموأظيرت بوضوح اف مجمس القضاء االعمى يمثؿ عقبة رئيسو 
يتوقؼ عمى تعزيز الحريات وفي نفس  الوقت إعادة ىيكمة السمطات تقدـ الفأف 

 القضائية.

ىذا الغرض، وحصؿ مشروع قانوف  2111خدمت التعديالت الدستورية لعاـ 
عمى  1982أعده البرلماف برعاية الحكومة حوؿ تعديؿ اجزاء كبيرة مف دستور عاـ 

ة الثمثيف، يعمى اغمب ثالثة اخماس االصوات عمى الرغـ مف انو اخفؽ في الحصوؿ



بناء عمى ذلؾ كاف البد اف تحصؿ التعديالت المقترحة عمى موافقة الشعب في 
( 1االستفتاء القادـ، قبؿ االستفتاء عمى الدستور، ظيرت ثالثة اقساـ مف الناخبيف: )

( المقاطعوف. حزب العدالة 3( المعارضوف لمتعديالت، و )2أنصار التعديالت، )
اليوف الذيف يدركوف اف التغييرات المقترحة تعد فرصة اخيرة لكسر والتنمية والميبر 

كانوا مف المصوتيف لصالح  1982-النظاـ السياسي الذي فرضو دستور عاـ 
التعديالت، وفي الوقت نفسو، رأى حزب الشعب الجميوري وحزب الحركة القومية اف 

االنتباه عف سيطرة تحسف الحقوؽ والحريات االساسية يبدو عماًل تكتيكيًا لتحويؿ 
حكومة حزب العدالة والتنمية عمى القضاء نتيجة لمتعديالت المقترحة، ومف ثـ دعيا 
الى التصويت بال، اخيرًا، حزب السالـ والديمقراطية دعا الى مقاطعة التصويت 
بسبب محتويات التعديالت غير المرضية، ونيج حزب العدالة والتنمية االحادي 

طالبيـ بعيف االعتبار، خالؿ الفترة التي سبقت االستفتاء الجانب، وعدـ اتخاذ م
 الدستوري، احتدـ النقاش بيف المجموعات الثالث حوؿ الدستور.

خطوة  -، وبخاصة ما يتعمؽ بالقضاء2111كانت التعديالت الدستورية  لعاـ 
، ومف المفارقات، انيا 1981جذرية بعيدًا عف نظاـ االنقالب العسكري، عاـ 

في المئة مف االصوات في االستفتاء الذي اجرى في الذكرى  58حصمت عمى 
. شممت 2111 / ايموؿسبتمبر 12السنوية الثالثيف لالنقالب العسكري في 

 ( وسيادة القانوف.2( الحريات )1التعديالت المعتمدة فئتيف: )

التعديالت التي سعت الى تعزيز الحريات شكمت ثالث مجموعات فرعية 
ضمانات دستورية بشأف الحقوؽ والحريات التي  التعديالتضعت مختمفة: اواًل، و 

، في ىذا السياؽ، وافؽ االستفتاء عمى حماية 1982اخفؽ فييا دستور عاـ 
(، والحؽ في 4-41/3(، وحقوؽ الطفؿ )المادة 21/3المعمومات الشخصية )المادة 

 (.74/3الحصوؿ عمى المعمومات )المادة 



بعض الحقوؽ والحريات القائمة، مف بيف ىذه الحقوؽ ثانيًا، وسعت التعديالت نطاؽ 
(، حؽ 23/5والحريات، شرط موافقة القاضي تقييد حرية السفر الى الخارج )المادة 

المواطنيف اف يصبحوا اعضاء في نقابات عمالية متعددة في نفس الوقت وعمى نفس 
خريف في (، وحؽ موظفي الدولة وموظفي القطاع العاـ اآل51/4خط العمؿ )المادة 

( ، العمؿ المنظـ االضافي، االضراب وحقوؽ 53/3المفاوضة الجماعية )المادة 
(، والغاء البند الذي ينص عمى اف النواب الذيف ادت تصريحاتيـ 54تأميف )المادة 

 (.84/5او افعاليـ الى اف حظر حزبيـ السياسي وفقداف مقاعدىـ البرلمانية )المادة 

ييزًا ايجابيًا بشأف بعض الفئات االجتماعية اخيرًا أنشأت التعديالت تم
المحرومة والذيف يحتاجوف الى حماية خاصة، عمى ىذا النحو، تـ تعديؿ المادة 

مف الدستور لتنص صراحة عمى اف التدابير االضافية التي يضعيا المشرع  11/3
يجب اف تكوف لصالح النساء واالطفاؿ والمسنيف والمعوقيف واالرامؿ واطفاؿ 

اف جزًا مف كظفيف المدنييف والعسكرييف الذي لقوا حتفيـ في العمؿ او المو 
وبالمثؿ التعديالت المتعمقة بسيادة القانوف  مسؤولياتيـ المينية، وقدامى المحاربيف،

جاءت في ثالث مجموعات فرعية: االولى، أنشأت التعديالت الدستورية التي تـ 
االدارة، وتضع مسارات جديدة لعالج  إقرارىا مؤسسات جديدة تراقب بفعالية تصرفات

انتياكات الحقوؽ وحريات المواطنيف بشكؿ قانوني ، وتوسع نطاؽ المساءلة العامة. 
كما تـ إنشاء معيد الرقابة العاـ، الذي نظمو البرلماف لمتحقيؽ في الشكاوى المتعمقة 

ـ (، واالعتراؼ بالحؽ في تقدي6-74/4بسوء استخداـ الدولة لمسمطة )المادة 
(، وكذلؾ مؤسسة الرقابة القضائية لقرارات 148/3الشكاوى الدستوري )المادة 

الترقيات والتقاعد االلزامي بسبب نقص  باستثناءالمجمس العسكري  ألنياء التوظيؼ 
دراج جميع القرارات التي تنطوي عمى عقوبات 125/2ة داالماكف المناسبة )الما (، وا 



طاع العاـ اآلخريف وقرارات المجمس االعمى تأديبية لموظفي الدولة وموظفي الق
 بالطرد في ىذا السياؽ. -لمقضاء وأعضاء النيابة العامة

خطوة ىائمة بعيدًا عف نظاـ المجمس  2111مثمت التعديالت الدستورية لعاـ 
 .1981العسكري سنة 

التي تمنح جميع اعضاء  15وثمة تعديؿ دستور آخر الغى المادة المؤقتة رقـ 
تشريعية والسمطة التنفيذية حصانة اماـ القانوف فيما يتعمؽ بمجمؿ قراراتيـ السمطة ال

لذا فإف إلغاء المادة السابقة التي كانت بمثابة وقاية وحماية لمنفذي االنقالبات 
العسكرية مف مواجية العدالة، ومنحت اعضاء المجمس العسكري الذيف ارتكبوا جرائـ 

مثابة خطوة ميمة نحو الديمقراطية وسيادة ضد االنسانية حصانة قانونية، كاف ب
 القانوف في تركيا.

وحدت مجموعة اخرى مف التعديالت مف اختصاص المحاكـ العسكرية 
مدى المالئمة في مقابؿ  ةومحاكـ الدولة، ومف اجؿ منع مراقبة محاكـ الدول

انو " ال  ىتـ تعديؿ الدستور لينص صراحة عم -مشروعية التشريعات في المستقبؿ 
وفيما يتعمؽ بالمحاكـ  يجوز لمقضاء تحت اي ظرؼ مف الظروؼ مراقبة المالءمة.

العسكرية، فرضت التعديالت قيودًا جديدة عمى اختصاصات المحاكـ العسكرية 
(، ونص عمى اف المحاكـ العسكرية ال يجوز ليا محاكمة المدنييف 145/1)المادة 
ؼ عمؿ القضاة العسكرييف (، وحسنت ظرو 145/2ظروؼ الحرب )المادة  باستثناء
 (.145/4)المادة 

المجموعة الثالثة مف التعديالت إعادة ىيكمة السمطة القضائية، عمى الرغـ اف 
 مر الشعب.إالمحاكـ ادعت انيا تدير العدالة ب



مف الدستور بشأف تشكيؿ المحكمة الدستورية زاد عدد  146تعديؿ المادة 
( 17( بدائؿ، الى )4و ) العضوية( عضو كامؿ 11قضاة المحكمة الدستورية مف )

عضوًا كاممي العضوية، كما تـ وضع حد لتعييف االعضاء البدائؿ، جعؿ النظاـ 
ؼ مجموعة مف المؤسسات الجديد قضاة المحكمة الدستورية متنوعيف، مف خالؿ تكمي

الحكومية، بما في ذلؾ البرلماف، بتعييف اعضائيا، عمى ىذا النحو، عزز ىذا 
 التعديؿ الشرعي لممحكمة الى درجة معينة.

أيضًا خضع المجمس االعمى لمقضاة والمدعيف العاميف لتغييرات مماثمة، 
اء كاممي ( أعض7( مف الدستور غير مف تركيبة المجمس مف )159تعديؿ المادة )
( بدياًل، وكمؼ 12( عضوًا كاممي العضوية و)22( بدائؿ، الى )5العضوية و)

التعديؿ الرئيس ومحكمة االستئناؼ العميا ومجمس الدولة، وأكاديمية تركيا لمعدؿ، 
والقضاء والمدعيف العاميف والقضاة االدارييف مف الدرجة االولى بأنتخاب أعضاء 

النظاـ القديـ، اختار الرئيس خمسة اعضاء المجمس وتنويع تركيبتو. بموجب 
منتخبيف في المجمس مف مجموعة مف المرشحيف مف محكمة االستئناؼ العميا 

(مف 15ومجمس الدولة، اما النظاـ الجديد فأتاح ألعضاء السمطة القضائية انتخاب )
 ( عضوًا في المجمس وزاد مف تمثيؿ القضاة داخؿ المؤسسة.21مجموع )

المجمس، الى جانب تنويع عضوية  ء، فإف تزايد أعضا" في ىذا الصدد
المجمس وتحسيف قدراتو التمثيمية ، سيضع نياية لنموذج الدائرة المغمقة والمينية 
التشاركية في االستقطاب بيف المجمس والسمطة القضائية، وسيجعؿ المجمس اكثر 

 ديمقراطية وشفافية".

، الحريات 2111ة لعاـ لقد عزز تصديؽ الشعب عمى التعديالت الدستوري
وسيادة القانوف، ونتج عنو ثالثة تداعيات كبيرة. أواًل، سمحت التغييرات لممحاكـ 
المدنية بمساءلة اثنيف مف االعضاء الخمسة مف منفذي االنقالب العسكري عاـ 



، والمذيف كانا عمى قيد الحياة، بعد االستفتاء عمى الدستور، قدـ ايضًا اعضاء 1981
كاوى رسمية ضد اعضاء المجمس العسكري، كنعاف افرف، وتحسيف حممة "ال" ش

كبيرة لتركيا، عمى كؿ حاؿ،  رمزيةشاىيف قايا، المذيف تحمؿ محاكمتيما الجارية قيمة 
لـ يواجو اي مف منفذي االنقالبات العسكرية االخرى محاكمة مف قبؿ في بمد لو 

لسياسة المدنية لفترة طويمة تأريخ طويؿ في مثؿ ىذه الجرائـ، فقد تدخؿ الجيش في ا
بالسمطة طوياًل كما حال لو وشغؿ المناصب العامة،  واعتقد اف ىذا  ثجدًا، وتشب

امر طبيعي، لكف خضوع افرف وشاىيف قايا لمعدالة، نجح في كسر دائرة االرتباط 
ىذه، ولـ يعد وجود لفكرة اف مرتكبي االنقالبات العسكرية سيتمتعوف بحصانة قانونية 

يف عف المساءلة وسمطت الوثائؽ المختمفة التي ظيرت لمجميور في اثناء وبعيد
الضوء عمى مدى الدمار الذي حّؿ بالمجتمع التكي نتيجة  1981االنقالبات محاكمة 

االنقالبات العسكرية. ومف ثـ اكتسبت فكرة اف االنقالبات العسكرية تمثؿ عماًل 
 زخمًا بيف الناس. -الة في نياية المطاؼاجراميًا مشينًا، ويجب اف يواجو مرتكبوه العد

كانت التعديالت بمثابة ىزيمة ساحقة لنظاـ الوصاية في تركيا، بعد خسارة  ثانيًا،
، حاوؿ نظاـ الوصاية إعادة تأسيس ىيمنتو مف خالؿ 2117معركة ميمة في عاـ 

، وقضية  إغالؽ حزب العدالة والتنمية ، ولو كاف 2118حكـ حظر الحجاب عاـ 
عمى الدعـ الكافي، قد اخفؽ في الحصوؿ  2111االستفتاء عمى الدستور عاـ 

لكانت النتيجة مف دوف ادنى شؾ استقواء نظاـ الوصاية وجعؿ اليد العميا لو وتحفيز 
ممثمو لتعزيز قبضتيـ عمى السمطة، ومع ذلؾ فإف انتصار االصالحييف في 

وعالوة عمى ذلؾ، اكد  االستفتاء عمى الدستور قضى بشكؿ فعاؿ عمى ىذا التيديد.
ستفتاء عـز الشعب عمى صياغة دستور جديد، قبؿ التصويت بػ"نعـ" عمى اال

االستفتاء، روج معارضو التعديالت ودعاة المقاطعة اف إجراء مثؿ ىذه التغييرات 
وعمى   ب في دستور جديد لمبالد،عقد يقمؿ رغبة الش 1982الواسعة لدستور عاـ 



 -توريةىذا النحو ينيي المناقشات العامة، في الحقيقة، كؿ مؤيدي التعديالت الدس
أوضحوا اف اي حؿ ال يتضمف صياغة دستور جديد سيكوف  -عمى الرغـ مف دعميـ
 غير فاعؿ وغير كاؼ.

اجبرت جميع االحزاب  2111ال حظ اف نتائج التعديالت الدستورية لعاـ 
السياسية عمى إعادة النظر في مواقفيا، واثبت التصويت بػ" نعـ" انو مؤثر، وبناء 

اب السياسية بصياغة دستور جديد خالؿ حمالتيـ عميو، تعيدت جميع االحز 
. وبعد االنتخابات مباشرة، أسس الجميع لجنة 2111االنتخابية البرلمانية في عاـ 

برلمانية لالتفاؽ الدستوري، وعمى الرغـ مف مجموعة متنوعة مف المشكالت التي 
يور، واجيت المجنة، فقد تـ االمتناع عف سحب الممثميف مف اجؿ تجنب سخط الجم

بالحريات  2111في ضوء ىذه التطورات، لـ تنيض التعديالت الدستورية لعاـ 
بؿ انيا طرحت ايضًا فكرة إعداد دستور جديد اكثر  بفحس كياوسيادة القانوف في تر 

 شعبية.

  



 مالحظات ختامية

مف العوامؿ الرئيسة التي دفعت حزب العدالة والتنمية  فكاف ىناؾ عامال
ورية عمى مدار واليتو التي امتدت عمى مدار عقد مف الزمف، ألجراء تعديالت دست

اوؿ مجموعة مف التعديالت تألفت مف الجيود الرامية الى حصوؿ تركيا عمى 
العضوية الكاممة في االتحاد االوروبي. ومثمت مجموعة اخرى مف التعديالت التي 

استيدفت حكومتو، تبناىا حزب العدالة والتنمية ىروبًا مف االزمات الدستورية التي 
نتيجة لياتيف المجموعتيف مف التعديالت، توسعت مجاالت الحقوؽ والحريات الفردية 

واصبح نصو مختمفًا نوعًا ما بالمقارنة مع  1982في البالد . واليوـ تطور دستور 
شكمو االصمي، واصبح يركز اآلف عمى الحقوؽ والحريات ويجب عمينا اف نشير الى 

ر جديد ال تزاؿ ممحة في المجتمع التركي، وليس ىناؾ ادنى اف الحاجة الى دستو 
شؾ في اف دستورًا جديدًا قائمًا عمى الديمقراطية، وعمى اساس الحقوؽ مف شأنو اف 
يعود بالفائدة عمى البالد لمعالجة المظالـ التأريخية التي تحولت الى مشكالت مزمنة 

عمينا اف ال نقدس ونؤلو  بسبب التأجيؿ المتواصؿ عمى مر السنيف، مع ذلؾ يجب
الدستور، بؿ نضع في اذىاننا انو لف يستطيع افضؿ الدساتير حؿ المشكالت 
االجتماعية التي طاؿ امدىا بيف عشية وضحاىا، وعمينا اف نتذكر اف دستورًا 
َ  وليبراليًا مف شأنو اف يسيـ الى حد كبير في النيوض بالديمقراطية وتعزيزىا  تعدديًا

 مة وتقييد سمطة الحكومة وفقًا لمبدأ سيادة القانوف.في الثقافة العا

وفي ىذا الصدد، فأف االحزاب السياسية التي تسعى لتغيير الدستور، وابرزىا 
حزب العدالة والتنمية، يجب عمييا وضع استراتيجية ذات مساريف، مف ناحية، يجب 

يد. كما يجب اف تبقي  عمى القنوات الالزمة مفتوحة في اثناء صياغة الدستور الجد
عمى القيادة السياسية تشجيع النقاش العاـ حوؿ الدستور الجديد، وتشجيع المنظمات 
غير الحكومية لتناوؿ ىذه المسألة، وتحفيز االحزاب السياسية االخرى عمى ايجاد 



ارضية مشتركة بشأف الدستور الجديد. تحمؿ ىذه الجيود اىمية لسببيف . أواًل، ألف 
ف تفاصيؿ دقيقة لرؤية االحزاب السياسية لممجتمع، وتسيؿ ىذه العممية تكشؼ ع

اجراء مناقشات صحية عمى اساس ىذه الرؤى المختمفة، حتى االف، اوضحت المجنة 
البرلمانية لالتفاؽ الدستوري مواقؼ االحزاب السياسية مف القضايا الرئيسية، مثؿ 

غير القابمة  1982 حمية، والمواطنة، والحكومة المحمية، ومواد دستورمالمغات ال
لمتغيير... وغيرىا مف الموضوعات، مثؿ ىذه االمور تزيد مف شفافية السياسات 
الحزبية، وتسمح لمناخبيف بالتعرؼ الى االحزاب السياسية بطريقة اكثر انفتاحًا 

ر العممية نقاط اتفاؽ االحزاب السياسية، ومف ثـ تسمط الضوء عمى اىداؼ يستظ
شيء توصمت االحزاب السياسية، ومف ثـ تسمط الضوء عمى  الفترة القصيرة، بعد كؿ

اىداؼ الفترة القصيرة، بعد كؿ شيء توصمت االحزاب السياسية االربعة في البرلماف 
( مادة مف مواد مشروع الدستور، وفي حالة عدـ جدوى 59التركي الى اتفاؽ حوؿ )

لمتفؽ عمييا الجيود المبذولة لصياغة دستور جديد، فإف مجموعة التعديالت ا
 وتجعمو اكثر احترامًا لمحريات وحماية حقوؽ االنساف. 1982ستصحح دستور 

ريؽ اجراء طى االحزاب السياسية مواصمة جيود االصالح عف يجب عم
تغييرات عمى قوانيف البالد )حيث ال تكوف التعديالت الدستورية ضرورة( في اثناء 

ؿ، عمى الرغـ مف اف الغالبية السعي لتحقيؽ ىدؼ الدستور الجديد الطويؿ االج
العظمى مف المجتمع التركي يؤيدوف صياغة دستور جديد، اال اف االنقسامات الدينية 

االيديولوجية قد تجعؿ التوصؿ الى اتفاؽ داخؿ االحزاب و واالثنية والعرقية والمغوية، 
اؿ، ومف ثـ تعرقؿ عممية الصياغة. في ظؿ ىذه نحوؿ القضايا االساسية بعيد الم

الظروؼ قد يميؿ البرلماف الى تغيير بعض القوانيف بدوف المجوء الى تعديالت 
 دستورية مف اجؿ تجنب الصراعات وجعؿ االحزاب تشعر باالتفاؽ المتبادؿ.



عمى مدار العقد الماضي، احرزت تركيا تقدمًا كبيرًا بفضؿ ىذا النيج الذي 
ثاؿ، اصبح مف الممكف يطمؽ عميو بعض الخبراء طريؽ التنظيؼ" ، عمى سبيؿ الم

،  (TRT 6)اتخاذ خطوات ميمة، مثؿ إنشاء قناة تمفزيونية عامة بالمغة الكردية  
ومقررات اختيارية بالمغات المحمية، ورفع الحظر عمى ارتداء الحجاب في مؤسسات 

 التعميـ العالي دوف تعديؿ القوانيف القائمة.

مف خالؿ اجراءات تشريعية. حاليًا تركيًا بحاجة الى معالجة عدد مف القضايا 
قانوف االحزاب السياسية، وقانوف مكافحة االرىاب، وقانوف االنتخابات، والقانوف 
الجنائي وقانوف إدارة المحافظات مف بيف امور اخرى تحتوي عمى مجموعة واسعة 
مف االحكاـ المناىضة لمديمقراطية . لمقضاء عمى ىذه البنود المذكورة داخؿ الييكؿ 

سيسمح بتوطيد الديمقراطية في تركيا  -بعيدًا عف التعديالت الدستورية  القانوني
بيف الناس فيما يتعمؽ بالمسألة الكردية والقضايا الحيوية  ةالسمبيب المشاعر نوتج

 االخرى.

لكف بالتأكيد ، اف اتخاذ كؿ ىذه الخطوات لف يقضي عمى حاجة تركيا الى 
ؿ ىذا النيج التدريجي يمكف اف يقمؿ مف دستور ديمقراطي حقيقي. "ومع ذلؾ، فأف مث

التوتر في بيئة تعاني مف الصراعات وسيسيؿ في التوصؿ الى اتفاؽ شامؿ فيما 
يتعمؽ بالدستور. وعمى ىذا النحو، يجب عمى المشرعيف الشروع في دمقرطة القوانيف 
القائمة مف اجؿ الحفاظ عمى الزخـ االصالحي في اثناء السعي نحو صياغة دستور 
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