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ھي نتیجة تركیا الیوم  يفالناشئة  الرؤیةإن  .ھاتحقیق وراءتسعی معینة  سیلةالتي تخلق الحاجة لوھي  الرؤیة، من الناحیة النظریة
 نظامي تنصب علی تأسیس الة والتنمیةالعدب حزلقیادة في ل الترکیز الرئیسيإن  تحقیق.ال ووسیلة الرؤیةبین المعکوسة لعالقة ل

 ممنھجة قومیة رؤیةھي بشكل تدریجي  القیادة و ھتفرضظام حکم معین، وما تحاول أن نلتأسیس  ،ما معناهاي ب ،مھیمن يرئاس
صناع القرار باالیقاع  بإمکانھ ا النمط من الحكمالسعي وراء ھذإن افعال قومیة. و اتابمقرونة بنشر خط الحالیینعلى صناع القرار 

 الرؤیةواقب وخیمة للبالد ودول الجوار. إن نھایة المرحلة االنتقالیة الراھنة بین في دینامیاتھا مؤدیة الى عفي الحاضر والمستقبل 
 ا.ھوتعمیق ھاولكن على األرجح تُمثل ترسیخ ،البالدفي ألزمة امثل بالضرورة نھایة الناشئة التُ  الرؤیةالقدیمة و

واألحزاب  بین حزب العدالة والتنمیة ةعالیالستقطاب االحالة في لة لھذه المرحسلیمة الغیر یُمكن تحدید األعراض  ،ناآللغایة 
تموز عندما  15في  فشل االنقالب العسكري بعد السیما ،كبیرة من المجتمع المدني المعارضة والتوتر المتصاعد بین الحكومة وفئة

 إجراءاتایة المؤسسات االعالمیة بدون  والمئات من ،ونقابات عمال ،منظمة غیر حكومیة فأغلقت السلطات التركیة أكثر من ال
زب العدالة والتنمیة ات قویة لوجود حاالت تحزب إما لصالح حرشاإالدولة في تركیا  أجھزة تفقد أظھر ،باالضافة الى ذلك قضائیة.

حزب العدالة والتنمیة في محاولة من قبل  الفعل العنیفة والمباشرةوردة  ۲۰۱٦محاولة االنقالب الفاشلة في تموز تعد وأو ضدھا. 
ً قوی اً مؤشر سیطرة كاملة على جمیع المؤسساتإلعادة فرض   صناع القرار في حزب العدالة والتنمیة قام ،ذلكفضالً عن  .لذلك ا

وروبي وروسیا والتي التبدو انھا واالتحاد األاه الوالیات المتحدة سلوك خاطئ في سیاستھم الخارجیة تجمایبدو على انھ بتطویر 
 خارجیة.السیاسة لجزء من استراتیجیة واضحة ل

وكیف تعمل القیادات في حزب العدالة والتنمیة على  ،المتالشیةالستراتیجیة ا الرؤیةتطرح ھذه المالحظات االسئلة االتیة: ماھي 
 تركیا؟على مستقبل لھا وماھي األثار المترتبة  ،استبدالھا

 

 متالشیةاستراتیجیة  رؤیة

حزب العدالة والتنمیة  بما فیھاوالتي حظیت بدعم من األحزاب المختلفة  ،المتعاقبة التركیة للحكومات ھامةالستراتیجیة اال رؤىال من
البالد وجمعھم حول  لقد وحد ھذا الھدف االنضمام الى االتحاد األوروبي. رؤیة ھي ،وحزب الشعب الجمھوري واألحزاب الكوردیة

 ،شرعت تركیا في سلسلة من اإلصالحات في میادین سیاساتیة مختلفة ، لھذه الغایةسیاسي واقتصادي مشترك. وتحقیقاً جدول أعمال 
ة والتنمیة قادرة . وفي الوقت نفسھ كانت حكومة حزب العدالالكوردبما في ذلك سیادة القانون والعالقات العسكریة المدنیة وحقوق 

ي اتسیاسملخص 
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ن  ها النتقال نت�جة وذلك الداخل�ة والخارج�ة ها شؤون� الخاصة ا جهاتهتو تتعلق ب أزمةبترك�ا تمر  ة مرحلناشئة. إن نها�ة ال رؤ�ةو  زائلة رؤ�ة بني
ي البالد، ول�ن ع� تُ ال  فيها  ةراهناالنتقال�ة ال

ورة نها�ة األزمة �ن  . تعم�قها ترس�خها أو مثل تُ  األرجحمثل بال�ن
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ا كسوریا والیونان في اطار اتفاقیات لمشاكل مع دول الجوار وتطویر عالقات تجاریة قویة مع العدید منھتصفیر ا تعزیز مبدأ على
 .ثنائیة

حزب العدالة والتنمیة بما في  قیاداتلأولویة ل شكلتُ  اھأن علی بدو بعد االنتوجھات االتحاد األوروبي نحو تركیا التفان  ،ومع ذلك
العالقات التركیة مع االتحاد األوروبي في السنوات الماضیة  تقلبمن لى الرغم عفي ذلك الرئیس التركي رجب طیب أردوغان. 

ومثال على  االتحاد العضویة الىانضمام تركیا كعضو كامل  األوروبي حولتحاد العضاء في ابعض من الدول األ مخاوفبسبب 
االستمرار السلس لمفاوضات االنضمام لالتحاد  بشأنقانونیة التحدیات بعض ال ، وایضاً على الرغم منرئیس فرنساي ساركوزذلك 

بدأ ھذا األمر یتغیر بعد انتخابات  ، إال أن تركیا بقت في مدار االتحاد األوروبي.التي لم تُحل بعداألوروبي بسبب قضیة القبرص 
 .۲۰۱٦ایضاً بعد محاولة االنقالب الفاشلة في تموز أکتسب زخما حزیران الماضیة و

وعالوة على  .الالذعة التي تستخدمھا ضدھم األوروبي والدول األعضاء بلغتھا قامت القیادة في حزب العدالة والتنمیة بتنفیر االتحاد
حزب الشعب من  رؤوساء البلدیاتمثل اعتقال النواب و قوالً وفعالً لقضیة الكوردیة ضد اقاموا بدعم الجانب العسكري  ، فقدذلك

من قبل  انتقادات تأثارالطوارئ  حاالت وتمدیدعقوبة اإلعدام قوانین رجعیة مثل إعادة  إعتماد الدعوة الى ، واخیراً  الدیمقراطي.
االنضمام  والدول األعضاء. ونتیجة لذلك أصدر البرلمان األوروبي قراراً استشاریاً یدعو الى تجمید مفاوضاتاالتحاد األوروبي 

من قبل البرلمان  أمرالتي یتم فیھا اصدار ھكذا  وھذه ھي المرة االولى .تم رفع "التدابیر القمعیة المفرطة"بي حتى تلالتحاد األورو
 العالقات التركیة مع االتحاد األوروبي. فيمنخفضات جدیدة  الى بذلك شیرةً ماألوروبي 

لسیاسة  إختیار قیادة حزب العدالة والتنمیة  یشیر الىاالتحاد األوروبي وتركیا یطرح ھذا األمر سؤاالً فیما إذا كان التصادم بین 
 بأخرى جدیدة.زائلة استراتیجیة  رؤیةتھدف الى استبدال 

 

 معکوسةناشئة، عالقة  رؤیة

ى النظام البرلماني ال تحقیق مسألة تحویلفي الوقت الحالي تستثمر القیادات في حزب العدالة والتنمیة رأس مال سیاسي ھائل في 
الكثیر من المسؤولین ویری  .سلطة مھیمنة رة اخرى، ترید ھذه القیادات تكوینبعبا .موثوقة توازناتو ضوابطنظام رئاسي بدون 

ظل حزب العدالة  ولتحقیق ذلك .وشرعنتھأن البالد تحتاج ان تقبل النظام الرئاسي بحكم األمر الواقع في حزب العدالة والتنمیة ب
برلمانیین  ۱٤ صوت ألنھا تتطلبدعمھا للتعدیالت الدستوریة ذات الصلة  تقدموالتنمیة یحاول أن یُقنع األحزاب المعارضة أن 

 .ینأخر

حزب العدالة ، إال أن ۲۰۱٥وبالرغم من المزاعم الجدیة لدفلت بھجلي ضد رجب طیب أردوغان في كانون األول  ،من ناحیة اخرى
فان عسكرة المسألة  ،ومع ذلك .المعروفة بالتشدد القومي ةالقومی لحركةأن یُصلح العالقات مع القیادة في حزب ااستطاع والتنمیة 
إعادة النظر في الى الحاجة  للرئیس بخصوص موازیةتصریحات علنیة مع  ة،قوی ةوتراجعی ةقومی اتخطاب اعتمادو ،الكوردیة

لحزب العدالة والتنمیة أن تلعب دوراً في  ت كل ھذه األمورسمح ،إعادة عقوبة اإلعدام عزمھا علىو ،ن لتركیاامعاھدة لوز مزایا
دعوة  إجراء ةالقومیة في البرلمان خطراً في حالمن المحتمل أن یجعل ھذا من موقف حزب الحركة . وةالقومی حركةنطاق حزب ال

نجحت وذلك ألن حزب  قدھذه االستراتیجیة أن تبدو  .ة)االنتخابی % (من العتبة۱۰أقل من تلقیھا في حال ومبكرة لالنتخابات 
 ،ومن ناحیة اخرىإال انھ بالرغم من اإلعتراضات األولیة. الحركة القومیة أصبحت الداعم األساسي لخطة حزب العدالة والتنمیة 

حزب الحركة القومیة حزب العدالة والتنمیة أن  دعاحیث  ،قد وقع في الفخ  من الناحیة الخطابیة یبدو أن حزب العدالة والتنمیة
 البرلمان. فيتحفظ وعودھا وتطرح عقوبة اإلعدام 

طائرة  إسقاطباالعتذار عن وذلك المحلیة تصالح أردوغان مع بوتین رئیس روسیا  أھدافھ وسیاساتھمع  وبالتوافق ،عالوة على ذلك
 حركة متوازنة ضد النقد المتزاید بمثابةالخطوة ه عد ھذلروسیا في سوریا. یمكن أن تُ  ساسيوقبول الدور األ ۲۰۱٥روسیة في 

. واألھم المسألة الكوردیة إزاءللقیادة في حزب العدالة والتنمیة  انون وحقوق اإلنسان والموقف العامحول سیادة الق لالتحاد األوروبي
  من ذلك التشترط روسیا في عالقاتھا مع تركیا على القضایا المذكورة أنفاً.

لتركیا؟ ھذا السؤال بالغي  زائلةاالستراتیجیة ال رؤیةلل کون البدیل تعلی أن ة ة قادرمھیمنأن إنشاء سلطة : ھل مع ذلك یبقى السؤال
 ولیست بأھداف استراتیجیة نفسھا.ھي وسائل لتحقیق أھداف استراتیجیة  أوجھ الحكمفان  من الناحیة النظریة ھوذلك ألنالى حٍد ما 

  طابق.تمال اتيسیاسالخطابي وال طابعالذات االستراتیجیة  الرؤیةھي في تركیا أصبحت وسیلة الحكم  ،ومع ذلك

سلطة رئاسیة مھیمنة في تركیا عوائق ھیكلیة ألیة تغییرات ایجابیة ممكنة بشأن تعزیز ل التكوین النظاميعلى وجھ التحدید، سیخلق 
تمییزاً واضحاً بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة  ،أي الدیمقراطیة ،الدیمقراطیة وحل المسألة الكوردیة. بینما تتطلب المسألة االولى
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من الممكن أن تخلق السلطة الرئاسیة المھیمنة  ،السلطة. بالنتیجةتفویض بعضاً من تقتضي  ،أي الكوردیة ،المسألة الثانیةف ،والقضائیة
مستمرة من جانب الرئیس في أجزاء من المجتمع التركي ضد المؤسسات الرئاسیة مخلقةً الحاجة الى وصایة رد فعل عنیف 

 وأفعال قومیة منتظمة من أجل درء الضغوطات من المعسكر اللیبرالي والعنصر الكوردي. اتھذا بدوره یُترجم الى خطابووأنصاره. 
بین العناصر المؤیدة مولدة معركة داخلیة مستمرة  ،نفسھا الرؤیةالسلطة المھیمنة للرئیس ھي حمایة ستصبح  ،بعبارة اخرى

  نامیة من خالل االستقطاب.متتدفع فیھا البالد الى أزمة  ،والمعارضة

استراتیجیة جدیدة ذات تیار رجعي وقومي بشكل كبیر  رؤیةبتحدید خالصة القول، بدأ حزب العدالة والتنمیة سواء كان راغباً أم ال 
ھي بقایا االستراتیجیة الناشئة  الرؤیةف ،وفي صراع مباشر مع القیم اللیبرالیة الجوھریة لسیاسات االتحاد األوروبي. ومع ذلك

حزب العدالة والتنمیة لتحویل النظام السیاسي لتركیا الى نظام رئاسي مھیمن. حالما تحدث التغییرات بدون أخذ الختیار القیادات في 
 جداً لحزب العدالة والتنمیة إعادةسیُصبح من الصعب فالسلطة  تفویضایة اعتبارات باتجاه الضوابط والتوازنات وأي امكانیة ل

في حال الرئاسة المھیمنة بقاء التي تضمن االستراتیجیة  الرؤیةخلقت  قدوسیلة الحكم  ستكون حیث ،لى الوراءعقارب الساعة ا
 وشعبھ ودول الجوار.غوطات الداخلیة والخارجیة حتى إن كان ذلك یعني نتائج دون المستوى األمثل للبالد ضبال مرورھا
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