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 تركيـا في الّسياسي الّصراع
 (0779إلى العام  0791من العام  )

 د. أحمد ملي  
 9102أيلول  79 ابية العددمنشورة في مجلة الحياة الني ةلامق

وأصـب  رييسـاع مليهـا حتّـى وفاتـ  مـام  0791أّسس مصطفى كمال أتاتوك الجمهورّيـة الّتركّيـة مـام   
وماصـمة الالففـة الـى دولـة ملمانّيـة حدي ـة  سـلطنة. وممد أتاتورك الى نقل تركيـا مـن كونهـا 0711

م بضــــرورة أن تــــدالل تركيــــا مرحلــــة جديــــدة مالتلفــــة تمــــاملــــى الــــّنمط الطربــــي  إنطفدــــاع مــــن امتقــــاد  
مهــد أتــاتورك بحمايــة الجمهوريــة التركيــة ومباديهــا دــد و  االالــتفع ممــا ماشــت  فــي القــرون الســابقة  

إلــى الجــيت التركــي الــه  امتبــر  بــاني تركيــا الحدي ــة ودايــد  ورتهــا. ومنــه هلــك الحــين امتبــر الجــيت 
  التركي نفس  حامي الجمهورية التركية واألمين المؤتمن ملى مباديها.

ّع الّشــعع الجمهــور  اّلــه  أّسســ  أتــاتورك باتــو  ــة ومبــر حــ ملــى الحكــم فــي  ــل  ةســيطر مت الكمالّي
ّع الواحد  الـه  أالـه اليـار الـّرييس مصـمت إينونـو مع اللـع أتـاتورك  واستمّر هها األمر  ن ام الح

ّبّيــــة مــــام  ّع الّشــــعع الجمهــــور  اوملــــى الــــّر م مــــن نجــــ   0721اإلنتقــــال الــــى الّتعّددّيــــة الح ح حــــ
ّع الــّديمقر  صــول ملــى أ لبّيــة األصــواتبالح مقعــد  10طي تمّكــن مــن الحصــول ملــى ا  اال أّن الحــ

ّع ال ّـاني فـي الـبفد مـن حيـا مـدد األصـوات والمقامـد. وشـّكلت هـه  اإلنتالابـات مقّدمـة  ليكون الحـ
ّع مـــام  ـــه  حّققـــ  هـــها الحـــ ّع الّشـــعع  0791لإلنتصـــار اّل ّيمـــة كبيـــرة بحـــ حيـــا نجـــ  بهلحـــاب ه

 مقعداع. 219مقامد من أصل  211وهلك بعد حصول  ملى الجمهور  
نتيجة هها اإلنتصار وصل مدنان منـدريس الـى رياسـة الحكومـة  حيـا شـهد العقـد الّـه  حكـم فيـ    

ّع الّديمقراطي ) ( توسيع دور اإلسفم في الحيـاة الّسياسـّية واإلجتمامّيـة الّتركّيـة. 0711-0791الح
ــة فــي المنــاه فكــان دــرار رفــع ااهان بالّلطــة ا دالــال الّدراســات الّدينّي ــة  واخ ّدهــرت فــي ســني    لعربّي وا

كما مادت الّطرب الّدينّية لممارسة دورها اإلجتمامي مـن الـفل   مدارس "إمام الطيع" الّدينّية حكم 
وايــا" الحيــاة الّسياســّية مــن الــفل إمــفن الّطريقــة  انالرطــت بشــكل أكبــر فــي والحقــاع    فــت  "الّتكايــا والّّ

ـــّديمقراطيالنّ  ّع ال ـــة قشـــبندّية تصـــويتها للحـــ ـــة ا الســـتنفار . وكانـــت هـــه  الّتحـــوالت كافّي لقـــول العلمانّي
أّن سياسـة منـدريس سـوع تجلـع الكار ـة الـى البلـد  فـي حـين اسـتطّلت القيـادة  التي امتبرتالمتشّددة 

تحـت  0711أّيـار  99تركيـا وهلـك فـي  خالعسكرّية هه  الّتدابير للقيام بأّول انقفع مسكر  في تاري
 . منوان حماية المبادئ األتاتوركّية حيا دامت بهمدام مندريس ومجمومة من رفاد 

توســيع هــامت  تــم     واّلــه  بموجبــ  0710ممــد دــادة اإلنقــفع الــى وضــع دســتور جديــد فــي العــام   
ــــة مجمومــــة مــــن التّ  ــــت هــــه  المرحل ــــة والّصــــحافّية. كمــــا مرف ــــات الّسياســــّية واإلجتمامّي حــــوالت الحّرّي

اإلجتمامّيـــة واإلدتصـــادّية  باإلضـــافة الـــى بـــرّو مجمومـــة مـــن القـــول الّسياســـّية الجديـــدة م ـــل القـــول 
اليســارّية واإلســفمّية وباإلضــافة الــى اليمــين المتطــّرع  وهــو مــا مّهــد لبدايــة صــراع سياســي اســتمّر 

 لسنوات مديدة.
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 اركيتوالجيت في العلمانّية 
ُتطرح العديد من الّتساؤالت ّمات اّلتي مانت منها تركيا منه تأسيس الجمهورّية  بدأت األنتيجة   

مكانّية استمرار تسيير البفد انطفداع من المبادئ الكمالّية. فهها المشروع جاء تعبيراع من حول إ
ّمة القومّية في  د والّترّدي مام ّتحااال واّلتي  هرت في تركيا مع  ورة  مبراطورّية الع مانّيةاالالّن

حيا سعى أتاتورك الى نقل الّتجربة العلمانّية الطربّية والصوصاع الفرنسّية الى تركيا مبر  0711
فرض العلمانّية مبر الّدولة ملى المجتمع كمرحلة أولى  أمقبها و  ياإلسفممن الّتراا فصل البفد 

ّ  حّتى ى محاربة كل نشاط ديني اجتمامي واخ العمل مل باتت العلمانّية ُيفرض ملى لطاء كل رمو
ّتها وفي مقّدمتها الجيت.   0المجتمع امتنادها مبر الّدولة وأجه

ساس الى بناء تركيا دومّية حدي ة استناداع الى معايير القرن التّاسع االفهه  المبادئ كانت تهدع ب  
وروبّية  لكّن هه  المبادئ ما لب ت أن تحّولت الى مقبة أمام تطّور الّن ام الّديمقراطي في االمشر 

تركيا  وكان هلك بسبع ميل الّدواير القيادّية في البفد الى ممارسة الّسياسة استناداع الى تفسير 
وبالتّالي فهّن تسّلطي لهه  المبادئ  موضاع من تفسيرها استناداع الى ُأُسس ديمقراطّية منفتحة  

صاد الّسوب يستند الى ادتفتاح ون ام ليبرالي  ربي نتركيا باّتجا  مجتمع دايم ملى االالمسامي لبناء 
ومة الحاكمة تتمّ ل بالحفا  ملى مولوّية المجأنتكاسات بعدما أصبحت تعّرضت لمجمومة من اال

لتّقليد  الحاصل بين المراكّ نقسام اولم تستطع الجمهورّية أن ُتجهّ ملى اال 9الّن ام القايم.
نقسام من الفل ممارساتها ل ملى العكس  دامت بتعميب هلك االطراع في المجتمع والّسياسة  باالو 

ّدادت ممقاع ألّن الّنالع الجمهورّية لم تكن تتقاسم القيم  الّسياسّية الّديكتاتورّية. وبالفعل فهّن الهّوة ا
ّيادة ا تراع بتر الّراطراع  الصوصاع بعدما أّدل باالهاتها مع  ط الّديني بين الّدولة ومواطنيها الى 

 1 وسلوكاع يومّياع. ممارسةع  اإلسفمالجماهير اّلتي بقيت أك رّيتها الّساحقة مرتبطة ب
مفن الج   ّوال الّسلطة الع مانّية واخ في نقل الكماليين  مهورّية  كان للجيت الّتركي دوٌر مهمّ وبعد 

لّن ام الجديد. لكن أتاتورك في هه  المرحلة ابل تحّول أيضاع الى المع فامل في   الى سّدة الحكم
في الجيت مامل أمان مطلب هلك أّن  كان يضم في صفوف  معارضين ل  وليس فقط داالل  لم ير  

-0791ّمة. لكن بشكل مام كان دور الجيت في مهد أتاتورك )االالجيت بل أيضاع في مجلس 
دصاء القادة العسكريين والصوصاع بعدما تمّكن من إمة لمشروع الجمهورّية ( القّوة الّدام0711

  2المناويين ل .
وضاع الى تن يم الوضع العسكر  الّدااللي وترسيخ وضعّيت  االوبعد استقرار ممد أتاتورك   

 القانونّية حيا دام بتنصيب  حارساع للّن ام الكمالي من الفل دانون المهّمات الّدااللّية للّجيت
  ونّصت الماّدة الّرابعة والّ ف ون من  ملى أّن "و يفة الجيت هي حماية  0719الصادر مام 

وصون الوطن الّتركي والجمهورّية الّتركّية". وبهها أصب  الجيت الّتركي المسؤول دانونّياع من حماية 
نقاه مبادئالوطن الّتركي مسكر  لّتركّية. فكانت المؤّسسة الجمهورّية ا ّياع  ومالوالع الّتداّلل لحماية واخ

تشرع وترادع من بعيد تصّرفات الّسلطة التّنفيهّية  حّتى مندما وجدت أّن هه  الّسلطة دد العسكرّية 
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تاتوركّية دامت بالّتداّلل لضمان استمرار هه  المبادئ وديمومة الّن ام االحادت من المبادئ 
 9العلماني في البفد.

 والتّدامياتسباع اال: 0790إنقفع العام 
نقفع االجتمامي اّله  جاء ب  أّن البناء الّسياسي واالدتصاد  ــ اال ات  هريمنه مطلع الّسبعين  

ّمة كبيرة.  0711العسكر  في العام  -فعلى الّصعيد الّسياسي لم تستطع أ  دّوة سياسّيةيمر بأ
 0711اجتمامّية اللب اتّفاب سياسي مام يضمن الّن ام والقانون في البفد في  ل دستور مام 

ّت من  0717اّله  أمطى الك ير من الحّرّيات الّسياسّية. فحكومة ديميريل اّلتي تشّكلت مام  مج
ّمتحّمة اّلتي االحل  ّمير رات العّمالّية في أنقرة واخ فاندلعت الّت اه ة ن ام ّولت الى أ سطنبول وأ
ّيادة للمطال  وأدنة ّامات وصلت الى الّصدام المسّل  مع كبار جور. كما الاض الففاالبة ب حون ن

ّح آالرون االراضي في شرب وجنوع االمّفك  دراهم الى ضواحي المدن من ناضول  في حين ن
ّمير وديار ليمين واليسار في جامعات أنقرة واخ ّية بين ابلكبرل. وانتشرت الّصدامات الّطفا سطنبول وأ

 1بكر.
اإلحفل محل الواردات ت تجربة الّتصنيع في  ل استراتيجّية دتصاد  استنفداالملى الّصعيد و   

% في الفترة الممتّدة بين 09انالفض معّدل الّنمو الّصنامي من  مكانّية إضافّية للّنمو  فقدأ  إ
. وملى الّر م من نشوء احتكارات صنامّية كبرل 0791% مام 9 0الى  0717و 0719العامين 

جنبي  فهّن تجربة الّتصنيع الّسريع اللقت دطاماع واسعاع االتاح ملى رأس المال نفاالفي تركيا بفضل 
ضافة الى جيت من اإلالّتجارّية والّصنامّية  ب عملى اّتحاد الطر  يطرسمن الّرأسماليين الّصطار 

ّحين الى المدن بنسبة  0717كما ارتفعت نسع الّتضاّلم منه العام  .9مفيين العّمال الّريفيين الّنا
ر مليون دوال 911 ىالى حوال 0790% سنوّياع  في  ل تفادم العجّ الّتجار  ليصل في العام 91

  1نالفاض في القيمة الحقيقّية للرواتع.االمقابل استمرار أمريكي  وهلك 
وية حيا اشتّدت التّنادضات وضاع في البفد دد وصلت الى حاّفة الهااالفي هه  المرحلة  كانت   

حتجاجات االو الم اهرات وكانت الحركات الّطفبّية تساهم بفاملّية في  .ّتجاهاتااللع في مالت
مر جعل االالفّفحون. هها  في المؤتمرات والمواكع اّلتي يقيمها ممساهماته  إضافة الى العّمالّية
حتجاجات أو االة تدرك الطر هه  الّتوّجهات  وهو ما دفعها الى منع الّطّفع من تن يم الّسلط

من منّ مات الّشباع اليمينّية  اع إدامة أ  نشاط داالل الجامعات. بالمقابل شّجعت هه  الالطوات مدد
في  ميلمر ترافب مع االمجمومات مسّلحة بهدع الّتصّد  للمنّ مات اليسارّية. هها  ملى تشكيل

رتفاع االفّسر ما ي اإلرهاع في الم اهرات. وههاحركة الّشباع اليسار  للّتوّج  الى استالدام العنع و 
قول الباحا الّتركي ا الّسياب يهوفي ه. 0717و 0711الكبير في الهجمات المسّلحة بين مامي 

ّن  في نهاية الّستّينّيات انتشرت في صفوع الحركات الّشبابّية أمداد من العمفء لم سماميل جيم إا
  7.منعبل ودفعها الى الّتسّل  للقيام بأممال   تقتصر  ايتها ملى جمع المعلومات من هه  الحركة

ولى في تاريخ الجمهورّية الّتركّية  لكن في هه  الحالة كان االلم تكن الّت اهرات والمواجهات هي و   
ة يّ ل الّصدامات بين مجمومات الّطفع اليمينيديولوجي يعّبر من نفس  من الفاإلالّصراع 

ّع الحاكم  فكانت تكيل االواليسارّية. وسعت المعارضة الى استطفل هه   وضاع لإلطاحة بالح
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ّاع اال رهاع. وفي هها الّسياب امتبر مصمت إينونو اإلأمام أحداا القتل و ّتهامات الي  بالودوع ماج
ّع العدالة ليس دادراع ملى إيجاد مالرج من  ّع الّشعع الجمهور  بأّن ح دتصادّية االّمة االّميم ح

ّميم جتمامّية. في حين دال نجم الدّ االو  ّع ين أربكان          في كانون الطاع ل الّن ام الوطني فيح
ّبين 0790ال ّاني  كما    العدالة والّشعع الجمهور   ال يعّبران من المصال  الوطنّية.إّن كف الح
ّع الحركة الوطنية طالع ّمة.اإلاّتالاه بصفن توركت رييس الجمهورّية أ ّميم ح  01جراءات الف

ّع العدالة يعيت واحدة    نشقاب من أصعع مراحل  الصوصاع في أمقاع ابالمقابل  كان ح
ّع الّديمقراطي  أمقبها انتقال أك ر من   0911مجمومة من أمضاء البرلمان من  لتقوم بتشكيل الح

ّع الى  ّع أضع الى هلك  كان ل. ّعهها الحمضو من أمضاء الح الّن ام الوطني" "تأسيس ح
الّتركي منه أحد أهم الّتطّورات في المشهد الّسياسي  0791برياسة أربكان مام     الّتوج   ي  اإلسفم

العقبات اّلتي امترضت  من دبل مؤّسسات  حيا نج  أربكان في تجاّو ُجلّ  تأسيس الجمهورّية
ّع العدالة  ودد الّن ام العلماني. ّع ودعاع مند من ُمر فوا باسم "الجناح الّديني" في ح أحدا هها الح

من أفكارهم. وفي  يالحقيق نضمام الى أربكان بامتبار  المعّبراالاّلهين ممدوا الى ترك ديميريل و 
الّسياسي" في تركيا مجّرد  اهرة مجتمعّية أو داالل جناح في  اإلسفما الحدا لم يعد "ههأمقاع 

ّع ما  ب ّع مستقل يعّبر من ح حيا بّر حضور  الّدايم في المشهد الّسياسي   ل أصب  هناك ح
  00الّتركي.

ّعمن ناحية  انية  بدأ أهم داممي    ن بمجالس اّتحاد الّصناميين والّتّجار المتم ّلو  الة دالع ح
ّع. وبحسع هؤالء فهّن دستور العام   و رع الّتجارة والّصنامة أمطى  0710يبتعدون من الح

المجتمع الّتركي لم يكن  دتصادّية  ألنّ االــ جتمامّية االّ روع حّرّيات سياسّية أوسع مما تسم  ب  ال
مودع ديميريل من  عبالتّالي يجع الحد من الحّرّيات اّلتي دّدمها. ولم يالتلو مر  االلهها  مستعّداع 

 0710جتمامي من الفل دستور العام كان يرل أّن الّتوّصل الى سفم ا مودع  هه  القول  فهو
تقليص هه   ير ممكن ألّن  ال يتوافب مع الوادع الّتركي  ألّن  يتضّمن حّرّيات فايضة  لهها يجع 

 09الحّرّيات.
أضع الى هلك لم يقم رييس الحكومة سليمان ديميريل باّتالاه أ  إجراءات مملّية لحل المشاكل   
يديولوجّية في البفد. في اإلجتمامّية  أو إيجاد انفراج للتّنادضات الّسياسّية و االّمات االدتصادّية و اال

مر االمن العمل الّنقابي   مبر سن دوانين تحدّ كومة سياسة تجاهل مطالع العّمال الح  ل مواصلة
ل الى تحّركات مّمالّية كبيرة بقيادة اّتحاد الّنقابات العّمالّية الّ ورّية. ولعّل أهم هه    أدّ هالّ 
ّيران مندما تجّمع أك ر من مية ألع شالص في اسطنبول  01و 09حتجاجات جاءت يومي اال ح

اإليهان بانطفب العد العكسي كان بم ابة  من حقوب التّن يم الّنقابي. هها الّتجّمع ضّد دانون يحدّ 
  0790.01نقفع العام ال
جواء  كان الّنشاط الّسياسي في الجيت يتصامد  حيا كانت اجتمامات الّضّباط االفي هه    

ركان. االمن القومي الى هيية االالّسياسي من مجلس  - تتكّرر  وانتقل مركّ الّنشاط العسكر 
أّن  كان من المهم بالّنسبة لهم  االت وا قين من أّن  ال مناص من الّتداّلل العسكر   االوكان الجنر 

التفع في وجهات الّن ر حول االو لكن بسبع الالففات الّدااللّية  هداع وطريقة تجسيدها.االتقرير 
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ّع الّشع ّع العدالة وح ع الّسلطة  جاء القرار ليعّبر من نتيجة الّصراع بين وجهتي ن ر أنصار ح
 02.الجمهور  وفحوا  توجي  مهّكرة الى رييس الجمهورّية

هامة  وفي الودت هات  اإلوبطلع من القيادة تّمت إهامة نص المهّكرة مبر  0790آهار  09وفي   
  وطالبت  .المجلسين الّتم يليين )الّشيوخ والّنواع(ص الى رييس الجمهورّية ورييسي تّم تسليم هها النّ 

جراء إصفحات ادتصاديّ القيادة العسكرّية  ة في المهّكرة بهمادة الهدوء والّن ام الى البفد  واخ
"سوع تلجأ القّوات المسّلحة الّتركّية الى القيام بالمهّمة الموكلة اليها واّلتي تتّفب مع  الاخ جتمامّية  و وا

ة مالية مهّمة روح القانون للّدفاع من الجمهورّية الّتركّية وحمايتها  وستأاله ملى ماتقها بمسؤوليّ 
  09ديادة البفد.

ت الى االنهار  وفّضل تقديم استقالت  من رياسة الحكومة  في حين سارع الجنر اإلرفض ديميريل   
البفد من اللع الّستار منهم. ولم حكام العرفّية في كاّفة المدن الكبرل  وممدوا الى إدارة االفرض 

حكام العرفّية في مدد من االفقام بهمفن حالة الّطوارئ و يتأاّلر البرلمان في مواكبة هه  الّتطّورات  
المقاطعات. وكانت القيادة العسكرّية تعمل مبر البرلمان منعاع لتجاّو صفحّياتهم اّلتي أمطاهم 

هم من هلك تفاد  تسييس القّوات االم للمساءلة الحقاع  و همر اّله  دد يعّرضاالإّياها الّدستور 
. فالقيادة العسكرّية 0711المسؤولّية بطريقة مباشرة  كما حصل في العام  المسّلحة في حالة توّلي

ّع العدالة في إمفن حالة الّطوارئ  امتبرت أّن المشكلة نسبّياع واضحة  وتتمّ ل في فشل حكومة ح
 0710.01أّنهم لم يفقدوا ال ّقة بدستور  الإّمة منه البداية. االوتكليع القّوات المسّلحة بتوّلي معالجة 

رفض ديميريل  البدايةفي ففعل القول الّسياسّية المدنّية من الطوة القيادة العسكرّية   وتفاوتت ردود  
ّع بالهدوء.ل ن ْنت ْر ونر  "   لكّن  الحقاع امتمد سياسةنهاراإل تداّلل  إينونو أدانفي حين و  " مطالباع الح

الجيت بمجّرد أن ملم أّن اّله  سيشّكلها  حكومة الجديدة اّلتي أدامهاالالجيت في الّسياسة  ماد وأّيد 
ّع ال دهو نها وات مع . هها اّله  ممل لسنّشعع الجمهور  أريم مضو الجناح اليميني في ح

ّع الّشعع الى تقديم استقالت  من منصب . اويدمر دفع بولنت أجاال 09سكرتير مام ح
 

 0790نقفع لحياة الّسياسّية الّتركّية بعد اا
ّع الشعع الجمهور ا – أريم دمك ّفة  كّلع الّرييس الّتركي نهابعد مشاورات      -لعضو في ح
ها الّترشي  مفاجأة كبيرة  إه كان من المتوّدع أن يتم ترشي  هتشكيل الحكومة الجديدة. شّكل ب

ّبّية ملى أدل تقدير لتشكيل الحكومة الجديدة. ولم يكن ديميريل  مسكر  دديم  أو شالصّية  ير ح
حترام ت ينوون ااالكان يدرك أّن  إها ما كان الجنر  لكّن راضياع من اضطرار  الى تقديم استقالت   

ّبّية ستكون تحت سيطرة اإلالمجلس وتكليف  بمنادشة  جراءات الفحقة  فهّن أ  حكومة  ير ح
ّع العدالة فهنّ    يستطيع من الفلها الّسيطرة المجلس  وبما أّن الطالبّية في كف المجلسين هي بيد ح

ّع العدالة بدمم الحكومة الجديدة  سواء أتمّ لوا بها أم  ملى الحكومة. ومن هنا جاء تصري  ح
 01ال.
ّع الّشعع الجمهور بالمقابل  كانت الّصورة أك ر ت   فقد كان يدور صراع دو  بين  عقيداع داالل ح

. وكان الالفع في هه  الفترة يدور ومجمومت  اويدأجوبين كل من مصمت إينونو ومجمومت   
حول المودع من المهّكرة وتوابعها. فحّتى مومد صدور المهّكرة  كان مودع مصمت إينونو من 
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ّع الّشعع تجبشكل داطع المساس ب . وفي الفل ا ن يرفضكاالّدستور داطعاع  و  ماع لنّواع ح
ّع أن يتوّج  ادال إآهار   09في الجمهور   لى الّتطبيب الّسريع للّديمقراطّية وتحقيب ن ملى الح

ّع الّشعع الجمهور  بادتراح لرييس االنتصار في اال نتالابات البرلمانّية المقبلة. لهها الّسبع تقّدم ح
( إجراء 9( إمادة الّن ام الى البفد  0تي: ااالجمهورّية لتشكيل حكومة انتقالّية تنحصر مهامها ب

لكن مودع إينونو ماد وتبّدل في اليوم التّالي مباشرة وهلك بعد  نتالابات بأسرع ودت ممكن.اال
ّع الّشعع الجمهور .   تواصل  مع العقيد المتقامد كتشات آهار دال  01وفي وهو مضو ح

ّن  اّتاله دراراع بدمم الحكومة اّلتي تحمل مهّمة أساسّية وتتمّ ل بالقضاء ملى مصمت إينونو إ
من ناحية  انية  أراد إينونو  نتالابات الّنيابّية.االالّتطّرب الى موضوع التّيارات المتطّرفة  ومن دون 

 ومناصري . اويدت للّتالّلص من بولنت أجاالوضاع المتطّيرة وتحالفات  الجديدة مع الجنر االاستطفل 
سياسي من شالصّيات اّتحاد اجتمامي ــ  وبحسع المؤّرخ الّتركي حكمت بيللي  فقد تشّكل في تركيا

ومن رييس الجمهورّية  وصوالع الى مصمت إينونو.   ممالاالت وصوالع الى رجال االمن الجنر نافهة 
ّاحة الحكومة والقضاء ملى الحقوب الّديمقراطّية وحّرّيات االوكان هها  ّتحاد دادراع ملى تعيين واخ

 07المواطنين وتصفية الّدستور.
ضربة ُوّجهت الى القول اليسارّية اّلتي  فقد رأل في تصري  ل  أّن الّتداّلل العسكر  اويدأما أج  

ّع  نتالابات المقبلة االكانت تسير الى الّنصر في  معتبراع أّن المهّكرة لم تكن موّجهة ضد سياسة ح
ّع الّشعع الجمهور  اليميني مع الجنر أر العدالة  وأّن تعيين  ت  االيم هو م هر الّتحاد جناح ح

ّع.إومحاولة   91حداا شقاب داالل الح
ّيراع  92وشّكل أريم حكومة من    ّبيين )و ّراء من الح ّع العدالة   9ضّمت مجمومة و  1من ح

ّع الّشعع الجمهور    ّع ال ّقة الوطني( بمن  0من ح ّراء من الّتكنودراط  معلناع اإلح ضافة الى و
انطفداع  اجتمامّيةسوع تعيد الّن ام والقانون  كما إّنها ستقوم بهصفحات ادتصادّية ــ أّن حكومت  

صفحّية ملى تطبيب إجراءات لإلصفح اإلد  في أبّر بنو  ام  وضعت  الحكومة نّص من برن
رامي  تحصيل الّضريبة العقارّية وتأميم دطاع المناجم.   إلى كان يحتاجا كهه برنام وألّن تطبيب الّّ

كانت في مكان  لوّيات الجيتاإلصفحات ألّن أو طع أريم تحقيب الك ير من هه  دمم الجيت لم يست
 90آالر.

صفح الّسياسي اإلشّكل انتصاراع لديميريل اّله  كان يصر ملى أّن مر االوملى الّر م من أّن هها   
ّراء  الحقاع  جتمامّية. لكّن  دّرراالدتصادّية ــ االصفحات اإلولوّية ملى األيجع أن يح ى ب سحع و

ّب  من الحكومة ّمة في البفد. في المبدأ لم يكن ديميري   وههاح ل معارضاع للّتدابير ما وّلد أ
ّالة العقبات أمام تقّدم الّتوّجهات الرّ  اع   بل ملى العكس كان مؤّيدصفحّيةاإل سمالّية. لكن دمم  أإل

ّارمين ممال اّلهين رأوا االضافة الى صطار رجال اإلب  لهه  الّتدابير كان يعني السارة أصوات الم
فقط في مصلحة كبار المتمّولين. وبما أّن  تصعّ أنها و   صفحات ضرباع لمصالحهماإلي هه  ف

ّع العدالة كان دد تعرّ  صفحات إريم ا المتتالية  فهّن الموافقة ملى إحدااالض للّتشّ ي نتيجة ح
ّع وتقوية  ّاع الصطرل. وكان ديميريل يعلم أّن الحكم العسكر االكانت تعني تأّّم وضع الح هو  ح

ّمة االحل   من هنا رفض الّتراجع حّتى نج  في مرحلة انتقالّية  وهناك انتالابات يعمل للفّو بها
و ما جعل ديميريل وه  ستمرار بالعمل مبر البرلمان والحكومةاالت باالوفب شروط   فقد تعّهد الجنر 

ّع. يتراجع من درار  ّراء الح شكيل تو  0790ل وّ األكانون  1وبعد استقالة الحكومة في  بسحع و
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سبوع  استمّر ديميريل بالّسيطرة ملى الحكومة  وبات من الواض  أّن  لم إريم لحكومت  ال ّانية بعد أ
 99مكان تشكيل حكومة من دون موافقة ديميريل.اإليعد ب

وفي  ل الحكم العسكر   أصيبت الحياة الّسياسّية بالّشلل  فمنه  اليوم التّالي لصدور المهّكرة فت   
ّع العّمال الّتركي  حيا تّم توجي   فكار االّتهام اليهم بنشر االالمّدمي العام دضّية في وج  ح

دفال ّدمي العام الى إكراد وهلك في انتهاك للّدستور. كما ممد الماالنفصاليين االالّشيومّية ودمم 
واّلتي ات ه مت بالودوع اللع مملّيات   ّتحاد الّشباع الّ ور المنّ مات الّشبابّية المرتبطة باجميع 

يعاّ الى دور اإلنيسان تّم إيقاع صحيفيتن وتّم  91منع  وبالّتحريض في الجامعات والمدن. وفي 
رّية. بعدها بدأت مملّيات امتقال الّنشر بعدم بيع أ  منشورات مح ورة من الّسلطات العسك

متصامات  وبالتّالي تّم االضرابات و اإلالّصحافيين والم ّقفين  أمقبها امفن الّسلطة ح ر جميع 
وفي مقابل هلك ُتر ك المجال لمتطّرفي  .91الضاع الحركة العّمالّية وهو ما أراح أصحاع العملإ

ّع الحركة الوطنّية بقيادة  ّع الّن ام اإلسفماليمين أّما  توركيت.اليمين وح ي فبعد إ فب ح
ّمامة نجم الّدين أربكان  ممد هها  ّع الّسفمة الوطني.االالوطني ب  92 الير الى تأسيس ح

ت واسعة ضّد االفقد مرفت البفد حملة امتق الفل العامين التّاليين  د المودعسيّ القمع  باتو   
ّع العّمال. وفي االبّية  بالّطفّتحادات االع  وأمضاء الم ّقفين والّطف ضافة الى مناصر  ح

جبارهم ملى الّتالّلي من يع بهدع كسر إرادة هؤالء المعتقلين الّسياسّيين إلالمعتقفت انتشر الّتعه
ي في حين ترّكّ الّنشاط الحكوم  99م العسكرّية تجّدد كل شهرينحكااالالعمل الّسياسي. كما كانت 

 لقي الّلوم ملي  في الحالة اّلتي وصلت اليها البفد. أ  ملى مملّية تعديل الّدستور اّله
ّيون  االّتحادات والّنقابات  الّصحافة  االوطال الّتعديل مملّياع كاّفة مؤّسسات الّدولة:    هامة والّتلف

الجامعات  المحكمة الّدستورّية  مجلس الّدولة  مجلس الّنّواع  مجلس الّشيوخ... فتم الحد من 
 .واّله  أتاح المشاركة في العملّية الّسياسّية 0710 موالحّرّيات اّلتي أمطاها دستور العاالحقوب 

من الوطني والّن ام العام". وأمطت االّمة والجمهورّية و اال"حماية  كانت بهدع وبحسع تعبير إريم
ّمة لعدم العودة الى مرحلة ما دبل  استاللص كل . و آهار 09الّتعديفت الّدستورّية الّضمانات الف

أ هرت أّنها مكلفة والطرة   0711ام مرحلة الّدمقرطة اّلتي أمقبت العوالقيادة العسكرّية أّن إريم من 
ى لإها ما ر ع بالتّقّدم الّسريع م تحّملها ي هو رفاهية ال يستطيع مجتمع نام  الّدستور الّليبرال وأنّ 

 .91طريب الّرأسمالّية
ّاع   نقات شعبي لهه  الّتعديفتوفي مناخ القمع المسيطر لم يحصل    وفي البرلمان رّحبت أح

ّيات لكن الّرأ  العام كان ين ر وهي اّلتي سعت الى تحقيقها الفل مرحلة الّستّين  الّتطييراتباليمين 
ّدراء. مليها بعدإ ّع العدالة بهه  الّتعديفت رّحع  فقد الّرضا وبا ّنها أتت أك ر جهرّية والصوصاع أح

ّع الّشعع الجمه  ّملونمما كانوا يتأ محّمد ملي  وحد   ور  لم يقّدم أ  امتراضات جّدّيةحّتى ح
ّع العم ن  كاهأيبار الّ    بالتّالي كان بعيداع من أ  ضطوطو   نقفعاالل دبل ادد ُفصل من ح

 :99امترض في المجلس

                                                           
22

 (Ahmad, Feroz), The Making of Modern Turkey, Routlege, New York, 1993, p 153 
23

 Ibid, p 148 
84

 181ص مرجع سابق،  )هالل، رضا(، 
25

 )Kruhenbuhl, Margret), Political Kidnappings in Turkey 1971–1972, Rand Corporation, 

California, 1977, pp 48 –70. 
26

 The Making of Modern Turkey, op. cit, p 152 
27

  Ibid 
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ساسيّة االّن الّتعديفت الّدستوريّة المقترحة تعارض فلسفة والمبادئ إ"
شتراكيّة ولهها السّبع االلدستورنا الّديمقراطي القايم  وهي تهدع الى ح ر 

 ."ضوع لها في نطاب المفهوم المعاصر للنّ ام الّديمقراطيالال يمكن ال
في هه  المرحلة كان ملى البرلمان انتالاع رييس جديد للبفد وهو ما أدالل البفد في صراع   

 ركان االدايد ت جعل الجنرال فاروب  ورلر االت. فقد دّرر الجنر االإرادات بين الّسياسيين والجنر 
ياسة الجمهورّية ر تقديم استقالت  لكي يصب  مرّشحاع لواّله  كان دد ممد الى   الّرييس المقبل للبفد

كبر )مجلس الّنّواع ومجلس الّشيوخ( رفض االي ن. لكّن المجلس الوط ورسيلجمال اللفاع للّرييس 
ت. فالّرجفن وجدا أّن االملى مدم انتالاع مرّش  الجنر  ااتّفق اويدأجو انتالاع  ورلر  فديميريل 

يسيطر ملى الحكم من الّصعع ملي  الّتداّلل العسكر . وملى الّر م من أّن كان الجيت اّله  
ديميريل  أنّ  االت دون تعاونهما في الّسابب  لحا دد اويدأجو كل من ديميريل المنافسة الشديدة بين 

الابات العاّمة  تناالفي هه  المرحلة أّن الّرييس الجديد سيقوم بتسمية رييس الحكومة بعد أدرك 
كان  اويدأجفي حين أّن  0790أراد وصول شالصّية محايدة  ير مرتبطة بانقفع العام  فقد هلكلو 

. ونج  المدنّيون في بعد اللّوها سّدة الّرياسة تلقايّياع  ركان الىااليريد كسر مرع وصول رييس 
صرامهم ضّد  ورلر  لكّنهم اضطّروا الى القبول برييس أركان سابب رييساع للبفد وهو الجنرال 

 91المتقامد فالر  كوروتورك.

أّنها شّكلت نقطة تحّول  االوملى الّر م من أّن الّنتاي  لم تشّكل انتصاراع كامفع للقول المدنّية    
رت القضّية ملى أّنها تراجع للجيت و  أساسّية في العفدة ما بين الجيت والقول الّسياسّية  حيا صُ 

ّاع الّسياسّية االفي مواجهة  مر اّله  جعل هؤالء يعتقدون أّن باستطامتهم الودوع في وج  االح
عرون أّنهم متفّودون ملى الجيت اّله  الجيت من دون المطامرة بودوع انقفع شامل  وأصبحوا يش

 97متماد ملى الّتهديدات إلالافة القول الّسياسّية.االبدور  لم يعد باستطامت  
 ومودة الحياة الّسياسّية 0791انتالابات العام 

الّتوّجهات الّديمقراطّية تجّمع حول يد من القول الّسياسّية القديمة يبدأ العد في هه  المرحلة   
ّع الّشعع الجمهور  بقيادة بولنت اال ّع العّمال ترك فرا اع  فحل   اويد أججتمامّية الجديدة لح ح
ّع تّم تدمير  ليس فقط ألّن   ور  بل أيضاع إ يديولوجّياع كان ُينت ر أن يمأل  يسار بديل. فهها الح

ّية وتجّنع القضايا جماع اّله  تناول مشاكل البفد فقط ضمن حدود القوماإلنضمام الى االلرفض  
ّع الّشعع الجمهور  اع مام اع أمين  من منصب اويدأجوبعد استقالة  11جتمامّية.اال   استمّر في لح

ّع بالّتالّلي من طروحات  الّنالبوّية والمتعّلقة بأّن  ّع من الّداالل  وطالع الح معارضة سياسة الح
 :10الجماهير ال تدرك ما هو المفيد لها

ّدماء بأّن الم قّفين وحدهم يعلمون ما االمن  الينا التّوّدع من المهم بالنّسبة"
فضل  وتقّبل أن الّشعع يعلم جيّداع أين تكمن مصالح . إها الى هها االهو 

بل  صفحية  فهها ليس بسبع رجعيّتهم اإلللقول الحين لم يصّوت الّشعع 
 ."صفحيين بعيدين منهماإلألنّهم وجدوا أّن 

                                                           
28

 (S. Harris, George), p163 
29

 Ibid, 163 -164 
30

 The Making of Modern Turkey, op. cit, p 157-158 
31

  (Ahmad, Feroz), The Turkish Experiment in Democracy 1950–1975, Hurst, London, 

1977, p 919 
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بدأ مناصرو   0799  ومع بداية العام الجديدة تجاوباع من القامدة الّشعبّية اويدأج طروحاتلقيت   
ّع الّشعع. هها  مر دفع إينونو االيسيطرون ملى التّن يمات المحّلّية ومجالس المقاطعات في ح

ّع بشكل نهايي ّع لحل مسألة ديادة الح . وسعى 19الى الّدموة الى مقد هيية ماّمة طارية للح
نونو الوا ب من الفّو  رفض أ  يفه    المواجهة مع إينونو  لكن من دون نتيجةالى تفاد اويدأج

التار ا مفاجأة ل  ولجميع المرادبينفي و   اويدأجالتيار بين  وبين االمساومات  وطالع المجلس ب
ّع مجلساع جديداع موالياع  ّع في    اويدجألالح أّيار متالّلياع من  9حينها استقال إينونو من رياسة الح

جتماماع جديداع    مقد المجلس ابعدها بأسبوع .0711المنصع اّله  استلم  منه وفاة أتاتورك مام 
ّع اويدأجوانتالع  ّع  وهي حقبة   رييساع جديداع للح ليتم تدشين حقبة جديدة في تاريخ الح

 11من اليمين اّله  استمّر بالتّفّكك. في حين لم يكن هناك ردّ  جتمامّيةاالالّديمقراطّية 
ّع الّن ام الوطني فقد أصدرت المحكمة الّدستورّية دراراع بحّل  في    بتهمة  0790أّيار  91أّما ح

بّية ضد ااءات مقّدستور  لكن من دون اّتالاه أ  إجر مالالفة المواد اّلتي تنص ملى العلمانّية في ال
ّول االمور الى نصابها. وفي تشرين االسويسرا حّتى مودة  الى لجأ دايدهم أربكان ناّلهييين اإلسفم
ّع  0799 من المقّرر أن تجر   نتالابات اّلتي كانستعداد لفاالأ الوطني وبد الّسفمةتّم تأسيس ح

 12في العام التّالي.
ّع الّشعع الجمهور  فهي لم تؤد  فقط  نتالابات مفاجية للجميعاالجاءت نتاي       الى انتصار ح

أ هرت  دفق  مما امتبر  مع م المحّللين اع بل أ هرت أّن التّفّكك اّله  أصاع اليمين أك ر ممق
ّع  0791انتالابات العام  ّع الّشعع الجمهور  الجديد هو الح ّول في البفد بحصول  االأّن ح

مندما  0710انتالابات العام وهي أملى نسبة يحصل مليها منه   صواتاال% من 1 11ملى 
   فقد حاّنتالابات الفحقةاالصوات  لتتراجع بعدها بشكل مستمر في االمن  %9 11حصل ملى 
ّع العدالة % في انتالابات العام 21 نسبت  بعدما كانت صواتاالمن  %1 97نسبة  ملى ح

0717.19 
االلّية اّلتي يشهدها الّتحوالت الدّ صوات في  ل االمن  هه  الّنسبة ملى ّن الحصولفي الوادع إ  

ّع ُيعد إ ّاع كبيراع الح ّع حصل ملى هه     نجا صوات ليس في المقاطعات الّنايّية االوالففت أّن الح
بل حصل ملى مع مها في أك ر المناطب تمّدناع في   نتالابّيةاالمعادل   اع يتاريال اّلتي كانت تشّكل

ّحين في   البفد ّع الّشعع الجمهور  انتصر في المدن نتيجة تالّلي الّنا من  "مدن الّصفي "فح
ّع العدالة يديولوجي لمجمومة مهّمة من الّناالبين اّله  بدأوا إملى تحّول  اع كبير  اع وهها يعد مؤّشر   ح

 11م ل لمستقبل تركيا.االالاليار  هيجتمامّية االيعتبرون أّن الّديمقراطّية 
ّع أّما    مقعداع من  21تاحت ل  حصد أصوات اال% من 0011الوطني" فحصل ملى  الّسفمة"ح
ّع  أّن هه  الّنتيجة ساهم فيها الى حدّ  الى شارةاإلوتجدر   291جمالي إ كبير الّدمم اّله  تلّقا  الح

ّبين الكبيرين أ  االأّن  اال .من جمامتين محاف تين هما الّنقشبندّية والّنورسّية هم هو أّن أّياع من الح
ّع العدالة لم يستطع الحصول في  نتالابات ملى نسبة تمّكن  من تشكيل االالّشعع الجمهور  وح

                                                           
32

 Ibid, p 131 
33

 The Making of Modern Turkey, op. cit, p 158 
34

 The Making of Modern Turkey, op. cit, p 158 
35
 164، 124، 119مرجع سابق، ص  )رضوان، وليد(، 

36
 (Özbudun, Ergun), Turkey, pp 328–365. in Myron Weiner and Ergun Özbudun (eds), 

Competitive Elections in Developing Countries, Duke University Press, 1987 
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الحكومة بمفرد   ليصب  بعدها أربكان بم ابة الّشريك المفروض ملى أ  منهما إها ما أراد تشكيل 
ّع   19الر.االحكومة من دون الح

ار صفعلى الّر م من انت  واضحاع أّن هه  الّنتاي  لن تنت  حكومة مستقّرة كان من ناحية  انية   
ّاع مجتمعة االحيا حصلت هه    المحاف ين ةلحمصأّن  البّية الّشعع صّوتت ل اال  اويدأج ح

وهلك بعد دمع القول اليسارّية وتحجيمها. بالمقابل انقسم اليمين   صواتاال% من 11ملى حوالي 
ّب  ملى شالصّية ديميريل الّتسّلطّية ّع الّديمقراطي بتشكيل ايوجاء ادتراح فاّرو بو لي رييس الح

ّع  دبل رفضاع من  جالكن ادتراح  و  يقود  ديميريل  الأيتفع من اليمين شريطة ا  11.العدالةح
م ل في البفد االوكان الحل   ّولاالتشرين  99بتأليع الحكومة في  اويدأجكّلع الّرييس كوروتورك 

ّع الّديمقراطيتمّ ل بشكيل اي ّع الّشعع الجمهور  والح ك ر االوهي الّصيطة   يتفع كبير بين ح
يتفع كون  كان يعلم أّن الحكومة المقبلة االنضمام الى هها االلكن ديميريل رفض  .استقراراع للبفد

فلماها تحّمل مسؤولّية تدابير ادتصادّية  ير   دتصادية المتراجعةاالوضاع االكان مليها الّتعامل مع 
الابّية مبر انتقادها؟ من هنا فّضل ديميريل البقاء في تمكان كسع شعبّية اناالشعبّية في حين أّن ب

نفتاح ملى االالير الى اال هها ممداويد أجمع الّتعاون  ليّبايوفي  ل رفض بو  .المعارضة
 17.أربكان

ّبين  الصوصاع لاالوملى الّر م من    دتصادّية االاحية المقاربات نالتففات الكبيرة بين الح
وهو نفس   ة سانحةساس ألّن الفرصة الّسياسيّ االيتفع بدّررا تشكيل ا بينأّن الحّ  اال  جتماميةاالو 

وأربكان( أرادا بناء  اويدأجعّدة أشهر. فالّرجفن )ب  أّدل الى فرط مقد الحكومة بعدها الّسبع اّله
ّبيهما بالّنسبة الى أربكان فهّن   ولم يكن هناك طريقة أفضل من الّدالول الى الحكومة  شرمّية لح

ّب  ّع الّن ام الوطني سول    لم يمض  ملى حلّ لم يكن مستقّراع بالكامل كون وضع ح   دصيرةفترة ح
ّال ال وهو كان يعلم أّن  ّيد من  اويدأجدالول الحكومة مع  من الفل  بر أنّ فامت  تحت المرادبة ي سي

ّع اد والّتشكيك من دبل المحاف ين اّلهين استطّلوا قنتكان مرضة لف قدالير فاالأّما هها   دّوة الح
يين اإلسفم)الّشيومي( وبالتّالي فهّن الّتحالع مع  حمراالشعبوّيت  الجهرّية الستحضار الالطر 

 اويدأجّن إكما   سي هر  بم هر البرا ماتي الّنفعي والّسياسي الحريص والمسؤول والّرافض للّتعّنت
ّع الى الّسلطة بعد الروج  منها مام  وجد في الّتحالع مع أربكان الّسبيل الوحيد لعودة الح

0791.21 
جاع معتدالع أراد من الفل  مدم م  وكان برنا0792ّول من شباط االبرنام  حكومت  في  اويدأجدّدم   

ستهفكّية بين أيد  القطاع االفأرضى الّصناميين مبر ابقاء الّصنامات   مواجهة القول المؤّ رة
إنشاء ت بتعّهد الحكومة االالالاص  في حين توّلت الّدولة مسؤولّية البنى الّتحتّية  كما رّحع الجنر 

كومة موضوع رتياح مندما وضعت الحاالراضي باالفي حين شعر مّفك   صنامات مسكرّية وطنّية
وملى الّر م من الّلهجة المعتدلة  .راضي ملى الّرع وتكّلمت من الّتعاون معهماالستصفح ا

ح اّلتي االجر يتفع الجديد العمل ملى مداواة اال تياّن المحاف ين شعروا بالقلب من نأ االللبرنام   
مادة إحياء المجتمع الّديمقراطي جميع ومدت بمن  العفو العام لالحكومة ف  الّلفها الّن ام العسكر  واخ

ضافة الى إمادة الحقوب اّلتي ُسل بت من العّمال االب  ّتهامات سياسّيةمن تّمت إدانتهم استناداع الى ا
ودت  ير ة لعودة الفوضى  وهي أتت في ورأل المحاف ون أّن هه  الّتعّهدات هي دمو   والم ّقفين
  وبالتّالي فهّن البيية الّديمقراطّية اّلتي دتصادّية المترّديةاالوضاع االالصوصاع في  ل   مناسع

                                                           
37
 78 )أحمد حسن، ياسر(، مرجع سابق، ص 

38
 The Making of Modern Turkey, op. cit, p 160 

39
 The Turkish Experiment in Democracy 1950–1975, op. cit, pp 330-337 

40
 Ibid, p 337-341 
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صعوبات في الّتعامل مع  ونجدييمكن أن يح ى بها العّمال بكامل حقودهم ستجعل أرباع العمل 
ّاع الى استمالة العّمال االيسوء في حال اضُطّرت  ّن الوضع ممكن أنكما إ  ّتحادات العّمالّيةاال ح

يتفع الحكومي االوهو احتمال كان دايماع ن راع لطبيعة   الى انتالابات ماّمة مبكرة في حال الّدموة
 20 ير المستقّرة.

أبّر تجّليات  مبر منّ مة  اح اليميني في البفد ي هر  وكانبعد تشكيل الحكومة بدأ منع الجن  
ّع توركيت  ليتحّول بعدها  "الّرمادّيةالّهياع " رهاع الّسياسي الى  اهرة مستمّرة في اإلالتّابعة لح

كي  لكن بالمقابل لم تالّيع الحكومة آمال الّشعع الّتر  .الحياة الّسياسّية الّتركّية الفل الّسبعينّيات
اطفب ميات الّسجناء   بموجب  تّم هالّ وفي أّيار من هات العام تّم إمرار دانون العفو العام 

المتصامدة  دّرر أربكان الالروج من  ّل  والعمل  اويدأجن من المعتقفت. أمام شعبّية يالّسياسيّ 
 29بشكل منفرد ليبدأ معها الّتوّتر بين الّرجلين.

ي ماكاريوس صالّرييس القبر نقفع ملى االب في دبرصالحرس الجمهور  تّمّو دام  09وفي   
تداّلفع يونانّياع  الحكومة الّتركّية أّن هه  الالطوة تمّ ل وامتبرت  في اليونانت االبدمم من الجنر 

ّال جيشها في فقامت   يستدمي رّداع  أدلقت  .الى بطل وطني اويدأجليتحّول معها تّمّو  91أنقرة بهن
وألّن   .سياسات الحكومة اّلتي كان نايع رييسها ملى مردلةأربكان اّله  بدأ يعمل  اويدأجشعبّية 

ّب   ممد  ّاع كاسحاع لح  01ستقالة في االالى  اويدأجكان يدرك أّن أ  انتالابات مبكرة سوع تعني فو
ّاع اليمين  اويدأجحداا الفحقة أ هرت أّن تقديرات االلكّن هه    أيلول لم تكن في محّلها. فأح

 21.الحاب السارة كبيرة بهة ملى إجراء انتالابات تؤّد  الى إرفضت الموافق
ّاع يمبعدها نج  ديميريل بتشكيل حكومة ا   ّع ييتففّية من مّدة أح ّع العدالة وح نّية م ل ح

ّع الحركة الوطنّية الّسفمة ّراء الجدد و بعض المستقّلين.  منمدمومة   و وح منه البداية أاله الو
لمناصريهم. وهكها يستطّلون المؤّسسات التّابعة لهم لتقوية أوضامهم الّسياسّية وتأمين الالدمات 

ّيّ أوضامهم ملى كامل أنحاء البفد يون في اإلسفمفي حين نج   تمّكن الفاشّيون الجدد من تع
ّيّ موادعهم  22.تع

حرص أمضايها ملى  الفل يتففّية الصوصاع منااللعع أربكان دوراع مهّماع في الحكومات   
الطيع( بمساواة المدارس الّدينّية )إمام ــ ر دانون دضى فتّم ملى سبيل الم ال إمرا   رضاي إ

حيا سم  للحاصلين ملى شهاداتها بالتّقّدم لمالتلع الجامعات الّتركية شأنهم   بالمدارس ال ّانوّية
ّاد من شعبّية أربكان في االهها   شأن الّريجي المدارس ال ّانوّية العلمانّية وساط الّدينّية االمر 

من ناحية  انية ساهم القرار في ارتفاع مدد المدارس الّدينّية   قيرةالمحاف ة وفي أوساط الفيات الف
وهكها نج  التّّيار المحاف  في تركيا الفل مرحلة الّسبعينّيات في تحقيب  .بهافوتنامي أمداد ط

مكاسع مديدة رفعت من رصيد  في المشهد الّسياسي الّتركي وهلك لعّدة أسباع  أهّمها: تأّ ر 
ّيربكان لأل وهو ما أتاح الفرصة  الّتركي بانعكاسات المد اليسار  في العالمالمناخ الّدااللي  ّ تع

 29 الّدولة. ى منوضع  في المجتمع برض
ّع الحركة الوطني   سفت  الفاشّية ملى امتداد بشرمنة فلفي الحكومة  ةكما ساهمت مشاركة ح

لى ضرع ما تعتبر  الالطر اليسار  التّابعة ل  تعمل م "ياع الّرمادّيةهالّ "وكانت منّ مة  البفد.

                                                           
41

 The Making of Modern Turkey, op. cit, pp 163 
42

 The Turkish Experiment in Democracy 1950–1975, op. cit, pp41- 42 
43

 The Making of Modern Turkey, op. cit, p 165 
44
 173مرجع سابق، ص  )رضوان، وليد(، 
45
 19-18 )أحمد حسن، ياسر(، مرجع سابق، ص 
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ّع الّشعع   جتمامييناالالمتمّ ل بالّديمقراطيين  وهلك بهدع ضرع التّأييد الّشعبي تحديداع لح
 .الجمهور   وجاء الّرد اليسار  بالعنع المقابل ليسّهل من مهّمة اليمين

ّاع في معالجة كما إدتصادّية  االّمة االولم تتمّكن الحكومة من تهدية    وضاع االّنها باتت أك ر مج
وهو ما دفع ديميريل الى ادتراح تطبيب   التي كانت تحصد القتلى بالعشراتمنّية في البفد اال
ّع  بموافقة لم يح    حدترااالهها  .حكام العسكرّيةاال رفض الّتساهل مع أ  تداّلل  اّله  الّسفمةح

ّعاال  للجيت وملى الّر م من القمع اّله  تعّرضوا ل  في   من أساس  مر اّله  دد يهّدد وجود الح
فنسع البطالة المتصامدة وارتفاع   أّن العّمال بدأوا يستعيدون ددرتهم اال   ل الحكم العسكر 
نا جاء من ه  عّمال الى الّتحّرك مجّدداع جور دفعت الاالضافة الى انالفاض االمستويات الّتضاّلم ب

ّع الّشعع الّديمقراطيدمم تجّمع اّتحاد العّمال ا ّتحاد الّ ور  االوانعكس الّتضامن بين   لّ ور  لح
ّع الّشعع حماسةع  وهو ما تجّلى في   جتمامّية في أوساط الّطبقة العّمالّيةاالتجا  الّديمقراطّية  وح

 .0799انتالابات العام 
 : نتايجها وتدامياتها0799انتالابات العام 

ّيران  9اّلتي جرت في نتالابات العاّمة االتأّ رت    حداا المتفحقة التي كانت تشهدها البفد  االبح
ّرة ميد  0792كالّدالول العسكر  الى دبرص مام  والصوصاع ما اصُطل   ملى تسميت  بمج

نتالابّية فانضمَّ الي  الك ير من االحداا في حملت  االمن هه   اويدأج  حيا استفاد العّمال
ّع العدالة   والّنقابات العمالّيةالمجمومات اليسارّية  نتالابّية ملى االرّكّ في حملت  بالمقابل  فهّن ح

ّع الّشعع الجمهور  من الحصول ملى وتمكّ   ما امتبر  الالطر الّشيومي مقابل  اع مقعد 901ن ح
ّع العدالة ملى  ّع الّسفمة    في حين كانت حّصة071حصول ح ارتفعت حّصة مقعداع  و  92ح

ّع العمل الف  21 .اع مقعد 01اشي الى ح
  قة تماللتشكيل الحكومة  لكن بعد فشل حكومت  في الحصول ملى  اويدأجبعدها تّم تكليع   

ضافة االوضّم ب 0799تّمّو  90حكومت  بتاريخ  تكليع ديميريل بهه  المهّمة  حيا دام بتشكيل
ّع العدال ّع  ة كفع الى ح ّع الّسفمة وح لكّن هه  الحكومة لم تعّمر طويفع   .القومية الحركةمن ح

ّع  ممد  بالتّنسيب مع ديميريل الفاشي ملى هه  الحكومة الحركة )العمل(فنتيجة هيمنة أفكار ح
ملّيات العنع م ّول  وهلك في  ل استمراراالكانون  10بتاريخ  المجلس الى سحع ال ّقة منها 

ّع االبتشكيل حكومت  ب أجاويدبعدها مباشرة دام الّسياسي في البفد.  ّع ال قة والح تّفاب مع ح
صفح . وكانت أمام الحكومة مهّمتان أساسّيتان: أوالع اإل29ضافة الى المستقّليناالالّديمقراطي  ب

دتصاد  ووضع حد للّتضاّلم الّنقد  ومكافحة البطالة  و انياع إيقاع موجة العنع اّلتي تعم البفد. اال
مرين  بل ملى العكس كانت الّصدامات بين اليمين واليسار االب أ  من لم يستطع تحقي اويدأجلكن 

 21من القتلى يومّياع. اع ت الّسياسّية كانت تالّلع مدداال تياالكما إّن   تعم الّشوارع
ّع    الحقاع  بدأت مملّيات العنع تستهدع العلويين بشكل مباشر كونهم تاريالّياع من مناصر  ح

اّلتي اّتهمتهم بأّنهم  "ياع الّرمادّيةهالّ "مر جعلهم أهدافاع لهجمات منّ مة االالّشعع الجمهور . هها 
حكام االهه  الحالة اّلتي وصلت اليها البفد دفعت المعارضة الى المطالبة بتطبيب  .شيومّيون

                                                           


ّول االحتفال الّذي أقامه اتّحاد نقابات العّمال الثّوري في االحداث الّتي وقعت في االيشير مصطلح "مجزرة عيد العّمال" الى  

رغم . ففي هذا التّاريخ دعا هذا التّجّمع العّمالي الى تجّمع ضخم في ساحة تقسيم وسط مدينة اسطنبول وذلك 1111من أيّار 

بأنهم الّساحة في رسالة واضحة ف اليساريين في االموافقة حكومة ديميريل على التّرخيص لهذا التّجّمع. واحتشد عشرات  عدم

حتفال من نهايته دّوت أصوات عيارات ناريّة، ما أدّى الى حالة االرهاب. ومع اقتراب االنف ولن يتراجعوا أمام أعمال الع

 قتيالً وعشرات الجرحى. 95قوط سهرج ومرج أدّت في نهاية المطاف الى 
46
 177-175مرجع سابق، ص  )رضوان، وليد(، 
47
 183-182، 178المرجع الّسابق، ص  
48
 131 مرجع سابق، ص )هالل، رضا(، 
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رهاع من دون الّتضحية بحكم القانون ومن االبأّن  يمكن القضاء ملى امتقد  اويدأجالعرفّية  لكّن 
مهبحة اصطدمت بالوادع والصوصاع بعد ت  رهاع بوسايل . لكن طموحااالدون محاربة 

حكام االالى إمفن  اويدأج اضُطرّ ما شالص   011اّلتي راح ضحّيتها أك ر من  ماراسكهرمان
ّيد من في  ل إصرار المعارضة ملى إفشالها مبر ال وهلك  27دليماع إ 01في  العرفّية ّلجوء الى الم

لقاء القبض ملى في  ل مجّ الّشرطة من إ تاال تياالضافة الى ارتفاع حّدة االب  أممال العنع
وحّتى مندما نجحت الّسلطات في معرفة داتل رييس تحرير صحيفة ميّلليت  .المالّططين والمنّفهين

 91أّن  نج  بالهرع من سجن  بالّتواطؤ مع بعض الحّراس. اال   امبد  أبكشي  محّمد ملي آ
بقاء ملى ردابة مدنّية ملى االكان يحاول  اويدأجأّن  االحكام العسكرّية االوملى الّر م من إمفن   

ّن  عسكرّية وبأالقيادات العسكرّية  وهو ما دفع المعارضة الى اّتهام  بعدم الّتعاون مع القيادات ال
أمام معضلة جديدة   اويدأجت يوافقون ملى هه  المقاربة. هنا بات االوكان الجنر   أيديهميقّيد 

نّواع من  1الى استقالة  طب الكردّية جنوع شرب البفد أّدلحكام العسكرّية في المنااالفتطبيب 
ال يد العمّ ت القاضي بمنع الّتجّمعات بمناسبة ماالالمنطقة  وبسبع اضطرار  الى دمم درار الجنر 

ّراء المستقّلونمن  بعاد الّتجّمعات العّمالّية في اسطنبول ما أّدل الى إ المحاف ون  في حين ممد الو
أمام هها الوادع  اضُطرَّ  .ستقالة في حال لم ُتلّع هه  المطالعاالمهّددين بالى رفع سقع مطالبهم 

يتففّية بتشكيل حكومة ا يتم تكليع ديميريلستقالة من منصب   لفلّول االتشرين  01في  اويدأج
 90يتففات الّسابقة. االشبيهة ب

ّالة جميع العقبات من وهلك ملى الّر م من   الك ير لم تطّير مودة ديميريل الى الحكم   ديام  به
أمام القيادة العسكرّية  مطلقاع يدها في الّتعامل مع العنع المتصامد في البفد. من ناحية  انية 

الّهياع "رهاع يأتي فقط من اليسار  وبأّن االاتّفقت الحكومة والقيادة العسكرّية ملى امتبار أّن 
تصامد العنع في     ونتيجة لهلك99مها ضّد الّشيومّيةفي الحقيقة حلفاء للّدولة في صرا "الّرمادّية
وداللت القول الّسياسّية في صدامات كان أهّمها تلك اّلتي ودعت ما بين منّ مة   بوتيرة أملىالبفد 

بنهاية و . يين وبين المنّ مات اليسارّيةاإلسفمصوليين االاليمينّية المتطّرفة و  "ياع الّرمادّيةهّ ال"
ّمة ماّمة حيا شهدت البفد في الفترة الممتّدة بين العام الّسبعينّيات كان  المشهد الّسياسي يعكس أ

أضع الى   أشهر 7أ  بمعّدل حكومة كل   يتففّيةحكومة أدّلّية أو ا 09  0797والعام  0790
وتبّدت حالة الّشلل دتصاد . االدتصاد  حيا تراجع الّنمو االهلك الّتدهور المستمر في الوضع 

  حيا فشل 0711نتالابات الّرياسّية بعد انتهاء والية الّرييس كورتورك مام االمومد  مند مجيء
 91البرلمان في انتالاع رييس جديد للبفد. 

تحت  0711العسكر  في العام  لتدالل  سبةاوجد اللح ة المن الجيت نّ من هنا يمكن القول إ  
 ويتصل  يههع الى أبعد من هلك بك ير نقفعااللكن هدع   إيقاع مملّيات العنع في البفد منوان

حداا اّلتي كانت تدور في المنطقة االستراتيجّية الكبرل اّلتي اكتسبتها البفد من جّراء االهّمّية االب
                                                           


واستمّرت على مدار  1112ّول االكانون  88ناضول، بتاريخ االي مجزرة وقعت في قرية كهرمنمانراس جنوب شرق ه 

تين قتلتا قبل عدّة أيّام، وهم باعتراض جنارة معلّم قامت يومين. وفي التّفاصيل أّن مجموعة الّذئاب الّرماديّة التّابعة لتوركيش

فين وراءهم والعلويّين، قبل أن يقوموا بالهجوم على محالّت العلويين لسلبها وتدميرها، مخلّ يصرخون ال جنازات للّشيوعيّين 

أعمال العنف الى حين دخول القّوات  تم اتّخاذ الّسلطات المحلّيّة أي إجراءات، استمرّ د. وفي ظل عىعشرات القتلى والجرح

 المدّرعة الى القرية.
49
 184-183مرجع سابق، ص  )رضوان، وليد(، 


 .1121اكتسب أغا شهرة عالميّة بسبب محاولته اغتيال بابا الفاتيكان يوحنّا بولس الثّاني عام  

50
 The Making of Modern Turkey, op. cit, p 171  

51
 Ibid, pp 172-173 

52
 195مرجع سابق، ص  )رضوان، وليد(، 
53
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تراك أّن االالمرادبين  من العديد بل امتبري في أفطانستان( )ال ورة في إيران والّتداّلل الّسوفيات
ى حتّ  طيلة الفترة الماضية رهاع ومدم اليقيناإلالقيادات العسكرّية أرادت إبقاء البفد تحت وادع 

مالّلص البفد من  سيتم الّترحيع ب  ملى أساس أّن فنقفع االّسلطة مبر لا الجيت ّلمسمندما يت
 .0711أيلول  09بالّتحديد ما حصل في  هاوه  الّسقوط في الهاوية

 0711العام  إنقفع 
ركان كنعان االرييس  ممد  يتركوالعنع بين مالتلع فيات المجتمع ال ىأجواء الفوضفي  ل   

من رييس الجمهورّية ورييس الحكومة  الى توجي  مهّكرة الى كلّ  0797ّول االأفرين في كانون 
ّاع الّسياسّية يدموهم فيها الى القيام بواجباتهم تحت مطّبة االضافة الى اإلب  92الّتداّلل العسكر .ح

ّمات البفد دامت المؤّسسة العسكرّية مبر رياسة  ركان االوفي  ل فشل الّسياسيين في حل أ
لّيات العسكرّية في الّرابعة فجراع لتسيطر ااتحّركت  حيا 0711أيلول  09نقفع مسكر  في با

 99استسلمت جميع القيادات الّسياسّية المدنّية بهدوء. ف ساسّية في البفداالملى الموادع 
ّتها الأنقفع االّوّل لقادة االومن أهم ما جاء في البيان    ّة من ّن "الّدولة وأجه ّرييسّية صارت ماج

ّاع الّسياسّية كانت متعّنتة في االأّن و مليياع بالمتنادضات   ناّن الهيكل الّدستور  كالعمل  وأ ح
ّادت اإلموادفها وتفتقر الى  جماع الّضرور  لمعالجة مشكفت البفد. ونتيجة لكل هه  العوامل  فقد 

م من ه. وأّن الرجعيين و ير منة.آنفصالّية من أنشطتها  ولم تعد حياة وممتلكات المواطنين االالقول 
ّدهرو هّ هم ال أصحاع العقايد المنحرفة ّن الجيت "تسّلم الّسلطة وبأ 91تاتوركّية..."االا بدالع من ين ا

ّالة العقبات   وفقاع للقانون اّله  يجيّ ل  هلك لحماية الجمهورّية" وأّن هدف  هو "استعادة الّن ام واخ
 99اّلتي تقع أمام الّديمقراطّية".

د ومنع ففي البوفرض ح ر تجوال  البرلمان لّ نقفع بهدالة الحكومة وحاالدام دادة بعدها   
ّت الّسلطات في دبضة مجلس   91حكام العرفّيةاالملنت أمطادرتها كما  من الوطني اّله  االوترّك

مضواع من البيرودراطيين  99تقتصر ملى العسكريين ويسامد  مجلس حكومي من باتت مضوّيت  
من الوطني. االوالعسكريين المتقامدين برياسة الجنرال المتقامد بولنت ألوسو لتنفيه درارات مجلس 

يت ُسلطات واسعة للحّكام العسكريين للمناطب وهلك بمقتضى دانون  حكام العرفّية حيا االكما ُأمط 
مر االولم يقع  ّتحادات العّمالّية.االشراع ملى الّتعليم والّصحافة و رع الّتجارة و اإلم حب أصب  له

واخ فب الّصحع وح ر المنادشات نقفع الى حل البرلمان االدادة د هها الحد  فقد ممد من
ّاع الّسياسّية واّتحادات نقابات اال حلّ  0719 مَّ تف هلك مام  0710الّسياسّية مام  العّمال ح

  97اليسارّية واّتحاد الّنقابات اليميني المتطّرع ومصادرة ممتلكاتها.
ضواء كان دور الّضّباط االمن الوطني كان مجّرد رأس جبل الجليد  فبعيداع من االلكّن مجلس   

مر  كانوا يديرون شؤون االفي حقيقة كبر االكان لهم التّأ ير  نحكام العرفّية اّلهياالالمسؤولين من 
نقسام داالل القيادة العسكرّية حول الكيفّية اّلتي يجع أن كان هناك ا  البفد اليومّية. من ناحية  انية

ضافة الى إمادة الّسلطة االب  ن اماع أك ر تسامحاع وأدل دسوة فالمعتدلون أرادوا .ُتدار بها البفد
ّاع المنحّلة. االي للمدنيين بأسرع ودت ممكن مبر بناء تحالع مع الّصع ال ّاني من سياسي ح
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بالمقابل  فهّن المتطّرفين أرادوا إمادة هيكلة الّن ام الّسياسي بطريقة تسم  لهم بالّتاللص من كاّفة 
 11 الّسياسات الّسابقة بصورة نهايّية.

لوضع دستور مضواع  011من نقفع الى تشكيل جمعّية تأسيسّية االمن ناحية  انية ممد دادة   
ّت الّسلطة في يد الّسلطة  فقد  0711عام الجديد. وشّكل الّدستور الجديد تراجعاع من دستور  ترّك

ّيد من الّصفحّيات لكلّ   التّنفيهّية من الوطني. كما حّد االمن رييس الجمهورّية ومجلس  وأمطى الم
  أضع الى هلك  تّم منع الّت اهراتا ّتحادات العّمالّية حياالو حّرّية الّصحافة  الّدستور الجديد من

قومّية وتهديد الّن ام ور الجديد حّرّية الّتعبير والتّن يم بامتبارات ك يرة من دبيل المصلحة التدّيد الّدس
من أصوات  %19 70ستفتاء العام  نال موافقة االوبعد مرض الّدستور ملى الجمهور . 

 10 .المشاركين
ّال  مهد أو

تّم  في حين  0719تشرين ال ّاني  7في  إيفرين رياسة الجمهورّية الجديد توّلىبعد إدرار الّدستور   
ّاعاالض دانون يح ر نشاط دادة فر  سنوات. بالمقابل ُسم  بتكوين  01نقفع لمّدة االدبل  ح

ّاع جديدة  ع كما تّم منع الّطف  من الوطنياالصل ملى موافقة مجلس أّنها كان يجع أن تح الإأح
ّاع  ولدل إجراء االنضمام الى االساتهة من االو  ّاع االكان مدد  0711نتالابات العاّمة مام االح ح

ّع الّديمقرا0وهي  :  1بدالولها المسموح   ت متقامديناال  تأّلع من جنر هالّ  القوميطي ( الح
ّع الّشعبال( 9  وترأس  تو وت سونالع ّع الّشعع الجمهور االويمّ ل الجناح  يح  تاتوركي في ح

ّبان ح يا بتأييد  نوهها  وداد  نجدت كالع ّع الوطن 1  والجيتالح م بقيادة تور وت األ( ح
ّال  . 19أو

ّع الوطن الكن لم   ّبين االو م األها لم يقدم الحكم العسكر  ملى منع ح ين هاللكتفاء بالّتراليص للح
ّال  الصاالتحت سيطرت  لالوض  وصاع في أمقاع نتالابات؟ كان من الواض  أّن الّدمم الطربي ألو

ّير الالارجّية   دد أنقهدتصادّيةاالّمة اال ّار إيفرين اال . وينقل البعض أّن و مريكي الكسندر هيغ دد 
ّال.وأالبر  في تلك المرحلة  ستطفمات بأّن االمندما أ هرت و  بأّن الطرع لدي  ال ّقة الكاملة في أو

ّال يتقّدم ملى منافسي   تقّرر أن يقوم كل من إيفرين وأولسو بدمم سونفع  بدأوا بمهاجمة و أو
ّال. لكن الّنتاي  جاءت معاكسة لما كانوا يتوّدعو  ّع نأو   حيا أصب  الّناالبون أك ر مدايّية تجا  "ح

ت الحكومة لالصم . والوفاع من أن تكون نسبة المشاركة منالفضة  ممد يتالّسلطة" وداموا بالّتصو 
من ال يقوم بالّتصويت  وهو ما يمكن أن يفّسر نسبة المشاركة اّلتي الى فرض  رامة مالّية ملى 

ّع الّديمقراطي 7 79بلطت  ّع الّشعبال%  وحصل 99 91ملى  القومي%؛ فحصل  الح ملى  يح
ّع الوطن 21 11 وبهه  الّنتاي  أصب   صوات.اال% من 09 29م ملى األ%  في حين حصل ح

ّال رييساع للحكومة 11.أو
 

ّال وحكومت   كما طالت االبدأت  0712ومنه منتصع العام    ّتهامات بالفساد توّج  الى أو
ّراء الحكومة. ومع بداية العام  الممنومة بدأت القيادات الّسياسّية  0711اّتهامات الفساد بعض و

ّع من العمل الّسياسي  ّاع وسيطة. فقاد كل من ديميريل ح بالّ هور مجّدداع ملى الّساحة اللع أح
ّع الّرفا  اويدأجالّطريب القويم  وبولنت  توركيت وآلع ارسفن   اليسار الّديمقراطي  وأربكان ح

ّع العمل الوطني. ّبّية القديمة الى العمل الّسياسي. ح  وبعد تعديل الدستور مادت القيادات الح
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ّال امتبر أّن  إها ما أجر ف .نتالابات ماّمة مبكرةمر فت  الباع أمام إجراء ااالهها      يتأو
ّيد االالكافي للتّن يم و  تنتالابات بشكل أسرع فهّن المعارضة لن تجد الوداال ستعداد  وبالتّالي هها ي

وبنتيجة هه    تشرين ال ّاني 97نتالابات في االنتصار  من هنا تّم تحديد االمن فرص  لتحقيب 
ّع الوطن اال ّع الّديمقراطي الصوات  أمقب  اال% من 1 11م ملى األنتالابات  حصل ح ح
ّع ديميريل 9211ملى  بن مصمت إينونو()ا جتمامي برياسة إردال إينونواال % في حين جاء ح

ّع اليسار الّديمقراطي االمن  9 07ملى   الّطريب القويم في المرتبة ال ّال ة بحصول صوات  ّم ح
ّع الوطن االمن ناحية  انية  أ هرت هه   صوات.اال% من 9 1بنسة  نتالابات تراجع شعبّية ح

جتمامّية اّلتي االدتصادّية و اال ار ااالى  م  ملى الّر م من انتصار   ويعود سبع هها الّتراجعاأل
ّال  رتفاع حيا وصل الى االفقد ماد معّدل الّتضاّلم الى   دتصادّية الّليبرالّيةاالالّلفتها سياسة أو

 0711% وهلك في الفترة الممتّدة من العام 29القّوة الّشرايّية بنسبة  ت%  في حين انالفض11
ّال.0717حّتى العام  ّع ومايلة أو ّت دضايا فساد مرتبطة بقيادات الح   12  كما بر

ّال تطييرات جهرّية ملى الّصعيدين الّسياسي و    يجابّية اإلدتصاد  كان لها آ ارها االأجرل أو
حيا شّجع  اللب القطاع الالاص الّتركيدام ب دتصاد   االفعلى الّصعيد   سواء والّسلبّية ملى حدّ 

كما رفع الح ر من سفر    دتصاد والّسياسة وفب مبدأ "دم  يعمل دم  يمر"االالمبادرة الفردّية في 
 ضافة الىاإلباّله  كان مفروضاع بحّجة أّن  سيالرج العملة الّصعبة من البفد  تراك الى الالارج اال

ملى من  رالص لمحال وأنشطة كان يعلم أّن أصحابها من تّجار"الّسوب الّسوداء". وكان  موافقت 
ّال بشكل فوضو  و ير منّ م في ك ير من  اع المجتمع متعّطش لهها الّنوع من الحّرّيات اّلتي فّجرها أو

ّال الى تقديم مقاربات رأل فيها مفجاع فمن الّناحية الّسياسّية أّما حيان. اال لتوّترات كادت عمد أو
فومد دادة  ور  بنجاح مع المؤّسسة العسكرّية.تعصع باستقرار البفد حيا استطاع تسيير أم

نقفع بأّن  لن يتعّرض لهم بعد تقامدهم وأوفى بومد . كما دام بالّتطاضي من ممارسات بعض اال
ّراء حكومت  اّلهين كانوا يصطون لتعليمات إيفرين أك ر من تعليمات . لكن أو  ّال في المقابل اّتاله و

ت لعلَّ أهّمها رفض  توصية المجلس العسكر  بتعيين دايد القّوات االبعض القرارات المواجهة للجنر 
 19البّرّية رييساع لألركان.

كبر في البفد. االتحّولت مسألة الففة إيفرين الى الهم الّسياسي  0717والفل صيع العام    
ّال أّن الّ روع تسم  ل  ووجد  يا دام بالّترّش  الى بتحقيب طموح  ليكون رييساع للجمهورّية حأو

ّال ريياالتشرين  10في المنصع و  لكن وصول  .ساع  امناع للجمهورّية الّتركّيةّول انتالع المجلس أو
ّع الوطن  ّال الى سّدة الّرياسة انعكس سلباع ملى ح ّول وضّم اال  انقسم بين جناحين  هالّ  ماألأو

واليمين المتطّرع بقيادة كوشى جيلر  وال ّاني وضّم الّليبراليين العلمانيين بقيادة مسعود يين اإلسفم
ّع فجاء تعيين يلدري ّال الى الحفا  ملى وحدة الح ّع اللفاع يلما . وسعى أو م أكبولوت رييساع للح

ّال واله  ل  ّع بعد أو ّيرانلكن    توّلى رياسة الحكومة ورياسة الح ّع 0770في ح  انتالع ح
ّيمة للجناحين م دايداع جديداع هو مسعود يلماّ وهو مّ ل األالوطن  . وبعد 11ي والقومياإلسفمه

موضاع  0770نتالابات العاّمة في العام االفضل إجراء االأّن  من يلماّ  دتوّلي  رياسة الحكومة وج
آع  صّوت  92وهكها في  دتصادّية أسوأ.االوضاع االنت ار الى العام المقبل حيا ستكون االمن 

19ّول.االتشرين  91نتالابات في االالمجلس ملى إجراء 
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ّب  ال   صوات  في حين حصل اال% من 2 99ملى طريب القويم من الحصول تمّكن ديميريل وح
ّع    فهّن انتالابات ما كان يالشى من وكما كان متوّدعاع و صوات. اال% من 92ملى  ماألالوطن ح
فقد كانت حكومة برياسة ديميريل مع الّديمقراطّيين   يتففّيةا نتجت حكومةأ 0770العام 

ّع الشّ   جتمامّيين بقيادة إيردال إينونواال عع الجمهور  كما مرفت هه  المرحلة إمادة تشكيل ح
ّع الّشعع الجمهور  في أيلول بقيادة دينيّ بايكال اّله  أصب    0779.11الّرييس الّرابع لح

ّع الوطن  اع جديد اع نقساما 0779العام من ناحية  انية  شهد    م وهلك في أمقاع المؤتمر األفي ح
ّال في إيصال مرّشح  محّمد كجيجيلر واستمرار مسعود يلماّ في اال ست نايي ال ّاني  حيا فشل أو

ّال من دبل ت جمامّيةاالالى ودوع استق هلك أّدلو   منصع الّرياسة نايباع ومدد  01بينهم   أنصار أو
ّع. من مؤّسسي  17الح

ّال االستقرار كان منوان المرحلة االّن بأ يمكن القولو      0717اّلتي انتهت مام ولى من حكم أو
ّراء  ّال بقّوة شالصّيت  وشعبّيت  أن يلقي ب ّل  ملى الحكم في تركيا في رياسة الو حيا استطاع أو

ّراء  ورياسة الجمهورّية الى بعض المحّللين  . ويههعحّتى في  ل وجود ديميريل في رياسة الو
ّيّ الوادع الّديمقراطي في البفد القول بأن ّال لم يول  أ  اهتمام في تع فقد تلاّلصت فلسفت    أو

من العملّية  فلم يحاول تعديل القوانين اّلتي تحدّ    دتصاد أوالع وبعدها الّديمقراطّية(االبالعبارة التّالية )
 دانون الّتعليم العاليو ّتحادات الّتجارّية االدانون الّديمقراطّية والمتوار ة من فترة الحكم العسكر  م ل 

ّاع الّسياسّية ودانون الّصحافةاالنتالابات و االانون ود ّال لم يدالل تطييرات حقيقّية في  نحتى إ  ح أو
ّياع  أن  أوجد مراالكل ما في   دتصادّيةاالالمجتمع الّتركي وال حّتى من الّناحية  قطاع كمساراع موا

ّة الحكومّية اّلتي لم يعمل االالاص ما أتاح ل  العمل بحّرّية وبقوامد  ير مقّيدة كاّلتي تعمل بها  جه
ّة الحكومة ان انتقل الى   ملى إصفحها وتطويرها وتدريجّياع ما لبا الفساد المستشر  في أجه

سول منادصات الّدولة وأممالها  مراالّدهار في وادع االسامد  في الّنمو و فلم ي  القطاع الالاص
ّال في أنقرة من ممر ناهّ  0771نيسان  09وفي   91نفادها ومواردهاواخ    90ماماع. 11توّفي أو

 المسألة الكردّية:
في    الجمهورّيةتعتبر المسألة الكردية من أك ر المشاكل الّدااللّية تعقيداع في تركيا منه تأسيس   

 شاركوا حيا 0791 سنة حتى بالكرد كمال مصطفى الرييس مفدة يطبع ملاالو  التفاهم  لالبداية 

 بنود تطبيب في تتجسد سياسية وموداع  ومدهم كان دد كما  اليونان ضد حمفت  في جانب  إلى

د  التي سيفر معاهدة     يرحكم هاتي حوالاال أدل وفي  مستقلة بكردستانــ شروط معينة  وفبــ ت ع 

 سيفر إلطاء اتفادية إلى دفعت  او يرهم رمناالو  اليونان ملى العسكرية كمال مصطفى انتصارات أن

ّان اتفادية والتوديع ملى لم تعترع سول بوجود أدّلّيات ملى أساس التي  0791تمّو  91 بتاريخ لو
 99 ديني  ولم تعترع بأدّلّيات مردّية.

وساط الكردّية ضّد توّجهات الّدولة القومّية العلمانّية االمر الى اندالع انتفاضات في االأّدل هها   
ّة حيا داموا بسبع  بعد تأسيس الجمهو  ( 0711و 0799اضة بين مامي )ة  انتفر مشْ  رّية بفترة وجي
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  وانتفاضة ديرسيم 0791  وانتفاضة آ ر  مام 0799أهّمها انتفاضة الّشيخ سعيد الكرد  مام 
 نه  ملى هلك بعد تركيا حكام وسار ساحب بقمع ال ورات هه  الكمالية تركيا واجهت ودد. 0711مام 

 91.كراداال  مع تعامل  في أتاتورك
 09و 09ي حيا يقّدرون بين ر مجمومة مردية بعد العرب الترك اني أكب كراد في تركيااألل ُيشكّ   

كراد استتبع  بطبيعة الحال رفض منحهم ما يمّكنهم من تجسيد هوّيتهم االمتراع باالمليوناع  ومدم 
المستقّلة  قافّياع وسياسّياع م ل حب الّتعّلم بالّلطة الكردّية أو تأسيس جمعّيات ُتعنى بالّشأن الكرد  

 كافة جوانب . ب
لبفد مام وأالهت المسألة الكردّية بعداع جديداع منه اندالع المواجهات المسّلحة جنوع شرب ا   

ّن  يد من دول العالم ال ّالا  حّتى إفي العد وأواسعاع سواء في الطرع    حيا لقيت تعاطفاع 0712
بات ُين ر اليها ملى أّنها حركة تحّرر وطنّية. بالمقابل  فهّن الّرواية الّتركّية للمسألة الكردّية تبدو 

بل مشكلة   متراع بوجود مشكلة كردّيةاالمالتلفة بشكل كامل  فالّرواية الّرسمّية الّتركّية ترفض 
ّمة ادتصادّية ــ اإرهاع م لكن كف   شردّية للبفدية الب الجنوبمناطالجتمامّية في دموم الارجّياع  وأ

الّتعّمب في دراسة المسألة الكردّية ُي هر تعّدد أوجهها  إه إن الّرؤيتين ال تقّدمان مقاربة شاملة 
 وأبعادها وحجم الّتعقيدات اّلتي تتضّمنها.

ّابدايةع من     مات العردّية المفح  أّن القضّية الكردّية تالتلع في العديد من الّنواحي من مع م الّن
م ل البوسنة  ليبيريا ورواندا... فعلى الّر م من مرور أك ر من  ف ة   اّلتي شهدتها العديد من الّدول

تراك االكراد و االجتمامي بين االع القتلى  فهّن الّتوّتر الآوسقوط   مقود ملى بداية الّصراع المسّل 
دتصادّية االمعتبرة من الّنالع الّسياسّية و  يبقى في حدود  الّدنيا. في حين ت هر الودايع أن نسبة

ن. لكن من ناحية  انية  وملى الّتركّية هي من أصول كردّية  بمن فيهم رؤساء جمهورّية سابقو 
كبر اّله  تواجه  االمكس ما تّدمي  الّسلطات الّتركّية  فهّن الوادع الكرد  يشّكل الّتحّد  الّدااللي 

لّسّكان تتبّنى وتتمّسك بهوّية مالتلفة من هوّية  البّية سّكان معتبرة من افوجود مجمومة   تركيا
الى  بطبيعة الحال يؤّد س  البفد وتشعر بوجود تمييّ يمارس ضّدها ملى أساس هه  الهوّية

 هو أمر وادع ال يمكن تجاهل .و  اع حصول توّتر دومي  ولو محدود
أبعاداع اجتمامّية وسياسّية وادتصادّية  لمسألة الكردّية تتضّمنفهّن ا  لى جانع البعد العرديواخ   
يديولوجّية وحّتى دولّية  تتفاوت درجة تأ يرها تبعاع الالتفع الّ روع. وتعود جهور الموضوع واخ 

الكرد  الى تاريخ إمفن الجمهورّية  وارتبطت بالمبادئ اّلتي تبّناها أتاتورك واّلتي استندت الى 
حديد الى الّتجربة الفرنسّية. وكان مبدأ القومّية بم ابة الّشرارة  اّلتي وبالتّ   الّنموهج الطربي لبناء الّدولة

أّن الحّيّ الجطرافي  االأّججت المسألة الكردّية. فقد دامت الجمهورّية ملى أساس القومّية الّتركّية  
ر ناضول أواالاال منطقة اّله  دامت ملي  كان يحو  إ نّيات متعّددة نتيجة الهجرات اّلتي شهدتها

مبراطورّية الع مانّية هجرات االفقد مرفت مالتلع مناطب    القرن التّاسع مشر وبداية القرن العشرين
واسعة الى دلع الّسلطنة  أضع الى هلك  ونتيجة حمفت القمع اّلتي تعّرض لها المسلمون في 

.  وهكها مندما ناضولاالدفعت العديد من هؤالء لّلجوء الى   شمال القوداّ ملى يد روسيا القيصرّية
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صول العردّية المالتلفة  م ل االدلّيات هو  االكانت تضم العديد من  0791تأّسست الجمهورّية مام 
 92الّشركس والّشيشان.و اليونان و الّسفع و لبان اال
فراد  بطض الّن ر االهكها أصب  مصطل  "تركيا" يشير الى مجتمع دومي جديد يستطيع بموجب    

ندماج في   وبالتّالي بات كل من يعيت ضمن حدود الّدولة الّتركّية ويقبل بمبادئ االمن مردهم  
الّن ر من العرب اّله  ينتمي الي . لكن من ناحية  انية   ساسّية  مواطناع تركّياع  بطّض االالجمهورّية 
لم تقّدم حلوالع  نتماء لتركيا يوجع ملى الفرد كبت هوّيت  العردّية. هه  المقاربةاالمر أّن االمنى هها 

ستعداد للّتالّلي من هوّياتهم مقابل حصولهم ملى هوّية دومّية جديدة  وفي االلّلهين لم يكن لديهم 
كراد في تركيا. لكن في الّسياب نفس  كانت هناك أمداد معتبرة االهها الّسياب جاءت إشكالّية  البّية 

في  واد سواء دسراع أم طوماع  اندمجالى  رع البف اكراد  الصوصاع أوليك اّلهين هاجرو االمن 
جتمامّية وال ّقافّية  وأصحبوا فاملين في مالتلع الّدواير االلطت  ومعتقدات   واالمجتمع الّتركي وتبنّ 

 جتمامّية.االالّسياسّية و 
بشكل   نّية الوحيدة في البفد اّلتي حاف تاالكراد االيبقى  إه  المعادلة كلياع ر  ير أن هها ال يطيّ   

من ــ كراد االف  مر مّدة أسباع أّولها العامل الّديمطرافياالولهها   ملى هوّيتها والصوصّيتها مام
كراد االيشكلون أكبر مجمومة  ير تركّية في البفد.  انياع  الجطرافيا  حيا يستوطن ــ دون شك 

لّطوبو رافّية.  ال اع  ملى دار  للّدولة إضافة الى تعقيدات  ااالمنطقة بعيدة من المركّ الّسياسي و 
صليين  وليسوا مجّرد االكراد هم من سّكان البفد االالرل  فهّن اال نّية االمكس المجمومات 

باتوا أك ر استعداداع لتبّني هه   روع الّصعبة اّلتي دفعتهم للهجرةمجمومات مهاجرة  اّلتي ونتيجة ال ّ 
الرل من حيا االيالتلفون من المجمومات العردّية كراد االالهوّية القومّية الجديدة. رابعاع  إّن 

دطامي  وهو مامل يبقى مؤّ راع حّتى يومنا هها. اإلجتمامي القايم ملى البنيان القبلي و االتن يمهم 
ّمماء القبايل لفرض سيطرتها ملى المناطب الكردّية  في حين  فقديماع لجأت الّسلطنة الع مانّية الى 

  لطنة في حروبها كان يحصل ملى مكافاءات سالّية. لكن بالمقابلأّن من كان يقع منهم مع السّ 
ّمماء القبايل  نتفاضات اال ير أّن هه   نتفاضات بوج  الّسلطنةاالالعديد من دادت مجمومة من 

 99كانت هات طبيعة دبلّية  ولم تكن هات طبيعة دومّية شاملة.
جتمامّية والّدينّية كقامدة للنفوه الّسياسي داالل االوتستالدم الّّمامات القبلّية الكردّية مكانتها   

 وانطفداع   مر سم  لهم بالّسيطرة ملى الوادع الّسياسي في جنوع شرب البفداالالّن ام الّتركي  وهها 
ّاع االيتمّتعون ب  سعوا الى الوصول الى المراكّ القيادّية في  من  قتهم بالّدمم الّشعبي اّله  ح

ّاع الّصطيرة أو حّتى الّترّش  بصورة منفردةاال واالكبرل  أو دمم ولعّل أبّر م ال ملى هلك   ح
ّع الّشعبي القومي الّديمقراطي في انتالابات العام  في مدد من  0711الّنجاح الكبير اّله  حّقق  الح

بل المقاطعات الكردّية مبر القيام بتحالفات محّلّية. أّما الّ من اّله  دفعت  الّّمامات الكردّية مقا
جتمامّية والّدينّية فقد تمّ ل بالّتوّدع من أ  مطالبات تتعّلب بالحقوب القومّية االتم يلهم للمكّونات 

واالر نفصالّية في المقاطعات الّشردّية في أااللألكراد  ودد ممدت بعض المجمومات الكردّية 
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وا في كراد لم يلجأاالأّن  البّية  االالّسبعينّيات الى الودوع في وج  الّّمامات التّقليدّية وممارساتها  
  91هه  المرحلة الى ممارسة العنع.

ّيّ ن ام العفدات    جتمامّية والقيم التّقليدّية والعشايرّية في االوشّجعت الّدولة الّتركّية ملى تع
ّ هها  الوسط الكرد   وهي استراتيجّية ور تها من الحقبة الع مانّية لكن مع تعديفت جديدة. ويعّّ

نقسام داالل المجتمع الكرد  وهو ما يسم  للّدولة من جهة  بالّتطلطل في  والّتحّكم االمر حالة اال
ومن جهة  انية استمرار هيمنة القول التّقليدّية اّلتي تلعع دور الوساطة بين   بتطّورات  واتجاهات 

ة يضعها في مواجهة البنية الّدولة والمجتمع الكرد . وأاليراع  إّن الحضور المؤّ ر لهه  القول التّقليديّ 
ّع  ّع أمام تحّديات اجتمامّية و قافّية تستن ّع العّمال الكردستاني وهو ما يضع هها الح الحدا ّية لح

 99دوا  وتعيب حركت  بين الّناس.
نّيات والالمسينّيات بأّنها سنوات الهدوء فيما يتعّلب بالحراك الكرد  يربعاال الباع ما توصع فترة   

ساس االكراد الهدع االالمنّ م  لكن وملى الّر م من هلك  وألّنهم أكبر أدّلّية إ نّية في البفد  كان 
الدام دّلّيات في البوتقة الوطنية. وملى الّر م من منع استااللسياسة الّدولة التركية  القايمة ملى دم  

أن المسألة الكردّية  االكراد هم من أصول تركّية  االمصطل  الكرد أو كردستان  وامتبار الّدولة أّن 
تراك  حيا كانت هه  المداوالت تعّبر االكانت تُتداول ملى نطاب واسع في البفد بين المسؤولين 

د اّلهين رأوا فيهم الطراع كرااالن من ر اّله  كان يعتر  هؤالء المسؤوليبشكل واض  من القلب الكبي
كراد مع االتراك نشوء تحالع بين القوميين االداهماع ملى وحدة الّدولة التركّية. وكان أك ر ما ياليع 

نكار االكراد واّلتي ترافقت مع االالقول الطربّية بهدع تقسيم البفد. هه  الّريبة الّتركّية الّدايمة من 
كراد  بل ملى االلطموحات  لّدم   لم تنج  في وضع حدّ الّدايم للالصوصّية الكردّية وسياسة ا

 91منه ستّينّيات القرن الماضي تتم هر بشكل واسع.كراد الّسياسّية وال ّقافّية االالعكس بدأت مطالع 
ودد بدأت المسألة الكردّية تأاله أبعادها الّسياسّية منه نهاية الّستّينّيات وبداية الّسبعينّيات وهلك   

ّ في مدد من حين بدأ النّ  ّع الّديمقراطي  االشاط الّسياسي لألكراد يتعّّ ّاع الّتركّية م ل الح ح
ّع الّديمقراطي الكردستاني في  ّع العّمال الّتركي. كما دامت مجمومات كردّية متأّ رة بتجربة الح ح

ّع الّديمقراطي الكردستاني في تركيا. هكها أصبحت هه    العراب  وبشكل سّر  بتشكيل الح
متصامدة لألكراد  بّر للّنشاط الّسياسي الكرد   وهو ما ترافب مع تعبيةاالطار االّاع تمّ ل حاال

ة بّناءة  كراد  وفشلها في تبّني مقارباالصرار تركيا ملى سياستها المتشّددة تجا  في المدن. لكن إ
  بّر في أهم تجّليات  اّلهكراد نحو الّتطّرع  االالفل الّسبعينّيات الى دفع  دايمة ملى الحوار  أّديا

ّع العّمال الكردستاني.  97مبر ح
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 :كراداالما بين الفاملين الّسياسّيين  حقيقي في يديولوجيالحديا من وجود انقسام إ بات من هنا   
ّول المبادئ الماركسّية  دي حين أّن الجناح ال ّاني تبّنى رؤية دومّية أك ر تقليدّية االتبّنى الجناح 

ّب  الّديمقراطي الكردستاني. ورّكّ اليسار الكرد  ملى   ّاني وح ودريبة من رؤية مصطفى البر
ّيد من المساواة االجتمامي في جنوع شرب البفد و االدتصاد  االصفح اإلموضوع  ّتجا  نحو م
شتراكي. وكان من الّطبيعي االل تفكيك البنى القبلّية  وصوالع الى حد الّدمول لبناء الّن ام من الف

أن تلقى هه  الّرؤية رفضاع شديداع ومقاومة منيفة من المجمومات اليمينّية الكردّية والمرتبطة ارتباطاع 
نجاحات تهكر في مواجهت  مع و يقاع بالبنى القبلّية التّقليدّية. لكن اليمين الكرد  لم يستطع تحقيب 

نقسام القبلي الّدااللي اّله  أّدل من ناحية االّول االالقول الكردّية اليسارّية  وهلك لسببين أساسيّين: 
والّسبع ال ّاني نفي دياداتهم   مقبولّيتهم مند الجمهور الكرد الى الى إضعافهم ومن ناحية  انية 

 11  حيا تّم الحقاع ا تيالهم هناك.0790نقفع العام ع اوهلك في أمقا ساسّية الى شمال العراباال
وهو ما ترافب مع   كراد أك ر فأك ر نحو اليسار المتشّدداالالّسبعينّيات توّج   إهاع شهدت سنوات  

ّوح الى المناطب المدينّية  رع البفد ّدياد الكبير في حجم الطلبة االو   ارتفاع مستول الّن
ّا ومي االههان  .الجامعّيين دتصادّية والّسياسّية ما بين االكراد حول دضّية الفمساواة االمران مّّ

كراد لحمفت امتقال واسعة  االتعّرض  0790. وبعد انقفع العام 10الجنوع شرب وبادي البفد
ّّجهم في السجوناافتّم امتقال  ّير الّدااللّية الّتركي   الع في المناطب الكردّية و أسباع  1ويهكر و

 :19نقفعاالاسّية لهها أس
 صعود اليسار المتشّدد 
  ّاليمين المتطّرع رد 
  نفصالّية في شرب البفداالالمسألة 

ّع  مدفوماع من دبل أمضاي  في هها الّسياب جاء درار إ    ّع العّمال الّتركي  فهها الح  فب ح
هناك مشكلة مردّية في  أنّ  0791يديولوجّية اليسارّية  امتبر في العام اإلكراد  وفي إطار رؤيت  اال

ّع الى العامل العردي جعل المحكمة العليا الّتركّية تقوم بهصدار درار  تركيا. لكن مجّرد تطّرب الح
ّع بعد  ّع الّشعع  0791فع  وجاءت انتالابات العام نقاالبحل الح اّلتي نج  الفلها ح

ّع الّشعع الجمهور  من  نقسام الّسياسي الكرد  بيناالنتصار  لتبّر االالجمهور  في تحقيب  ح
ّع ال   جهة ّع العدالة وح  11.من جهة أالرل الوطني سفمةوبين كل من ح
كراد الفل هه  المرحلة يعانون من العنصرّية الّشديدة اّلتي تمارس تجاههم  في االوكان   

مفم ال سّيما الّصحع  حيا كانوا يعاملون ملى أساس االالمدارس والو ايع وحّتى في وسايل 
ّءاع االتراك. هها االأّنهم أدل شأناع من  نضم ي ــسّيما سّكان المدن  ال ــ كراداالكبيراع من  مر جعل ج

في أجواء  الإالى القول اليسارّية بكاّفة أجنحتها كونها لم تستطع أن تعيت ترا ها وتمارس لطتها 
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كراد يمّ لون نسبة كبيرة من االيديولوجي. من هنا كان اإلة القومّية والّتعّصع بعيدة من الّشوفينيّ 
ّاع االأمضاء المنّ مات اليسارّية و  من المفّكرين  اع ن مددــ الّسّرّية. بل إشتراكّية العلنّية االح

سواء  ع كوادرهاوتوّّ  من هنا نمت الحركة الكردّية  ض هه  التّن يماتعكراد كانوا يقودون باال
ّع الّشعع  ..12أو ضمن لواء الحركة اليسارّية الكردّية ت مالتلفةاالكأفراد في مج وبعد تبّني ح

 كتلة مهمة منباستقطاع  0791الجمهور  لمبادئ وأفكار يسار الوسط نج  في انتالابات العام 
 19.الكردية صواتاال
ّع الّشعع الجمهور  جعل  يالس  بالمقابل   ميان االر مع م أصوات فهّن الّتوّج  الجديد لح
ّع العدالةلاّلهين مالوا   كراداال ّع الاالب  لّتصويت لح دع ملى الّر م من مو  سفمةضافة الى ح

أملن  0791اّله  مّبر من  في أك ر من مناسبة  ففي العام ديميريل من المسألة الكردّية 
أو ال يشعر بالّسعادة ل  الحّرّية بالّههاع   ديميريل صراحة أّن "ملى كل من ال يشعر بأّن  تركي

تشكيل  للجبهة   نتيجة 0792الى أ  مكان آالر". وبعد توّلي  رياسة الحكومة في أواالر العام 
ّع الالوطنّية مع كل  ّع الحركة الوطنّية  صّرح ديميريل بأّن "هناك ضرورة  سفمةمن ح وح

 11ة الّتركّية".مّ االالعاصية من  ]الكردّية [لتتريك هه  المناطب
كراد من الّطريقة اّلتي تتم بها مقاربة دضّيتهم االلكن تدريجّياع  بدأ الّتململ يتصامد في صفوع   

ّع الّشعع الجمهور  كان االملى الّصعيد الوطني. فبالّنسبة الى  كراد اليساريين  صحي  أّن ح
شارة الى االأّن  كان يتجّنع  االاع  تعّهد بالعمل ملى تنمية المناطب الّشردّية ادتصادّياع واجتماميّ 

عّلب بالمسألة تمنّية هي الّسياسة الّرسمّية الّتركّية فيما ياالت المقاربة سم في حين استمرّ االكراد باال
نهاء أممال العنع في البفد  لكن ملى أرض الوادع  كان ّية  وهلك وبحسع الهدع المعلن  إلالكرد
كان ُيقتل  0791اليمين المتطّرع. وبحلول العام  بها الطرع من أممال العنع اّلتي يقوم ُيطّض 

ّرة كهرمنمراس دام أجاويد بوضع  اع شالص 91في المنطقة الّشردّية أك ر من  يومّياع  وبعد مج
ة كانت حكام العسكرّية. وبشكل مام  فهّن مع م القول اليسارّية الّتركيّ االالمنطقة الكردّية كّلها تحت 

تقر بوجود مشكلة إ نّية في البفد  وبالتّالي كانت تعترع بالمسألة الكردّية  لكّنها كانت تتعامل معها 
 19شتراكّية في البفد.االملى أساس أّنها مسألة دابلة للتّأجيل حّتى انتصار الّ ورة 

ّع االوفي هه     ّع العّمال الكردستاني كح لمبادئ الماركسّية ــ سياسي يتبّنى اجواء تّم تأسيس ح
ّع العّمال 0791اللّينينّية مام    دامياع الى بناء دولة كردّية ماركسّية. ومنه البداية حّدد ح

أّن كردستان هي منطقة  معتبراع   الكردستاني المجتمع القبلي الكرد  كهدع أساسي لكفاح  الّ ور 
ّمماء القبايل بالّتعاون من الفالاضعة لف ّّية في المجتمع الكرد  ستعمار  حيا يقوم  يات البورجوا

ّع الى "الّتالّلص  .دنى في المجتمعاالبمسامدة الّدولة الّتركّية ملى استطفل الّطبقات  كما هدع الح
دطامّية االمن تنادضات المجتمع المتوار ة من العصور الوسطى"  والمقصود بهها الّطرح الُبنى 

ادمت المسألة تدريجّياع مع الهجرة القسرّية وارتفاع معّدالت البطالة ودد تف. 11والقبلّية والّطايفّية الّدينّية
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كراد بانتقاص الّدولة لحقودهم ال ّقافّية. وفي هها االضافة الى شعور اإلوالّتحّول الّسريع الى المدن  ب
ولى تقوم ملى أساس المطالبة بالحصول ملى  الحّرّيات االكراد  االالّسياب  توجد وجهتا ن ر لدل 

دامة فتقوم ملى المطالبة به  اّلتي تتضّمن استالدام الّلطة والحصول ملى المواطنة الكاملة  أّما ال ّانية
 راضي الّتركّية.االدولة كردّية ملى 

ّء أساسي من ب قل  الكبير ملى  0711نقفع العام وألقى ا   المسألة الكردّية اّلتي تحّولت الى ج
نقفع التدالل مسكرّياع بشكل االسكرّية في البفد  حيا دّررت ديادة منّية والعاالّمة الّسياسّية و اال

ّع العّمال الكردستاني اضطّر مباشر في المنطقة منه أيلول من نفس العام  في حين  ّميم ح
ت واسعة طالت االمبداهلل أوجفن للهرع مع مدد من شركاي  الى سوريا. بعدها بدأت حملة امتق

ردام شب  الّرسمّية االكراد. وملى الّر م من أن االبمع مها القول اليسارّية  وشملت العديد من 
نسان أشار االأّن مدداع من منّ مات حقوب  االمواطن كرد    2911أشارت الى امتقال حوالي 

مواطن  10111من شهدت امتقال أك ر  0719حّتى العام  0711من العام الى أن الفترة الممتّدة 
مدام بحب مواطنين اال. كما دامت محكمة ديار بكر العرفّية بهصدار مشرات أحكام 17كرد 
ّم المسألة الكردّية71أكراد وهلك مكس ما كان يحاول دادة   . ويعّبر هها الوضع من حجم تأ
ة أكبر دليل ملى نقفع الّتروي  ل . وحقيقة أّن انتشار  ُُل  ي الجيت الّتركي في المناطب الكرديّ اال

ها كان دستور العام  دد مّ ل نقلة نومّية من حيا الحّرّيات اّلتي منحها  جاء دستور  0710هلك. واخ
اّلتي منعت من   02يمات  الصوصاع في الماّدة من الحّرّيات العاّمة لألفراد والتّن  ليحدّ  0719العام 

 70كراد.االة في استهداع واض  لليساريين و سس الّطبقّية والّطايفّية والعرديّ األالعمل الّسياسي ملى 
ّية تشهد تحوالت كبيرة كراد بالّدولة الّتركاالبدأت طبيعة العفدة اّلتي تجمع  0712ومنه العام   

ّع العّمال الكردستاني دالول مرحلة المواجهات المسّلحة.وهلك مع إ ودد أمانت  79مفن ح
ّع في حربهم تضاريس المنطقة الومرة متمرد  حيا اتالهوا من كردستان   ضد الجيت التركي الح

العراب منطقة تحمي دوامدهم الاللفية   وكانت الحكومة التركية دد بدأت تطبيب دانون الطوارئ في 
. وبدا أن مقد  ال مانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أك ر فترات 0797داليم الكردية سنة اال

الجيت التركي بتعقع المسلحين واتهم بتدمير  ية  فقد دامكراد والجيت التركي دمو االالصراع بين 
ّع في 71.سر إلى داالل تركيااالع القرل الكردية وتهجير العديد من الآ . وأ هرت شراسة الح

كراد من االالقتال ولفترات طويلة أوالع القدرات التّن يمّية الكبيرة اّلتي يتمّتع بها  و انياع مدم رضا 
اّلتي يمكن تقسيمها ع ملى تعبية الموارد الالارجّية  يعيشون  في تركيا  و ال اع ددرة الحّ  الوادع اّله 

 :72الى  فا فيات
  ياتي  اليونان  سوريا و يرها.فّتحاد الّسو االدمم الّدول اّلتي لها الصومة مع تركيا  م ل 
  وبالّتحديد في كل ن في  رع أوروبا  كراد الصوصاع المتواجدياالالدمم اّله  دّدم  المطتربون

 من ألمانيا والّسويد.
 نتاج وتهريع المالّدرات الى دول أوروبا الطربّية.رد المالّية اّلتي أتت من تجارة إالموا 
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ودد ممدت الّسلطات التركية الى مواجهة هه  المجمومات الكردّية مبر تبّني مجمومة من 
 79جراءات والّتدابير أهّمها:اإل

 ّع العّمال الكردستاني   تشكيل "حّراس القرل" بهدع حماية القرل اّلتي تتعّرض لهجمات ح
 وهه  المجمومات تتأّلع من العشاير الكردّية الموالية للّدولة.

  ّع العّمال.االفرض حال الّطوارئ في المناطب الكردّية  ك ر تعّرضاع لنشاطات ح
 .ّع العّمال الكردستاني  استالدام القّوة العسكرّية لقمع ح
  كراداالمن سكانها وصوالع الى تدميرها لمنعها من الّتحّول لمأول للمقاتلين تفريغ القرل. 

ّع العّمال الكردستاني والّسلطات الّتركّية( أّدل الى   هها الّتصّلع في الموادع بين الفريقين )ح
الّتحّول الى ّما الودوع الى جانع الّدولة الّتركّية  وبالتّالي ص الاليارات أمام أكراد تركيا  فهتقلّ 

أو   مواطنين أتراك مع ما يقّدم  هها الاليار من مكاسع  وهلك مقابل الّتالّلي من هوّيتهم العردّية
ّع العّمال في معركت  ضّد الّدولة الّتركّيةاال وبالتّالي بات الحديا من أ  حوار   نضمام الى ح

ركّية حاصرت نفسها من فالّدولة التّ   سلمي لحل المسألة يستدمي  ضع الفريقين المتالاصمين
ّع العّمال ولم تمّيّ بينهما.  الفل ربط الهوّية الكردّية بعنع ح

ّع العّمال الكردستاني من مّدة انتكاسات الصوصاع لناحية العنع اّله  مارس  ملى     ودد مانى ح
القمع اّله   وجعلهم ال يفّردون بين  كراداالوهو ما أحبط العديد من   المجمومة العردّية اّلتي يمّ لها

ّع العّمال الكردستاني ّة الّدولة والقمع اّله  يمارس  ح أضع الى هلك  لم تلب   تمارس  أجه
ّع دبوالع واسعاع في الوسط الكرد   الصوصاع في يديولوجّية الماركسّية ــ اال اللّينينّية اّلتي تبّناها الح
ّع ومناصري . من ناحية  انية  وملى ملى ال الى معءيديولوجيا تدريجّياع االرياع لتتحّول هه  اال ح

ّع العّمال الكردستاني من البقاء بعيداع من سياسة االالّر م من حماست  لهه   يديولوجيا  لم يتمّكن ح
ساس يسعى الى الّتالّلص منها. فبسبع الّنفوه اّله  يتمّتعون ب  في االالقبايل ومفداتها اّلتي كان ب

ّع العمّ الوسط الكرد   اضطُ  ال الكردستاني الى إجراء مفاوضات مع الّّمامات القبلّية ألّن رَّ ح
ّع تفويتها   نجاح  باستقطابهم منى الّنجاح باستقطاع العشاير بأكملها  وهي فرصة ال يمكن للح
ّع العّمال الكردستاني مصلحة في الحفا   وبحسع العديد من المتابعين للّشأن الكرد   بات لح

 71 د.ملى البنيان القبلي لألكرا
كراد في تركيا  اال البّية  بتعاطع أن موضوع دولة كردستان لم يح    الى شارة هنااالتجدر    

واّلتي أّدت في   الصوصاع في أمقاع فشل محاولة إدامة فدرالّية شمال العراب في أوايل الّتسعينّيات
ستمرار االوهو ما انعكس ارتفاماع في نسبة مؤّيد    الّنهاية الى معاناة ادتصادّية ومعارك فيوّية

وروبي وما يمكن أن االّتحاد االنضمام الى الصوصاع مع سعي تركيا لف  ضمن الّدولة الّتركّية
ّيّ الّديمقراطّية والتّنمية   دتصادّية.االيحمل  لهم هلك من تع

ّع العّمال الكردستاني     أن حرع الاللي  منحت  صحي  وشّكل انتهاء الحرع الباردة ضربة لح
وأّدت مملّياع   العديد من المكاسع نتيجة العملّية العسكرّية اّلتي دادتها الواليات المّتحدة ضد العراب

ّّية في بطداد  حيا حصل اتّفاب  الى نوع من الوضع الالاص لشمال العراب بعيداع من الّسلطة المرك
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ّمامة مسعود  بين كل من رييس  لتقاسم الّسلطة وبرماية أمريكية ّع الّديمقراطي الكرد  ب الح
ّاني  وبين  ّمامة جفل طالبانياالالبر في  وكان لتركيا دوٌر بارٌّ   ّتحاد الّديمقراطي الكردستاني ب

ّع العّمال الكردستاني بعيداع من هه  االالّتوّصل الى هها  تّفاب ودمم تنفيه  في محاولة إلبقاء ح
ّاع اّله  اندل .المنطقة ّاني حال دون تمكين تركيا من تحقيب لكن الّن ع بين كل من طالباني والبر

ّع   هها الهدع  لتتحّول منطقة شمال العراب الى منطقة فراغ سلطو  وهو ما يتوافب وأهداع ح
 79 العّمال الكردستاني.

وممد أوجفن الى نقل مركّ ديادت  الى شمال العراب  حيا فرض سيطرة شب  مطلقة ملى   
ّع العّمال الكردستاني الكلمة العليا في جنوع شرب تركيا  0772م اوبحلول الع  المنطقة   بات لح

من سيطرة الّدولة الّتركّية  في حين أ هرت  وبلدات هه  المنطقة مملّياع الارجاع وبات العديد من درل 
ّّية الجيت الّتركي لهها الّنوع من ال ّب  مدم جهو حروع  حرع العصابات اّلتي الاضها أوجفن وح

ّع العّمال االفي  ل مدم تمييّ العملّيات العسكرّية الّتركّية بين المدنيين  كراد وبين مناصر ح
 71 جواء ارتفع منسوع التّأييد اّله  يتمّتع ب .اال ل هه   وفي  الكردستاني

ّية الصوصاع من الفل إدراك القيادة الّتركّية أهمّ   هها الوضع يتطّير منه منتصع الّتسعينّياتبدأ   
فبدأت تتبّنى مقاربة أوسع لحل المشكلة في جنوع   ّيةتركالّدولة ال ضدكراد االمدم إ ارة المدنيين 

الى وبدأت بما يشب  حملة مفدات ماّمة هدفت   أمني وتنمو   تقوم ملى ُبعدين  شرب البفد
في حين بدأ   المنطقةتسليط الّضوء ملى المنشآت الّصّحّية والّتربوّية اّلتي تنو  بناءها في هه  

ّع العّمال الكردستاني  ودام بنقل  الجيت الّتركي يتكّيع مع طبيعة المعارك اّلتي يالوضها ح
ّع شمال العراب  حيا نج  ببناء شريط أمني شبي  باّله  كان موجوداع في  المعركة الى معقل الح

ّع العّمال في  سراييلياالحتفل االّبان إلبنان   تلك المنطقة. وهو ما أضعع مودع ح
؛ أّولها رة من الليط من القضايا المترابطةّن مشكلة تركيا الكردّية الّدااللّية هي مبايمكن القول إ  

ّية"  مع وجود كيفّية حل مسألة مقيدة الّدولة الّرسمّية القايلة بـ "ُأّمة ودولة واحدة  ير داب لة للّتج
ول إ نّية مالتلفة ويتمّتعون باللفّية  قافّية  ني مشر مليوناع من البشر ينتمون الى أصألك ر من ا

ّة بسبع هه  الفوارب ةطالبمو   مطايرة وبات هها المبدأ منصراع   دسم ال يستهان ب  منهم بحقوب متمّي
. فالحكومات الّتركّية 071977 أساسّياع من مناصر وجود الّدولة الّتركّية  كما ينص دستور العام

حيا تطلع في هها   ع مسكرّيةرْ الكردّية ملى امتبارها مشكلة ص  المتعادبة تن ر الى المشكلة 
ملى الّطروحات اّلتي تدمو الى ة المجال وجهة ن ر المؤّسسة العسكرّية والقول القومّية المتشّدد

ّاوية مرنة ومنفتحة مبر إدرار الحقوب ال ّقافّية وصوالع الى منادشة  التعاطي مع المسألة الكردّية من 
  وهو ما كان يدمو الي  الّرييس الّراحل 011تراكاالكراد و االّية للعيت المشترك بين الصيغ العمل

ّال اّله   ّمة تور وت أو ّاوية ادتصادّية بهدع تعطيل الّن حاول مقاربة المسألة الكردّية من 
ّال الى الّشروع   نفصالّية اّلتي كانت تتفادم في  ل الحرمان والّتالّلع والفقر والبطالةاال كما ممد أو
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ّع العّمال الكردستاني ما أّدل الى إمفن هها  في الحوار الير ودفاع إلطفب الّنار االبالواسطة مع ح
لكن في  ل استمرار الحكومات الّتركّية بالّتعامل مع الوادع  .0771من جانع واحد في آهار 

 010.اليد متناولبّن  الكرد  بهه  الّطريقة  فهّن حل هه  المشكلة ال يبدو أ
 ّية في تركيااإلسفمالحركة 

ّع الّديمقراطي بقيادة مدنان مندريس في أّول انتالابات تعّددّية في تركيا م   م اشّكل فّو الح
نتالابات لترّج  االهه  جاءت فقد   هّمّية في التّاريخ الّسياسي لتركيا الكمالّيةاالحد اع بالغ  0791

ّع اّله  شّكل  ّع الّديمقراطي اّله  سيطر ملى   الّدين منصراع دوّياع في الّدماية ل كّفة الح وهو الح
 019الى الحياة الّتركّية.  اإلسفمالحياة الّسياسّية طوال فترة الالمسينّيات وارتبط اسم  بعودة 

 بل كان منفتحاع ملى القطامات والّنالع  فكار الكمالّيةاالولم يكن مندريس من المتحّمسين للقيم و   
ء سياسة "الّتطّول العلماني" الى حد الّتعّهد بهنها مر ب االبل وصل   اّلتي هّمشتها سياسة العلمنة

األهان بالّلطة ابير  م ل: الّسماح برفع دوتبّنى مندريس العديد من التّ  .011ي أّسسها الّن ام الكمالياّلت
القانونّية لمعاهد "إمام ــ ومن  الّصفة   هامةاإللطاء الح ر ملى البرام  الّدينّية في العربّية  إ

ّية وديم اإلسفمهها الّتوّج  أماد الحياة الى القيم   نّياع ومهنّياع ع تعليماع ديالطيع" اّلتي تتي  للّطف
ّن من هنا يمكن القول إ حقل التّنافس الّسياسي.لهؤالء للعودة الى  ةأمطى الفرصو   المجتمع الّريفي
ديل رت الّديمقراطّية منفهاع لتعوفّ  حيا اة سياسّيةبداية استالدام الّدين أد ات شهدتفترة الالمسينيّ 

 012.العفدة بين الّدين والّدولة
دامت بتوسيع  0710نقفع مام االصفحات الّدستورّية اّلتي أتى بها دادة اإلوملى الّر م من أن   

اب حّرية المجتمع  وهو ما أّدل الى أّنها من جهة  انية وّسعت من نط الإصفحّيات الجيت  
ّدهار المنّ مات والجمامات المستقّلة  وبالتّالي  هور العديد من الجمعّيات والمنّ مات الّدينّية.  ا

 نّ أ  إوتراوحت طبيعة هه  المنّ مات من الّصوفّية والاليرّية وصوالع الى الّتعليمّية والّسياسّية. 
ّات اّلتي كانت دد حرمت اال بعض الّشعع الّتركي منحت الّديمقراطّية .  ير أّن 019االكمالّية منه متيا

ّية اإلسفملكّنها سامدت الّصحوة  لعفدة بين الّدين والّدولة املى  هه  الّتحوالت لم تترك أ راع أساسّياع 
 011ّية.اإلسفمهّماع في نمو الحركة جتمامّية دوراع ماالت واسعة. كما لعبت الّتحوالت االفي مج

ففي هه    ّية في تركيااإلسفملم يكن الّسبع الوحيد لنمو الحركة  0710لكن دستور العام   
هه  الهجرة الى المدن سامدت ملى إحياء القيم   ك ّفت الهجرة من الّريع الى المدنالمرحلة ت
ّاويتين: اإلسفمالّروح ال ّقافّية  ّية وباّ اإلسفم مناطب نايية  المهاجرين جاؤوا من نّ أ  ولىاالّية من 

ّمير حملوا   ّيةاإلسفم نّية بال ّقافة  فاّلهين هاجروا منهم الى المدن الكبرل م ل أنقرة واستنبول وأ
وتمّ لت هه  الممارسات أحياناع  .ّيةاإلسفمّية وممدوا الى ممارسة شعايرهم اإلسفممعهم  قافتهم 

وال ّانية هي أّن    ا بناء المساجدك يرة بتأسيس الجمعّيات والمؤّسسات اّلتي أالهت ملى ماتقه
جتمامّياع نتقال من حالة كون  ن اماع ااالكان بالّنسبة لك ير من هؤالء المهاجرين في مرحلة  اإلسفم

ن من الحياة المدنّية الحدي ة  أ  إوتقليدّياع لسّكان المدن الّصطيرة والقرل  الى حالة كون  نوماع 
هلك ألّن الحياة الجديدة كانت   جتمامّيةاالأاله يحمل بالّنسبة لهم صفة الهوّية الفردّية و  اإلسفم

دتصادّية االومع المشاكل   حيان مالالفة لإلسفماالتتمّتع بالصوصّيات  ريبة وفي الك ير من 
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وفي هه  ّية أك ر فأك ر. اإلسفمجتمامّية للحياة المدنّية كان المهاجرون يتمّسكون بهوّيتهم االو 
ّميم الم أّول حركة سياسّية هات جهور إجواء  تشّكلت معاال سفمّية وبّر اسم نجم الّدين أربكان ك

 .019لهه  الحركة
ّع    حيا كان وفريق   0717وهلك حّتى العام العدالة وكان أربكان في تلك المرحلة مضواع في ح

ّع   داالل  في سفمي معتدليعّبرون من جناح إ ودد سعى هها الجناح الى الّضطط ملى رييس الح
رفض ديميريل لكن بعد   لكن دون جدول  ييناإلسفمدتراع من االسليمان ديميريل للعمل ملى 

ّع في انتالابات العام   011.الّترّش  مستقفا  الىممد  0717ترشي  أربكان ملى دوايم الح
ع نتالابات مدالفع نحو محّطة مهّمة في سياب الّتجاهاالهه  وشّكل نجاح نجم الّدين أربكان في   

ّع س يين والعلمانييناإلسفمبين  سفمّية وحمل اسم ياسي باللفّية إومّهد الّطريب أمام تأسيس  أول ح
ّع  الّسياسي  اإلسفم. وساهمت المؤّسسة العسكرّية بانتشار 0791017الن ام الوطني" في العام "ح

دراج لل  دفع الجيت  فبسبع صعود القول اليسارّية القو   في البفد تساهل مع فت  مدارس دينّية  واخ
نقفع الى اللب إسفم االفقد سعى دادة  .001الّتعليم الّديني في البرام  الّدراسّية في مواجهة اليسار

فكار اال " ليكون منسجماع مع الوادع الّتركي حيا أالهت بعضاإلسفمتركي أو بعبارة أالرل "تتريك 
مكّون أساسي في  اإلسفمريجّياع وهلك انطفداع من امتبار أّن دالمتعّلقة بالمجتمع الّتركي تنتشر ت

 000وبالتّالي يمكن الّتوفيب بين  وبين العلمانّية.  الهوّية الّتركّية
ّع الّن ام  نقفع الى حلّ االممد دادة  0790وبعد انقفع العام    تأسيس بأربكان ليقوم بعدها  ح

ّع الّسفمة الوطني   ّع إسفمي في تاريخ تركيا وهو ح ّول االكان هلك في تشرين و  اني ح
ّع في انتالابات العام  .0799 لتؤّكد حضور  القو  في المشهد  0791وجاءت مشاركة الح

ّبين  صوات.اال% من 1 00بحصول  ملى   الّسياسي الّتركي ساسيين العدالة االوبما أّن كف الح
ّاماع  لقة من المقامد كانرد  من الحصول ملى الطالبّية المطبمف كل   ع الجمهور  لم يتمّكنوالّشع  ل

ّع الّسف  009مة ليتمّكن من تشكيل الحكومة.ملى أ  منهما الّتحالع مع ح
ّع في العام    حيا ّتم تعيين أربكان نايباع ل   أجاويدألّول مّرة مع حكومة  0791وشارك هها الح

ّارات أساسّية م ل الّدااللّية والعدل والّصنامة ّع ملى و ّيّ   كما حصل الح ودد تمّكن أربكان من تع
ومعاهد "إمام ــ   فكان فت  دورات القرآن  ي في إدارات الّدولة والحياة العاّمةاإلسفمالحضور 

ّيّ دد  الطيع" هه  الوادعة مّ لت مفاردة في الّسياسة الّتركّية  .001ةرات رياسة الّشؤون الّدينيّ وتع
  يتففّية ملى دامدة مدم معاداة الّديناإلسفمّيون والعلمانّيون حكومة اولى يشّكل االحيا وللمّرة 

 002ءاع من الحياة الّسياسّية.يين يشّكلون جّ اإلسفموأّن 
ّع ليشارك با   وتوّلى أربكان   0799و 0799 يتفع حكومي مع ديميريل بين ماميوماد هها الح

ّارات مهّمة  يتففين منصع نايع رييس الحكومةاالفي كف  ّب  يتبّوأ و وحاف    في حين استمّر ح
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ّع الّسفمة في انتالابات العام  صوات اّلتي حصل مليها في اال ملى هات مدد 0799ح
ّبالمن  أ في  ل مدم ددرة  محتمل  يتفع حكومي  األمفتاح ك ليبقى  نتالابات الّسابقةاال  ينح

ّع الّشعع الجمهور  ملى  وأالعدالة  لكن بعد انقفع    لبّية المطلقةاالالحصول منفرداع ملى ح
ّاع الّسياسّيةاالجميع  نقفع حلّ االر دادة درّ  0711العام  ّع الّسفمة الوطني  ح ويمكن  .ومنها ح

ضافة الى االالبفد بين تّيارات اليسار ودول اليمين  ب  كانت تشهد  هنقسام الّسياسي الاالّن القول إ
 009 يين المعادين للّشيومّية طرفاع في الّسلطة.اإلسفمدتصادّية سّهلت من مملّية تقّبل االّمات اال

جتمامّية االي من الحياة الّسياسّية و اإلسفمدتفع" العامل الى "ا 0711دع دادة انقفع العام لم يه
أساسها ضرع كاّفة الّطروحات   ّيةاإلسفمجديد في مقاربة الحركة  سلوعأ الى تطبيب وابل سع

وهو ما   ياإلسفمّتحاد االاليسارّية في البفد وضبط العلمانّية في إطار يجمع بين القومّية الّتركّية و 
 ضطراباتاالي الّتركي". وبحسع هه  المقاربة  فهّن الفوضى الّسياسّية و اإلسفمُمر ع بـ"الّطرح 

ي ونمو الحركات اليسارّية والكردّية اإلسفمهمال الّسلطات للعنصر الّدااللّية كانت في أحد أوجهها إ
ّن طرحاع دومّياع ــ تركّياع ــ   المتطّرفة ّية ألك رّية المجتمع والّشعور اإلسفمإسفمّياع يرامي المشامر واخ

 لإلصفحات الّسياسّية اّلتي أددممن جهة  انية  كانت  .001ستقرار للبفداالالّتركي كفيل بجلع 
ّال دوٌر مهم    ّية ملى الّساحة الّسياسّية.اإلسفمفي فت  الّطريب أمام صعود القول  مليها تور وت أو

ّال الى دمم مدارس إمام ــ  ي كما سم  اإلسفمالطيع  وسم  للفتيات بارتداء الّّ  وممد أو
ّيون اإلّية في اإلسفمبالّدماية  دانون سم  بقيام  0711وصدر في العام  .والمطبوماتهامة والّتلف
وداع وهو القانون اّله  استفادت من  الّطرب الّدينّية في تن يم أنشطة تعليمّية ودينّية. االمؤّسسات 

ّال ُأتيحت الفرصة لشركات تجارّية االسبع الّسياسات الّليبرالّية بو  دتصادّية اّلتي تبّناها أو
ّال يهدع الى اإلسفملطاء الح ر ملى بيوت الّتمويل تّم إكما   ومشرومات إسفمّية ي. لم يكن أو

ي اإلسفمبل سعى أيضاع الى الحد من الّتطرع   فقطتاتوركّية االالحد من تطّرع العلمانّية 
 009الّصامد.

 0779الّرفا  في الّسلطة... وانقفع العام 
ّع الّرفا  بقيادة نجم الّدين أربكان الى      موجة من 0771الّسلطة  في تّمّو أحدا وصول ح

ّع الجمهورّية الّتركّية ُتحكم  ولىاالفاللمرة   الّصدمات هّّت تركيا وحلفاءها الطربيين من دبل ح
فقد  ّل  يدمو الى نوع من الالروج من المبادئ الكمالّية. لكن هها الحدا لم يكن  ير متوّدع كّلّياع 

الّسياسي في  اإلسفمبّر ملى انبعاا االوهو شّكل المؤّشر  ع الّرفا  يشهد صعوداع منه سنوات حّ 
 001هين بدآ منه أواسط الّ مانينّيات.تركيا وصحوت  الل

ّع الّرفا  مام    % من 9 9ملى  االفلم يحصل  0719نتالابات مام اال  والاض 0711تأّسس ح
صوات  لكن في العام اال% من 1 7ليحصل ملى  0717صوات   ّم الاض انتالابات العام اال

ّع الحركة القومّية فحصف معاع ملى االالاض  0770 %. وكان 9 01نتالابات بالّتحالع مع ح
ّع بالّتحديد في اسطنبول دون  يرها من المدن والبلداتمر االالفتاع في هه     ارتفاع نسبة تأييد الح

 007معقل الحياة العلمانّية. عتبرتُ مادّياع أن يلقى أربكان تأييداع في اسطنبول اّلتي  مراال فلم يكن
ّال مام  وبعد   ّعوان 0771وفاة أو ّع بالتّفّكك   الى مسعود يلما  تهاء ديادة الح عمد فبدأ الح

ّاع أالرل الةستقالاالى مضاء االبعض كبار  ّع   وههبوا الى أح فعلى سبيل الم ال الرج من ح
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ّع يمين وسط آالر وهو الّطريب م بعض المنتمين لجناح يمين الوسط في  وانضّموا األالوطن  الى ح
ّمامة تانسو تشيللر والرج من  بعض المنتمين في  للجناح اليميني القومي لينضّموا الى  .القويم ب

ّع المنتمون للجناح اليميني المحاف   ّمامة دولت بهشلي. كما الرج من الح ّع الحركة القومّية ب ح
ّمامة أر اإلسفم) ّع الّرفا  ب  091بكان.ي( لينضّموا الى ح

من  9 07حيا حصل ملى  0772نتالابات البلدّية مام االولى في االو هرت دّوة الّرفا  في المّرة 
ّب ي الّطريب القويم )اال %( 7 91م )األ%( والوطن 9 90صوات  ليحتل المرتبة ال ّال ة بعد ح

لدّيات أالرل بلدّية كبرل في البفد ومن بينها أنقرة واسطنبول  الى جانع ب 09من أصل  1ليحصد 
ّن تجربة الّرفا  في البلدّيات والصوصاع في اسطنبول كانت ناجحة ناضول. ويمكن القول إاالمبر 

بكل المقاييس بقيادة رييسها "رجع طّيع أردو ان"  وأصب  المواطن الّتركي يلمس وادعاع جديداع 
ّاهة في مهد الّرفا  بعد أن كانت مرت  090عاع للّرشاول.يتمّ ل بأّن البلدّيات أصبحت أك ر ن

يتفع الحكومي اّله  االانهار   0772دصادّية اّلتي مّرت بها تركيا مام االّمة االنتيجة لكن   
ّع الّشعبي الدّ  ّيران  هيمقراطي منكانت تقود  تانسو تشيللر  مع الح فشل تشكيل وبعد   0771ح

وتمّكن  0779ّول االكانون  92حكومة جديدة وافب البرلمان ملى إجراء انتالابات ماّمة مبكرة في 
ّع الّرفا  من تحقيب المركّ   099مقعداع. 091% أمطت  7 90بحصول  ملى  هاّول فياالح

ّتجاهات اليسارّية من أوساط االكان الفتاع ددرت  ملى كسع تأييد أصحاع   بالّنسبة الى الّرفا   
مل في انتشالهم من حالة الّتهميت اّلتي وصلوا اليها  فاستفاد الّرفا  االالّطبقة العاملة اّلهين رأوا في  

تي تمّ ل الّ جتمامّية والمساواة االدتصادّية الّصعبة في البفد ليرفع شعارات العدالة االوضاع االمن 
ّبّية دايمة ملى فكرة وتجّنبت دماية الرّ   أساس مطالب  فا  استالدام المصطلحات الّدينّية أو ح

ّنما طرح رؤية لمعالجة المشاكل هات الّطابع اإلسفمالّتضامن  دتصاد  لقيت االجتمامي و االي  واخ
ّاع االتجربة اء جرّ  حباطاالن دد أصابها من الجماهير اّلتي كا دبوالع   ما فع  التي كان فشلها الرلاالح

كما رّكّ الّرفا    091فيما كان الّرفا  يمّ ل طرحاع جديداع يستند الى تجربة ناجحة في البلدّيات  أمامهم
ت مضوات م  كما ن ّ   جتمامي فكان إنشاء المدارس والعيادات الّطبّية وبناء المساكناالملى العمل 

ّيارات مستمّرة حيا شار   مداتتقديم المساضافة الى اإلب  جتمامّيةاالالمناسبات  كن فيالّرفا  
  092المالّية.

أسباع رييسة تقع اللع الّنتاي  اّلتي حّققها الّرفا  في  ةبالّنسبة الى العلمانيين   ّمة  ف   
تراك تجا  فساد الحكومات اّلتي سبقت ألل ( رّد الفعل الّسلبيّ 0ااتي: )نتالابات وتتمّ ل باال

ّع( جاهبّية الّشعارات اّلتي استالدمها 9) الّرفا  ( شراء أصوات الّناالبين من الفل 1)  الح
. بالمقابل فهّن هناك موامل أك ر 099المعونات اّلتي دّدمتها شركات ومؤّسسات ادتصادّية الاّصة

ّاع اليمين وحاملة لهموم أوالع  ياع اليسار كقّوة بديتأ يراع ووادعّية وهات أبعاد مالتلفة أهّمها:  لة ألح
الفساد اّله   انياع   دحة حيا نج  الّرفا  في تلّقع شعارات اليسارضايا الّطبقات الفقيرة والكاود

ّاع الّسياسّية االشهدت   الرل وتنامي شعور الّرأ  العام الّسلبي تجاهها ألّن  أصب  وادعاع يومّياع االح
ّة الّدولة والارجها )القطاع الالاص(  بحيا  في الحياة الّتركّية وملى كل المستويات داالل أجه
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وسامد  في هلك فضاي  الفساد والّرشوة اّلتي طالت    ام بالكامل يقوم ملى الفسادأصب  النّ 
ّاع الحاكمةاال حيا دما الّرفا  الى   0712 ال اع  الّتطّورات المتعّلقة بالمشكلة الكردّية منه العام   ح

كراد االدفع بقسم كبير من وملى ُأسس "أالوّية إسفمّية"  ما  حل المشكلة بعيداع من الاليار العسكر 
ّع الّرفا . رابعاع   لّدمم المالي القو  اّله  ح ي ب  من جانع مؤّسسات التجيير أصواتهم الى ح

ّع الّرفا  ب اّله التّن يم الكبير  مالّية ضالمة. وأاليراع  ضافة الى الحضور الّنسايي في االامتاّ ب  ح
 091دامدت .

ل سليمان درة  ول   اّله  يقول وّ االاّله  كان مهندس  وحمل برنام  الّرفا  منوان "الّن ام العادل"   
الّديمقراطّية ليست ن ام انتالابات   ّن  الّن ام اّله  يستند الى الحب ال الى القّوة  وفي الّن ام العادلإ

يتفع ة في الّن ام العادل  بل اأك ريّ  ك رّية  ال ن اماالتجر  كل المس سنوات  ويّتكئ ملى ن ام 
الطاية هي   ة وليست  ايةسيلننسى أبداع أّن الّديمقراطّية و  الأيجع وبحسع أربكان فهّن . وطني

ولكن إها كانت الّنتيجة   ت  اسم الّديمقراطّية يالتار هها ففناع وهاك آالرحْ إدامة )ن ام الّسعادة( ف ت
 099شكال المنب قة منها".االنتالابات و االديام )ن ام الّ لم( فف تبقى ديمة لهه  

ّاع للّدالول في ااالونتيجة مدم استعداد    بقيت تركيا من دون حكومة   يتفع حكومي مع الّرفا ح
ّع الوطن  ّع األم بتشكيل اأك ر من شهرين دبل أن ينج  مسعود يلما  رييس ح يتفع مع ح

أشهر  1لكن هه  الحكومة لم ُتعّمر طويفع  حيا انهارت بعد  .0771الّطريب القويم في آهار 
ّع 091بسبع الالففات بين يلماّ وتشيللر . أمام هها الوادع كّلع الّرييس الّتركي ديميريل رييس ح

 تشكيل بان ملىالّرفا  أربكان بتشكيل الحكومة. وبعد مفاوضات طويلة مع تشيللر اتّفب الحّ 
ّيران  97يتففّية في االالحكومة  تّفاب ملى أن يتوّلى أربكان رياسة الحكومة اال. ونص 0771ح

ّيرة للالارجّية ةملى أن تكون تشيللر نايب ّارة في حين حصل  07حصل الّرفا  ملى و   ألربكان وو و
ّارة. 09الّطريب القويم ملى   097و

لكن منه   أّن الّرفا  كان حاّداع في سياسات  وحركت  الفل توّلي  الّسلطة امتبر العديد من المرادبين  
ّيران  97تشكيل حكومت  في  الت ددّ  0771ح ستناد الى الّشعارات االوبم أربكان العديد من التّنا

حكومة فقد اّتسمت مقاربة   نتالابّيةاالعارضة أو الفل حملت  اّلتي طرحها الفل وجود  في الم
ّع بعفدة تركيا بالطرع مموماع    البرا ماتّيةلّتوّجهات اّلرفا  با فعلى الّصعيد الالارجي لم يمس الح

ّاماتها الّدولّيةيتعّرض الولم  بل ملى العكس من هلك شهدت   كما لم تتأّ ر مفدة تركيا بهسراييل لت
ّم أربكان وملى الّصعيد الّدااللي .011فترة حكم  توديع اتّفاب الّتعاون العسكر   بالمبادئ العلمانّية الت

وهو اّله  كان معارضاع لتمديد هه  المهّمة في   كما دبل بالّتمديد للقّوات الّتركّية شمال العراب
ّارات المهّمة ل  البرلمان ّع الّطريب القويم م ل  ةلحمصكما تالّلى أربكان من مدد من الو ح

لسياسات حكومة اّلرفا  ال ن رة موضومّية وب .الالارجّية والّدفاع والّدااللّية وحّتى الّشؤون الّدينّية
لم تنحرع من الالط الّرييس للّسياسات العاّمة  وهي   هر أ  دطيعة مع الّسياسات المتّبعةت

 010الّتركّية.
كانت دموت  الى بناء جامعين في و  التّقليل من الم اهر العلمانّيةأربكان الى سعى   بالمقابل  

من الحجاع في المباني  كما دما الى رفع الح ر  جانقايا في أنقرةساحة تقسيم في استنبول  وحي 
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وملى   فطاراإللتتناسع مع مواميد ضافة الى تعديل سامات الّدوام الفل شهر رمضان اإلب  العاّمة
ب رت دطيعة مع الّتراا متُ أّنها ا الإ دتراحات لم تكن شديدة الحساسّيةاالالّر م من أّن هه  

ستنكار الواسع والّنقد االمن هنا تّمت مقابلة هه  المقترحات ب  وانتهاكاع لبنود الّدستورتاتوريكي اال
وهي تطييرات   ومندما حاول أربكان إجراء تطييرات واسعة في أوساط الموّ فين الحكومّيين  العنيع

بع في هلك   والسّ تقليدّية بعد كل تطيير حكومي  سارمت الّصحع العلمانّية الى انتقاد الطوة أربكان
ّع الّرفا . واتبّوأ أّن من  019هه  المراكّ المهّمة كانوا من ح

صوالع الى الّصحع الّرييسة و تاتوركّية  بدءاع من ديادة الجيت االولم تكن القول العلمانّية ــ   
بل ملى   فهي لم تكن تالشى من فشل أربكان  والجمعّيات الالاّصة مستعّدين للقبول بهه  الّنتاي 

يين أ هروا أّنهم أك ر كفاءة من اإلسفمأّن رؤساء البلدّيات والصوصاع العكس كانت تالشى نجاح  
يين ملى الّصعيد الوطني سيكون ل  اإلسفموبالتّالي كان هناك دنامة بأن نجاح   مع م العلمانيين

مؤّسسة العسكرّية . من هنا سعت ال011انعكاسات كبيرة في المستقبل ملى الّديمقراطّية الّتركّية
ّاع العلمانّية الى توريط الّرفا  بالمشاكل الّدااللّية المتراكمةاالو  انطفداع من هه  الّرؤية ممدت  .012ح

رات وحملت اسم مجمومة العمل وّ ة هه  الّتطعركان العاّمة الى تشكيل وحدة الاّصة لمتاباالرياسة 
وداع والّنقابات المهنّية االهلّية و االالمعلومات حول الجمعّيات  عالطربّية اّلتي تلاّلصت مهامها بجم

ع وجمع المعلومات حول إدامة الّطف مقارّ و ضافة الى مؤّسسات الّتعليم العالي اإلب  والعّمالّية
 019مفمّية المحّلّية.اإلالّتوّجهات الفكرّية لهو  المناصع العليا في الّدولة  وأاليراع متابعة المؤّسسات 

بمناسبة يوم  0779شباط  1حتفال اّله  أدام  رييس بلدّية سينجان بكير ييلديّ في االجاء و   
حيا دما الّشعع الّتركي الى   يراني في تركيا محّمد رضا بادر االواّله  حضر  الّسفير   القدس

ّلت دّبابات الجيت الى البلدة اإلسفمتطبيب الّشريعة  ّية  وكهلك فعل ييلديّ. وفي اليوم التالي ن
ليكون بم ابة  019كما تّم امتقال رييس البلدّية   011ييناإلسفمومبرتها في رسالة واضحة الى 

 011مفن من بداية الّصراع العلني بين الّرفا  والجيت.اإل
ومع أّن درارات هها المحلس ليست   الوطنيمن االّرر العمل مبر مجلس لكن الجيت هه  المّرة د  

ّمة  وبعد جمع   كهه  توصياتبب أل  حكومة أن رفضت تنفيه أّن  لم يس االسول توصيات  ير مل
مانة العاّمة لمجلس االفع الى ّية في البفد ورُ اإلسفممداد تقرير رسمي حول الحالة طيات تّم إالمع
حضر  القادة العسكرّيون وهم من الوطني اجتماماع  االشباط مقد مجلس  91وفي   من القومياال

دام و   كومة الّرفا "  وطرحوها ملى رييس الحكومةات تتعّلب بما امتبرو  "مالالفات حيحملون ملفّ 
الى رفع توصيات الى الحكومة تهدع في جوهرها الى القضاء ملى  والُلص سبع ساماتجتماع اال

سيطرتها ملى مؤّسسات المجتمع  ةمبر فرض الّدولّية في تركيا اإلسفممصدر تمويل الحركة 
 :021أهم توصيات الجيتومن  017ياإلسفمالمدني هات الّنشاط 

  من الّدستور اّلتي تجّرم أ  نشاط سياسي بدافع ديني 011تفعيل الماّدة 
 مواءمة الّسياسات التربوّية لقانون الّتدريس الموّحد 
 مرادبة مصادر تمويل الّطرب الّدينّية 
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  ّيوني اإلالردابة ملى شبكات البا  ّيةاإلسفمهامي والتلف
فيها مؤّسسات  تبعدها بدأت حملة دادتها المؤّسسة العسكرّية من اللع الّستار ضد أربكان  شارك

مفمّية ب متراض ملى سياسات الحكومة اّلتي اإلضافة الى أكاديميين وم ّقفين لفادتصادّية واخ
نشرت رياسة أركان الجيت الّتركي تقريراع  0779امتبروها "تهّدد ن ام البفد ووحدتها". وفي نيسان 

ي( في مقّدمة اإلسفممن القومي الّتركي الجديد حّدد ألّول مّرة "الالطر الّرجعي" )االحول مفهوم 
ّع لعّمال الكردستانيمن القومي الّتركي ماالالطار اّلتي تواج  اال وهلك في مؤّشر   تقّدماع ملى ح

 020يين للّنهاية.اإلسفمملى درار الجيت بالوض المعركة ضد 
يتفع الحكومي  االضرع الّطرع ال ّاني في  أبعد من هلك بسعيها الى ديادة الجيت الى وههبت  

ّع الّطريب القويم  ّمامة تشيللر. واّله  كانت موافقت  أساسّية لوصول الّرفا  الى الّسلطة وهو ح ب
يتفع مع أربكان أمطى آفاداع جديدة إلمكانّية الّتواصل والتّفامل بين العلمانيين فدالول تشيللر في ا

  ساد طروحات أربكان دبل وصول  الى تشيللر في الّتالفيع من الّتشّدد اّلهنجحت ف  ييناإلسفمو 
ّع إسفمي ساهم  هافي حين أّن وجود  رياسة الحكومة من  دشكل كبير في الحبفي الحكومة مع ح

 وبالّنسبة الى العلمانيين المتشّددين فهّن هها الّنوع من التّفامل  الطابها المعاد  لإلسفميين
اني التّقليد  الّسايد في تركيا. وفي هها الّسياب لى المفهوم العلموالتّقارع يشّكل الطراع مباشراع م

ّع الّطريب القويمطجاءت الض وهو ما أّدل الى   وط الكبيرة اّلتي تعّرض لها الّنّواع المنتمون الى ح
نايباع في تّمّو  79  الى 0779ّول االيوم تشكيل البرلمان في كانون  019تقليص مّدد نّواب  من 

 .029الّطريب القويم أك رّيتها البرلمانّية  وهو ما أفقد حكومة الّرفا  ــ 0779
ّراء طوال مماطلة من طريب مدم الّدموة الى اوحاول أربكان وتشيللر ال   جتماع لمجلس الو

ستقالة االأسابيع. لكّن الجيت ممد الى تشديد الّضطوط ملي   لم يبب أمام أربكان أ  اليار سول 
يتفع الحكومي  بما يسم  لشريكت  بتوّلي رياسة الحكومة  ومن  ّم العمل االنهيار بهدع منع ا

ّع  ملى إجراء انتالابات نيابّية مبّكرة  وهو أمر كانت تالشا  المؤّسسة العسكرّية الوفاع من الروج ح
ّيرا 01ستقالت  في لكن بعد تقديم أربكان ا الّرفا  منها أدول مما هو ملي . ييس   ممد الرّ 0779ن ح

كليع الى ت ك رّية ــاالّتحاد الكبير اّلهين يشّكلون االمتجاهفع اتّفاب الّرفا  والّطريب القويم و ديميريل ــ 
ّع الوطن في  ّيران   91مسعود يلما   رييس ح  الجديدة بدالع من تانسو تشيللر تشكيل الحكومةح

  لها إّن الطوة ديميريل بم ابة للر الى القول في تصريوهو ما دفع تشي  شريكة أربكان في الحكومة
 021لتنتهي حكومة أربكان بعد أدل من سنة ملى والدتها.  نقفع رياسيا

ّع الّرفا  في    ّميم   0771كانون ال ّاني  01أّما المحكمة الّدستورّية فقد ممدت الى حل ح ومنع 
ّع من ممارسة العمل الّسياسي لالمس سنوات كأمضاء مؤّسسين أو  أربكان وستّة من دادة الح

ّع آالر ّع كان دد تحّول الى بؤرة للّنشاط 022مجّرد أمضاء في أ  ح . ملى أساس أّن الح
تين تحّ ران الّنشاطات لالمن الّدستور  17و 1اك الماّدتين ضافة الى انتهاإلالمعاد  للعلمانّية  ب
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ّاع الّسياسّية. وهكها بعد أربعة مشر ماماع من الّنفوه المتنامي في االة من دبل المعادية للعلمانيّ  ح
ّع الّسياسي   029دول في البفد  انتهت تجربة الّرفا  بحّل .االالّساحة الّسياسّية وبعد أن أصب  الح
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 اتمةالال

الّصراع الّسياسي اّله  دار في تركيا في هه  المرحلـة اهتـراء الّنمـوهج الكمـالي الـه  بـات مـن  أ هر
وتجلّـى   الواضـ  أّنـ  لـم يعـد دـادراع ملـى اسـتيعاع الـّدينامّيات اإلجتمامّيـة والّسياسـّية للمجتمـع الّتركـي

مــن الفلهــا الجــيت  هــه األمــر مــن الــفل اإلنقفبــات العســكرّية اّلتــي جــرت فــي الــبفد واّلتــي حــاول
   فتـاع مـن ناحيـةاليـديولوجيا رسـمّية للّدولـة الّتركّيـة. بالمقابـل كـان االّتركي إمادة اإلمتبار "للكمالّية" ك

ــة نفســها  وبالّتحديــد مــا بــين المؤّسســة العســكرّية  أّن هــها الّصــراع فــي بداياتــ  مــا بــين القــول العلمانّي
ـــ ـــة وبـــين القـــول العلمانّيـــة المدنّي ّت بـــين القـــول التّنادضـــات اّلتـــي    ة  ومـــن ناحيـــة  انيـــةالعلمانّي بـــر

 العلمانية والقول هات االتجا  االسفمي .
نتيجة تحوالت إدليمّية كبرل لكـن بعنـاوين محّلّيـة  حيـا حاولـت القيـادة  0711وجاء انقفع العام   

ا فــي تحقيــب هــها الهــدع العســكرّية اســترداد المجتمــع الّتركــي الــى "بيــت الّطامــة الكمالّيــة". لكــن فشــله
ملــى المســتول االجتمــامي وال قــافي  واّلتــي نتجــت مــن تفــامفت مســتمرة منــه أ هــر حجــم الّتحــوالت 

ّال الـى الّسـلطة وهـو الّـه  حمـل معـ  توّجهـات  تأسيس الدولة. وبّر هها الّتحّول أك ر مع وصول أو
اإلدتصــاد الّتركــي وأجــرل فكرّيــة جديــدة الصوصــاع ملــى الّصــعيد اإلدتصــاد  حيــا ممــد الــى تحريــر 

إصفحات كبيرة طالت مالتلع البنى اإلدتصادّية ومؤّسساتها في الجمهورّيـة. كمـا طالـت إصـفحات 
ّت باإلنفتـاح الكبيـر  ّال الجانع اإلجتمامي من الفل الّسياسة اّلتي اتّبعها تجا  اإلسفم واّلتي تمّي أو

 يشب  الى حد ما سياسة مندريس في الالمسينّيات.

فــي المجتمــع الّتركــي أّدت  ةوكــان مــن الّطبيعــي أن تــؤد  هــه  الّتحــوالت الــى إطــفب دينامّيــة جديــد  
ّهـا القـول اإلسـفمّية اشـتداد مـودفي نهايـة المطـاع الـى  ملـى الّسـاحة الّسياسـّية  فامـلكفمـع  وبرو

المجمومات من  تصالحاع مع المجتمع الّتركي. ومّبرت هه  ر  وهي بطبيعة الحال كانت أك  الّتركّية
ّاع اّلتي شّكلها أربكان واّلتي أوصلت  في الّنهاية الى رياسة الحكومة الّتركّية    نفسها من الفل األح

ّاحـة أربكـان مـن الّسـلطة اال   أّن هـه  المرحلـة مّ لـت جسـراع أّدت فـي  وملى الّر م من تداّلل الجـيت إل
ّع العدالة والتّنمية الى الحكم.  نهايت  الى وصول ح

أاليــراع  شـــهدت هــه  المرحلـــة بــرّو المســـألة الكردّيــة بقـــّوة ملــى الّســـاحة الّتركّيــة سياســـّياع واجتمامّيـــاع   
. وفي  ـل    لتتحّول الى منصر أساسي في المشهد الّسياسي الّتركي وصوالع الى الّصراع العسكر 

ّمناع للج ع يا  مهورّية الّتركّية.مقاربة موضومّية شاملة تبقى المسألة الكردّية تشّكل صداماع م
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