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كف ثفػ ػ
إذا ك ػػمف ف ػػف أ ػػؿ ع ػػد أيث ػػدم حث ػػإ األست ػػث كاألسمت ػػثل ػ ػ ف ثػ ػ مذم األكس ػػر ي
األفشرؼل ا ث مذ األدك كر فتفد حكض األي از فةل أالن ال رعإ إأل و يشػكرل كػال يت طػوي
األجث ؿ ي

ثنمءل قد رحإ األستث كج يمن ك ثػد دان ركارشػمدانل فبػكسمن فثمألسػويل كفقكفػمن ف كجػويل كفػمدان األسمتػث
و
أغنت األستثل كأعمفت ى كثوي كأبثت تقمئقويل جزاه اهلل
سمألفبمدر األنمدرة كاألفراجع األفر دة األ
أغدؽ حث و فف ن ً
حن خ ر األجز ً
فو األدار ف.
اءل ك ٍ
ى
ػكر األجز ػػؿ إألػػإ عثػػـ األ ثػػكـ األث مث ػ ة ففث ػالن سمألػػدك كر ث ػ د بػػؿ األث ػ د
كأيثػػدم األشػ ى
رئ س األقثـل ككالن فف ا ث مذ األدك كر أف ف األفشمعسةل كا ث مذ األدك كر حسػد األفج ػد األ ػزاـ ألفػم
زكدكن سو فف حثـل كأتمطكن سو فف رحم ة ط ثة كجكدم

األجمف ة.

األش ػػكر خمألبػ ػمن ألزف ػػالئ األ ػػذم ف ػػدكن سمألفب ػػمدر
كألػ ػ س ألػ ػ س ػػد ى ػػذا إػ ػالٌ أف أيزجػ ػ
ي
ًف ىتن األفخ ثفة األ ثف ة كاألف ش ة كاألنفث ةل ى يج يػزكا خ ػ انر كأيث سػكا ىحفػكا فػف
كاألفراجع كآزركن
ألد ٍف ىر وب رت وـ.
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ممخص البحث
اث يد ت األدراثة س مف دكر تزب األ داألة كاأل نف ة

األدراثة حثإ رأ ة رئ ث ة ففمدىم أف تزب األ داألة كاأل نف ة

رك م

األ م ر األث مث ل كعد عمفت

رك م ألو األقدرة حثإ األ م ر األث مث

أكثر فف غ ره فف ا تزاب األ ثفمن ة ا يخرلل نظ انر إل سمحو فركنة ث مث ة

طرح أ كمرهل ت ث ألـ

مرض أك بطدـ فع ع ـ األ ثفمن ةل كعد ـ اث خداـ األفنيج األكبف كاأل تث ث .

ىذا كعد أكبث نم األدراثة إألإ بتة األفرأ ةل سمإلأم ة حثػإ األ كبػؿ إألػإ حػدة اثػ ن مجمتل
أىفيم :إف تزب األ داألة كاأل نف ة فثؿ اإلثالـ األف دؿل ركاف نجمح األتزب كد إألإ األفكػر األن ػر ألقػمدة
األتػػزبل ركاف فسػػمدئ األتػػزب األفث ػ قمة فػػف اإلثػػالـ ثػػيثت ألػػو كػػؿ أثػػسمب األنجػػمح سكػػؿ فػػم عػػمـ سػػو فػػف

إبػػالتمتل ركاف األتػػزب عػػد ك ػػؽ س ػ ف رغسػػمت األش ػ ب األد ن ػػة األفكسك ػػةل كس ػ ف فػػم اخ طػػو ا كائػػؿ فػػف
حثفمن ةل ت ف أف ىذه االث ن مجمت اث كجست حدة كب متل أىفيم :أركرة فثمندة تزب األ داألة

كاأل نف ة كىك ف و
ػمض ػ إبػالتم و فػف خػالؿ كثػمئؿ اإلحػالـ حثػإ أنكاحيػمل كخبكبػمن حثػإ األشػسكة

األ نكسك ػػةل كأػػركرة إطػػالع عػػمدة ا ػ تزاب األد ن ػػة ػ األ ػػمألـ اإلثػػالف حثػػإ جرسػػة تػػزب األ داألػػة
كاأل نف ةل كا خذ سفػم نفػع فػف أجػؿ تق ػؽ ا ىػداؼل أػركرة انف ػمح األػدكؿ األ رس ػة حثػإ رك ػمل ألكػكف

عمد يػػم سن ػكا األقأػػم م األ رس ػػةل كخمبػػة عأ ػ ة ثثػػط ف أكثػػر فػػف األ ػػرب أنفثػػيـل كأػػركرة فراج ػػة

األتثمسمت األ رس ةل كذألػؾ فػف أجػؿ األنظػر إألػإ رك ػم حثػإ اح سمرىػم دكألػة بػد قة أليػم إرث ك ػراث عػد ـ
األفنطقة األ رس ة.
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Abstract
This study aims at identiing the role of the Turkish Justice and
development party in political change.
It was based on the assumption “those political parties have, more than
other parties, the ability of political change of religion that occupies a crucial
role in the psychology of the community and individuals. The psychology,
which makes them subject to change involuntarily.
This study used the historical and analytical approach in analyzing the
data. It confirms the validity of the previous assumption. In addition, many
conclusions were reached. Most important of which is that justice and
development party represents moderate Is lam and that success of the party
is attributed to the leadership of the party and the principles extracted from
Islam made it successfhl in reform.
The party has compromised the repressed people’s religious orientation
and the principle of earlier secular proponents.
The study provides the following recommendations: First, the necessity
of supporting the justice and development party through both audiovisual
and electronic media.
Second, the necessity of acquainting the leaders of political parties with
experience of the justice and development party.
Third, the necessity of openness of the Arab Countries on Turkish
government which adopted Arab issues, specially the Palestinian Issue.
Finally, the necessity of reviewing the Arab stand and viewing Turkey as
a friendly state which has an ancient history of heritage in the Arab World.
ي

الفصل األول:
اإلطار العام لمدراسة
المقدمة
إف اإلنثمف ال ث ط ع أف

ش سدكف د ف فأل ت م و ك ركف إأل و ك طفئف إأل و نفثول كىذا

فم نراه فف خالؿ فم ثمعو األ مر خ إأل نمل إف إنثمف األجمىث ة ا خذ فف األتجر رسمنل كحندفم سزغ جر
اإلثالـ حثإ د األرثكؿ األكر ـ فتفد بثإ اهلل حث و كثثـل كمف ىنمؾ فف ا تداث ً
األجثمـ فم
أتدث األ م ر كاالن قمؿ فف حسمدة األتجر إألإ حسمدة اهلل حز كجؿل شكؿ اإلثالـ كفيم األقكة األ
ى
كؿ فكمفل أتس األ رس س دىم سمأل زة كاألكرافةل ألذا
كعفت كراءه األقسمئؿل كأخذت سدكرىم نشره
مألد ف ألو أىف ة كس رة

ت مة ا فـ كاألش كب األ كـل كاألش ب األ رك أتد ىذه األش كب األ

ثكف

ىذا األكككبل ا خذ ألو فف اإلثالـ د نمنل ركاف أىف ة اإلثالـ كد إألإ إن شمره كشفكألو أحدادان كس رة فف
تد ذا و عكة إج فمح ة كث مث ة كس رةل
األنمس األذ ف شكف حثإ ثطح ا رضل ألذألؾ سر
كاإلثالـ شكؿ ا ثمس

األنمت ة األث مث ة فنذ األ يد ا كؿ ألنشأة اإلفسراطكر ة األ ثفمن ةل كأفم

األ ثفمن ة قد كمنت كاتدة فف األف قدات األفركز ة كا ثمث ة

فف خالؿ ا خمذ األخطكات األتمثفة إلس مد اإلثالـ حف دكره
إس مد أثر األد ف
ك

نفثو در ج منل ألكف ألكثرة

سرنمفج أ م كرؾل ك ـ تق ؽ األ ى ثفمن ة
فجمؿ األقمنكف كاأل ث ـ كىذا فف شأنو

دد ا تزاب ـ خف ؼ األق كد األففركأة حثإ األد فل

أكاخر األث نمت ظيرت ألثكجكد أتزاب ث مث ة أخذ سبراتة األفشمحر اإلثالف ة ل كاأل كـ
ثؽ

اإلثالـل كعد اش فثت

ألكف األجداؿ تكؿ أفكر حد دة
رك م ال جداؿ حثإ األ ثفمن ةل ك ى
اإلجراءات األيمد ة إألإ ر ع فث كل األفكظف ف فف األنمت ة األد ن ةل أنشأت األتككفة س ض األفدارس
جمف ة اث نسكؿل
كاألكث مت أل در ب ا ئًفة كاألكحمظل ك أثثت كث ة جد دة سمثـ (كث ة اآلألي مت)
كاأليدؼ فنيم أل ككف برتمن حثف من جد دان ألث ث ـ األد ن ل ك ككف فالئفة ألجفيكر ة ىحثفمن ة غرس ة
دكر جدأل من ألدل األس ضل
األطيرازل كفع سدا ة دد ا تزاب ك ثسمب ث مث ة أ أمن أبسح دكراإلثالـ ان
كفم أف األفؤثثمت اإلثالف ة سمألنثسة ألثطسقمت األدن م كمنت قكـ سخدفمت جمكز األخدفمت األد ن ة

األست ة أك األركتمن ةل ككمنت أليم أس مد حد دة س ف األطسقمت األدن مل كىذه ا س مد حثفمن ة أكثر ففم ى
د ن ة؛ ثقد

مظـ دكر اإلثالـ

األت مة األث مث ة األ رك ة كىذا أح س د ان خمسمت ُْ أ مر حمـ

َُٓٗ ت ث كمف األد ف ىك ا ثمسل كا كثر فف ذألؾ أىف األتزب األد فقراط األ رك اى ىـ ىَ سمإلثالـ
مر خ رك م األتد ثل
أكثر فف أىم تقسة زفن ة ثمسقةل كأ ٌف ان خمسمت حمـ َُٓٗ د نقطة تكؿ
1

ت إ غدا األ س ر حف األت مة األث مث ة األ رك ة ألو يس دافل ا كؿل عمئـ حثإ األ أى ؿ األفث فر سز مدة
اإلدراؾ سًييك ة األفرد رك من ككطن من فف خالؿ كثمئؿ اإلحالـ كاألفدارس ك ت ة األ ثـ كاألنش د األكطن
كاأل طؿ غ ر األد ن ةل كجدت األقكف ة كيك ة ألث رك

أعكل فف اإلثالـل كأفم األس د األثمن

يك حدـ

سمألز ىَم
االأل فمت ألإلثالـ كعد أثر األنمس سذألؾ س دة طرؽل فثؿ أىثرىـ سمع بمد األثكؽل ك أثرىـ ى

األمرس ل كاألخأكع ألنظمـ رسكم فث ء سمألثمة األ مف ة ك ث ـ األتركؼ األال ن ةل ك م ر أ مـ ا ثسكع
تثب االث فمؿ األمرس ل ركاشراؾ األفرأة

األ رك

سشكؿ دائـل

األفتمكـ األ

األ بك تل كأف ثكرة أ م كرؾ اث تكذت حثإ األفج فع

ثنة ُْٔٗ سدأ األقرك كف درككف أس مد األ رس ة األ ثفمن ة كسدأكا سمث خداـ

كمنت ثمسقمن تت ثثطة األقمنكف األد ن ل كأفم األفظير اآلخر ألإلثالـ

رك م يك

حثإ فث كل األف ثف فل مألكفمأل ة ألف بسح سد الن ألإلثالـ كألـ ث طع طك ر األشخب ة األ رك ة
قثـ فف األطثسة األذ ف جمكزت أحفمرىـ األ قد األثمن فف األ فر كسدكف أىف ثقكا

ث فمن د ن منل نيـ

كاعع ا فر كمنكا ستثكف حف ش ء ؤفنكف سول ففم ٌأدل إألإ د يـ إألإ حدـ فك ت األفربة حثإ

أسنمئيـل ثجأكا إألإ تث األنيشئ األجد د إألإ اإلعسمؿ حثإ األد ف ك ثفول ففم ٌأدل ذألؾ
األفطمؼ إألإ كجكد ئة ال يث يمف سيم فف األنمس نمدم س كدة األدٌف إألإ األت مة األ مفة األ رك ةل
نيم ة

األنيم ة كبثت إألإ ثدة األتكـ كفنيم

شكثت ا تزاب كألق ت فم ألق و فف ف منمة ث مث ة إالٌ أنيم

تزب األ داألة كاأل نف ة.

مشكمة الدراسة:
كفف فشكثة األدراثة

فدل األدكر األث مث

م ر حثإ األب د األداخث كاألخمرج

األذم أتدثو تزب األ داألة كاأل نف ة فف

األدكألة األ رك ة.

أىداف الدراسة:
يدؼ ىذه األدراثة إألإ تق ؽ فم ث :
 س مف األفث رة األث مث ة كاأل قمئد ة ألثدكألة األ رك ة. األ ر ؼ ستزب األ داألة كاأل نف ة فف ت ث األنشأة كا ىداؼ.-

كأ ح األدحمكل األث مث ة األ آفر ة أد تزب األ داألة كاأل نف ة.

 -إسراز األ م رات األث مث ة األ

أتدثيم تزب األ داألة كاأل نف ة حثإ األب د ف األداخث كاألخمرج .
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أىمية الدراسة:
نسع أىف ة األدراثة فف كػكف اػ تزاب األد ن ػة حثػإ بػ د األت ػمة األتزس ػة األ رك ػة ألػـ كػف أليػم

أم أث ر األت مة األث مث ة األ رك ةل ت ث إف األ ى ثفمن ة كمنت يتمرب فثؿ ىذه ا تزابل ألككف األد ف
نػػزع إألػػإ ف ػػؿ كػػؿ فػػم ثػػؽ سػػو ػ ت ػػمة األشػ ب األ ركػ ل ػ تػ ف نػػزع األ ثفمن ػػة إألػػإ حػػدـ ف ػػؿ
األػػد فل كىػػذا األسػػكف األكاثػػع ػ األفػػكعف ف ألػػو ػػأث ر كس ػػر حثػػإ األت ػػمة األث مث ػ ة ػ

رك ػػم فػػف جف ػػع

األكجػػكهل إػػال ي
أف اػػالنفراج األث مثػ األػػذم أدل إألػػإ ػ ح اػ سكاب ألثد فقراط ػػةل أ ٌىدل إألػإ ظيػػكر اػ تزاب
األد ن ةل ركاف اخ ثفت ىػذه اػ تزاب أ ػد كألكج منل إًػال أنيػم جف ػمن بػب ػ ىػدؼ كاتػدل أىػال كىػك األق ػمـ
س فث ة إتالؿ األ كجو األد ن فتؿ األ كجو األ ثفمن ل ك ي
أف أىف ة ىذا األستث كفف ػ األ جػمرب األتزس ػة
رك ػػمل إأػػم ةن إألػػإ أف ىػػذه

األ ػ خمأ ػ يم ا ػ تزاب األد ن ػػة ت ػػإ ىسػ ٌػكأت فركػػز األق ػػمدة األث مث ػ ة ػ
ا ىف ة نسػع فػف أػركرة األكعػكؼ حثػإ تق قػة فػم جػمءت سػو ىػذه اػ تزاب فقمرنػة سمػ تزاب األ ثفمن ػة

األ

ثسق يم سمألتكـل كفػم ي
أف ا ىف ػة نسػع فػف كػكف ىػذه اػ تزاب ك جرس يػم سػمألتكـ ثػ تؽ أف كػكف

فثمالن يت ىذل سو ألم رىم فف ا تزاب األد ن ة ا ىعطمر األ رس ة كاإلثالف ة ا يخرلل ىت ػإ ال بػطدـ
فع األنخسة األتمكفة ىذه ا عطمر إذا فم أرادت األكبكؿ إألإ األتكـ ك ث ر د ة األث مثة يم.

أسئمة الدراسة:
ُ .فم األنيج األث مث كاأل قمئدم ألثدكألة األ رك ة؟
ِ .ك ؼ نشأ األتزب كفم ى أىدا و؟
ّ .فم األدحمكل األ آفر ة األ

أألتقت سمألتزب كك ؼ خطمىم؟

ْ .فم األ م ر األذم أتدثو األتزب حثإ األب د ف األداخث كاألخمرج ؟
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فرضية الدراسة:
أف تزب األ داألة كاأل نف ة

رك م ألو األقدرة حثإ األ م ر األث مث أكثر فف غ ره فف ا تزاب

األ ثفمن ة ا يخرلل نظ انر إل سمحو فركنة ث مث ة
األ ثفمن ة.

طرح أ كمرهل ت ث ألـ

مرض أك بطدـ فع ع ـ

حدود الدراسة:
األتدكد األزفن ة :إف ىذه األدراثة ثكؼ ككف أكثر رك انز حثإ األفدة األزفن ة األكاع ة س ف (َََِ-

ََُِ)ل ألككف األتد األزفن ا كؿ د سفثمسة األظيكر األث مث ألثتزبل كاألذم ال زاؿ.

األتدكد األفكمن ة :األجفيكر ة األ رك ة خمبة كدكؿ أخرل نمكأليم األ م ر األث مث ن جة فم عمـ سو

األتزب.

التعريف بالمصطمحات:
نمكؿ األدراثة حددان فف األفبطثتمت ا ثمث ة األ

السد فف األكعكؼ حثإ فدألكال يم كى :

 .1اإلسالم السياسي :ىك فبطثح ث مث ركاحالف كأكمد ف اث خدـ أل كب ؼ تركمت م ر
ث مث ة ؤفف سمإلثالـل سمح سمره (نظمـ ث مث من ألثتككفة)ل ك فكف ر فو كفجفكحة فف ا كمر كا ىداؼ
األث مث ة األنمس ة فف األشر ة اإلثالف ة كاأل

ث خدفيم فجفكحة فف األفثثف ف األذ ف ؤفنكف سأف

اإلثالـ أل س حسمرة حف د منة قطل ركانفم حسمرة حف نظمـ ث مث كاج فمح كعمنكن كاع بمدم بثح
ألسنمء فؤثثمت األدكألةل ك سر دكألة فثؿ إ راف كاألث كد ة كاألثكدافل كنظمـ طمألسمن

األثمسؽ

أ ممنث مف أفثثة حثإ ىذا األفشركعل فع فالتظة أنيـ ر أكف فبطثح إثالـ ث مث ل ك ث خدفكف

حكأمن حنو األتكـ سمألشر ة اإلثالف ة.

يـ خبكـ األتركمت اإلثالف ة سأنيم ( تمكؿ سطر قة أك أخرل األكبكؿ إألإ األتكـ كاالث فراد

سول كسنمء دكألة طسؽ األشر ة اإلثالف ة ك ثقإ كرة طس ؽ األشر ة اإلثالف ة ستذا رىم

عسكؿ فف األ مرات األث سراأل ة أك األتركمت األ ثفمن ةل ي

األث مثة حدـ

ر د سنمء دكؿ حثفمن ة فتم دة د ن منل كأف ككف

فثأألة إ سمع األشر ة اإلثالف ة أك غ رىم فف األشرائع شأنم خمبم سكؿ رد

األفج فع ال دخؿ و

األدكألة)( .األفكثكحة األترةل اإلثالـ األث مث )ِٗ/ٗ/ََُِ :ل كعد أطثؽ فبطثح اإلثالـ األث مث حثإ
كؿ جفمحة إثالف ة ي ـ سقأم م ا فةل كأكؿ فف اث خدـ ىذا األفبطثح ىك ى ثر إذ عمؿ ألثش خ أف ف

األتث ن حند ألقمءه سو (إنن ال أخشإ فف األ يكد كال فف األش كح ةل سؿ أنن أخشإ اإلثالـ األث مث )
4

(األشسكة األ نكسك ةل اإلثالـ األث مث )ِٗ/ٗ/ََُِ :ل كىنمؾ فف

مرض اث خداـ فبطثح اإلثالـ

األث مث رغـ ش كع ىذا األفبطثح كاألتد ث تكألول كرغـ ىذا فبطثح اإلثالـ األث مث

ث خدـ اآلف

فنذ حقد ثفمن نمت األقرف األفمأ ل ت ث شيدت ىذه األف رة ب كد األفد اإلثالف كاألظمىرة اإلثالف ة.
إف األمرس ف

مدكف اإلثالـ األث مث ل ركاف كثر األتد ث س نيـ حنول نيـ كجدكا و ظمىرة ألـ

األسالد األفث ىفرة سمألجنكح س دنا حف األد ف
كعع ظيكرىم س د رة االث فمر حثإ اح سمر كطدكا األتكـ
كاح سمره (األد ف) شأنمن رد من ال دخؿ األتككفة ب مغة ا ثثكب األد ن األذم جب أف سع.
 .2الحزب السياسي :ىنمؾ حدة ر فمت نمكألت األتزب األث مث نث رض س أمن فنيمل ت ث

حرؼ س أيـ األتزب سأنو" :عنمة ا بمؿ س ف األتككفة كاألجفمى ر ككذألؾ األ كس ك ف ز ا تزاب
األث مث ة سكجكد نظ ـ كسرنمفج ث مث كاألرغسة ألثكبكؿ إألإ األتكـ" (ز كفل ُْْ)ََِٔ:ل رل آخركف
سأنو" :فجفكحة فف األنمس ؤفف سفسمدئ فش ركة تمكؿ تق ؽ ا ىداؼ األ

ؤفف سيمل كىذه األفجفكحة

ر سط س أيم سس ض ىك قنم ألقمحدة أك عكاحد نظ ف ة فقسكألة فف جمنسيـ تدد حالعم يـ كأثثكسيـ ككثمئثيـ
األ فؿ" (نس ثة داكد)ٓٔ :ل ك رل األسمتث األتزب أينوي" :جفمحة فنظفة فف األنمس أليم كجيمت ف نة

األثثطة
ىد يم إًتداث م رات ث مث ة كاألكبكؿ إألإ فركز ي
.3التغيير السياسي :ىنمؾ حدة
ً
ب ففيكـ األثيكرة األ
األث مث سأنو" :انقالب يبمت ي

األدكألة".

ر فمت ألث م ر األث مث ل ت ث حرؼ س أيـ األ م ر

كىك كؿ تمدث جد د ك ف

أك نكح

األت مة األث مث ة

يبمتب ف الد كؿ فرتثة جد دة
أك حف ؽ سشرط أىف ككف تمثـ األن مئج" (إثفمح ؿ حسد األف مح:

)ِٗ:2008ل كحرؼ سأنو" :كؿ جد د فخ ثؼ حف ثمسقو زافف فع كالدة أم تدث ث مث

فخمألؼ

ألثمسقو" (األي از فةل ُٗٗٗ)ٓٓ :ل ك رل األسمتث األ م ر األث مث أنوي" :حفث ة تث ف ك طك ر تدث حثإ
ك مف األدكألة ست ث ككف ىذه األ فث ة فخ ثفة حف كأع ثمسؽ".

ا إإلطار النظري لمدراسة:
ت مة األش كب اإلثالف ةل إًال ي
أف األكث ر فف أىؿ األفكر ذىب إألإ

األزاك ة
إ يف اإلثالـ ي سر تجر ٌ
ثفإ سمإلثالـ األث مث أك اإلثالـ االج فمح أك اإلثالـ
نمكؿ س ض األجكانب اإلثالف ةل كأطثؽ حث يم فم ي ٌ
كاعع ا فر سمض
االع بمدم كغ رىم فف ىذه األ ثف متل كىذا جمء ك ؽ رؤ ة كؿ سمتث فنيـل كاإلثالـ
األينظر حف ىذه األ يثف مت طرح فسدأن عمئفمن حثإ األنظرة األشفكأل ة ألثككف كاألت مة كاإلنثمفل حثإ اح سمر ىذه
األ نمبر األثالثة ى

األفمحثة

األكجكدل كاألقمحدة ا ثمث ة ألإلثالـ قكـ حثإ أثمس فر كزات :األفثمكاة

اإلثالـل ك ي
أف أليذه
األرأمل كىذه األفر كزات شكؿ األ بب األرئ ث ألثنظر ة األث مث ة
كاأل داألة كتر ة ي
األفر كزات فتددات حفثت حثإ تد د فث ر يم حثإ أرض األكاععل كألكف س طس ؽ فخ ثؼ كف و
فمكت فم
ي
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س نيمل كذألؾ سثسب س ض ىذه األفر كزاتل كفنيم فم شذت حف ىذه األفر كزات األثالثةل كا خذت ثس الن

آخر غ ر األ يثس ؿ اإلثالف .

كأ يف األنظر مت اإلثالف ة

رك م عد رجع إألإ فم عسؿ األ يد األجفيكرمل كحثإ ىذا ا ثمس ألـ

ث ط ع فبطفإ كفمؿ س د ان يمء ترب االث قالؿ حمـ ُُٗٗ  ُِِٗ -إألممء األخال ة إًال س د انقأمء
األثثطةل كىذا
تقسة زفن ة فف إألممء ي

األثثطة
ن أينو أألمإ ي

آخر ُِْٗل كي زل األثسب
كمف ىنمؾ رد ؿ ألقرار فبطفإ كفمؿ كخمبة

حمـ ُِّٗ إال أنو أىسقإ حثإ األخال ة أل مـ

ذألؾ إألإ عكة ىذه األ نظ فمت

حمرأكا طس ؽ األ ثفمن ة

ىذه األتقسة ا ىفن ةل كس د ان يمء األخال ة

األفقمط مت األجنكس ة األشرع ة؛ ىف ش كخ ىذه األفنمطؽ

ىذه األفقمط متل إًال أىف ىذا ألـ ً
ثف فبطفإ كفمؿ قد حفؿ حثإ نقؿ قمأل د

األمرب إألإ رك م ككمنت ىذه األث مثة فنثجفة فع األث مثة األ ثفمن ة األ

نمدل سيمل كحثإ األرغـ فف

اإلجراءات األ ثفمن ة فف ًعسؿ أ م كرؾ إًال أف تزب األش ب األجفيكرم حمد ألثنشمط اإلثالف فف جد د س د

ان يمء األترب األ مألف ة األثمن ةل ان قثت رك م فف فرتثة نظمـ األتزب األكاتد إألإ فرتثة
األث مث ة كذألؾ حمـ ُْٔٗل كن جة ألذألؾ قد ظيرت

دد ا تزاب

ىذه األتقسة أتزاب ث مث ة كمنت أليم سرافج

إثالف ة حثإ األرغـ فف ىحثفمن ة األدث كرل كأ ٌف عمنكف األ يقكسمت األ رك أل مـ ُِٔٗل كمف فنع اث خداـ
األد ف ألألىغراض األث مث ة كسرز دكر اإلثالـ فف جد د س د انقالب ِٕ فمرس َُٔٗل ت ث كمف تزب
فد حثإ سرافج حثفمن ةل ألقد

األ داألة ينمدم سش مرات إثالف ة أفمـ تزب األش ب األجفيكرمل األذم كمف
األفدة األكاع ة س ف َُُِٕٖٗٗ-ـل كفظمىر ذألؾ ع مـ
رك م
أبسح األنشمط اإلثالف فثفكثمن

األبتؼ اإلثالف ة سمن قمد األ ثفمن ةل كاألدحكة إألإ طس ؽ األشر ة كاالأل زاـ سمألزم اإلثالف ل ككمف ىذا ىك
األثسب األرئ ث

ع مـ األج ش سمنقالب ُِ أ ثكؿ َُٖٗل ك

األتق قة أف االنقالس ف حثإ األرغـ فف أىنيـ

عمفكا س ألممء جف ع ا تزاب األث مث ة سفم يم تزب األثالفة األكطن اإلثالف ل قد حمدت س ض ا تزاب

حثف حف ع مفو حمـ ُّٖٗل كحثإ األرغـ
اإلثالف ة حمدت سأثفمء جد دة
رك م فثؿ تزب ي
األر مه األذم أى ى
فف أينوي ألـ تبؿ حثإ ا ىبكات األكم ة ألثكبكؿ إألإ األفجثس األكطن األ رك األكس رل ألكنو سدأ فمرس
نشمطمن فثفكثمن حثإ ب د األفج فع األ رك ل ًإأم ة إألإ نشمط س ض األجفمحمت اإلثالف ة يخرل فثؿ
جفمحة األنكر األ

سدأت ركز حثإ رس ة األفكاطف فف األنمت ة األركت ةل حندىم أخذت ا تزاب األث مث ة

اث قطمسيم إألإ جمنسيم ثسمب ان خمس ةل كؿ ذألؾ فثر نمف عكة األتركمت اإلثالف ة
كاثقة أل ككف األفتكر ا ثمث

االن خمسمت األقمدفة (األن ف .)189:ُّٗٗ :

رك مل كاأل

غدت

أفم تزب األ داألة كاأل نف ة نو طرح ك انر ث مث من جد دان فخ ثفمن حف األذم طرت و أط مؼ األ فؿ

اإلثالف ا يخرل كاألثمسقة حثإ كجكدهل ألذا اث س د األتزب فمفمن األش مرات اإلثالف ةل كأحثف حف رؤ و س دـ
مرض األ ثفمن ة فع اإلثالـل ككأح أ كمره األ مفة

األكث ر فف ا فكر األث مث ةل كاالع بمد ةل كاألفكعؼ

فف األد فقراط ةل كاأل دد ةل كاألفثمد األث مث ل كاألتر مت األ مفةل كاأل العة س ف األد ف كاألث مثة كاألفج فعل
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كاألفكعؼ فف بندكؽ األنقد األدكأل ل كخبخبة االث ثفمرات ا ىجنس ةل كاألفد كن ة األخمرج ةل كاأل العة فع

األكال مت األف تدة كأكركسم.....األخل كفم عدـ األتزب سرنمفجمن ف كمفالن

أغثب األقأم م كعثـ أ كمره س ف

األفسمدئ كاآلأل مت كاألفراتؿ (خمألد تثن فل ََِْ)5 :ل كألقد ف زت جرسة تزب األ داألة كاأل نف ة سظركؼ
قد جمءت

فكات فثؿ سمني مر األطسقة

ظؿ فنمخ ث مث

خمبةل ت إ حثإ األب د األفتث األ رك
األث مث ة األ رك ة سشكؿ كس رل ك قداف ًفبداع يم األش س ة كظيكر راغ ث مث

األسالد أ مح األفربة أليذه

األ جرسة ألثظيكرل كألـ قؼ االني مر حند تدكد األنخسة األتمكفةل ركًانفم شكؿ تمألة ر دة
فثثت سمني ًمر كؿ فف كثط األ ف ف (سف ؿ ا زفة االع بمد ة األطمغ ة كانكشمؼ تمألة األفثمد األث مث األكس ر
كحالع و سمألفم م كشسكمت األفثمد)ل ككثط األ ثمر(سف ؿ األ جز ا دألكج

األث مثة األ رك ة

كاألش خكخة األفكر ة األ

أبمس و)ل

كفم ار قت فع ظيكر سكادر اال جمه األثثف ألدل ا كرادل كذألؾ س د األ خث رثف من حف كرة إعمفة األدكألةل
األفجمؿ األث مث األداخث ل ك ي
أف ألث م ر
كاألقسكؿ س تب ؿ جفثة فف األتقكؽ األأمئ ة أليـل كأعث ة ف سرة

األث مث

أثسمسو األس ئ ة األف ددةل كألو أ أ نم ن مئجو كأثمره حثإ األي كؿ االج فمح

سرف و مأل م ر األث مث

طرح أثم انر خ ثؼ فف ت ث فداىم كحفقيم س من ألشدة األ م ر كثرح و كفدل تد و كحفقول كالشؾ أىف ىذا

نم هج فف ككف األفج فع فثؿ ىكتدة حأك ة كث ة يف راسطةل أثر كؿ جزء فنيم سفم ط أر حثإ سمع ا جزاء
فف م رل كث نمكؿ ىذه األدراثة تزب األ داألة كاأل نف ة كأثره حثإ األ م ر األث مث حثإ األثمتة األ رك ة

ً
اإلعث ف ة كاألثمتة األخمرج ة.

كأفم حف اإلثالـ األث مث

األ رك

ثكب تزب األ داألة

حثإ كجو األخبكص األذم عدـ نفثو

كاأل نف ة سق مدة رجب ط ب أردكغمفل كمف سفثمسة انقالب جذرم حثإ ا د كألكج م األ قث د ة س نمك نيم األتزس ة
األثمسقةل إنو تقؽ انقالب جذرم طمؿ فكاعؼ جكىر ة كمف

د فقدثة

بكر عمدة اإلثالـ األث مث

األ م رم األذ ف فثثيـ فف طثؽ حث يـ (جنمح األثت ة كاألتجمب) داخؿ األتزبل كىـ شكثكف غمألس ة أحأمءه.
كفم ف مز سو ىذا األتزب ت إ فكف فف ىذا االنقالب ك فده

إزاتة رفكز األ مر األ قث دم فف األكاجيةل

كعدـ حث و ع مدات جد دة فرنة ج د األث سة األد فقراط ة ك ؽ شركط األخبـ األ ثفمن

سدث كره كفؤثثم و

كحثكره إألإ درجة أنيـ ر أكف حثإ ألثمف رئ س األجفيكر ة حسد اهلل غكؿ اح سمر أنفثيـ إثالف فل ت ث

عمؿ :ال ثفكننم إثالف فل نتف تزب أكركس
فثثفكف حثإ غرار األد فقراط ف األفث ت ف

نكمد نف ز ش ء فخمألفمن

فتم ظل ت ث ال ن رض إذ كبفكنم سأننم د فقراط كف

ا عطمر ا كركس ة ا خرلل كعد ـ كبؼ األتزب سمألقكؿ ال

األتزب ألبفة األتزب األ ثفمن

كجكد ألكبم مت د ن ة ول كىك

سرنمفجو االن خمس

األ مدة ث مث برؼ ال

ثف االأل زاـ األكمفؿ سمأل ثفمن ة كسفبؿ األد ف حف األث مثةل كذألؾ ال

بؿ األد ف حف األفج فع (األ شةل ََِٗ.)ِ-ُ :

ن

الدراسات السابقة:
ىنمؾ حدد فف األدراثمت األثمسقة األ

نمكألت تزب األ داألة كاأل نف ة ك أث ره حثإ األ م ر
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رك م كفنيم-:

األث مث

دراثة األن ف ل (ُٖٗٗ) األفكثكفة سػ" :ظمىرة األ دد األتزس
األدراثة ا تزاب األ رك ة سشكؿ حمـ كاأل

رك م" ،اث يد ت ىذه

ن ف إألإ عكف ة ف جمنثةل إىف كمنت ىنمؾ أعث مت عكف ةل

إًال أىنيم ال ر ق إألإ فبمؼ األقكف ة األ رك ةل كحثإ ىذا ا ثمس سدأت ا تزاب األ رك ة فنذ ترب
ثفإ سقكف ة األث مثة األخمرج ة األ رك ةل كحث و يف جف ع
االث قالؿ ُُٗٗ تدث حف ففيكـ فم ٌ
ا تزاب سمث ثنمء تزب األ فؿ األ رك ىثرت جف ع األق اررات األث مث ة األخمرج ة األ رك ة سفثمسة ع ار ارت

يمء سمنأفمـ رك م إألإ تثؼ شفمؿ ا طثث ل أىفم
داء فف تبكؿ األفثمحدات األثك ة كان ن
عكف ة اس ن
االث ن مجمت األ جمءت سيم األدراثة ي  :ي
تكـ رك م ى أل ثت كمألنفكذج
أف األ ثفمن ة األ
األمرس ل كأى يف األ ثفمن ة ك ؽ ىذه األدراثة ف ؿ إألإ األنزكع ألثقكةل حندفم ج ثت فف األقكات

األ ثفمن

األفثثتة ثثطة ثك كؿ اح سمر .كأفم األ يكب مت؛ ي  :قن ف األ ى ثفمن ة األ رك ةل كثتب األثثطة فف

األقكات األفثثتة ركًاحمد يم فرة أيخرل ألثش ب األذم فثؿ األسرألفمف .

دراثة ىشمـل (َََِ) األفكثكفة سػ" :تزب األ داألة كاأل نف ة األ رك كنفكذج اإلثالـ األث مث

ا ًإلبالت "ل اث يد ت ىذه األدراثة س مف فم عمـ سو تزب األ داألة كاأل نف ة األ رك سرئمثة رجب ط ب
أردكغمف ًف ار انر فف جمكز فتنة األخطر األ كعع يم غ ره فف فالعمة ا تزاب ك د تزب األ داألة
كاأل نف ة ثفرة م ر اإلثالـ األث مث ل إًذ أبسح األفثؿ األث مث ا ىحثإ أليذه اال يجمىمتل كعد كبؿ

األسمتث إألإ حدة اث ن مجمت أىفيم :ي
أف تزب األ داألة كاأل نف ة أتدث م انر كاأتمن
األث مث ة األ رك ةل ان كس إً جمس من حثإ كؿ أط مؼ ثكمف األدكألة األ رك ةل ك ي
أف تزب األ داألة كاأل نف ة
األت مة

يد ألو طر ؽ األنجمح كاألكبكؿ إألإ األثثطة كفم ىخثص
اث طمع حدـ إًثمرة األ ثفمن فل كىذا فم ىف ى
األسمتث إألإ إح سمر نجمح تزب األ داألة كاأل نف ة فثالن فيفمن ألإلنثجمـ س ف اإلثالـ كاألد فقراط ة

ظؿ األفتمكالت األفشسكىة أل شك و بكرة اإلثالـل ركًاشمحة كرة يف ىؤٌداىم أىف تركمت اإلثالـ األث مث ال
ركـ ثكل األكبكؿ إألإ ثثطة األتكـ ثـ أخذ سمأل ىخثٌ حف سرافجيم كش م ار يم تت أمط األنفكذ
كاألثثطةل كفم كبؿ األسمتث إألإ إث ن مج ففمده :ي
أف تزب األ داألة كاأل نف ة األ رك ألـ خ يؿ حف
سرافجو كأىدا و كألـ راجع أفمـ ىجفمت األداخث ف كاألخمرج ف.

دراثة حث ل (ََِّ) األفكثكفة سػ" :األثكرة األبمف ة

فم تدث

رك م "ل كعد اث يد ت األدراثة س مف

رك م س د كأل تزب األ داألة كاأل نف ة ألثثثطة كخبكبمن

فجمؿ ق د ثثطة األج ش

األذم سر نفثو تمف من ألث ثفمن ة األكفمأل ةل ك فجمؿ تد د بالت مت فجثس ا ىفف األقكف األ رك
األف أى ة فف أغثس ًو األسرألفمن ةل
كاأل كمنت كاث ةل كفم ركز األسمتث حثإ عدرة تزب األ داألة كاأل نف ة ك ي
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كىذا عد أكبؿ األسمتث إألإ حدة اث ن مجمت أىفيم :ي
أف تزب األ داألة كاأل نف ة اث طمع إًتداث
رك م كفف األجكانب كثيمل ك ي
أف األتزب ثكؼ كاجو ًحدة ىحقىسمت أثنمء
األت مة األث مث ة
األ م ر

أسمط األج شل كفف ا تزاب األ
فث ر و ا ًإلبالت ة أ فف كسمر ي
زكاأليم عد ؤدم إألإ زكاؿ االف مزات األ تبثت حث يم فف خالؿ طس ؽ ثؾ األ ثفمن ة كأىـ األ كب مت

فمزاألت فثؾ سمأل ى ثفمن ةل ىف

األ

جمءت سيم األدراثة ى  :إ سمع ث مثة األفركنة فع ا تزاب كاأل كجيمت األ ثفمن ة ا يخرل ت إ سثكغ

ا ىداؼل ألككف ىذه األث مثة ى األ

فكف أفمف ن مئجيم.

دراثة خمألدل (ََِْ) كاألفكثكفة سػ" :األجراتة األ جف ث ة ألث فؿ اإلثالف " عمفت ىذه األدراثة حثإ

إسراز أىف ة تزب األ داألة كاأل نف ة فف األنمت ة األ ثف ةل كذألؾ ًإألقمء األأكء سشكؿ كس ر حثإ األفشيد
األث مث األ رك ركاسراز ف أال ول ركاظيمر األ العة س ف األ ثكر كاإلثالف ف فف جيةل كاألفج فع األ رك
كأط م و األ رع ة كاألد ن ة األفخ ثفة فف جية أيخرلل كاالن خمسمت كا ثسمب األكمفنة كراء ىذا األفكز األفثفت

ألثتزب فف جية ثمألثةل ككاعع األقكل األث مث ة ا خرل كأىفم أىـ االث ن مجمت األ

جمءت سيم األدراثة ى :

ي
أف فم عمـ سو تزب األ داألة كاأل نف ة فم ىك ًإال ش ء جد د ألـ ر و األت مة األث مث ة األ رك ة فنذ حدة حقكد
س يم األتزب

ثمت عراسة عرفل كأىف األث مثة األ
فأت ىس ى
ألثثثطةل كأفم أىـ األ كب مت ي  :أركرة
نظر ي

سر ث مثة نمجتة

دن م ا تزاب األ

ف ـ األتزب ألثفك ثسمت ا ًإل جمس ة األ

األثمتة األ رك ة أل طمؿ األجف عل كىذا فف شأنو كعك يـ خثؼ األتزب

فث ر و األث مث ةل كفم خثص

األسمتث إألإ أف جرسة تزب األ داألة كاأل نف ة فف األ جمرب األقث ثة األفتدكدة األ
جذكر إثالف ة تككفة حف طر ؽ االن خمسمت األد فقراط ة.

أىكجدىم حثإ

شكؿ يم تزب ذك

دراثة إسراى ـل (ََِٕ) األفكثكفة سػ" :األرؤ ة األ رس ة أل رك م األجد دة "ل ت ث اث يد ت األدراثة

إسراز بكرة رك م األ

سدأت تثف

ا ًإلدراؾ األ رس

خالؿ األثنكات األقث ثة األفمأ ةل خمبة فنذ

نك فسر ََِِ حندفم مز تزب األ داألة كاأل نف ة سأغثس ة األفقمحد ككبكألو سمأل مأل إألإ األثثطةل كشركحو
ب د ف األداخث كاألخمرج ت ث تفثت
إجراء ثثثثة فف اإلبالتمت االع بمد ة كاألث مثة حثإ األ ي

االن خمسمت األ مفة تزب األ داألة كاأل نف ة سزحمفة رجب ط ب أردكغمف إألإ األثثطة فنفردنا س شك ؿ
رك م سدأت حند كبكؿ األ داألة كاأل نف ة إألإ
األتككفةل كأظيرت األدراثة أف نقطة األ يتكؿ ا ثمث ة
األثثطة ت ث أيت ثت حثإ األ يقمحد األطسقة األث مث ة األ رك ة األقد فة ذات األ كجيمت األ ثفمن ة األف طر ة
ي
ً
ًحدائيم ألث ربل كب دت طسقة ث مث ة فثؿ ج الن جد دان فف األشسمب األذ ف ف ثككف رؤ ة ف طكرة
ألثف م رات األدكأل ة ك درككف أىف ة األركاسط األ مر خ ة كاألثقم ة كاألتأمر ة كاألفبثت ة األ

رسط رك م

جمءت سيم األدراثة ي  :أركرة األق مـ سمأل م ر

أفم أىـ االث ن مجمت األ
س فقيم األ رس اإلثالف ل ك ٌ
ؽ فم ق أ و
األث مث األقمئـ حثإ األد فل ست ث ال ـ اث س مد األ ثفمن ة د ة كاتدةل ركًانفم ا ىخذ سيم ىك ى
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نفث ة األفكاطف األ رك

األفبثتةل كاأل فؿ حثإ كك ف أرأ و
األ كب مت ي  :ا ىخذ س فث ة األ درج

أل قسؿ اإلثالـ فف جد د .كأفم أىـ

ثتب األسثمط فف تت األ ثفمن ةل كسثطو فف جد د ألإلثالـ

ألث كدة فرة أخرل.

دراثة األتفمف ل (ََِٕ) األفكثكفة سػ" :سمألتركة اإلثالف ة

رك م"ل اث يد ت األدراثة س مف

طر ؽ األ قدـ ت ث نمكألت األدراثة فظمىر األ داء

فم عمـ سو أ م كرؾ

تؽ اإلثالـ كاح سمره ك قسة

فظمىر األثثس مت األ

حمش يم األش ب األ رك  .كعد كبؿ األسمتث إألإ حدة اث ن مجمتل أىفيم :أىف

ا م كرك ألث رس ة كاألفظمىر اإلثالف ة ا يخرل كاح فمد األتكـ حثإ األتزب األكاتد ك تف ؿ األد ف كؿ
األف رة ا م كرك ة ألـ ف ؿ ش ئمن ألإلبالح األتأمرم ألثفج فع األ رك ل كأف ففمرثة األ يثثط كمنت أىـ

األفث كردة ألـ قـ أ م كرؾ س طس قيم كفم اخ رحيم األمربل
فظمىر ثؾ األف رةل أأؼ إألإ ذألؾ أف األ ثفمن ة ي
كأف رة األتكـ ا م كرك ة ار ق يم تركمت ر ض ألثث مثمت األف س ة .كأىفم أىـ األ كب مت قد كمنت
ثخص

أركرة إحطمء األد ف ربة أل قك ـ ثثس مت رة األتكـ ا م كرك .

كىذه األدراثة خ ثؼ حف األدراثمت األثمسقة سفم ث :
ُ .أى يف األدراثمت األثمسقة أغفثت األستث

األنظر ة اإلثالف ة .

ِ .أى يف األدراثمت األثمسقة أغفثت األستث
األب د األداخث كاألخمرج

رك م.

ّ .إف األدراثمت األثمسقة ألـ نمكؿ األك ف ة األ

دكر تزب األ داألة كاأل نف ة

األ م ر األث مث

حثإ

ك ؽ سيم تزب األ داألة كاأل نف ة س ف اإلثالـ كاأل ثفمن ة

األ رك ة ت إ ال ثمر تكألو األفشمكؿ كاألب مب.

أى يف فم أغفث و األدراثمت األثمسقة ث ككف فمدة ىذه األدراثة كث نبب حث يم األستث.

منيجية الدراسة:
ىذا كثكؼ ث خدـ األدراثة األفنيج األكبف

كاأل تث ث ل كذألؾ إلجراء فقمرنة س ف تزب

األ داألة كاأل نف ة كسق ة ا تزاب ا خرلل فثؿ تزب األر مه كتزب األفأ ثةل كاألتزب األد فقراط ...

األخ.

الفصل الثاني:
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المسيرة السياسية والعقائدية لمدولة التركية
اث ػ طمع ا ػ راؾ سنػػمء إفسراطكر ػػة كس ػرة حر ػػت سمثػػـ اإلفسراطكر ػػة األ ثفمن ػػةل كاأل ػ نثػػست إألػػإ
حثف ػػمف س ػػف أرطمػ ػرؿ األف ػػك إ ح ػػمـ (ُِِٖـ)ل كع ػػد خثف ػػو اسن ػػو أكرخ ػػمف كاأل ػػذم ى ػػمجـ أف ػػالؾ األدكأل ػػة

األس زنط ػػة ػ آث ػ م األبػػمرلل كسفجػػئ األثػػثطمف ف ػراد ا ػ كؿ ا خػػذت األف كتػػمت زخف ػمن جد ػػدانل مث ػ كألإ

حثػػإ أدرنػػو ك راع ػػم كجنػػكب سثممر ػػم كاألبػػرب األش ػرع ةل كزاد األ كثػػع األ ثفػػمن حثػػإ ػػد سم ز ػػد ا ػ كؿل
ك كجو األف ح

حيػد األثػثطمف فتفػد األفػم ح سف تػة األقثػطنط نة حػمـ ُّْٓـ .ألقػد كػمف األخػط األػد ن

اإلثػػالف ىػػك األخػػط األف فػػد حقمئػػد من ألإلفسراطكر ػػةل كاألفػػذىب األتنف ػ ىػػك األفػػذىب األف سػػعل كسق ػػت

اإلفسراطكر ػػة حثػػإ ىػػذه األتػػمؿ ت ػػإ أبػػمسيم األػػكىف كأبػػستت حفث ػػمت اإلبػػالح ال ط ػ جػػدكلل
منيمرت اإلفسراطكر ة ككرث يم األدكألة األ رك ة (األي از فةل ُٕٗٗ .)ِٕ-ِٔ :إف رك م األتد ثة سػال شػؾ

ى كأل دة اندثمر األدكألة األ ثفمن ةل س د األترب األ مألف ة ا كألإل كخركجيم فػدتكرة فت ثػة ا ارأػ فػف

دكؿ األتثفمءل كثرحمف فم ظيرت ردكد أ مؿ عك ة طكرت إألإ تركػة تر ػر كطنػ سزحمفػة فبػطفإ
كفػػمؿ أ ػػم كرؾ األػػذم اث ػ طمع أف تقػػؽ كتػػدة األػػكطف األ رك ػ كث ػ مد ول كاأ ػ من أ د كألكج ػػة قػػكـ حثػػإ
ث ة فسمدئ (األجفيكر ػةل األكطن ػةل األشػ س ةل األدكأل ػةل األثكر ػة األ ثفمن ػة) كاأل ػ ظثػت ثػ ر حث يػم ىػذه
األجفيكر ة ت إ كفنم ىذال كسمأل مأل

سدؿ األنيج األ قمئدم اإلثالف إألإ نيج جد د ا خذ فػف األ ثفمن ػة

ألو ثس ؿ.
ألقد ثسؽ ع ػمـ األدكألػة األ رك ػة األتد ثػة حػدة ظػركؼ ث مثػ ة بػ سة كخمبػة فػف األػدكؿ األمرس ػة

األطمف ػػةل ف ػػم ك ػػمف ػػرؼ سأف ػػالؾ األرج ػػؿ األف ػػر ضل ك ن ػػكف س ػػذألؾ اإلفسراطكر ػػة األ ثفمن ػػةل إػ ػالٌ أف
ا تداث كمنت ث ر سم جمه ع مـ األدكألةل مألفث رة األث مث ة ألق مـ األدكألة خأ ت ألتكـ األ ثكر كألتزب

األ ثػػكر ف ػم س ػػدل ا ػ فر األػػذم أدل س رك ػػم ألثكعػػكع س شػػكمأل مت حد ػػدة ففػػم ج ثيػػم حػػمجزة حػػف قػػد ـ
األتثكؿ األنمج ة سثط عأم مىمل أالن حػف ذألػؾ قػد ثػ ت رك ػم خػالؿ ىػذا األ قػد أ أػم إألػإ طػك ر
نيجيم األد فقراط ل ف تت األسمب أل أث س ا تزاب األث مث ةل األ

كجدت رب يم

تق ؽ أىػدا يم

األث مثػ ةل كعػد سم نػت ىػذه اػ تزابل ػ أ ػد كألكج م يمل سػ ف األ فػ ف كاأل ثػمرل كاألػذم ثػ إ كػؿ فنيفػػم
إألػإ األكبػكؿ إألػإ أىدا ػو ك طس ػؽ أ كػمره سففمرثػمت ف خمبػفة ف نم ثػةل كعػمدت ىػذه األففمرثػمت إألػإ
فرتثػػة خط ػرة خػػالؿ األثػػس نمتل إذ سػػدأت ىػػذه األق ػكل سمث ػ خداـ أثػػثكب األ نػػؼ األث مث ػ ل فػػف اجػػؿ

األكبػػكؿ إألػػإ األثػػثطة ك ثػػثـ فقمأل ػػد األتكػػـل ككػػمدت قػػع رك ػػم ػ تػػرب أىث ػػة إذ ػػرض األفج فػػع

األ رك ػ إألػػإ خطػػر االنقثػػمـ كاأل فتػػكر كاأل فكػػؾ كاألأ ػ ؼل خمبػػة كاف األتككفػػمت األ ػ
11

كألػػت فقمأل ػػد

ا فكر كمنت أ فة كحمجزة حف تؿ فشكالت رك م خالؿ ىذا األ قد.
كأل تق ؽ أىداؼ ىذا األفبؿل ننم ثن نمكألو فف خالؿ فستث ف رئ ث ف ىفم:
المبحث األول :األ أب ؿ األث مث ألفث رة األدكألة.
المبحث الثاني :األ أب ؿ األ قمئدم ألثدكألة.
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المبحث األول:
التأصيل السياسي لمسيرة الدولة التركية
ففم ال شؾ و أف ألكؿ دكألة فػف األػدكؿ عبػة ت ػمة يػم سػ ف ك ػؼ نشػأت األدكألػةل كاألظػركؼ

األففيدة ألق مـ األدكألةل كاألكثط األث مث األػذم د ػع سمألفؤثثػ ف ألثق ػمـ سفتمكػالت رسفػم فشػؿ ػ األسدا ػةل
كألكف فع اإلبرار قكـ األدكألةل ك ـ االح راؼ سيم فف عسؿ أحأمء األفج فع األدكأل .
إف األدكألػ ػػة األ رك ػ ػػة األتد ثػػػة كاأل ػ ػ

سػ ػػر كر ثػ ػػة اإلفسراطكر ػػة األ ثفمن ػ ػػةل ق ػػد كرث ػ ػت األ رك ػ ػة

األ ثفمن ة سف نإ أنيم ألـ نشأ فف راغل سؿ ألفثفػت أجػزاء فػف إفسراطكر ػة كػمف أليػم شػأف كس ػر ػ دن ػم
األث مث ػػةل يك ًثػ ػ ت سي ػػم نظ فػ ػمن ف ػػع إت ػػداث س ػػض األ م ػ ػرات ت ػػإ عمف ػػت حث ػػإ ف ػػم ػػرؼ س ػػو األ ػػكـ
األجفيكر ة األ رك ة.
إف فم نكد س منو

ىذا األفبػؿ األظػركؼ األث مثػ ة األ ػ ثػسقت ع ػمـ األدكألػةل كد ػت األقػمئف ف

حثػػإ األشػػأف األث مث ػ كاأل ثػػكرم ػ

رك ػػم ألثق ػػمـ سفػػم أفثػػت حث ػ يـ ثػػؾ األظػػركؼ جػػمه كط ػنيـ رك ػػم

كت إ إحالف األدكألةل أأؼ إألػإ ذألػؾ نػمكؿ األالحػب ا ثمثػ

ػ األت ػمة األث مثػ ة األ رك ػةل أػال كىػ

اػ تزاب كاأل ػ انطثقػػت فػػف تكػػـ األتػػزب األكاتػػد إألػإ األ دد ػػة األث مثػ ةل كػػكف األفكأػػكع األرئ ثػ

ػ

ىذه األدراثة أال كىك تزب األ داألػة كاأل نف ػة األ ركػ فػم كػمف ألػو أف ػرل األنػكر ػ ظػؿ األق ػكد األ ثفمن ػة

األ

رأت حثإ األت مد

ىذا األفستث ننم ثن نمكألو

رك ػم ألكػال األ دد ػة األث مثػ ة األ ػ نيج يػم رك ػم فػؤخ انرل كألثك ػمء سأىػداؼ
فطثس ف ىفم:

المطمب األول :األ أب ؿ األث مث ألفث رة األدكألة األ رك ة.
األدكألة األ رك ة.

المطمب الثاني :األ أب ؿ األث مث األتزس
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المطمب األول:
النشأة السياسية لمدولة التركية
اث ػ طمع فبػػطفإ كفػػمؿ أ ػػم كرؾل أف ؤثػػس األجفيكر ػػة األ رك ػػة األتد ثػػة حػػمـ ُِّٗل س ػػد

تػػرب االث ػ قالؿل ك شػػكثت األجفيكر ػػة حثػػإ أثػػر زكاؿ اإلفسراطكر ػػة األ ثفمن ػػة األ ػ داـ تكفيػػم ََٔ
حمـل

سدا ة ا فر كمف ىدؼ سنمء األدكألة األ رك ة فنذ حمـ ُِّٗ كاألف فثؿ سمألفتم ظة حثػإ ثػالفة

األجفيكر ة ك تفم يمل إذ خػالؿ األتػرب األ مألف ػة األثمن ػة ا خػذ فكعػؼ األت ػمد كحػدـ األػدخكؿ ػ األتػرب

سشػػكؿ فسمشػػر كذألػػؾ حػػف طر ػػؽ ا فمع ػػمت كف مىػػدات حد ػػدة أسرف يػػم رك ػػم فػػع األػػدكؿ األف تمرسػػةل كحنػػد
نيم ػػة األتػػرب األ مألف ػػة األثمن ػػةل كمنػػت األدكألػػة األ رك ػػة جػػو نتػػك األمػػرب ست ػػث كمنػػت أنق ػرة أفػػؿ ػ

اثػ خالص أعبػػإ مئػػدة فػػف ىػػذا األ كجػػو األجد ػػدل كأل تق ػػؽ أغػراض ىػػذا األفطثػػبل ننػػم ثػػن نمكألو ػ
األفقر ف األرئ ث ف األ مأل ف:
أولا :األظركؼ األث مث ة األثمئدة.
ثانيا :ترب االث قالؿ كع مـ األدكألة.
أ ـوـلا :الظــروف السياســية الســائدة :فػػم ن ن ػػو ػ ىػػذه األفق ػرة ثػػؾ األظػػركؼ األ ػ ثػػسقت ع ػػمـ

األدكألػػةل ككمنػػت سفثمسػػة األففيػػدة ألق مفيػػمل ت ػػث فػػرت األدكألػػة األ ثفمن ػػة س ثػػؾ األف ارتػػؿ األ ػ كبػػفيم اسػػف
خثػدكف ػ فقدف ػو "األنشػػكءل مال ثػمع كاأل طػػكرل مالثػ قرارل ثػـ االنتػػدار كاالنتطػمط كاأل الشػ "(.اسػػف

خثػػدكف)ّٖ :ََِِ :ل ككمنػػت اإلفسراطكر ػػة األ ثفمن ػػة عػػد كبػػثت إألػػإ أكج عك ي ػم األ ثػػكر ة كثرائيػػم

االع ب ػػمدم كف ػػداىم األجم ار ػ ػ

ػ ػ األق ػػرف األث ػػمدس حش ػػرل ألكني ػػم س ػػدأت كاج ػػو فش ػػمكؿ خط ػ ػرة كحث ػػإ

فخ ثػػؼ األبػ د س ػػد حػػمـ ُّٖٔـ إثػػر شػػؿ تبػػمرىم األثػػمن ألف نػػم األنفثػػمك ةل راكفػػت نمعأػػم يم ك
ق ػ ػػدا يم خػ ػػالؿ األق ػ ػرن فل األثػ ػػمفف حشػ ػػر كاأل مثػ ػػع حشػ ػػرل (األجف ػ ػػؿ)ّٓ:ُٕٗٗ:ل إذ كاجيػ ػػت األدكألػ ػػة

األ ثفمن ة فشمكؿ حد دة

سنمئيم اإلدارم ك االع بمدم ك األ ثكرمل مس ػدت حػف األ طػكرات األ ثف ػة

كاأل كنكألكج ػػة كاالع بػػمد ة األ ػ شػػفثت أكركسػػم ػ ىػػذه األفػػدةل كألػػـ ػػد األدكألػػة األ ثفمن ػػة عػػمدرة حثػػإ

اث مب األف م رات األتد ثةل كسدأت كاجو ثثثثة فف األيزائـ األ ثكر ةل إذ اأطرت إألإ األ كع ػع حثػإ

ف مىدات في نةل فنيم ف مىدة كمرألك ز ( )Carlowitzحمـ ُٗٗٔ األ
األنفثمل كف مىدة سمثمرك ز ( )Passarowitzحمـ ُُٕٕل األ

ثثفت يم ستر األفجر إألإ

قدت يػم جػزءان فيفػمن ػ األسثقػمفل

كف مىدة مث حػمـ ُُٕٗ األ ػ أذأل يػم أفػمـ ركثػ مل كفػم انكشػؼ أػ فيم كحػدـ عػدر يم حثػإ فكاجيػة
14

األم ػػزك األفرنثػ ػ ألفب ػػر ك ثث ػػط ف ك ث ػػكر م َُُُٖٕٖٗ-ل كا أ ػػتت حالف ػػمت االنتط ػػمط ػ ػ

دىكر األنظمـ االع بمدمل كاألفثمد اإلدارم األتككف ل كاثػ فرار االن فمأػمت ػ ف ظػـ كال ػمت األدكألػة

األ ثفمن ة (اتفد كفراد.)ُِٗ :ُِٗٗ :
فتمكػالت حد ػػدة إلبػػالح نظمفيػػم كفؤثثػػم يمل
ػ
كشػػيدت فنػػذ فن بػػؼ األقػػرف األثػػمفف حشػػر
اإلدار ػػة كاألث مث ػ ة كاالع بػػمد ة كاالج فمح ػػة ك ػػؽ ا ثػػس كا ثػػمأل ب األمرس ػػة األتد ثػػةل إذ سػػدأ س ػػض
األثػػالط ف كرجػػمؿ األث مثػػة كاألفثقف ػ ف األف نػػكر ف األف ػػأثر ف سمألتأػػمرة األمرس ػػةل ك ػ فقػػدف يـ األثػػثطمف

فتفػػكد األثػػمن ل فبػػطفإ رشػ د سمشػػمل رجػػؿ األدكألػػة األػػذم حفػػؿ ثػػف انر ألسػػالده ػ سػػمر سل ستثػػكف حػػف
حػػالج ألكعػػؼ األ ػػدىكر ركاحػػمدة األت ك ػة إألػػإ األدكألػػةل كن جػػت حػػف ذألػػؾ تركػػة إلبػػالح األج ػ شل كنظػػمـ

األتكػـ كاػإلدارة األ ثفمن ػة األ ػ سػدأت فنػذ شػػر ف اػ كؿ حػمـ ُّٖٗ كأبػستت ػرؼ سمثػـ األ نظ فػػمت
(( )Tanzimatأتفد كفراد.)َِِ :ُِٗٗ :
كفم أف تركة اإلبالح تركة داخث ة سمألدرجة ا كألإل فع حدـ إنكمر دكر األأمط ا كركس

حثػػإ األدكألػػة األ ثفمن ػػةل سم خػػذ سأثػػسمب اإلبػػالح ك تق ػػؽ األفثػػمكاة س ػ ف فكاطن يػػم األفثػػثف ف كغ ػػر
األفثثف فل سدأت األطسقة األسرجكاز ة األنمشئة ػ اثػطنسكؿ ثػمند أم إبػالح جػو نتػك خثػ ص األسػالد

فػػف ث ػ طرة اإلعطػػمح ف ك نفػػكذ حثفػػمء األػػد فل كرتسػػت األثػػثطة س ػذألؾ ألخثػػؽ ى كػػؿ جد ػػد فػػف اػػإلدارة
فتمك ػػالت اإلبػ ػػالح إألمػ ػػمء األكتػ ػػدات األ ثػ ػػكر ة األ قث د ػ ػػة األف رك ػ ػػة
ػ
كاألق ػ ػكان ف األفدن ػ ػػةل كفػ ػػف أسػ ػػرز
سمالنكشمر ة حمـ ُِٖٔل ركاحمدة تكـ األدكألة األفسمشر حثإ األكال مت ك تد ث األ ث ـ كذألؾ س أث س
فدارس رثػف ة تد ثػة شػرؼ حث يػم األدكألػة (اتفػد كآخػركف)ُُ :ُٗٗٔ :ل ك كجػت تركػة األ نظ فػمت
سبػدكر دثػ كر ثػػنة ُٕٖٔل س ػد جيػػكد تث ثػػة سػذأليم جفمحػػة فػػف األفبػثت ف األف تػػرر ف حثػػإ أرثػػيـ

فدتت سمشمل ك أألؼ األدث كر األذم ار كز حثإ األدث كر األسثج ك فف ُُٗ فمدةل ث ت ػ تفػؿ حػمـ
أع ـ

ِّ كمنكف ا كؿ ُٕٖٔل كأحثف األثػثطمف حسػد األتف ػد األثػمن َُُٕٖٔٗٗ -ل ي
أف األدثػ كر

يدؼ إألإ األفثمكاة األفدن ة كاألث مث ة ألث ثفمن ف جف يـ(اتفد كآخركف.)ُّ :ُٗٗٔ :
ك

ىذه األفدة كمنت األدكألة األ ثفمن ة

تمألة ث ئة ك من فف األأ ؼ ك األػكىف ككمنػت عػكل

األف مرأػػة األثػػر ة ألثثػػثطمف حسػػد األتف ػػد األثػػمن عػػد جف ػػت ألث فػػؿل كاثػ طمحت جف ػػة اإل تػػمد ك األ رعػ
إتدل ىذه األقكل األق مـ سمنقالب نمجح

ِّ فكز َُٖٗل كنجـ حنو إحمدة األ فؿ سدث كر حمـ ُٕٖٔ

األف طؿ فنذ حمـ ُٖٕٖ حثإ إثر األترب األركث ة-األ ثفمن ة (حسد األقمدر.)ِٔ :ََِٓ :

كن جة أليذه األتركة األ

تدثت

ُّ ن ثمف َُٗٗ حقد فجثس األفس كث ف
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ِٕ ن ثمف

فػػف األ ػػمـ نفثػػو جثثػػة أحثػػف يػػم خثػػع األثػػثطمف حسػػد األتف ػػد س يفػػة شػػج ع األتركػػة األفأػػمدةل ك ػػـ

نب ػ ػ ػ ب أخ ػ ػ ػػو فتفػ ػ ػػد رشػ ػ ػػمد سمثػ ػ ػػـ األثػ ػ ػػثطمف فتفػ ػ ػػد األخػ ػ ػػمفس َُٗٗ( ُُٖٗ -اتفػ ػ ػػد كف ػ ػ ػراد:

ِِْ)ُِٗٗ:ل كانػػدأل ت األتػػرب األ مألف ػػة ا ػ كألإ حػػمـ ُُْٗ ككمنػػت اإلفسراطكر ػػة األ ثفمن ػػة شػػد دة

األأ ػ ؼ ك ػػمن فػػف األفثػػمد( إتثػػمف)ٖٗ :َََِ :ل كدخثػػت األتػػرب ػ ْ شػػر ف األثػػمن ُُْٗ
اء فػػف اإلفسراطكر ػػة األ ثفمن ػػةل
سجمنػػب دكؿ األتثػػؼ األفركػػزمل كفػػع نيم ػػة األتػػرب ات ثػػت األج ػػكش أجػز ن
كثط ا نمأكؿل ككمنت عكل االت الؿ شػفؿ األ كنػمف كا طمأل ػم إألػإ جمنػب
سمث ثنمء فنطقة بم رة

سر طمن م ك رنثمل ك ي أت تككفة رك ة كمنت عد شكثت

األقثطنط ن ة ػ آذار ُُٗٗ ألث فػؿ فػع

األفت ث ف (ىكفثس مف كاتفد.)ُٕ :ُٖٗٓ :
ك ػ ىػػذا األكعػػت شػػمرؾ فبػػطفإ كفػػمؿ أ ػػم كرؾ كف مكنػػو رؤكؼ سػػؾ ػ اج فمحػػمت جف ػػة
األفكتػد ف األ ػ

أثثػت فنػػذ حػمـ ُُٗٗل كحقػػدت أليػم اج فمحػػمت حػدة ػ َُُُِٗٗٗ -ل كىػػد يم

تر ر األدكؿ اإلثالف ة األكاع ة تػت االن ػداب كاالثػ فمر اػ جنس ك تر ػر سق ػة األػدكؿ ك كت ػدىم
تت ظؿ األخال ة األ ثفمن ةل كشرع فبػطفإ كفػمؿ أ ػم كرؾ س سػمع ث مثػة خطػكة ثػك أخػرل ألثكبػكؿ

إألػػإ ا ىػػداؼ األفركز ػػةل نػػدفم كجيػػت األػػدحكة فػػف عسػػؿ األتثفػػمء إألػػإ كػػؿ فػػف تككفػػة أنق ػرةل كتككفػػة

اث منسكؿ ألتأكر فؤ فر ألكزاف حمـ ُِِٗل عرر فبطفإ كفػمؿ بػؿ األثػثطة حػف األخال ػةل كنظػ انر
إلدراكو أف األثثطمف ال فثؿ حرش آؿ حثفمف قط ج ؿ فف نفثو خث فة األفثثف ف أ أمنل قرر بؿ

األثػػثطة كثػػثطة زفن ػػة فػػع إسقمئػػو حثػػإ األخال ػػة كثػػثطة ركت ػػة الث ػ ثمرة األش ػ كر األػػد ن األ ف ػػؽ ػ

نفث ة األش ب األ رك كش كب األ مألـ اإلثالف ل ك تت األأمط كاأل يد د ان زع فبطفإ كفمؿ أ م كرؾ
فكا قة األفجثس حثإ إألممء األثثطة كخثع األثثطمف كت د األد ف األذم ثثؿ ىمرسمن كـ ُٕ شر ف األثػمن
ُِِٗ حثإ ف ف سمرجة ترس ة سر طمن ةل كسػأفر فػف فبػطفإ كفػمؿ أ ػم كرؾ ان خػب ػ األ ػكـ األ ػمأل
حسد األفج د سف حسد األ ز ز ُِِٗ ُِْٗ -ثثطمنمن جد دا (األز ف.)ُٕٔ-ُّٕ :ُِٖٗ :
كخ ػػالؿ ى ػػذه األف ػػدة عمف ػػت ت ػػرب االثػ ػ قالؿل ك ػ ػ سدا ػػة اػ ػ فرل كمن ػػت ىػ ػذه األث ػػكرة ت ػػرب حث ػػإ

األسر طمن ف كاأل كنمن ف األذ ف ات ثكا كالن ففل اثطنسكؿ كأزف ر ك ثمفثكفل سق مدة فبطفإ كفمؿ أ م كرؾ
عمئػػد تػرب االثػ قالؿل كس ػػد أف اثػ طمع طػػرد عػكات االت ػػالؿ م ػػرت أدكات األ فػػؿ األث مثػ
األث مث األ ثفمن ل كحث و ركزت ىذه األجيكد فنذ نجمح األتركة األقكف ة

ػ األنظػػمـ

ا نمأكؿ حثإ إألممء األثثطة

كاألخال ةل ك ػـ ذألػؾ ػالن ػ األفػدة األكاع ػة سػ ف ُِّٗ( ُِْٗ -األن فػ )ِٖ :َُٗٗ :ل كىكػذا أحثنػت

األجفيكر ػػة األ رك ػػة حمبػػف يم أنق ػرة ػ ِٗ شػػر ف ا ػ كؿ ُِّٗ كأبػػسح فبػػطفإ كفػػمؿ أ ػػم كرؾ أكؿ

رئ س أليم( ركز اتفد.)ِٔ :َُٗٗ :
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ثانيا :حرب الستقالل واعالن الدولة :عس ؿ ان يمء األترب األ مألف ة ا كألإ سأشػير عث ثػةل ػك

األثػثطمف

األ ثفػػمن فتفػػد رشػػمد (األخػػمفس) كار قػػإ كت ػػد األػػد ف األ ػػرش األ ثفػػمن سمثػػـ األثػػثطمف فتفػػد األثػػمدسل
كسثػػسب األخػػكؼ فػػف طفكتػػمت فبػػطفإ كفػػمؿل كس ػػآفر فػػف اال تػػمد ف كحثػػإ أرثػػيـ أنػػكر سمشػػم كز ػػر

األترس ة آنذاؾل كعػد ػـ إس ػمد فبػطفإ كفػمؿ إألػإ جسيػة سػالد األشػمـل ألكػف األجػ ش األػذم ثػثفو فػف جفػمؿ
سمشػػم األثػػفمح كفػػف األجنػراؿ ػػكزم جمعفػمؽ كػػمف ػ أثػكأ تػػمؿل أليػػذا ألػػـ بػػفد ىػػذا األجػ ش أفػػمـ األ تػػمألؼ

اػػالنكث زم األمرس ػ إػػال عث ػػال ففػػم أدل ذألػػؾ إألػػإ اني ػزاـ األدكألػػة األ ثفمن ػػة كا ألفمن ػػة أفػػمـ دكؿ األتثفػػمء ك ػ

ثالث ف شر ف ا كؿ ُُٖٗ ان يت األترب األ مألف ة ا كألإ س كع ع رك م حثإ ىدنة(فكدركس) فع األتثفػمء

(األػػز ف)َُُ-َُُ :ُُٗٗ :ل ػػال ىدن ػػة ف ػػكدركس ات ػػالؿ ك قثػ ػ ـ ثػ ػ ألف ػػم سق ػػإ ف ػػف اإلفسراطكر ػػة
األ ثفمن ةل ت ث اث كألت سر طمن م األ ظفإ حثػإ كمفػؿ كال ػة األفكبػؿ (كردثػ مف األ ػراؽ تمأل ػم)ل كاثػ كألت
ا طمأل م ك رنثم حثإ جزء فف فنطقة األف كثط فف رك م األتمأل ةل كاث كألت األ كنمف حثػإ ثػف رنم .فػف جيػة

أتػػرلل ػػمف أث نػػمل كجػػدت ػ ىػػذا األكأػػع األثتظػػة األفنمثػػسة أل نف ػػذ فشػػركحيم ( Megali Edaeاألفك ػرة
األ ظفإل أم األ كنمف األكس ر) األذم كمف أـ نظر م األقثطنط ن ة أ أمن(.سكرزثالف.)ّٖ :ََِٗ :
ألقد شكثت

أـ األ جمر

ا ػ جنس

اث نسكؿ تككفة ألث فؿ فع األفت ث فل شكثت

األفدف األرئ ث ة األ رك ة ا تمدات

ثؾ ا عمأل ـل ت ث أسدت ثؾ اال تمدات اح ارأػمت سبػكرة غ ػر فسمشػرة حثػإ االت ػالؿ

س ػ ار حػػف خػػك يـ فػػف حػػكدة األ جػػمر األ كنػػمن ف كا ػ رفف األػػذ ف اس ػػدكا حػػف ثػػؾ األفنػػمطؽ أثنػػمء

األتػػرب األ مألف ػػة ا كألإ(.رأ ػكاف)ُّ :ََِٔ :ل كسنػػمء حثػػإ كب ػ ة فػػف رئ ػ س األػػكزراء األ رك ػ آنػػذاؾل
اثند األثثطمف فتفد األثػمدس سفبػطفإ كفػمؿ ع ػمدة األقػكة األ ثػكر ة األ رك ػة سقفػع االن فمأػة كاألثػكرة األ ػ

سدأت ن شر
األ ثكر ة األ

ا نمأكؿ( .األز ف)ُِّ-ُُِ: ُُٗٗ:ل ألكف فبطفإ كفمؿ أ ػم كرؾ غ ػر د ػة األق ػمدة

كمف ىك زحفيم ك قم ألثبالت مت األفنمطة إأل ػول سػدؿ فػف عفػع االن فمأػة كاأل بػ مف دحػم

األشػ ب إألػإ تفػؿ األثػالحل كحثػإ األػرغـ فػف أف فبػطفإ أ ػم كرؾ اح سػر خػمرج حػف األقػمنكف كجػرد ن جػػة
ألذألؾ فف ر س و األ ثكر ةل نو دحم إألإ حقد فؤ فر كطن

األ ػ ػ

فد نػة ثػ كاس ألفنمعشػة األكثػمئؿ كا ثػمأل ب

تف ػػظ ألث ػػكطف ك من ػػو كث ػػالف و حث ػػإ اث ػػر ات ػػالؿ األقػ ػكات األ كنمن ػػة ألثف ػػدف األ رك ػػة أزف ػػر كفن ز ػػم

كا د ف(.األز ف.)ُُّ-َُّ: ُُٗٗ:

إف كػػمف األ يد ػػد األفسمشػػر األف فثػػؿ ػ حػػكدة األ كنػػمن ف كاػ رفف إألػػإ أ ارأػ يـ كف ػػمجرىـ األ ػ

ػػـ

االث الء حث يػم أثنػمء األتػرب األ مألف ػة اػ كألإ ىػك األ مفػؿ األتمثػـ ػ تشػد سرجكاز ػة األفػدف كراء األقأػ ة
األقكف ة سق مدة فبطفإ كفمؿ أ م كرؾ(.رأكاف)ِّ :ََِٔ :ل س د حقد فؤ فر في دم

ركـ جفع

أرس ة أ ثكؿ شفؿ األفدحك ف ألفؤ فر كطن

فنطقة ارض

ث كاس حمـ ُُُٗ .كعػد كا ػؽ األفػؤ فركف حثػإ

فقػررات فػؤ فر أرض ركـل سمأل أك ػػد حثػإ كتػػدة جف ػع ا ارأػ األ رك ػةل ككعػػكؼ ا فػة كثيػػم أػد أم ات ػػالؿ
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أك ػػدخؿ أجنس ػ ك ػػأأل ؼ تككفػػة كطن ػػة كػػكف فن خسػػة فػػف األفػػؤ فر األػػكطن

ػ ث ػ كاس فػػم س ػػدل كج ػػؿ

اإلدارة األش س ة األثثطة األ ث م األتق قةل ركاألمػمء االف ػمزات األ ػ فنت يػم األدكألػة األ ثفمن ػة ألألعث ػمت غ ػر حثفمن ػةل
كخبكبػػم األ ػ

أػػر سثػ مدة ا فػػة األث مثػ ة أك سك منيػػم االج فػػمح ل كر ػػض كػػؿ أنػكاع األتفم ػػة أك األكبػػم ة

ا جنس ػػة سفػػم يػػم ا فر ك ػػة ( .األػػز ف)ُّّ-ُِّ :ُُٗٗ :ل ن جػػة ألتأػػكر ػػكزم أ نػػدم كىػػك اتػػد زحفػػمء

األطر قة األنقشسند ة فؤ فر ارض ركـ كسركزه ك أك

األي ئة األ نف ذ ة ألثفؤ فرل كذألؾ تأكره

ث كاس

قد كثست تركة فبطفإ كفمؿ األ ترر ة مطؼ شرائح فف األػرأم األ ػمـ األ ركػ ست ػث س أػيـ اح سرىػم

تركة إثالف ة( .األن ف .)ُِ :ُّٗٗ :

ثرحمف فم تكألت األفقمكفة إألإ ترب اث قالؿ خمأت األفرتثة ا كألإ أػد األقػكة ا رف ن ػة األ ػ

كمنػػت يػػدد األقػػكل األقكف ػػةل انطالعػػم فػػف األقكعػػمز ت ػػث أحثن ػكا ع ػػمـ األجفيكر ػػة .كفػػم أف أػػـ أرف ن ػػم إألػػإ

اال تػػمد األثػػك

(َِ/كػػمنكف ا ػ كؿ َُِٗ) ك"ف مىػػدة األبػػمدعة كاػػإلخكة" ػ آذار ُُِٗ األفكع ػػة فػػع

فكثكك أ مح نقرة أف نقؿ عكا يم إألػإ األجسيػة األمرس ػة .ت ػث عػرر األفرنثػ كف كاإل طػمأل كفل األػذ ف انػدأل ت

أػػدىـ فقمكفػػة فتث ػػةل فمػػمدرة ا نمأػػكؿ ( فػػكز)ُُِٗ/ل فكػػف فبػػطفإ كفػػمؿ فػػف تشػػد ف ظػػـ عكا ػػو
أػػد األج ػ ش األ كنػػمن  .أخ ػ ار ان يػػإ فػػؤ فر ألنػػدف (شػػسمط )ُُِٗ/األػػذم كػػمف فػػنح أنق ػرة سػػمألكاعع كأ ػ ة

األففمكض األ رك األكت د ان يإ إألإ حزؿ األ كنمف حثػإ األبػ د األدسثكفمثػ  .كحثػإ ىػذا ا ثػمس ػـ إحػمدة

أى ؿ األقكات األكفمأل ة ثـ ـ األ تأ ر أليجفمت فأمدة فف عسؿ أنقرة حثإ األجػ ش األ كنػمن األف نػمثر حثػإ

أراأ ا نمأكؿ .كعد شف فبطفإ كفمؿ آخر ىجكـ فأمد سق مد و شخب مل

آب /كأ ثكؿُِِٗ/ل

ك ػ ػ ٗ/أ ث ػػكؿ ث ػػقطت ث ػػف رنم اػ ػ فر األ ػػذم أدل إأل ػػإ ػ ػرار األجػ ػ ش األ كن ػػمن ل كف ػػو سأػ ػ ة اػ ػآلألؼ ف ػػف

األ كنمن ف ا نمأكأل ف األذ ف ػـ طػردىـ أك خػك فيـل ككػمف األجػالء دكف ع ػمؿل فػ ُٗ /شػر ف اػ كؿ ػـ

إجالء حف األدردن ؿ كاثطنسكؿ إشمرات دألت حثإ نيم ة األترب (.سكزرثالف.)ِْ-ّٖ :ََِٗ :

س د انثتمب األقكات األ كنمن ة كعػع األتثفػمء ف مىػدة ألػكزاف فػع فبػطفإ كفػمؿ أ ػم كرؾ األ ػ األمػ

سفكجسيػػم فػػم كػػمف فقػػرر سفػػؤ فر ث ػ فرل ت ػػث اعػػر ػ ىػػذا األفػػؤ فر ف مىػػدة ث ػ فر األفكع ػػة ػ َُ/آب

َُِٗ/ل كاأل ػ أكرىػػت األتككفػػة األ ثفمن ػػة حثػػإ كع يػػم كفػػف أػػفف فقر ار يػػم جزئػػة اإلفسراطكر ػػة سػػؿ
كا خطر فف ذألؾ جزئة ا نمأكؿل كفنح جزء كس ر فف راثم األمرس ة إألإ األ كنمف فع سقمء ثػف رنم تػت
األثػ مدة كسبػػكرة األنظر ػػة مس ػػة ألإلفسراطكر ػػةل كألكػػف كػػمف فػػف األكاأػػح أنيػػم ثػ ثتؽ سمأل كنػػمفل كػػذألؾ أدت

ثؾ األف مىدة إألإ فز ؽ رك م إألإ ثالثة دكؿل ا كألإ أرف ن ة ك أـ عػمرس كاردىػمف كارض ركـل كاألثمن ػة

دكألة كرد ة ك أـ جف ع األفنمطؽ األكاع ة شرؽ نير األفرات جنكب األدكألة ا رف ن ة

ت ف طإ ك ث كػم

كاألجنكب كثو ألفرنثمل أفم ا طمأل م أحط ت جف ع األفنػمطؽ األكاع ػة إألػإ جنػكب غػرب ا نمأػكؿل ػ تػ ف

أف األ كنمف أحطإ فد نة أزف ر كاألفنمطؽ األقر سة فنيم أال حف ادنو كغػمأل سكأل ل أفػم األ مبػفة اثػطنسكؿ
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كش ػكاطئ فرف ػرةل قػػد أحثنػػت فنػػمطؽ فجػػردة فػػف األثػػالحل ػ ت ػ ف أف فأ ػ ق األسكثػػفكر كاألػػدردن ؿ
اخأ م ألرعمسة دكأل ة قرر فب رىفم ألتمأل

األترب كاألثثـ( .األز ف.)ُّٓ :ُُٗٗ :

س ػػد كع ػػع ف مىػػدة ألػػكزاف فػػف عسػػؿ األتثفػػمء فػػع أ ػػم كرؾ ػػـ إحػػالف األجفيكر ػػة األ رك ػػة سرئمث ػ و

كاخ ػػمر أنقػ ػرة حمب ػػفة ألي ػػم .ألق ػػد كمن ػػت ت ػػرب األ تر ػػر أك ت ػػرب االثػ ػ قالؿ (ُُٗٗ )ُِّٗ -سزحمف ػػة
فبطفإ كفػمؿ أ ػم كرؾ ػ

طكرىػم األ فثػ اثػ فرار ألثتػرب األ مألف ػة ا كألإل قػد خمأػيم األجػ ش األ ركػ

سق مدة األجنراالت األ ثفمن ف(.رأكاف.)ّٓ :ََِٔ :

إف فف أىـ أثسمب نجمح تركة فبطفإ كفمؿ األقكف ةل ىك أف األكأع األػدكأل كػمف فػالئـ سكجػو

خمص أل شك ؿ دكألة رك مل س د أف ـ سثالـ انفبمؿ ا عمأل ـ األسثقمن ة كاأل رس ة حف اإلفسراطكر ة األ ثفمن ةل

ك تكألي ػػم إأل ػػإ دكؿ فنفب ػػثةل كف ػػم أف األث ػػكرة األسثش ػػف ة ف ػػف جي ػػة كح ػػدـ اثػ ػ قرار األي فن ػػة داخ ػػؿ األف ث ػػكر

االفسر مأل فف جيػة أخػرلل عػد ثػفتم سنجػمح فتمكألػة فبػطفإ كفػمؿ أ ػم كرؾ إلعمفػة دكألػة فثػ قثةل كفػف

األنمت ػػة األث مث ػ ة كمنػػت رك ػػم شػػكؿ فنطقػػة حمزألػػة س ػ ف اال تػػمد األثػػك
األ رس ةل األ

جنػػكب شػػرؽ أكركسػػم كاألػػدكؿ

كمنت فتؿ ألألطفمع سدرجة كس رة .أفم فف األنمت ة االع بمد ة مف فسمدئ االنف مح ى األ

ث ثػػكدىم .كعػػد أكأػػتت تككفػػة أنقػرة فنػػذ سػػدا يم أف فكعفيػػم فػػف االثػ ثفمرات ا جنس ػػة الػ
فكعػػؼ األػػدكؿ ا كركس ػػةل ت ػػث ػػـ فػػنح اف ػػمزات ألثفث ػ ثفر ف ا ػ فر ك ف كا ػ كركس

ػػمرض فػع

ػػف خػػالؿ األتػػرب

(األ كنمن ة –األ رك ة)ل ركاحالف فبطفإ كفمؿ سفنمثسمت حد دة انو سمثػ ثنمء فطمألػب االف ػمزاتل ػمف رأس

األفػػمؿ ا ػ جنس ث ػ ككف فكأػػع رت ػػبل كفػػم زاؿ ػػردد األقػػكة اإلفسر مأل ػػة حنػػدفم خثػػت تككفػػة أنق ػرة حػػف
فطمألس يم ستقكؿ نفط األفكبؿل كعسثت سم فمع ة تر ة األ جػمرة األ ػ

ػكزف حػمـ ُِّٗ األفشػمر
أػفن يم ف مىػدة أل ا

إأل يػم ثػػمسقمل كسفكجػػب سنػػكد ىػػذه األف ػػمدة ػػـ رثػػف م إألمػػمء تقػػكؽ االف ػػمزات ا جنس ػػة األ ػ فنت يػػم ثػػمسقم األدكألػػة
األ ثفمن ة ألثدكؿ ا كركس ة( .رأكاف.)ّٔ :ََِٔ :

إف فم عمـ سو فبطفإ كفمؿ أ م كرؾ خالؿ ىذه األف رةل ك فكنو فف ؿ فم ثو ج ؿ فنو األرفز

األق ػػمدم األفقسػػؿ أل رك ػػم كر ثػػة اإلفسراطكر ػػة األ ثفمن ػػةل كىػػذا فػػم ػػـ سمألف ػػؿ إذ بػػدر األبػػفكؼ ك ثػػثـ د ػػة

األق مدة

األدكألة األجد دة.
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المطمب الثاني:
التأصيل الحزبي في الدولة
دكر كس ػػر ػ ػ األ فث ػػة األث مثػ ػ ةل ألك ػػكف اػ ػ تزاب ػ ػ نيم ػػة األفط ػػمؼ ككي ػػدؼ
إف أل ػػألتزاب ه
نيمئ أليم ث إ إألإ ثثـ األثثطة ك نف ذ أجند يم األث مث ة فف خالؿ ث ر د ة األق مدةل ك رك م ث ت
فنذ األسدا ة إألإ ا خذ سفسدأ األتزب األكاتد كىك تزب األقمئدل كفف خالألو ـ ع ػمدة رك ػم ألثػنكات حد ػدة

س د االث قالؿل ت إ معت س د حقكد زفن ة حثإ تق قة ففمدىػم أػركرة االن قػمؿ إألػإ األ دد ػةل كتػزب

األ داألػة كاأل نف ػة أتػد ىػذه اػ تزابل إذ ألكػال األ دد ػة فػم ظيػر حثػإ األثػمتة األث مثػ ة األ رك ػةل كألفػم ألػػو
فػػف أىف ػػةل كفػػف أىػػداؼ حر أػػة ىػػذه األ ػ اك ثػػسيم فػػف خػػالؿ األ جػػمرب األث مثػ ة األ ػ فػػرت س رك ػػم
أل بػ ػ د األتثس ػػة األث مثػ ػ ة كأل ق ػػكد د ػػة األث مث ػػة ػ ػ
األث مثػ ة األتزس ػػة ػ

رك ػػم األ ثفمن ػػة األ ػػكـل كنت ػػف إذ نؤب ػػؿ ألثفثػ ػ رة

رك ػػمل ننػم نؤبػػؿ ألثك ف ػػة األ ػ فيػػدت ألتػزب األ داألػػة كاأل نف ػة ت ػػإ أخػػذ دكره

حث ػػإ بػ ػ د األت ػػمة األث مثػ ػ ة األ رك ػػةل كألثك ػػمء سف طثس ػػمت ى ػػذا األفطث ػػب نن ػػم ث ػػن نمكألو ػ ػ

رئ ث ف ىفم:

أولا :ا تمد ة األتزس ة
ثاني ا :األ دد ة األث مث ة

ق ػػر ف

رك م (ُِّٗ.)َُٗٔ-
رك م (ُُٔٗ.)َُٗٗ-

أولا :األحادية الحزبية في تركيا ( :)1961-1923نشأت األجفيكر ة

حمـ ُِّٗ أل سر

حف ف الد ا فة األ رك ة حثإ ا ثمس األقكف كجرل إألمػمء األخال ػة اإلثػالف ة رفػز األثػ مدة األ ثفمن ػة

كأبستت فر كزات األقكف ة األجد دة األ

ث دت ػكؽ األجف ػع كجػرل سمثػفيم قػد ـ تزفػة فػف األفسػمدئ

األفثػػندة إألػػإ فسػػدأ األ ثفمن ػػة األ ػ اث ػ يد ت نف ػػذ فشػػركع أل تػػد ث األفج فػػع سأثػػثكب األ م ػػر األثػػكرم
كاألجذرم(تثف.)ّٗ :ََِٔ :
كػػمف األنظػػمـ األث مثػ األػػذم كرث ػػو األجفيكر ػػة ُِّٗ ف ػػددل ك مس ػػم ألشػػخص فبػػطفإ كفػػمؿ
أ ػػم كرؾ ػ آف كاتػػدل ك ػ األكاعػػع إف كمنػػت ظػػركؼ األتػػرب عػػد د ػػت أ ػػم كرؾ إألػػإ أف قسػػؿ كجػػكد
جفمحػػة ث مثػ ة ثمن ػػةل كىػ حسػػمرة حػػف شػػسو تػػزب ػ أكثػػمط جفمى ر ػػة غ ػػر كاأػتة األف ػػمألـل أػػـ

ا تػػمد ف ثػػمسق ف كأل سػراأل ف .خرجػػت األجفمحػػة األثمن ػػة أػ فة فػػف ان خمسػػمت ن ثػػمف حػػمـ ُِّٗل كفػػم
كمنػػت ىنػػمؾ تثمث ػ ة حمأل ػػة جػػدا فػػف األتركػػمت اإلثػػالف ة كثػػط األفقمكفػػة األقكف ػػةل دكف أف كػػكف أليػػم

ى ئػػمت فنمبػرةل أفػػم األتػػزب األشػ كح األػػذم عي ػػؿ عمد ػػو حػػمـ ُُِٗ حثػػإ ػػدم ت ػإ كس ػػمف كىػػك أتػػد
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األفقرس ف جدا ألفبطفإ كفمؿ كمف أ فمن فف نمت ة األفمحث ة .كألـ كف سكثع أم ئة فف ىذه األفئمت

أف ن ػػمؿ ف ػػف ث ػػثطة فب ػػطفإ كف ػػمؿ أ ػػم كرؾل األ ػػذم ك ػػمف جف ػػع سػ ػ ف د ػ ػو ا ػػإلدارة األث مثػ ػ ة كاألق ػػمدة
األ ثػػكر ة (.سكزثػػالف)ْٓ-ْْ :ََِٗ :ل ألقػػد غػػدا تػػزب األش ػ ب األجفيػػكرم األػػذم ػػد ىػػك األتػػزب
ا كتد كاألقمئد "تزب فبطفإ كفمؿ أ م كرؾ"ل ىك األتزب األذم زحـ األت مة األث مث ة

األسالدل كألقد

ألخػ ػػص أ ػ ػػم كرؾ نفثػ ػػو األفسػ ػػمدئ األ ػ ػ ث ث ػ ػ ر حث يػ ػػم سمألش ػ ػ مر األػ ػػذم كأ ػ ػ و ألتزسػ ػػو (تػ ػػزب األش ػ ػ ب
األجفيػػكرم)ل كاألػػذم فثػػؿ سبػػكرة شػػفس نس ػػث فنيػػم ث ػ ة أش ػ ة رفػػز إألػػإ األفسػػمدئ األثمس ػػة كاألدائفػػة
ألثتكـ كىذه األفسمدئ ى (ت درم-:)ِّ-ِِ :ُٖٗٔ :

أ -األنظمـ األجفيكرم -:ىك األنظمـ األنيمئ أل رك مل إذ ال حكدة إألإ تكـ األثثطنة كاألخال ة.
ب-األقكف ػة كاألكطن ػػة -:ك نػ أف األشػ ب األ ركػ

كذألؾ ن أف األفكاطنة األ رك ة ى ألكؿ رك

شػػكؿ أفػة كاتػػدة عمئفػة سػػذا يم كذات عكف ػة ف نػػةل

ش حثإ ا ارأ األ رك ة دكف االح فػمد حثػإ

األد ف أك األ نبر.

ج-األ ثفمن ػػة -:ك ن ػ أف أفػػكر األػػد ف ػ
ألرجمؿ األد ف سمأل دخؿ

رك ػػم فنفبػػثة حػػف أفػػكر األدكألػػةل كسمأل ػػمأل

شؤكف األتكـ كاإلدارة كا فكر األ مفة.

رك م ىك نظػمـ شػ س

د -األش س ة -:أم أف األنظمـ األجفيكرم األ ثفمن

م ػػر فثػػفكح

قػكـ حثػإ األ فث ػؿ األن ػمس

األػػد فقراط سففيكفػػة اػ كركس (تكػػـ األشػ ب فػػف األشػ ب كألثشػ ب)ل كػػذألؾ نػ ىػػذا األفسػػدأ أف
جف ع األفكاطنكف ف ثمك ف أفمـ األقمنكف.

ى ػ  -فسػدأ ػدخؿ األدكألػة -:ك نػ أف األنظػمـ االع بػمدم ألثدكألػة ىػك نظػػمـ األفراعسػة األ مفػةل كىػذا نػ

أ أم أف ألثدكألػة األتػؽ ػ فراعسػة نشػمطمت األقطػمع األخػمصل كاأل ػدخؿ سػمألقكة إذا ألػزـ اػ فر ألكعػؼ
ىذه األنشمطمت إذا كمنت أمرة سمألفبثتة األ مفة.

ك -األثكر ػػة -:كىػػك ن ػ أف ألثنظػػمـ طس ػػة ثكر ػػةل أم أف ىػػذا األنظػػمـ جػػب أف كػػكف نظمفػػم ف طػػك ار
سمث فرار س م أل طكر فشمكؿ األت مةل ت إ ـ األقأمء نيمئ م حثإ األجيؿ كاأل خثؼ.

حمف ُِّٗ كُِْٗ تكألت األفجفكح مف األسرألفمن مف فجفكحة األتزب األقمئد كفجفكحة

ا كثمط األش س ة األث مف سرز م حثإ األثمتة األسرألفمن ة األ رك ة إألإ تزس ف ث مث ف ىفم-:

ُ .تزب األش ب :األػذم سػمت ثػفإ تػزب األشػ ب األجفيػكرم ك أثػس ػ ُُ/أ ثػكؿ ُِّٗ/سق ػمدة
فبطفإ كفمؿ أ م كرؾ.
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ِ .األتزب األ قدف األجفيكرم /ُٕ( :شر ف األثمن /ّ -ُِْٗ/تز ػراف )ُِٗٓ /سق ػمدة كػمظـ عػرة
سكر.

ك ػػمف ت ػػزب األشػ ػ ب ق ػػدـ نفث ػػو حث ػػإ أن ػػو أكث ػػر دكالن ػػة كعكف ػػة كثكر ػػة كك ػػمف ت ػػزب األ ق ػػدـ

األجفيػػكرم ط ػ بػػكرة تػػزب أل س ارأل ػ كف ػػدؿل كفػػع ذألػػؾ تػػرص أف جنػػب فكعػػع فبػػطفإ كفػػمؿ
األذم كمف عد كرس نفثو كزح ـ ألثسالد سال فنمزع (تثف.)ٓٓ :ََِٔ :
إف األ دد ػػة أبػػمسيم األشػػثؿ األ ػػمـ ػ األت ػػمة األث مثػ ة األ رك ػػة حثػػإ اثػػر إعػرار عػػمنكف (اثػ مدة

األنظػ ػػمـ) كاأل ػ ػػذم شػ ػػرع ك ػ ػػرد ػ ػػؿ حث ػ ػػإ ث ػ ػػكرة ش ػ ػ خ ثػػ ػ د األكرد ػ ػػة كأح ػ ػػد فمحػ ػػؿ كث ق ػ ػػة االثػ ػ ػ قالؿ
(ْ/آذار)ُِٗٓ/ل األ ػ كمنػػت عػػد أبػػدرت إسػػمف األتػػرب فئػػمت ا تكػػمـ سمإلحػػداـ دكف فتمكفػػة خػػالؿ
سأ ة أثمس عل جرل كف ـ األبتم ةل كفن ت حنمك ف حد دةل كتكـ حثإ حشرات األبتف ف س قكسمت
بمرفة كشد دة سمألثجف .كفم ػـ تظػر تػزب األ قػدـ األجفيػكرمل كتكػـ حثػإ عمد ػو س يفػة األ ػمكف فػع

األف فػػرد ف سمألثػػجف كأى نػكا حثن ػم .س ػػد حػػمـ فػػف ذألػػؾ عمفػػت فتمكألػػة انقػػالب حثػػإ فبػػطفإ كفػػمؿ ػ

أزف ر (ُٓ/تز راف)ُِٗٔ/ل كجد يػم ربػة جد ػدة أل ز ػز ثػثط و ك ػرض فػرد تزسػو ت ػث أعبػ
س ض اال تمد ف ت إ األذ ف ألـ كف أليـ بثة سمالنقالب ألكنيـ كمنكا ر أكف االع نمع سمألكفمأل ة.أألقإ

أ ػم كرؾ سػ ف (ُٓ )َُ-شػػر ف اػ كؿ ُِٕٗل خطمسػػو األشػػي ر األػذم كشػػؼ فػػف خالألػػو حػػف تكػػـ سػػال
فتمكفة أد ف مرأ و كفثمحد ول ففم أدل إألإ األ فػرد األ ػمـ كاألكمفػؿ

ػم كرؾ سكػؿ األثػثطة ىػذا أدل

إألػػإ إحػػمدة ك مسػػة ػػمر خ رك ػػم فػػف جد ػػد ك رث ػ خ نظػػمـ تكػػـ األتػػزب األكاتػػدل أل كػػكف رىػػف شخب ػ و

ك كجيم ػ ػ ػػو األقكف ػ ػ ػػة كاأل ثفمن ػ ػ ػػة األقمئف ػ ػ ػػة حث ػ ػ ػػإ س ػ ػ ػ ػث ا ف ػ ػ ػػة األ رك ػ ػ ػػة سمح س ػ ػ ػػمره األفؤث ػ ػ ػػس كاػ ػ ػ ػ ب

(سكزرثالف.)ْٔ :ََِٗ:
تمكؿ أ م كرؾ س د ذألؾ إطالؽ جرسػة ألث دد ػة األتزس ػة( آب /شػر ف األثػمن  )َُّٗ/انبػ محم
الن كمثػػمت ا زفػػة االع بػػمد ة األ مألف ػػة األ ػ

ثػػسست س قػػمر األسػػالدل ألكػػف ىػػذه األ جرسػػة سػػمءت سمألفشػػؿ

سثسب قسؿ األشػ ب األتػزب األث س ارألػ األػذم دحػم أ ػم كرؾ إألػإ شػك ثو فػف عسػؿ األشػمرع األ ركػ ل كاح سػمره

األفنقػػذ كاألفخثػػصل كىػػذا فػػم كػػمف ال ر ػػده أ ػػم كرؾل ت ػػث أراده دد ػػة فز فػػةل ألكنػػو أدرؾ س ػػد ىػػذه
األ جرسة فدل ر ض األكفمأل ة كثط األفج فع األ رك كاع نػع كأيعنػع سأػركرة ػأط ر عثػرم ألثثػكمف ركاعمفػة

سد ؿ نقؿ بكت األثكرة إألإ األشػ بل كمنػت فجثػة كػمدركا األ ػ بػدرت حػمـ ُِّٗ فخببػة سشػكؿ
أثمث أليذا األفشركع األ قمئدم(تثف.)ٕٓ :ََِٔ:
جػػمء دث ػ كر ُّٕٗ أل ػ ثف حػػف االن قػػمؿ فػػف نظػػمـ األتػػزب األكاتػػد إألػػإ نظػػمـ األتػػزب-األدكألػػة
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ت ػػث اف ػػزج األنظػػمف ف فػػف ذاألػػؾ األت ػ ف حثػػإ كم ػػة األب ػ د .ألػػـ ػ ـ ىػػذا األ طػػكر دكف س ػػمت حثػػإ

اػػإلجراءات االن خمس ػػة كػػمف األن ػكاب

نػػكف فػػف عسػػؿ األتػػزب (أم فػػف عسػػؿ األػرئ س نفثػػو)ل ك خأ ػ كف

ألفكا قػػة األنػػمخس ف األػػذ ف كػػمف حثػ يـ األ س ػػر حػػف أر يػػـ حسػػر األ بػػك ت األ ثنػ  .س نفػػم كػػمف ػ ـ تثػػمب

ا بكات

األثر .أخ ار رثخت سشكؿ كس ر حسمدة شخب ة فبطفإ كفمؿ خالؿ حقد األثالث نػمت.

كأبػسح األػزح ـ األخمألػدل أبػسح سفكجػب عػمنكف خػمصل اعػر ػ حػمـ ُّْٗل أ ػم كرؾل (أب اػ راؾ)ل

ألقػػد تأػػر ىػػذا األقػػمنكف نفثػػو ىػػذا االثػػـ حثػػإ أم فػكاطف آخػػر .كمنػػت األ ثػػف ة فطمسقػػة ألثبػػكرة األ ػ

ف ثكيم فبػطفإ كفػمؿ حػف نفثػو ك ػنص حثػإ (كتػده عمئػد األفج فػع األسشػرم جػد ر سػمف قػدس) .كفػم

كجدت ىذه األ سمدة األ فج د ألثفرد كحسرت حف ذألؾ س فمث ؿ فبطفإ كفمؿ خمبة األ

ىنر شكر سؿل كاأل

أنجزىم األنتػمت

بكر و كرفز أل جث د األقكة األفأة (سكزرثالف.)َٓ-ْٗ :ََِٗ :

س ػػد ك ػػمة أ ػػم كرؾ رأل تفػػمة األدكألػػة األ رك ػػة ػ األفؤثثػػة األ ثػػكر ةل أف األفػكاطف األ ركػ

فكنو تكـ نفثو دكف إرشمدل كأنو

دكف األكعكع تت أث ر ا حداء
األجفيكر ػػة ألػػزفف طك ػػؿل ي ػ

أخرل.

ف حث يـ ا خذ س ده ت إ نأج ك فكف فف إدارة شؤكنو سكح

األخمرج كاألداخؿ ث طرت ىذه األ كجيمت حثإ األ قث ة األ

ال

تكفت

ف ػػرض حػػدـ نأػػج األفػػدن ف فػػف جيػػةل ك ثػػؽ ستكفػػة األج ػ ش سجيػػة

مألس ركعراط ػػة األ ثػػكر ة ػ ظػػؿ زحمفػػة فبػػطفإ كفػػمؿ ألػػـ كػػف ث ػ ند إألػػإ عمحػػدة كاتػػدةل

إأم ة إألإ أف األكفمأل ة عكسثػت س ػد أثػ س األجفيكر ػة س ػدـ األرأػم األكمفػؿ كخمبػة فػف عسػؿ فجفكحػة

فػف األأػسمط ػ األف ار ػب األ ث ػػمل كاألػذ ف أثثػكا ف مرأػة عك ػة داخػػؿ األفجثػس األػكطن األ ركػ األكس ػػرل
فتمكػالت كف ػػمؿ إلخأػػمحيـل كج ػػؿ دكرىػػـ ثػػمنكمل
ػ
كاثػ فركا س فثيػػـ كقػػمدة ف مرأػػة حثػػإ األػػرغـ فػػف

خمبة س د أف تككـ حثإ س ض فنيـ سػمألفكت ػ أحقػمب األثػكرة ػ جنػكب ا نمأػكؿ حػمـ ُِٓٗ.

(.)ّْٗ-ّْٕ :ُْٗٔ :Niyazi Berkes
قد اع رتكا أف قكـ األدكألة س نف ذ فسدأ األث مدة األكطن ة سشكؿ كمفؿ كفم كردت

دث كر حمـ

ُِْٗل كاف ـ ا خذ سمأل فؿ األتزس طسقمن ألفسمدئ األد فقراط ةل ففم أدل إألإ طرد ثالث يـ فف تزب

األش ػ ب ل فػػم عػػدـ جػػالؿ سأ ػػمر اث ػ قمأل و ػ ُ كػػمنكف ا ػ كؿ ُْٓٗل ك ػ سدا ػػة حػػمـ ُْٔٗ عػػدـ

ا رس ػػة طثسػمن رثػػف من أل أثػ س األتػػزب األػػد فقراط األػػذم أحثػف رثػػف من حػػف أث ثػػو ػ ٕ كػػمنكف األثػػمن

ُْٔٗ)ٕٖ :ُٗٔٓ:Husrav( .ل كاأل ػػذم ػػد أث ث ػػو ان طم ػػة كس ػ ػرة ػ ػ فثػ ػ رة األت ػػمة األث مثػ ػ ة

األ رك ػػةل ػػألكؿ ف ػرة ؤثػػس تػػزب س ػػد حػػف أكافػػر تػػزب األش ػ ب األجفيػػكرم  .ك بػػؼ كفػػمؿ كرسػػمت
 Kemal Karpatاألػػذم ك ػػب حػػف ىػػذه األفػػدة " إف األثػػنة ػ ُِ فػػكز ُْٔٗ كألمم ػػة ُِ فػػكز
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ُْٕٗ كمنت تمثفة

رث خ ث مثة األ دد ة األتزس ة ل ف ُِ فكز أألقػإ األػرئ س ا نكنػك سثقثػو

سبػ ػراتة كراء األف ػػدأل ف ػ ػ تزس ػػو كاثػ ػ س د خ ػػمر األت ػػزب األكات ػػد كفنت ػػت األف مرأ ػػة تر ػػة األف ػػؿ

كاألفث ػػمكاة سػ ػمألتزب األجفي ػػكرم")ُُّ-َّْ :ُٗٔٗ :Karpat( .ل ى ػػذا كس ػػد أث ػػسكح ف حث ػػإ كج ػػو

األ قر ب جرت ان خمسمت رك ة.

كحثإ األرغـ فف إدراؾ أحأمء األتزب األػد فقراط س ػدـ كجػكد األفربػة األفنمثػسة أليػـ سػمألفكز ػ

ان خمسمت ِْ فكز حمـ ُْٔٗل إػال أنيػـ ثػ كا سجد ػة إلثسػمت كجػكدىـ .كىكػذا تبػؿ تػزب األشػ ب

األجفيكرم حثإ ّٔٗ فق دان فف س ف (ْٓٔ)ل فق ػدان ػ تػ ف تبػؿ األتػزب األػد فقراط حثػإ (ِٔ)

فق دان فم تبؿ األفث قثكف حثإ ٕ فقمحد قط )ٓٓ :َُٗٓ :Nalbandoglu( .ل ىذا إف فم عػمـ

سو األتزب األد فقراط فػف م تػة حيػد جد ػد ػ دن ػم األتزس ػة األ رك ػة شػجع األكث ػر أل أثػ س اػ تزابل

فثػػؿ :األتػػزب االش ػ راك األػػذم أثػػس ػ ُْ أ ػػمر حػػمـ ُْٔٗ)Teve3toglu, 1967: 53( .ل
كتػػزب األ فػػمؿ كاألفػػالت ف األ رك ػ

ػ ُٕ تز ػراف حػػمـ ُْٕٗ( .ف ػرادل ُٔٗٗ)ّٕ :ل كتػػزب ا فػػة

ح ػػمـ ُْٖٗ( .فػ ػرادل ُٔٗٗ)ّٕ :ل ركاأل ػػإ جمن ػػب ى ػػذه اػ ػ تزاب ىن ػػمؾ األت ػػزب األشػ ػ كح (األ س ػػدمل
ُٖٗٗ.)ٔٗ :
إف األتراؾ األث مث األتزسػ كػمف فثتكظػمن حثػإ األثػمتة األ رك ػةل إذ كػمف بػدر ىػذا األتػراؾ

سنشمط كاأح األتزب األد فقراط ل كىػذا فكػف فالتظ ػو فػف ن ػمئج االن خمسػمت األ مفػة األ ػ جػرت ػ
رك م

ُْ أ مر َُٓٗل كشمرؾ يم فم قرب فف ٖٖ %فف األثكمف .كحثػإ األػرغـ ففػم كػمف سػدك

مف األفسمدرة األث مث ة كمنت س د األجفيكر فل ألكف األن مئج أثػفرت حػف ػكز ثػمتؽ ألثتػزب األػد فقراط

إذ تبػػؿ حثػػإ (َْٖ) فق ػػدا ػ األسرألفػػمفل ػ ت ػ ف تبػػؿ تػػزب األش ػ ب األجفيػػكرم حثػػإ (ٗٔ)
فق دانل كتبؿ تزب ا فة حثإ فق د كاتدل فم تبؿ األفث قثكف حثإ (ٗ) فقمحد( .جر دة اال تػمد

األثكرم.)ٔ/ٔ/َُٗٓ :

شكؿ كز األتزب األد فقراط فن طفمن مر خ من كس انر

فث رة األت مة األد فقراط ة يمل كاأل

ألق ت ار متمن فثتكظمن

مر خ رك م األتد ثل كسدا ة تػكؿ ػ

ا كثمط األمرس ة .كعد كبف يم األكال مت

األف ت ػ ػ ػ ػػدة ا فر ك ػ ػ ػ ػػة سأني ػ ػ ػ ػػم ان ب ػ ػ ػ ػػمر ألثد فقراط ػ ػ ػ ػػة( .جر ػ ػ ػ ػػدة اػ ػ ػ ػ ػ ى ارـ األفب ػ ػ ػ ػػر ةُٗ/ٓ/َُٗٓ :
كَُٓٗ.)ِّ/ٓ/

كحقب إحالف ن مئج االن خمسمت ان قؿ األتكـ دث كر من إألإ األتزب األد فقراط ل إذ ان خب جالؿ

سأ ػػمر رئ ث ػمن ألثجفيكر ػػة ػ ِِ أ ػػمر َُٓٗل كاألػػذم كثػػؼ سػػدكره حػػدنمف فنػػدر س أل شػػك ؿ أكؿ ك ازرة
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ألتككفػػة األػػد فقراط ف .كاأل ػ

أػػفف سرنمفجيػػم األقأػػمء حثػػإ األسطمألػػة ك نش ػ ط االع بػػمد األػػكطن ل

ك تق ؽ االث قرار األث مث كفنح األ فمؿ تقػكعيـل ك أك ػد تر ػة األبػتم ةل ك فثػؾ األتككفػة سفكم تػة

ا كمر األف مد ة ألثث مثة األكفمأل ة أم (ا كمر األد ن ة  -األش كح ة) أفم ث مثػ يم األخمرج ػة قػد أحثنػت

اث فرارىم ػ ث مثػة شػج ع كظ ػؼ رؤكس اػ فكاؿ ا جنس ػة ك ػ ح اػ سكاب أفػمـ األ أرثػفمؿ اػ جنس ل

ككمنت األكال مت األف تدة ا فر ك ػة ػ فقدفػة األسثػداف األ أرثػفمأل ة األكسػرل األ ػ اثػ ثفرت رؤكس أفكاأليػم
رك مل إذ سثمت نثسة فثمىف يم عراسة ٓٔ %فػف فجفػكع االثػ ثفمرات ا جنس ػةل كفػم شػيدت رك ػم

ػ حيػػد األػػد فقراط ف حػػدة م ػرات ث مثػ ة كاع بػػمد ةل كاج فمح ػػة تفثػػت ػ ط م يػػم سػػذكر األ كافػػؿ
األ

فيدت إألإ ع مـ انقالب ِٕ أ مر َُٔٗ( .األن ف .)َُٓ-َُّ :ُُٖٗ :
إف ىػػذه األف ػرة ألػػـ شػػيد أم دد ػػة ألػػألتزابل ركاف مألػػت ا بػكات إف ىنػػمؾ دد ػػة إػالٌ أنيػػم
دد ة عكأل ة ال خطإ إألإ دائرة األ قػؿل ألكػكف تػزب األػرئ س تػزب األجفيكر ػة كػمف في فنػمن حثػإ كػؿ

فم فكف أف نثف و تزبل كظيكر فم ثػفإ سمػ تزاب كاأل ػ كػمف فثػفكح سق مفيػمل فػم ىػك إػالٌ خدحػة

فػػف خالأليػػم فكػػف أف ثػػفح سػػو تػػزب األجفيكر ػػة الف بػػمص غأػػب األش ػ ب األػػذم تقػػد حثػػإ ىػػذا
األتزب.
ثانيــ ا :التعدديــة الحزبيــة ( :)1991-1961إف س ػكادر ظػػمىرة األ دد ػػة األث مث ػ ة ألػػـ ظيػػر

سشػػكؿ جث ػ إ ػالٌ ػ ان خمسػػمت حػػمـ ُُٔٗ ػ

رك ػػمل كىػػذا ظيػػر فػػف ػػدد ا ػ تزاب األفشػػمركة ػ

االن خمسػػمتل ككمنػػت األن ػػمئج ألتب ػ ثة االن خمسػػمت األ ػ جػػرت حػػمـ ُُٔٗ حثػػإ األنتػػك األ ػػمأل  :ت ػػث

تبؿ تزب األ داألة حثإ فم نثس و ُ %ّٓ.فف فقمحد األجف ة األ مفة كذألؾ سفكزه س ػ (ُٖٓ) فق ػدانل

كنثسة ٕ %ْٔ.فف فقمحد فجثس األش كخ ك فثؿ (َٕ) فق دانل كأفم تػزب األشػ ب األجفيػكرم قػد ػمز

فػػم نثػػس و ْ %ّٖ.فػػف فقمحػػد األجف ػػة ك فثػػؿ (ُّٓ) فق ػػدان كفػػم نثػػس و ِْ%فػػف فقمحػػد فجثػػس
األش كخ ك فثؿ (ّٔ) فق دانل كأفم تزب ا فة األجفيكرم قػد ػمز فػم نثػس و ُِ %فػف فقمحػد األجف ػة

األ مفػػة ك فثػػؿ (ْٓ) فق ػػدانل كسنثػػسةُٔ %فػػف فقمحػػد فجثػػس األشػ كخ ك فثػػؿ (ُٔ) فق ػػدانل كأفػػم تػػزب
رك ػػم األف ػػمة قػػد ػػمز فػػم نثػػس و ٓ %ُْ.فػػف فقمحػػد األجف ػػة األ مفػػة ك فثػػؿ (ٓٔ) فق ػػدانل كفػػم نثػػس و

ٔ %ُٖ.ف ػػف فقمح ػػد فجث ػػس األشػ ػ كخ ك فث ػػؿ (ِٖ) فق ػػدانل ك س ػػدكا ف ػػف ن ػػمئج االن خمس ػػمت أف ت ػػزب

األشػ ػ ب األجفي ػػكرم ح ػػمد أل ف ػػمرس دكره ػ ػ األت ػػمة األث مثػ ػ ة فػ ػرة أخ ػػرلل كألك ػػف دكف أف ػ ػ فكف ف ػػف
األتبكؿ حثإ ا غثس ة األ

سدا تزب األ داألة األذم جمء

أتفدل ُٖٓٗ.)َّٕ :

ؤىثػو ألق ػمدة األد ػة األث مثػ ة ػ

رك ػم حػف طر ػؽ شػك ؿ تككفػةل كأليػذا

األفر سة األثمن ة سفشمركة ا تزاب اػ خرل ت ػث شػكؿ األتككفػة ( ػركز

25

ألق ػد أخػػذ تػػزب األ داألػػة أخػػذ دكره كتػػزب ع ػػمدم ػ األت ػػمة األث مث ػ ة األ رك ػػةل كأخػػذ قػػدـ

األبفكؼل كىذا فم ظير

ان خمسمت حمـ ُٓٔٗـل ت ث جرت ان خمسمت

َُ شر ف ا كؿ حػف

األ ػػمـ نفثػػو ككػػمف األفػػكز ثػػيالن أليػػذا األتػػزبل ت ػػث تبػػؿ حثػػإ ٗ %ِٓ.فػػف ا ب ػكات ك ػػمزت سػ ػ

(َِْ) فق ػػدان فػػف أبػػؿ (َْٓ) فق ػػدانل فػػم تبػػؿ تػػزب األش ػ ب األجفيػػكرم حثػػإ ٕ %ِٖ.فػػف

ا بكات ك مز سػ (ُّْ) فق دانل ككؿ فػف تػزب األشػ ب األفػالت األجفيػكرم كاألتػزب األػكطن كتػزب
رك ػػم األجد ػػدة حثػػإ ِ %ُِ.فػػف ا ب ػكات كىػػذه فثػػؿ (ُٔ) فق ػػدانل كأفػػم تػػزب األ فػػؿ األ رك ػ

قػػد

تقؽ نجمتمن فثفكثمنل إذ تبؿ حثإ فم نثػسة ّ %ك فثػؿ (ُٓ) فق ػدان (Onulduran, 1985: 63-
.)66

األتزس ة

األفػالتظ ػ ىػذه االن خمسػمت أف تػزب األ داألػة أخػذ ت اركػمن ث مثػ من نشػمطمن حثػإ بػ د األت ػػمة
رك مل كفثمتة كاث ة حثإ ب د األت مة األش س ة كىذا أح فف خط نثسة كز تزب

األش ػ ب األجفيػػكرم سفػػم ػػمدؿ سػ ػ (ِ)%ِْ.ل كاألػػذم كػػمف ػػزحـ األق ػػمدة حثػػإ ب ػ د األت ػػمة األث مث ػ ة
س رك م.

إف اإلنجػػمزات األ ػ تققيػػم تػػزب األ داألػػة فػػم س ػ ف ا ػ حكاـ (ُٓٔٗ )ُٗٔٗ-عمد ػػو إألػػإ نجػػمح

آخرل كىذا أح فف ن مئج ان خمسمت شر ف اػ كؿ حػمـ ُٗٔٗ ػ

رك ػمل ت ػث كمنػت األن ػمئج حثػإ

األنتك األ مأل :
تبد تزب األ داألة فم نثس و ٓ %ْٔ.فف أبكات األنمخس فل كسذألؾ ات ؿ (ِٔٓ) فق دان ػ

األجف ة األكطن ة األ رك ةل ػاله تػزب األشػ ب األجفيػكرم ت ػث تبػد فػم نثػس و ْ %ِٕ.فػف أبػكات
األنمخس ف كات ؿ (ُّْ) فق دانل ثـ جمء سمألفر سة األثمألثة تزب االح فمد ت ث نمؿ فم نثس و ٔ %ٔ.فف
أب ػكات األنػػمخس فل كسػػذألؾ ات ػػؿ (ُٓ) فق ػػدانل ثػػـ جػػمء األفث ػ قثكف كتبػػثكا حثػػإ فػػم نثػػس و ٔ%ٓ.ل
كك ػػمف ألي ػػـ (ُّ) فق ػػدانل ث ػػـ األت ػػزب األ ػػكطن كث ػػجؿ نث ػػسة ِ %ّ.كك ػػمف أل ػػو (ٔ) فقمح ػػدل ث ػػـ ت ػػزب

األتركػػة األقكف ػػة كتبػػثت حثػػإ فػػم نثػػس و ّ%ل ك الىػػم تػػزب األكتػػدة األ رك ػ كاأل فػػؿ األ رك ػ ك رك ػػم

األجد دةل كسنثب حثإ األ كاأل ٖ%ِ.ل ٕ%ِ.ل ِ.)Middle East, 1970: 9( %ِ.
كاألنمظر

خر طة األن مئج االن خمس ة أل مـ ُٗٔٗل إف تزب األ داألة ال زاؿ ف بدر األخر طة

األتزس ػػة األث مث ػ ة األ رك ػػةل كاألفػػمرؽ س نػػو كس ػ ف األتػػزب األػػذم ث ػػو ػػمرؽ فثفػػكس ال ث ػ ط ع خط ػػو
سثيكألةل ت ث أف األفمرؽ ثػمكم (ُ)%ُٗ.ل أأػؼ أف ىنػمؾ أتػزاب أخػرل أخػذت أخػذ أليػم فكأػع
حثإ ب د األت مة األث مث ة األ رك ةل ففم فكننػم فػف األقػكؿ إألػإ :أف األت ػمة األث مثػ ة ػ
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رك ػم أخػذت

أكثر سمالنف مح حثإ ب د األتراؾ األث مث كاألذم ت ثو ا تزاب.
ىذا كعد شيدت رك م ان خمسمت أخرل

ُْ شر ف ا كؿ فف حمـ ُّٕٗل ت ث حفؿ كػؿ

فػف تػػزب األ داألػػة كتػػزب األشػ ب األ ركػ سشػػكؿ فنفػػرد أل شػػك ؿ تككفػػةل غ ػػر أنيفػػم أخفقػػم ففػػم حػػرض
رك م إألإ أزفة كزار ة ت إ أكاخر حمـ ُّٕٗل ككمنت ىذه أطكؿ أزفة كزار ػة فػر يػم رك ػمل ك ػ

ِٓ كػمنكف األثػػمن حػػمـ ُْٕٗ كبػؿ تػػزب األشػ ب األجفيػكرم كتػػزب األثػػالفة األػكطن إألػػإ اال فػػمؽ

أل شك ؿ ك ازرةل كمف كألنت أجمك د رئ ثمن ألثكزراء كنجـ األد ف أرسكمف نمئسمن ألول كأـ فجثس األكزراء ُٖ
كز انر فف تزب األشػ بل كُٕ كز ػ انر فػف تػزب األثػالفة األػكطن (األكثػمفل ُْٖٗ)ُٗ-ُٖ :ل ك سػدك

اإلخفمؽ كمف ف كع من أليذه األتككفة فنذ األسدا ةل كذألؾ أل فػؽ االخ ال ػمت األ قمئد ػة سػ ف أعطػمب األجيػمز

األتكػػكف األجد ػػد كسػ ف نيػػج األتػزس فل مػ كؿ ػػؤفف سػػمألفنيج األ ثفػػمن ك ػػدا ع حنػػول ػ تػ ف األثػػمن

ػر ض األ ثفمن ػة ك ػػدحك إألػإ إألممئيػمل ك نػػمدم س تػالؿ اإلثػالـ كػػنيج ث مثػ فكمنيػم (األػزسفل ََِٔ:

ُّٖ).

كاألف أفؿ

األنشػمط األتزسػ كن ػمئج االن خمسػمت األ رك ػة فكنػو فالتظػة أف اػ تزاب األ رك ػة

س ػ ف شػػد كجػػذبل كىػػذا أػػح فػػف ان خمسػػمت تز ػراف حػػمـ ُٕٕٗل ت ػػث ثػػجثت األن ػػمئج حثػػإ األنتػػك

األ مأل :

تبد تزب األش ب األجفيكرم فم نثس و ْ %ُْ.فف نثسة ا بػكاتل كسػذألؾ ات ػؿ (ُِّ)

فق ػػدان ػ األسرألفػػمف األ رك ػ ل ػػاله تػػزب األ داألػػة كثػػجؿ ٗ %ّٔ.كات ػػؿ (ُٖٗ) فق ػػدانل كجػػمء حثػػإ

األ ر ب تزب األثالفة األكطن ل كتزب األتركة األقكف ةل كاألفث قثكفل كتزب األثقة األجفيػكرمل كاألتػزب
األد فقراط ل كتزب األكتدة األ رك ل كتزب األ فمؿل كثجثت نثسة ا بكات األفئك ة أليم كحثإ األ كاأل :

(ٔ)%ٖ.ل (ْ)%ٔ.ل (ٓ)%ِ.ل (ٗ)%ُ.ل (ٗ)%ُ.ل (ْ)%َ.ل (ُ)%َ.ل كتب ػػدت ف ػػف فقمح ػػد
األسرألفمف كحثإ األ كاأل األفقمحد األ مأل ة)ِْ( :ل (ُٔ)ل (ْ)ل (ّ)ل (ُ)ل كألـ كف ألتزب األكتدة األ ركػ

كاأل فمؿ أم نب ب فف األفقمحد (.)Richard, 1986: 39

ك ظير األن مئج قدـ تػزب األشػ ب األجفيػكرمل كحكد ػو فػرة أخػرل كفػم ػ ان خمسػمت ُّٕٗل
كف ػػم أش ػػمرت ن ػػمئج االن خمس ػػمت إألػ ػإ تق ق ػػة فيف ػػة ىػ ػ ثػ ػ طرة األتػ ػزس ف األكس ػػر ف األشػ ػ ب األجفي ػػكرم

كاأل داألة حثإ ف ظػـ أبػكات األنػمخس فل كحثػإ َٗ %فػف األفقمحػد األسرألفمن ػةل إػالٌ أف ذألػؾ ال نػ أم

فػػف األتػزس ف تبػػؿ حثػػإ ا غثس ػػة سػػؿ ف نػػمه كػرار جرسػػة االئ ػػالؼ األتكػػكف األ ػ أحقسػػت ان خمسػػمت

ُّٕٗل كاأل

أخفقت

رك م.

تق ؽ االث قرار األث مث
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إف حدـ االث قرار األث مث األذم شيد و رك م ى أ ذألؾ إألإ انقالسمت

رك مل ت ث حر ت

األدكألة حدة انقالسمتل كنش ر ىنم إألإ انقالب ُِ أ ثكؿ حمـ َُٖٗل ت ث جمء ىذا االنقالب سكن ػمف
إ فػػر ف رئ ث ػمن ألثجفيكر ػػةل ك ػ ػ حيػػده ك تد ػػدان ػ ػ

شػػر ف ا ػ كؿ ح ػػمـ ُّٖٗ أجر ػػت ان خمسػػمت أل ػػـ

ث ػ طع ثالثػػة أت ػزاب اج ػػمز فكا قػػة فجثػػس ا ػ فف األقػػكف (األق ػػمدة األ ثػػكر ة) سخػػكض االن خمسػػمت ل

كىػ  :تػزب األد فقراط ػة األقػكف كىػك تػزب حثػػكرم إألػإ تػد كس ػرل كتػزب األػكطف كاألتػزب األشػ س ل

ككمنػت ىػذه اػ تزاب سػر حػف ك منػمت ث مثػ ة فبػطن ة العػت حػدـ اى فػمـ شػ س ل كتبػؿ تػػزب

األػػكطف ا ػ ـ سػ ػ (ُُِ) فق ػػدانل كنثػػسة ْٓ %فػػف ا ب ػكاتل كاألتػػزب األش ػ س تبػػؿ حثػػإ (ُُٕ)

فق دانل كنثسة َّ %فػف ا بػكاتل كاألتػزب األقػكف تبػؿ حثػإ (ُِِ) فق ػدانل كسنثػسة ِٓ %فػف
ا بكات.

إف ا ػ تزاب ا ػ خرل ألػػـ ش ػ رؾ سمأل فث ػػة االن خمس ػػةل كىػػذا ػ اح قمدنػػم ػػكد إألػػإ فػػم ث ػ :

األ زكؼ حف األ فؿ األث مث

ظؿ حدـ االث قرار األتككف ل كفقمط ة االن خمسمت؛ ألكػكف كث ػ انر فػم

كبؼ سو األ فث مت االن خمس ة س دـ األنزاىةل أأؼ إألإ أف األ ثػكر أ ثػدكا ثػ ر األ فث ػمت االن خمس ػة

األثمسقة ألكثرة دخال يـ األف كابثة ( ركزل ُٕٗٗ.)ِّٔ-َِٓ :
إف األث ػػمتة األ رك ػػة كم رى ػػم ف ػػف األث ػػمتمت األث مثػ ػ ة ش ػػيد ان خمس ػػمت دكر ػػةل ألك ػػف ف ػػم حث ن ػػم
فالتظ ػػو فكع ػػع اػ ػ تزاب حث ػػإ األخر ط ػػة االن خمس ػػةل كاأل ػ ػ

ػػن كس حث ػػإ األت ػػمة األث مثػ ػ ة؛ ألك ػػكف

ا ػ تزاب فػػؿ حثػػإ نف ػػذ أجنػػد يم األث مث ػ ة كاأل قمئد ػػة ف ػمنل كاألفػػالتظ ػ ان خمسػػمت حػػمـ ُٕٖٗل
دخػػكؿ ث ػ ة أت ػ ازب ث مث ػ ة األف ػػرؾ االن خػػمس ل كى ػ  :تػػزب األػػكطف ا ػ ـل كتػػزب األطر ػػؽ األقػػك ـل
كاألتزب األش س االج فمح ل كتزب األر مه اإلثالف ل كتزب األفتم ظ فل كتزب األ ثمر األد فقراط ل

كعػػد تبػػدت ن جػػة االن خمسػػمت األنثػػب األ مأل ػػة :تػػزب األػػكطف اػ ـ ِ %ّٕ.فػػف ا بػكاتل ك(ُِٗ)
فق ػػدانل األتػػزب األش ػ س االج فػػمح األػػد فقراط ٕ %ِْ.فػػف ا ب ػكاتل ك(ٗٗ) فػػف األفقمحػػدل أفػػم

تزب األطر ػؽ األقػك ـ تبػؿ حثػإ ِ %ُٗ.فػف ا بػكاتل ك(َٔ) فق ػدانل ػ تػ ف أف تػزب األر ػمه

اإلثػػالف ألػػـ تبػػؿ إ ػالٌ حثػػإ ٔ %ٕ.فػػف أب ػكات األنػػمخس فل أفػػم تػػزب األفتػػم ظ ف كمنػػت أب ػكا و

عث ثة جدان (األن ف ل ُِٗٗ.)ُٖٕ-ُٖٓ :

ألقد أخذ نجـ ا تزاب اإلثالف ة سمألسزكغ رك دان رك دا حثإ األثمتة األث مث ة األ رك ػة فنػذ سدا ػة

األ قد ا خ ر فف األقرف األفمأ ل ا فر األذم أمؽ ا فر سمألتككفة األ ثفمن ة فثت حثػإ تػؿ تػزب

األر ػػمه األفػػمئز ػ ان خمسػػمت حػػمـ ُٓٗٗ فػػف عسػػؿ األتككفػػة األدث ػ كر ةل إ ػالٌ أف ىػػذا أل ػـ ثن ػ ا ػ تزاب

اإلثػػالف ة حػػف األ فػػؿ سجػػد ك ػػؽ إث ػ ار ج ة ث مث ػ ة دغػػدغ بػػدر األنمخػػب األ رك ػ (تثػػفل ََِٔ:
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ُٕٓ)ُٖٔ-ل ك ػ ان خمسػػمت حػػمـ ُٗٗٗ ػػمز تػػزب األفأػ ثة اإلثػػالف

ػ االن خمسػػمتل كأػػمعت

األتككفػػة ذرح ػمن أ أ ػمن ك مد يػػم قػػدفت سطثػػب ألثفتكفػػة األدث ػ كر ة إلغػػالؽ األتػػزبل كذألػػؾ أل ػػمرض
فسمدئػػو فػػع دث ػ كر األدكألػػة األ ثفمن ػػةل إ ػالٌ أف األنػػمخس ف تس ػمن سػػمألتزب بػػك كا ألم ػره ت ػػإ ال

ػػرض

ألإلغالؽ (تثفل ََِٔ)ُٖٖ-ُٖٕ :ل كسق ت األبػكرة االن خمس ػة كػرر كسشػكؿ دكرمل ككػؿ ن ػمئج
ان خمس ػػة كمنػػت ثػػجؿ سبػػكرة فثتكظػػة قػػدـ ا ػ تزاب اإلثػػالف ة حثػػإ غ رىػػم ت ػػإ ثػػثـ ػ نيم ػػة
األفطمؼ تزب األ داألة كاأل نف ة األد ة األث مث ة

األسالدل كأخذ طسؽ ث مثػ و األقمئفػة حثػإ أ د كألكج ػة
األفبؿ

حقمئد ة د ن ةل كألكف سخطكات فتثكسة ت إ ال ث ر عثؽ األ ثفمن فل كىذا فم ثكؼ ستث

األقمدـ.
ك فكننػػم ثػػج ؿ حػػدة فالتظػػمت فػػف األ ػػرض األثػػمسؽ ػ ىػػذا األفطثػػب األفكثػػكـ سمأل أب ػ ؿ
األدكألةل أىفيم :أف سمن

األتزس

رك م األتد ثة عمـ س دخمؿ حدة د الت حثإ األدثػ كرل ت ػث كػمف

أىفيػػم حػػمـ ُِٖٗل ت ػػث تػػذؼ فػػمدة اإلثػػالـ فػػف األدث ػ كرل كج ػػؿ األ ثفمن ػػة ا ثػػمس ػ األثػػثكؾ
األث مثػ األػػداخث األ ركػ ل ك جثػػدت ىػػذه األتق قػػة ػ جف ػػع األدثػػم ر األالتقػػةل كحثػػإ األػػرغـ فػػف ىػػذا
ػ ف األنشػػمط اإلثػػالف ركاف خػػؼ كى جػػو ألكنػػو ألػػـ طفػػئ نػػمرهل ككػػمف ألػػو ػػأث ر كاأػػح ػ

فندر س

ان خمسمت ُْ آذار حمـ َُٓٗ (األن ف ل ُِٗٗ.)ٔ-ٓ :

إف األنش ػػمط اإلث ػػالف أخ ػػذ سمأل ن ػػمف

ػػكز حػػدنمف

ػ ػ ا كث ػػمط األ رك ػػة ػ ػ حق ػػد األث ػػس نمت ف ػػف األق ػػرف

األفمأ ػ ل كحثػػإ ثػػس ؿ األفثػػمؿ نش ػكء تػػزب األثػػالفة األػػكطن ل كاش ػ راكو ػ األتككفػػة االئ ال ػػة حػػمـ
ُْٕٗل إف ىذا قكدنم إألإ حدة اث ن مجمت ىمفةل ى :

ُ .إف رك م عمفت سم بؿ حثإ اإلثالـ ك جذر اإلثالـ
إألإ األخثؼ فف أسنمء ىؤالء.

ا راؾ ا كائؿل كال سد فف أف نتدر

ِ .إف ا كمر األمرس ة كخمبػة فػم جػمء سػو فؤثػس رك ػم األتد ثػة كاألف فثثػة سمأل ثفمن ػةل فػم ىػ إػالٌ
دخ ثة حثإ األش ب األ رك ل كاألفتبثة األنيمئ ة ال سد فف ث مد يم تت أػرب األفطرعػةل كألكػف

إألإ ت فل ألككف اإلثالـ األف أبؿ

األش ب األ رك ث سقإ ا ثمسل كا ثمس ىك سمؽ.

ّ .إف اػ ػ تزاب األث مثػ ػ ة األ رك ػػة ف ػػؿ ػ ػ األظ ػػمىر ألث ثفمن ػػة كسمثػ ػ ت مء إأل ػػإ اإلث ػػالـل ألككني ػػم
خشإ ردة ؿ األ ثكر األذ ف اح سركا أنفثيـ تفمة األ ثفمن ة.
إف األظػػركؼ األث مث ػ ة األدكأل ػػة األ ػ

ػػج سيػػم األثػػمتة األدكأل ػػةل ثػػمحدت حثػػإ ػ ح األطر ػػؽ أفػػمـ

ا تزاب اإلثالف ةل ألككف رك م أخذت سفسدأ األد فقراط ةل فم كمف أليم إالٌ أف خفػؼ األق ػكد حثػإ اػ تزاب
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اإلثػالف ةل نيػم خشػإ فػف فنظفػمت تقػكؽ اإلنثػمف كاألفنظفػمت اػ خرل ت ػإ ال ػ ـ كبػفيم سمألدكألػة
األدك م كر ة األقف ة.

إف دكر اإلثالـ

األت مة األث مث ة األ رك ةل أخذ سثكر سكأكحل كذألؾ حندفم كمف االن قػمؿ إألػإ

ػكر ػ األتػػزب األكاتػػد ألفػػم كػػمف ألإلثػػالـ فكأػػع عػػدـ حثػػإ
نظػػمـ األ دد ػػة األتزس ػػةل ثػػك سقػ اػ فر فتبػ ان
األثمتة األث مث ةل ف األتجة ككف سمألمة بتمب األنخسة األث مث ة األق مد ة

اإلثالف ة ل ى كم رىم فف ا تزاب تظر حث يم األ فؿ حثإ األثمتة األ رك ة.
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رك م ففمدىم أف ا تزاب

المبحث الثاني:
"التأصيل العقائدي لمسيرة الدولة"
أخػػذت األدكألػػة األ رك ػػة األتد ثػػة حثػػإ حم قيػػم فنػػذ أث ثػػيم حػػمـ ُِّٗل سق ػػمدة فبػػطفإ كفػػمؿ

أ ػػم كرؾ ػػرض األفسػػدأ األ ثفػػمن األف بػػب ػ كػػؿ فؤثثػػمت األدكألػػةل ك ػ جف ػػع ن ػكات األت ػػمة األ رك ػػة

األ مفةل كاأل ثفمن ة األ رك ة أل ثت كمأل ثفمن ة األمرس ة األقمئفة حثإ أثمس بؿ األد ف حف األدكألةل كتؽ األفرد
األ س ػر حػف أر ػول كتر ػة ففمرثػة األشػ مئر األد ن ػةل ركانفػم حثفمن ػة أ ػم كرؾ كمنػت ثػ ثزـ فر ػ اػإلرث
األ رك األ ثفمن فػف األ ػراث اإلثػالف ل ك طس ػع األفج فػع األ ركػ حثػإ األ ػمدات األمرس ػةل نػو كك ػؽ نظػر

األكفمأل ف إف األ فثؾ س مدات األد ف اإلثالف األتن ؼ كمف كراء اني مر اإلفسراطكر ػة األ ثفمن ػةل كفػم ؤكػد
فػػم ذىسنػػم إأل ػػو أف األػرئ س األ ركػ نفثػػو "جفػػمؿ ككرثػ ؿ" عػػمـ سز ػػمرة أتػػد األف مىػػد اإلثػػالف ةل كأألقػػإ ىنػػمؾ
كثفة شرح سمخ بػمر أػركرة طك ػع اإلثػالـ ك ػؽ األف از ػم كاألثػجم م األ رك ػةل كطثػب س رجفػة األقػرآف األكػر ـ

إألػ ػػإ األ رك ػ ػػةل ك ر ػ ػػؾ األ سػ ػػمدات كا ػ ػ ذاف( .األن ف ػ ػ ل ُِٗٗ)َُ :ل إف ىػ ػػذا ػ ػػد أ ػ ػرسمن فػ ػػف أػ ػػركب
األمطرثةل كفم كألـ خثك ثؾ األمطرثة

رض األفسدأ األ ثفمن حثإ األشػ ب األ ركػ فػف فكاجيػمت فػع

اإلثػػالف فل كبػراحمت طك ثػػة حثػػإ األبػ د األث مثػ ل كألػػـ خثػػك أ أػػم ثػػؾ األنزحػػة األ ثفمن ػػة فػػف األس ػػد
ػ ش حثػإ ا ارأػ األ رك ػة كحثػإ أرثػيـ اػ كراد

األقكف األف طػرؼل األػذم ادل إألػإ غػسف ا عث ػمت األ ػ

ثثسيـ تقكعيـل ركاألإ فمعـ أزفمت كس رة تفثت أحسمئيم األتككفمت األفدن ة األف معسةل عثـ ىذا األفستث
إألإ فطث ف ىفم-:
األفطثب ا كؿ -:ا س مد األ ثفمن ة
األفطثب األثمن  -:ا س مد اإلثالف ة

األفث رة.
األفث رة.
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المطمب األول:
األبعاد العممانية في المسيرة
ألقػػد جػػمءت ثػػف ة ىػػذا األفطثػػب سم س ػػمد األ ثفمن ػػة ألفقمسثػػة األس ػػد اإلثػػالف األػػذم أخػػذ سمألػػدن م

كاآلخرة ف منل

ت ف أف األس ػد ف األقػكف كاأل ثفػمن كاألػذاف ثػن تدث سيفػم ػ ىػذا األفطثػب ال ثق ػمف

سمػالن ألػػرخرة :مػ كؿ قػػؼ حنػػد تػػدكد األػػد ف ػكػال أخػػذ سػػول كىػػذا نػ ألػ س ألػػرخرة حنػػده نبػ بل كأفػػم

األثمن (األ ثفمن ة) ي دن ك ة ك قكـ حثإ تذؼ اآلخرة فف عمفكس األت مة.

إف األدكألة األ رك ة عسؿ أف نمدم سمأل ثفمن ة أخذت سفسدأ األطكران ػة ك كجػو عػكف أل قمسػؿ األقكف ػة
األ رس ة األ

حال شأنيم ى اػ خرل ػ أكاخػر حيػد اإلفسراطكر ػة األ ثفمن ػةل ككػال األقػكف ف شػيدت

ا ػمـ بػراع س نيفػمل يػذا نتػمز ألقكف ػة كذاؾ أ أػمنل ك نمثػكا أف األػد ف ػكؽ األقكف ػمت كاإلثػالـ دحػم

ألنسذ فثؿ ىذه األ بس ةل كس د أف عمفت األدكألة األ رك ة أرادت أف خػ ط ثػس الن حقمئػد من سػر حػف حق ػدة

األدكألػػة كمنػػت األ ثفمن ػػةل ك ػ ىػػذا األ كجػػو ثػػن نمكؿ األخطػ ف األ قمئػػد ف األقكف ػػة كاأل ثفمن ػػة كىفػػم األػػذاف
نمدت سيفم األدكألة فقمسؿ تذؼ اإلثالـ كسفقر ف رئ ث فل كحثإ األنتك األ مأل :

أولا :األس د األقكف .
ثانيا :األس د األ مر س .
أولا :البعد القومي :ففم ال شؾ و أف ىنػمؾ دالئػؿ حثػإ أف األقكف ػة األ رك ػة كمنػت فطركتػة

فف األنمت ة األفكر ة كاألث مث ة عسؿ اني مر األثثطنة األ ثفمن ة ك أث س األجفيكر ػة األ رك ػة ُِّٗل حسػر

إثيمفمت كر ة ألثنخسة األ ثفمن ة األفثقفة كمف أسرزىم ثؾ األفتمكالت األ

عمـ سيم ك ػمب ان فػكا ألتركػمت

ىؤػالء
ث مثػ ة فثػػؿ ( رك ػػم األف ػػمة) ك(شػػسمب األ ثفػػمن ف) ك(األػػكطف) ك (جف ػػة اال تػػمد كاأل رعػ ) .طػػرح ػ

أ كم ار سدت ألثكىثة اػ كألإ جر ئػة كغ ػر قث د ػةل كرسفػم غ ػر حفث ػة كس ػدة حػف األقكف ػة كاألػد ف كاألتر ػة
كاألد فقراط ػػة كف ػػمن األثػ ػ مدة كفظمىرى ػػمل ك ط ػػكرت ى ػػذه األطركتػػمت ػ ػ

أتداث جث فة كاألت

ػػرة ش ػػيدت ي ػػم األث ػػثطنة

رة زفن ة عب رة جدا فثؿ :األترب األركثػ ة -األ ثفمن ػة ػ ثػس نمت األقػرف
حمـ ُٖٕٖ كثف ت نئذ س يػد األفشػركط ة اػ كؿل كتػرب

األ مثع حشرل ركاعرار األدث كر األ ثفمن
األسثقمف أكائؿ األقرف األ شر فل ثـ األترب األ مألف ة ا كألإ حمـ ُُْٗل مألثكرة األشػ كح ة ُُٕٗل ثػـ
تػرب االثػ قالؿ سم نمأػكؿ فػػف حػمـ ُُٗٗ ت ػإ نيم ػة األثػػثطنة ذا يػم ػ َُِٗ .ككمنػت ػػأث رات
ىذه ا تداث األف معسة حثإ كر ىؤالء األففكر ف كس رة كف داخثة سدرجة فكف ف يم فالتظػة عػدر فػف
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األ نػمعض فػػم طرتػكه فػػف رؤل ك ثثػػفمتل ركػزت جف يػػم حثػإ شػػكؿ كفأػػفكف األراسطػة األ ػ
حثإ األثثطة سن يم فع راح مىم إنقمذا ألنفثيم (تثف.)ُِ :ََِٔ :

ػف

كمنت أكؿ األفثثفمت (األراسطة األ ثفمن ة) ش ر حثإ األثثطنة سب مغة حالع يػم كار سمطم يػم فػع

ش ػ ػ كسيمل س ػ ػػدا حػ ػػف األنظػ ػػر إألػ ػػإ ان فمئ ػ ػم يـ األد ن ػ ػػة أك األ رع ػ ػػة أك األفذىس ػ ػػة ست ػ ػػث بػ ػػسح جف ػ ػػع
فتمكػػالت االنش ػػقمؽ أك
ػ
ىؤالء(حثف ػػمن ف) ث ػػمككف ػ ػ األتق ػػكؽ كاألكاجس ػػمت أف ػػمـ األدكأل ػػةل ف ػػم فن ػػع

االنفبمؿ األ

نشب فف ىذه األفئة أك ثػؾ سػ ف األتػ ف كاػآلخرل ظيػر اال جػمه األػذم ف ػؿ إألػإ األنزحػة

األقكف ػػة األ رك ػػةل عػػمدة حثف ػػمء األثمػػة األ رك ػػةل كا ج ػػو إألػػإ اث كشػػمؼ فمأػ ػ ا ػ راؾ عسػػؿ حثف ػػمن يـ

كار كػػز ى ػذا اال جػػمه حثػػإ أث ػ س (األجف ػػة األ رك ػػة) ػ أكاخػػر َُٖٗل األ ػ أبػػدرت فجثػػة نػػإ
سمألثمة األ رك ة

األفقمـ ا كؿ ك دحـ نشمط كمنت قكـ سو (تركة رك م األف ػمة) ػ ف قثيػم األػرئ س ػ

ثمألكن ؾ فف خالؿ فجثة (ا عالـ األشمذة)ل ك سرز اثـ أػ مء جػكؽ األػب فنػدكب د ػمر فد نػة سكػر إألػإ
ألجنة اال تمد كاأل رع

ثػمألكن ؾ َُٗٗل األػذم أبػسح األفػنظـ األرئ ثػ أليػمل كفػع ذألػؾ ػمف ك مسم ػو

حكثت كجيمن ألثستث حف ىك ة جد دة ألػأل راؾل تفػؿ ع فػم جد ػدة أل ثػت سمألأػركرة أكركس ػة األفبػدر

(فػمأل راف )ّٖ :ُِٗٗ:ل ػ تق قػة اػ فرل سػدا األطػرح األ ثفػمن

ػ زفنػو ف ػأخ ار سدرجػة كس ػرةل ككػػمف

األطػػرح اإلثػػالف نظر ػػم إألػػإ تػػد كس ػػرل ككػػمف األطػػرح األ رك ػ غ ػػر كاأػػح األف ػػمألـ ػ ثػػثطنة أعمفػػت
نظفيم األداخث ة كث مثػم يم األخمرج ػة حثػإ ا ثػمس األػد ن كعكافػو األ ػراث األ ثفػمن (فػمأل راف :ُِٗٗ:

ِِٔ).

فػػع سػػدا مت األقػػرف األ شػػر ف أبػػسح إخفػػمؽ األثػػثطنة كاأػػتم كجث ػػمل س نفػػم ازداد األطػػرح األقػػكف
األ ركػ ا ثػمحم ػ األ ػأث رل فقمسػؿ انػزكاء األتػؿ األ ثفػمن كاإلثػالف (Kili: 2003: 101) .ل ت ػػث
نػػمدل س ػػض األففكػػر ف حثػػإ طػػرح فشػػركع أكركسػػم األثػػثطنة أل تػػد ثيمل كعػػد سػػدا ىنػػمؾ انقثػػمـ س ػ ف فػػف
تدثكا حف األقكف ة كتدىمل كس ف فف أبركا أف أليذه األيك ة األ رك ة س دا إثالف م ارثػخم ال فكػف نسػذه

سيذه األسثمطةل سؿ أف األس ض اآلخر رأل أف اث س مد دكر األد ف ك نبر فكتد ألثيك ة األقكف ػة األ رك ػة
سدك فف عس ؿ األفجمز ةل

ظؿ ىذه األطركتمت كت إ عس ؿ األترب األ مألف ة اػ كألإل سػدأ كاأػتم أف

كرة األقكف ة كتػدىم غ ػر عػمدرة حثػإ أف ثػكد سم ػر األفكػكف األػد ن

يػمل كفػم أف نخسػة األثػثطنة غ ػر

عمدرة فف جيػة أخػرل حثػإ اث شػراؼ تثػكؿ ألفشػكالت األفج فػعل س ػدا حػف األيك ػة األد ن ػة األ ػ كمنػت
أذىمف األففكر ف ذألؾ األ قث ـ كاألفبػؿ األكاأػح

ت إ ىذا األكعت دحإ األ ثفمن ةل سؿ ألـ كف راثخم

سػ ػ ف األيك ػػة األ ثفمن ػػة األفث ػػثفة كاأليك ػػة األ رك ػػة األقكف ػػةل ألك ػػف ا ت ػػداث كفث ػػت ستث ػػـ ى ػػذا األ ج ػػمرب

(.)َُّ :ََِّ :Kili

33

ألقد عػدـ إحػالف األشػر ؼ تثػ ف سفػم ثػف التقػم (األثػكرة األ رس ػة األكسػرل) حثػإ األتكػـ األ ركػ

ُُٔٗل ك تمألفو فع األسر طمن ف أػد األخال ػةل كػمف ىػذا ربػ دان إأػم من بػتمب األفكػرة األقكف ػة

اث نسكؿ ألالس مد حف أم أ د طرت و ك طرتو األراسطة اإلثالف ة كأثػمس إلنقػمذ األثػثطنة .أبػسح

فف غ ر األففكف األكثكؽ أك األ ك ؿ حثإ عدرة أم فف األراسط فل كخمبة اإلثالف ة

تق ػؽ األفػراد

األف فثؿ س عمفة رك م عك ة( .تثف.)ِٓ-ِّ :ََِٔ :
س د ان يمء األترب األ مألف ة ا كألإ ُُٖٗ سيز فة األثثطنة ك قث ـ كال م يم األ رس ة س ف األتثفمء

األفن بػػر ف ( سر طمن ػ ػم ك رنثػػم)ل كاثػ ػ قطمع أرض أخػػرل ف ػػف ا نمأػػكؿل ث ػػرحمف فػػم نش ػػست ترك ػػة
فقمكفة ث ند إألإ األفكرة األقكف ة األ رك ة طكرت فم س د إألإ ترب تر ر كاث قالؿ

إألإ ُِِٗ كفم فر ذكره

األفستث ا كؿ.

ػ ىػػذه األتػػرب ان كػػس األ جػػمذب سػ ف أ كػػمر كرؤل إبػػالح األثػػثطنة ػ

األق مؿ ألدل األثكمفل األذ ف تمرب س أيـ د محم حف ا فة األ ثفمن ة األفثثفةل

د محػػم حػػف ا ارأ ػ األ رك ػػة األ ػ

األف رة ُُٗٗ

ػػداخؿ دكا ػػع كركح

ت ف تػمرب آخػركف

جػػرم فز قيػػم كفنتي ػم ألػػرخر فل س ػػد ان يػػمء تػػرب األ تر ػػر أفكػػف

ألق مد يػػم األفن بػرة قػػد ـ بػ مغمت ألثفج فػػعل كسنػػمء األدكألػػة األجد ػػدة األنمسػػذة ألثفكػرة األد ن ػػة كاألقمئفػػة حثػػإ

أثمس األقكف ة األ رك ة دكف األفككف األ ثفمن اإلثػالف

يػمل كألػـ فػر األكعػت طك ػالن ت ػإ ا أػح فػف

فثمر األجنمح األقكف األ ركػ األػذم تثػـ خ مر ػو سق ػمدة فبػطفإ كفػمؿ أ ػم كرؾل نتػك اح فػمد األراسطػة

األقكف ة كتدىيم فنيج ألجفيكر ة جد دة (تثف.)ِٔ :ََِٔ :

ا ثػػفت األثػػثطة األكفمأل ػػة ث مثػ يم األقكف ػػة فػػف خػػالؿ إدراجيػػم ػ األدثػ كرل األػػذم تكأليػػم إألػػإ
كاجػػب ػ حقػػد األفكاطنػػةل ت ػػث حسػػرت األقكف ػػة األكفمأل ػػة حػػف نفثػػيم حسػػر إج ػراءات تمثػػفة .كمنػػت

تفال يم (أ يم األفكاطف! كثـ األ رك ة)ل كف معسة اث خداـ األشفكم ألثممت ا خرلل ككذألؾ حدد كس ر فف
األخطمس ػػمت األففج ػػدة ألثقكف ػػة األ رك ػػة .ػ ػ ح ػػمـ ُِْٗل ت ػػدث فب ػػطفإ كف ػػمؿ ح ػػف غ ػػر األن ػػمطق ف
سمأل رك ة كأحداء فت فث ف ألألفة .ك

رد حثإ دسثكفمث سر طمن ل برح رئ س األكزراء حبفت سمشم

(ا نكن ػػك) ػ ػ ح ػػمـ ُِٓٗ سػ ػمألقكؿ" :نت ػػف عكف ػػكف سبػ ػراتة كاألقكف ػػة حمف ػػؿ فمث ػػكنم .أف ػػمـ األممألس ػػة
األ رك ػػةل أل ثػػت ألسق ػػة األ نمبػػر أم نػػكع فػػف األ ػػأث ر .حث نػػم أف نقػػكـ سػػأم ثفػػف س ر ػػؾ ثػػكمف سالدنػػم.
ثكؼ نس د األذ ف قفكف سكجو ا راؾ كاألقكف ػة األ رك ػة .فػم نطثسػو فػف كػؿ األػذ ف ر ػدكف خدفػة األسػالدل

ىك أف ككنكا عسؿ كؿ ش ء أ راؾ ا كفؤفنكف سمألقكف ة األ رك ة"( .سكزرثالف.)ٓٓ :ََِٗ :
أفم فتفكد اث د (سكثقكرت)ل كز ر األ دؿ ل قد أكأح حمـ ُّٗٗ إسمف ثػكرة ا اررات األكرد ػة
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ػ أحفػػدة األبػت فة األكفمأل ػػة فػػم ثػ " :إف كر ػ ىػ األ مأل ػػة -:ثػ ثـ األجف ػعل ا بػػدعمء كا حػػداء

كاألجسػمؿل أل ثفػكا ج ػدا سػمف ثػ د ىػػذا األسثػد ىػك األ ركػ  .األػذ ف أل ثػكا أ اركػم اعتمتػم ألػ س أليػـ ثػكل تػػؽ
كت ػػد ػ األػػكطف األ رك ػ ل ىػػك تػػؽ أف ككن ػكا حس ػػدانل ى ػك األتػػؽ ػ األ سكد ػػة .نتػػف ن ػ ش ػ األسثػػد

ا كثر تر ة

األ مألـ كىذا األسثد دحإ رك م .أل س ىنمؾ أم فكمف

األ مألـ أكثر فالئفة سػمف كػكف

سكث ػػع األنػ ػكاب أف س ػػركا ح ػػف آرائي ػػـ األخمب ػػة .ت ػػإ أننػ ػ ث ػػكؼ أل ػػـ اخفػ ػ فش ػػمحرم" (سكزرث ػػالف:

ََِٗ. )ٓٔ-ٓٓ :

إف األجفيكر ػة األ ػ تثػت فتػؿ اإلفسراطكر ػة أل سػت يػم األنخسػة األ ثػكر ة دائفػم األػدكر اػ ىـ.
كمف فؤثثك األجفيكر ة األجد دة فجفكحة ن ف

ر ع درجمت األفثقف ف حثإ األنفط األمرس ل سنمءا حثإ

األ ث ػ ـ األػػذم ثقػػكه ػ كعػػت كمنػػت أ ارأ ػ اإلفسراطكر ػػة ثػػمتة ألفػػؤثرات أكركس ػػة طمغ ػػة ػ األقػػرف
اػ خ رل ىػػذا فػػف جيػػة كفػػف جيػػة أخػػرل كػػمف األ ػػدخؿ األخػػمرج

ػ شػػؤكف اإلفسراطكر ػػة فػػدحمة ألنقفػػة

نخس يػػم حثػػإ األمػػربل سػػؿ كحثػػإ ا خطػػمء األف كػػررة حثػػإ األثػػالألة األتمكفػػةل نشػػأت األجفيكر ػػة األجد ػػدة

كنخس يػػم كى ػ ت ػ فظ سثفػػة عدث ػ ة ثفيػػم ك ش ػ ر سيػػم ا ػ راؾ إزاء ىػػذا األػػكطف ركازاء فؤثثػػو .إػػال أف
أنشأت األدكألة األ رك ػة سقػكة األثػالح ػ ارض ألػـ ػرؼ فػف األنمت ػة األقمنكن ػة كاألث مثػ ة فػف عسػؿ سمثػـ

رك مل ا فر األذم ا رز ألػدل نخسػو األدكألػة كألػدل شػ سيم فنػذ حػمـ ُِّٗ ركاألػإ كفنػم ىػذا شػ ك ار دائفػم
فت ط حدائ ت ث أف ألكؿ األفجمكر ف أليػم فطػمف يـ األخمبػة.
سمألخطر كاح قمدان د نمن سأنيم ش

ىنػػمؾ ا ػ رفف األػػذ ف ػػدحكف فثك ػ يـ ارأ ػ

ػ شػػرؽ رك ػػمل فث ػ ند ف إألػػإ تقػػكؽ مر خ ػػة تثػػب

ادحػػمئيـل كىنػػمؾ كنػػمن كف األػػذ ف عػػمفكا سمت ػػالؿ جػػزء فػػف ارض ا نمأػػكؿ ػ األمػػربل س ػػد ان يػػمء

األترب األ مألف ة ا كألإل فدح ف أنيم أراأ األتأمرة األي ث ن ة .كىنمؾ اال تمد األثك

فثػؿ ىمجثػمن

د ن ػمن حف ػره فػػف حفػػر األ ػػداء األػػذم كػػمف س ػ ف األدكألػػة األ ثفمن ػػة كركث ػ م األق بػػر ة .كىنػػمؾ األسثمػػمر ػ

األشفمؿ األمرس ل األذ ف ذستكا ا راؾ ان قمفم فف غزك حثفػمن ألسػالدىـ عسػؿ أرسػع عػركف .كىنػمؾ األ ػرب

األػػذ ف خػػدحكا اػ راؾ ك تػػمألفكا أػػدىـ فػػع سر طمن ػة كألػػـ تفظػكا جف ػػؿ األتفم ػػةل األ ػ عػػدفت أليػػـ ػ

كجػػو اث ػ فمرىـ فػػف األمػػرب ط ثػػة أرسػػع عػػركف .كىنػػمؾ اػػإل ران كف األش ػ ة األػػذ ف ال تفػػظ أليػػـ أىػػؿ

ا نمأػػكؿ األثػػنة أم كد فػػف األنمت ػػة األفقي ػػة كاألنفث ػ ةل كاألػػذ ف تػػمرس يـ األدكألػػة األ ثفمن ػػة ف ػ ار انر ك ك ػ ار انر
كسطشت دائفمن س فالئيـ األش ة كاأل ثك ف سػداخؿ ا نمأػكؿ حثػإ فػدل حفرىػم .كىنػمؾ األكث ػر كاألكث ػر
فف األفشمحر األثثس ة ا جمه ا كركس

ات ػػالأليـ ارض ا نمأ ػػكؿ

فل األذ ف ظثكا فكركف ألفدة عرف كمفؿل ت إ كبؿ ا فر إألإ

(تث ػػف )َّ-ِٗ :ََِٔ:ل كمنػ ػت األث ػػثطة األكفمأل ػػة ع ػػد ىج ػػرت

األطكران ػػة كار مسػػت فػػف األقػػكف ف االنأػػفمف ف (كاالنأػػفمف ف ى ػ نظر ػػة ث مث ػ ة ػػدحكا إألػػإ أػػـ
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األفنمطؽ األ

ثكنيم أسنمء جنثيـ كألم يـ ا ارؾ) (سكزرثالف)ُٔٗ :ََِٗ :ل نيم ألـ قبػر ػ

كىف ا فة األ رك ة األفبمغة فف اجؿ األث طرة حثإ األ مألـ .كمف فبػطفإ كفػمؿ ػذكر إف اػ راؾ ىػـ

ا فة األ

خثقت كج ش ككمف ىذا األ فكؽ ج ؿ فنيم ستثب  -سيجت كفػمؿ جمخػالرل اتػد األشػ راء

األرثػف ف ألثثػػثطة-ل األػػذم عػمؿ حػػف األجػ ش األ رك ":حرعػم اثػ تؽ ا ألكى ػػةل ذات ػكـل كثػػكؼ نتنػ

أكركسم أفمفو فف جد د" (سكزرثالف .)ٕٓ :ََِٗ :ال شػؾ أف اػ كراد كػمنكا األأػتم م األرئ ثػ ف أليػذه

األث مث ة األقكف ة فقمكف يـ األ

رجفت سثكرات ف كابػثةل ألػـ فثػر تبػ انر سمن فػمئيـ سمألنزحػة األقكف ػة

األكرد ة .فثالن قث ـ كردث مف األ ثفمن ة س ف رك م كاأل راؽ كثكر م األ

حدت خ منة فف عسؿ فبطفإ

كفمؿ إلأل زافم و األشخب ة كنكث سكحكد اػإلخكة األكرد ػة –األ رك ػة األ ػ عػد كػمف عط يػم ػ األكث ػر جػدان
فف األرثمئؿ إألإ األزحفمء ا كراد إسمف ترب االث قالؿل أعن ت حددان فف ا كراد فف غ ر األقكف ف سمف

اػػإلخكة فػػع ا ػ راؾ فػػم حػػمد فكػػف األ بػػدؽ سيػػمل كأف حث ػ يـ س ػػد اػػآلف أف كأل ػكا فب ػ رىـل كسمأل ػػمأل

فب ر اإلثالـ األذم نمدل سيذه ا خكة جب أف تذؼ فػف حقث ػة األكػرد كفػم ىػك فتػذكؼ فػف حقث ػة

األ ػػرؾ .كفػػم أف حثػػكرة األتػػدكد األ ػ كمنػػت قثػػـ ا ػ كراد إألػػإ حػػدة دكؿ كاأل ػ حػػد يم أنق ػرة كت ػكاجز
ككرفة ا فة األ رك ةل د ت ا كراد غ ر األفث ثػ ف إألػإ األكفػمح األفثػثح .ت ػث
تمف ة الع بمد كىك ة ا
نشػ ػػست ثػ ػػالث ثػ ػػكرات كرد ػ ػػةل ثػ ػػكرة (األش ػ ػ خ ث ػ ػ د ُِٓٗ)ل كثػ ػػكرة ا اررات (َُّٗ)ل كثػ ػػكرة د رثػ ػػف

(ُّٔٗ)ُّٖٗ-ل زحزح ػػت األنظ ػػمـ حث ػػإ نت ػػك ج ػػدم فرغفػ ػة إ ػػمه حث ػػإ تش ػػد حشػ ػرات اػ ػ ألكؼ ف ػػف
األجنكدل (سكزرثالف.)ٓٗ-ٖٓ :ََِٗ :
إف األقكف ة األ رك ة ألـ د ف أسدان

األ قؿ األسمطن األ رك كال زاؿ تمأرة حثإ ألثمف فخ ثؼ

أجنتة األنخب األث مث ة كاألفثقف فل ػ ذا ثػمرت فػزاحـ ألػألرفف أك رأػيـ ألتػرب حػمـ ُُٓٗ حثػإ ػد

طر قيم ألثق مـل ثكر ألدل ا راؾ ذكر مت األقكف ةل ركاذا تدث أكراد األ راؽ حػف
األدكألة األ رك ة األ
تػػؽ قر ػػر األفب ػ ر أك األف دراأل ػػة كىػػك سمألنثػػسة ألػػأل راؾ أل ػ س ثػػكل فتمكألػػة ألث ػػكدة ألثس ػػد حػػف األقكف ػػة
كحث ػػو مفثػػت األنخسػػة األ رك ػػة األتمكفػػة فنػػذ أثػ س األجفيكر ػػة األ رك ػػة حػػمـ ُِّٗ كت ػػإ األ ػػكـ سقفػػع

أم ان فمأة أك ثكرة كرد ة كاأل ترؾ سشكؿ ثر ع ثكاء حثإ األب د األ ثكرم أك األث مث األدسثكفمث
ألكؿ فم فف شمنو األفثمس سمألقكف ة األ رك ة كىذا فم نثتظو فػف األ مفػؿ األ ثػكرم األتػمزـ األػذم
س ػػو ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة (األت ػػزب األت ػػمكـ تمأل ػ ػمن ػ ػ

مفػؿ

رك ػػم) ف ػػع األقأػ ػ ة األكرد ػػة كت ػػزب األ ف ػػمؿ

األكردث من ل كحثإ األرغـ فف طرح حدة طركتمت دسثكفمث ة ألتؿ ىذه األفثأألة األ مر خ ة ثثف من.
ثانيا :البعد التغريبي :كن نػ سيػذا األس ػد اع سػمس األػنيج األ قمئػدم األمرسػ ك طس قػو ػ

كىذا ىك األنفكذج األ ثفمن ل ت ث ثمدت ا كمر األ ثفمن ة
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رك ػم ل

رك م فنذ األقرف األثمفف حشر أ مـ األدكألة

األ ثفمن ػػةل حػػف طر ػػؽ األطػػالب ا ػ راؾ األػػذ ف كػػمنكا درثػػكف ػ األمػػرب خمبػػة أكألئػػؾ األػػذ ف ك ػمنكا
درثػػكف ػ

رنثػػمل كس ػػد أث ػ س األجفيكر ػػة ُِّٗ كرثػػت األ ثفمن ػػة حثػػإ شػػكؿ إج ػراءات فنيج ػػة

كعكان ف بمرفة كأبسح ألث مر األ ثفمن فؤثثمت دا ع حنو سشكؿ سث تد األ نؼ

(اتفد كفراد .)ّٕ :ُِٗٗ :سدأت تركة األ مر ب

س ض ا ت مف

حيد األثثطمف فتفكد األثػمن األػذم ػكألإ األتكػـ

ػ ػ األق ػػرف األث ػػمفف حش ػػر األف ػػالدمل ت ػػث ع ػػمـ س نش ػػمء جػ ػ ش جد ػػد حث ػػإ غػ ػرار األج ػػكش ا كركس ػػةل

كاث ػ سدؿ سػػمألقكان ف اإلدار ػػة ع ػكان ف جد ػػدة حثػػإ غ ػرار األق ػكان ف ا كركس ػػةل كفػػم أبػػدر ع ػكان ف

ثػػؽ

سمألثسػػمس كأجسػػر األفػػكظف ف كاأل ثػػكر ف حثػػإ ألػػسس األطرسػػكش كتثػػؽ األثت ػػةل كعػػد العػػت ىػػذه األ م ػرات
ف مرأة عك ة فف عسػؿ األشػ ب ت ػث أطثػؽ حثػإ األثػثطمف ألقػب (األثػثطمف األكػم ر)ل ك ػ ف ارتػؿ مأل ػة

خالؿ األقرف األ مثع حشر جرت فتمكالت أخرل ألفتمكمة األمرب فم حرؼ س يد األ نظ فػمت األػذم ألقػ
دحفم كس ار فف طسقة األشسمب األفثقف فل

األ مـ َُٖٔ حثإ ثس ؿ األفثمؿ سػ ف أف األ نظ فػمت أل ثػت

كم ػة ألج ػػؿ األدكألػػة األ ثفمن ػػة دكألػة ف قدفػػة ػ فبػػمؼ األػدكؿ ا كركس ػػة ككػػمف ال سػػد فػػف األق ػػمـ سثػػكرة

جد دة فف أجؿ تق ؽ ذاألؾ( .األن ف .)ِْ :َُٗٗ :

كعد عمد األف مرأة ألثنظمـ األث مث نمفؽ كفمؿ كأ مء ككؾ أألب سمشل كفم أف األشسمب األػذ ف

ػػأثركا سمألثقم ػػة األفرنث ػ ة أثنػػمء كجػػكدىـ ػ

رنثػػم ألطثػػب األ ثػػـ شػػكثكا جف ػػة األشػػسمب األ ثفػػمن حػػمـ
األتكػـ ألثشػ بل كن جػة

ُٖٓٔل كعمفكا س حداد دث كر جد د كطمألسكا سف ح األسرألفمف ركاحطمء األث مدة
أل فثيـ األثرم كاألف ثف األخمرج كاألداخؿ اث طمحكا األكبكؿ ألسنمء أرأ ة ألثنظمـ األسرألفمن كاألث مث

األجد ػػدل األػػذم شػػكؿ األقمحػػدة ألثنظػػمـ األ ثفػػمن ػ األسػػالدل ركاذا كػػمف فػػم ثػػسؽ فثػػؿ اإلرىمبػػمت ا ػ كألإ
إفسراطكر ة إثالف ة ف كأل فبطفإ كفػمؿ األتكػـ س ػد تػرب األ تر ػر كأػع ألث ثفمن ػة
ألث ثفمن ة
عكاحد كأثس ظثت راثخة ت إ اآلف سشكؿ أك سآخرل

األسػدء ألػـ ظيػر أ ػم كرؾ أم فظػمىر ف مد ػة

ألثػػد فل سػػؿ إنػػو س ػػد أف عػػمد تػػرب األ تر ػػر عػػمـ سففمرثػػمت ذات طػػمسع د نػ فتػػض ت ػػث أألقػػإ خطسػػة
األجف ػػة ػ فد نػػة سػػمأل كث ػ رل كحنػػدفم ػرأس األفجثػػس األػػكطن األكس ػػر حػ ف فثػػمحد ف ألػػو فػػف ش ػ كخ

األطرؽ األبك ةل كألكف أ م كرؾ ألـ خؼ ن م و طك النل كفم ألسػث أف عػمـ ستفثػة حثػإ األفج فػع األ قث ػدم
رك م كاألفظمىر األد ن ة األ

فثؿ أسرز ف مألفو كتمرب ففمرثمت األفج فع كعفػع رفػكزه فػع إحػالف

األجفيكر ػػة األ ثفمن ػػة ػ ِٗ أك ػػكسر /شػػر ف ا ػ كؿ ُِّٗل ثػػـ أألمػػإ األخال ػػة اإلثػػالف ة ػ األ ػػمـ
األ ػػمأل كس ػػدىم األفت ػػمكـ األش ػػرح ة األد ن ػػةل كس ػػدأ فن ػػذ األ ػػمـ ُِٓٗ ػ ػ

مر ػػب رك ػػم ثقم ػػة كتأػ ػمرة

كففمرثمتل ك كر س دكر األج ش كتمرس ألثنظمـ األجد د( .األثمحم .)ِٗ :ُٖٖٗ :
حثإ األرغـ فف األففيكـ األكفمأل األخمطئ ألث ثفنةل مف ىنمؾ فف
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سر اند مع رك م األف مبػرة

نتك أكركسم كاألمرب سشكؿ فث فرل ألـ كف تمألػة ج ػدة حثػإ اػ راؾ ػ نظػمفيـ األث مثػ األف مبػر
األقرف األ شر ف ( .)Facus West: 1930: 132كحثإ أ ة تمؿ ف فف أىـ ا ثسمب األ

د ت

كثمحدت حثإ نجمح حفث ة األ ثفنة (األ مر ب) ألدل أ م كرؾ كتثفمئو ثسس ف اثن فل ىفم-:
أ -ن ػػمئج اإلبػػالتمت األ ثفمن ػػة األ ػ أخػػذت ف ػػؿ حػػف اإلثػػالـ ك ق ػػرب فػػف األنفػػكذج األمرسػ ل كذألػػؾ
ستثػػب معػػب األف ارتػػؿ األ مر خ ػػة األف ثثثػػثة سػػدئم فػػف األثػػثطمف ثػػث ـ األثمألػػث " ُٖٕٗ"َُٖٖ-ل

فػػرك ار س يػػد فتفػػكد األثػػمن "َُٖٖ"ُّٖٗ -ل كحسػػد األفج ػػد اسػػك األ نظ فػػمت "ُّٖٗ"ُُٖٔ -ل
كخم ف يم سمأل مر ب األذم سدأه اال تمد كف فف حمـ "َُٖٗ( ."ُُٖٗ -رأكاف .)ّٗ :ََِٔ:

ب -كفػم أف األخطػر األثػك

س ػد األتػرب األ مألف ػػة األثمن ػة كاألأػمكط األ ػ فمرثػيم اال تػمد األثػػك

حثػػإ رك ػػم كاأل ػ كػػمف أخرىػػم حػػمـ ُْٕٗل حنػػدفم طثػػب اال تػػمد األثػػك

ألأػفمف األػد مع حػف األستػر ا ثػكدل األ ػ

حقػػد ف مىػػدة دكأل ػػة

شػ رؾ ف مىػو اإلعث ف ػة سػ ف األطػر فل قمفػت األكال ػػمت

األف تػػدة حػػمـ ُْٕٗ تػػت كاجيػػة فػػم ػدحم ( كرفػػمف -كنػػز ف) سػػدحـ رك ػػم حثػػكر من كاع بػػمد منل
كمف ىذه األخطر األثك

ثسسمن آخر ألث مر ب األذم ان يجػو فبػطفإ كفػمؿ كثػمر حث ػو خثفمئػو

فف س ده أل أفف فثمحدة األمرب

كجو األثك مت.)Karpat: 1960: 31( .

س د ىز فة ا راؾ س د األترب األ مألف ة ا كألإل طرتت ىذه األيز فػة األقمثػ ة األ د ػد فػف األقأػم م
أفمـ األق مدة األ رك ةل كمف أسرزىم (رأكافل ََِٔ-:)َْ :
أ -األستػػػث حػػػف ىك ػػػة عكف ػػػة فالئفػ ػػة -:س ػػػد شػ ػػؿ األ ثفمن ػػػة حث ػػإ اث ػػر انثػ ػػالخ األكال ػ ػػمت األ رس ػ ػػة
كا كركس ة.

ب -إحداد نظمـ ث مث عمسؿ ألثت مة كا ؽ فع ثؾ األيك ة.
ج -تؿ عأػ ة األ تػد ث -:األ ػ شػمثت األدكألػة األ ثفمن ػة ػرة طك ثػة فػف األػزفف كت ػإ ثػقكطيم .كعػد
تثت األكفمأل ة ىػذه األقأػم مل إذ اح سػرت األ رك ػة ا نمأػكأل ة سفثمسػة عكف ػة عك ػة ال قسػؿ األػنقضل

أفػػم األنظػػمـ األث مثػ

فثػػؿ سق ػػمـ األجفيكر ػػةل أفػػم ا ثػػثكب األنفػػكذج

ػ األ تػػد ث كػػمف حسػػر

(األث ػػكرة ف ػػف اػ ػ حثإ) أم ف ػػف ػػكؽل أل ػػذألؾ ػػمألنظرة األ ػ ػ تفثي ػػم األكف ػػمأل كف أل ػػدكر ت ػػزب األشػ ػ ب
ثخص سأف ىذا األتزب أل س ثكل آأل ة ألق مـ األفج فع فف ا حثإ.
كػػمف األ مر ػػب حنػػد فبػػطفإ كفػػمؿ جػػزءان رئ ث ػمن فػػف حفث ػػة األ ثفنػػة كاأل تػػد ثل كحثػػإ ىػػذا

ا ث ػػمس ي ػػك ق ػػكؿ " -:إف األبػ ػراع ف ػػف اج ػػؿ تق ػػؽ االثػ ػ قالؿ س ػػدأ ا ػػآلفل ان ػػو األبػ ػراع ف ػػف اج ػػؿ
38

األتأ ػػمرة األمرس ػػة ( األجف ػػؿ)ُُِ :ُٕٗٗ :ل كف ػػف أج ػػؿ ك ػػر س فظ ػػمىر األنظ ػػمـ األ ثف ػػمن أب ػػدر
أ م كرؾ فراث ـ حدة أفنت (محمد-:)ٕٓ :ُٗٗٔ :



إغالؽ األزكا م كاأل كم م األفكجكدة سمألدكألة.
إألم ػػمء ك ػػؿ أنػ ػكاع األط ػػرؽ كفش ػػم خيمل ركاألم ػػمء أألق ػػمب األ ػػدرك ش كاألفر ػػد كاألثػ ػ د كاألسمس ػػم كاػ ػ ف ر
كاألخث فةل كاأل ار ةل كتظر األثتر كاأل نج ـ كك مسة األ مك ذ كا تجسة كاأل فمئـ.



تظر اث فمؿ حنمك ف كبفمت كأز مء دؿ حثإ األطرؽ األبك ة.



إغالؽ جف ع األف ازرات كعسكر األثالط ف كا كأل مء كفشم خ األطرؽ.



شر ع حقكسة األتسس فدة ال قؿ حف ثالثة أشير ألفف خمألؼ ىذه األفراث ـ.
ك إ إطمر األ كجو نفثو إث فدت رك م عكان ف ثك ثر ة حمـ ُِٔٗ كأألم ت األقكان ف األفث فدة

فف األشر ة اإلثالف ة

عأم م ا تكاؿ األشخب ةل سفم

ذألؾ فنػع ػدد األزكجػمت ركاحطػمء األفػرأة

األفثثفة تؽ األزكاج فف غ ر األفثػثـ كأف م ػر د نيػمل كاألفثػمكاة سػ ف األػذكر كاػ نثإ ػ األف ػراثل كفػم
أحطت األقكان ف األجد دة ألألب تؽ االح راؼ سكألده األذم كألد ن جة حالعة غ ر شرح ة (فتفد يفػ :

ُٗٗٗ.)ٔٓ :

ك إ نيم ة ذألؾ األ مـ رض أ م كرؾ األثفكر حثإ األنثمء كتظر حث يف ألسس األجثسمب كأألزفيف

ار ػػداء األفثػػم فل ركا ػال عػػدـ أزكاجيػػف كأعػػمرسيف ألثفتمكفػػةل كاث ػ كفؿ فتمكألػػة ػػدف ر األفج فػػع األ قث ػػدم

س مر ب األ ثػ ـ فػف خػالؿ كت ػد األفػدارس كاثػ سداؿ األتػركؼ األال ن ػة فػف األ رس ػة .كاثػ كفؿ أ ػم كرؾ
األدث كر.

"ثكر و" حمـ ُّٖٗ عس ؿ ك م و س ألممء األفمدة األ

نص حثإ أف اإلثالـ د ف األدكألة

قػػكـ كػرة األ ثفمن ػػة سػػمألففيكـ األكفػػمأل األثػػمئد ػ

رك ػػم حثػػإ حػدد فػػف ا كػػمر ا ثمثػ ة األ ػ

ؤثػػس

دكألكج م فف أسرز فتمكرىم( .أتفد:)ّْ :َُٗٗ :


كرة األجفيكر ة سد الن ألثنظمـ األفثك األثثطمن كاألخال ة اإلثالف ة.



األفكرة األقكف ةل أم أف ككف األراسط ا ثمث س ف أسنمء األش ب األ رك "فث ػة" أك كطن ػة كألػ س



كرة األشػ س ةل سف نػإ أػرب نفػكذ ا رثػ قراط ة األ ثفمن ػة كاألفػالؾ كاإلعطػمح ف كرجػمؿ األػد ف

األد ف.
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س ب د األطسقمت األدن م فف األفج فع


إطمر األفثمكاة س ف أسنمء األش ب.

كػ ػ ػرة ى فن ػ ػػة األدكأل ػ ػػة ك تكألي ػ ػػم إأل ػ ػػإ أداة ألف ػ ػػرض األ ثفمن ػ ػػة كاأل مر ػ ػػب كاأل ت ػ ػػد ث األب ػ ػػنمح
كاالع بمدم كاألث مث كاالج فمح .



ك ػرة االنقالس ػػةل أم األثػػكرة حثػػإ كػػؿ فػػم ىػػك ثػػمئد فػػف ا كػػمر كا كأػػمع كاألفؤثثػػمت األ ػ
سر قث د ة كف خثفة.
كاػ ىـ ػ كػؿ ذألػؾ أف ففيػكـ األ ثفمن ػة ػ

حف األدكألة كفم ىك
ألففمرثمت األد ف

رك ػم ال ق بػر حثػإ ت ػد دكر األػد ف ك بػثو

األمرب فثالنل ألكنو فأ أس د فف ذألؾ س جسػمر األنػمس حثػإ األففيػكـ األػذم ػراه

األت مة األ مفة سػؿ ك ػ أداء األ سػمداتل ت ػث تػمكؿ حبػفت إ نكنػك إجسػمر ا ئفػة

األفثمجد حثإ عراءة األفم تة

األبالة سمألثمة األ رك ة كفنع ا ئفة فف األدحمء سمألثمة األ رس ة كفنػع

عراءة ا ذاف سمألثمة األ رس ػة كفػنح األفػرأة كػؿ األتقػكؽ إػال تقيػم ػ ار ػداء األتجػمب فثػالنل كىكػذا ظيػر
أف ىدؼ األ ثفمن ف كمف فثح أث ر األد ف حثإ ت ػمة األنػمس ركاف ألػـ كػف ىجػكفيـ حثػإ األػد ف فسمشػرة
يػػـ ثنػػكف األتػػرب حثػػإ األ ػػد فل ػكػال سػػد فػػف اإلشػػمرة ىنػػم إألػػإ أف شػػف األتػػرب حثػػإ األ ػػد ف خفػ ػ
ثنم ػػمه أػػفن م شػػف تػػرب حثػػإ األػػد ف ذا ػػول كفثػػمؿ ذألػػؾ األتػػرب األفف كت ػة األ ػ

شػػنكنيم حثػػإ فػػدارس

ا ئفة كاألخطسمء كفراكز تف ظ األقػرآف األكػر ـل كفنػع األفث ػزف ف سمألػد ف فػف األ فػؿ ستر ػة ػ األكظػمئؼ

األ مفةل كفم أف ترفمف األنثمء األثكا

ر د ف األتجمب فف األدراثة كتقيف

ك خبػ ص فثػػمسح خمبػػة سمألنثػػمءل كحػػدـ األثػػفمح س نشػػمء سنػػكؾ إثػػالف ة

األ فؿ سمألكظمئؼ األ مفة

فػػؿ سمألنظػػمـ اإلثػػالف ل

كطػػرد كػػؿ فػػف ثسػػت أف ألػػو حالعػػة سمألػػد ف فػػف األجنػػكد ػ األج ػ ش األ رك ػ ى ػ فػػف فظػػمىر فتمرسػػة

األ د ف( .تفزة كحث األجسكرم.)ُْ :ََِِ :
كاأل ثفمن ة األ رك ة حفثت حثػإ ف ػمداة األػد فل سطػرؽ فثػ سدةل كىػ أل ثػت األ ثفمن ػة األ قالن ػة
األف دألػػة األ ػ

فبػػؿ األث مثػػة حػػف األػد ف كاأل ػ

ال مد ػػو ػكػال تمرسػػول قػػد أػرست األ ثفمن ػػة األ رك ػػة

أثس األد فقراط ة سآألة األفؤثثة األ ثكر ة ستجة تفم ة األثمسػت األدثػ كرم ألثدكألػة األ رك ػة أم األ ثفمن ػةل

كذألػػؾ حثػػإ أػػكء ا ثػػس األ ػ كأ ػ يم كفػػمؿ أ ػػم كرؾل كفػػم زاؿ س ػػض األ ثفػػمن ف فكػػركف سطر قػػة
إلأػػفمء األقداثػػة حثػػإ األ ثفمن ػػة ثػػؾ األقداثػػة األ ػ

سػػرر أليػػـ ىػػدـ أركػػمف األد فقراط ػػة إذا فثثػػت يد ػػدا

أل ثفمن يـل ك رل األ ثفمن كف أف األ فؿ فف أجؿ تك ـ األشر ة اإلثالف ة

د رج ة ك خثفػم كجر فػة

كسرل ث تؽ أعبإ األ قكسمتل كفم أنيـ نظركف إألإ األفطمألسة س م ر األدث كر فف أجؿ ك ر األتر ة
األد ن ػػة اح ػػداء حثػػإ األدثػ كر كفتمكألػػة ألقثػػب نظثػػـ األتكػػـل ت ػػإ إنيػػـ ر أػػكف األد فقراط ػػة إذا كمنػػت
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ك ر األتر ة األد ن ة ألثش ب (األجمثر.)ٕٗ :ََِِ :
رك م تػسس األ ػد ف ػ كجػداف األفػرد كخفػض درجػة ػأث ر األػد ف حثػإ

ك تمكؿ األ ثفمن كف

األفػػرد إألػػإ أعػػؿ فث ػ كلل كاأل فػػؿ حثػػإ إسقػػمء األف ار ػػؽ األ مفػػة ػ األدكألػػة س ػػدة حػػف ػػأث ر األػػد ف كحػػدـ
االح فػػمد حثػػإ أم فبػػدر

ثػػؽ سمألػػد ف فػػم خػػص األف ار ػػؽ األ مفػػة ػ األدكألػػةل مأل ثفمن ػػة األ رك ػػة

رأػػت سكبػػفيم أ د كألكج ػػة بػػمرفة كتػػمدة كعف ػػة حثػػإ األفج فػػع األ رك ػ كألػػـ ػػرؾ ألثش ػ ب تر ػػة

ففمرثة حسمدا و سؿ ث ت إألإ األث طرة حثإ األد ف فػف خػالؿ أثػ س فؤثثػة األشػؤكف األد ن ػة ك ػ ف
كز ر دكألة فثئكال حنيم ت ػإ ثػ طر حثػإ األفثػمجد كا كعػمؼ اإلثػالف ة كتػسس فشػمحر األػد ف داخػؿ

األفثػػمجدل ك سفػػم أف األ ثفمن ػػة ػ

تفم ي ػػم كاألفتم ظ ػػة حث ي ػػمل ك ػ ػأ

رك ػػم رأػػت سػػمألقكة كػػمف ال سػػد فػػف كجػػكد فؤثثػػمت قػػكـ حثػػإ
ػ ػ فقدف ػػة ى ػػذه األفؤثث ػػمت األ ث ػػكر األ ػػذم

األ ثفمن ة ت ث دخؿ أكثر فف فرة ألفنع تدكث أم اخ راؽ فثثفم تدث

س ػػر ت ػػمف تف ػػإ

انقالب حػمـ َُٔٗ ت ػث

عػػمـ األ ثػػكر سمنقػػالب حثػػإ حػػدنمف فنػػدر س كا يفػػكه سمألخ منػػة األ ظفػػإ ك ػػـ األتكػػـ حث ػػو سمإلحػػداـ س ػػد

ا يمفو سمن يمؾ األقكان ف األ ثفمن ة كاألثفمح سس ض األفظمىر األد ن ة

رك م (نكر األػد فَْ :ُٖٗٗ :

كفم س دىم).
ككذألؾ انقالب األ ػمـ ُُٕٗ كانقػالب األ ػمـ َُٖٗ ت ػث كمنػت األفثػ رة األفث كن ػة ألالت جػمج
حثػػإ إحػػالف إث ػرائ ؿ األقػػدس حمبػػفة أليػػم ػ فد نػػة عكن ػػم كاأل ػ دحػػم إألػػإ نظ فيػػم تػػزب األثػػالفة

األكطن ذك األ كجو اإلثالف ثسسمن رئ ثمن

كفم أف األج ش كمف ثسسمن

األق ػمـ سمالنقػالب اػ خ ر ك ط ػؿ األد فقراط ػة ػ األسػالدل

اني مر األتككفة االئ ال ة األ

شكثيم نجـ األد ف أرسكمف فع زح فة تزب

األطر ػػؽ األقػػك ـ منثػػك ش ػ ثر حػػمـ ُٔٗٗل ستجػػة ان شػػمر األرج ػػة ػ األسػػالد كازد ػػمد حػػدد األفػػدارس
األد ن ػػة كف اركػػز تفػ ظ األقػرآف األكػػر ـل األ ػ

ػػرل يػػم األ ثػػكر يد ػػدا ألنظػػمـ األ ثفمن ػػة كجػػو إنػػذا انر إألػػإ

تػزب األر ػػمه حػمـ ُٕٗٗ ك ػػال ذألػؾ اثػ قمألة أرسكػمف فػػف رئمثػة األػػكزراء ػ األ ػػمـ نفثػول كحفػػؿ األجػ ش
األ رك ػ حثػػإ فػػدل األ قػػكد األثػػمسقة حثػػإ فنػػع أم نفػػكذ إثػػالف تق ق ػ

ػ فؤثثػػمت األدكألػػةل كأل ػػؿ

األثسب كراء حدـ بمدـ تزب األ داألة كاأل نف ة األذم تكـ األ ػكـ فػع األفؤثثػة األ ثػكر ة قد فػو طرتػمن

ف ق ػػدفمن ح ػػف خط ػػمب أرسك ػػمف ػ ػ األط ػػمسع األسراغف ػػم

كف ب ػػمألتمن ف ػػع األفؤثث ػػة األ ث ػػكر ة كاألجفيكر ػػة

ا م كرك ػػةل كفػػع ذاألػػؾ ؤشػػر األد ارثػػمت أف تمألػػة غفػػكض شػػكب األكأػػع األ رك ػ ل ك ػ ىػػذه األتمألػػة
ث سقإ األتمؿ حثإ تمألو

األثػنكات األقمدفػةل ىػذه األتػمؿ نػكف أليػم س ػدـ ار ػمح األ ثفػمن ف ألفػم قػكـ

سو تككفة أردكغػمف فنػذ األ ػكـ اػ كؿ أل ثػثفو ألفنبػسو األتػمأل

ِِ).
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ػ نيم ػة آب ََِٔ (حػذاب:ََِٔ :

األ ػ

كفف األفؤثثمت األ

ث ب دك انر ىمفمن

األتفػمظ حثػإ األ ثفمن ػة ػ

ف ثػػؾ َٔ %فنيػم فجفكحػػة آ ػػدف دكغػػمفل ك ػػأ

اإلحػػالـ ػ

رك ػم كثػمئؿ اإلحػالـ

ػ األفر سػػة األثمن ػػة فجفكحػػة ج نػػمرل كألكثػػمئؿ

رك ػػم ػػأث ر كس ػػر حثػػإ األشػػمرع األ رك ػ ك كجيم ػػول ككفػػم ىػػك ف ػػركؼ أف اإلحػػالـ ػػد

األثثطة األراس ة إال أنو ػ رك ػم فكػف األقػكؿ إف اإلحػالـ ىػك األقػكة اػ كألإ ػ األسثػدل ركاذا كػمف األجػ ش
ذكر فػف عسػؿ اإلحػالـ أنػو تػمف األ ثفمن ػةل ػ ف األػذم قػؼ كراء أأل ػب األ ثػكر حثػإ األتككفػمت ىػك

اإلحالـ كىذا فم تدث فع تككفػة أرسكػمف حػمـ ُٕٗٗ ت ػث ىمجف يػم كثػمئؿ اإلحػالـ كأألسػت األ ثػكر
حث يم كبكرت ألثنمس أف األجفيكر ة

خطر ففم أثمر تف ظة األج ش كدحم س ض األكزراء فف تزب

األطر ؽ األقك ـ إألإ االث قمألة فف األتككفةل كىذا فم اح رؼ سو س د ذألؾ كز ر األبتة
كىػػك فػػف تػػزب األطر ػػؽ األقػػك ـ سػػأف اإلحػػالـ خػػدحيـ كسػػمأل

ػ

ثؾ األتككفة

بػػك ر األكاعػػع (نػػكر األػػد ف:ُٕٗٗ :

ّٗ).
ك س ػػر جف ػػة رج ػػمؿ ا حف ػػمؿ اػ ػ راؾ األ ػ ػ

األفؤثثمت األ
ا كثر غنإ
األ ثفمن ػػة ػ

فؿ حثإ تفم ة األ ثفمن ة

رك م أ أمل ك رأس ىذه األجف ػة دائفػم أتػد األقطسػ ف

رك م كىفم فجفكحة بسمنج كفجفكحة ككجل ك ث إ ىذه األجف ة إألإ األتفمظ حثإ

رك ػػم فػػف أجػػؿ فبػمألتيم االع بػػمد ة ت ػػث

ثركا يـ كأم م ر

األدثػ كر ة األ ػ

سػر االثػ قرار حنبػ انر أثمثػ من ػ

نف ػػة

األنظمـ األقمئـ عد رض فبمألتيـ إألإ األأررل إأم ة إألإ ذألؾ أف األفؤثثمت

قػػؼ ػ كجػػو كػػؿ فػػف يػػدد األ ثفمن ػػة األفؤثثػػمت األقأػػمئ ةل كفنيػػم فتكفػػة األدث ػ كر

كاألفتػمكـ األ ث ػم كاألفتكفػة اإلدار ػة األ ث ػم كاأل ػ
عأ ة رل يم يد دان ألث ثفمن ة كفم
تدث

أ ػػـ أغنػ ػإ رج ػػمؿ ا حف ػػمؿ ػ ػ

رك ػػم ف ػػف

ال ػردد ػ األتكػـ ألبػمألح األنظػمـ األ ثفػمن ل ػ كػػؿ

عأ ة األتجمب ركاغػالؽ اػ تزاب ذات األ كجػو اإلثػالف كفػم

تزب األر مه كتزب األفأ ثة كتزب األثالفة األكطن كتزب األنظمـ األكطن األ ػ شػكثيم نجػـ

األد ف أرسكػمفل كفػم ػد اػ تزاب األ ثػمر ة حثػإ اخ ػالؼ فثػف م يم ك كجيم يػم تمرثػة ألثنظػمـ األ ثفػمن
سؿ ف مد ة ألثػد ف ػ كث ػر فػف ا ت ػمفل كىػذا فػم ف زىػم حػف اػ تزاب األ ف ن ػة كاأل ػ

األ ثفمن كألكنيم

فثػؾ سمألنظػمـ

األكعت نفثو ال مدم األػد ف ك ف ػؿ إألػإ تر ػة األ ػد ف.كىنمؾ األ د ػد فػف فؤثثػمت

األفج فػػع األفػػدن كاألنقمسػػمت األ ػ

نبػػب نفثػػيم تمف ػػة ألث ثفمن ػػة ػ

رك ػػم كفنيػػم جف ػػة دحػػـ األت ػػمة

األ بر ةل كجف ة األفكػر ا ػم كرك ل ككعػؼ األ ثػ ـ األ ركػ ل كجف ػة أ ػم كرؾ ألثمػة كاأل ػمر خل كنقمسػمت

األفتمف ف كاأل د د فف األجف مت األنثمئ ة (جكن ر.)ُٕ :ََِٕ :
كخالبة األقكؿ :إف األ ثفمن ة فث شر ة

جثـ األدكألة األ رك ةل كخمبة

جثـ األفؤثثمت

األرثف ةل ىذه األ ثفمن ة أحطت األقمئف ف حثإ ىذه األفؤثثمت إف مزات فػم كػمف أليػـ أف تبػثكا حث يػم
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ػ ظػػؿ ث ػ د األػػد ف ػ األت ػػمة األ رك ػػةل ألكػػكف األػػد ف تػػمرب ىػػكل ا ػ نفس كاألظالألػػةل ك قػػؼ فػػع

األفظثكـ إلنبم ول ك قؼ إألإ جمنب األتؽ ك ن بر ألو.
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المطمب الثاني:
األبعاد اإلسالمية لمسيرة الدولة
ألقػػد اك ثػػب اإلثػػالـ أىف ػػة خمبػػة سمألنثػػسة أل رك ػػمل ككنػػو كػػمف كأل ػػدة عػػركف د ػػف اإلفسراطكر ػػة

األ ثفمن ػػة األرثػػف كىػ ا بػػؿ ألثدكألػػة األ رك ػػة األتد ثػػةل سمإلأػػم ة الن شػػمره كشػػفكألو أحػػدادان كس ػرة فػػف
نشػرت اإلفسراطكر ػة األ ثفمن ػة فظث يػم حث يػمل ألػذألؾ يػك عػكة اج فمح ػة

األنمسل كسقمع ف ث ة ثؾ األ

ث مثػ ػ ة كس ػ ػرةل كاإلثػ ػػالـ شػػػكؿ األفثػ ػػأألة األرئ ث ػ ػ ة ػ ػ األفجػ ػػمؿ األث مث ػ ػ فن ػػذ األ ي ػػد ا ػ ػ كؿ ألنش ػ ػكء
األجفيكر ػة األتد ثػػةل ألػػذا مألبػراع حثػػإ األثػػمتة األ قمئد ػػة ػ

رك ػػم ػػدكر سػ ف فتػػكر ف اػ كؿ اإلثػػالـ

كاألث ػمن األػػدخ ؿل ألػػذا ػ ف أم دخ ػػؿ حقمئػػدم ال سػػد فػػف فقمكف ػػو فػػف داخػػؿ األفج فػػع األ رك ػ ل كىػػذه

األفقمكفػػة عػػد ظيػػر حثػػإ األثػػطح أت منػمنل كعػػد أخػػذ شػػكؿ األفيمدنػػة أت منػمن خشػ ة ثػػطكة األقػػمئف ف حثػػإ
األ مر األ قمئدم األدخ ؿ ىػذا فػف جيػةل كفػف جيػة أخػرل نجػد األتركػمت اإلثػالف ة ػددت كأخػذت كػؿ

كاتػػدة فنيػػم كجيػمن فخ ثفػمن ػ األ فػػؿل إف االخ ػػالؼ ػ أثػػثكب األ فػػؿ ىػػذا كػػمف ث قػ فػػع األتركػػمت

ا خرل سمأليدؼ كألكنو كمف س ثر األجيدل ك

ىذا األفطثب ثن نمكألو

قر ف رئ ث فل ىفم:

أولا :أس مد األبراع حثإ اإلثالـ.
ثاني ا :أس مد األ نكع

األ فؿ اإلثالف .

أ ـو ـل :أبع ـاد الص ـراع عم ـ اإلســالم :ألقػػد ركػػز األس ػػد األب ػراح األ قمئػػدم س ػ ف ا ب ػ ؿ حثػػإ
األثػػمتة األ رك ػػة أػػال كىػػك اإلثػػالـل كس ػ ف األػػدخ ؿ أػػال كى ػ األ ثفمن ػػةل ت ػػث كمن ػت أس ػػمد ىػػذا األب ػراع
نػػمكؿ كػػؿ فػػم فػػت ألإلثػػالـ سبػػثةل كىػػذا فػػم تفػػؿ عػػمدة األ ثفمن ػػة حثػػإ ف مدا ػػول ألكػػكنيـ خشػػكف

اإلثالـل ك ف اإلثالـ شػكؿ ػ

رك ػم حمفػال ىم ففػم ػ سنػمء األشخبػ ة كبػ مغة األكاعػعل جػذكر ىػذا

األػػد ف األ ظ ػ ـ حف قػػة ػ األ ػػمر خ كاألػػنفس األ رك ػػةل كعػػد اث ػ طمع ا ػ راؾ فػػف خالألػػو سنػػمء إفسراطكر ػػة
حظ فة اف دت ث ة عركف

ذاكرة اإلنثمن ةل كاف دت

عػمرات األ ػمألـ األقػد ـ :آثػ م كأكركسػم كأ ر ق ػمل

كرغـ إألممء "فبطفإ كفمؿ أ م كرؾ" األخال ة ػ (ِٕ رجػب ُِّْى ػ

ّ فػمرس ُِْٗـ) نػو ألػـ

ث ػ طع أف ثم ػ اإلثػػالـ فػػف األقثػػكب كاألكاعػػع (.نك ػػؿ ،)ّٕ-ّٓ :ََُِ :ألػػـ ػػدخر أ ػػم كرؾ كث ػ ثة

ألفتمرسػػة اإلثػػالـ كثػػثخ رك ػػم س ػ نػدا حػػف د نيػػم األتق قػ إػػال ألجػػأ إأل يػم ك ثيػػمل ككػػمف ػػرل أف اإلثػػالـ
ثسب األ خثؼ كاألرج ػةل ألػذألؾ دحػم إألػإ أثػ س نظػمـ حثفػمن ػ رك ػم .كاأل ثفمن ػة األ ػ ان يجيػم ػ
األتكػػـ كمنػػت ن ػ فتمرسػػة اإلثػػالـل كأل ػ س بػػؿ األػػد ف حػػف األدكألػػة كاألث مثػػةل كمنػػت األيجفػػة حثػػإ
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دائفػم :نػمدكف سمألتر ػمت كاألد فقراط ػةل كىػـ أكؿ فػف ن يكيػم
اإلثالـ شرثة .كىكذا ف ؿ األ ثفػمن كف ن
إذا كمنت فبثتة اإلثالـ.
كعػػد ا خػػذ األب ػراع س ػ ف األفك ػرة اإلثػػالف ة كاألفك ػرة األ ثفمن ػػة ػ

رك ػػم أشػػكمالن ف ػػددةل ا خػػذ

خالأليم األ ثفمن كف ثالح األقمنكف كثثطة األدكألة كعكة األج ش ألفتمرسػة اإلثػالـل كعػمكـ اإلثػالف كف ىػذه
ا فكر سمالنتنمء ألث مبفة مرةل كفكاجي يم ػمرة أخػرلل كاأل تم ػؿ حث يػم كاالأل فػمؼ تكأليػم أكعم ػم كث ػرةل
كألكف

إطمر ثثف س دان حف األ نؼ (.األن ف .)ُّ-ِٓ :ُِٗٗ :

تمكؿ أ م كرؾ أف فرض األقس ة حثإ األش ب سمألقمنكف كسسطش األدكألػةل م خػذ األ ثفػمء فػف ىػذا
ا فر كث ثة ألفكاجية األيجفة األ ثفمن ةل ظيرت مكل حف تكـ بالة األرجؿ سمألقس ةل كغمألإ األس ض

تكػػـ سكفػػر فػػف ر ػػد يمل كسػػدأت األتػػرب حثػػإ ا سجد ػػة األ رس ػػة األ ػ كمنػػت يك ػػب سيػػم األثمػػة األ رك ػػةل
كنقا ػػت األ رك ػػة فػػف األكثفػػمت األفمرث ػ ة كاأل رس ػػةل أبػػسح
بػػدر عػػمنكف سمألك مسػػة سم سجد ػػة األال ن ػػةل ي
نيـ ر ػكا اػػآلذاف

كحثقػػت أجثػػمدىـ أفػػمـ األفثػػمجد
اػ ذاف ألثبػػالة سمأل رك ػػة .ككػػـ فػػف األ ثفػػمء يشػػنقكا ي
سمألثمة األ رس ة .ثـ جمءت األيجفة األشرثة حثإ أثفمء األش ب كى فم يحر ت سػ "ف ركة ا ألقػمب"ل كسػدا

اأتم أف أ م كرؾ كرجمألو ث كف أل م ر د ف األش ب كى ئ و كأثفمءه س ندا حف اإلثالـ؛ ف األذكرل
ك ن
األ مش ػرة أل أث ػ س األجفيكر ػػة األ رك ػػة يجف ػػت األفبػػمتؼ كاألك ػػب األد ن ػػة ككأ ػ ت حثػػإ ظيػػكر اإلسػػؿ

كحثقت حثإ رعمب اإلسؿ ال ة قكؿ:
أل قكدىم رجؿ ر دم األزم األ رس أل جو سيم نتك األجز رة األ رس ةل ي
"جػػمءت فػػف األبػػتراءل كأل ػػد إألػػإ األبػػتراءل كجػػمءت فػػف األ ػػربل ث ػػذىب إألػػإ األ ػػرب"( .األف ػػكف :
ََِٕ.)َّ :

كاألمر ب انو أثنمء ترب االثػ قالؿ حػمـ َُِٗ اح فػد أ ػم كرؾ حثػإ أئفػة األفثػمجد ػ

سئػة

األجفمى ر ك تف زىـل ككمف سد ع األزفف األنكرث (األكردم) فف أكائؿ األ ثفمء األذ ف كعفكا إألإ جمنسول سؿ
أف رجػمؿ األػػد ف أنفثػػيـ ثػػمىفكا ػ األ في ػػد ألفج ئػو (األفػػؤ فر) اػ كؿ ألجف ػػة األكطن ػة كػػمف أػػـ ّٕ
حمألفمن د ن منل كت ف أبدر ش خ اإلثالـ

االث منو كاه األفشيكر سأ م كرؾ رد حث و فف

أنقػرة سف ػكة

فأػػمدة تفػػؿ كع ػػع ُِٓ حمألف ػمن د ن ػمن س ػمأل تر ر ف ػف أ ػم رؾل ألػػـ ف ػػؿ أ ػػم كرؾ ػ ثػػس ؿ اإلبػػالح
األتق ق كاألذم كمف األفج فع األ رك ستمجة تق قة إأل و ظؿ األر ػؼ األ ركػ كفػم ىػك حثػإ خثفػو ك قػره
ت ػػت ثػ ػ طرة ا ػػالغكاتل كسقػ ػ ا شػ ػراؼ ػ ػ األف ػػدف كف ػػم ى ػػـ فمرث ػػكف اثػ ػ مالأليـ ك ث ػػثطيـل ت ػػإ

األ ثفمن ة األفثػ كردة ألػـ قػـ أ ػم كرؾ س طس قيػم كفػم اخ رحيػم األمػربل مأل ثفمن ػة حنػد األمػرب كمنػت نػ

األخػػالص فػػف ظ ػركؼ األتػػركب األد ن ػػة كاأل ػ طػػمؿ فػػم ابػػطثت فني ػم ش ػ كب أكركسػػم كى ػ أل ػ س فػػف
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األد ف( .األفج فع.)ُّ :ََِٕ :
س د ان يمء ترب األ مألف ػة األثمن ػة نػرل أف األففيػكـ األ ثفػمن
كاأل ث ـ كاألث مثة األثقم ةل ىذه األث مث ة األ

جمنػ ػػب ككجػ ػػدت أليػ ػػم تػ ػػد من ػ ػ

ا س ػت ػ

ػ

رك ػم عػد شػفؿ األػد ف كاألقػمنكف

رك ػم ألػـ نػؿ فكا قػة األشػ كب اإلثػالف ة فػف

رك ػ ػػم فػ ػػف جمنػ ػػب آخػ ػػر (سمشػ ػػك ؿ)ِّ :ُٖٖٗ :ل كىػ ػػذا ن ػ ػ أف

اإلبالتمت األراد كمأل ة س ف ُِٕٗ ُّٕٗ -ذات حالعة كاأتة كفتددة فف ت ث طس قيػم فػف عسػؿ

ا نكنػػك األػػذم أبػػسح خث فػػة

ػػم كرؾ ألإلنفبػػمؿ األنيػػمئ ألثفؤثثػػمت ا ثمث ػ ة س قث ػػد ففػػمى ـ األ بػػكر

األكثطإ كش ء كاأح فف مر خ األدكألة األ ثفمن ة إح سم انر فف األقرن ف األراسع حشر كاأل شر ف (األن ف :

ُِٗٗ.)ِّ :

ػرء م ػرات ال غنػإ حنيػمل
كعد اأطرت األتككفػة األ رك ػة س ػد األتػرب األ مألف ػة األثمن ػة إألػإ اج ا
قد كأح ػ ا ذىػمف إف زكاؿ األ قث ػد اإلثػالف ال خثػك فػف خطػر حثػإ األجفمحػة كاألشػسمبل ككػمف

فف األكاأح فف نمت ة أخرل إف األممألب ا حـ فػف األنػمس ظػؿ فخثبػمن ألإلثػالـ سثػر أك حالن ػة .كعػد

سػػدأت سب ػ ص أفػػؿ سنيأػػة إثػػالف ة جد ػػدة حنػػدفم تثػػت ا ػ تزاب فتػػؿ األنظػػمـ األتػػمكـ ثػػنة ُْٔٗ
كاأطرار األقػمدة األث مثػ كف كاأل ثػكر أف أػ كا ػ تثػسمنيـ األ كجيػمت كاألف ػكؿ اإلثػالف ة ػ نفػس

األش ػ ب األ رك ػ  .كعػػد ارادكا أف جنس ػكا األخطػػر خك ػمن فػػف أف جػػر اػػالأل زاـ سمإلثػػالـ األسػػالد إألػػإ طر ػػؽ
أد اإلخالص كأد حفؿ أ م كرؾ (األن ف )ِْ :ُِٗٗ :ل حثإ األرغـ أف تزب األشػ ب األجفيػكرم

عد فنع نيم ة حمـ ُْٔٗ أم فنمعشة فيفة تكؿ األفثػمئؿ األد ن ػة كاألثػفمح ألفثػمألة األ ثػ ـ األػد ن ل إػال

انو عمـ سمألثفمح أليذه ا فكر كاألظيكر

نيم ة االرس نمت (األن ف .)ِْ :ُِٗٗ :

إف األف ػػدة كاألكاع ػػة سػ ػ ف ُُّْٖٗٗٗ -ل ػػد ف ػػف األف ارت ػػؿ األفيف ػػة ػ ػ األبػ ػراع األ ثف ػػمن

اإلثالف حثإ األثمتة األث مث ة األ رك ةل ت ث عمـ ا نكنك س بػدار عػكان ف خػص األػد ف .فثػال بػدر
عمنكف رعـ َْٓٓ

تز راف ُُْٗل كاألخمص سمأل قكسة

تمألة ار داء األ فمفة ك ر ؿ ا ذاف سمألثمة

األ رس ػػةل ن جػػة ألػػذألؾ قػػد أجر ػػت س ػػض األ ػػد الت حثػػإ األفػػمدة ِٔٓ فػػف عػػمنكف األ قكسػػمت األ رك ػ

كسفكجػػب األقػػمنكف األف ػرعـ َْٓٓل كعػػد أكػػدت ىػػذه األفػػمدة األف دألػػة ز ػػمدة األ قكس ػة فػػف شػػير إألػػإ ثالثػػة

أشػػير كعػػد عمفػػت األتككفػػة س أػػم ة س ػػض ا ػ فكر حثػػإ األفػػمدة ٕٔٔ كاألبػػمدر ػ ُِٓٗ سفكجػػب
ػكر ش ػ إ فنيػػمل فػػدة
األقػػمنكف األف ػرعـ ّْٖٓ كاألفػػؤرخ ػ تز ػراف ُْٗٗل كعػػد نمكألػػت ىػػذه األفػػمدة أفػ ان

ألمرفػػة كاألنف ػ ل كىػػذه ا ػ فكر كمنػػت أليػػم حالعػػة سم نظفػػة األف ثقػػة سمألػػدراك ش .ك ػ األتق قػػة
األثػػجف كا ا

جثػػد تػػزب األش ػ ب األجفيػػكرم األ ثفمن ػػة خػػالؿ فػػؤ فره األثػػمسؽ األػػذم حقػػد ِ كػػمنكف ا ػ كؿ ََِٕ إذ

عػػرر فػػم ػػأ " ػػد تزسنػػم جف ػػع األق ػكان ف فنثػػجفة فػػع األف طثسػػمت األفدن ػػة األتد ثػػةل كاف فنػػع ا كػػمر
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األد ن ة فف األشؤكف األ ثفمن ة ألثتككفة كاألث مثة ككف األ مفؿ األرئ س ألثنجمح كاأل قدـ كاأل طكر .كن جة

أل ػذألؾل ق ػد أكػػدت األتككفػػة ػ سرنمفجيػػم ػ ِّ كػػمنكف األثػػمن ُْٗٗ األث مثػػة األ ثفمن ػػةل كاألف ثقػػة
سمألفػدارس اإلس دائ ػةل ت ػث جػمء ػو " -:نتػف ال نقسػؿ األخ ار ػمت األ ػ ثػكرت ىػذا األشػ ب ألقػركفل أف

رج ػػع ألثخث ػػؼ ت ػػت ثػ ػ مر األ ػػد ف .كحث ػػإ األ ػػرغـ أف نث ػػسة األ ػػذ ف ر ػػكف األقػػراءة كاألك مس ػػة ىػ ػ َِ%

سمألر ؼ األ رك ل إال أف اال جمه كمف عك من أد األ ثفمن ة

األر ؼ (األن ف .)ِٔ :ُِٗٗ :

سدا األتزب األد فقراط كاألتزب األجفيػكرم نم ثػمف حثػإ أبػكات األجفػمى ر سقػ اررات اإلنف ػمح

حث ػػإ األ ػػد فل كحن ػػدفم ػػمز األت ػػزب األ ػػد فقراط سم غثس ػػة ح ػػمـ َُٓٗ أب ػػدر رئػ ػ س األ ػػكزراء ح ػػدنمف

فنػػدر س عػرار سر ػػع األتظػػر سمػ ذاف سمألثمػػة األ رس ػػة ككػػمف ذألػػؾ ػ تػػد ذا ػػو تػػدثمن ىمئػالن سكػػؿ األفقػػم س
كأكؿ ثمرة نف ح

جدار األ ثفنة ا م كرك ة كأخذ اال جمه س رف ـ األفثمجدل كأبسح األنشمط اإلثػالف

فثػفكتمن سػو س ػػد أف كػمف فتظػػك انر غ ػر أف ىػذه األ كجيػػمت ا ثمثػ ة ذات األس ػػد اإلج فػمح كاألث مثػ

األخط ػػر ألػػـ ث ػ طع األنخػػب األ ثفمن ػػة األشرثػػة ات فػػمأليـل مث ػ خدفت حبػػمىم األمث ظ ػةل قػػمـ األج ػ ش

س نقالسػػو ا ػ كؿ ػ حػػمـ َُٔٗل س ح سػػمره األتػػمف ألفسػػمدئ أ ػػم كرؾ األ ثفمن ػػة كتػػمف األجفيكر ػػةل ك ػػـ
إحػػداـ رئ ػ س األػػكزراء حػػدنمف فنػػدر س ك ػكألإ عمئػػد االنقػػالب (جفػػمؿ جكرث ػ ؿ) رئمثػػة األدكألػػة كاألػػكزراء
كك ازرة األد مع (األفج فع.)ِّ :ََِٕ :

كمنت رة األث نمت عػد شػيدت تكػالت كث ػرة حثػإ األفثػ كل اإلج فػمح كاإلع بػمدمل م ػر

األكث ػػر فػػف أنفػػمط األت ػػمة كحثػػإ األفث ػ كل األث مث ػ إن شػػرت ا ػ تزاب األ ثػػمر ة ػ بػػفكؼ األطػػالب
كاألفثقف ف كظيرت أ أم ػ

ثػؾ األف ػرة كجيػمت ث مثػ ة إثػالف ة ت ػث أثػس (ف يػد ا ستػمث تػكؿ

األثقم ة األ رك ة) األذم أبسح فع بدكر األدكر ة األشير ة (األثقم ة األ رك ة) ( نك ؿ.)ّٓ :ََُِ :
كثطع أ أم

ثفمء رك م األث مث ة األسرك ثكر نجـ األد ف أرسكمف األػذم ح نػو تػزب األ داألػة

كرة ػ
رئػ س إ تػػمد فجػػمألس األبػػنمحة كاأل جػػمرة األ رك ػػةل كعػػد ك ػمف أل ػػكه عمدفػػم فػػف أألفمن ػػم تمفػػال األػػدك ا
بنمحة األفتركمت األف كمن ك ةل ثـ كمف األظيكر األقكم ألو

حف دائرة عكن ةل ككمف ك از كس انر كثمتقمن.

األت مة األث مث ة ت ف مز كفرشح فث قؿ

حمـ َُٕٗ أثس أرسكمف تزب األنظمـ األكطن فنفبال

حػػف تػػزب األ داألػػةل األػػذم كػػمف سػػدكره فنفبػػال حػػف األتػػزب األػػد فقراط ل كمنػػت ىػػذه األف ػرة ثػػـ سػػمألقثؽ

األث مث ػ ل كحمنػػت األسػػالد فػػف أزفػػمت تػػمدة ألػػـ فثػػح األتككفػػمت األف معسػػة ػ ف مألج يػػمل كىػػك فػػم دحػػم
األج ش

األ كج و

ُِفمرس ُُٕٗ إألإ كج و إنذار إألإ رئ س األكزراء (ثث فمف د ف ر ؿ) دحكه

يػػم إألػػإ إج ػراء إبػػطالتمت ثػػر ة فػػف أجػػؿ األقأػػمء حثػػإ أثػػسمب ىػػذه أالزفػػمتل ركا ػالٌ ػ ف األج ػ ش
ث ػ فمرس تق ػػو األدثػ ػ كرم ك ػ ػكألإ فقمأل ػػد األتك ػػـل كح ػػرؼ ى ػػذا االنقػػالب ػ ػ األت ػػمة األث مثػ ػ ة األ رك ػػة
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س نقالب األفذكرةل ث قمألت األتككفة كتظر األتػزب األنظػمـ األػكطن كأغثقػت فق ار ػو كفكم سػو كاأػطر

أرسكمف سفممدرة األسالد ت إ يدل ا فكر ( األفج فع.)ّّ :ََِٕ :

ػ ُُ شػػر ف ا ػ كؿ حػػمـ ُِٕٗل عػػمـ نجػػـ األػػد ف أرسكػػمف سثػػـ شػػفؿ تػػزب األنظػػمـ األػػكطن

األفنتػؿل فؤثػس تزسػم جد ػدا أطثػؽ حث ػو اثػـ (األثػالـ األػكطن ) كعػد ػرؾ زحمفػة ىػذا األتػزب (أل ػػمرؼ
إف ػرة) األ ػرئ س األثػػمسؽ ألتػػزب األنظػػمـ األػػكطن ل ففأػػال األ فػػؿ فػػف كراء األك ػكاأل س (رأ ػكاف:ََِٔ :
ُٖٗ)ل كحندفم تبؿ تزب األثالـ األكطن حثإ شػرح و كسػدأ نشػمطول سػدأ يػمجـ األ ثفمن ػة األف مد ػة

ألإلثالـ األ

طسقو األكفمأل ةل إف تزب األثالفة ألـ ك فػ سمن قػمدا يـ ألث ثفمن ػة األ رك ػةل سػؿ سػدأ كجػو

فثػػؿ ىػػذه االن قػػمدات أػػد األكفمأل ػػة نفثػػيم كأثػػمس ألسن ػػة األدكألػػةل كىكػػذا كأػػع أرسكػػمف تفظػػو كتػػذره

األ قث ػػدم جمنسػػم (األن فػ  ،)ُّ :ُِٗٗ :كعػػد إثػ مؿ أرسكػػمف كجػػكد تزسػػو فػػع االئ ػػالؼ األتكػػكف فػػع
األجسية األقكف ة سزحمفة د فر ؿ حمـ ُٕٓٗل ف ح حػددا كس ػ ار فػف فػدارس أالئفػة كاألخطسػمءل كفػم ازداد
ح ػػدد األفػ ػدارس األد ن ػػة سث ػػرحة كس ػ ػرة كسجي ػػكده األخمب ػػة ػػـ األس ػػدء ػػكؿ فػ ػرة س ػػدر س ف ػػمدة ا خ ػػالؽ

(اإلثالـ) كفمدة إجسمر ة

األفدارس األ رك ة (األن ف  ،)ُِّ :ُِٗٗ :كس د ىذه األجيكد األ

سذأليم

أرسكػػمف كتزسػػو حثػػإ األثػػمتة األث مث ػ ة األ رك ػػة حثػػإ األفكاجيػػة األ ثفمن ػػة األكفمأل ػػة أبػػستت اػ ػ تزاب
األث مث ػ ة األ رك ػػة كثيػػم قر سػػم فػػف فن ب ػؼ األثػػس نمت

ػػرؼ سأىف ػػة اإلثػػالـ فػػف جيػػة كأف تػػزب

األثالفة األكطن سق مدة أرسكمف عد أبسح األففثؿ األػرئ س ألث ػمر اإلثػالف ل كستثػكؿ أكاخػر األثػس نمت
أ أح أف اإلثالـ ك مطفة كىك ة كمف فقسكال فف األفؤثثة األث مث ة كفظير ألإلرادة األش س ةل كألـ كف
ىنمؾ فف أتد أف نكر ذألؾ ت إ

األفجثس األ ثكرم األتمكـل األذم ثفل إتدل فيفم و ى إحمدة

األكفمأل ػػةل ك ن ػػمدم سأ ػػركرة األ ػػكدة إأل ػػإ األ ثفمن ػػة األف ش ػػددة األ ػ ػ كمن ػػت ػػ األفمأػ ػ  .ق ػػد ك ػػمنكا أم
األ ثكر درككف األيك ة اإلثالف ة ألش ب سث نثسة األفثثف ف و ٖٗ( %اتفد.)ِّْ :ُٗٗٗ :
ػ

كعد سث األبراع حثإ األيك ة س ف اإلثالـ كاأل ثفمن ة األ رك ة األفم رسة األف مد ة ألإلثالـ ذرك و

رك ػػم أكاخػػر األثػػس نمت كعس ػػؿ إنقػػالب أ ثػػكؿ َُٖٗل تػ ف كػػمف فػػال ف اػ راؾ شػػمىدكف ػ ٖ

ن ثػػمف َُٖٗ سرنػػمفج ثفز ػكن حػػف بػػالة ذكمر ػػة فنقكألػػة فػػف جػػمفع اثػ نسكؿل كحنػػدفم نػػمدل اإلفػػمـ

األبػػالة حثػػإ ركح فبػػطفإ كفػػمؿ (رفػػز األ ػػداء ألإلثػػالـ ػ

رك ػػم) بػػدر بػػر تمت اث ػ نكمر فػػف

األفبػػث فل كفػػع أف األ ثفز ػكف عػػمـ س كعػػؼ األسػػث ألخػػالؿ ث ػكان إػػال أف األتػػمدث ىػػز رك ػػم فػػف أثمث ػيمل
كعػػمؿ األجن ػراؿ كن ػػمف ا فػػر ف رئ ػ س أركػػمف األج ػ ش األ رك ػ

كفيػػم ػ س ػػمف أذ ػػع ػ األ ثفز ػػكف حقػػب

األتػػمدث فسمش ػرة "إف ألػػدل األق ػكات األفثػػثتة األ رك ػػة األقػػكة ألقطػػع ألثػػمف كػػؿ فػػف تػػدث أػػد أ ػػم كرؾ
األ ظ ـ" (رأكاف.)ُِٗ :ََِٔ :
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ػ حػػمـ َُٖٗ حقػػد تػػزب األثػػالفة فػػؤ فر شػ س م تػػت شػ مر (أنقػػذكا األقػػدس) كر ػػت ػػو

اإلحالـ األخأراءل كظيرت دحكات إلعمفة دكألة إثػالف ة ػ

رك ػمل كسػدا آنػذاؾ أف األتركػة اإلثػالف ة

أخػذت فػػرد ك ثػ كألد أليػػم تجفػػم جد ػػدال كألػػـ كػػف األػػزفف فكا ػػم ػكػال األفربػػة ثػػمنتة قػػمـ األجػ ش حثػػإ
األفكر سمنقالب حثكرم ك ـ تؿ ا تزاب كفف س نيم طس م تزب األثالفة األكطن ل ك ركزت األثثطة

فجثػػس اػ فف األقػػكف ل كع ػػدت األتر ػػمت األ مفػػة كألػػـ ثػػفح سػػدخكؿ اإلن خمسػػمت حػػمـ ُّٖٗ إػػال سثالثػػة

أت ػزاب كفػػم فػػر سمألفستػػث ا ػ كؿل ت ػػث ػػمز أكزاؿ كرغػػكت كتػػزب األػػكطف ا ػ ـ ػ
كظثت األت مة األث مث ة ػ

األمرب
اكزاؿ

ثػػؾ اإلن خمسػػمت

رك ػم حثػإ فػم سيػم فػف عثػؽ كحػدـ إثػ قرار ككػمف كبػؼ اكزاؿ سأنػو ثػف ر

رك مل كىك األذم كمف فرشح تزب األثالفة األكطن

رة ثػمسقة حػف كال ػة أزف ػرل ػكألإ

نك فسر ُٖٗٗ رئمثة األجفيكر ةل كعسؿ كأل و األرئمثة س كـ كاتد نظفت طمألسمت جمف ة أنقرة

فظمىرة كس رة اش رؾ يم َََٓ طمألسة إت جمجم حثإ فنع األتجمب

األجمف مت األ رك ة سثسب عرار

فػف األفتكفػة األدثػ كر ة األ ث ػم كأتػدثت ىػذه األفظػػمىرة أثػ ار كس ػ ار ػ األشػمرع األ ركػ ت ػث رأل األػػس ض

كرل آخػركف أف اإلن خمسػمت األفثت ػة
أف األظيكر األفكثؼ ألثفتجسمت ىك فف عس ؿ األ خط ط األث مثػ ل أ
حػػمـ ُٖٗٗ كاأل ػ أظيػػرت األ ػػمر اإلثػػالف

ػ خفػػس سثػػد مت كػػمف سثػػسب ىػػذه األفظػػمىرةل ك ػ حػػمـ

ُِٗٗ كمنت األففمجئػة كس ػرة ػ األكثػط األث مثػ األ ركػ ألفػكز أكزاؿ األكس ػر ػ االن خمسػمت ألككنػو ال
تفؿ أ كم انر ف طر ة أد اإلثالـ (األفج فع.)ِٕ :ََِٕ :
كػػمف اع ػراب األتركػػة اإلثػػالف ة فػػف األثػػثطة ػ ىػػذا األكعػػت إع ارسػػم تك فػػم فث ػ ندا إألػػإ عمحػػدة

اج فمح ة عك ةل ككمف كجكد األرئ س كرغكت أكزاؿ
حمفال فيفم ثيؿ

األتكػـ سأ كػمره غ ػر األف طر ػة جػمه اإلثػالف ف
ػ أزفػة عثس ػة ففمجئػة ػ ُّٗٗ ُٕ/ْ/عسػؿ

قك ة فكعفول إػال أف أكزاؿ ػك

أف كفؿ رة رئمث و ك كألإ األتكـ فف س ده ثث فمف د فر ؿ .كفع نػمف األشػ كر اإلثػالف
كث ػ مدة تػػزب األر ػػمه إن خمس ػػم حثػػإ حمبػػف

ػ

رك ػم

رك ػػم أنق ػرة كاثػػطنسكؿل كتػػدت أت ػزاب األ ف ػ ف كاأل ثػػمر

أػػده أل ثػ ط ع فكاجي ػػول كحثػػإ األ كػػس تقػػؽ األتػػزب ػػك از كس ػ ار ػ إن خمسػػمت ُْٗٗل كىػػك فػػم أعثػػؽ

ا تزاب األفخ ثفةل سػدا س أػو خمطػب األجفػمى ر حػف طر ػؽ ػ ح ف مىػد أل ػدر س األقػراف األكػر ـل كػمف
نجمح تزب األر مه

اإلن خمسمت األسثد ة ك أك ده األ فث سأنػو تػزب نظ ػؼ كعر ػب فػف األيفػكـ األ مد ػة

ألثنػػمسل ركار قػػمءه سمألخػػدفمت ػ األسثػػد مت األ ػ

ػػمز يػػم دكف فرعػػة س ػ ف األنػػمس خطػػكة كاث ػ ة ألألفػػمـ

ركان قؿ فف شرح ة األفثجد إألإ شرح ة األفج فع سيدكء كعكة كثسػمتل تقػؽ شػ س ة كس ػرة رغػـ فػم كاجيػو
فف تفالت أل شك و أدائو كاأل قث ؿ فف أىف و ك جثت ىذه س بك ت األجفمى ر ة ألثتزب االن خمسػمت
األسرألفمن ة حمـ ُٓٗٗل ت ث تبؿ حثإ ُٖٓ فق د فف َٓٓ ف قدال كتبؿ
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االن خمسمت األسثد ة

األجزئ ة األ

جرت

ذألؾ األ مـ حثإ ّّ %فف ا بكات كأحقب ىذا األفكز األكمثح ألثر ػمهل اني ػمر

األتككفة اإلئ ال ة س ف تزس األطر ؽ األقػك ـ كاألػكطف اػ ـل ك تػمألؼ األجف ػع أػد كبػكؿ تػزب األر ػمه
ألثتكػػـل يػػد األ ػرئ س د ف ر ػػؿ إألػػإ منثػػك ش ػ ثر زح فػػة األطر ػػؽ األقػػك ـ أل شػػك ؿ األػػك ازرة فشػػثتل كعػػدـ
األر ػػمه فثفػػمت ػػد نيم سمألفثػػمدل كتبػػؿ حثػػإ فكا قػػة فػػف األسرألفػػمف حثػػإ إج ػراء تق ػػؽ تػػكؿ فف ثكم يػػم

األشخب ة .أفم فث كد أل فمظ زح ـ تزب األكطف ا ـ ثجأ إألػإ ت ثػة األفتكفػة األدثػ كر ة األ ث ػمل كاأل ػ

إث ػ طمع األتب ػػكؿ فني ػػم س ػػدـ دثػ ػ كر ة إع ػ ػراع األثق ػػة حثػػإ تككف ػػة أرسك ػػمفل ػ ػأدل ذأل ػػؾ إأل ػػإ كأ ػػإ

ث مث ػ ة فػػع إب ػرار حن ػػد حثػػإ حػػدـ ب ػ كد أرسكػػمف ألرئمثػػة األػػكزراءل ألكػػف األتػػزب أدار ىػػذه ا زفػػة
ستكفػػة كخس ػرة حمأل ػػةل كػػمف أف أحثنػػت ش ػ ثر عسكأليػػم ألإلئ ػػالؼ األث مث ػ ف ػػول كاأل نػػمكب حثػػإ األرئمثػػة

ألػػذألؾ أبػػسح أرسكػػمف أكؿ إثػػالف

بػ د إألػػإ عفػػة األثػػثطة األث مث ػ ة ػ األ بػػر األتػػد ث ػ األشػػرؽ

ا كثط حف طر ؽ االن خمب (أردخمف.)ِٗ-ِٕ :ََِٕ :
ثانيا :أبعاد التنوع في العمل اإلسالمي :ألقد أخػذ األ فػؿ اإلثػالف

ػ

رك ػم أخػذ فكمنػو س ػد

نكػػر األقػػمدة األجػػدد ألإلثػػالـل كاأل فػػؿ حثػػإ إدخػػمؿ األ ثفمن ػػة ػ أنػػكؼ األف ػكاطن ف تػػت طمئثػػة األقػػمنكف

األذم ثف أليذه األمم ةل عمفت حندىم األجفمحة اإلثالف ة س شك ؿ ا تزاب كاألتركمت اإلثػالف ةل كىػذه
األتركػػمت أخػػذت نػػمفإ ت ػػإ أبػػسح أليػػم شػػأف كس ػػر حثػػإ األثػػمتة األ رك ػػةل ك ىف ػػة ىػػذا اػ فر ننػػم

ثن نمكؿ ىذه ا س مد األ نكح ة

قر ف رح فل كحثإ األنتك األ مأل :

أ -مرحمة انفراج التيـار اإلسـالم :كمنػت سدا ػة اػالنفراج سمألنثػسة ألث ػمر اإلثػالف األ ركػ ثػنة
(ُّٓٔىػ ػ ُْٓٗـ) حنػػدفم ثػػفح األنظػػمـ س ػػدد ا ػ تزابل ظيػػر حثػػإ األثػػمتة األتػػزب األػػد فقراط ل
أل ن ػػم س ت ػػزب األشػ ػ ب األ ػػذم أثث ػػو أ ػػم كرؾ ركات ك ػػر األث ػػثطة كألف ػػدة (ِٕ) ث ػػنةل ركاثػ ػ طمع األت ػػزب
األ ػػد فقراط أف تب ػػؿ حث ػػإ غمألس ػػة فقمح ػػد األسرألف ػػمفل كك ػػمف ب ػػك ت اػ ػ راؾ أل ػػو نكم ػػة ػ ػ ت ػػزب

ػمد نرال غ ػػر أف ىػػذه األ كجيػػمت األث مث ػ ة
األش ػ بل كأبػػسح األنشػػمط اإلثػػالف
ففكنػػم س ػػد أف كػػمف يفبػ ى
ن
األجد دة د ت األج ش ألثق مـ س نقالب حثكرم (ِ ذم األتجة ُّٕٗىػ ِٕ فم ك َُٔٗ) سمح سمره
األتمف ألفسمدئ أ م كرؾ األ ثفمن ةل ك ـ إحداـ "حدنمف فندر س" رئ س األكزراء

ىذا االنقالبل ك كألإ

تكػالت إج فمح ػػة ركاع ب ػػمد ة كس ػ ػرة ػ ػ
ألق ػػد ش ػػيدت ػ ػرة األثػ ػ ن مت ػ

رك ػػم؛ ت ػػث ار ف ػػت

عمئد االنقالب "جفمؿ جكرث ؿ" رئمثةى األدكألة كاألك ازرة كك ازرةى األد مع( .نك ؿ.)ّٖ :ََُِ :
األدخكؿ ك م رت س ض أنفمط األت مة .أفم

األفثقف ػ فل كظيػػر ػ

األفجمؿ األث مث

ن شرت ا تزاب األ ثمر ة

ثػػؾ األف ػرة كجيػػمت ث مث ػ ة إثػػالف ة حثػػإ األثػػمتة ػ

بفكؼ

رك ػػمل ظيػػر األفينػػدس

اإلثػػالف "نجػػـ األػػد ف أرسكػػمف"ل ثػـ كػػمف األظيػػكر األقػػكم رسكػػمف حػػمـ (ُّٖٗى ػ ُٗٔٗـ) ت ػػث ػػمز
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ػمر
ػر كان ب نا
ػكز كس نا
كفرشح فث قؿ حف دائرة عكن ػةل كفػم فػر ثػمسقم ف قػؿ األبػكت اإلثػالف ل كػمف نا
ثمتقنمل ألكف عكة األج ش أس د و حف فنبسو( .األن ف )ّّ- :ُِٗٗ :
نمفج ػػو
ك ػ ػ ح ػػمـ (َُّٗى ػ ػ َُٕٗـ) أث ػػس أرسك ػػمف ت ػػزب األنظ ػػمـ األ ػػكطن ل األ ػػذم ف ػػز سر ي

سمألرغسػػة ػ

كط ػػد األ العػػمت فػػع األػػدكؿ األقر سػػة فػػف رك ػػم مر خفػػم كثقم فػػمل كسػػدأ ػ نقػػد تػػزب األ داألػػة

كاألش ػ ب األجفي ػػكرم .كفػػف قػ ػ أر األس ػػمف األ أث ثػ ػ ألثتػػزب ػػرل ك ػػؼ كمن ػػت األتركػػة ثػ ػ ج ب ألثنظ ػػمـ

األقمنكن ل كػال تػمكؿ أف خػرج حث ػو ت ػإ ال قػع تػت طمئث ػو .ك ػ األ ػمـ األ ػمأل أعػمـ األتػزب فػؤ فره

دئم األتفؿ سمألنش د األكطن ل كاخ ر "أرسكمف" أف ننم ألثتزب.
األثنكم ا كؿل فس ن
كع ػػد ح ػػمنإ األنظ ػػمـ األث مثػ ػ

ػػ

رك ػػم ف ػػف أزف ػػمت ت ػػمدة أل ػػـ فث ػػح األتككف ػػمت األف معس ػػة ػ ػ

ف مألج يم ألذألؾل ففم أدل إألإ أف عمـ األج ش س نقالب فر ذكره( .األف كف .)ّْ :ََِٕ :
حمـ (ُِّٗىػ

ُِٕٗـ) أثس " ر د فالف" تزب األثػالفة األػكطن ل كىػك تػزب تفػؿ

كجيمت إثالف ةل كسق أرسكمف األظؿ ت إ ال يبمدر نشمط األتزب كم رهل كس د رة عث ثػة خػمض
األتزب اإلن خمسمت األسرألفمن ة ركاث طمع أف تقؽ األفركز األثمألث ن مئجيم س د أف تبؿ حثػإ (ْٗ)
فق ػ نػدال كدخػػؿ ػ تككفػػة إئ ال ػػة فػػع تػػزب األش ػ ب األجفيػػكرمل ك أػػفف سرك ككػػكؿ اإل فػػمؽ س نيفػػم
فسمدئ ىمفة فنيم إطػالؽ األتر ػمتل كتر ػة األبػتم ةل كاأل فػك حػف األثػجنمء األث مثػ ف .ك ػكألإ أرسكػمف

فنبػػب نمئػػب رئ ػ س األػػكزراءل كجنػػإ اإلثػػالـ فػػف كراء ىػػذا األ تػػمألؼ فكمثػػب كس ػرةل فنيػػم :ػ ح حػػدد
كس ر فف فدارس ا ئفة كاألخطسمءل ك در س فمدة ا خالؽ كفمدة إجسمر ةل ككمنػت أحظػـ إنجػمزات ىػذه

األك ازرة نجمح أرسكمف

إعنمع ع ػمدة األجػ ش األ ركػ سػ نزاؿ عكا يػم ػ جز ػرة عسػرص ركات ػالؿ أكثػر فػف

ثثثيػػمل ككػػمف األػػدا ع كراء ذألػػؾ ىػػك كعػػؼ األفػػذاسح األ ػ

األقسمربة .كا خذ أرسكمف ىذا األقرار

ر كسيػػم األ كنػػمن كف األقسمربػة ػ تػػؽ األفثػػثف ف

ظؿ غ مب رئ س األػكزراء األ ركػ أجمك ػد حػف األسػالدل كتبػثت

األػػك ازرة س ػػد ىػػذا األقػرار حثػػإ أ ػػد شػ س كس ػػرل كألفػػع نجػػـ "أرسكػػمف" ػ ثػػفمء األث مثػػة األ رك ػػةل كألفػػع

ف و اإل جمه اإلثالف األف فثؿ

تزب األثالفة األكطن

(األفج فع.)ّٓ :ََِٕ :

ككػػمف ألثنجػػمح األػػذم تققػػو تػػزب األثػػالفة األػػكطن أثػػر سػػمأل
نمف األفد اإلثالف

ُٖٖٗ.)ِٔ :

األسالدل م ي ثت أزفة ث مث ةل كاث قمؿ أرسكمف كفؤ دكه فف األػك ازرة (سمشػك ؿ:

كػمف أرسكػػمف ػ فكعفػػو األتػمزـ فػػف عأػ ة اػإلنزاؿ األ ركػ

كاألقأم م األ

ػ

بػػمحد األفخػػمكؼ فنػػو كفػػف

شمثول كذألؾ ف األش ب األ رك

ػ عسػػرص خمطػب األشػ ب األ ركػ

سر جز رة عسرص جزنءا فنول عمفت سر طمن م س فك ف
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األ كنمن ف فنيم ت إ بستكا أكثر ةل كاألف ركؼ أف األجز رة ال س د إال ثػ ة ك ثػكف رات حػف األفػكانئ

ت ف س د حف األ كنمف أكثر فف ث فمئة ك ثكف ر (األن ف )ِٕ :ُِٗٗ :ل ىذا كعد ائ ثؼ

األ رك ةل

(ُّٓٗى ػ

تزب األثالفة األكطن فػع تػزب األ داألػة ػ تكػكف

ُٕٓٗـ) ك(ُّٗٗ

ُٖٕٗ)ل

ككػػمف أرسكػػمف شػػمؿ فنبػػب نمئػػب رئ ػ س األػػكزراءل ك سنػػإ األتػػزب ػ ىػػذه األف ػرة عأػػم م ذات طػػمسع

اع بػػمدم نفػػكمل أبػػر األتػػزب حثػػإ األق ػػمـ ستفثػػة ألثبػػنمحمت األكسػػرل خمبػػة ػ فجػػمؿ ا ثػػثتة
األثق ثةل ػم ح ػ حػمـ (ُّٔٗى ػ

ُٕٔٗـ)ل أكثػر فػف فمئػة فؤثثػة بػنمح ة كسػرلل كحفػؿ حثػإ

إبػػدار عػػمنكف ي ثمػ األفكائػػد األرسك ػػة حثػػإ األقػػركض األزراح ػػةل ك ػػـ إتػػالؿ ز ارحػػة األتسػػكب فتػػؿ ز ارحػػة
األدخمفل ككزع آال نم فف األج اررات األزراح ة حثإ األفالت ف (األن ف )ِٖ :ُِٗٗ :ل ك حمـ (ََُْ
ىػ

رك مل قمـ األج ش سمنقالب حثكرمل كثػ طر

َُٖٗـ) ظيرت دحكات إلعمفة دكألة إثالف ة

األ ثكر كف حثإ األثثطة األث مث ةل ك ـ تؿ اػ تزاب كفػف س نيػم تػزب األثػالفةل ك ركػزت األثػثطة ػ
ثؾ األف رة (ََّٔ) تكـ سمإلحداـل كع دت األتر مت األفخ ثفة.

د فجثس ا فف األقكف ل كنفذ

ألقػػد كاجػػو عػػمدة االنقػػالب ا ػ خ ر أزفػػة تق ق ػػة؛ يػػـ ر ػػدكف اث ػ خداـ اإلثػػالـ ألفقمكفػػة األفػػد
األش كح ل ك ػ نفػس األكعػت خشػكف فػف نػمف األفػد اإلثػالف

ػ األشػمرع كاألت ػمة األث مثػ ة األ رك ػةل

إثالفم مس نم ألثنظمـ كأل س فنم نثم ألو (األن ف .)ِٗ :ُِٗٗ :
كحثإ تد س ر األس ض يـ ر دكف
ن

كحندفم سدأت األت ػمة األث مثػ ة ػكد ألثسػالد ػدر جفم أثػس " كرجػكت أكزاؿ" تػزب األػكطف اػ ـل

كاألف ػػركؼ أف أكزاؿ فين ػػدس كيرس ػػمئ كأل ػػد ح ػػمـ (ُّْْٔى ػ ػ

ُِٕٗـ)ل ك ف ػػع سخسػ ػرة حمأل ػػة ػ ػ

اء كػػمف ػ رئمثػػة
األشػػئكف االع بػػمد ة كاألث مث ػ ةل كرغػػـ ذألػػؾ ػ ف األتركػػة اإلثػػالف ة ػ حيػػده –ث ػك ن
رئمثة األجفيكر ة -كمنت ف ع ستر ة أكسرل ركات ثت فثمتة أكسر األث مثة كاألشػمرع
األكزراء أك
األ رك ل أكزاؿ كمف رل ا ثثفة األف دألة ك طمر أ د كألكج ألثتػد فػف طػرؼ ا م كرك ػةل كخكنػم فػف
طػػرؼ س ػػض اإلثػػالف ف كنفػػك ا كػػمر األف طر ػػة س ػػد نجػمح األثػػكرة اإلثػػالف ة ػ إ ػرافل ألػػذألؾ ىىسينػػإ

ث مثػػمت إثػػالف ة ف دألػػة فقمرنػػة سثػػمسق ول ػػدحـ األفػػدارس األ ػ يخػ اػرج ا ئفػػة كاألخطسػػمء أل بػػؿ نثػػسة

خر ج ي ػػم إأل ػػإ َِ %ف ػػف خر جػ ػ األف ػػدارس األف كث ػػطةل كف ػػم ث ػػفح سمأل ػػدحكة اإلث ػػالف ة ػ ػ اإلذاح ػػة

فجرنفػػم عسػػؿ ذألػػؾل كثػػفح سق ػػمـ فؤثثػػمت
كاأل ثفز ػػكفل كثػػفح ألثف ػػمت سمر ػػداء األتجػػمب س ػد أف كػػمف ي
ا كعػػمؼل كفػػم ثػػفتت األث مثػػمت االع بػػمد ة األ ػ سنمىػػم سكجػػكد شػػركمت كفشػػركحمت إثػػالف ةل كفػػم
ثفح سنشمط راسطة األ مألـ اإلثالف
أدت األظػػركؼ األ ػ

(َُّْىػ ػ

رك م (أردخمف.)ّٔ :ََِٕ :

ػػمن فنيػػم األ ػػمر اإلثػػالف

ػ

رك ػػم إألػػإ أث ػ س "تػػزب األر ػػمه" حػػمـ

ُّٖٗـ) ككػػمف "األنظػػمـ األ ػػمدؿ" ىػػك حن ػكاف األسرنػػمفج األػػذم طرتػػو األتػػزبل كىػػك ػ
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فأػػفكنو ن ػ األنظػػمـ اإلثػػالف  .ككػػمف ىػػذا األنظػػمـ األ ػػمدؿ ألثتػػزب يػػدؼ إألػػإ إألمػػمء األ ثفمن ػػة ػ
رك ػػم كاأل ػ

خ ثػػؼ حػػف األ ثفمن ػػة األمرس ػػة األ ػ

ق بػػر قػػط حثػػإ بػػؿ األػػد ف حػػف األث مثػػة كأل ػ س

فتمرسػػة األػػد ف .ككػػمف أرسكػػمف ػػرل أف األد فقراط ػػة كث ػ ثة كأل ثػػت غم ػػة؛ يػ

يػػدؼ إألػػإ إعمفػػة نظػػمـ

األثػ مدة ركاذا شػػثت ػ ذألػػؾ ػػال ع فػػة أليػػمل ككػػمف ىػػذا ىػػك األخطػػمب األث مثػ األػػذم خػػمض سػػو أرسكػػمف
اإلن خمسمت س د ذألؾل ث طمع اإلن خمسمت األفتث ة حمـ (َُُْىػ ُٖٗٗـ) أف تبؿ حثإ
خفس سثد متل أفم كزه األكمثح كمف

حمـ (ُُّْىػ

ُِٗٗـ)ل ككػمف ففمجػأة كس ػرة ػ األكثػط

األث مثػ األ ركػ ل كدحػت ىػذه األن ػمئج أرسكػمف إألػإ فطمألسػة رئػ س األػكزراء "ثػث فمف د ف ر ػؿ" سمالثػ قمألة
األف ٍفثًس ( نك ؿ.)ّٕ :ََُِ :
ركاتالؿ األنظمـ األ مدؿ فتؿ األنظمـ ي
ألقد سدأ تزب األر مه كاإلثالف كف ق رسكف فف األثثطة

ىدكء كسطءل فؿ حثإ خثؽ عمحدة

إج فمح ة عك ة ألول كثمحده حثإ ذألؾ إنشممؿ األفؤثثة األ ثكر ة األ رك ة كاإلئ الؼ األتككف سفكاجية
تزب األ فمؿ األكردث من كزح فو "حسد اهلل أكجػالف"ل مثػ ثفر تػزب األر ػمه ذألػؾ اػ فر ػ إحالنػو أنػو

أػػم كجػػكد األ ػرئ س " كرجػػكت
ػر ض األ نػػؼل كأنػػو ألػػف خػػرج حثػػإ خػػط األدكألػػة كث مثػػم يمل كثػػمحده أ ن
أكزاؿ" األتكـ سأ كمره غ ر األف طر ة جمه اإلثالف ف ( .رأكاف.)ُُٗ :ََِٔ :
كأفمـ اإلدارة األفنظفة ألثتفثة األث مث ة األ ػ عػمـ سيػم األر ػمه ألفكاجيػة خبػكفة ا عك ػمءل ر ػت
ش ثر األ ار ة األس أمء ت إ كعؼ األتزب حف ػ ح فثفػمت ثػمدىمل كأحثنػت عسكأليػم اإلئ ػالؼ األث مثػ

فع األر مهل حثإ أف كألإ أرسكمف رئمثة األػك ازرةل ك كػكف األػك ازرات األث مثػ ة األثػ مد ة فػف نبػ ب تػزب

األطر ؽ األقػك ـل ك ػ (بػفر ُُْٕى ػ

كن ػك ُٔٗٗـ) شػكثت ك ازرة ائ ال ػة حثػإ أرثػيم نجػـ األػد ف

األف رة األ

كألإ يم األػك ازرة كىػ حػمـ كاتػد أف خفػض د ػكف رك ػم فػف

أرسكمف .كاث طمع أرسكمف

دكػالرل كعػػمد ث مثػػة نمجتػػة داخثفػػم كخمرجفػػم س ػ نػدا حػػف األ شػػدد
دكػالر إألػػإ (ُٓ) فث ػػمر ػ
(ّٖ) فث ػػمر ػ
كاأل طػػرؼل كىػػذه األث مثػػة فػػد األكاعػػع ػكػال س ػػد حنػػول إػػال أف األفؤثثػػة األ ثػػكر ة رأت ػ نجمتم ػػو
رك ػػم –كحثػػإ أرثػػيم األقأ ػ ة

ػر كس ػ نػرال خمبػػة أنػػو إع ػػرب فػػف س ػػض األقأػػم م األشػػمئكة ػ
األكس ػرة خطػ نا
األكرد ة -ألتثيمل كسدأت ع مدة األج ش تفثة طي ر ألإلثالـ ػ بػفكؼ األجػ شل ك كج ػو إن قػمدات
الذحػػة رسكػػمف أزفػػت ا كأػػمع األث مث ػ ة ركات قنػػتل كأفػػمـ ذألػػؾ ألجػػأ أرسكػػمف إألػػإ إج ػراء إن خمسػػمت
فسكرةل ثـ عدـ إث قمأل و فف رئمثة األتككفة س د أعؿ فف حمـ (اتفد.)ِّٔ :ُٗٗٗ :
ػكػال خف ػػإ أف األنخس ػػة األث مثػ ػ ة ػ ػ

رك ػػم كا ق ػػت حث ػػإ بػ ػ كد األر ػػمه ألثث ػػثطة إلثس ػػمت ش ػػثو

كاالأل فػػمؼ حث ػػو كت ػػإ فقػػد ش ػ س ول إػػال أف أرسكػػمف كػػمف ػػدرؾ عكاحػػد األث سػػة األث مث ػ ة ك تػػرؾ فػػف

خالأليػمل فػدرنكم األ كازنػمت األث مثػ ة األ ػ

تػ ط سػول ػنجح ػ أعػػؿ فػف حػمـ ػ
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تق ػؽ إنجػػمزات زادت

فف رب ده األش س كاألث مثػ ل ألػذألؾ رأل فنم ثػكه أػركرةى إعبػمئو حػف فكع ػو رغػـ ى ػمؼ فئػة أألػؼ

شمب رك أفمفو

فد نة عكن ة" :نر د اإلثالـ".

ب -مرحمــة العمــل التنــوعي اإلســالمي :فػػم نػػذىب إأل ػػو ىنػػم سمأل فػػؿ األ نػػكح ىػػك األ نػػكع ػ
س ػػمدؿ أدكار حف ػػؿ األ ػػمرات اإلث ػػالف ةل كاأل ػ ػ

ػ ػراكح سػ ػ ف فيمدن ػػة األنظ ػػمـ أك األ تم ػػؿ حث ػػإ عكان ن ػػو
أفمكف األ فؿ

األكأ ة األفكجية ألبمألح األ ثفمن ة أد األفظمىر كاأل مرات اإلثالف ةل ككذألؾ األ نكع

األذم نطثؽ فف خالألو األ مرات اإلثالف ة إألػإ عثػب األفج فػع األ ركػ ل ألػذا كحنػد األتػد ث حػف األ ػمرات

اإلثالف ة األ

فثثيم ا تزابل ننم نجد أف تزب األ داألة كاأل نف ة ىػك إف ػداد ألتػزب األفأػ ثة كتػزب

األفأػ ثة ىػػك إف ػػداد ألتػػزب األر ػػمه اإلثػػالف سق ػػمدة نجػػـ األػػد ف أرسكػػمفل ت ػػث إثػ طمع ففكػػرك كحثفػػمء
األتركػػمت اإلثػػالف ة األ ػػمط فػػع كاعػػع األنظػػمـ األ ثفػػمن

ػ

رك ػػم كاأل تم ػػؿ أت منػػم حثػػإ ع ػكان ف ىػػذا

األنظػػمـ حنػػد إغالعػػو ألػػألتزاب كفن يػػمل كذألػػؾ حػػف طر ػػؽ كػػك ف تػػزب آخػػر سنػػإ ث مثػػمت األتػػزب
األفتظكرل كمف أليػذا ا ثػثكب حػدة ثػثس مت كفآخػذل ألكػف سنظػرة شػفكأل ة إثػ طمحت األتركػة اإلثػالف ة
رك م األ قدـ كان زاع شرح ة جفمى ر ة (نك ؿ.)ّٓ :ََُِ :
إف رج ػػب ط ػػب أردكغ ػػمف رئػ ػ س األ ػػكزراء األت ػػمأل ل

س ػػر أت ػػد أى ػػـ زحف ػػمء ك ففك ػػرك األترك ػػة

اإلثػػػالف ة كاث ػ ػ طمع أف كظػػػؼ ألسمع ػػػو كتنك ػػػو األث مث ػ ػ ة ػ ػ ر ػػع رب ػ ػ د األترك ػػة اإلث ػػالف ة س ػ ػ ف
األجفػمى رل ألقػد عػدـ أردكغػمف فػف نفثػو نفكذجػم حفث ػمن ألثقمئػد األفث ػزـ األػذم ال ػد ر كجػو ألثتداثػةل يػك
ث مث فتنؾ حثإ فث كل األ مألـ ألـ نسطح ألث مثمت سكش كسػمع عػمدة األ ػمألـ األثمألػثل كخبكبػم ػ

عأػػم م فث ػػؿ األ ػ ػراؽ ك ثثػػط ف كغ رى ػػمل ك إع ب ػػمدم سػػمرع إثػ ػ طمع سفش ػػمركة فجفكحػػة ف ػػف األخسػػراء
كاألففكر ف

تزب األ داألة كاأل نف ة إ جمد تثكؿ ألف أالت إع بػمد ة كاجيػت رك ػم حثػإ فػدل حقػكد

فثؿ :األ أخـ كا ف ة كأ ؼ األسنػإ األ ت ػةل كاأل رك ػز حثػإ األطسقػمت األفق ػرة األفيفشػة ػ

رك ػم كىػـ

أغثس ػػة األثػػكمف كىػ األ ػ كمنػػت تثػػب دائفػػم ألػػألتزاب األ ثفمن ػػة األ ػ كمنػػت ػػمجر ػ تمجػػة ك قػػر
ىؤػالء األفقػ ػراءل ا ػػآلف أب ػػستكا أكث ػػر كح ػػم ك ػػأثركا س ػػمألفكر اإلث ػػالف األكث ػػط ل كأح ػػدت ألي ػػـ ركتي ػػـ
ػ

اإلثالف ة س د ثفمن ف حمـ فف األ و

بتراء حثفمن ة أ م كرؾ (غزاأل .)ُْ-ُّ :ََِٕ :

األفثفػػت ألنظػػر ىػػك أف األتركػػة اإلثػػالف ة سػػدأت فػػف األفثػػمجد كاألفػػدارس األد ن ػػةل كان قثػػت إألػػإ
فؤثثػمت فج ف ػة ال تككف ػةل ثػـ إألػإ فؤثثػمت إع بػمد ة ركاحالف ػةل إألػإ أف كبػثت إألػإ األسثػد مت

كاألسثػػد مت ػ

رك ػػم ف ػػع سبػػالت مت خدفم ػػة ركادار ػػة كس ػرةل ك قػػدـ خػػدفمت (األمػػمز األطس ػ كاألفػػمء

ككثػػمئط األنقػػؿ األ مفػػة كا نفػػمؽ كاألجثػػكر كاألفخػػمسز كاألفك سػػمت كاألفيرجمنػػمت كاألتػػدائؽ كا ث ػكاؽ ػ

داخػػؿ األفػػدف) كعػػد تػػمز اإلثػػالف ف حثػػإ أكسػػر األسثػد مت فثػػؿ سثد ػػة إثػػطنسكؿ األ ػ
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قػػدر حػػدد ثػكمنيم

بُٓ فث كف نثفةل إأم ة إأل سثد ة األ مبفة أنقرة كف ظـ األفدف ا خرل (تثف-ُّٖ :ََِٔ :
ُْٖ)ل ككمنػػت األسثػػد مت ىػ اإلخ سػػمر ألإلثػػالف ف ػ

رك ػػم كسػمألرغـ فػػف األفأػػم قمت فػػف األفخػػمسرات

كاألج ش كاألسرألفمف كا تزاب األ ثفمن ةل إث طمحت األسثد مت

حيد اإلثالف ف قد ـ نفكذجم رائ م

األ ػػدؿ كاأل نف ػػة األتق ق ػػة كاأل م ػػر األج ػػذرم ركاح ػػمدة األكج ػػو األتأ ػػمرم اإلث ػػالف ألثف ػػدف األ رك ػ ػةل سسن ػػمء
األفثمجد كاإلى فمـ سيم كنشر األثقم ة اإلثالف ة حسػر فجػالت كك ػب كفيرجمنػمت إج فمح ػةل كاالت فػمؿ
سمألفنمثسمت اإلثالف ة ركات ػمء دكر األػد ف ػ

رك ػم ففػم أحطػإ األتركػة اإلثػالف ة شػ س ة كاثػ ة ت ػإ

بفكؼ فؤ دم فركج ا كمر األ ثفمن ة (نك ؿ)ٓٔ-ٓٓ :ََُِ :ل كمنػت األسثػد مت ىػ خطػكة

فيفة ألألفمـ س جمه األكبكؿ إألػإ األسرألفػمف ككبػكال إألػإ رئمثػة األػكزراءل رك ػم خ ثػؼ فمفػم حػف سػمع

األدكؿ اإلثالف ةل مأل ثفمن ة ا م كرك ة سيم جذرت كأبستت فع فركر األكعت ف فش ة

كؿ فنمت

األت مة ك فتف ة فف عمدة أركمف كجنراالت األج ش األفدحكف ف فف إثرائ ؿ كأفر كم.
ا ػ تزاب األ ثفمن ػة ى ػ عسثػػة األج ػ ش األث مث ػ ل األج ػ ش كاألفخػػمسرات ىف ػم أعػػكل فؤثث ػ ف ػ

رك مل ك مفثكف فع ػمأل ـ أ ػم كرؾ حثػإ أنيػم ىػ أكؿ كآخػر شػئ ػ ىػذه األػدن مل كىػ األ ػ رسطػت
فب ػػمألح اإلح ػػالف ف كاألفثقفػ ػ ف كرج ػػمؿ أحف ػػمؿ أ ػ ػراؾ سمألفؤثث ػػة األ ث ػػكر ةل ك جف ػ ػ يـ ف ػػع جن ارػػالت

األج ش سفبمألح إع بمد ة ككظ ف ةل كفػمرس كفػمزاؿ فػمرس األجػ ش كاألفؤثثػة ا فن ػة ث مثػة إرىػمب
األفكاطن ف ك خك فيـ فػف كػؿ شػئ

ثػؽ سمإلثػالـل كفمرثػت األفمكنػة اإلحالف ػة األبػي كن ة دكرىػم ػ

شك و بكرة اإلثالـ ركاظيمر األفثثـ األفث زـ سفظير األظػالف األفن ػزؿ ككػمره األ ثػـ كاألتأػمرةل ككػذألؾ
دكر ش طمن من ػ حثفنػة ا طفػمؿ كأس ػمدىـ حػف د ػنيـل ألكػف ثػمد األجن ارػالت كعػمدة
كمف ألث ث ـ كفمزاؿ ان

أتزاب األ ثفمن ة

رك ػم األفػمأل كا خػالع ل ك ػدف رىـ ألثػركات رك ػمل كثػتؽ األطسقػة األفق ػرة كػمف أليػم

ف ػػردكد ث ػػثس حثػ ػ يـ كحث ػػإ فثػ ػ قسثيـل اػ ػ فر األ ػػذم ث ػػيؿ األطر ػػؽ ألإلث ػػالف ف سػ ػمألخركج ػ ػ األكع ػػت

األفنمثب ألطرح األتثكؿ ك طس قيم حثػإ اػ رض سأفمنػة كحػدؿل ففػم ج ػؿ أليػـ كزف كس ػر سػ ف األجفػمى ر

ا تزاب ا خرل (أردخمف.)ِٔ :ََِٕ :
إف األتركػػة اإلثػػالف ة ػ

رك ػػم ككأنيػػم نتػػت ػ األبػػخر قػػد كمنػػت أفػػمـ خ ػػمر ف سػ ف األفػػد

األجفػػمى رم األػػذم تظ ػكا سػػول كاألظثػػـ األػػذم ككاجيػػكه كخبكبػػم س ػػد إح قػػمؿ أردكغػػمف ك ػػرض اإلعمفػػة
األجسر ة حثإ أرسكمفل كتظر كػؿ أتػزاسيـ كنشػمطم يـل أفػم س تػر ض أنبػمرىـ ك سئػ يـل كاألػدخكؿ ػ

فكاجية فثػثتة فػع األجػ ش ك تك ػؿ رك ػم إألػإ األج ازئػر فػع ا خػذ سمألتثػسمف األ رك سػة األ رك ػة األف ػددة

األفذاىب كا حراؽ فم س ف أكراد

أعمأل ـ األجنكب األشرع ل كحرب

أعمأل ـ األجنكب األمرس ل كحثك ف

كأرفػف ك يػػكد األدكنفػػة كغ ػػرىـل نػ ثػ ككف األفكاجيػػة أكثػر حنفػمن كاإلثػػالف ف ىػػـ األطػػرؼ ا أػ ؼ
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يمل كاألج ش ىك األذم ث تدد زفمف كفكمف إنيمء األفكاجيػةل كاألن ػمئج ثػ ككف كمرث ػة ثػ ؤجؿ ىػد يـ

س ت ػػمء األػػد ف إألػػإ ثفػػمن ف ثػػنة أخػػرلل إث ػ طمع عػػمدة األتركػػة اإلثػػالف ة األخػػركج فػػف األفػػخ كفػػف حنػػؽ
األزجمجػػةل ركاخ ػػمركا األث ػ ر سػػسطء كخطػػكة خطػػكة سػػدكف أ ػج ج كبػػخب بػػمتب تفث ػ يـ ػ األػػدحكة
كاأل م ػػرل مخ ػػمركا األسػػدء سمألقمحػػدة كاألطسقػػمت األف دفػػة ػ األش ػ ب األ رك ػ ألسػػدء دحػػك يـ ركابػػالتيـل
كاآلف تزب األ داألة كاأل نف ة أليـ كزنيـ

األث مثػ كاأل شػػر
رك ػػم األ ثفػػمن

كاألق ػػمدم ػ

األسرألفمف كال زاؿ األج ش كغالة األ ثفمن ة ىـ أبػتمب األقػرار

رك ػػمل ألكػػف أردكغػػمف كتػػزب األ داألػػة إثػ طمحكا ػػكؿ فػرة ػ

ػػمر خ

تج ػ ـ دكر أت ػزاب حثفمن ػػةل كمنػػت ػػد نفثػػيم ى ػ األكسػػرل كى ػ بػػكت األجفػػمى رل

ث ػ طمع إتراجيػػم ت ػ ف ألػػـ تبػػؿ اتػػد أىػػـ ىػػذه ا ػ تزاب ا م كرك ػػة حثػػإ أم فق ػػد ػ األسرألفػػمف.

(األتفمف .)ِٖ-ِٕ :ََِٕ :

إث ػ طمع اردكغػػمف سػػدىمء أف ؤألػػب األ ػرأم األ ػػمـ األ رك ػ حثػػإ األفؤثثػػة األ ثػػكر ة ك ػػدخال يم

كج ػػؿ فػػف د ك م كر ػػة األ ثػػكر األثػػسب ػ حػػدـ األ تػػمؽ رك ػػم سمإل تػػمد اػ كركس ل فػػع أكػػده أف فكعػػع
رك م أل س غرسمن ألكنو أجمد األث سة األث مث ة

إتراج األ ثكرل كفنذ كأل و ثدة األتكـ كىك زحـ تفثة

ألفنمبرة األفقراء كاألفثمك ف ك تث ف ظركؼ ت ػم يـ كىػـ أغثس ػة فيفشػة ػ

أف

رك ػمل ركاثػ طمع ستكفػة

ػد أليػػـ األػركح اإلثػػالف ةل كدتػػض إدحػمءات األ ثفػػمن ف األػػذ ف أػثثكا األشػ ب األ ركػ

كثر فػػف

ثفػػمن ف ح ػػمـ سفث ػػمحدة األفمث ػػكن ة كاألب ػػي كن ةل األثػ ػ د رج ػػب ط ػػب ثػ ػ ر س ػػسطء ألك ػػف سخطػ ػكات كاثق ػػة

كفتكفة س جػمه كثػب كد األشػمرع األ ركػ األفثػثـل ركاحػمدة األػركح اإلثػالف ة أليػذا األشػ بل ركاثػ طمع أف
ك ػػكف نفكذج ػػم أل ػػدكؿ األ ػػمألـ اإلث ػػالف كاأل ػػمألـ األثمأل ػػثل سمألق ػػدرة حث ػػإ إ ج ػػمد تث ػػكؿ زف ػػمت إع ب ػػمد ة
ك نفك ة من فنيم ىذه األدكؿ (تثف.)ُٖٔ :ََُِ :
ػ إح قمدنػػم إف األث ػ د رجػػب أكردكغػػمف كبػػتسو ػ األتػػزب إنطثػػؽ فػػف األنقطػػة األبػػت تة
ألنجػػمح تزسػػول ت ػػث أنػػو أألػػؼ عثػػكب األطسقػػة األػػدن م ػ

رك ػػم فػػف قػراء كفثػػمك ف كفتػػركف فل كسمأل ػػمأل

فف األطسقة األفن فةل كسمأل مأل كمنت أبكا يم أكثر

بنمد ؽ اإلن خمسمت ل كػمف األنجػمح ىػك األيػدؼ

أثس عمحدة ش س ة حر أة حجزت حنيم ا تزاب ا خرلل ىذه األطسقة األ ر أة ى ا كثر كا كثع
كىك فم تقؽ.
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الفصل الثالث:
حزب العدالة والتنمية بين قيادة التغيير والتآمر
قكـ األنظمـ األث مث

األ رك

حثإ أثمس فسدأ األفبؿ س ف األثثطمت األ نف ذ ة األ شر ة

كاألقأمئ ةل ك أخذ سمأل دد ة األتزس ة األث سراأل ةل ك قمن ألنظمـ دث كرم نص حثإ أف األقكات األفثثتة األ رك ة
فثؿ تمف األ ثفمن ة كفسدأ أثمث دث كرم ألثدكألة األ رك ةل ا فر األذم أحطإ األفؤثثة األ ثكر ة تؽ

ففمرثة األف كل حف طر ؽ األ ثك ح س ث خداـ األقكة أك إث خدافيم األف ث

سمأل كجيمت األ ثفمن ة.

كفف أسرز األثكاسؽ األداألة حثإ ذألؾ

تمألة حدـ إأل زاـ األتككفة

األفمأ ل األقرار األدث كرم األذم أسطؿ شرح ة تزب األر مه

كنشمط زح فو نجـ األد ف أرسكمفل كسرغـ ذألؾ قد عمـ أ سمع أرسكمفل حسد اهلل جكؿل كرجب ط ب أردكغمف

س أث س تزب األ داألة كاأل نف ة ()AKPل كاألذم إث طمع األث طرة حثإ األثثطة األ شر ةل كاألثثطة

األ نف ذ ة سفم يم رئمثة األجفيكر ةل كذألؾ سثسب كجيمت تزب األ داألة كاأل نف ة األفر سطة سقمحدة اإلثالـ
كاأل

ج ثت ألو فكعفمن فمشإ فع اإلثالـ إزاء األبراع األ رس  -اإلثرائ ث كاألكجكد ا فر ك

األ راؽل

كاأل العمت األفنف تة فع األدكؿ األ رس ة كسثداف آث م األكثطإل إف ىذه جف من أحطت األتزب األشرح ة
األث مث ة ألق مدة د ة األثثطة

رك مل كىذا فم خ ؼ األ ثفمن ف ا راؾ كاألمرب األذم رحسو إثـ

اإلثالـل فف ىنم أخذت تثقمت األ آفر تمؾ أد األتزب سثسب األ م ر األث مث األذم أتدثو األتزب

األداخؿ كاألخمرجل ا فر األذم ج ؿ اإلدارة ا فر ك ة ركاثرائ ؿ كتثفمؤىفم األمرس ف نظركف إألإ ث طرة
تزب األ داألة كاأل نف ة حثإ فقمأل د ا فكر

رك م سمح سمر ذألؾ األسدا ة األفؤد ة إلدارة رك م ظيرىم

فر كم ركاثرائ ؿ كاألمرب ..كسثسب األ أ د األذم ف ع سو تزب األ داألة كاأل نف ةل قد سدأت األفؤثثة

األ ثكر ة ثف تم يم سمث خداـ

ك األ ثفمن ة أد األنظمـ األقمئـل ك

األكعت نفثو فمرثت أفر كم كاإل تمد

ا كركس كسثداف غرب أكركسم أل سة فزدكجة إزاء رك مل يـ ففف دحفكف األخ مر األد فقراط

رك مل

كفف جية أخرل ر دكف دخؿ األج ش فف أجؿ األقأمء حثإ إرادة ا غثس ةل إف ىذا األفبؿ ف ن

ألإلجمسة حثإ حدة ثمؤالتل أىفيم :ك ؼ نشأ األتزب كفم ى أىدا و؟ كك ؼ ب د األتزب ألثدة األتكـ؟
كسنمء حث و ف ىذا األفبؿ ث نمكؿ ذألؾ
كفم ى األدحمكم األ آفر ة حثإ األتزب؟
ن

المبحث األول -:األتزب كاألب كد األث مث .
المبحث الثاني -:األتزب كاألفؤفرات األث مث ة.
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األفستث ف األ مأل ف:

الوبحث األول:
الحزب والصعود السياسي
عػػمدة تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة لىػػـ اػػآلف األبػػفكة األتمكفػػة ػ

رك ػػمل (رئ ػ س األجفيكر ػػةل رئ ػ س

األكزراءل رئ س األسرألفمف)ل كس دىـ فقمأل د ف ظـ األفؤثثػمت األ ثفمن ػة األ ػ ت ػد يـ األتككفػمت األ ثفمن ػة

نتػػك َٖ حمفػػمل م ػػركف ك ػػدألكف ػ عكان نيػػم األبػػمرفة أل فت ػكا حػػف كجػػو رك ػػم فػػالفح األد ك م كر ػػة
األ ثفمن ػػة األ ػ تفرىػػم األ ثػػكرل بػػدركف عمئفػػة أغن مئيػػمل ك قػػكدكف حجثػػة اإلع بػػمد األ رك ػ ل ك ػ
األخمرج تدثكف سثثمف رك م ألث مألـ األذم ث فع إأل يـ س بممء كثقة شد د ف.

ىػػـ فػػف طثقػػكف حثػػإ أنفثػػيـ بػػفة األفتػػم ظ فل ك طثػػؽ حثػ يـ اػػآلخركف داخػػؿ كخػػمرج رك ػػم
بػػفة األف ػػد ن ف أك اإلثػػالف فل ظث ػكا أل قػػكد طك ثػػة فنػػذ أف أنشػػأ فبػػطفإ كفػػمؿ أ ػػم كرؾ األجفيكر ػػة
األ رك ػػة األ ثفمن ػػة األف شػػددة حثػػإ أنقػػمض األدكألػػة األ ثفمن ػػة حػػمـ ُِّٗل سفأػػؿ األقػكان ف األبػػمرفة األ ػ

دشػػنيم أ ػػم كرؾ كخثفػػمؤهل ت ػػإ سػػمت نظػػر إألػ يـ سنظػرة األسػ ض اػ فر ك ف ألثزنػػكج ا مرعػػة ػ األقػػركف
األممسرةل حثإ تد كبؼ س أيـ.

كألكف سػ ع راب حػمـ ََِِ كػمف ىػذا األكأػع ق ػرب سػدكره فػف األ م ػر أرثػمن حثػإ حقػب؛ فنػذ

ىػػذا األ ػػمر خ األػػذم شػػيد كبػػكؿ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة بػػمتب األ كجيػػمت اإلثػػالف ة إألػػإ ثػػدة األتكػػـ

ر ت األث مثمت "اإلبالت ة" ألثتزب ىذه األفئة "األفتم ظة"ل كاأل
األقمع األذم غرعكا و حقكدا إألإ األقفة

ن ف إأل يػم عػمدة ذات األتػزبل فػف

ػرة أعػؿ فػف ٕ ثػنكاتل كىػك فػم مػرت ألػو أ ػكاه حد ػدة ػ

رك م كخمرجيم ألـ طسؽ شفمىيم س د أليكؿ "األففمجأة".

كألثك ػمء سف طثسػػمت ىػػذا األفستػػث ال سػػد فػػف األ ػػرؼ حثػػإ ىػػذا األتػػزب فػػف ت ػػث نشػػأة األتػػزب
كأىدا و كاألك ف ة األ

رئ ث فل ىفم:

سيم إث طمع كأل د ة األق مدة األث مثػ ة ػ

المطمب األول :األتزب األنشأة كا ىداؼ.
المطمب الثاني :األتزب كاألب كد األث مث .
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رك ػمل ألػذا ثػن نمكؿ ذألػؾ ػ فطثسػ ف

المطمب األول:
حزب العدالة والتنمية :النشأة واألىداف
إف األ ر ػػؼ سػػأم تػػزب فػػف ا ػ تزاب ثػػسقو األ ر ػػؼ سمألفؤثث ػ ف أليػػذا األتػػزب ألكػػكف األتػػزب

حندئػػذ فػػم ىػػك إػالٌ فػرآة أ كػػمرىـ ك كجيػػم يـ األتزس ػػة أك األث مثػ ة  ...األػػخل كفػػف ثػػـ األ ر ػػؼ س نطالعػػو
كاألثثكؾ األذم ا س و األفؤثثكف ت إ كبثكا إألإ أىدا يـل كفف ثـ ق أ ا فر حندىم األكعكؼ حثػإ

أىداؼ ىذا األتزب.

كنتف ن نمكؿ تزب األ داألػة كاأل نف ػة ػ ىػذا األفطثػب ننػم كاألتمألػة ىػذه ثػ نمكألو كفػف قػر ف
رئ ث فل كىفم:
أولا :نشأة األتزب.
ثانيا :أىداؼ األتزب.
أولا :نشأة الحزب :ألقػد ثػسؽ األقػكؿ أف األتػزب فػم ىػك إػالٌ كأل ػد أ كػمر األفؤثثػ ف ألػول كسمأل ػمأل

ألزافم حث نم كعسؿ األخكض

نشأة ك كك ف تزب األ داألة كاأل نف ػة جػب حث نػم األ ػرؼ حثػإ ثػ رة ت ػمة

إثنػ ف فػػف أىػػـ فؤثثػ ىػػذا األتػػزبل ألنػ فكف فػػف س ػػمف أ كػػمرىـ األتزس ػػةل كفػػف ثػػـ ن نػػمكؿ األك ف ػػة األ ػ
إث طمحكا سيم إنشمء ك كك ف تزب األ داألة كاأل نف ةل كىذا فم ثنس نو

األفقر ف األفرح ف األ مأل ف:

أولا :مؤسسـو الحـزب :كثػن نمكؿ أىػـ شخبػ ف فػف األفؤثثػ ف كاألف بػدر ف األ فػؿ األتزسػ

األتزبل كىفم:

أ -رجــب طيــب أردوغــان :ػػد رجػػب ط ػػب أكردكغػػمف األفؤثػػس ألتػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل كألػػد
اكردكغػػمف ح ػػمـ ُْٓٗ أل مئث ػػة سثػ ػ طة ػ ػ ش ػ ػ تػ ػ (س كغث ػػك) س ث ػػطنسكؿل كس ػػد ثق ػ ػو ث ف ػػم ػ ػ

األفدارس األد ن ةل األ تؽ سجمف ة فرفرة كتبػؿ حثػإ شػيمدة جمف ػة ػ اػإلدارة كاألفتمثػسةل حفػؿ سيػم
إتدل شركمت األقطمع األخمص .دخؿ فنذ األبمر

األكطن ل ك نم س

األ فؿ األث مث ركانأػـ إألػإ تػزب األخػالص

حمـ ُٕٓٗحثإ فكعع رئ س كتدة األشسمب سفرع األتزب

األت ذا و .س د ذألؾ

س ػػمـ أبػػسح رئ ثػػم ألكتػػدة األشػػسمب ألفركػػز األتػػزب ػ إثػػطنسكؿ ثػػـ حأ ػكا ػ ألجنػػة األشػػسمب ألثتػػزب
حثإ فث كل رك م كثيمل ك

األتزب

حمـ ُْٖٗ أبسح رئ ثم ألفرع األتزب

اثطنسكؿ (تثف.)َُٗ :ََِٔ :
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ت (س كغثك)ل ثـ رئ ثم ألفرع

سػػرز أردكغػػمف

كؿ ف ػرة ػ ثػػفمء األ ػػمر األػػذم ع ػمده أرسكػػمف خػػالؿ األفػػؤ فر األ ػػمـ ألتػػزب

األخالص األكطن حمـ ُٖٕٗل حندفم طرح إثفو أفف عمئفة إع رت يم أتد األق ػمدات األفقرسػة رسكػمف
أل أػػك ة األثجنػػة األفركز ػػة ألثتػػزبل رغػػـ حػػدـ نجمتػػو ػػمف إثػػفو سػػدأ ػػردد فػػف ذاألػػؾ األت ػ ف .س ػػد تػػؿ
تػػزب األخػػالص األػػكطن سق ػرار فػػف ثػػثطة اإلنقػػالب األ ثػػكرم حػػمـ َُٖٗ إن قػػؿ أردكغػػمف أل أػػك ة
تزب األر مه األذم أثس حمـ ُّٖٗل كسدأ فث رة ب كده فع ب كد األتزب أل بسح فف أىػـ ع مدا ػول
كمنت ألػو آراء كادكار ػ إدارة ف ػمرؾ األتػزب ػ أحػكاـ ُُٗٗ كحػمـ ُٓٗٗ ثػـ ػ االن خمسػمت حػمـ
ُٗٗٗ ػ ػ ت ػػزب األفأػ ػ ثة (.تف ػػمف )ُّ-َّ :ََِٕ :ل ثف ػػت فقكف ػػمت خمبػ ػة ف ثكي ػػم األرج ػػؿل
ثمحد و حثإ األظيكر كاأل قدـ سفكاعع ع مد ة سمألتزب ك

األ فؿ األث مث سشكؿ حمـل ت ػث انػو ن فػ

إألػػإ اسثػػط طسقػػمت األفج فػػع األ رك ػ ك سػػدكا عر سػػم ألثفػػال ف فػػف أسنػػمءهل ألكػػف نشػػأ و ك ث فػػو كمنػػم ػ
ػر ح ػػف األدكأل ػػة األ ثفمن ػػة كرف ػػز
إث ػػطنسكؿ األفرك ػػز األتأ ػػمرم اػ ػ ىـ ػ ػ األس ػػالدل كاألفد ن ػػة اػ ػ كثر س ػ ان
إث ػ قالؿ األجفيكر ػػةل األ ػ
ُُٗ).

ثػػكف سيػػم أكثػػر فػػف خفػػس ثػػكمف رك ػػم قر سػػم( .تثػػف-َُٗ :ََِٔ :

تب ػػؿ أكردكغ ػػمف حث ػػإ فكا ق ػػة زحػ ػ ـ األر ػػمه س رشػ ػ تو ػ ػ االن خمس ػػمت األفتث ػػة ح ػػمـ ُْٗٗ

ألفنبب حفدة أثطنسكؿل ك مز س ثؾ اإلن خمسمتل سمألف ؿ كمنت ث ر و
إث ػ طمع سأثػػثكب إدارة مأل ػة تك ػػؿ حجػػز فػػمأل

األفنبب نمجتة جػدال ت ػث

ػ فكازنػػة األسثد ػػة كىػػك ثػػثفيم إألػػإ ػػمئض أفكنػػو

كج ػػو جػػزء فنيػػم ألفثػػمحدة سثػػد مت أخػػرل .حثػػإ األػػرغـ فػػف األنجمتػػمت كاجػػو أردكغػػمف حقػػمب األدكألػػة

األ رك ػة سقأػمئيم س ػد أف تكفػت حث ػػو س يفػة األ تػر ض األػد ن إثػ نمدان إألػإ خطسػة أألقمىػم حػػمـ ُٓٔٗ
سفد نة ث رتل كى فد نة

أعبإ األجنكب األشػرع فػف رك ػم األقر ػب فػف األ ػراؽل ردد يػم أس ػمت

فػػف األشػ ر قػػكؿ " إف فػػآذف األفثػػمجد تراسنػػمل كعأػػمب األفثػػمجد دركحنػػمل كجفػػكع األفثػػثف ف ج كشػػنم".
أدان و األفتكفة أل يفة اثػ خداـ األػد ف غراض ث مثػ ة كتكفػت حث ػو سمألثػجف األػذم عأػإ سػو سمألف ػؿ

ث ة اشيرل ألدل دخكألو األثجف عمؿ فقكأل و األشي رة (ىذه أل ثػت األنيم ػة سػؿ األسدا ػة) (تثػف:ََِٔ :

ُِٗٗ)ُّٗٗ-ل سدأ ىك كحسد اهلل جكؿ شك ؿ فجفكح يفم

داخؿ األتزب س ث مالؿ ذألػؾ األربػ د

األيمئؿ فف األش س ة األف راكفػة كردكغػمف حثػإ كجػو األخبػكصل ت ػث إثػ مؿ أكردكغػمف ذألػؾ األربػ د
ػ تػ ف ػػرؾ جػكؿ فيفػػة األ مفػػؿ فػػع أطػراؼ األث مثػ ة األخمرج ػػة .س ػػد إحػالف أثػ س تػػزب األ داألػػة

كاأل نف ةل أبسح كاأتم أف أردكغمف سنم فنذ ُُٗٗل كسيدكء عمحد و األخمبة كأنو كػمف تػرؾ سشػكؿ

فكاز إألإ جمنب ب كد األتزب كت إ األفكز سمن خمسمت ُٓٗٗل ت ث أنػو كػمف ػرل اثػ تقمؽ بػ كده

ألنفثو التقم إذا رتؿ ارسكمف( .نك ػؿ)ٔٔ :ََُِ:ل إف األخػط األث مثػ األػذم ا س ػو ىػذا األرجػؿ فكننػم
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كبػفو سفػم ثػ  :األيػدكء ػ األ فػؿ ت ػإ ال ث ػر زكس ػة فػف األف مرأػ ف جمىػول أأػؼ إألػإ األ فػؿ

األجمد كاألدؤكب

األفجمؿ اإلنثمن ل كىذا فم أكثسو حطؼ كتب األجفمى ر األ

رأت و ذألػؾ األرجػؿ

األذم ستث حنو.
ب -عبد اهلل جول :كألد حسد اهلل جكؿ سفتم ظة ع برم أل مئثة فف أبؿ أرف ن ل كاألده أتفػد
تف ػػدم ج ػػكؿ األ ػػذم ف ػػؿ ػ ػ فب ػػنع األط ػػمئرات سق ب ػػرمل كىػ ػ ف ػػف األفتم ظ ػػمت األش ػػي رة سمأل فث ػػؾ
سمإلثػػالـ كاأل ػػمدات كاأل قمأل ػػد األش ػرع ةل ت ػػث كمنػػت ع بػػرم أتػػد أىػػـ ف اركػػز األثقم ػػة اإلثػػالف ة األقد فػػة
األ ػ ذاع بػ يم أ ػمـ األدكألػػة األثػثجكع ة (َُُٕ ُِٗٗ -ـ) (نك ػػؿ)ٖٔ :ََُِ :ل س ػد إن يمئػػو فػػف

األ ث ػ ـ االس ػػدائ سفدرثػػة غػػمزم سمشػػمل كاألثػػمنكم سفدرثػػة ا ئفػػة كاألخطسػػمءل خػػرج فػػف كث ػػة االع بػػمد

جمف ة إسطنبول حمـ  2791ثـ تبؿ حثإ درجة األفمجث رل كذىب س ف ٕٔ ُٕٖٗ-ألجمف ة لندن
ألجفػػع األفػػمدة األ ثف ػػة األالزفػػة ألرثػػمألة األػػدك كراة؛ ففػػم فكنػػو فػػف إجػػمدة اإلنجث ز ػػة فمفػػم .كتبػػؿ حثػػإ

درجة األدك ك ارة

فكأكع :طكر األ العمت اإلع بمد ة.

ك كر حكد و فف إنجث ار كتبكألو حثإ درجػة األػدك ك ارةل حػٌف فدرثػم ألإلع بػمد سقثػـ األيندثػة
األبػػنمح ة سجمف ػػة ثػػكمر م ػ شػػفمؿ رك ػػم حثػػإ األستػػر ا ثػػكدل ألكنػػو فػػم ألسػػث ػ َُٖٗ أف أألق ػ
األقسض حث و فف عسؿ األشرطة األ ثكر ةل ك قم أل ث فمت األجنراؿ كن مف إ فرف س يفػة اإلن فػمء ألفجفكحػة
"األثنجؽ"ل كس نفم كمف

ا مـ ا كألإ ألزكاجو فف "خ ر األنثمء" نػو كػمف قأػ حػدة أشػير سثػجف

"ف ػػر س" األشػػي ر ػ إثػػطنسكؿ( .األشػػسكة األ نكسك ػػة :ك ك ػػد م)ل كحفػػؿ فػػف ُّٖٗ ُُٗٗ-ػ سنػػؾ

األ نف ػػة اإلثػػالف سجػػدة كخس ػػر إع بػػمدمل ففػػم فكنػػو فػػف اإلألفػػمـ سمأل رس ػػةل ك ػ حػػمـ ُُٗٗ تبػػؿ

نمئسػم ألتػزب
حثإ درجػة أثػ مذ فثػمحد ػ اإلع بػمد األػدكأل ل ك ػ نفػس األ ػمـ أم ثػنة ُُٗٗ ان خػب ن
األر مه حف فنطقة ثكمر م .كفف ُُٗٗ ت إ ُٓٗٗ أبسح حأكان ألجنة األ خط ط كاألفمأل ة األن مس ػة
كفف ُٓٗٗ ت إ ََُِ كمف حأكان

ألجنة األخمرج ة األسرألفمن ة .س د تؿ تزب األر مه ثنة ُٗٗٗ

أبسح حأ نػكا ػ تػزب األفأػ ثةل كس ػد فنػع تػزب األفأػ ثة األ ركػ س ػمـ َََِ أثػس تػزب األ داألػة
فجددا تت حثـ األتػزب األجد ػد
كاأل نف ة ثنة ََُِ فع بد قو رجب ط ب أردكغمف كدخؿ األسرألفمف
ن
كأح ػػد إن خمسػ ػو فػ ػرة أخ ػػرل ث ػػنة ََِٕ س ػػد ا زف ػػة األدثػ ػ كر ة األ ػ ػ تب ػػثت سش ػػأف إن خ ػػمب رئػ ػ س
األجفيكر ػػةل كاأل ػ كػػمف فرشػػتمن أليػػم كذألػػؾ حنػػدفم ر ػػض األج ػ ش األ رك ػ كا ػ تزاب األ ثفمن ػػة رشػػتو
ألفنب ػػب األرئمث ػػة .ألكن ػػو ان خ ػػب رئ ثػ ػمن أل رك ػ ػػم ػ ػ ِٖ أغث ػػطس ََِٕ كذأل ػػؾ ػ ػ األجكأل ػػة األثمألثػػػة

ألث بك ت كس د تبكألو حثإ أكثر فف نبػؼ أبػكات األسرألفػمف كفػم نػص حث ػو األدثػ كر( .سػك حػزم:

ََِٕ)ّّ-ِّ :
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ألقػػد شػػب حسػػد اػػهلل ػرأل كاألػػده أتفػػد تفػػدم جػػكؿ ا نمأ ػكأل األف ػػدٌفل حأ ػكا ػ تػػزب
ُّٕٗل كفم فكػف أف نقػكؿ إنػو
األثالفة األكطن سزحمفة أرسكمفل كحأكا فرشتم ألثفجثس األن مس
رسإ حثإ أ كمر األزح ـ نجػـ األػد ف أرسكػمفل قػد كػمف حسػد اػهلل شػمسمن كاح ػمن ػ األ مثػ ة حشػرة تػ ف سػدأ

أرسكمف تفث و حمـ ُٗٔٗ ألثتفمظ حثإ األيك ة األشرع ة اإلثالف ة أل رك م؛ كألذا نو إنأـ ألتػزب األر ػمه
حن ػػد ظي ػػكرهل ن ػػو كج ػػد ػ ػ أرسك ػػمف األ ػػزح ـ األ ػػذم تث ػػـ س ػػو ك ػ ػ األر ػػمه األت ػػزب األ ػػذم رأػ ػ تث ػػو

اإلثالف .

كاألال ت ألثنظر أف ففف أثركا حثإ جكؿ كذألؾ حػدد فػف ا دسػمء كاألشػ راء فثػؿ األشػمحر جف ػؿ
رك ػمل كعػد

ىفر شل ككذألؾ األشمحر األراتؿ نج ب مأؿ األذم رسػإ حثػإ د ػو ج ػؿ فثػثـ سأكفثػو ػ
كمف أكؿ ر و حث و ت ف ذىب نج ب مأؿ ألفتم ظة ع برم ألقمء كرل كثقم فدحكان فف عسػؿ
نمدل كر األشرؽ األكس ر األػذم كػمف جػكؿ أتػد أحأػمئول كفػم أثػرت ػو حػدة شخبػ مت أكمد ف ػة فثػؿ
األدك كر نكزت مألج ف طمشل األذم فنتو درجة األدك كراه

بسمح األد ف زح ـ (األفج فع.)ّْ :ََِٕ :

االع بمدل ككذألؾ رجؿ اإلع بمد األدك كر

ألػػـ يػػسط جػػكؿ ألرئمثػػة األػػك ازرة سمألفظثػػة ...ألكنػػو رجػػؿ ذك ػػمر خ ث مث ػ تم ػػؿ ..ف ػ فرتثػػة

فسكرة فف شسمسو إنأـ ألفجفكحة أطثؽ حث يػم "نػمدم كػر األشػرؽ األكس ػر"ل كفػم كػمف حأػكا ػ "ا تػمد
األطػػالب ا ػ راؾ "ل كان خػػب حأ ػكا سرألفمن ػػم ألتػػزب األر ػػمه حػػف فتم ظػػة ع بػػرم ُُٗٗل ثػػـ فث ػؤكؿ
األ العػ ػػمت األدكأل ػ ػػة ستػ ػػزب األر ػ ػػمه ُّٗٗل كفػ ػػف ُٓٗٗ ََُِ -كػ ػػمف حأػ ػػكان ػ ػ ألجنػ ػػة األ العػ ػػمت
األخمرج ػػة سمألسرألفػػمف األ رك ػ  .تبػػؿ حثػػإ ف داأل ػػة شػػر ة ك أػػك دائػػـ سػػمألفجثس ا ػ كركس ل كفػػم فثػػؿ
رك م

سرألفمف األدكؿ ا حأمء ستثؼ ا طثنط ل كطمألفم حسر حف دحفػو ػ األسرألفػمف ألقأػم م دكؿ

فثػػثفة فثػػؿ :األج ازئػػرل كاألسكثػػنةل كاألش شػػمفل كفػػم بػػفو األػػس ض سأنػػو أتػػد فيندث ػ فشػػركع تككفػػة
تزب األر مه "كفجفكحة األثفمن ة اإلع بمد ة اإلثالف ة" (األشسكة األ نكسك ة :ك كس د م).
د حسد اهلل جكؿ كاتدان فػف أسػرز األ نمبػر األشػمسة األ ػ ظيػرت ػ تػزب األر ػمه (األفتظػكر)

ح ػػمـ ُُٗٗ ك أ ػػك سرألف ػػمن ح ػػف فتم ظ ػػة ع ب ػػرم سكث ػػط ا نمأ ػػكؿ األ ركػ ػ ل ألدرج ػػة أف اإلح ػػالـ
األ ركػ عػػد أطثػػؽ حث ػػو س ػػر "أف ػػر" -حثػػإ أثػػمس أنػو أتػػد األشػػسمب األفقػرس ف فػػف أرسكػػمف األفثػػؾ -قػػد
ح نو كز انر ألثدكألة ألثشؤكف األخمرج ػة كعأػم م األ ػمألـ اإلثػالف ل كف تػدثمن رثػف من ػ األتككفػة اإلئ ال ػة

األ

شكثت س ف حمف ُٕٔٗٗٗ-ـ.

كألـ فنع ات راـ جكؿ ث مذه عكطمف كزح فو أرسكمف فف اإلخ الؼ ف يـ
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األرأمل كأف قكـ

ىك كاألط ب أردكغمف سق مدة تركة جد د ة داخؿ األ مر اإلثالف

فم ك َََِ ألرئمثة األفأ ثة أد عكطمف

رك مل كسمألف ؿ رشح جكؿ

ثػمسقة مر خ ػة ػ اػ تزاب اإلثػالف ة أف نػم س أكثػر

فف فرشحل ألكف أ د أرسكمف األزح ـ اإلثالف األ مر خ ألخث ف و عكطمف أ شؿ فثػمح األ جد ػد ف ػ

األنجمح ..أحثف جكؿ حف ع مـ تزب األ داألة كاأل نف ة حمـ ََُِـ( .أردخمف)ّٓ :ََِٕ :ل ك فكننػم

إسػراز حػػدة نقػمط ىمفػػة ػ ت ػمة ىػػذا األرجػػؿ فنيػم :أف جػػكؿ ألػػو جرسػة ث مثػ ة تزس ػػة ثػمسقة حثػػإ ع ػػمـ
تػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل كأنػو ألد ػػو فػػف ا كػػمر فػػم ج ثػػو خػػمألؼ غ ػره فػػف أبػػتمب األفكػػر اإلثػػالف ل
كىذا ن أنو عمدر حثإ األق مدة كال قكل حثإ األسقمء

تمألة األ س ػةل أأػؼ أف إطالحم ػو األخمرج ػة

كألدت ألد و خسرة ألف ر ة فم ت ط تكألو فف أبكات ث مث ة.
ثانيا :نشأة وتكـوين حـزب العدالـة :س ػد تأػر تػزب األر ػمه حػمـ ُٖٗٗ أحػمد اػ خ ر نظػ ـ

نفثػػو ثػػر م تػػت إثػػـ تػػزب األفأػ ثةل ألكػػف األفأػ ثة أ أػػم ػػرض ألثتأػػر سػػدكره ػ حػػمـ ََُِ.
كأثمر األتأر األجد د انشقمعم

بػفكؼ األتركػة اإلثػالف ةل سػ ف تػزب األثػ مدة األػذم أػـ فجفكحػة

فتم ظة كف فثكة س كجيمت كش مرات عد فةل كفف جية أخرل .عدـ تزب األ داألة كاأل نف ة سق مدة رجب

ط ب أكردكغمف كحسد اهلل جكؿ فنذ انطالع و بكرة تزب د فقراط فتم ظ فثؾ سفرج ػو األد ن ػةل
ألكنػو ال ستػث ألإلنفبػمؿ حػف تركػة األ أرثػفمأل ة .كىػك ثػ ند إألػإ عمحػدة ان خمس ػة غ ػر ف جمنثػة ثػسؽ
كأكبثت تزب األكطف ا ـ إألإ األثثطة حمـ ُّٖٗ( .نك ؿ)ّٔ :ََُِ :ل إف تزب األ داألة كاأل نف ة

(سمأل رك ػػة )Kalkınma Partisi Adalet ve :كاخ بػػم انر ( .)AKPىػػك حز س اسياز تركز
بنؼ نفثو سأنػو ح س م حيفظل ف ػدؿل غ ػر ف و
ػمد ألثمػربل سنػإ أرثػفمأل ة األثػكؽ ثػ إ النأػفمـ
رك ػػم إألػػإ اإل تػػمد ا ػ كركس ذك جػػذكر إثػػالف ة ك كجػػو إثػػالف ألكنػػو نف ػ أف كػػكف تزسػػم إثػػالف م

ك ترص حثإ أال ث خدـ األش مرات األد ن ة

خطمسم و األث مثػ ة إنػو تػزب فتػم ظ ك بػنفو األػس ض

حثإ أنو فثؿ مر "اإلثالـ األف ػدؿ"ل كىػك األتػزب األتػمكـ تمأل ػم ػ األسػالدل أرثػو اػآلف رجػب ط ػب
أردكغمف .كبؿ األتزب إألإ األتكـ

رك م حمـ ََِِل ـ شك ؿ األتزب فف عسؿ األنػكاب األفنشػق ف

فػػف تػػزب األفأ ػ ثة اإلثػػالف األػػذم كػػمف أرثػػو نجػػـ األػػد ف أرسكػػمف كاألػػذم ػػـ تثػػو سق ػرار بػػدر فػػف
فتكفػػة األدث ػ كر األ رك ػػة ػ ِِ كن ػػك/تز راف ََُِل ككػػمنكا فثثػػكف جنػػمح األفجػػدد ف ػ تػػزب

األفأ ثة.
طثػػؽ األػػس ض حثػػإ األتػػزب كث مثػػم و ألقػػب األ ثفػػمن ف األجػػدد كىػػك فػػم أعػره األتػػزب فػػف خػػالؿ
أتػػد عمد ػػو كز ػػر األخمرج ػػة أتفػػد داكد أكغث ػػك ت ػػث ع ػػمؿ ػ ِّ ن ػػك فسرََِٗ ػ ألقػ ػمء فػػع نػ ػكاب
األتػػزب«:إف ألػػد نم ف ارثػػم آؿ إأل نػػم فػػف األدكألػػة األ ثفمن ػػة .إنيػػـ قكألػػكف أننػػم األ ثفػػمن كف األجػػدد .ن ػػـ نتػػف
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األ ثفمن كف األجدد .كنجد أنفثنم فثزف ف سمالى فمـ سمألدكؿ األكاع ة
كثول ت إ

فنطق نم .نتف ننفػ ح حثػإ األ ػمألـ

شفمؿ أ ر ق م .كاألدكؿ األ ظفإ مس نم سدىشة ك جب .كخمبة رنثم األ ػ

فػ ش كرائنػم

ألػ ثـ ألفػمذا ننفػ ح حثػػإ شػػفمؿ أ ر ق ػػم .ألقػػد أحط ػػت أكافػػرم إألػػإ األخمرج ػػة األ رك ػػة سػػأف جػػد ثػػمرككزم
كثفم ر ع رأثو

أ ر ق م ثفمرة رك ة كحث يم األ ثـ األ رك ل كأكػدت حثػإ أف كػكف ثػفم ار نم ػ أتثػف
إطمر خب ص أكغثػك سمألػذكر ألفرنثػم كثػمرككزم ألػر ض

األفكاعع داخؿ األدكؿ ا ر ق ة»ل أ إ ذألؾ

األرئ س األفرنث سشدة انأفمـ رك م ألإل تمد ا كركس ( .األشسكة األ نكسك ةل ك ك س د م).
ك يـ حثفمن ك رك م األتزب س طس ؽ فم ثػفكه" :خطػة ثػر ة ثػثفة األسػالد"ل ك ػ ف فثػؤكأل ف

كسػػمر ػ األدكألػػة "أك ػػمء ألػػو ف خػػرج ف حفكف ػػم فػػف فػػدارس أل أى ػػؿ ا ئفػػة"ل ك ػ َّ كأل ػػك ََِٖ
تكفػػت األفتكفػػة األدث ػ كر ة ػ

رك ػػم سر أػػيم سأغثس ػػة أػػئ ثة دحػػكم س غػػالؽ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة

س يفة "أنو قكد األسػالد س ػدا حػف نظمفيػم األ ثفػمن نتػك أثػثفة األفج فػع"ل إػال أف األفتكفػة رغػـ عرارىػم
كجيت رثمألة تذ ر إألإ األتزب كذألػؾ سفػرض حقكسػمت فمأل ػة كس ػرة حث ػو حسػر ترفمنػو فػف نبػؼ فػم
تبؿ حث و فف فك ؿ فف األخزانة األ مفة األ رك ةل أل برح رئ س األتػزب كرئػ س األػكزراء رجػب ط ػب

أكردغمف" أف تزسو األتمكـ ث كابػؿ األثػ ر حثػإ طر ػؽ تفم ػة األقػ ـ األجفيكر ػة كفػف س نيػم األ ثفمن ػة".
(األشسكة األ نكسك ة :ك ك د م).
ف ػػع تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة سقمحػػدة عك ػػة كثػػط ا نمأػػكؿل ك طفػػح أحأػػمئو إألػػإ األب ػ كد
اإلج فػػمح ل ركاف كػػمف ثػػثككيـ ف ػػؿ إألػػإ أف كػػكف قث ػػد مل إف األقطػػمع ا ثػػمس ألنمخس ػػو ػ ش ػ
األفدف األبمرل كاألف كثطةل ركانطالعمن فف فتمكأل و ف مألجة فظمىر عبػكر
ا ر مؼ كسبكرة رئ ثة
األ ثػػمرل بػػكر تػػزب األ داألػػة نفثػػو حثػػإ أنػػو تػػزب األفقػراء كاألفتػػركف فل كاألتػػزب األػػذم ثػ أ

ألث ػػدؿ

س ح سػػمره شػػر فم كأل ػ س مثػػدا ك فكػػف اإلح فػػمد حث ػػول إنػػو مػػرم األفئػػمت األفتركفػػة ػ أ ػكات األفػػدف

األكسػػرل خبكبػػم اثػػطنسكؿل فثثفػػم ثػ قطب عطمحػػم فػػف األجفيػػكر األكػػردم شػػرؽ األسػػالدل كػذألؾ تػػكز
حثػػإ ػػمطؼ فقػػمكأل ا نمأػػكؿ األػػذ ف ثػػجثكف ب ػ كدا فػػذىالل ألككنػػو تػػزب األفسػػمدرة األت ػرةل كأخ ػ ار
ج ػذب تػزب األ داألػػة سفأػؿ إنف متػو األث مثػ األفئػمت األثسراأل ػة األ ػ

طثػع إألػإ ػػؾ إر سػمط كمفػؿ سػ ف

األدكألة كاألت مة اإلع بمد ة كاإلج فمح ةل إذا ػ غ ػمب أم كجػو أ ػدألكج حػمدمل فكػف تػزب األ داألػة
كاأل نف ػػة أف ت ػػؿ فركػػز األكثػػط األث مثػ

ػ األفج فػػع األ ركػ ل فثػ دا عطمحػػم كس ػ ار ألنػػمخس أتػزاب

األكثط األ قث دم (نك ؿ.)ٔٓ-ْٔ :ََُِ :
ثاني ا :أىداف الحزب :أحثف

ُْ أغثطس ََُِ حف أثػ س تػزب األ داألػة كاأل نف ػة ػ

تفػػؿ سث ػ ط ػ أتػػد نػػمدؽ أنق ػرةل دحػػكا إأل ػػو األبػػتف كف كفنمبػػرك األفجفكحػػة اإلبػػالت ة ألثفأ ػ ثةل
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ج ػػرل إش ػػيمر ا حأ ػػمء األفؤثثػ ػ ف األ ػػذ ف ك ػػمنكا ْٕ شخب ػػمل أل ػػـ ك ػػف ف ػػف س ػػنيـ أم ف ػػف أحأ ػػمء

األسرألفػػمف حػػف تػػزب األفأػ ثةل رسفػػم عبػػد أردكغػػمف ذألػػؾ ت ػػإ ال كػػرر األ جرسػػة األثػػمسقةل أػػف سػأف
األتزب ىك إر داد ألتزب األفأ ثة أك ألتزب األر مه فف عسثول عمؿ أردكغمف

دع قة أنو كر معو عمفكا س أث س ىذا األتزب ألفتمرسة األفقػر كاألجػكع ػ

كثف ػو األ ػ إثػ فرت َْ

رك ػمل ف ثنػم أف شػ ب ىػذا األسثػد

األ ظ ـ ال ث تؽ ذألؾ يذا ألػ س عػدره كػال فبػ رهل كأشػمر إألػإ أف األتػزب ؤ ػد حأػك ة رك ػم األكمفثػة
ػ اإل تػمد اػ كركس ل

ف ػ ذألػؾ نمغفػمن ألثف ػم ر ا كركس ػة أل رك ػمل سػدؿ فػف أف ػذىب فكاطنكنػم

إألإ أكركسم ثنجثسيم إأل يـ (تثف.)ُٗٓ :ََِٔ :

جػػرل األتفػػؿ ػ عمحػػة ز نػػت س ثػػـ األجفيكر ػػة األ رك ػػةل األػػذم كأػػع حمأل ػم ػ فكاجيػػة بػػكرة

ػر ال ػػم ألثنظػػر كذا فمػػزل ت ػػث دائفػػم فػػم
ألفؤثػػس األجفيكر ػػة األ رك ػػة كفػػمؿ أ ػػم كرؾل كىػػك فػػم كػػمف افػ ان

فؤ ف ار و ا حالـ األخأراء رفز اإلثالـل ركاحالف فؤثثك األتزب أنيػـ ثػ جركف
حثؽ تزب األر مه
ز ػػمرة ألأػػر ح أ ػػم كرؾ فشػػدد ف حثػػإ أنيػػـ أل ػ س إثػػالف ف كأل ػ س ف مرأ ػ ف ألثجفيكر ػػة األ ػ أنشػػمىم

(تثف.)ُٗٔ :ََِٔ :
إنو

فػػم

ثػػؽ سفثثػػفة األتػػزبل كرد سشػػؽ األتقػػكؽ ا ثمثػ ة كاألتر ػػمت ػ كث قػػة إحػػالف األفسػػمدئ

سر فسمدئ فبطفإ كفمؿ أ م كرؾ حنبر األثػالفة اإلج فػمح ل كأداة تفػؿ رك ػم إألػإ فثػ كل

ا فـ األف تأرةل ركانو نظر ألثد ف كأىـ األفؤثثمت اإلثالف ة حثإ اإلطالؽل ركاألإ األ ثفمن ة كأػركرة
ألثد فقراط ة كألأفمف تر ة اإلح قمدل عمألت األكث قة إف األ ثفمن ة د فسػدأ ألبػ منة األتر ػمت ت ػإ ػؤدم
األفؤفنكف كاجسم يـ األد ن ةل كفنمخم فكنيـ فف األفجمىرة س ح قمدا يـ كى

ثػفح كػذألؾ سم ػر األفػؤفن ف

سػػمأل ش تثػػب أ كػػمرىـل كك قػػم ألثفبػػمدر األف متػػة سػ ف أ ػػد نم حػػف األكثػػمئؽ األبػػمدرة حػػف تػػزب األ داألػػة
كاأل نف ػػة سػػمف ىنػػمؾ أتمد ػػث ف فمك ػػة حثػػإ أىػػداؼ األتػػزب كفسمدئػػو كأ كػػمره حثفػػم أف شػ مر األتػػزب ىػػك

فبسمح عمحد و ركاطمره أثكداف ك خرج فنو أكء أبفر كىك فم راه فؤثثك األتزب س انر حف اإلثمرة
كاإلثػ نمرةل ك ػ ف ػػرض األتػػد ث حػػف أىػػداؼ األتػػزبل ننػػم ثنكأػػتيم ػ

قػػر ف ػػرح فل ا ػ كألإ

كأح أىػداؼ األتػزب ك ػؽ األالئتػة األداخث ػة ألثتػزبل كاألثمن ػة ك ػؽ فػم جػمء ػ سػرافج األتػزبل كحثػإ

األنتك األ مأل ة( .غزاأل :)ِٗ-ِٖ :ََِٕ :
أ -أىــداف الحــزب وفــق الم ـوائخ الداخميــة :إنيػػم األث ػكائح األداخث ػػة أسػػرزت أىػػداؼ األتػػزب سفػػم ث ػ
(تثف)ُٗٗ-ُٗٔ :ََِٔ:ل (غزاأل :)ِٖ-ِٔ :ََِٕ :
ُ .تق ؽ األث مدة كسدكف أم ع د أك شرط ألثش ب األ رك عمئفة حثإ األجفيكر ة األقمنكن ة األ
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سر

األقكة األ

راح فبمألح األفرد كاألفؤثثمت ف م.

ِ .األتفمظ حثإ كتدة األدكألة األ رك ة.
ّ .األتفمظ حثإ األق ـ كا خالؽ األ
ْ .تق ؽ األتأمرة كاألفدن ة األف مبرة

د سفثمسة راث ألثش ب األ رك .
رك م ك قم ألثطر ؽ األذم رثفو فبطفإ كفمؿ أ م كرؾ.

ٓ .أف ف األر مه كا فف كاإلث قرار ألثش ب األ رك .
ٔ .تق ؽ ففيكـ األدكألة اإلج فمح ة األ

ح ألألكراد األ ش سشكؿ اج فمح فطثكب.

ٕ .تق ؽ األ داألة س ف ا راؾ كاأل كز ع األ مدؿ ألثدخؿ األقكف .
 -:األدفقراط ػةل

ب -األىداف وفق البرامج :أفم سرنمفج األتػزب قػد اخ بػر أىدا ػو ػ اػ

األ نف ػػةل األنيػػكض ػػكؽ فث ػ كل األتأػػمرة األف مب ػرة .ك ػػرض األسرنػػمفج كثػػمئؿ أل تق ػػؽ ثػػؾ ا ىػػداؼ

حثإ األنتك ا

( -:غزاأل .)ِٗ-ِٕ :ََِٕ :

ُ .نشػػر األػػكح األقػػمئـ حثػػإ األتقػػكؽ األف ػػمرؼ حث يػػم دكأل ػػمل كاألتر ػػمتل كث ػ مدة األقػػمنكف ػ جف ػػع
أنتمء رك م.

ِ .اث ئبػػمؿ فشػػمكؿ رك ػػم األفث ب ػ ة س سئػػة األف ػكارد اإلنثػػمن ة األطس ػػة األفيفثػػة ألفػػم ج ثػػو سثػػدا
فن جم سمث فرار ك نفك سمإلن مج.
ّ .خف ض ف دؿ األسطمألةل كردـ األيكة

كز ع األدخؿ ففم ز د فف فث كل األر مه.
اإلدارة األ مفةل ركادخػمؿ األفػكاطن ف كاألفنظفػمت

ْ .إ سمع ث مثمت يدؼ أل تق ؽ األكفمءة كاألف مأل ة
األفدن ة أل فث ة بنع األقرار.

ٓ .تق ؽ األشفم ة األكمفثة كاألفتمثسة

كؿ جمنب فف جكانب األ فؿ.

ٔ .إ سمع ث مثمت ف مبرة رش دةل حفث ة إل مدة ا فة

األفجمالت االع بمدل كاألث مثة األخمرج ةل

كاألثقم ةل كاألفنكفل كاأل ث ـل كاألبتةل كاألزراحة كاألثركة األت كان ة.

ك رل تزب األ داألة كاأل نف ة أف األ مئثة ى أثمس األفج فع األ رك كىػ جثػر ػرسط األتمأػر

سمألفمأ كأركرة األتفمظ حثإ األ مدات كاأل قمأل د كاألف قدات كاألقػ ـ األكطن ػة األ ػ
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ن فػ إألػإ األفمأػ

كحػدـ اإلس ػمد حنيػػمل كفػم ػرل األتػػزب أػركرة طػك ر فثػ قسؿ األشػسمب ست ػث فثػػكف ػ اطػر فػػف

األثقة كاالث قرار كا فمف .ك سدك أف األتزب كمف فبفـ فنذ إنطالعو حثػإ بػنع ففيػكـ جد ػد ألثث مثػة
رك مل كفف األكاأح أف كاتدان فف أىـ أىدا و ىك ز ز د فقراط ة األفشمركة سز ػمدة مأل ػة األشػ ب

أثنمء االن خمسمت ل كأ أم فف ا فكر األفثثـ سيم كاألجث ػة األكأػكح فػف خػالؿ ففػمى ـ كأدس ػمت كأىػداؼ
األتزب إ فمنو سأف األد فقراط ة كاألشفم ة فم بؿ سمألسنمء األداخث ألألتزاب فثالف نكاة كفمءة األنظمـ

األث مث ل كحث و أخذ األتزب حثإ حم قو تق ؽ أىدا و ك ؽ اثػ ار ج ة كاأػتة األف ػمألـ ثػيثة األ نف ػذل
كتددت سمأل مأل (غزاأل -:)ِٖ :ََِٕ:

أ .ج ؿ ا كألك ة ألإلن خمسمت األ في د ة األ
ألفقمحد األنكاب.

شفؿ فشمركة كم ػة أحأػمء األتػزب أل تد ػد األفرشػت ف

ب .فػػف أجػػؿ ث مثػػة عمئفػػة حثػػإ األفسػػمدئ ػػمف فػػدة خدفػػة رئ ػ س األتػػزب كنكاسػػو تػػدد ك قػػم ألث ػكائح
األداخث ة ألثتزب.

ج .األ زاـ األتزب س حالـ كم ة فبرك م و ألثجفيكر ك قم ألف زان ة األتزب.
د .قكـ األتزب س خب ص جزء فف ف زان و ألألستمث كاأل طك ر كا رع اإلعث ف ة ألثتزب.
ق .أفف األتزب حأمئو األ س ر حف أرائيـ

إطمر ألكائح كسرنمفج األتزب.

ك .األقػػدرة كاالثػ تقمؽ ىفػػم أثػػمس االخ ػػمر ألثفنمبػػبل خمبػػة األػػكزراء حنػػدفم ػػأ
شك ؿ األتككفة.

األتػػزب ألفثػػمألة

فف األكاأح خالؿ طرعنم إألإ أىداؼ األنظمـ األداخث ألتػزب األ داألػة كاأل نف ػةل أنػو ؤكػد أف أم
نظمـ د فقراط ال فكف أف

ش

فج فع ال ثػكده تكػـ األقػمنكف كاألد فقراط ػةل ك ؤكػد كجػكده فػف

خالؿ األقمنكفل كال سد أف ثكد ففيكـ دكألة األقمنكف سدال فف عمنكف األدكألة.
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المطمب الثاني:
الحزب والصعود السياسي
إف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة األ رك ػ كسق ػػة ا ػ تزاب ا ػ خرل ػ األ ػػمألـل فػػؿ فػػف أجػػؿ ع ػػمدة

األدكألػػةل أك األفشػػمركة ػ ىػػذه األق ػػمدةل كخبكبػمن أف ألثتػػزب طث ػػمت ث مثػ ة نتػػك األق ػػمدة ػ

رك ػػمل

كففم ال شؾ و أف تزب األ داألة كاأل نف ة سدأ فتمكال و ك ؽ إث ار ج ة فدركثة عمئفة حثإ أثمس أنػو
ألػـ ثػف حػف نفثػو أنػو تػزب إثػالف ت ػإ ال ث ػر تفظػة األ ثفػمن فل كألػـ ػمدم ثػؾ األفسػمدئ األ ػ

جػػمء سيػػم فؤثػػس رك ػػم األتد ثػػة (فبػػطفإ كفػػمؿ أ ػػم كرؾ)ل كىػػذا ػ إح قمدنػػم سػػرىف حػػف يس ػػد نظػػر
تثإ سيم األقمئفكف حثإ األتزبل ك ىذا األفطثب ثن فؿ حثإ تق ػؽ أىدا ػو ك ػؽ قػر ف رئ ثػ فل
ىفم:

أولا :فقدفمت األب كد األث مث .
ثاني ا :األفكز

االن خمسمت.

أولا :مقدمات الصعود السياسـي :عس ػؿ عػرار األفتكفػة األدثػ كر ة ستػؿ تػزب األر ػمه األفػمئز ػ

إن خمسػػمت ُٓٗٗ كتظػر األق ػػمـ سػػأم حفػػؿ ث مث ػ حثػػإ زح فػػو نجػػـ األػػد ف أرسكػػمفل كحػػدد فػػف ع مدا ػػو
األس ػػمرزة ألف ػػدة خف ػػس ث ػػنكات عمف ػػت فجفكح ػػة ف ػػف أحأ ػػمئو س أثػ ػ س ت ػػزب األفأػ ػ ثة ػ ػ ُٕ د ث ػػفسر
ُٕٗٗل تمكألػػت حنمبػػر ىػػذا األتػػزب إحػػمدة ر ػػب أك ارعػػو كذألػػؾ فػػف خػػالؿ األثػػفمح ألشخب ػ مت ػ

أت ػزاب أخػػرل سمإلنأػػفمـ إألػػإ األتػػزب ركادخػػمؿ األف ػرأة سمألفث ػ ك مت األق مد ػػةل كعػػد ك ػمف دخػػكؿ ا حأػػمء
ىؤػالء األكا ػػدكف األجػػدد
األجػػدد ألثتػػزب ػػالع حػػدـ األ رت ػػب فػػف جمنػػب األجنػػمح األ قث ػػدم ألثتػػزب كسػػدء ػ

دخثكف د الت حثإ سرافج األتزب كطفكتم و ك حالف أ د س نأفمـ رك م ألإل تمد ا كركس كاأل أك د

حثإ فسمدئ تقكؽ اإلنثمف كاألتر مت األفكر ة كفككنمت أثمث ة ألثد فقراط ةل سدال فف األ أك د حث يم فف

فنظكر إثالف ل كأبسح طرح فثمألة تظر ار ػداء األتجػمب جػرم فػف فنطثػؽ ككنيػم ان يمكػم ألثتر ػمت
األفرد ة دأل ؿ أل مرأيم فع فسمدئ تقكؽ اإلنثمف (تثف.)ُٖٔ-ُٕٓ :ََِٔ :
األفأ ثة

كأ ػػرزت ىػػذه األ جد ػػدات ألظمىرىػػم كتق ق يػػم عثق ػمن ألػػدل األنخسػػة األتمكفػػة ػ إت فػػمؿ ػػكز تػػزب

إن خمسمت ُٗٗٗل ـ قد ـ طثسم فف عسؿ األنخسة األتمكفة إألإ األفتكفة األدث كر ة إلغالؽ

األتزبل كذألؾ أل مرأو فع دث كر األسالد األ ثفمن ل حثإ غرار فم تدث ألثر مهل ككػمف األيػدؼ فػف كراء

ذألؾ إأ مؼ ػرص اإلثػالف ف ألثكبػكؿ ألثثػثطةل كعػد عسثػت األفتكفػة األػدحكل عسػؿ إجػراء اإلن خمسػمت
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كال شؾ أف ذألؾ ان كس حثإ ع اررات األنمخس ف كركا أف أبكا يـ ث ذىب ثدلل قػرركا أ ػد فرشػت

أتزاب أخرل خك م فف إغالؽ األتػزب فثػؿ فػم تبػؿ ألثر ػمه (تثػف)ُٖٖ-ُٖٕ :ََِٔ:ل كعػد تقػؽ
ىذا األتزب

إن خمسمت حمـ ُٗٗٗ نثسة ِ%ُٓ5ل أم فم ن تبكألو حثإ َُُ فقمحد كال شؾ

أف األبػراع داخػؿ األتػػزب سػ ف األجنػػمح األفؤ ػد ( رسكػػمف-عكطػمف) كاألجنػػمح األفؤ ػد الردكغػػمف ىػك بػراع
س ػ ػ ف ئ ػ ػ ف أت ػ ػداىفم فتم ظػ ػػة كا ػ ػ خرل ثكر ػ ػػة إبػ ػػالت ة (تف ػ ػزة كحث ػ ػ )ْٓ-ِٓ :ََِِ :ل كس ػ ػػد

اإلن خمسمت األ

تدثت

حمـ ُٗٗٗ إزدادت اإلنشقمعمت سػ ف األجػمنس ف األفتػم ظ كاإلبػالت ل كعػدـ

أرس ة أحأمء فف األتزب اث قمأل يـ كىـ (حسػد األقػمدر اكبػكل جف ػؿ اشػ ؾل حثػ تكشػككفل حسػد اػهلل
جكؿ) (تثف)ُٖٗ :ََِٔ :ل كسدء االبالت كف حالن ة تدثكف حثإ إفكمن ػة أثػ س تػزب جد ػد

عسؿ تكـ األفتكفة األدث كر ة س غالؽ تػزب األفأػ ثةل ك ػال ػـ أثػ س تػزب األ داألػة كاأل نف ػة ػ ُْ

آب ََُِ سق مدة رجب ط ب اردكغمف (األشسكة األ نكسك ة :فثفمت تزب األ داألة كاأل نف ة).
كسمأل ػػمأل إنقثػػـ تػػزب األفأ ػ ثة إألػػإ تزسػػمف تػػزب ا ػ كؿ سرئمثػػة رجػػمئ عكط ػمف سمثػػـ تػػزب

األثػ مدةل كاألثػػمن سق ػػمدة رجػػب ط ػػب أردكغػػمف س ثػػـ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل قػػكؿ أردكغػػمف ػ خطػػمب
أث س األتزب إف فرج و األفكر ة ىػ اإلحػالف األ ػمألف ألتقػكؽ اإلنثػمف كاإل فمع ػة ا كركس ػة ألتفم ػة

تقكؽ اإلنثمف كاألتر مت ا ثمث ةل كعد اث مف أردكغمف سخطمسو ىذا سكثفػة ػكأل ر األشػي رة( -:أنػم عػد
ال أكا قػؾ األػرأم ألكننػ أأػت سنفثػ فػف أجػؿ تر ػؾ ػ عػكؿ فػم ر ػد)ل ثػـ كجػو أردكغػمف سػمألقكؿ:

رك ػم ألنػػم (نػػكر األػػد ف)ِِ-ُِ :ََِٖ :ل ثػػـ س ػػد ػػكـ فػػف أث ػ س األتػػزب تػػدث حسػػد اػػهلل جػػكؿ-:

(أر د أكال أف أش ر أف تزب األ داألة كاأل نف ة أل س تزسػم د ن ػمنل إف كجػكد فتجسػمت ػو ث قػ فػع ىػدؼ
أف األتػػزب أػػـ جف ػػع ش ػرائح األفج فػػعل كفػػم كجػػد ػ األتػػزب فػػف ىػػك فث ت ػ كغ ػػر فث ت ػ (نػػكر
األد ف.)ِْ :ََِٖ :

ألقػػد كمنػػت األدكألػػة األ رك ػػة س ػػد إن خمسػػمت حػػمـ ُٗٗٗ فػػر سفشػػمكؿ داخث ػػة فطسقػػة سمألكأ ػػع

االع بػػمدمل أػػال حػػف فػػرض رئػ س األػػكزراء سكألنػػت أجمك ػػدل كػػذألؾ األػػدحكات أل طس ػػؽ ف ػػم ر اإل تػػمد

ا ػ كركس ل كاألب ػراع داخػػؿ ا ػ تزاب األفخ ثفػػة تػػكؿ إألمػػمء حقكسػػة األثػػفمح سػػمأل كثـ سمألثمػػة األكرد ػػة ىػػذه
ا زفػػة حفثػػت حثػػإ تبػػكؿ إث ػ قمالت داخػػؿ األتككفػػةل كسمأل ػػمأل كػػمف السػػد فػػف ع ػػمـ إن خمسػػمت فسك ػرة
خثص األسػالد فػف ا زفػة األتككف ػة األ ػ

حمـ ََِِ فثؿ

فػر يػمل كػال شػؾ أف األفشػكثة ػ األدكألػة األ رك ػة كمنػت ػ

حدة جكانبل ى (فتفد-:)َّٓ-ّْٗ :ََِٖ :

أ .اث ف ارر تمألة األ ش ت األتزس ل سؿ ك فقيم س نشقمعمت كحسمرات تزس ة أ قة.
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ب .إف األ ػمر األػذم أثثػو أرسكػمف ػ األث مثػة األ رك ػة ال ػزاؿ عػمئـ كعػد ق ػنص األثػثطة اثػ مالؿ
ألثكأع األث مث األ مـ فثؿ فم ؿ فف عسؿ.

ج .إف تزب األ داألة كاأل نف ة سدك أكثر األفرشت ف سمألفكز سمالن خمسمت.
د .إف فف األب ب اث دراؾ ا فكر

ظؿ ا تزاب األقمئفة كع مد يم.

كفع بػك ت األسرألفػمف حثػإ فكحػد األثمألػث فػف نػك فسر ََِِ إلػجراء االن خمسػمتل سػدأ األ فػؿ

داخؿ األتزب سب مغة سرنمفجو اإلن خمس كاألذ ف بمغكه الثفة اكػمد ف كفل كف خببػكف ػ األػرأم

األ مـل كثفراء ت ككف

األشؤكف األدكأل ة كاأل العمت األخمرج ة كبدرت األكث قة سشكؿ فث ند نمكؿ فم

كبػػثت إأل ػػو تػػمؿ األسػػالد كطرتػػو ألثتثػػكؿ األ ػ

األكث قة فم ث (تثف-:)َُِ-َِٓ: ََِٔ:

فكػػف قػػد فيم ألثف ػكاطن ف كاألفج فػػع كاألدكألػػة ك أػػفنت

أ .نظر األتزب ألف راث األ جرسة األ مر خ ة ألثكطف كأثمس عكل األفث قسؿل ك يد س متػة األفجػمؿ ألثقػ ـ
األ ػ ػ تػ ػ فظ سي ػػم األفج ف ػػع األ ركػ ػ ل ركاف ػػدخؿ األدكأل ػػة ػ ػ عػ ػ ـ األفج ف ػػع ػػزز تمأل ػػة ف ػػف ح ػػدـ
االث قرار كحدـ األرأم إال أنو ر ض جمىؿ األ فمحؿ فع دكؿ األ مألـ األف مبر.

ب .أكػػد األتػػزب حثػػإ أػػركرة األ تػػد ث ك ػػد حأػػك ة رك ػػم األكمفثػػة ػ اال تػػمد ا ػ كركس
طس ة أل فث ة األ تدم كأركرة ثس ة ف م ر ن ؿ األ أك ة.

ن جػػة

ج .أحثف أف د فقراط ة األتكـ تقؽ بمألح األدكألة األ مـ فثؿ فم خدـ ا راد.
د .أكد األتزب

األكث قة حثإ دحفيم ألفؤثثمت األفج فع األفدن كاف ككف األتزب حثإ األت ػمد كألػـ

نتمز م فف األفنظفمت.

ق .إف األدكألة األكفمأل ة (األجمف ة األفمنتة) كى دكألة ألثجف ع.
ك .األ راسط س ف األ نف ة كاألد فقراط ة يفم ث راف جنسم إألإ جنب.
ز .نسذ األق اررات األففركأة فف ا حثإ ركاح فمد عمئفة األتكار س ف األدكألة كاألفج فع.
ح .تق ؽ األ كا ؽ اإلج فمح

األ د الت األالزفة ألثقكان ف.

ط .رل األكث قة أف األقمنكف فم كمف إالٌ أل تق ؽ األ دؿل كأل س إلرىمب األنمس كاح راؼ األتزب سقبكر
أداء األخدفمت األقأمئ ة.
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ألق ػػد كمن ػػت ثث ػػفة األت ػػزب ى ػػذه ػ ػ تق ق ػػة اػ ػ فر ؤك ػػد حث ػػإ فنط ػػؽ اإلب ػػالح كالش ػػؾ أف

أردكغمف كمف ألد و رب د كس ر فف عكة األكحد أل ت ؽ اإلبالح.

ثانيـــا:الفوز فـــي النتخابـــات  :تق ػػؽ ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة إن ب ػػمر ف ف ػػمأل ف ػ ػ األ ػػدكرة
االن خمس ػػة ََِِ كاألػػدكرة االن خمس ػػة ََِٕ كحث ػػو ثػػندرس ػ ىػػذه األفق ػرة األفػػكز ػ ك ػال األفقػػر ف
كدكا يم كأثسمسيم ىم ك ؽ األفقر ف األفرح ف األ مأل ف:

أ -الفـوز فـي النتخابــات البرلمانيـة عــام  :2112فػع سػػدا مت ان خمسػمت حػمـ ََِِ تقػػؽ
تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة األػػذم ألػػـ فأػ حثػػإ شػػك ثة ثػػنة كاتػػدة ػػك انز كس ػ انر ستبػكألو حثػػإ ِ%ّْ.ل
ت ث شمرؾ

ىذه االن خمسمت فرشتكا ثفمن ة حشر تزسمنل كسثػ حػدد األنػمخس ف األفثػجث ف ُْ فث كنػم

كُِّ األفم كٕٔٗ نمخسمل سثمت نثسة األ بك ت يم ٕٗ %فف األفثػجث ف كعػد كمنػت األن ػمئج األنيمئ ػة
حثإ األنتك األ مأل ( غزاأل -:)ّٓ :ََِٕ :
تزب األ داألة كاأل نف ة ِٗ%ّْ5ل كتزب األش ب األجفيكرم ّْ%ُٗ5ل كتػزب األطر ػؽ األقػك ـ
ٔ%ٗ5ل كتػػزب األتركػػة األقكف ػػة ْ%ٖ5ل كتػػزب األشػػسمب ِ%ٕ5ل كتػػزب د فقراط ػػة األش ػ ب األكػػردم

(دىػ ػػب)ِ%ٔ.ل كتػ ػػزب األػ ػػكطف ا ػ ػ ـ ِ%ٓ5ل كتػ ػػزب األث ػ ػ مدة ٓ%ِ5ل كتػ ػػزب األ ثػ ػػمر األػ ػػد فقراط
ِ%ُ5ل كتزب رك م األجد د ُ%ُ.

كألـ تبؿ أم تزب فف ا تزاب األثفمن ة األسمع ة سنثػسة ُ %فػف أبػكات األنػمخس ف .سػذألؾ كػكف

تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة تبػػؿ حثػػإ ِّٔ نمئس ػمن ػ األسرألفػػمف فػػف أبػػؿ َٓٓل ت ػػث أبػػسح سفقػػدكر
األتػػزب شػػك ؿ األتككفػػة سففػػرده س ػػدا حثػػإ اإلئ ػػالؼ فػػع أم تػػزب آخػػر (األشػػسكة األ نكسك ػػة :ػػكز
ثمتؽ ألتزب األ داألة كاأل نف ة).

ألقد أتدث كز تزب األ داألة كاأل نف ة زأل ازالن ث مث من ػ

رك ػم إذ عػدفت نمثػك ا شػثثر إثػ قمأل يم

حثإ األفكر فف زحمفة تزب األطر ؽ األقك ـ ك س يم فث كد مألفمز فف زحمفة األػكطف اػ ـل كس ػد إحػالف

األن ػمئج عػدـ أتػد نػكاب األسرألفػمف طمألػب ػد ؿ ثالثػة فػكاد سمألدثػ كر سفػم أػفف تػذؼ حسػمرة اثػ ندت
األثجن ػػة األ ث ػػم ألالن خمس ػػمت إلب ػػدار عرارى ػػم سفن ػػع أردكغ ػػمف ف ػػف خ ػػكض اإلن خمس ػػمتل إذ أع ػػر األسرألف ػػمف

سمأل ػػد ؿ سفكا قػػة ّْٔ نمئس ػمنل إػػال أف األ ػرئ س ر ػػض األ كع ػػع حثػػإ األ ػػد ؿ كرده إألػػإ األسرألفػػمف إلحػػمدة

األنظر و إذ أكد( -:انو ال بح م ر األقكان ف فف أجؿ شخص س نو) (تثف)َِِ :ََِٔ :ل إػالٌ
أف األسرألفمف عرر األ د ؿ األدث كرم فرة ثمن ػة كتػمكؿ األػرئ س األ ثكػؤ ػ

بػد ؽ حثػإ األ ػد الت األ ػ

أعرىػػم األسرألفػػمف كذألػػؾ ألفنػػع أردكغػػمف فػػف خػػكض اإلن خمسػػمت األ كف ث ػػةل إذ اثػ نفذ كمفػػؿ األفػػدة األقمنكن ػػة
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أل فػػكت األفربػػة حثػػإ اردكغػػمف ػ

قػػد ـ أكراؽ رشػ تو إػػال أف األسرألفػػمف أجػػرل ػػد ؿ كأبػػسح إجػراء

اإلن خمسػمت األ كف ث ػػة س ػد َٗ كفػػم سػدال فػػف َٔ كفػمل كذألػػؾ ألكػ

رشػػح أردكغػمفل ثػػـ طػرح آخػػركف

فنطقػػم عمنكن ػػم آخػػر ألفنػػع أردكغػػمف ػ خػػكض اإلن خمسػػمت األ كف ث ػػة إذ أكػػد انػػو ال تػػؽ ألػػو خػػكض

اإلن خمسػػمت نػػو ألػػـ ثػػنإ ألػػو خػػكض اإلن خمسػػمت ا بػػث ة كانتػػمزت األثجنػػة األ ث ػػم ألإلن خمسػػمت ألث ػرأم
األقمئػ ػػؿ س ػ ػػذر رش ػ ػ ح أردكغػ ػػمف إػ ػػال إذا إف نػ ػػع األفرشػ ػػتكف حػ ػػف تػ ػػزب األ داألػ ػػة كاأل نف ػ ػػة حنيػ ػػمل قػ ػػمـ
األفرشتكف سثتب رشػ تيـ ألبػمألح اردكغػمف ك ػ ٗ آذار ََِّل ت ػث جػرت اإلن خمسػمت األ كف ث ػة

ك ػػمز أردكغػػمف سفق ػػده سمألسرألفػػمف كس ػػد أف أعثػػـ أردكغػػمف ف ػ ف حأػػك ة األسرألفػػمف عػػدـ حسػػد اػػهلل جػػكؿ
رئ س األكزراء اث قمأل و أل فثح األفجمؿ أفػمـ رئػ س األتػزب رجػب ط ػب أردكغػمف أل شػك ؿ تككفػة جد ػدة

س د إث دحمء رئ س األجفيكر ة أتفد نجدت ث زر (تثف.)ُِِ :ََِٔ :

ألقد تقؽ أردكغمف كتزسو فم ألـ ث ط ع تق قو اػ تزاب اإلثػالف ة األثػمسقة سػمألفكز سفػم قػمرب

ثثث فقمحد األسرألفمف أمرس ف ا تزاب األ ثفمن ة ا خرل سطر قة د فقراط ة تد ثة س دا حػف األخال ػمت

األتزس ة.

ب -الفوز في اإل نتخابات البرلمانية عام  :2117فنػذ ػكز تػزب األ داألػة كاأل نف ػة سم كثر ػة
األفطثقػػة ػ إن خمسػػمت ََِِ كػػمف األ كعػػع حثػػإ نطػػمؽ كاثػػع أف زح فػػو رجػػب ط ػػب أردكغػػمف ثػ ككف
األ ػرئ س األفقسػػؿ ألثجفيكر ػػةل كفػػع اػػإلع راب اإلث ػ تقمؽ األرئمث ػ سػػدأت أب ػكات األ ثفػػمن ف األف شػػدد ف
ر فع فتذرة فف كبكؿ إثالف كزكج و األفتجسة إألإ األقبر األرئمث رفز األجفيكر ة األ ثفمن ة األ

أثثيم فبطفإ كفمؿ أ م كرؾ حمـ ُِّٗل ك ركف حثإ األرغـ فف أف بالت مت األرئ س فتددةل إال
أنيػػم فػػؤثرة كىػػك األػػذم ػ تكـ س ػ ف حػػدد كس ػػر فػػف األفػػكظف ف ػ فكاعػػع فيفػػة أػػال حػػف أف ألػػو
طثب كع ول كعسؿ إن يػمء فيثػة األ رشػ ح س ػكـ

بالت ة رد فشمر ع األقكان ف كاألق اررات األتككف ة األ

كاتد كمف أردكغمف فجر ففمجئة س دـ رش ح نفثول ك قد ـ كز ر األخمرج ة كر ػؽ درسػو حسػد اػهلل جػكؿ
فرشػػح تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة ألالن خمسػػمت األرئمث ػ ةل ك فػػم سػػدا ا ػ فر تث ػـ ألبػػمألح حسػػد اػػهلل جػػكؿل

إن قػػدت أكألػػإ جثثػػمت األسرألفػػمف ػ ِٕ ن ثػػمف ََِٕ ك قػػم ألثدثػ كر جػػب ػأف ف نبػػمب األثثثػ ف ػ

األجثث ف ا كألإ كاألثمن ةل أفم األجكالت األ مأل ة ث ككف سمألممألس ة األفطثقة كسفم أف تزب األ داألة كاأل نف ػة
ال ػ فثػػؾ ثثث ػ فقمحػػد األسرألفػػمف (ّٕٔ) ك ػ ظ ػؿ فقمط ػػة ن ػكاب تػػزب األش ػ ب األجفيػػكرم األف ػػمرض
كس ض ا تزاب ا خرل ألـ ك فؿ نبػمب األجثثػة كعػدـ تػزب األشػ ب األجفيػكرم األف ػمرض إح ػراض

ألػػدل األفتكفػػة األدثػ كر ة ش ػ رط نبػػمب سػػمألثثث ف

األفتكفػػة األدث ػ كر ة ع ػ ار ار س ش ػ راط نبػػمب األثثث ػ ف

م جثثػػة حنػػد ان خػػمب األػرئ س .سمألف ػػؿ أبػػدرت
م جثثػػة ان خػػمب أل ػرئ س األجفيكر ػػةل كسفػػم أنػػو
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األدث ػ كر قػػكؿ إذا شػػؿ األسرألفػػمف ػ إن خػػمب رئ ػ س جد ػػد بػػمر إألػػإ األػػدحكل إألػػإ إن خمسػػمت ن مس ػػة

فسكػرةل ك قػكـ األسرألفػمف األجد ػػد س ن خػمب األػرئ س األجد ػد (نػػكر األػد ف)ّْ-ُْ :ََِٖ :ل كىكػذا كمنػػت
األدحكل الن خمسمت ن مس ة فسكرة سػِ فكز ََِٕ ككمنت بنمد ؽ اإلع راع أليذه اإلن خمسمت ثكرة ش س ة
فأمدة غ ر ف كع ػة سيػذا األتجػـل ان بػمر تػزب األ داألػة كاأل نف ػة سمإلن خمسػمتل إذ تقػؽ تػزب األ داألػة

كاأل نف ة إن بم ار كمثتمن كجمءت ن مئج االن خمسمت كفم ث :
األن مئج األنيمئ ة تثب األثجنة األ ث م ألإلن خمسمتل حدد ا بكات ك كز ع األفقمحد األسرألفمن ة حثإ

ا ػ تزاب (س ػػد ػػداد ٖ %ٕٗ5فػػف ا ب ػكات)( :األشػػسكة األ نكسك ػػة :فثفػػمت تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة)ل
ككمنػػت حثػػإ األنتػػك األ ػػمأل  :تبػػؿ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة حثػػإ فػػم نثػػس و (ٕ )%ْٔ.فػػف ا بػكاتل
كسيذا ككف حدد نكاسو

األسرألفمف (ُّْ) نمئسمنل كتزب األش ب األجفيػكرم فػم نثػس و (ٖ )%َِ.فػف

ا بػكاتل كسيػػذا كػكف حػػدد نكاسػػو (ُُّ) نمئسػمن ػ األسرألفػػمفل كتػزب األتركػػة األقكف ػػة تقػؽ فػػم نثػػس و

(ّ )%ُْ.ك فثثػػو (َٕ) نمئس ػمنل كأفػػم األتػػزب األػػد فقراط

قػػد تقػػؽ فػػم نثػػس و (ْ )ٓ.كألػػـ فثثػػو نمئس ػمن

كاتػػدانل ككػػذألؾ األتػػزب األف ػ تبػػؿ حثػػإ فػػم نثػػس و (َ )%ّ.كألػػـ فثثػػو حػػدد فػػف األن ػكابل كتػػزب

األفث ػ ػ قث ف فػ ػػف تػ ػػزب األفج فػ ػػع األػ ػػد فقراط (ٕ )%ُّ.كألػ ػػو (ِّ) نمئس ػ ػمنل كاألفث ػ ػ قثكف حثػ ػػإ نثػ ػػسة

(ْ )%ُ.كؿ ا تزاب األ

ألـ تبؿ حثإ (َُ )%فف ا بكات كأعؿ ال دخؿ األسرألفمفل ألػذألؾ ألػـ

ت ؿ أم فف ا تزاب :األد فقراط كاألف

كاألفث قثكف حثإ أم فق د

األسرألفمف.

تبػػؿ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة حثػػإ ُّْ نمئسػمن إػػال أنػػو حػػدد أعػػؿ فػػف حػػمـ ََِِ

ف نظػػمـ

االن خمسػػمت شػ رط سػػدخكؿ األسرألفػػمف تبػػكؿ أم تػزب َُ %فػػف ا بػكات حثػػإ فثػ كل رك ػػم أدل
إألإ انخفمض حدد األنكاب فف ّّٓ إألإ ُِْ (نكر األد ف.)ّْ-ُْ :ََِٖ :
كالشػػؾ أف ىنػػمؾ دكا ػػع كأثػػسمب كراء نجػػمح تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة أسرزىػػم فػػم ػػأ

(األشػػسكة

األدكأل ة ألثف ثكفمتل ََُِ-:))ٕ-ٓ :
ُ .األشخب ػ ة األكمر زف ػػة أل ػرئ س األتػػزب رجػػب ط ػب أردكغػػمف إذ إث ػ طمع كث ػ ع األقمحػػدة األش ػ س ة

ألثتػػزب ألػ ظـ فن ثػػس فخ ثػػؼ األ ػػمرات األث مثػ ة كاأل رع ػػة كاألفذىس ػػة س ػػد أف كمنػػت نػكاة أث ثػػو

فق برة إألإ تد كس ر حثإ األث مث ف ذكم ا بكؿ اإلثالف ة كخر ج األفدرثة االرسكمن ة ىػذا
األ كثع ج ثو رسع حثإ حرش األفركز األث مث سال فنمزع.

ِ .ػػرض األت ػػزب إأل ػػإ األم ػػسف ركازدكاج ػػة األف ػػم ر إذ إثػ ػ طمع األت ػػزب كأػ ػ ؼ األم ػػسف ركازدكاج ػػة
األف م ر األ

فكرثت أد فرشتو حسد اهلل جكؿ أثنمء إن خمب رئ س األجفيكر ةل إذ حثإ األػرغـ
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فف أف حسد اهلل جكؿ عد تقؽ نثسة أبكات معت سكث ر ا بكات األ

تبؿ حث يػم األرؤثػمء

عسثول ثؾ أثمرت حند األش ب االن بمر أل سد اهلل جكؿ األذم ظثـ كترـ فف رئمثة األجفيكر ة.

ّ .فذكرة األج ش ك دخثو سشػكؿ فسمشػر ػ األث مثػة حػده ف ظػـ األفتثثػ ف األثػسب األػرئ س ألػردة ػؿ
األنمخس فل خبكبم أد فذكرة األج ش ألثتككفة أل ثػة ِٕ ن ثػمف ََِٕ األ ػ ا يػـ يػم األتػزب
انو ث إ أل دـ األفتم ظة حثإ األق ـ األ ثفمن ة ك جب فتمرسة األرج ة.
ْ .األتفثة االن خمس ػة األنمجتػة إذ إ سػع األتػزب تفثػة إن خمس ػة إثػ طمع فػف خالأليػم كثػب حػدد كس ػر
فف األنمخس فل خطمسم و فف خالؿ ت م و األ كف ة أتدثت م رات

كث ر فػف األفجمػالت كفنيػم:

فج ػػمؿ األب ػػتة ك ق ػػد ـ األ ػػدحـ ألث ف ػػمؿ كاألف ػػكظف ف كاألفػ ػزارح ف ك ط ػػك ر عط ػػمع األسث ػػد مت ك كز ػػع

األفثمكف حثإ األفقراء سأث مر فجز ة كرخ بة كفتمرسة األفثمد كاألرشكة كثرعة األفمؿ األ مـ.

ٓ .اإل بػ ػػمؿ األفسمشػ ػػر فػ ػػع األش ػ ػ ب كاإلى فػ ػػمـ سقأػ ػػم م األف ػ ػكاطن ف فػ ػػف خػ ػػالؿ د ارثػ ػػة األ كجي ػ ػػمت
اإلج فمح ػػة ألثػػكمف فنػػمطؽ جنػػكب شػػرؽ رك ػػم كاأل كجيػػمت األ رك ػػة كع ػػمـ أ ػراد األتػػزب سز ػػمرات
ف دان ة إألإ جف ع األطسقمت كىذه األز مرات ركت اثػ انر ػ نفػكس األفػكاطن ف ال قػؿ حػف فػم رك ػو

األفيرجمنمت األخطمس ة.

ٔ .اإلثػ قرار اإلع بػػمدم كاألرخػػمء األنثػػس فنػػذ حػػمـ ََِِ تػػت تككفػػة رجػػب ط ػػب أردكغػػمفل إذ

ف ػػت األس ػػالد سف ػػدالت نف ػػك اع ب ػػمدم حػ ػمأل ف ػػف أحػ ػكاـ ََِِ ََِٕ-إذ كب ػػثت إثػ ػ ثفمرات

أجنس ػػة سفث ػ ك مت غ ػػر فثػػسكعة ركانخفأػػت ف ػػدالت األ أػػخـ فػػف أرعػػمـ سمألفئػػمت إألػػإ أرعػػمـ رد ػػة
ك أػػمحفت دخػػكؿ األ بػػد ر ركاث ػ فرت خبخبػػة فشػػمر ع األدكألػػة اإلع بػػمد ة أفػػم ػ األث مثػػمت

اإلج فمح ػػة قػػد ثػػمىفت األتككفػػة ػ إث ػ فمألة األش ػ ب أليػػم إذ كزحػػت األك ػػب األد ارث ػ ة فجمنػػم حثػػإ
طالب ا ثر األفق رة كك رت خدفمت بت ة كفجمن ة كعمفت سدحـ ا ثر ذات األدخؿ األفنخفض.

ٕ .أ ؼ ا تزاب األف مرأة كاأل

تمكألت إث فمألة األنمخب األ رك إأل يم فف خالؿ األ شي ر ستزب

األ داألػػة كاأل نف ػػة فػػف خػػالؿ فثػ رات تػػذر األنمخػػب األ ركػ فػػف األتػػزب األتػػمكـ ك يفػػو سمإلرىػػمب
كاألفثػػمد إػػال أف األنمخػػب األ رك ػ رأل ا ػ تزاب األف مرأػػة غ ػػر جػػد رة سمألثقػػة فػػف خػػالؿ كحكدىػػم

األفمرغػػة س نفػػم تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة جن ػب ىػػذه األكحػػكد األفمرغػػة كاألرنمنػػة (نػػكر األػػد ف:ََِٖ :

ْْ).
إف فػػم ثػػسؽ فػػف أثػػسمب ػػـ كظ فيػػم فػػف عسػػؿ األقػػمئف ف حثػػإ األتػػزب سبػػكرة بػػت تةل ىػػذه
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األبكرة قسثيم األش ب األ رك كد و إألإ اإلدالء سبك و ألبمألح تزب األ داألة كاأل نف ة.
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المبحث الثاني:
الحزب والمؤامرات السياسية
األخطػػكة األ ػ أعػػدفت حث يػػم األقػػكل األ ثفمن ػػة األ رك ػػة س مزىػػم ألثفػػدح األ ػػمـ ػ األسػػالد طثػػب

تظػر تػزب األ داألػػة كاأل نف ػة األتػمكـل فرتثػػة فػف ف ارتػؿ األبػراع األفت ػدـ سػ ف ػػمر ف :أتػدىفم تػػمف
اإلرث األ ثفمن األكفمأل

رك مل كاآلخر من فف ظثـ كاأطيمد األ مر ا كؿل رغـ األ أ د األش س

األجمرؼ ألو فنذ دخكألو ف رؾ األت مة األث مث ة.

فنػػذ كبػػكؿ تػػزب األ داألػػة إألػػإ ثػػدة األتكػػـ ػ األسػػالد ث ػ طر حثػػإ فؤثثػػمت ث ػ مد ة فيفػػة
كمألسرألفػػمف كرئمثػػة األتككفػػة كرئمثػػة األجفيكر ػػة كثػ و أل تر ػػر األسػػالد فػػف ثػ طرة األفئػػة األف ثػػثطة حسػػر

إعػ ػرار ػػد الت عمنكن ػػة كدثػ ػ كر ة فخ ثف ػػةل آخرى ػػم خف ػػؼ األق ػػكد األففركأ ػػة حث ػػإ تج ػػمب طمألس ػػمت
األجمف مت ..ككمنت ردكد أ مؿ األفئة األف ثثطة ف كع ة .ألكف ف ظـ األفتثث ف كمنكا ركف أف األرد حثػإ

األخطكة ا خ رة ث نتبػر ػ األثػ

ألػدل األفتكفػة األدثػ كر ة إلسطػمؿ األ ػد الت األدثػ كر ة األخمبػة

سمألتجمب .ثـ كف أتد كعع أف كجو األخطكة األفأمدة إألإ رأس األتزب األتػمكـ فسمشػرة .رسفػم نيـ

نظركا إألإ األفشيد فف جمنب كاتػد كألػـ أخػذكا األجكانػب اػ خرل ػ االح سػمرل األ ػ د ػت األ ثفػمن ف

إألإ إ خمذ خطكة

سر اث سمع ة

األف ركة األفمبثة األجمر ة بكأليم س ف األ مر األ ثفمن كس ف األ ػمر

اإلثالف األفدحكـ ش س م.
ت نفم كر كعرر األ ثفمن كف األرد حثإ تزب األ داألػة كاأل نف ػة ألػـ ككنػكا قبػدكف قػط فكاجيػة

األ د الت األدث كر ة األ

األسرألفمفل يـ ػردكف حثػإ األخطػة األ ػ

إث طمع األتزب فر رىم

نفػذىم

األت ػػزب ك ركني ػػم سي ػػدؼ األقأ ػػمء حثػ ػإ ع ػػالع األ ثفمن ػػة ػ ػ األس ػػالد كات ػػدة ث ػػك ا ػػآلخرل ثػ ػ م أل تق ػػؽ
األد فقراط ػة األتق ق ػػة األ ػ

أػػفف ألكم ػػة أ ػراد األشػ ب األ ركػ األتقػػكؽ كاألتر ػػمت ا ثمثػ ة األ ػ

ف ػػع

سي ػػم األفكاطن ػػكف ػ ػ كم ػػة األ ػػد فقراط مت األمرس ػػةل كأل تق ػػؽ أى ػػداؼ ى ػػذا األفست ػػث نن ػػم ث ػػن نمكألو ػ ػ

األفطثس ف األ مأل ف:

المطمب األول -:األتزب كاألدحمكم األ آفر ة.
المطمب الثاني -:األتزب ك خط األفؤافرات.
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المطمب األول:
الحزب والدعاوي التآمرية
س د ات فمظ تزب األ داألة كاأل نف ة سزحمفة رجػب ط ػب أردكغػمف ػ ان خمسػمت ََِٕ سأغثس ػة

فكنيـ فف شك ؿ تككفة سففردهل ك كز أردكغمف سكال ة ثمن ة فد يم خفػس ثػنكاتل كبػفيم األفراعسػكف
سأنػو أػرسة ألث ثفمن ػة كألث ثفػمن ف سفػف ػ يـ األ ثػػكرل األػذ ف اأػطركا ألثػدحكة إألػإ إن خمسػمت فسكػرة س ػػد
خثػػمرة ف ركػػة ػ ف رئ ػ س األسػػالدل ػ أػػكء كػػؿ ذألػػؾ ثػػمرت تف ظػػة األ ثفػػمن ف سفخ ثػػؼ إن فػػمءا يـ

األتزس ة كفكاع يـ األق مد ة

األدكألة األ رك ة جمه األتزب األفمئز كزح فو أردكغمفل إف ألثدحمكم األ آفر ػة

األ ػ ػ ىس ػػت سم ج ػػمه ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة سررى ػػم األق ػػمئفكف حث ي ػػمل كذأل ػػؾ س ػػأف األت ػػزب أخ ػػذ س يفػ ػ ش
األ ثفمن ة األ

إخ طيم األزحفمء ا كائؿ أل رك م األتد ثةل كفم أف األقمئف ف حثإ األتزب جمكزكا األدثػ كرل

كثنس ف ذألؾ سمألفقر ف األ مأل ف:
أولا :يف ش األ ثفمن ة.
ثانيا :األ جمكزات األدث كر ة.
أ ـو ـلا :تيمــيش العممانيــة :ففػػم ال شػػؾ ػػو أف األ ثفمن ػػة ر ػػت ألكائيػػم حثػػإ األدكألػػة األ رك ػػة
رك ػم ىػك ػ

األتد ثػةل كأبػسح جمكزىػم سفثمسػة خػط أتفػر تػرؽ فػف ق ػرب فنػول ركاف فػم تػدث ػ
األتق قػػة بػراع سػ ف فػػف قسػػؿ األد فقراط ػػة كفػػف ال قسثيػػمل كاف بػػرح س كػػس ذألػػؾ .ىػػك بػراع سػ ف
أكثر ػػة األش ػ ب األ رك ػ كعثػػة عث ثػػة ػراه أف أليػػم كتػػدىم األتػػؽ ػ تكػػـ األسثػػدل نيػػم كتثػػب أر يػػم ى ػ

األطسقة األفثقفػة األ ثفمن ػةل أفػم أ ػراد األشػ ب يػـ دىفػمء جيػالء كتفقػإ ال ر ػكف فبػثت يـل يػـ ػ
تمجة إألإ فف قكدىـ كىذه األقثة

ش

رحب ك زعل مألثثطة األ

كمنت

د يم أفكر رك م فنذ

حقكد كمد أف فثتل ك ن قؿ إألػإ تػزب فتػم ظ طػ األشػ ب تر ػة ففمرثػة حق د ػو األد ن ػةل س نفػم ال
تفػؿ ىؤػالء أم فظيػر فػف األفظػمىر اإلثػالف ة ال تفثػكف رؤ ػة األفتجسػمت ػ األجمف مت.حنػدفم

أحثنػػت ن ػػمئج االن خمسػػمت ََِٕ ػػكجئ تػػزب األش ػ ب األجفيػػكرم (كىػػك األتػػزب األف ػػمرض األ ػرئ س)
كف ػػركؼ س ثفمن ػػو األف طر ػػة كىػػك األتػػزب األػػذم أثثػػو فبػػطفإ كفػػمؿ أ ػػم كرؾ ػػكجئ س ثق ػ بػػف ة

عك ة فف األش بل نو ألـ تبؿ ىك كاألتزب األ ثمرم األد فقراط (األثذاف خمأم االن خمسمت

تمألة

ائ الؼ كسآفمؿ حر أة سمألنجمح) إال حثإ نثسة ُِ %قط فف ا بكات( .سك حػزم-ُِ :ََِٕ :
ُّ).

77

كت نفػػم ثػػأؿ اتػػد عػػمدة تػػزب األشػ ب األجفيػػكرم كىػػك أنػػكر أك فػػف ك ػػؼ فثػػر ىػػذه األيز فػػة

عمؿ ":إف األش ب جمىؿ كىك ال رؼ فبثت و"ل ال رددكف أسدا حف تق ػر األشػ ب ىػذا ىػك أثػثكب
فك رىـل إف األتؽ سجمنسيـ حثإ األدكاـل حثفػم سػمف ىػذا األتػزب األ ثفػمن األف طػرؼ ألػـ قػدـ ػ

مر خػو

أم خدفػة ألثسػالدل ال ػ ثػمتة األفشػمر ع األ فران ػة كػال ػ ثػمتة اإلع بػمدل كػال ػ ثػمتة األ ثػ ـ أك
األبتةل كؿ نشمطم و فنتثرة سمألف مرأة األكالف ة كاألنقدل كألكف دكف قد ـ أم سد ؿل س نفػم عػدـ تػزب
األ داألة كاأل نف ة خدفمت كس رة ألثسالد .فم تػدث ػ

رك ػم س ػد اإلن خمسػمت األسرألفمن ػة ََِٕ ىػك حفث ػة

فخمض كالدة جد دةل ألذا ي أل ثػت حفث ػة ثػيثة ل سػؿ حفث ػة خثثيػم اػ ألـ كاألفبػمحب .إنيػم حفث ػة
ر د ج ؿ األشػ ب ىػك فبػدر األقػرار كفبػدر األتكػـ كىػذا ىػك األكجػو األتق قػ أليػذه األقأػ ةل مألشػ ب

ر د أف ككف ىػك بػمتب األثػثطةل س نفػم ر ػد ا عث ػة األ ثفمن ػة أف كػكف إدارة األسثػد فػف تقيػم كتػدىم
طس م ال ج أر أف ثف ذألؾ سبراتة كحثإ األفأل سؿ خ ثؽ األف مذ رل كاأل ػذر األػرئ س األفثػ فؿ حثػإ

األ ػػدكاـ ى ػػك األتف ػػمظ حث ػػإ األ ثفمن ػػةل ي ػػذا ى ػػك األ ػػذر األ ػػذم إثػ ػ فؿ إلغ ػػالؽ أرس ػػة أتػ ػزاب أثث ػػيم
األسرك ثكر نجـ األد ف أرسكمف كىك األ ذر ذا و األذم اثػ فث و ىػذه ا عث ػة األ ثفمن ػة سػدحمك يم األقأػمئ ة

سفتمكألة إغالؽ تزب األ داألة كاأل نف ة(.سك حزم.)ُْ :ََِٕ :
ألقػػد ت ػمألؼ األ ػػمر األ ثفػػمن األف شػػدد س رك ػػم فػػع جف ػػة ثػػر ة ف مثمثػػة ػ فؤثثػػمت األدكألػػة
اثػػفيم (أرغ نكػػكف) أم ( ػػذك ب األجسػػمؿ)ل كى ػ جف ػػة غ ػػر ف ػػرؼ سيػػم عمنكنػػم ػكػال كجػػد أليػػم فق ػرات
ك أـ حػددان كس ػ انر فػف األ ثفػمن ف األف شػدد ف األف ػرك ف سف ػكأليـ األقكف ػة أك األ ثػمر ة كىػـ فقرسػكف فػف

األنخسػػة األ ثفمن ػػة األفػػؤثرة ػ األق ػرار األ رك ػ ل كسمأل ػػمأل

ث ػ ف دكف فػػف األفػػؤثر ف ػ بػػنمحة األق ػرار فػػف

أنبمرىـ األ ثفمن كف .ك رجع (أرغ نككف) األثقم ة األ رك ة إألإ أثطكرة عد فة كد إألإ فػم عسػؿ أكثػر فػف
َََِ حػػمـل ك قػػكؿ أف ا ػ راؾ ػ ذألػػؾ األكعػػت تكبػػركا س ػ ف جسػػمؿ آث ػ م األكثػػطإل كاع ػػرح أتػػدىـ

س ذاسة اتد األجسػمؿ ألثخػركج فػف ىػذا األتبػمرل كعػد نجتػكا سمألف ػؿ ػ إذاسػة جسػؿ كػمف فػف خػمـ األتد ػد

تثب ا ثطكرة( .األشسكة األ نكسك ة :ك ك د م).

ك ر سط جف ة (أرغ نككف) س العمت كث قة س بمسمت األفم ػم األ ػ

ت ػرؼ اال جػمر سمألفخػدرات

كاألثػػثب كاألنيػػبل كع ػػؿ األث مث ػ ف األكػػردل كفػػف األكاأػػح أف ثػػر تػػمألؼ حبػػمسمت األفم ػػم فػػع جف ػػة

(أرغ نكػػكف) كذألػػؾ ألفبػػثتة حبػػمسمت األفم ػػم ألث ػ خثص فػػف تػػزب األ داألػػةل نػػو تمرسيػػم ػػكر شػػك ؿ
تككف ػػو اػ كألإ حػػمـ ََِِ كثػػجف ف ظػػـ األق ػػمد ف يػػم .ككمنػػت ف ظػػـ األتككفػػمت األثػػمسقة تككفػػة
تزب األ داألة سمض األنظر حف أنشطة ىذه األ بمسمتل األ

كمنت رسطيم فبمألح كاث ة سمأل د ػد فػف

األفثػؤكأل ف كفػف اشػير ىػذه األ بػػمسمت حبػمسة ( ثػ دة سكػر) األػذم اح قثػػو تػزب األ داألػة كاأل نف ػة ػ
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كع ػت ثػػمسؽل كفػػم ؤكػػد ار سػػمط جف ػػة (أرغ نكػػكف) س بػػمسمت األفم ػػم ىػػك أف األػػذم زحفيػػم األجن ػراؿ
األف قمحد

األج ش األ رك (كأل كك شؾ) كىك جنراؿ ف ركؼ س تمألفو فػع األفم ػمل ت ػث عػمـ س شػك ؿ

كتدة حثكر ة ثر ة حر ت س ثـ ( ج مـ)ل كعد أنكر األج ش طكاؿ ثنكات سكجكدىم عسؿ أف قر أخ ػ ار

سيذا ا فر .كتكؿ اسرز األداحف ف ألجف ة (أرغ نكػكف) األفػدح األ ػمـ األجفيػكرم حسػد األػرتفف مأل شػ ف
كم ػػمل األػػذم ػػرل أف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة قػػكـ سأنشػػطة أ ػد األ ثفمن ػػة ػ
االألك ركن ألثجر دة).

رك ػػم( .األفػػدل :األفكعػػع

ع ػػمـ األف ػػدح األ ػػمـ حس ػػد األ ػػرتفف مأل شػ ػ ف كم ػػم سر ػػع دح ػػكة أ ػػد ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة ػ ػ
األفتكفػػة األدثػ كر ة األ ث ػػم فطمألسػػم س غالعػػول كسفػػرض تظػػر األنشػػمط األث مثػ ألكاتػػد كثػػس ف فػػف كسػػمر

فث ػؤكأل األتػػزب فػػف أػػفنيـ رئ ػ س األتػػزب كرئ ػ س األػػكزراء رجػػب ط ػػب اردكغػػمف كرئ ػ س األجفيكر ػػة
حسد اهلل جكؿ.
ثانيــا :التجــاوزات الدســتورية :حنػػدفم ان يػػت األفػػدة األقمنكن ػػة كاأل ػ كمنػػت ثػػسع ثػػنكات ألػرئ س
األجفيكر ػػة األث ػػمسؽ (اتف ػػد نج ػػدت ثػ ػ زار)ل أعسث ػػت رك ػػم حث ػػإ إن خ ػػمب رئػ ػ س جفيكر ػػة جد ػػد عس ػػؿ

إن خمسمت األسرألفمف األ رك ألذا ا جيت ا نظمر إألإ تزب األ داألة كاأل نف ة األػذم كػمف فثػؾ ا غثس ػة ػ

األسرألفمف ككمف فف األفرجح أف ـ رش ح أردكغػمف نفثػو كألكػف أغثس ػة األتػزب ككػذألؾ جفػمى ر األشػ ب
كمنػػت فأػػؿ سقمئػػو حثػػإ أرس األػػك ازرة ألكػ

ػػمسع ك ثػ فر ػ إبػػالتم و ك ػػال إخ ػػمر اردكغػػمف األسقػػمء

رئ ثػػم ألثػػكزراء فرشػػتمن حسػػد اػػهلل جػػكؿ فثػػمحد رئ ػ س األػػكزراء ككز ػػر األخمرج ػػة آنػػذاؾ سفنبػػب رئمثػػة
األجفيكر ػػة .كألكػػف ا كثػػمط األ ثفمن ػػة األف بػػسة ألػػـ كػػف ر ػػد ال أردكغػػمف ػكػال جػػكؿ رئ ثػػم ألثجفيكر ػػة
يفم تثػب زحفيػم رجػالف رج ػمف كزكج يفػم فتجس ػمفل ك ػؼ كػكف األثػ دة اػ كألإ ػ

فتجسػػة .كػػمف ىػػذا أكثػػر ففػػم ثػ ط ع ىػػذه ا كثػػمط تفثػػو يػ

رك ػم ثػ دة

ال تفػػؿ رؤ ػػة طمألسػػة فتجسػػة ػ

األجمف ػػة ك ػػؼ تفثػػو سق ػػمدة األسػػالدل ألػػـ كػػف ىػػذا األكأػػع ثػػمحدىـ حثػػإ انقػػالب حثػػكرمل ػ خ رحكا
حذ انر عمنكن منل سؿ كذسة عمنكن ةل قػمألكا أف األدثػ كر ػنص ػ األتق قػة حثػإ أػركرة تأػكر ّٕٔ نمئسػم
حند إج فمع األسرألفمف إلن خمب رئ س األجفيكر ػة نيـ ر ػكف أف تػزب األ داألػة كاأل نف ػة ال فثػؾ ىػذا
األرعـ مف عمطع تزب األش ب األجفيكرم ىذا اإلج فمع ث جز األسرألفمف حف ان خمب رئ س األجفيكر ػة

ك نص األدث كر

ىذا األفكأكع حثإ فم أ ( .سك حزم-:)ُّ-ُِ :ََِٕ :

ُ .جب أف ال قؿ حدد األنكاب األتمأر ف إلن خمب رئ س األجفيكر ة حف ثثث فجفكع حدد نػكاب
األفجثس أم أف ال قؿ حف ُْٖ نمئسم.
79

ِ .جب أف تبؿ األفرشح كألرئمثة األجفيكر ة حثإ ّٕٔ بك م
ّ .إف ألـ تبؿ األفرشح حثإ األ دد األفطثكب األثمسؽ كرر األ بك ت
كاأل دد األفطثكب ىنم ىك نفس األ دد األثمسؽ.

األجثثة ا كألإ.
جثثة ثمن ة س د ثالثة أ مـ

ْ .إف ألـ ـ األتبكؿ حثإ األ دد األفطثكب سمألجثثة األثمن ة ـ حقد جثثة ثمألثة ألثفجثػسل كىنػم كفػ

أف تبػػؿ األفرشػػح حثػػإ ِٕٔ بػػكت حثػػإ ا عػػؿ (أم أكثػػر فػػف نبػػؼ حػػدد األفجثػػس سبػػكت
كاتد).

ٓ .إف ألـ تبؿ األفرشح حثإ األ دد األفطثكب

األجثثة األثمألثة قد األجثثة األراس ة كىنم ـ اخ مر

األفرشح األذم تبؿ حثإ األ دد ا كسر فف ا بكات س ف األفرشت ف اآلخر ف.

ىػػذا ىػػك كفػػم ػػنص حث ػػو األدث ػ كرل كتثػػب ىػػذا األدث ػ كر كػػمف فػػف األفن ظػػر أف تبػػؿ جػػكؿ

حثإ األ دد األفطثكب ػ األجثثػة األثمألثػة ك بػسح رئ ثػم ألثجفيكر ػة كػال سقػإ ىنػمؾ تمجػة ألجثثػة راس ػة
ألقػػد ػػـ ان خػػمب رئ ثػػم األجفيكر ػػة األثػػمسق ف فثػػؿ كرغػػكت أكزاؿ كثػػث فمف د ف ر ػػؿ كأتفػػد نجػػدة ز ػػزر
تثب ىذا األدث كر كسيذه األب مة.

عد سدأت األجثثة ا كألإ كألفف كف ىػذا األنبػمب ف ػك ار طس ػم س ػد أف عػمطع تػزب األشػ ب األجفيػكرم
ىذه األجثثة كتبؿ جكؿ حثإ ُِٓ بكت إذ قدـ تزب األش ب األجفيػكرم سشػككل إألػإ األفتكفػة األدثػ كر ة
األ ث ػػم طمألسػػم فنػػو ثػػخ ن ػػمئج ىػػذه األجثثػػة ركاحػػالف أف األنبػػمب ألػػـ ك فػػؿ كاف إن خػػمب حسػػد اػػهلل جػػكؿ أل ػ س
بت تمن .كعس ؿ إن قمد جثثة األفتكفػة األدثػ كر ة األ ث ػم نشػرت رئمثػة ا ركػمف األ مفػة األ رك ػة س منػم ػ فكع يػم
االألك ركن تذرت فف األفتمكالت األرج ة األجمر ة

األسالد كعمألت أنيم سمألفربػمد أليػذه األفتمكػالتل ككػمف ىػذا

يد ػػدا بػػر تم ألثفتكفػػةل ػ فثػػؿ ىػػذه اػ جكاء فػػف األ يد ػػد إن قػػدت األفتكفػػة األدثػ كر ة األ ث ػػم كس ػػد فػػداكالت

إث مرعت س ض األكعت أبدر عػ ار ار رأػ األ ثفػمن ف سأغثس ػة ثػ ة أبػكات فقمسػؿ بػك فل أم حػدة نبػمب
ثؾ األجثثة غ ر كم من كأف األنبمب ىك ّٕٔ نمئسم( .سك حزم.)ُٔ :ََِٖ :
إف األدثػ ػ كر األ ػػذم أجر ػػت حث ػػإ أثمث ػػو اإلن خمس ػػمت أل ػػـ ك ػػف ػ ػ ت ػػد ذات نبكب ػػو حقس ػػمت أف ػػمـ
األفرشت ف األثمسق ف حثإ حيد تزب األ داألة كاأل نف ةل كاإلت جمج سمألدث كر حثإ ىذه األبكرة فػم ىػ إػالٌ كأػع

األ قسمت كاأل راع ؿ أفمـ فرشح تزب األ داألة كاأل نف ة األنمظر إألإ رئمثة األدكألة.
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المطمب الثاني:
الحزب وتخطي العقبات التآمرية
إف تزب األ داألة كاأل نف ة سدك ألثجف ع أنو أحد األ دة إلغالؽ كؿ األثمرات األ

فكف أف كجو

فف خالأليم ثيمـ أكألئؾ األف رسب ف سمألتزبل ك رعسكف ىفكا ول ت ث أنو ألـ نمدم س ألممء األ ثفمن ة ت إ
دغػػدغ

الػ ث ػر زكس ػػة إ يمفػمت تكألػػول كألػـ س ػػد حػف األخػػط اإلثػالف ت ػػإ ال فقػد األجفػػمى ر األ ػ
بدكرىم اإلثالـل قد ثمر تزب األ داألة حثإ و
خط تمد كس كازف كثسمتل ا فر األذم ج ثو خطإ كؿ
ا يػػمـ ككػػؿ أزفػػة كحقسػػة ث رىػػم ػ كجيػػو األخبػػكـل كأل تق ػػؽ أغػراض ىػػذا األفطثػػب ننػػم ثػػن نمكألو ػ
قر ف رئ ث ف ىفم:
أولا :االت كمـ ألثش ب سمإلن خمسمت.
ثاني ا :أ ؼ أدألة األدحمكم.
أ ـو ــلا :الحتكـــام لمشـــعب باإل نتخابـــات  :إف األشػ ػ كب دائفػ ػمن ىػ ػ ب ػػمتسة األق ػػكؿ األفب ػػؿ ػ ػ

األتككفمت ك

ا تزاب ت إ

كؿ ش ء سمألدكألةل ألذا نػو أفػمـ األكأػع غ ػر األطس ػ األػذم كأػع

األ ثفػػمن كف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة سػػؿ ك رك ػػم كثيػػم ػػو فػػف إ يمفػػمتل قػػد عػػرر األتػػزب قػػد ـ فكحػػد

االن خمسمت األ مفة أرس ة أشير قر سمن ك ال جػرت اإلن خمسػمت األ مفػة ػ ِِ كأل ػك ََِٕ تبػؿ
حثػػإ ٖ %ْٔ.فػػف فجفػػكع ا بػكات أم تقػػؽ قػػدـ حثػػإ األنثػػسة األ ػ تبػػؿ حث يػػم ػ االن خمسػػمت

األثػػمسقة كى ػ ّْ .%كفػػم دخثػػت األسرألفػػمف ا ػ تزاب اآل ػػة (سػػك حػػزم-:)ُٕ :ََِٖ :تػػزب األش ػ ب
األجفيػػكرم تبػػؿ حثػػإ ٖٗ فق ػػدال كتػػزب األتركػػة األقكف ػػة تبػػؿ حثػػإ َٕ فق ػػدال كتػػزب األفج فػػع
األػ ػػد فقراط (كػ ػػردم كاجيػ ػػة ث مث ػ ػ ة ألتػ ػػزب حس ػ ػد اػ ػػهلل اكجػ ػػالف) تبػ ػػؿ حثػ ػػإ ِّ فق ػ ػػدال كاألتػ ػػزب
األد فقراط األ ثمرم تبؿ حثإ ُّ فق دان سمإلأم ة إألإ حدد األفث قث ف.
أم أف ىنػػمؾ أتػ ػزاب حػػدة ػ ػ األسرألف ػػمف كأل ػ س ك ػػؿ األف ػرة األث ػػمسقةل ت ػػث كػػمف ىن ػػمؾ تزس ػػمف
رئ ثػػمف فػػع ت ػزس ف بػػم ر ف ػ األسرألفػػمف فػػع س ػػض األفث ػ قث فل ككػػمف حثػػإ األسرألفػػمف ان خػػمب رئ ػ س

ألثجفيكر ػة كألػـ شػأ تػزب األتركػة األقكف ػة فقمط ػة جثثػة اإلن خمسػمت ألكػ

ال ثػ فر األ ػك ر األث مثػ

األسثد ك سقإ دكف رئ س ألثجفيكر ةل ك كا ر األنبػمب األفطثػكب فػف عسػؿ األفتكفػة األدثػ كر ةل كىكػذا

ـ ان خمب حسد اهلل جكؿ رئ ثم ألثجفيكر ةل ثقطت كؿ أالح ب األ ثفمن فل ككمف ىذا أرسة كبػف ة

أليـ سأف األش ب كمف كراءىم تزب األ داألة كاأل نف ةل كخثػر األ ثفػمن كف تبػنم أخػر فػف تبػكنول قػدـ
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األفػػدح األ ػػمـ األجفيػػكرم حسػػد األػػرتفف مأل شػ ف كم ػػم فػرة أخػػرل سطثػػب إغػػالؽ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة

سدحكة انو أبسح سؤرة أد األ ثفمن ةل ك رض تظر ث مث حثإ ُٕ فف كسػمر األفثػؤكأل ف ػ األتػزب

فف أفنيـ ّٖ نمئسػم ػ األسرألفػمفل كاألمر ػب أنػو أدرج إثػـ حسػد اػهلل جػكؿ س ػنيـ فػع انػو أبػسح رئ ثػم

ألثجفيكر ة كأبسح شخبم ػكؽ اػ تزاب األث مثػ ة كألػـ ػد تثػب أػفف تػزب األ داألػة كاأل نف ػة .إف
إدراج رئ ػ س األجفيكر ػػة فػػع ا ثػػفمء األ ػ أرادكا أليػػم األتظػػرل ثػػقط ىػػذا االدحػػمء كأل ػػدة أثػػسمب نػػذكر

أليز فة:)ِٕ-ِٓ :ََِٖ :
فنيم( .ا ا

 .1إف رئ س األجفيكر ة أل س رد فف ا رادل سؿ بمتب األكثفػة األ ث ػم ػ األجفيكر ػةل كأم شػ ء
ث ء ألثرئ س يك إثمءة ألثجفيكر ة نفثيمل ألككف األرئ س ىك رفز األسالد.
 .2إف رئ س األجفيكر ة رئ ثمن فن خسمنل كسمأل مأل األتظػر حثػإ رئػ س األجفيكر ػة نػ األتظػر حثػإ
كؿ فف أدألإ سبك و إألإ جمنسو أل ككف رئ ثمن.

 .3إف رئػ س األجفيكر ػػة كراءه تػػزب ث مثػ ألػػو فػػف األقػػكة ػ األسرألفػػمف أػػدهل ػكػال فكػػف األ خثػ
حنول كأليذا ك ثب عك و األرئمث ة فف األش ب أكالنل كحف األتزب ثمن من.
إف سقمء رئ س األجفيكر ة

ك نف ػػذه نػ

رئمثة األجفيكر ةل كحدـ أ ؽ ادحمء األفدح األ مـ ألثجفيكر ة

فر ػ ع ار ار ػػو كدحمك ػػو األفثػ قسث ة فػػف فأػػفكنيمل كىػػذا ػػذىب سي سػػة األفػػدح األ ػػمـ كثفػػم

كمنت دحمك و ال ث ند إألإ عمحدة شرح ة.
ثانيــا :ضــعف أدلــة الــدعاوي :أػػفت األػػدحكل األ ػ

قػػدـ سيػػم األفػػدح األ ػػمـ األجفيػػكرم حسػػد

األػػرتفف مأل ش ػ ف كم ػػم اإل يمفػػمت األ ػ رآىػػم شػػكؿ أدألػػة حثػػإ أنػػو تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة أبػػسح سػػؤرة

ألفتمكػالت األقأػػمء حثػػإ األنظػػمـ األ ثفػػمن أل أث ػ س دكألػػة تكػػـ ألثشػػر ة اإلثػػالف ة ػ
ػ

رك ػمل كاألش ػ ء

األػذم ال نقأػ فنػو األ جػب ىػك أف األفػدح األ ػمـ خػمألؼ األدثػ كر كىػك األػذم ػدح األفتم ظػة حث ػو
نو أدرج إثـ رئػ س األجفيكر ػة حسػد اػهلل جػكؿ أػفف األفطثػكس ف سفػرض األتظػر األث مثػ حث ػو حثفػم

س ػأف األدث ػ كر ػػنص سكػػؿ كأػػكح حثػػإ أف رئ ػ س األجفيكر ػػة فبػػكف غ ػػر فث ػؤككؿ كانػػو ال فكػػف

فتمكف و إػال س يفػة األخ منػة األ ظفػإ ت ػث جػب األتبػكؿ حثػإ فكا قػة ثالثػة أرسػمع أبػكات األسرألفػمف
حثإ فتمكف و

ثؾ األ يفة كسفم أف ىذا ا فر غ ر كارد ىنم ك ػؼ قػدـ األفػدح األ ػمـ ىػذا األطثػب

األم ر األقػمنكن األػذم جػمكز بػالت م ول كفػف سػ ف ا دألػة األأػ فة األ ػ أكردىػم األفػدح األ ػمـ األ ػمأل

(تفمف -:)ِّ :ََِٖ :
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ُ .أكرد األفدح األ مـ كثفمت ردكغمف

ث مؽ ف مرأ و ألػدحكة االنفبػمؿ األ ػ أطثقيػم تػزب

األ فمؿ األكردثػ من عػمؿ يػم" -:إف األخػمألؽ األفطثػؽ خثقنػم جف ػم ثفػمذا ن فػرؽ إذف"ل كعػد أدرج

األف ػػدح األ ػػمـ ى ػػذا األ ب ػػر ح ك ػػدأل ؿ سأن ػػو أ ػػد األ ثفمن ػػةل سأن ػػو ثف ػػظ سكثف ػػة األخ ػػمألؽ األفطث ػػؽل
كاألثؤاؿ ىؿ األ ثفمن ػة نكػر كجػكد األخػمألؽ؟!ل كألفػمذا األ ثفػمن كف األمرس ػكف ر ػمدكف األكنػمئس ػكـ

أتدىـ؟ كألفمذا سكش اإلسف رئ س األكال مت األف تدة كػمف ػ ثفظ كىػك حثفػمن سكثفػة األػرب حنػدفم
كمف قكؿ اهلل أفرن أف أأرب األ راؽ؟!.

دحكل كاىنة ألـ أخذ طر قيم أل نمؿ فف خص رئ س األكزراءل كسمأل مأل فم كمف أليػم ىػذه األػدحكل
فف أىف ة ث تؽ ت إ األنظر يم.
ِ .بػػرح أردكغػػمف ف ػرة ف ثقػػم حثػػإ فنػػع األفتجسػػمت سمألػػدخكؿ األجمف ػػة قػػمؿ "انػػو فنػػإ أف ػػرل
األفتجسمت كاألثم رات كىف ثرف دا س د

حثإ ن ة اردكغمف األ فؿ أليدـ األ ثفمن ة ككنو

األجمف مت"ل حد األفدح األ ػمـ ىػذا األ بػر ح دأل ػال
قد أف األثػفمح ألثفتجسػمت دخػكؿ األجمف ػة ىػدـ

ألث ثفمن ػػةل إف ى ػػذا اال ي ػػمـ ث ػػقط حن ػػد أكؿ ردل كذأل ػػؾ

ف أردكغ ػػمف كب ػػتسو ن ػػمدكا سمر ػػداء

األتجمبل كنمدكا سمأل فؿ سمأل ثفمن ةل كعد ر كا نمبػ يم حنػد أثػ س األتػزب ت ػث كأػ كا رثػـ

فبػػطفإ كفػػمؿ أ ػػم كرؾ ػ فكاجيػػة األ ػػرض كأفػػمـ األفت فث ػ ف سق ػػمـ تػػزب األ داألػػة( .تثػػفل
ََِٔ.)ُٗٔ :
ّ .حندفم كمف أردكغمف ػ ز ػمرة ألػو ػ أثػ راأل م حػمـ ََِْ قػدفت إأل ػو م ػمف رك ػمف درثػمف
األجمف ة ىنمؾ نيفم فتجس مفل ك ـ فن يفم فف األدراثة

جمف مت رك م كشك م إأل و ىذا

ا ػ فرل كطثس ػػم فنػػو األتػػؿ أليػػذه األفشػػكثة األ ػ أأػػرت س ش ػرات اآل ػالؼ فػػف األ كائػػؿ أجمسيفػػم
"إننػ أحػػرؼ ىػػذه األفشػػكثة ج ػػدال كعػػد عمثػػت فنيػػم حمئث نػػم كث ػرال قػػد تبػػثت اسن ػػمف ألػ حثػػإ
األدرجة األكم ة

اإلف تػمف ألإلأل تػمؽ سجمف ػة سكغػمز إ جشػ ل كألكنيفػم ألػـ ثػ ط م األػدكاـ ػ

ثػؾ األجمف ػةل ألككنيفػم فتجس ػ ف أنػم احػرؼ ىػذه األفشػكثة ج ػدا كارل أف تثيػم ػ ـ سمأل فػمىـ فػػع

ا تزاب ا خرلل ألذا أرجك أف ال طػمألسن أتػد ستثيػم سشػكؿ فنفػردل نن ال أر ػد إثػمرة األ ػك ر
األسالد"ل ىذا األ بر ح األطس

كاألفنطق كاألذم سرىف حثإ أف أردكغػمف ر ػد تػؿ األفشػكثة

سمأل فمىـ فع اػ تزاب اػ خرل كأنػو ال ر ػد إثػمرة األ ػك ر ػ ىػذا األسثػد إح سػره األفػدح األ ػمـ دأل ػال

حثػإ ثػ

ىػذا األتػزب أليػدـ األ ثفمن ػةل إف األفػدح األ ػمـ ال ػرؼ ػف األث مثػةل أردكغػمف األػذم

خسػػر األث مثػػة ج ػػدان جػػمء سمإلجمسػػة األبػػت تةل كى ػ اإلجمسػػة األ ػ
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فػػؿ األكث ػػر فػػف األدسثكفمث ػ ف

األ يرب فف أثئثة األجفيكر كخبكبنم األبتف ف.

ْ .ىنمؾ عمنكف ثف عسؿ فج ء تزب األ داألة كاأل نف ػة ألثتكػـ فنػع ا طفػمؿ دكف األثمن ػة حشػر فػف
ثـ األقراف األكر ـ كتفظول كىذا األتظر ال شفؿ أطفمؿ األنبمرل كاأل يكد يػـ أتػرار ػ

ثػ ـ

أطفمأليـ ك مسيـ األفقدس دكف أم تد د أل فر األطفؿ أم أف األفثثف ف األذ ف شكثكف ٗٗ %فف
ثكمف رك م فتركفكف فف األتقكؽ األ

ألثفثػػثف ف ػ
كاأل

ف ع سيم ا عث ػمت األفكجػكدة ػ

رك ػمل إذف أػال تػؽ

رك ػػم األقػػكؿ أف األ ثفمن ػػة ػ سػػالدىـ ألػػـ ػػد ىػ األ ثفمن ػػة األفكجػػكدة ػ األمػػرب

ن أف األدكألة ال دخؿ

األد ف كال دخؿ األد ف

األدكألة ألـ د األ ثفمن ة

رك م

تف ػػؿ ى ػػذا األكب ػػؼ أك ى ػػذا األ ر ػػؼ س ػػؿ إنقثس ػػت إأل ػػإ ح ػػداء ب ػػر ح ألإلث ػػالـ .ك ػ ػ إت ػػدل

ىؤػالء ا طفػػمؿ د ػػنيـ؟ ألقػػد أكرد
األفنمثػػسمت ثػػمءؿ أردكغػػمف فػػم األأػػرر األػذم تبػػؿ ألػػك ثػػـ ػ
األفػػدح األ ػػمـ ىػػذا األ ثػػمؤؿ دأل ػػال ألفتمكألػػة أردكغػػمف ألفتمكألػػة عثػػب األنظػػمـ األ ثفػػمن ل (األشػػسكة
األ نكسك ة :ك ك س د م)ل إف األفدح األ مـ جمىؿ تق قة عمئفة حثإ األفثمكاة س ف أ ػراد األفج فػعل
كسمأل مأل ىذا ىك ركح األ داألة ك فؽ فع ففيكـ األد فقراط ةل كسمأل مأل إف أردكغمف فثؿ ػ ىػذا

األ كجو ركح األ داألة كاأل

سم ت ففقكدة

ٓ .برح أردكغمف فرة سأف ىنمؾ األ د ػد فػف األجكافػع كاألفثػمجد سػدكف أئفػة ػ ا نمأػكؿل ك جػب
ف أئفة أليم ركاال عمـ األجيالء سكظ فة ا ئفة يػمل عػمؿ ىػذا جكاسػم حثػإ األ د ػد فػف األبػتؼ
األ ػ شػكت فػف األ ػدد األكس ػر فػف ا ئفػة ػ كػمدر رئمثػة األشػؤكف األد ن ػة أجػمسيـ أردكغػػمف أف
ىذا األ دد أل س كم م كاف ىنمؾ األ د د فف األجكافع األجد ػدة دكف أئفػةل كح ٌػد األفػدح األ ػمـ أليػذا
األ بر ح فنم ػم ألث ثفمن ػةل إف أردكغػمف ر ػد فج ف ػمن كاح ػمنل كػال ر ػد فج ف ػمن ألطمألفػم ال سػد فػف
األد ف قكـ األجيالء حثإ ث فول ف ذألؾ ؤدم إألإ قداف األت مة أثسمب يفيم.

ٔ .حندفم عمـ (د ن رز س كمؿ) رئ س تػزب األشػ ب األجفيػكرم أل يد ػد أردكغػمف كعػمؿ ألػو أف فبػ ره
ث شسو فب ر رئ س األكزراء ا ثسؽ حدنمف فندر س (األذم أيحدـ)ل أجمسو أردكغػمف (انػو حنػدفم

ىػذا األطر ػؽ قػد تفػؿ كفنػو اػ س ض ف ػو) كح ٌػد األفػدح األ ػمـ ىػذا األجػكاب أػد
سدأ األث ر
األ ثفمن ػػةل ىػػذا اػ فر نػ أف األ ثفػػمن ف ك ػػؽ نظػػر يـ ال فك ػػكفل كسمأل ػػمأل دحػػمء األفػػدح

األ مـ أرسمن فف أركب األخ مؿ

األتق قة أف األفتكفة األدث كر ة ألك كمنػت فتكفػة حمدألػة كغ ػر فنتػمزة ألفػم كمنػت ىنػمؾ فشػكثة

كألك ػػف جف ػػع األفػ ػكاطن ف اػ ػ راؾ ثفػ ػكف أف أحأػ ػمئيم فنت ػػمزكف أ ػػد ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة كغ ػػر
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ت مد ف نيـ فف ح مة األ ثفمن ف األف بس ف كفيفػم كمنػت أدألػة األفػدح األ ػمـ أػ فةل كفيفػم عػدـ

تزب األ داألػة كاأل نف ػة فػف ا دألػة األقك ػة أػد ادحػمءات األفػدح األ ػمـ ثػـ م ػر ىػذا فػف اػ فر شػ ءل

كث ػ خرج األق ػرار سمإلدانػػة كس غػػالؽ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة كسفػػرض األتظػػر األث مث ػ حثػػإ األ د ػػد فػػف

أحأمء األتزب (األفج فع.)ِٗ :ََِٖ :

ألقد كمف أل داح مت ر ػع األػدحمكم ػداح مت ث مثػ ةل خبكبػم فػم بػدر فػف ردكد ػؿ غرس ػة

تػػكؿ األشػػككؾ األ ػ سػػدأت ثػػمر تػػكؿ فب ػ ر األد فقراط ػػة ػ

رك ػػمل كفػػدل عك يػػم كثسم يػػم كرثػػكخيمل

ككذألؾ كمنت ردكد األف ؿ اإلحالف ة األ مألف ة كاألمرس ة حثإ كجو األخبكص فنذىثة جدانل ت ث كبفت
اغثب كثمئؿ اإلحالـ سأنيم دحكل ث مث ة كأل ثت عمنكن ةل أفم حثإ األب د األشػ س

قػد كاجيػت ىػذه

ػر فػػف أغثػػب شػرائح األفج فػػع األ ركػ األ ػ أدألػػت سأبػكا يم ألتػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل
األػػدحكل ر أػمن كس ػ ان
كسدأ األثخط س ف بفكؼ أ راد األفج فع األ رك ل أفم اع بمد م مف ردكد األف ػؿ اآلن ػة األ ػ ظيػرت س ػد
ر ع األدحكل ظيرت كسثرحة

األثمتة االع بمد ة كسشكؿ ثثس طس ػمل قػد إنيػمرت األسكربػة سنثػسة

ٕ %كى ػ أحثػػإ نثػػسة ىسػػكط فنػػذ ث ػسع ثػػنكاتل كار ف ػػت نثػػسة األفمئػػدة كزادة نثػػسة األ أػػخـ كىرسػػت
رؤكس االفكاؿ سنثسة كس رة قد ىػرب ُٓ فث ػمر دكػالر سظػرؼ أثػسكح ف قػط فػف إحػالف ىػذه األػدحكل

(األفج فع.)َّ :ََِٖ :

فػػع ا خػػذ سم ثػػسمب األ ػكاردة أحػػاله ث مث ػ من ركاع بػػمد م ركاج فمح ػػم ركاحالف ػمن كش ػ س من راج ػػت

األ ثفمن ػػة كاألفتكفػػة األدث ػ كر ة األ ث ػػم كردت األػػدحكةل سأغثس ػػة سث ػ طة الف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة ألد ػػة

أكثر فف فبدر عكةل كأىفيم ىك إف إرادة األش ب ى األفن برة
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األفطمؼ ا خ ر.

الفصل الرابع:
دور الحزب في التغيير السياسي
فنػػذ األثتظػػة ا ػ كألإ ألق ػػمـ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل كىػػك نظػػر إألػػإ األق ػػمـ سػػدكر األ م ػػر ػ

األث مثة األ رك ةل كذألؾ ف األخط اإل د كألكج األذم إخ طو ىك حثإ خالؼ األخػط اإل ػد كألكج األقػمئـ
حثإ األثمتة األ رك ةل كعد تفثت األتفالت االن خمس ة أليذا األتزب ش مرات ألث م ر كاأل ؼ تكألػو األكث ػر

فػػف األنػػمسل كذألػػؾ ألثق ػ يـ س ػمألتزب ك بػػف ـ عمد ػػو حثػػإ األ م ػػر األػػذم نػػمدكا سػػو فنػػذ األثتظػػة فػػف ع ػػمـ

األتػػزبل ألقػػد عػػمـ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة س ػػد ثػػثفو األث ػثطة ػ

رك ػػم س ػػد إن خمسػػمت حػػمـ ََِِـل

س م ػرات جذر ػػة ث مث ػ منل أدت إألػػإ إنقالسػػمت ػ األخمرطػػة األث مث ػ ة األ رك ػػةل كفػػم كأعػػدـ س ػػد أف قػػكل

فكعف ػػو ػ ػ تبػ ػكألو حث ػػإ فنب ػػب رئمث ػػة األجفيكر ػػة س ػػد إن خمس ػػمت ح ػػمـ ََِٕل س م ػػرات دثػ ػ كر ة
جذر ػػةل كمنػػت إألػػإ كعػػت عر ػػب تثػػـ سيػػم إغثػػب شػرائح األشػ ب األ ركػ ل كفػػم كعػػد عمفػػت ثػثطة األ داألػػة
كاأل نف ػػة س نقالسػػمت كاثػ ة حثػػإ بػ د حالع يػػم األخمرج ػػة حثػػإ األبػ د األ رسػ كاػ كركس كاأل ػمألف ل

كسم خص فنيم حالعة رك م سأفر كم ركاثرائ ؿل كعسؿ أتػداث األ م ػر حثػإ األبػ د األخػمرج ل كػمف ىػـ

تػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة كس ػػر كىػك نظػػر إألػػإ األػػداخؿ األ ركػ كعػد سثػ شػػكطمن ػ األس ػد حػػف كػػؿ فػػم ىػػك

إثالف ألث كدة ألإلثالـل ألذا كجػد األتػزب أػركرة ر ػب األس ػت األ ركػ فػف األػداخؿ أل ثػنإ ألػو إتػداث
األ م ر حثإ األب د األخمرجل كألثك مء سف طثسمت ىذا األفبؿ ننم ثن نمكألو
المبحث األول -:األ م ر حثإ األب د األداخث .
المبحث الثاني -:األ م ر حثإ األب د األخمرج .
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فستث ف رئ ث فل ىفم:

المبحث األول:
التغيير عم الصعيد الداخمي
اثػ فر نػػمف األػػدكر األث مثػ ألثجػ ش األ ركػ ت ػػإ نيم ػػة ثػ ن مت األقػػرف األفنبػػرـل ت نفػػم سػػدأ

األتػػد ث حػػف رشػ ح رك ػػم أل أػػك ة اإل تػػمد اػ كركس

ا فر بفتة جد دة

ػ عفػػة ىثثػػنك نيم ػػة األ ػػمـ ُٖٗٗل إذ ػ ح ىػػذا

األ مر خ األث مث األ رك ل س دا حػف ػأث ر جن ارػالت األجػ ش األػذ ف كػمف حثػ يـ أف

س دكا حف األثمتة األث مث ةل تثب األف ط مت ا فر ك ة كا كركس ة األجد دةل األ

ألـ د رل

ركث م

كاأل كنػػمف كثػػكر م ركا ػراف كاأل ػراؽ خط ػ ار حثػػإ األتثػػمسمت األمرس ػػةل األ ػ طمألفػػم كػػمف أل رك ػػم دكر فيػػـ يػػم
سج شيم األقكل ذم األنفكذ األث مث األف مظـل ألقد رأت األ تد مت األجد دة األنمس ة فف ثؾ األفنػمطؽ حثػإ
ػػد ىندثػػة ا كأػػمع داخثيػػم سفػػم ػكاءـ فػػع ثػػؾ

األمػػرب كم ب ػكأل ة اإلثػػالف ة كاإلرىػػمب كغ رىػػم أف

األفث جدات .كفف ثـ سرزت األتمجة إألػإ عػ ـ األد فقراط ػة كاأل دد ػة كعسػكؿ اػآلخر سػدال فػف ثػطكة األج ػكش

كعفع األجنراالت.

ألقد شكؿ حمـ ََِِ نقطػة مبػثة ػ فثػ رة ىػذا األ كجػول كذألػؾ سبػ كد تػزب األ داألػة كاأل نف ػة

إألػػإ ثػػدة األثػػثطة ػ األسػػالدل كى فن ػػو حثػػإ األثػػثط ف األ نف ذ ػػة كاأل شػػر ة كغمألس ػػة األسثػػد مت .ثقػػد حفػػد

األت ػػزب إأل ػػإ ب ػػت ح فث ػػمر األ جرس ػػة األد فقراط ػػة األ رك ػػة فثػ ػ مال تث ػػـ اػ ػ راؾ ػ ػ االنأ ػػفمـ ألإل ت ػػمد

ا كركس فف أجؿ فر ر تزفة فف اإلبالتمت األف فثثة

قث ص تدة األ ػداء ألثػد ف كا عث ػمت األ رع ػة

ك قثػ ص األػػدكر األث مثػ ألث ثػػكرل كىػػإ اإلبػػالتمت األ ػ فػػم كػػمف فػػف األففكػػف ألتككفػػة األ داألػػة كاأل نف ػػة
تك ثيم إألػإ كاعػعل ألكػال فثػمندة اػ كركس

ا كركس

.

ػف كاػ فر ك ف أليػم تػت فظثػة أى ػؿ رك ػم أل أػك ة اال تػمد

س ػػد اثػ ػ قرارىم ػ ػ األث ػػثطة اث ب ػػدرت تككف ػػة أردكغ ػػمف س ػػدءا ف ػػف ح ػػمـ ََِّ تزف ػػم عمنكن ػػة

جد دةل ف كا قة فع ف م ر ككسنيمجف سيدؼ إحمدة ى كثة األفؤثثمت األ رك ةل كطئة أل أى ؿ األسالد ث مث م

أل أك ة اإل تمد ا كركس  .كفثثت ثسع تزـ عمنكن ة بمدؽ حث يم األسرألفػمف ػ َّ كأل ػك /فػكز ََِّ
نقطػػة األ تػػكؿ اػ عكل ػ األ العػػة سػ ف األ ثػػكر ف كاألفػػدن ف داخػػؿ فجثػػس اػ فف األقػػكف ل كأفمن ػػو األ مفػػة
كىفم األذراحمف األثذاف ظال دكفم ث سمف دك ار فيفم

ثن نمكؿ ىذا األ م ر

فطثس ف رئ ث فل ىفم:

حثكرة األت مة األث مثػ ة ػ

المطمب األول -:األ م ر حثإ األب د األدث كرم.
المطمب الثاني -:األ م ر حثإ ب د فؤثثمت األتكـ.
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رك ػمل كألس ػمف ذألػؾ ننػم

الوطلة األول:
التغيير عم الصعيد الدستوري
رك م حمـ ََِِ كمنت أكألإ ا كأل مت س ض

س د أف إث ثـ تزب األ داألة كاأل نف ة األثثطة

األ م رات األدث كر ة األجكىر ة كحثإ كجو األخبكص ى فنة األقكة األ ثكر ة حثإ كم ة فؤثثمت األدكألػة
ك تكفيم

كمنت ثثط يم كؽ ثثطة أم تككفة

ث ر األسالد تثب رغس يم كك ؽ فث رىم كى األ

فن خس ػػة ف ػػف عس ػػؿ األشػ ػ ب فن ػػذ أثػ ػ س األدكأل ػػة األ رك ػػة ح ػػمـ ُِّٗكاأل ػػدأل ؿ حث ػػإ ذأل ػػؾ ع مفي ػػم سث ػػالث

إنقالسمت ى َُٔٗ كَُٖٗ كُٕٗٗ كاأل

تثت سفكجسيم ثؾ األتككفمتل ألذألؾ ج ؿ تزب األ داألة

كاأل نف ة فف أىدا ػو ػ ىػذا األ كجػو إبػدار األقػكان ف األ ػ فػف شػأنيم قر ػب رك ػم كألػك خطػكة سمال جػمه

األبت ح نتك ا ىداؼ األ

رثفيم األتزب ألنفثول ك فكف س منيم

األفقر ف األ مأل ف كىفم:

أولا :األج ش كاالع بمد.
ثانيا :تقكؽ اإلنثمف.
أولا :الجيش والقتصاد :إر ػسط اإلع بػمد سػمألج ش كاألثػسب ػ ذألػؾ ف ثػثطة األجػ ش أحثػإ

فف كؿ ثثطة ت إ ثػثطة األرئمثػةل كاألث مثػمت اإلع بػمد ة
األ د األطكألإ

سػر فػف إف ػمزات األجػ شل ت ػث

سػر

كعؼ األزفمف ألككف األف زان ة ألثجػ ش كػمد كػكف فف كتػةل ك ػ ىػذا األ كجػو ثػنس ف ذألػؾ

األفقر ف األفرح فل كىفم:

أ .قوانين التغيير بحق الجيش :سدأ تزب األ داألة كاأل نف ة األ فؿ األف ث حثإ تج ـ ثػثطة األ ثػكر
ك ؽ األدث كر كك ؽ األبالت مت األ

ف ع سيم األتزب فف خالؿ ا بكات األ

تبؿ حث يم كج ث و

بػػمتب األق ػرار ا ػ ك ر تظ ػمن داخػػؿ عسػػة األسرألفػػمفل كفػػف س ػ ف أىػػـ األق ػكان ف األ ػ ث ػ إ تػػزب األ داألػػة
كاأل نف ة حثإ م رىػم ك ػـ م رىػم سمألف ػؿ ىػ ( .أردخػمف -:)َّ-ِٗ :ََِّ :نزحػت األبػفة األ نف ذ ػة

حف فجثس ا فف األقػكف سمألفراعسػة كاألف مس ػة كج ثػت ع ار ار ػو ذات بػفة إث شػمر ةل ت ػث كػمف فجثػس

ا فف األقكف

قكـ س خمذ جف ع ع ار ارت األف ثقة سمألج ش (فف

ف أك رع ة أك طػرد أك شػراء ثػالح)

دكف أف ككف ألكز ر األد مع أك ألرئ س األكزراء أم حالعة أك أث ر حثإ ع ار ار يـ فف األمر ب أنو فػم فػف

فرجػع أك دائػرة رثػػف ة ثػ ط ع اإلشػراؼ حثػػإ فبػػرك مت األجػ ش ففػػم فػ ح األسػػمب كاثػ من أفػػمـ األ د ػػد
فػف بػػكر ثػكء االثػ فمؿ األفػمأل كاألنيػػب

فكاؿ األدكألػة كفػػم كمنػت ىػػذه األفؤثثػة ثػ ط ع طػػرد أم

أمسط فف األج ش دكف قد فو ألفتمكفػة حثػكر ة أك ثػفمع أم د ػمع فنػو كػال تػؽ أليؤػالء األ قػدـ سػأم
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شككل إألإ أم فتكفة فدن ة كمنت أـ حثكر ة ك ال عمفت ىذه األفؤثثة سطػرد زىػمء ُٕٖ أػمسطمن

كأمسط بؼ سطر قة غ ػر د فقراط ػة ككػمف األثػسب األف ثػف أليػذا األطػرد ىػك حػدـ اإلنأػسمط األ ثػكرم

كألكف األجف ع ر كف أف األثسب األتق ق ىك ككف ىؤالء األأسمط ف ػد ن ف كزكجػم يـ فتجسػمت ككمنػت

ىؤ ػػالء
ىؤ ػػالء األرجػ ػػمؿل حثف ػ ػمن أف األ د ػ ػػد فػ ػػف ػ
األفؤثثػ ػػة األ ثػ ػػكر ة قػ ػػكـ س فث ػ ػػة طي ػ ػػر ثػ ػػنك م أػ ػػد ػ

األفطركد ف تفثكف أكثفة قد ر حثكر من نظ ر خدفم يـ األفف مزةل كعمـ األتػزب األتػمكـ (تػزب األ داألػة
كاأل نف ػػة) س م ػرات دث ػ كر ة جذر ػػة داخػػؿ ىػػذه األفؤثثػػة ،اإلبػػالتمت األدث ػ كر ة األجد ػػدة ثػػتست فػػف
ػ ف األثػكر ر األ ػمـ كج ث ػو س ػد رئػ س األػكزراء كعػررت أف رشػح أليػذا األفنبػب

رئ س ا ركمف تؽ
فدن كف كؿ فرة.

ب .قوانين التغيير القتصـادية :ك فكننػم أف نشػ ر حثػإ حػدد فػف األقػكان فل أىفيػم( .أردخػمف:ََِّ :
َّ:)ّّ-
ُ .قث ص األنفقمت األتككف ة كحدد األك از ارتل كخمبة ك ازرة األد مع.
ِ .كفف س ف اإلبالتمت اإلع بمد ة األ

عمـ سيم تزب األ داألة كأنقذ رك م فف فثثثؿ األمرؽ

فث ػ نقع االني ػػمرل حػػرض آػػالؼ األث ػ مرات كاألفثػػؿ األتككف ػػة األفمرى ػة ألثس ػػعل كف ظػػـ األػػذ ف عػػمدكا
رك م أليذا األكأع كسمر األقكات األفثثتة.

ّ .شك ؿ ألجمف سرألفمن ة سفالتقة األثبكص األكسمر.
ْ .إب ػػدار ع ػػمنكف ث ػػفح ألثتككف ػػة سكأ ػػع أ ػػد يم حث ػػإ أفػ ػكاؿ أب ػػتمب كفػ ػدراء األسن ػػكؾ كذك ي ػػـ
إلث رداد ع فة األفثركعمت.
ثانيـــ ا :حقـــوق اإلنســـان :ألقػػد ث ػ ت األ ثفمن ػػة إألػػإ ػػرض عكان نيػػم سقػػكة فسػػمدئ األ ثفمن ػػة األ ػ

رحمىم األج شل ثػرعت تقػكؽ اإلنثػمف س ثػـ األتفػمظ حثػإ األ ثفمن ػةل كألفػم جػمء تػزب األ داألػة كاأل نف ػة

حفػؿ حثػإ قثػ ص نفػكذ األقػػمئف ف حثػإ األ ثفمن ػة ك ػػؽ فػم ق أػ و تقػكؽ اإلنثػمفل فػػؿ األتػزب حثػػإ
ثف األقكان فل كاأل

أىفيم (األتفمف :)ّٓ-ُْ :ََِٕ :

ُ .قػد ـ فشػركع عػرار شػدد حثػإ أنػو ال جػكز إس ػمد األطمألسػمت األجمف ػمت ثػسمب
كاألفالسس كفم أفف نبكبمن أخرل سشأف إطالؽ تر ة األفثسس
ِ .تر ـ ذ ب

األثجكف ك

فؤثثمت األ ث ـ األ مأل .

فخم ر األشرطة كف معسة كؿ فف ألـ ث زـ سذألؾ.
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ثػؽ سػمألزم

ّ .ثف عمنكف تؽ األفرد

األتبكؿ حثإ األف ثكفمت.

ْ .تػػؽ ا عث ػػمت ػ األ ػ ثـ سثمم يػػمل أبػػسح سفقػػدكر ا ػ كراد األسػػث األ ثفز ػػكن ركابػػدار األفجػػالت
كاألبتؼ سمألثمة األكرد ة.

ٓ .ك ػػمءان ك قػػد انر ألقدك ػػو األسرك ثػػكر نجػػـ األػػد ف أرسكػػمف كعػػد اث ػ طمع أردكغػػمف إث بػػدار عمنكن ػمن
خمبم إلنقمذ ش خو فف األثجف حرؼ ىػذا األقػمنكف سقػمنكف أرسكػمف قأػ س نف ػذ حقكسػة األثػجف
األ

س ك يـل أم تك ؿ األتكـ سمألثجف إألإ اإلعمفة

ال جمكز األثالث ثنكات حثإ األفثن ف

األجسر ة.

ٔ .إبدار عمنكف األ فك حف األ مئس ف فف ا كراد األذ ف األ تقكا ستركة تزب رك م.
ككرفػػة اإلنثػػمف كاالس ػػمد حػػف
ٕ .س ػػض األق ػكان ف ا ػ خرل األ ػ زادت فػػف فثػػمتة األتر ػػة األفرد ػػة ا
األرج ة.
إف فم ثسؽ فف عكان ف زادت فف ش س ة تزب األ داألة كاأل نف ةل ألكػكف كػؿ فػم ثػسؽ فػف عػكان ف

سػر جػػمئزة ستػػؽ فػكاطن األدكألػػةل كػػمف تػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة سفثمسػة األف ػػنفس األػػذم كأػع رك ػػم ػ
األفثمر األبت ح.
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المطمب الثاني:
التغيير ومؤسسات الحكم
ألػػـ كػػف فػػف األف كعػػع أف قسػؿ اال تػػمد اػ كركس سمألكأػػع األشػػمذ ػ

رك ػػمل ت ػػث ركػػز أكسػػر

األثثطمت كاألبالت مت س ػد األ ثػكرل األػذم بػمدـ فػع جف ػع األف ػم ر األد فقراط ػة األثػمئدة ػ األ ػمألـ
األمرسػ ل ك ػ جف ػػع األػػدكؿ األد فقراط ػػة اػ خرل .ألػػذا كػػمف فػػف فطمألػػب ىػػذا اال تػػمد ع ػػمـ رك ػػم سكأػػع

نيم ػة أليػػذا اػ فرل كر ػع األي فنػػة األ ثػػكر ة حثػػإ األث مثػة ألكػ

كػػكف أىػػال ألإلنأػػفمـ ألإل تػػمد .ككمنػػت

ثػػؾ إتػػدل أكراؽ األأػػمط األث مث ػ ة األ ػ حػػرؼ أكردغػػمف كتزسػػو إث ػ مالأليم سمألشػػكؿ ا فثػػؿ ألفب ػثتة

ػر
ثقػكف أفػال كس نا
األ م رات األدث كر ة األ ػ كػمف نػكم األق ػمـ سيػمل كألػـ كػف فثػؤكألك اال تػمد اػ كركس
حثإ ع مـ أم تككفة سمإلعداـ حثإ فثؿ ىذه األخطكة األجر ئة؛ أل ثفيـ سفدل عكة األفؤثثة األ ثكر ة
رك ػػم األ ػ ثػػمندىم ك ؤ ػػدىم فؤثثػػمت حثفمن ػػة أخػػرل عك ػػة جػ نػدال فثػػؿ األفتكفػػة األدث ػ كر ةل ككثػػمئؿ
اإلحػػالـ األقك ػػةل كفجثػػس األ ث ػ ـ األ ػػمأل األػػذم شػػرؼ حثػػإ جف ػػع األجمف ػػمتل كاألقبػػر األجفيػػكرم...
األػػخ .كألكػػف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة إث ػ طمع إنجػػمز ىػػذا ا ػ فر األب ػ بل كسػػدؿ األق ػكان ف األف ثقػػة سيػػذه
األثجن ػػة كسث ػػكر مر يمل كأرج ػػع اػ ػ فكر إأل ػػإ نب ػػمسيم .ك ػػؼ اثػ ػ طمع ى ػػذا؟ ك ػػؼ نج ػػح ت ػػزب األ داأل ػػة
إنجمز ىذا ا فر؟ ك

كاأل نف ة

ىذا األ كجو ثن نمكؿ أىـ فؤثث ف فف فؤثثمت األتكـ

األدكألة

األ رك ػػة األتد ثػػةل كفػػم نمأليػػم فػػف م ػرات سف ػػؿ أداء تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل كذألػػؾ فػػف خػػالؿ األفقػػر ف

األ مأل ف:

أولا :األفؤثثة األ ثكر ة.
ثانيا :األفؤثثمت األفدن ة
أولا :المؤسسة العسكرية :ك

ىذا األ كجو ثكؼ نث رض ألجنة ا فف األقكف كثػكر ر يمل

كفم أليم فف ثطكة حثإ نظمـ األتكـل كفف ثـ نث رض اإلبالتمت حثإ ىذا األب دل كاأل كافؿ األ
أدت إألإ نجمح األتزب

ذألؾ فف خالؿ األفقر ف األفرح ف األ مأل ف:

أ .لجنة األمن القومي وصالحياتيا :ألك نفيـ أىف ة كخطكرة فم عمـ سو ىذا األتزب فف إ ازألػة
األي فنة األ ثكر ة حثإ األث مثة األخمرج ة كاألداخث ة أل رك م ثندرج أدنمه األبالت مت األثمسقة األ

كمنت

ألجنػػة اػ فف األقػػكف كثػػكر مر يم ف ػػع سيػػمل كفػػم آألػػت إأل يػم ىػػذه األبػػالت مت س ػػد األ م ػرات اػ خ رةل
كثنثػ رض ىنػػم األسن ػػة األ ت ػػة أليػػذه األثجنػػة كاألثػػكر مر ة األفنسثقػػة حنيػػمل كآأل ػػة حفثيػػم كفيفم يػػمل األ ػ
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نػػو

كمنػت أػػـ كػػمد نار كاثػ نم سثػ ََٕ فكظػػؼ .كػػكف األثػػكر مر ة فػػف ثػكر ر حػػمـل كىػػك جنػراؿ
رئػ ػ س ا رك ػػمف األ مف ػػةل ث ػػـ فث ػػمحد األث ػػكر ر األ ػػمـ كفث ػػمحد ف أل ػػول ث ػػـ األفث ش ػػمر ف األرئ ثػ ػ فل ث ػػـ
األفث شمر ف االح مد فل ثـ فد رم األدكائرل كأخ نار األخسراء
نث ط ع ر ؼ ىذه األثجنة سأنيم األثجنة األ

فخ ثؼ االخ بمبمت.

قػكـ س كج ػو جف ػع األي ئػمت األدثػ كر ةل ك ت كػر

بالت ة جفع األف ثكفمت األث مث ة األرئ ث ة فنيم كفف جف ع األػدكائر األرثػف ةل كأليػم بػالت ة إجرائ ػة
(أم نف ذ ة) كبالت ة األرعمسة حثإ جف ع ىذه األي ئمت كاألدكائرل كاألق مـ سجفع جف ع األف ثكفػمت األ ػ

يػػـ األدكألػػة ك ر سيػػم ك ق فيػػمل كفراعسػػة جف ػػع األف مأل ػػمت األث مث ػ ة كاألق ػكان ف األبػػمدرةل ك قػػكـ سكػػؿ ىػػذا

سمثـ رئ س األكزراء (.تثف)ُٖٓ-ُّٖ :ََِٔ :
كحثػ ػػإ أػػػكء األف ثكفػ ػػمت كاالث ػ ػ خسمرات األف جف ػػػة ألػ ػػدل ألجن ػػة ا ػ ػ فف األق ػػكف ف ػػف األي ئػ ػػمت
كاألفؤثثػػمت األفخ ثفػػة قػػكـ ىػػذه األثجنػػة س بػػدار أكافرىػػم ت ػكؿ ك ف ػػة ع ػػمـ ىػػذه األفؤثثػػمت كاألي ئػػمت
س طس ؽ ك نف ذ فػم تقػؽ ألثسثػد أفنػو األػكطن تثػب أر يػم .ألػذا قػكـ األثػكر مر ة سكأػع األخطػط ػ ىػذا

اال ج ػػمهل ك ارع ػػب ك ف ػػة طس قي ػػمل ك طػ ػ األ كج ي ػػمت األالزف ػػة ػ ػ ى ػػذا األب ػػدد .كف ػػم ق ػػكـ س فث ػػمت
األ نث ؽ كػذألؾ؛ أم أنيػم طػ األشػكؿ األنيػمئ كاألقمألػب األنيػمئ ألجف ػع األف ثكفػمت األف جف ػةل ك طػ

األ كج يمت تثب اج يمدىم ك أر يػم األث مثػ ؛ أم تثػب ا دألكج ػة األكفمأل ػة األ ثفمن ػة ..ف ػؿ كػؿ ىػذا

سمثـ رئ س األكزراء!!
كنػرل ىنػم حػدد فػف األخبػمئص األ ػ

ّٖ:)ُْ-

ف ػػع سيػم ألجنػة اػ فف األقػكف ل كىػ (:غ ازألػ :ََِٕ :

ُ .إف جف ػػع األف ثكفػػمت نبػػب ػ ثػػكر مر ة ألجنػػة ا ػ فف األقػػكف ل ك ق ػيـ يػػم ك ػػنظـ .أم أنيػػم
شكؿ "ذاكرة األدكألة" .ك

إطمر جفع األف ثكفمت نشئ ىذه األثكر مر ة حالعمت كا بمالت عك ة

األكػالةل كفػػع عنػكات األ ث فز ػػكف األتككف ػػة األرثػػف ةل كفػػع فؤثثػػة
فػع جف ػػع األػػك ازراتل كفػػع جف ػػع ػ

األ ثػ ـ األ ػػمأل األ ػ

ػر سط سيػػم جف ػػع األجمف ػػمتل كفػػع األي ئػػة األ مفػػة ألثراد ػػك كاأل ث فز ػػكفل ك قػػكـ

س كج و ىذه األفؤثثمت.

ِ .كػػكف ىػػذه األف ثكفػػمت أثمث ػم ألثق ػ اررات األ ػ
األفنسثقة حنول كألثق اررات األف خذة

خػػذىم األفجثػػس األػػكزارم كاألفجثػػس األن ػػمس كاألثجػػمف

فخ ثؼ األي ئمت كاألفؤثثمت.

ّ .ال ك ف األكتدات األفنسثقة حف ألجنة ا فف األقكف كحف ثكر مر يم سجفع األف ثكفمت ك بن فيم
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أ ػػم سجف ػػع األف ثكف ػػمت االع ب ػػمد ة
ك ق في ػػم كفراعس ػػة نف ػػذىم ف ػػف عس ػػؿ األتككف ػػةل س ػػؿ ق ػػكـ أ ن
كاألث مث ػ ة كاأل ث ف ػػة ألثفج فػػعل كاألنشػػمط اإلحػػالف ل فػػف أػػفنيم األبػػتم ة كفتطػػمت اإلذاحػػة
كاأل ثفز كفل األتككف ة فنيم كاألخمبة.
ْ .قػػكـ ىػػذه األثجنػػة سكاثػػطة إت كػػمر األف ثكفػػمت س كج ػػو األفج فػػع ػ إطػػمر ا د كألكج ػػة األث مثػ ة
ألثجػ ػ شل كىػ ػ سمخ ب ػػمر "ا د كألكج ػػة األكفمأل ػػة" كجف ػػع ككادرى ػػم ف ػػف أ ػ ػراد األجػ ػ شل سمثػ ػ ثنمء

األخسراء األفدن ف (تفمف .)ِِ :ََِٕ :

ىذا ىك فكعع كفكمنة كفيفمت ألجنة ا فف األقكف كثكر مر يمل كىذا ىك األدكر األخط ر األذم
ث سػو ػ األت ػمة األث مثػ ة كاالج فمح ػػة كاالع بػمد ة كاأل ث ف ػة فنػذ حشػرات األثػن ف؛ فػم األػذم غ ر ػو

األقكان ف األجد دة األ

ثن يم األتككفة األتمأل ة (تككفة تزب األ داألة كاأل نف ة)؟

ب .إصالحات المجنـة وعوامـل النجـاح :ثػن نمكؿ ىنػم ىػذه اإلبػالتمتل كحكافػؿ األنجػمح فػف
خالؿ األفقر ف األفرح ف األ مأل ف:
أ .إصـــالحات المجنــــة :إف األثجن ػػة كمن ػػت فتمط ػػة س ػػدة عػ ػكان ف حثفمن ػػة أحط ي ػػم ك ػػؿ األنف ػػكذ
كاألث ػ طرة كاألي فنػػة حثػػإ األت ػػمة األث مث ػ ة ػ

رك ػػمل ت ػػإ جػػمء تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل كتطػػـ ثػػؾ

األقكان ف كجمء سقكان ف جد دةل عمفت األقكان ف األجد دة س ألممء األبفة األ نف ذ ةل كس ألممء بػالت ة األفراعسػة
كاألف مس ػة فػف فجثػس اػ فف األقػكف كفػف ثػكر مر يمل كأحطػت أليػم بػفة إث شػمر ة قػطل كفػم ثػتست

فػػف رئ ػ س ا ركػػمف األ مفػػة بػػالت ة

ػ ف األثػػكر ر األ ػػمـ ألثجنػػةل كنقثػػت ىػػذه األبػػالت ة إألػػإ رئ ػ س

األػػكزراء ركاألػػإ رئ ػ س األجفيكر ػػة سمألب ػ مة اآل ػػة :قػػكـ رئ ػ س األػػكزراء س رش ػ ح شخب ػ ف حثػػكر ف أك
فدن ف أليذا األفنببل ك قدفيفم إألإ رئ س األجفيكر ة األذم قكـ س خ مر أتػدىفمل كسيػذا كػكف رئػ س
األكزراء ىك األذم

ف األثكر ر األ مـ ألثجنة ا فف األقكف فف األنمت ة األ فث ة.

كاألشػ ػ ء األفي ػػـ ىن ػػم ث ػػتب ب ػػالت ة ػػدخؿ ى ػػذه األثجن ػػة ػ ػ األي ئ ػػمت كاألفؤثث ػػمت األفخ ثف ػػة

كاألك ازراتل كتبر حفثيم كفيف يم

إطمر قد ـ اإلث شمرة إألإ األتككفة األ ػ أليػم فطثػؽ األتر ػة ػ

شخبم حثكرنم.
ا خذ أك حدـ ا خذ سيم ركاىفمأليمل كفم ألـ د ىنمؾ شرط ككف األثكر ر األ مـ ألثجنة
ن
كسيذا قدت ألجنة ا فف األقكف ى فن يم األثمسقةل كأبستت ألجنة إث شمر ة فثثيػم فثػؿ األثجػمف األشػس ية
أليم كاألفكجكدة
ك كجػػد ػ

س ض األدكؿ األمرس ة .ينػمؾ فجثػس اػ فف األقػكف

ػ األكال ػمت األف تػدة ا فر ك ػةل

رنثػػم فجثػػس األػػد مع ا ػ حثإل ك ػ ركث ػ م فجثػػس ا ػ فف األف ػػدراأل ل ك ػ األ كنػػمف فجثػػس

األد مع ..كؿ ىذه األفجمألس أك األثجمف فكجكدة

األ مألـ األمرس ل كألكنيم فؿ كفجمألس اث شمر ة قدـ
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األف ثكفمت كاالث شمرات ألثتككفة

األشؤكف األد مح ة كاألث مث ة كاألخمرج ةل كال ث ط ع األ دخؿ ػ

األشؤكف األث مث ة األخمرج ة أك األداخث ةل كال األ دخؿ
االنقالسمت األ ثكر ةل أك األ دخؿ

حفؿ األتككفة أك رض أر يم حث يمل أك ػدس ر

إثقمط األتككفة.

(فتفد.)ّْٔ :ََِٖ :

كفم نبت األ د الت ا خ رة حثإ ع مـ ألجمف فف األسرألفمف األن مس أك فف ك ازرة األفمأل ػة س ػدع ؽ
ػمرض طس ػم فػع سقػمء

ػفكتم سػو .كىػذا ال
نفقمت األج ش؛ كىك فم ألػـ كػف فكج ن
ػكدا ػ األثػمسؽ كػال فث ن
ثر فف أثرار األدكألةل ثـ نبت األ د الت األجد دة حثػإ ع ػمـ ألجنػة اػ فف
قرات كفقمد ر ىذه األنفقمت نا
األقكف س قد اج فمحم يم كؿ شير ف سدال فف كؿ شير.
د ىذه األقكان ف األجد دة ثكرة كس رة

فبمؼ األدكؿ األد فقراط ة ا خرل.

رك م

رك م؛ نيم ز ؿ األي فنة األ ثػكر ة ػ

رك ػمل ك أػع

ىذه األ م رات األقمنكن ة األجذر ػة األ ػ أعػدفت حث يػم األتككفػة األ رك ػة األتمأل ػة أثػمرت اإلحجػمب

األ مألـ كثول ال ثػ فم ػ دكؿ اإل تػمد اػ كركس ك ػ األكال ػمت األف تػدة ا فر ك ػة (فتفػد:ََِٖ :

ّْٖ)

ك"األج ش
األ

قد ظيرت األ نمك ف اآل ة

يثٌنت

األبتم ة األسر طمن ة" :ألجػـ األنفػكذ األث مثػ ألثجػ ش ػ

رك ػم"ل

رك ػم فقػد نفػكذه األث مثػ "ل كك سػت " ػم فز" ػ بػفتة ا خسػمر األخمرج ػة" :إف األقػكان ف
رك م أرست

بف ـ ألجنة ا فف األقكف األ ػ

طػ األجػ ش عك ػو األرثػف ةل ألقػد ػـ

ثػتب بػالت م يم األ نف ذ ػةل كأبػستت فجػرد ألجنػػة اث شػمر ة" .كس ػد أف إثػ رج ت إألػإ ا ذىػمف ع ػػمـ

األجػ ش األ ركػ سأرس ػػة إنقالسػػمت اثػ طردت عمئثػػة" :ألقػػد يثػػنت ىػػذه األقػكان ف ػ نفػػس األكعػػت فػػع عػػمنكف
كاألكال مت األف تدة ا فر ك ة"ل
األ فك حف األ مئس ف ا كرادل كىك األقمنكف األذم أرأإ اال تمد ا كركس
ثـ مس ت" :إف األ فك األبمدر حف ا كراد ث ؤدم إألإ إنثتمب األج ش األ رك فف شفمؿ األ راؽل ركاألإ
أث ر كس ػر ػ األث مثػ ة األخمرج ػة األ رك ػة عسػؿ أف قػكـ األجػ ش اػ فر ك سػأم مأل ػة أػد األفثػثت ف

ا كراد األفكجكد ف

شفمؿ األ راؽ"( .أردخمف.)ِِ-ُِ :ََِّ :

انقالس ػػم ػ ػ
ألق ػػد يكب ػػفت ى ػػذه األقػ ػكان ف سأني ػػم "إنق ػػالب"ل كعمأل ػػت" :إف ى ػػذه األ م ػ ػرات أت ػػدثت
ن
األث مثة األ رك ة فكف فقمرن و سمنقالسمت أ م كرؾل ألقد كمف األجػ ش ت ػإ اػآلف فػرض كجي ػو األث مثػ ة
سكاثػػطة ألجنػػة ا ػ فف األقػػكف حثػػإ األزحفػػمء األفػػدن ف" .إف قث ػػؿ نفػػكذ األق ػكات األفثػػثتةل كفػػف ثػػـ ثػػف
عمنكف األ فك حف أ راد تزب األ فػمؿ األكردثػ من ل حنػدىم سػدأ رجػمؿ األث مثػة ػ أكركسػم فطػركف رك ػم

سمألفػػد حل ت ػػإ أف أتػػد األدسثكفمثػ ف عػػمؿ :إف ىػػم ف األخطػػك ف إ جمس ػػمف جػ نػدال كىفػػم شػ راف إألػػإ أف
94

رك ػػم أبػػستت في ػػأة ألثػػدخكؿ ػ فسمتثػػمت حأػػك يم ػ اال تػػمد ا ػ كركس "( .تفػػمف :ََِٕ :

ِٓ.)ِٔ-

إف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة ثػ إ اػػآلف أل تك ػػؿ األقػكان ف األ ثفمن ػػة األكفمأل ػػة األف مد ػػة ألثػػد ف إألػػإ

عكان ف شسو فم ىك فكجكد

دكؿ أكركسم ال تمرب األد ف ك ط فجمال أكسر ألنشكء أتزاب إثالف ة

ك ط األش ب تر ة إخ مر نظػمـ األتكػـ األػذم ر ػده.كفقػمؿ "األ داألػة ثجػـ األجػ ش األ ركػ "أكأػح فػم
ف ثػػو تػػزب األ داألػػة أل تج ػ ـ دكر األج ػ ش ػ األت ػػمة األث مث ػ ة ػ

ا ػ كألإ كاألكت ػػدة ػ

رك ػػمل ػػمألج ش ألػػـ ػػد ىػػك األقػػكة

رك ػػم فػػف األب ػ ب أف قػػكـ سمنقالسػػمت فثػػؿ األثػػمسؽ فن ػػو فػػف ذألػػؾ أف األكأػػع

األدكأل كاال تمد ا كركس ألف ثفتم سخركج األج ش حف أل سة األد فقراط ة كخبكبم أف تزب األ داألػة

ألػـ خػػرج حنيػػمل كجف ػػة رجػػمؿ ا حفػػمؿ (األ كثػ مد) األ ػ ففكػػف أف كػػكف ىػ األقػػكة اػ كألإ األ ػ
االث قرار

ر ػػد

رك م خبكبمن.

ب .عوامــل نجــاح الحــزب :ىنػػمؾ حػػدة حكافػػؿ إثػ طمع األقػػمئفكف حثػػإ األتػػزب فػػف اثػ ثفمرىم
ت إ أحطت األن مئج األ

رغسكا سيمل كنث ط ع ثخ ص أىـ حكافػؿ نجػمح ىػذا األتػزب ػ ىػذا األبػدد

سفم أ ( .أردخمف:)ُّ :ََِّ :

 .1المرونــة والحكمــة التــي تحمـ بيــا قــادة الحــزب :حنػػدفم جػػمء األتػػزب إألػػإ األتكػػـ بػػرؼ
ستكفة سمألمة كسفركنة كس رة؛ ثـ دخؿ ػ ف ػمرؾ جمنس ػةل كألػـ قػـ س طػالؽ بػر تمت إثػ فزاز ة أػد

األ ثفمن ف .كألـ ج ؿ ىفو عأ ة األتجمب؛ نو كمف ػد نفثػو إلنجػمز اػ فكر األفيفػة كاألخط ػرة أكػال؛
أم كمف ث د أل جف ؼ األفثػ نقع كألػ س فتمكألػة األقأػمء حثػإ س ػض األس ػكض .ألػذا نػراه ارجػع خطػكة

إألػػإ األػػكراءل حنػػدفم أثػػمرت األبػػتم ة ككثػػمئؿ اإلحػػالـ اػ خرل فكأػػكع اشػ راؾ زكجػػة رئػ س األفجثػػس
األن مس "سثند آرنج" (كى فتجسة)

فراث ـ إث قسمؿ رئ س األجفيكر ة أتفد نجدت ث زر حند حكد ػو

اخم س ػػأف األتجػػمب إخ ػػرؽ أحثػػإ األفتم ػػؿ األرثػػف ة ػ ػ
فػػف ز ػػمرة رثػػف ة خمرج ػػةل كفػػألت األ ػػدن م ب ػر ن
األجفيكر ةل كأف فسمدئ األجفيكر ة سم ت خطر؛ ت ث عرر ع مد ك األتػزب حػدـ إبػطتمب زكجػم يـ
فثؿ ىذه األفراث ـ األرثف ةل سدال فف األدخكؿ

فنمعشمت حق فة ال ف د

ش ء.

 .2اإلصـــالحات القانونيـــة والحقوقيـــة التـــي أثمجـــت صـــدور المـــواطنين :ع ػػمـ ى ػػذا األت ػػزب
كثع

س بالتمت عمنكن ة كتقكع ة حد دة؛ أشرنم إأل يم فم ثسؽل فنيم :ىث ٌف األ شرات فف األقكان ف األ
ألكرف ػػة اإلنث ػػمن ةل فث ػػؿ ش ػػد د األ قكس ػػة حث ػػإ األق ػػمئف ف س فث ػػمت
نط ػػمؽ األتر ػػة األفرد ػػةل ك ػػالءـ ف ػػع ا ا
األ ذ ب ثكاء

األثجكف أك

فخم ر األشرطةل ك كث ع تر ػة األ جف ػمت كاألفظػمىراتل كثػف عػمنكف
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تػػؽ األفػػرد ػ األتبػػكؿ حثػػإ األف ثكفػػمتل كتػػؽ األ س ػػر األثػػثف حػػف األ ػرأم سجف ػػع أشػػكمألول كتػػؽ

ا عث مت األ رع ة

ثـ ك ث ـ ألمم يم؛ أبسح سمإلفكمف فثال سث سرافج ث فز كن ة سمألثمة األكرد ةل كفم

أبػ ػػدر ع ػ ػػمنكف األ فػ ػػك ح ػ ػػف األ ػ ػػمئس ف ف ػ ػػف ا ػ ػ كراد األ ػ ػػذ ف األ تق ػ ػكا سترك ػ ػػة تػ ػػزب األ ف ػ ػػمؿ األكردثػ ػ ػ من

االنفب ػػمأل  ...األ ػػخ .ك ػػؿ ى ػػذه األخطػ ػكات أظي ػػرت أف ى ػػذا األت ػػزب األفػ ػ يـ سمألرج ػػة -ألككن ػػو ذا ج ػػذكر
إثػػالف ة  -أكثػػر قدف ػػةل كأعػػرب إألػػإ األفدن ػػة األف مبػرة فػػف جف ػػع اػ تزاب اػ خرل األكفمأل ػػة فنيػػم أك

األ ثػػمر ة أك األ ف ن ػػة؛ كأنػػو أثسػػت ىػػذا اػ فر ػ األكاعػػع األ فثػ كألػ س حثػػإ األفثػ كل األنظػػرم؛ كىػػك فػػم
جثب ثنمء األ د د فف األك مب األ ثفمن ف األفتم د ف.

 .3اســترجاع العافيــة لإقتصــاد التركــي :كأل ػػؿ أىػػـ فػػم عػػمـ سػػو ىػػذا األت ػزب ىػػك نجمتػػو ػ
ػ

ػرة عبػ رة ال جػمكز ٗ أشػير .ىػذا اإلع بػمد األػذم

إرجمع األ م ة در جنم إألػإ اإلع بػمد األ ركػ
كمف ػ ش فنػذ ّ ثػنكات أزفػة تػمدةل فػع أف ىػذا األتػزب حنػدفم ثػثـ األثػثطة كػمف األ ػراؽ -كىػك سثػد
فجػػمكر أل رك ػػم -حث ػػإ أسػ ػكاب ت ػػرب طمتن ػػة ف ػػع األكال ػػمت األف ت ػػدة ا فر ك ػ ػة؛ كى ػػك ف ػػم د ػػع األفتثثػ ػ ف
اإلع بػػمد ف كاألث مث ػ ف إألػػإ كعػػع فػػمعـ ا زفػػة اإلع بػػمد ة ػ

رك ػػم ن جػػة إن كمثػػمت ىػػذه األتػػرب

حث يم (فثال أثر فكثفيم األث مت ل ك كعؼ جمر يم األتدكد ة فػع األ ػراؽل ك كعػؼ أػخ األػنفط األ ارعػ

فف خالؿ أراأ يمل ك كعع ىجرة كاث ة إألإ رك مل ك كعع ىركب كاثع ألرأس األفمؿ فػف رك ػم ...األػخ)؛

شمؤفم.
كىك فم زاد األجك اإلع بمدم ع مفة ك ن

ػ فثػػؿ ىػػذا األجػػك األقػػم ـل ك ػراكـ األػػد كف األخمرج ػػة كاألداخث ػػة ..نجػػح ىػػذا األتػػزب ػ ألفثفػػة

االع بمدل كنفخ األركح ول ك قث ص األنفقمت األتككف ةل كثثؾ طر ؽ اإلع بمد
حدد األك ازرات.

األنفقػمتل ك قثػ ص

 .4السياسة الخارجية الحكيمة التي اتبعيا الحزب :إ سع األتزب ث مثة خمرج ة تك فة؛ قػد
اى ـ س تث ف حالعمت رك م فع دكؿ اإل تمد اػ كركس ل كفػع األكال ػمت األف تػدة ا فر ك ػةل كألكنػو أثسػت

حثػإ خػػالؼ جف ػػع األ كع ػػمت األخمرج ػة -أف رك ػػم أل ثػػت ذ ػػال كػال مس نػػم ألثكال ػػمت األف تػػدة ا فر ك ػػةلكذألػػؾ حنػػدفم ر ػػض األسرألفػػمف األ ركػ (كاألتػػزب فثػػؾ ػػو أكثر ػػة فطثقػػة؛ ت ػػث إف ألػػو ّٖٔ فق ػ نػدا فػػف

فجفكع َٓٓ) دخكؿ َٔ أألؼ جندم أفر ك إألإ شفمؿ األ راؽ فػف ا ارأػ األ رك ػةل كر ػض األطثػب

دكػالر كمنػػت األتككفػػة ا فر ك ػػة عػػد كحػػدت س قػػد فيم
ا ػ فر ك سيػػذا األخبػػكصل فأػػتنم سػ ػِٔ فث ػػمر ػ
أل رك ػػم ػ تػػمؿ األفكا قػػة حثػػإ األطثػػب .كألكنػػو ألػػـ نثػػؼ جف ػػع األجثػػكر س ػ ف رك ػػم كاألكال ػػمت األف تػػدة
ا فر ك ةل كتمكؿ ف مألجة األسركد األذم تبؿ سثسب ىذا األر ض.
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ألذا نراه مض األطرؼ حف األف مفثة األث ئة كغ ر األفسػررة األ ػ ألق يػم ُُ جنػدنم رك ػم ػ فد نػة
شفمأل األ راؽ فف عسؿ األج ش اػ فر ك  .كفػم ألػـ ػأثر سمألفقمػالت األ ن فػة األ ػ ظيػرت ػ
األثث فمن ة
األبتؼ األ رك ةل كاأل

طمألست س قد ـ فذكرة إت جمج ة شد دة األثيجة إألإ األثفمرة ا فر ك ةل ركاحمدة األنظر

ذار إألإ رك م ..إألخ؛ سؿ عػمـ
األ العمت األ رك ة ا فر ك ةل ككجكب قد ـ األكال مت األف تدة ا فر ك ة إح نا
ستؿ األ ك ر حف طر ؽ األففمكأمت؛ ف حدـ جثب حداكة األكال مت األف تدة ا فر ك ة كمف أركرنم ألو

نجمتػػو ألثكع ػػكؼ أفػػمـ األفؤثث ػػة األ ثػػكر ةل ركاني ػػمء ى فن يػػم غ ػػر األشػػرح ة حث ػػإ ث مثػػة األسث ػػد .مألكال ػػمت
فثمندا كفؤ ندا ألجف ع اإلنقالسمت األ ثكر ة األ عمـ سيم األجػ ش ػ األثػمسؽ؛
دكر
األف تدة ا فر ك ة أل ست نا
ن
أم كػػمف فػػف األأػػركرم األتبػػكؿ حثػػإ أ ػػدىم -أك ػ ا عػػؿ ت ػػدىم -حنػػد األفكاجيػػة فػػع األفؤثثػػة

األ ثكر ة( .تفمف .)ّٓ-ّْ :ََِٕ:

كفم اى ـ األتزب س تث ف حالعمت رك م فع ج رانيم كفع األ مألـ األ رس ؛ قمـ األث د حسد اهلل جػكؿ

ػر ألثخمرج ػػة) سز ػػمرة حػػدد فػػف
ػمحدا أل ػرئ س األػػكزراء ككز ػ نا
(حنػػدفم كػػمف رئ نثػػم ألثػػكزراءل ثػػـ حنػػدفم أبػػسح فثػ ن
األدكؿ األ رس ةل ككذألؾ عمـ كز ر األ جمرة س دد فف ىذه األز مرات.
أم أف األتزب ألـ كاجو األفؤثثة األ ثكر ة إال س د أف عكم س د ىذه األنجمتمت األ

فف األ أ د األش س ألو .كعد أشمرت األدراثمت اإلتبمئ ة األ

أشمحت ج نػكا

عمفت سيم س ػض ف اركػز األستػكث كاإلتبػمء

إألػػإ ز ػػمدة األ أ ػػد األش ػ س ألثتػػزب حػػف األثػػمسؽ .قػػد تبػػؿ األتػػزب حثػػإ ٖ %ّّ.فػػف فجفػػكع أب ػكات
األش ب

اإلن خمسمت األ

جرت

األ أ د ألثتزب زادت إألإ ِْ .%ىذا

أكاخر حمـ ََِِل س نفم س نت ىذه اإلتبمءات ا خ رة أف نثسة
األكعت األذم ىػسط ػو األ أ ػد األشػ س ألثتػزب األف ػمرض األرئ ثػ

(كى ػػك األت ػػزب األجفي ػػكرم األشػ ػ س ) ف ػػف ُٗ %ػ ػ إن خمس ػػمت ََِِ إأل ػػإ ٖ( .%ُُ.األش ػػرؽ ا كث ػػط:

ََِٕ)ٓ :ل كىذا حكس فم تدث حمدة س د شيكر فف اإلن خمسمت؛ ت ػث ػرل األشػ ب أف األتػزب األػذم
كبػػؿ ألثتكػػـ ثػػرحمف فػػم نثػػإ األكحػػكد األكث ػرة األ ػ سػػذأليم سثػػخمء ػ ف ػػمد ف االن خمسػػمت؛ ألػػذا ف ػػؿ إألػػإ

األتػػزب األف ػػمرض األػػذم ثػ مؿ ىػػذا اػ فرل ك قػػكـ سنقػػد الذع ألثتككفػػة .إػػال أف فػػم تػػدث ىػػك أف األتػػزب
تقؽ ف ظـ فم كحد سول كىك ػ طر قػو أل تق ػؽ األسػمع  .سػؿ رسفػم تقػؽ ػ س ػض اػ فكر أكثػر ففػم كحػد

سو؛ ت إ إنو جثب تب ك أ د األ د د فف األف مرأ ف األثمسق ف ألو (نك ؿ.)َٕ-ٔٗ :ََُِ :

إف تككفة األ دؿ كاأل نف ة تثنت كث ار فف األكأع اإلع بمدم أل رك م كعط ت شكطم كس ار
دخكؿ رك م ألإل تمد ا كركس األذم ر دكنول كففػم ػذكر أف األتػزب ا سػع ث مثػة خمرج ػة تك فػة؛ قػد
اىػ ـ س تثػ ف حالعػػمت رك ػػم فػػع دكؿ اإل تػػمد اػ كركس ل كفػػع األكال ػػمت األف تػػدة ا فر ك ػػة األػػذم كػػمف

أػػركرنم ألػػو ػ نجمتػػو ألثكعػػكؼ أفػػمـ األفؤثثػػة األ ثػػكر ةل ركانيػػمء ى فن يػػم غ ػػر األشػػرح ة حثػػإ ث مثػػة
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عمـ سيػم

فثمندا كفؤ ندا ألجف ع االنقالسمت األ ثكر ة األ
دكر
األسثد .مألكال مت األف تدة ا فر ك ة أل ست نا
ن
األج ػ ش ػ األثػػمسؽ؛ أم كػػمف فػػف األأػػركرم األتبػػكؿ حثػػإ أ ػػدىم -أك ػ ا عػػؿ ت ػػدىم -حنػػد
األفكاجية فع األفؤثثة األ ثكر ة.
ثانيــا  :المؤسســات المدنيــة :إف األ م ػرات األ ػ أج ارىػػم تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة حث ػإ ب ػ د
األفؤثثمت األفدن ة كمنػت كس ػرة جػدال ك ار ق يػم فنجػزات كس ػرة بػست أكػال ػ بػمألح األطسقػة األفق ػرة فػف
األفج فػ ػػع األ رك ػ ػ ل كفػ ػػف أىػ ػػـ فػ ػػم عػ ػػمـ سػ ػػو تػ ػػزب األ داألػ ػػة كاأل نف ػ ػػة ػ ػ األفؤثثػ ػػمت األفدن ػ ػػة كجمنػ ػػب

اإلبػػالتمت االع بػػمد ة األجسػػمرةل كجكانػػب أخػػرل ك فكػػف إسرازىػػم حثػػإ األنتػػك األ ػػمأل ( :حث ػ أردخػػمف:
ََِٕ -:)ّٓ-ّْ :

أ .الجانب القتصادي :ألقد اث طمع األتزب األق مـ سفم ث :
ُ .خف ض نثسة األ أخـ فف ّٕ %إألإ ٗ %قر سم.
ِ .خف ض نثسة األفمئدة األتق قة فػف ٓٔ %إألػإ ُٓ %قر سػمن كػال ػزاؿ ىػذه األنثػسة فر ف ػة كألكنيػم
ث خفض أكثرل مألتككفمت األثمسقة األ

كمنت فأطرة ألالع راض فف األسنكؾ كا غن مء كمنت

د ع أليـ ثؾ األنثػسة األثػمسقة األ مأل ػة فػف األفمئػدة أم أف ثػركة األسثػد كمنػت بػب ػ ج ػكب عثػة

عث ثػػة فػػف ا غن ػػمء كسفأػػؿ ىػػذا األخفػػض م ػػر ا جػػمه األثػػركة نتػػك تق ػػؽ األفشػػمر ع األ فران ػػة
كاألبت ة كاأل ث ف ة( .فتفد.)ُّٓ-ّْٗ :ََِٖ :
ّ .كمنت األث رة األ رك ة عد قدت ع ف يم قػمـ ستػذؼ ثػ ة أبػفمر فػف األق فػة األ رك ػة األ ػ أبػستت
اػػآلف األث ػرة األ رك ػػة عر سػػة فػػف األػػدكالر س نفػػم شػػثت جف ػػع األتككفػػمت األثػػمسقة ػ
األخطكة األجسمرة األ

تق ػػؽ ىػػذه

ادحت فع جف ػع كثػمئؿ اإلحػالـ األفثػمندة أليػم سػمف تػزب األ داألػة ألػـ ػنجح

تق قيم كألكنو نجح.

ْ .عػػمـ األ د ػػد فػػف األث مثػ ف كفػػف رجػػمؿ ا حفػػمؿ سنيػػب األسنػػكؾ األرثػػف ة األتككف ػػة سفػػم ز ػػد حػػف
ىؤػالء
دكػالر ىػػرب ف ظفيػػم ألثخػػمرج جػػمء أردكغػػمف ككأػػع ػػد األدكألػػة حثػػإ أفػػالؾ ػ
ْٔ فث ػػمر ػ
كحثإ س ك يـ كفبمن يـ ك خك يـ كث م ار يـ األفمرىة.
دكػالر حنػػد ثػػثفو األتكػػـ إألػػإ ٓٗ فث ػػمر( .أردخػػمف:
ٓ .ازدادت األبػػمدرات األ رك ػػة فػػف ّٔ فث ػػمر ػ
ََِٕ.)ِٖ :
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ب .الجانب الجتماعي :ألقد إث طمع األتزب األق مـ سفم ث (أردخمف:)ِٗ :ََِٕ :
ُ .عمـ س كز ع ٓ ُ.فث كف طف فف األفتـ ثنك م فجمنمن حثإ األ مئالت األفق رةل كال ثػ فم ػ األفنػمطؽ

األسمردة ت ث كمنت ىذه األ كائؿ قأ األش مء دكف د ئة كم ة كعػد اثػ فمد فػف ىػذه األف كنػة أرسػع

فال ف شخص ثنك م.
ِ .عمـ سسنمء َِٖ أألؼ شقة خببيم ألث كائػؿ األفق ػرة سأعثػمط ثػيثة كف ثػرة كىػ أعػؿ فػف اإل جػمر
األشػيرم ػكػال ػػد ع ىػػذه األ كائػػؿ األ قثػ ط إػػال س ػد إن قمأليػػم إألػػإ األشػػقة كأفػػد األ قثػ ط ػراكح َُِٓ-
ثنة.

ج .الجانب التعميمي والصحي :ألقد إث طمع األتزب األق مـ سفم ث (تفمف :)ُّ :ََِٖ :
ُ .عمـ س كز ع األك ب كاألد م ر كاألقرطمث ة حثإ جف ع طالب األفدارس االس دائ ة كاألف كثطة كاألثمنك ة
سث حدد ىؤالء األطالب (َََََََُ) طمألب قر سم فجمنم ر ع حػف كمىػؿ األطسقػمت األفقػرة حسػأ

كس انر كفم خبص ركا ب ألثطالب األفقراء.

ِ .عمـ سخطكات كس رة كجسمرة سف داف األبتة كاأل ث ـ إذ ح أسكاب جف ع األفث شف مت أفمـ جفمى ر
األشػ ػ ب ت ػػإ األفث ش ػػف مت األخمب ػػة ت ػػث ق ػػكـ األف ػػر ض س ػػد ع نث ػػسة عث ث ػػة ف ػػف اػ ػ جرة ك ػ ػكألإ

األتككفة سد ع األسمع ل كفم أنشأ ّٗ جمف ة جد دة.

د .جانب األشغال العامة :ألقد إث طمع األتزب األق مـ سفم ث (نك ؿ:)ِٕ-ُٕ :ََُِ :
ُ .عمـ س نف ذ فشمر ع حفران ػة جسػمرة ال فكػف ػدادىمل فنيػم نف ػذ ََٓٔكػـ فػف األطػرؽ س نفػم كػمف

فجفكع األطرؽ األفنفػذة فنػذ ع ػمـ األجفيكر ػة كت ػإ إثػ الـ تػزب األ داألػة كاأل نف ػة األثػثطة ََْٓ

كـ قط.
ِ .نفػذ ٓٔ %فػػف األطر ػػؽ اإلثػ ار ج األفيػػـ حثػػإ طػكؿ شػػر ط األستػػر ا ثػػكد َُ .كػػمف ف كثػػط
دكػالر قر سػػم حنػػد فج ػ ء األتػػزب إألػػإ األثػػثطة ار فػػع ن جػػة األث مثػػة
األػػدخؿ األفػػرد األ رك ػ ََِٓ ػ
االع بمد ة األ

ان يجم األتزب إألإ ََٓٓدكالر قر سم.

ىـ .الجانب السياسي الداخمي :ألقد اث طمع األتزب األق مـ سفم ث :
ُ .نجػػح ح ػػمـ ََِٓ س عنػػمع دكؿ اال ت ػػمد اػ ػ كركس سسػػدء األففمكأ ػػمت ف ػػع رك ػػم سمإلنأ ػػفمـ إأل ػػإ
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اال تمد ك د ىذا كثسم كس ار إألإ رك م.
ِ .ثػ إ أل بػػف ة ك نق ػػة اػ جكاء األث مثػ ة فػػع جف ػػع ج ارنػػو ػكػال ثػ فم فػػع األػػدكؿ األ رس ػػة كفػػم عػػكل
حالعم و فع األجفيكر مت األ رك ة

آث م األكثطإ كزاد نشمطو

األفؤ فر اإلثالف .

ىػػذه خطػػكط حمفػػة فػػف األخػػدفمت األ ػ أنجزىػػم أردكغػػمف كتزسػػو كىػ فػػف األكاأػػح خػػدفمت ألػػـ
قكـ سيم أم تزب آخر ال

إأل يم تزب األ داألة كاأل نف ة كاأل

أم سثد حرس آخرل ثؾ األف ط مت األ

رك م كال أم تككفة

إث ند

أثثت ألو عمحدة ش س ة حر أة س ف فخ ثؼ شرائح األفج فػع األ ركػ

كحثإ أكئيم عمـ س بالتم و األث مث ة كحثإ رأثيم اإلبالتمت األدث كر ة.

إف ىذه إبالتمت حمفة طمألت كؿ جكانب األدكألة األ رك ة األتد ثةل كسمأل مأل إن كثت كؿ ىػذه

اإلب ػػالتمت حث ػػإ ك ػػؿ أ ػ ػراد األشػ ػ ب األ ركػ ػ ل كى ػػذا ث ػػر نج ػػمح ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة ػ ػ فثػ ػ ر و
األث مث ة األق مد ة ألثدكألة.
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المبحث الثاني:
التغير السياسي عم الصعيد الخارجي
أ ػػت تككف ػػة األ داأل ػػة كاأل نف ػػة س ػػمأل م رات ألثث مثػ ػ ة األخمرج ػػة األ رك ػػة ف ار ق ػػة كف زافن ػػة ف ػػع

األ م ػرات األ ػ أتػػدث يم داخث ػػمل كألكػػف سرك ػػة كسفيػػـ تػػداث األفنطقػػةل ثػػإ األب ػ د األ رس ػ ل كمن ػت
تككفة األ داألة كاأل نف ة فف أشد األفنمكئ ف ألثترب حثإ األ راؽل ك شثت تككفػة جػكرج دسث ػك سػكش فػف

إخأػػمع رك ػػم ألإلفسر مأل ػػة ا فر ك ػػة ػ ذألػػؾل أفػػم ػ جمنػػب حالع يػػم فػػع األجػػمرة األ رس ػػة ثػػكر مل قػػد
دحف يم كحزز يم حف طر ؽ األز مرات س ف كسمر األفثؤكأل ف كحف طر ؽ نش ط األ مفؿ اإلع بمدم سػ ف

األسثػػد فل كفػػم أل سػػت رك ػػم دك ار فتكر ػػم ػ األقأػ ة األفثثػػط ن ة كاألتػػرب اإلثػرائ ث ة حثػػإ ألسنػػمف بػ ؼ
ََِٔل كفم ككمف أليم سبفة كاأتة كقكة إعث ف ة بمحدة
أفم

حالع يم فع اػ كركس

مفثيم فع األفثؼ األنككم اإل ران .

ػف قػد ثػ ت تككفػة األ داألػة كاأل نف ػة سكػؿ فػم أك ػت فػف عػكة

أل نف ػػذ فػػم طثسػػو فنيػػم اإل تػػمد ا ػ كركس ل كألكػػف س ػػدفم أدركػػت أف تظكظيػػم أ ػ فة ػ دخػػكؿ ىػػذا

اإل تمد سدت رك م ثست ألألكرس ف كألثمرب سبكرة حمفةل أنيم عػكة إعث ف ػة ال فكػف إغفمأليػم فػف خػالؿ
أل ب دكر األكث ط

أكثر فف عأ ة كأكثر فف فثؼل عثـ ىذا األفستث إألإ فطثس ف ىفم:

المطمب األول -:األ م ر األث مث حثإ األب د اإلعث ف .
المطمب الثاني -:األ م ر األث مث حثإ األب د األدكأل .
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المطمب األول:
التغير السياسي عم الصعيد اإلقميمي
ألقػػد ث ػ ت األتككفػػة األ رك ػػة سق ػػمدة تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة إألػػإ إتػػداث م ػرات ث مث ػ ة حثػػإ

األب د اإلعث ف ل ت ث كمف أليذه األ م رات إ جمس مت كث رة أدت إألإ االنف مح األ مـ حثإ رك م فػف عسػؿ
ا ػ طراؼ األث مث ػ ة حثػػإ فث ػ كل اػػإلعث ـل ك ػ ىػػذا األفطثػػب ثػػن فؿ حثػػإ تق ػػؽ أىدا ػو فػػف خػػالؿ
األفقر ف األرئ ث ف األ مأل فل كىفم:

أولا :دكؿ األجكار األجم ار .
ثانيا :عأم م اإلعث ـ األجم ار .
أوــلا :دول الجـوار الجغرافــي :ك ػ ىػػذا األبػػدد ثػػن نمكؿ أىػػـ األػػدكؿ ذات األ العػػة األفسمشػرة فػػع

رك مل كأل كف دكؿ األجكار األجم ار
األنتك األ مأل :

ك فثؿ سمألدكؿ األ رس ة األ راؽ كثػكر م ركا ػرافل كثػن نمكؿ ذألػؾ حثػإ

أ .دول الجوار العربي :كىذه األدكؿ ىفم دكأل مف األ راؽ كثكر مل كث قؼ حثإ فػم أتدثػو تػزب
األ داألة كاأل نف ة فف م ر ث مث

األ العمت س ف رك م كس نيفمل كىذا ثن نمكألو حثإ األنتك األ مأل :

 .1التغيير السياسي في العالقات العراقية :حثإ فث كل حالع يم فػع األ ػراؽ حثػإ األػرغـ فػف
األفكعؼ األثثس األذم ا خذ و األتككفة األ رك ػة ػ تػرب األخثػ ج األثمن ػة كاأل ػك ر األػذم أبػمسو األ العػمت
س ف األطر ف نرل أف رك م

األسر طمن ة حثإ األ راؽ

حيد رجػب ط ػب أردكغػمف إ خػذت فكعفػم ا جمس ػم ػ األتػرب ا فر ك ػة

آذار ََِّ حنػدفم ر أػت األثػفمح ألثقػكات ا فر ك ػة األنػزكؿ ػ أ ارأػ يم

ك ح جسيػة شػفمأل ة كذألػؾ إلدراؾ رك ػم أف أم ػدخؿ حثػكرم أفر كػ حػف طر قيػم ثػ ؤدم إألػإ أػرر

سمأل العػمت اإلثػػالف ة  -األ رس ػػة ك ثػ ء إألػػإ بػػكر يم إعث ف ػػم كدكأل ػم أػػال حػػف حػدـ تبػػكؿ رك ػػم حثػػإ
أفمنمت كم ة سشأف فث قسؿ ا كراد (.نكر األد ف.)ُْٔ :ََِْ :

كفػػع إت ػػالؿ األ ػراؽ ػ ن ثػػمف ََِّ فػػف عسػػؿ األق ػكات ا فر ك ػػة ث ػ ت رك ػػم إألػػإ ز ػػز

حالع يم فع األ راؽ فف خالؿ إث قسمؿ رؤثمء تككفم و األف معسػة كاألثػ

فػع أػسط تػدكده ف ػو ألفنػع

دخكؿ اإلرىمس ف إألإ أراأ يـ كفم ث ت رك م إألإ تأكر إج فمحمت دكؿ جكار األ راؽ كاأل فؿ حثإ
إث ق ارره كحفدت إألإ ح ف مسرىم األتدكد ة ألث جمرة فع األ راؽ أال حف اف األ ػراؽ ثػكؽ نفطػو حسػر
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أنمس ب رك م إألإ ا ثكاؽ األ مألف ة.
كفػػع إعػرار األدثػ كر األ ارعػ
األ

ر ثـ

ػ حػػمـ ََِٔ كجػػدت رك ػػم نفثػػيم ق ػػرب فػػف دائػرة ا خطػػمر

األ راؽ ك ؤثر حثإ جف ػع دكؿ األفنطقػة إذ خرجػت رك ػم فػف األف مدألػة األ راع ػة سخثػمئر

شفمؿ األ راؽ ركاعرار ب مة األنظمـ األف دراأل ك راجع فكعع
كاأتة فركز تزب األ فمؿ األكردث من
األ ركفمف كاألث أل م ر األسن ة األثكمن ة ألكرككؾ(.نكر األد ف.)ِْٖ-ِّٖ :ََِٖ :
كع ػػد ػػك رت األ الع ػػمت األ راع ػػة األ رك ػػة ػ ػ أكاخ ػػر ح ػػمـ ََِٕ إذ طثس ػػت رك ػػم ف ػػف األ ػ ػراؽ

أػػركرة إخ ػراج تػػزب األ فػػمؿ األكردث ػ من فػػف أ ارأ ػ و س ػػد األيجفػػمت األ ػ عػػمـ سيػػم ػ داخػػؿ رك ػػم
ركا يفت ا تزاب األكرد ة األ راع ة سدحـ األتػزب كعػد حفثػت األتككفػة األ راع ػة حثػإ خف ػؼ تػدة األ ػك ر
حثإ األتدكد األ راع ة األ رك ة فف خالؿ إرثمؿ ك كد إألإ رك ػم ألفنػع أم ػدخؿ ركػ ػ شػفمؿ األ ػراؽ
كفػػم أرثػػثت األتككفػػة األ رك ػػة كز ػػر خمرج يػػم ألث فػػمكض سشػػأف ىػػذه ا زفػػة إػػال أف حثػإ األػػرغـ فػػف كػػؿ
ثػػؾ األفتمدثػػمت األدسثكفمث ػ ة س ػ ف األطػػر ف أعػػدفت األتككفػػة األ رك ػػة حثػػإ أػػرب فكاعػػع تػػزب األ فػػمؿ

األكردث من

شفمؿ األ راؽ كذألؾ ألثتد فف نشمطم و ك دف ر عكاحده( .األشػرؽ ا كثػط-َِ :ََِٕ:

ِّ).
ككفم أعدفت األتككفػة األ رك ػة ػ حػمـ ََِٕ سرثػـ األخطػكط األ مفػة األ ػ

رثػـ حالع يػم فػع

األ راؽ فف خالؿ (فتفد-:)ّٕٓ-ّٓٔ :ََِٖ :
ُ .تفم ة األكتدة األث مث ة كاألجم ار ة

األ راؽ ركاحمدة األ كازف األفخ ؿ س ف األفجفكحمت األ راع ة.

ِ .األ كبؿ إألإ ثك و س ف طكائفو.
ّ .تفم ة األدكر األفركزم ألثتككفة األ راع ة كأسط ف مسره األتدكد ة األسر ة كاألجك ة.
ْ .ثركات األ راؽ ألكؿ األ راع ف.
ٓ .تؿ عأ ة كرككؾ حسر األ فؿ األدسثكفمث فع األ راؽ.
ٔ .إنيمء األكجكد األفمدم ألتزب األ فمؿ األكردث من .

كفػػف خػػالؿ كػػؿ ذألػػؾ ػ ف رك ػػم ث ػ ت إألػػإ إعمفػػة حالعػػمت عك ػػة فػػع األ ػراؽ ألأػػفمف كتفم ػػة

فبػمألتيمل كفػم إنيػػم ػر ض قثػ ـ األ ػراؽل

ف ذألػؾ أػػر سػمأل راؽل ك كألػػد فبػدر عثػػؽ أل رك ػمل يػ

كاألتمألة ىذه رل رك م أركرة حدـ قث ـ األ راؽ حثإ أثس أثن ة.
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 .2التغيير السياسـي فـي العالقـات السـورية :ألقػد شػيدت األ العػمت األثػكر ة األ رك ػة فرتثػة
ف طكرة

ف رك ػ

مر خيم فف خالؿ األز مرات األف سمدألة ألكال األطػر ف إذ عػمـ رئػ س األػكزراء األثػكرم فبػطفإ

ػ ِٗ َّ-فػػكز ََِّ سز ػػمرة رك ػػم ككعػػع ف يػػم أرسػػع إ فمع ػػمت

ثػػؽ سمألفجػػمؿ األنفط ػ

كاألم ػ ػػمز كاألث ػ ػػركات األف دن ػ ػػة كاأل ػ ػػمكف األ ج ػ ػػمرمل كأك ػ ػػدت ث ػ ػػكر م ألثق ػ ػػمدة األ رك ػ ػػةل إف ت ػ ػػزب األ ف ػ ػػمؿ

األكردث من عد ـ إغالعو ك ـ شف تفثة كاث ة ػ ثػكر م أػد أنبػمره( .األشػسكة األدكأل ػة ألثف ثكفػمت)ل
كفف أجؿ ف ؿ األ العمت األثكر ة األ رك ة كال ث فم حثإ األفث كل األث مث عػمـ األػرئ س األثػكرم سشػمر

ا ثد سز مرة رك م

كمنكف األثػمن ََِْل الثػ فم أف إت ػالؿ األ ػراؽ عػد حػزز رؤ ػة األطػر ف تػكؿ

األكأػػع ػ األ ػراؽ كفػػف اجػػؿ طػػك ر األ ػػمكف اإلع بػػمدم ك كثػ ع آ معػػو عػػمـ كز ػػر األ جػػمرة كاألبػػنمحة
األ رك ( حث جكشكف) سز مرة ثكر م ِِ شر ف ا كؿ ََِْ كاأل قإ فع رئ س األكزراء األثكرم فتفد

نػػمج األ طػػرم ك ػػـ األ أك ػػد حثػػإ أػػركرة إعمفػػة فنطقػػة ت ػرة ركاعمفػػة فنػػمطؽ زراح ػػة ك جمر ػػة كتدكد ػػة
فش ركة( .األشرؽ االكثط.)ََِْ :

كعػػد طػػكرت األ العػػمت اإلع بػػمد ة سبػػكرة كس ػرة بػػدرت رك ػػم إألػػإ ثػػكر م ثػػثع سفػػم قػػمرب

ِٓٔفث كف دكالر كاث كردت فف ثكر م سفم قمرب َٔٓ فث كف دكالر (نفط خمـ) أل شكؿ جمرة تجفيػم فػم
قمرب ِٕٔ فث كف دكالر حمـ ََِْ (األشسكة األدكأل ة ألثف ثكفمتل ََِٗ.)ِٕ/ْ/ََُِ :

إف طس ػػع األ العػػمت فػػع ثػػكر م ك تك ثيػػم ػ إ جػػمه األ ػػمكف كاأل نث ػ ؽ ػ عأػػم م ألػػـ ق بػػر
حثػػإ األفجػػمؿ االع بػػمدم سػػؿ أخػػذت فنتػػإ ػ حفث ػػة إت ػػمء األثػػالـ فػػع إث ػرائ ؿل كاألػػذم

سػػر فػػف

األنجمتمت األث مث ة األكس رة ألتككفة أردكغمفل كذألؾ قمثفت رك م فع ثكر م األيفػكـ ا فن ػة األفشػ ركة

فثػػؿ إت فػػمؿ دكألػػة كرد ػػة فث ػ قثة ػ ت ػ ف أف اػػإلدارة ا فر ك ػػة ػ حيػػد جػػكرج سػػكش اػػالسف أسػػدت
تفظمت شد دة سشأف األ قمرب األ رك  -األثكرم كاح سرت انو ال ثمحد اث ار ج يم أل زؿ ثػكر مل ػمف

األ ػ ػزاـ أنقػ ػرة األف از ػػد إزاء ث ػػكر م حس ػػر ز ػػمرات ف سمدأل ػػة ألفثػ ػؤكأل ف ر ػ ػ األفثػ ػ كل أك سن ػػمء حالع ػػمت
شخبػ ػ ة تف ف ػػة سػ ػ ف ح ػػمئث

األػ ػرئ س سش ػػمر ا ث ػػد كرئػ ػ س األ ػػكزراء رج ػػب ط ػػب اردكغ ػػمف ك كث ػػؼ

األفسمدالت األ جمر ة كمف س دان حف أم إح راض ذكرل ت إ كعكع جر فة إغ مؿ رئ س األكزراء األثسنمن
ر ؽ األتر ر

شسمط ََِٓ .ألقد سذألت تككفة أردكغػمف جيػكدان كس ػرة ألثتفػمظ حثػإ ث مثػ ة اػإلأل زاـ

إ جمه ثكر م خبكبػم خػالؿ ا شػير األخفػس حشػر األ ػ

ظير أف أنقرة ى فف األ كابـ األ مألف ة األ
األشككؾ تكؿ األ كرط األثكرم

ثػت إغ ػمؿ األػرئ س ر ػؽ األتر ػرمل حنػدفم

ف ؿ إألػإ اإلك فػمء س العػمت حمد ػة فػع دفشػؽ ػ أػؿ

اغ مؿ األتر رم كاألش كر سمألخثمرة األفمدتة سم مب شخب ة إث ثنمئ ة

فثؿ األتر رم حف األفثرح اإلعث ف (نك ؿ.)َٖ-ٕٖ :ََُِ :
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ذألؾ إف اث فرار األ العة فع دفشؽ فكف أف ثمحد ػ جثػب ع ثػة األتر ػرم

كتجة أنقرة

إعنمع األق مدة األثػكر ة ػ ثػتب ج شػيم فػف

إألإ األفتكفةل س د فم ثمىفت حثإ تد عكؿ أردكغمف

ألسنػمف .سػدك كاأػػتم أف رك ػم فػػم كمنػت ر ػد األ فػػر ط س العػة إثػ ار ج ة

األ ػمألـ األ رسػ ل سػؿ إف األفؤثثػػة األكفمأل ػة ر ػػدىم ثػػسمب

سػر فػدخال طس ػػم أليػم إألػػإ

ثػؽ سمػ فف كاألفبػثتة األفشػ ركة سمأل مفػػؿ

فػػع األتركػػة األكرد ػػة ركات ػكاء يد ػػد األنزحػػة اإلنفبػػمأل ة األكرد ػػة ػ شػػفمؿ األ ػراؽ ػ تػ ف أف تككفػػة
اردكغػػمف األ ػ سم ػػت فثػػؿ فركػػز األقػػكة ػ

رك ػػم طثػػع إألػػإ أثػػسمب ف قػػدة أكثػػر

ثػػؽ سي سػػة رك ػػم

كفكمن يػم ػ األشػػرؽ ا كثػط كقػػكة إعث ف ػة بػمحدةل كأػػركرة األ فكأػػع ػ األفتػ ط األج كث مثػ إزاء

األب كسمت كاألخ سة األ

ك نؼ حفث ة اإلنأفمـ إألإ اال تمد ا كركس ( .نك ؿ.)ُٖ-َٖ :ََُِ :

الشػػؾ أف حمفػػؿ األثقػػة أل ػػب دك ار فيفػػم ػ
تزب األ داألة كاأل نف ة ألثثثطة

طػػك ر األ العػػمت األثػػكر ة األ رك ػػة ػ

ػرة ع ػػمدة

رك م.

ب .دول الجـــوار غيـــر العربـــي (إيـــران) :اإلطػػمر األ ػػمـ ألثث مثػػة األ رك ػػة إزاء جفيكر ػػة إ ػراف
اإلثالف ة فثؿ

األ فؿ األتث ث أل طك ر نيػج فثػ قؿ ػ فقمرسػة األجػمر اإلثػالف األكس ػرل كاألتفػمظ

حثإ ركاسط ثنمئ ة فث قرة كف كازنة فع إ رافل فػم نػ األ بػرؼ ستػزـ إزاء األ جػمكزات اإل ران ػة حنػدفم
ككف ا كأمع األداخث ة
رك م

رك م تت كطئة األ ػك ر كاأػطراب األف مدألػة اإلثػالف ة األكفمأل ػة .ك سنػإ

حيد أردكغمف ففيكـ األ ثك ة حسػر دسثكفمثػ ة األ فػمكض أل ػالج أزفػة األفثػؼ األنػككم اػإل ران ل

ك قػػر ستػػؽ إ ػراف س طػػك ر األ كنكألكج ػػم األنكك ػػة ألمم ػػمت ثػػثف ةل ك ػػر ض األ يد ػػدات كاألأػػمكط األ ثػػكر ة

ألث مفػػؿ فػػع ىػػذه ا زفػػةل كفػػم ػػر ض أم نػػكع فػػف األ نث ػ ؽ أك األ ػػمكف فػػع األكال ػػمت األف تػػدة في ػػدا
أل كج و أرسة حثكر ة إل راف .كف ثكـ أف األفكعؼ األ مـ ألثدكألة األ رك ة إزاء األثالح األنككم ىػك إن شػمر
ىذا األثالح ػ األفنطقػة ػد خطػ ار ك جػب جنسػول كاف األيػدؼ جػب أف كػكف شػرؽ أكثػط خمأل ػم فػف

أثػػثتة األػػدفمر األشػػمفؿ .ك ػ إطػػمر األ مفػػؿ األفسمشػػر فػػع األفخػػمطر األتمأل ػػة ألألزفػػة األنكك ػػةل دحفػػت
تككفػػة أردكغػػمف األفقمرسػػة ا كركس ػػة فػػع إ ػرافل كفػػم كألػػت فتمكألػػة إعنػػمع إ ػراف سقسػػكؿ ثػػثة األت ػكا ز

األفقدفة فف األدكؿ األكسرل في دا ألكعؼ خب ب األ كران كـل ركاأطث ت كػال ػزاؿ سػدكر األكثػ ط األفمحػؿ
ألث قر ب س ف إ راف كاألمرب ا كركس كا فر ك (نك ؿ.)ٕٖ-ٕٕ :ََُِ :
ثانيا :قضايا اإلقميم الجغرافي :ثػنخص ػ ىػذه األفقػرة األقأػ ة األفثثػط ن ة دكف غ رىػمل حثػإ

اح سػػمر األقأ ػ ة األفثثػػط ن ة ى ػ أىػػـ كأكسػػر عأ ػ ة ػ فنطقػػة اػػإلعث ـ األجم ار ػ األ رك ػ ل ت ػػث ػػد

األقأ ة األفثثط ن ة اتد األقأم م األفيفة

األث مثة األخمرج ة األ رك ػة إذ ػؤثر ىػذه األقأػ ة سػ ف رك ػم

ركاثرائ ؿ حثإ األرغـ أف س نيفم تمألؼ اث ار ج فنذ حمـ ُٗٗٗ كألقد ك رت األ العة س ف األسثد ف فع
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فج ء تزب األ داألة كاأل نف ة ألثثثطة ال ث فم

أحقمب األيجكـ اإلثرائ ث حثإ غزة كر ػح ػ حػمـ

ََِْ إذ كبؼ رئ س األكزراء األ رك رجب ط ب اردكغمف األتفثة اإلثرائ ث ة حثػإ فخػ ـ ر ػح سأنيػم
إرىػػمب دكألػػة كعػػمؿ" :إثػرائ ؿ ال ثػػيـ ػ حفث ػػة األثػػالـ ك قػػكـ سق ػػؿ األنثػػمء كا طفػػمؿ فػػف دكف ف ػػز
ك يدـ فنمزأليـ كال فكف فث ر أحفمأليم إال حثإ أنيم إرىمب دكألة (.)Azzman: 2004: 30

أفػػم حسػػد اػػهلل جػػكؿ األػػذم كػػمف كز ػ ار ألثخمرج ػػة األ رك ػػة آنػػذاؾ قػػد أكػػد أف األ العػػمت األ رك ػػة-

اإلث ػرائ ث ة ال ػػكد حثػػإ فػػم كمنػػت إأل ػػول إذ اث ػ فرت األففمرثػػمت اإلث ػرائ ث ة حثػػإ ىػػذا األنتػػك (نػػكر

األد ف :ََِْ :األشسكة األ نكسك ة)ل ك

ُٔ شسمط ََِٔ عمـ خمألد فش ؿ رئػ س األفك ػب األث مثػ

ألتفمس سز مرة أنقرة ركاج فع سكز ر األخمرج ة حسد اهلل جكؿ كفكظف ف فف ك ازرة األخمرج ة األ رك ة ك فكػف

فالتظة فم أ

فف خالؿ ىذه األز مرة ( نكر األد ف-:)َّٗ :ََِٖ :

ُ .ألػػـ ػػرؼ ك ػػؼ كبػػؿ خمألػػد فش ػ ؿ إألػػإ أنق ػرة ىػػؿ كػػمف حسػػر األتككفػػة األ رك ػػة اـ تػػزب األ داألػػة
كاأل نف ة طثب ز مرة رك ة.
ِ .تفثت ز مرة فش ؿ إألإ أنقرة إن قمدات كث رة حثإ تزب األ داألة كاأل نف ةل حثإ األرغـ فف اف رئػ س
األكزراء األ رك ألـ ث قسثو ركانفم ـ اث قسمألول

فقر تزب األ داألة كاأل نف ة.

فتمكػالت إثػ ػرائ ؿ كاألكال ػػمت األف ت ػػدة شػ ػد د األ زأل ػػة حث ػػإ فنظف ػػة
ػ
ّ .تبػػثت ى ػػذه األز ػػمرة ػ ػ ذركة
تفمس.

كحثإ األرغـ فف كؿ اإلن قمدات األ رك ة سشأف األ مفؿ فػع فػف فنظفػة تفػمس إػال أف أردكغػمف

ا ب ػػؿ سين ػػة أكث ػػر ف ػػف فػ ػرة ثفكن ػ ػمن كحن ػػدفم خط ػػؼ األجن ػػدم اإلثػ ػرائ ث (جث ػػمط ش ػػمأل ط) ػ ػ ِٓ

 ٔ/ََِٔ/ثػػمرع رئ ػ س األتككفػػة األ رك ػػة ألث كثػػط س ػ ف تفػػمس ركاث ػرائ ؿ ألتػػؿ ىػػذه األقأ ػ ة (فتفػػد:
ََِٖ)ّٓٗ :ل حثإ األرغـ فف ث

تزب األ داألة كاأل نف ة أل قك ة حالعم و سفنظفة تفػمس كان قمدا ػو

ألثففمرثػػمت اإلثػرائ ث ة أػػد األشػ ب األفثثػػط ن إػػال أف تككفػػة تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة كابػػثت اػػإلأل زاـ

سمإل فمع ػػمت األ ثػػكر ة األفكع ػػة سػ ف األسثػػد ف ككػػذألؾ سمإلج فمحػػمت ا فن ػػة أك األف ػػددة سفشػػمركة أفر كػػم

كسر طمن ػم كغ رىػػم ركاث ػ فرت األ العػػمت اإلع بػػمد ة حثػػإ فػػم كمنػػت حث ػػو إذ سث ػ تجفيػػم حػػمـ ََِٔ

فث مر ف كُِّ فث كف دكالر كفم كعع كزراء طمعة األسثد ف إ فمؽ

ََِٔ ُٓ/ُِ/سنقؿ األممز كاألنفط

إألإ ف نػمء حثػقالف كحسػر خػط أنمس ػب عػمدـ إألػإ إ ػالت كثػـ إألػإ ا ثػكاؽ األ مألف ػةل ألقػد جثػإ األفكعػؼ
األ رك األفؤ ػد ألثقأػ ة األفثثػط ن ة سكأػكح خػالؿ األمػزك األ يػكدم ألقطػمع غػزة ػ حػمـ ََِٖل كاألػذم

أخذت اآلألة األ ثكر ة األ يكد ة سقذؼ تففيم حثإ األقطمعل دترت األكث ر فػف األفنػمزؿل كخرسػت األسن ػة
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األقطمعل كع ثت األكث ػر فػف األثػكمفل كألػـ فػرؽ آػال يـ ىػذه سػ ف طفػؿ أك شػمب أك ػمة أك

األ ت ة

حجكزل ألقد جثإ األفكعؼ األث مث األ رك إزاء ىذا األيجكـ غ ر األفسرر سمآل :
ُ .إث نكمر األف ؿ األ يكدم كاألف فثؿ سمأليجكـ األممشـ حثإ عطمع غزة.

ِ .إثػ ػ نيمض األق ػػكل األ مألف ػػة األفتس ػػة ألثث ػػالـ ألث ػػدخؿ ف ػػف أج ػػؿ كع ػػؼ إط ػػالؽ األن ػػمرل كح ػػكدة اآلأل ػػة
األ ثكر ة ت ث كمنت عسؿ األيجكـ.
ّ .األفنمداة
ْ .األفشمركة

كؿ األفنمسر األدكأل ة حثإ أركرة ر ع األتبمر حف عطمع غزة.
قد ـ األدحـ األفمدم كاألخمص سمألجكانب األف ش ة سنمء األقطمع.

إف ىػػذا األفكعػػؼ ألػػـ ظيػػر س ػػأم ث مثػػة

م تككفػػة رك ػػة ثػػسقت تككفػػة تػػزب األ داأل ػػة

كاأل نف ةل كفم أف ىذا األفكعؼ ألو آثمر ثثس ة حثإ األ العمت األ رك ة األ يكد ةل حثػإ اح سػمر رك ػم ػر سط
سف مىدة اث ار ج ة فع دكألة األك مف األبي كن األممبب

ثثػط فل إف ىػذا اػ فر كػمف فتػؿ نقػمش

كت ػكار س ػ ف أردكغػػمف رئ ػ س األػػكزراء األ رك ػ كشػػف كف س ػػر س رئ ػ س األك ػػمف األبػػي كن حث ػإ ىػػمفش

فؤ فر (دا كس)ل ت ث عمؿ أردكغمف( :إف األترب حثإ األقطمع غ ر فسررةل قد ع ثت ا طفمؿ كىػدفت
األفنػمزؿل كىػذا ال ج ػزه عػمنكف ك ث ثػ مو شػر ة)ل ثػـ ػمسع سػمألقكؿ( :ػال نثػإ أننػم نتػف األ ثفػمن ف عػد
أتثنم إأل كـ أن ـ األ يكد)ل ثـ ركػو جمألثػمن كغػمدر األفكػمفل ألػ س حنػد ىػذا األتػدل سػؿ ذىػب تػزب األ داألػة
كاأل نف ة فف األ فؿ حثإ ؾ األتبػمر حػف عطػمع غػزةل كذألػؾ س ثػ ر أثػطكؿ األتر ػة األػذم كػت دكألػة

األك ػػمف األبػػي كن سػػأ راد ا ثػػطكؿ ع ػالن ك ػػذ سمن ركاذال ػالنل كعػػد ثػػمألت دفػػمء ا ػ راؾ حثػػإ ظيػػر ثػػفف
ا ثطكؿل ففم أدل إألإ أزـ األ العمت األ رك ة فع دكألة األك مف كال زاؿ ا زفة إألإ اآلف.

إف األث مثة األ رك ة ىذه عد أحطت زخفمن ألتزب األ داألة كاأل نف ة كش س ة كس رة ألـ بثيم تػزب

فف عسؿل كنذكر أف اإلثػ قسمؿ األتم ػؿ األػذم أثػ قسؿ سػو أردكغػمف رئػ س األػكزراء األ ركػ س ػد حكد ػو فػف
دا كسل كحثإ أثر فقمسث و فع شف كف س ر س رئ س األكزراء األ يكدمل ألـ ث قسؿ سفثثو أم رئ س كزراء

أك رئ س رك فف عسؿ.
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المطمب الثاني:
التغيير عم الصعيد الدولي
األكس ر

ألقد كمف ألفكز تزب األ داألة كاأل نف ة

اإلن خمسمت كاأل

فكن و فف ع مدة األدكألة األ رك ة اػ ثر

األث مثة األدكأل ةل ا فر األذم ج ؿ ىػذه األتػزب كسفػم ثػثتو فػف تركػة ث مثػ ة ث ػب دك انر

حثػػإ األبػ د األخػػمرج

ػكازم ذاؾ األػػذم ث سػػو حثػػإ األبػ د األػػداخث ل كنتػػف ػ ىػػذا األ كجػػو ثػػكؼ

ن رض ألث م ر األث مث األذم أتدثو حثإ فثمت ف فيف ف كىفم األكال ػمت األف تػدة ا فر ك ػةل كدكؿ

اإل تمد ا كركس ل دكف غ رىػم فػف األثػمتمتل كىػذا ألػو فػم سػررهل مألكال ػمت األف تػدة األ ػكـ عمئػدة ألثنظػمـ
األػػدكأل األجد ػػد كأليػػم سػػمع طك ػػؿ ػ كػػؿ سق ػػة فػػف ىػػذا األ ػػمألـل كاألػػدكؿ ا كركس ػػة ى ػ ا ػ عرب كاألجػػمرة
أل رك ػػمل إذ ركػػز ا ػ خ رة كػػؿ جيكدىػػم ألثػػدخكؿ إألػػإ فنظكف يػػم األث مث ػ ةل ك بػػسح حأ ػكان مح ػالن ػ

اال تمد ا كركس .

كأل تق ؽ أىداؼ ىذا األفطثبل ننم ثن نمكؿ ذألؾ

قر ف رئ ث فل كىفم:

أول نَ :األكال مت األف تدة ا فر ك ة.
ثاني ا :األدكؿ ا كركس ة (اال تمد ا كركس ).
أولا :الوليـات المتحـدة األمريكيـة :فنػذ أف ر ػض األسرألفػمف األ ركػ

ػ اػ كؿ فػف فػمرس حػمـ

ََِّ حثػإ فػػذكرة نشػػر عػكات أفر ك ػػة ػ ا ارأػ األ رك ػػة ك ػ ح األجسيػػة األشػػفمأل ة فػػف أجػػؿ أػػرب
األ راؽل فنذ ذألؾ األت ف كاأل ك ر ىك األثفة األكاأتة فم خص األ العمت األثنمئ ة األ رك ػة -ا فر ك ػة.

كرغػػـ األ بػػر تمت األ ػ بػػدرت فػػف األفث ػؤكأل ف ا ػ راؾ أل رط ػػب ا ػ جكاء إػػال أف األ بػػر تمت األقك ػػة
األف معسػػة فػػف كاشػػنطف كألػػدت تق قػػة كاأػػتة ألثمم ػػة كى ػ أنػػو فػػف األب ػ ب جػػدا حػػكدة األ العػػمت س ػ ف

األسثد ف إألإ فم كمنت حث و سمألثمسؽ( .األفج فع.)ُٔ :ََِّ :
سبػػرؼ األنظػػر حثػػإ أثػػس األ العػػة كاألش ػراكة اإلث ػ ار ج ة األف ف ػزة األ ػ كمنػػت س ػ ف األكال ػػمت
األف تػػدة ك رك ػػم ػػمف فػػم ثػػو ا ػ راؾ ػ ََِّ ج ػػؿ ىػػذه األ العػػة خػػرج س ػػدا ػ أزف ػة األ ػراؽل
حمرض األث مث كف ا راؾ سق مدة تػزب األ داألػة كاأل نف ػة األتػرب ا فر ك ػة حثػإ األ ػراؽ إذ كجثػكا فػف
يد ػػد

فنيـ األقػػكف ل ألقػػد فػػمكض األ ثػػكر كف اػ راؾ فػػع نظػرائيـ ػ كػػؿ شػ ء كطثسػكا أػػفمنمت

كاأتة ذات طمسع ث مث

األفقمـ ا كؿ أل دـ إعمفة ك مف كردم
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شفمؿ األ ارؽ كاش رطكا سدخكؿ

األق ػكات األ رك ػػة سػػنفس ا حػػداد األ ػ ث ػ دخؿ سيػػم األق ػكات ا فر ك ػػة ألشػػفمؿ األ ػراؽ كأبػػركا أف كػػكف
عكا يـ

األق مؿ تت إفرة ع مدة رك ة كألػ س أفر ك ػة ىػذا ا ثػثكب ػ األ فػمكض كػمف فثػ مرسم ألػدل

ا ػ فر ك ف كطثس ػت أفر كػػم األسػػت ثػػر م ػ ع ػرار األفشػػمركة ػ األتػػرب كحقػػدت جثثػػة األسرألفػػمف ػ ُ
/آذار ََِّ/سفشؿ فشركع األقرار األفشمركة

األترب ككمف ذألؾ ففمجئػة ألثكال ػمت األف تػدة ا فر ك ػة

كحثػػإ إثرىػػم رأػػت األ العػػمت س ػ ف األطػػر ف إألػػإ ػػك ر شػػد د سثمػػت ذرك ػػو سق ػػمـ األق ػكات ا فر ك ػػة

سمأل راؽ س فث ػة خمطفػة ركاع تػمـ فقػر األس ثػة األ ثػكر ة األ رك ػة سفد نػة األثػث فمن ة ػ ْ /فػكزََِّ /

كاح قمؿ أحأمئيم ستجة أثكحيـ سق ؿ فتم ظ كرككؾ األكردم( .تثف.)َّٖ-َّٔ :ََِٔ :

فف األكاأح أف األجنمح األ ثكرم (األسن مغكف) ألـ نثػإ س ػد خ سػة ا فػؿ األ ػ أبػ ب سيػم ػ

ُ/ف ػػمرس ََِّ/حنػػػدفم ر ػػػض األسرألفػػػمف األ رك ػ ػ األ كع ػ ػػع حثػ ػػإ ف ػػذكرة نشػ ػػر األق ػػكات ا فر ك ػػػة ػ ػ
ا راأ األ رك ة كأليذا األثسب كرغـ إ فمؽ األخمرج ة ا فر ك ػة فػع رئمثػة ا ركػمف األ رك ػة حثػإ فثػمألة
سقمء األقكات األ رك ة

شفمؿ األ راؽ مف األسن مغكف أخؿ سقبد فنو أك سم ر عبد ىذه اال فمع ػة كأل ػؿ

اث يجمف كز ر األخمرج ػة اػ فر ك آنػذاؾ كػكألف سػمكؿ ألتبػكؿ األتمدثػة اكسػر دأل ػؿ حثػإ ذألػؾل األكجػكد
األ ركػ

ػ شػػفمؿ األ ػراؽ كحالعػػمت رك ػػم األ مر خ ػػة األكط ػػدة فػػع األ ركفػػمف ىنػػمؾ كخسر يػػم األكاثػ ة ػ

جم ار ة األفنطقة قثؽ ا فر ك ف سشكؿ ال كبؼ( .األفج فع.)ُٕ :ََِّ :

داف ػػت أزف ػػة االح ق ػػمؿ ى ػػذه َٔ ث ػػمحة سػ ػ ف أنقػ ػرة ككاش ػػنطف ان ي ػػت ألكني ػػم ف ػػم س ػػدك ثػ ػ رؾ

سبػفمت ال فتػػإ حثػإ حالعػة األسثػػد فل خبكبػمن أف ثقػة األشػ ب األ ركػ األ ػ كمنػػت فيػزكزة أبػػال
سمألكال ػػمت األف تػػدة سم ػػت ف دكفػػة فمفػػم .كاػػالىـ فػػف ذألػػؾ إف ىػػذه األتمدثػػة د ػػت األتمجػػة إألػػإ كأػػع
ر ؼ جد د ألث العػمت األ رك ػة-ا فر ك ػة كثػط األجػك األث مثػ األجد ػد األػذم نشػأ س ػد األتػرب األ مألف ػة

األسمردة (األفج فع .)ُٕ :ََِّ:

كحثإ األرغـ فف ردم األ العمت األ رك ة –ا فر ك ة سثسب أزفة األ ػراؽ إػال أف كز ػر األخمرج ػة

األ رك آنذاؾ حسد اهلل جكؿ أكد أف حالعمت سالده سمألكال مت األف تدة فأػ سقػكة نيػم سنػإ حثػإ عػ ـ
فشػ ركة ىػ األد فقراط ػة كاألتر ػة كاإلع بػمد األتػر( .تثػف)ُُّ :ََِٔ :ل ألقػد عػدفت رك ػم إع ارتػم

إلرثمؿ عكا يم إألإ األ راؽ أثنمء ز مرة فث شمر األخمرج ة األ رك ة أكغكر ز مأل إألػإ كاشػنطف س ػد األتػرب

فسمشػػرةل ردا حثػػإ األطثػػب ا ػ فر ك سفثػػمىفة س ػػض األػػدكؿ ػ فيفػػة تفػػظ األثػػالـ ػ األ ػراؽ س نفػػم
سر رك م إرثمؿ عكات أليم إألإ األ راؽ تركم فيفم أل ثك ة األ العمت فع األكال مت األف تدة األ

ػردت

حقب تمدثة األثث فمن ة ( .األفج فع)ُٖ: ََِّ :ل كفم ث إ تزب األ داألة كاأل نف ة إألإ قػد ـ نفػكذج

إألػػإ اػ فر ك ف كػػكف ػػو األتػػزب نفػػكذج ألإلثػػالـ األف ػػدؿ كاألػػذم
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ػػم ش ػػو اإلثػػالـ كاألد فقراط ػػة

كاإلث ػالـ كاأل ثفمن ػػة كرغػػـ فكاعػػؼ أنق ػرة األف مرأػػة ألثث مثػػمت ا فر ك ػػة ػ األفنطقػػة ال ث ػ فم فػػم
ثؽ

األث مث ة ا فر ك ة جمه األ راؽ إال أف األرئ س ا فر ك جكرج دسث ك سكش رغب سأف ككف

رئػ س األػػكزراء األ ركػ رجػػب ط ػػب أردكغػػمف حػراب األفنطقػػة ك فػ ح أسػكاب األس ػػت اػ س ض ألػػو كألزكج ػػو
(نكر األد ف.)ِْ :ََِٖ :
األ ػ

كففم ال شؾ ػو أف األكال ػمت األف تػدة ال ثػ من حػف رك ػم ت ػث

سػر رك ػم األدكألػة اػ كألإ

م تػػت األكال ػػمت األف تػػدة ػ فشػػركع األشػػرؽ ا كثػػط األكس ػػر كعػػد كبػػؼ كز ػػر األخمرج ػػة األ ركػ

آنػػذاؾ حسػػد اػػهلل جػػكؿ األشػػرؽ ا كثػػط األجد ػػد سأنػػو كػػؿ األشػػرؽ ا كثػػط فػػع شػػرؽ األف كثػػط كجنػػكب
اكراث مل كسمأل مأل إف رك م ث ر أفف األث مثمت اإلعث ف ة األ
تككفة تزب األ داألة كاأل نف ة نجتت ػ

دكرىـ

س يم األكال مت األف تدة ا فر ك ة ركاف

ثس ػت طر قيػم ك ػدحـ حالع يػم فػع أفر كػم كذألػؾ ألكػ

أخػذكا

األشرؽ ا كثط األكس ر( .نكر األد ف)ِٕ-ِٓ :ََِٖ :
ثانيا :الدول األوروبية (التحـاد اـألوروبي) :األفكعػؼ اػ كركس كػمف كاأػتم ػ أثنػمء األف ػرة

األفأطرسة األ

حمش يم األثمتة األث مث ة األ رك ة خالؿ أزفة رئمثة األجفيكر ػةل ت ػث أحثنػت األرئمثػة

ا ألفمن ػػة ألال تػػمد ا ػ كركس سػػدحك يم إألػػإ األ ػزاـ سمألقكاحػػد األد فقراط ػػة إزاء االن خمسػػمت األرئمث ػ ةل كعػػمؿ
ففػػكض شػػؤكف كث ػ ع اإل تػػمد ا ػ كركس " -:فػػف األفيػػـ أف ػػرؾ األج ػ ش فثػػمألة األد فقراط ػػة ألثتككفػػة

األفن خسة د فقراط م كىذا اخ سمر ث ظير إف كمنت األقكات األفثثتة األ رك ة ت رـ األ ثفمن ػة األد فقراط ػة
(األفج فع.)ِٕ :ََِٕ :
إ خذ األفجثس األرئمث ا كركس ع ار ار سسدء ففمكأمت انأفمـ رك م إألإ اإل تمد ا كركس

ك ػػمنكف األث ػػمن ح ػػمـ ََِٓ س ػػد أف اثػ ػ طمحت تككف ػػة ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة سزحمف ػػة رج ػػب ط ػػب
أردكغػػمف فػػف إعنػػمع اال تػػمد ا ػ كركس س ػذألؾل فػػع إحطػػمء األقفػػة ا كركس ػػة األ ػ حقػػدت ػ د ثػػفسر
ََِْ ثػػثطة تد ػػد ػػمر خ سػػدء ىػػذه األففمكأػػمت األ ػ عػػد بػػؿ إألػػإ حشػػر ف حمفػػم كػػكف رك ػػم فػػع

اإل تػػمد ا ػ كركس عػػد دخثػػت فرتثػػة جد ػػدة كعػػد تمكألػػت رك ػػم فػػف خػػالؿ جفثػػة فػػف األأػػمكط األ ػ

فمرث يم حثإ زحفػمء األػدكؿ ا كركس ػة إألػإ تد ػد فكحػد عر ػب ػ األػدخكؿ ألثففمكأػمت األفسمشػرة تػكؿ

اإلنأػػفمـ كىػػك فػػم أدل إألػػإ سػػركز س ػػض األفػػالفح األ ػ

فكػػف إجفمأليػػم سنقط ػ ف ىػػمف ف فػػم

ثػػؽ

سػػمألخطكة األ ػ إ خػػذ يم األففكأ ػ ة ا كركس ػػة تػػكؿ األفكا قػػة حث ػإ سػػدء األففمكأػػمت فػػع رك ػػم( .فتفػػد:
ََِٖ-:)َّٔ :
.1

ثػػؽ س ػػمر خ اإلبػػالتمت األ ػ

فػػت ػ أػػؿ تككفػػة تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة كعػػد ثػػثـ األتػػزب
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تكػػـ رك ػػم ػ أػػؿ ب ػ كسمت اع بػػمد ة كس ػرة كاث ػ طمع أف تػػدث م ػ ار كس ػ ار ػ األدكألػػة ألػػـ
شيده فنػذ رت ػؿ فبػطفإ كفػمؿ أ ػم كرؾ قػد ػـ إس ػمد األجػ ش فػف حفث ػة بػنع األقػرار األث مثػ

ك ػػـ إدخػػمؿ عػكان ف جد ػػدة ك قدف ػػة ػ األنظػػمـ األقأػػمئ ك ػػـ فػػنح اػ كراد األسػػمأل حػػددىـ ُِفث ػػكف

تؽ األسث اإلحالف كأح د ب مغة عمنكف األ قكسمت أألم ت حقكسة اإلحداـ كترـ األ ذ ب.

 .2ركت األفؤثثػة األ ثػكر ة تػزب األ داألػة كاأل نف ػة أل فػرر اػإلجراءات األث مثػ ة كاألقمنكن ػة األ ػ أدت
إألإ يف شيم.

ىػػذه األبػػكرة ػػر سط سػػمأل قر ر األػػذم أبػػدر و األففكأ ػ ة ا كركس ػػة إذ أػػفف األ د ػػد فػػف األنقػػمط.
(تثف-:)َّٖ-َّٔ :ََِٔ :
 .3إشػمرة إألػإ ق ػػد س ػض االف ػػمزات ػ تمألػػة األػدخكؿ ػ اال تػمد اػ كركس فثػؿ تر ػػة األ نقػؿ األ ػ
ث طإ إألإ ا راؾ حثإ د ػمت كذألػؾ ألثخػكؼ فػف ىجػرة حفمأل ػةل رك ػم إألػإ أكركسػمل قػدر ِٓ.

فث كف نثفة.

 .4أشػػمر األ قر ػػر إألػػإ أف اال تػػمد اػ كركس ثػ تفؿ كػػمأل ؼ قػػدر ُٔ ِٕ.سث ػػكف ػػكرك ف ػػرض أف
قدفيم اإل تمد ا كركس إح سم انر فف حمـ َِِٓ.
 .5ث ػرست ف ثكفػػمت إف إنأػػفمـ رك ػػم إألػػإ اال تػػمد ا ػ كركس فػػف األفػػرجح حػػمـ َِِٓ كذألػػؾ ػ
األكعػػت األػػذم كػػف ػػو رك ػػم عػػد فأػػت عػػدفم ػ ابػػالت يم االع بػػمد ة ك جف ػػت اإلث ػ ثفمرات
ا جنس ػػة ك طػػػكرت األقػػػدرة األ نم ث ػ ػ ة ألثبػػػنمحة األ رك ػ ػػة األ ػػذم ثػ ػػيؿ أليػػػم اإلن ػ ػدفمج ػ ػ اإل تػ ػػمد

ا كركس .
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الفصل الخامس:
الخاتمـة
ف ز األ ثفمن ة األ رك ة سنكع فف اإلأل سمسل ي فف جية أكألإ جرسة طفح إألإ إ ازألػة األرفػكز

األد ن ة فف األفجمؿ األ مـ كخمبة

فجمػالت األ ثػ ـل كاألتككفػةل كاألس ركعراط ػة كاأل ثػكر ة؛ كىػ فػف

جية ثمن ة ط ا كألك ة نفكذج فػف اإلثػالـ األثػن فقسػكؿ ألػد يم .كىػذا االأل سػمس نسػع ػ األتق قػة

فػػف ب ػ ركرة سنػػمء ا فػػة األ رك ػػة األتد ثػػةل ت ػػث أثثػػت جفيكر ػػة رك ػػم حثػػإ أنقػػمض اإلفسراطكر ػػة
األ ثفمن ة كأل س حثإ أثمس األ راكـ األ مر خ كاألتأمرم ألف راث ىذه اإلفسراطكر ة.

رأل فؤثثك رك م أف اإلثالـ حقسة أثمث ة أفمـ األ قدـل كأف أكؿ فيفة كاجييـ ى األت ثكألة

دكف ػأث ر اإلثػالـ حثػإ األجفػمى رل ت ػث كػمف

قػد كفػمؿ أ ػم كرؾ كر معػو أف اإلثػالـ ال نسمػ أف

رؾ ألثس ثو سؿ السد فف أف ـ األث طرة حث ول كفػم كػمنكا

شأنو أف ككف فف دا ألسنمء رك م األتد ثة.

قػدكف أف إثػالفم ف كا قػم فػع األتداثػة فػف

كألػػذألؾ قػػد سن ػكا "خطمسػػم فزدكجػػم"ل دكف األ خث ػ حػػف فسػػدأ األ ثفمن ة/األقكف ػػةل ركاخ ػػمركا نفكذجػػم

فرأ ػ م أليػػـ ألإلثػػالـ كشػػر ؾل ف قػػد ف أنػػو فػػف خالألػػو ػ ـ األث ػ طرة حثػػإ ػػأث ر األػػد ف حثػػإ األش ػ ب
األ رك ػ ل ركاأػػفمء األشػػرح ة حثػػإ األيك ػػة األكطن ػػة األجد ػػدةل كثػػمحد ذألػػؾ إألػػإ تػػد فػػم ػ فثػػئ األف ػراغ
األركت األنمجـ حف إألممء األثثطنة كاألخال ةل ركاح فمد ا سجد ة األال ن ةل ك رض األثسمس األمرس .
ك

كفػػم نجتػػت إثػ ار ج ة األخطػػمب األفػػزدكج ىػػذهل ػ

شػػك ؿ األخطػػمب األث مثػ األ ركػ حمفػػةل

اث ار ج مت أتزاب ف ف األكثطل كالحس ف أفف األتدكد األ

رثف يم نخب األدكألة األقكف ة.

كعد سنت األنخب األتمكفة األخطمب األفزدكج أل ث ب حثإ كرعة األد ف ث من ألثتبػكؿ حثػإ دحػـ

ش س ل كسيذه األطر قػةل كجػد اإلثػالـ عنػمة نجػح فػف خالأليػم إألػإ تػد فػم ػ دغدغػة فشػمحر األجفيػكر
كفنػػع األ طػػرؼ اإلثػػالف ل كفػػع ذألػػؾل فػػف األبػػت ح أ أػػم األقػػكؿ سػػأف ىػػذه اإلثػ ار ج ة جمىثػػت عػػكة
كد نمف ة اإلثالـ

إعمفة األ العمت اإلج فمح ةل كاألخ مرات األث مث ةل كخطمب األيك ة س ف األجفمى رل

تكػالت األجكىر ػػة -كأل ػ س سمألأػػركرة فػػف خػػالؿ األ ثفنػػة -األ ػ ثػ تدث ػ األفج فػػع
ككفػػم ر أػػت األ ػ
خالؿ حفث ة األ تد ثل كى إألإ جمنب ذألؾ ألـ درؾ إفكمن ة كجكد ثقم ة فش ركة فف شػأنيم أف خثػؽ

نكحم فف األ ازكج س ف فػم ىػك تػد ث كفػم ىػك قث ػدمل ألقػد شػثت إثػ ار ج ة األنخسػة ػ األدكألػة األكفمأل ػة
خبكبػػم حقػػب ان قمأليػػم إألػػإ ث مثػػة األ دد ػػة األتزس ػػة .كخال ػػم أل كع ػػمت ىػػذه األنخسػػة ألػػـ فقػػد س ػػض
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أشػػكمؿ األ ػػد ف األ ػ

بػػفكف أبػػتمسيم سمألفس دحػػة أث رىػػم ػ األفج فػػعل سػػؿ كجػػدت عن ػكات خبػػسة

كسبػػكرة ال فكػػف األث ػ طرة حث يػػم ألث س ػػر حػػف نفثػػيم ػ األفأػػمءات األ مفػػةل كس ػمألرغـ فػػف أف نخػػب

األدكألة ىـ فف سدأكا اإلن قمؿ إألإ األد فقراط ػة حػمـ ُْٔٗل ػ ف فػم كػمف ػدكر سخثػدىـ ىػك إ جػمد شػكؿ
فف األث مثػمت األ دد ػة األتزس ػة جفػع حث يػم س ػض األفػكاطن ف ا ذك ػمء كاألف نػكر ف كاأل ثفػمن فل س ػدا

حف األفبمألح األأ قة األقب رة ك قرركا فم ىك أ أؿ ألثش ب.
كخػػالؿ تقسػػة ى فنػػة األتػػزب األكاتػػد (تػػزب األش ػ ب األجفيػػكرم)ل إأػػطث ت األجف ػػة األكطن ػػة

األ رك ة األكسرل إألإ جمنب األرئمثة سيذه األفيفة.
ك ػ ػ كع ػػت

التؽ كسػ ػمألرغـ ف ػػف األ دد ػػة األتزس ػػةل ركا خ ػػمذ األنخ ػػب ث مثػ ػ مت جد ػػدة أػ ػ قة

األفب ػػمألح ثس ػػة ألفطمأل ػػب دكائ ػػرىـ اإلن خمس ػػةل ركا خ ػػمذىـ عػ ػ اررات "غ ػػر ف قكأل ػػة" كغ ػػر فث ػػؤكألة ػ ػ

بػػكرات نخػػب األدكألػػةل قػػد خثػػر تػػزب األش ػ ب األجفيػػكرم فكع ػػو س ح سػػمره "األن ػكاة األفركز ػػة ألثدكألػػة"ل

س نفم أبستت رئمثػة األجفيكر ػة كاألجػ ش كاألس ركعراط ػة ثػمتمت جد ػدة ألثثػثطةل كس سػمرة أخػرلل تفػمة

ألثدكألة.

األكعت نفثو أبستت األنخسة األس ركعراط ػة فنقثػفة حثػإ نفثػيم ف ج ػؿ ا سنػمء -خمبػة

أسن ػػمء األف ػػد ن ف اػ ػ راؾ  -إر قػ ػكا ػ ػ األث ػػثـ األ ث فػ ػ كاأل ػػكظ ف كأب ػػستكا رعف ػػم فيف ػػم ػ ػ األطسقػػػة
األف كثطة كاألفين ف كاأل كنكعراط.
كسبفة حمفة فكف األقكؿ سأف نخػب األدكألػة األتمكفػة كعسػؿ كبػكؿ تػزب األ داألػة كاأل نف ػة إألػإ

األثػػثطة حػػمـ ََِِ كمنػػت ال تسػػذ األث مثػػة األد فقراط ػػة نيػػم تفػػؿ س ػػض األفطمألػػب األشػ س ة ذات
األبسمة اإلثالف ة كاأل

مرض فع األق ـ األجفيكر ة.

تكػال ج ػػذر من ػ ػ
ك ػ ػ حب ػػر ف ػػم س ػػد ح ػػمـ ََِِـ ،ش ػػيدت إن خمس ػػمت رك ػػم أل ػػمـ ََِِ ػ

األفشيد األث مث ل كذألؾ ف ا تزاب األث مث ة األ

شكؿ األتككفة قدت ف ظػـ األ أ ػد األشػ س ل كعػد

إثػ ػ فمد ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة ف ػػف ذأل ػػؾ كدكف أف ت ػػمج إأل ػػإ حق ػػد أكؿ ف ػػؤ فر أل ػػو أك ق ػػد ـ ح ػػرض
فب ػ ث ألسرنمفجػػو األث مث ػ األػػذم تبػػؿ حثػػإ أغثس ػػة سرألفمن ػػة ألػػـ ثػػسؽ أليػػم فث ػػؿ ػ

األتد ثل إذ مز سػ ٕٔ %فف أبكات األنمخس ف.

ػػمر خ رك ػػم

كفػػع ذألػػؾل ث ػ ككف فػػف األخطػػأ ق ػ ـ نجػػمح تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة فػػف خػػالؿ شخب ػ ة رجػػب

ط ب أردكغمف األق مد ة كغ رىم فف األ كافؿ األظر ة قطل ركانفم نسم
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ق فو فف خالؿ األ تكؿ األسن كم

األكاعع األث مث األ رك .

كا د كألكج األجمرم

ألقد أدت أ د كألكج ة األفؤثثة األ ثفمن ة كى كث يم األسن ك ة إألإ تبػكؿ س ػض األ ف ػز األث مثػ
كاألثقم

كاإلع بمدمل كألذألؾ بكت األنمخسكف ألبمألح تزب األ داألة كاأل نف ة أثمثمنل ألثسس ف رئ ث ف:

أوليما :تؿ فشكالت األتقكؽ كاألتر مت األف راكفة.
وثانييما :تق ؽ األ نف ة اإلع بمد ة فع كز ع حمدؿ ألثثركة.
كفنذ ذألؾ األت فل

فؿ

عثب األث مثة األ رك ة براع س ف فتمكػالت تػزب األ داألػة كاأل نف ػة

كث ع رع ة األتدكد األفرثكفة ألو فػف عسػؿ نخػب األدكألػة كسػ ف األفقمكفػة األس ركعراط ػة األ ثػكر ة كاألفدن ػة

أد أىداؼ ىذا األتزب.

كحق ػػب ػػكز ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة ػ ػ االن خمس ػػمت األالتق ػػة األ ػ ػ ج ػػرت ػ ػ

كأل ػػك /ف ػػكز

ََِٕل فكف ألثفرء األقكؿ سأف س ركعراط ة األفدن ة-األ ثكر ة األ ثفمن ة عد خثرت األف ركة.
إال أف إألقمء نظرة متبة حثإ األفشيد األ رك
األ مفػػؿ األ ػرئ س ػ

ظيػر ألنػم أف األدكألػة كف كأليػم األ ثفمن ػة ال ػزاؿ

تد ػػد دكر األجفيػػكر ككػػذا ػ اإلث ػ خداـ األث مث ػ ألإلثػػالـ .كثفػػم تػػمكؿ تػػزب

األ داألة كاأل نف ة جمكز األتػدكدل ك طػالؽ تر ػة إر ػداء األتجػمب أك إ ازألػة األتػكاجز أفػمـ خر جػ فدرثػة

اإلفمـ (خط ب) ألدخكؿ أم عثـ فف أعثمـ األجمف ػمتل إػال كفكرثػت حثػ يـ األكبػم ة األ ثفمن ػة س نػؼ
كأح دكا إألإ األ فؿ ك ؽ األخطكط األتفراء.
ك

كاعع اػ فرل ػ ف تػزب األ داألػة كاأل نف ػة ألػـ كػف تر بػم سشػدة حثػإ حسػكر ىػذه األخطػكط

األفترفػػةل ككػػمف ذألػػؾ ىػػك األػػدرس األػػذم ثف ػػو ع ػػمدة األتػػزب فث ػ ف دة فػػف جرسػػة تػػزب األر ػػمه األ ػ
فثخبيم" :كف ألط فم" فع األفؤثثة األ ثفمن ة

تمؿ حدـ مكنيمل ك جنب فبمدف يم فم أفكف.

كفع ذألؾ قد ـ رش ح حسد اهلل جكؿل األرجؿ األثمن

ػ تػزب األ داألػة كاأل نف ػةل إلن خمسػمت فػم ك/

أ مر ََِٕ األرئمث ةل كسذألؾ كبؿ األ ك ر ذرك و س ف األفؤثثة األ ثفمن ػة كتػزب األ داألػة كاأل نف ػةل كألػـ
قسػػؿ فخ ثػػة ا كبػ مء حثػػإ األشػػأف األ ركػ بػػكرة ألشػػخص س ػػمدات إثػػالف ة كزكجػػة ر ػػدم األتجػػمب

فكنيػػم أف كػػكف األث ػ دة ا ػ كألإ ػ األقبػػر األرئمث ػ أل رك ػػم أف كػػكف أتػػد األرفػػكز األث مث ػ ة أليك يػػم

األ ثفمن ة األمرس ة األتد ثة.

فػ األسدا ػػة أحػػرب ففثثػػك األفؤثثػػة األ ثفمن ػػة بػراتة حػػف عثقيػػـ فػػف رشػ ح جػػكؿ أليػذا األفنبػػب
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األتثػمسل كأحثػػف رئػ س ا ركػػمف األ رك ػػة األ مفػة مشػػمر سك ككمن ػػت ػ ُِ أسر ؿ/ن ثػػمف ََِٕ سػػأف

األػ ػ ػرئ س األجد ػ ػػد " ج ػ ػػب أف ث ػ ػػزـ سمألفس ػ ػػمدئ ا ثمثػ ػ ػ ة ألثجفيكر ػ ػػة كاألفث ػ ػػؿ األ ث ػ ػػم ألثدكأل ػ ػػة األ ثفمن ػ ػػة
كاألد فقراط ة عكال ك ال " فش ار أفنم إألإ ا جندة اإلثالف ة األخف ة ألتزب األ داألة كاأل نف ة.
ك

األ كـ األ مأل أحثف األرئ س أتفد نجدت ث زر سأف األنظمـ األ ثفػمن

ػ

رك ػم " كاجػو خطػ ار ألػـ

ثسؽ ألو فث ؿ فنذ أث س األجفيكر ة".
كف ػرة أخػػرل -كس ػػد ػػكف ف قػػط فػػف بػػر تمت سك ككمن ػػت -سػػدأت فظػػمىرات حمفػػة ػ األفػػدف

األكسرل ت ث جفع فئمت اآلالؼ فف األ ثفمن ف أل رسكا حف خك يـ فف رش خ غكؿ.

كأبػدرت األقػكات األفثػثتة األ رك ػة س منػمن أحرسػت ػو حػف حػدـ إر متيػم "أليػذه االأػطراسمت"ل ك ػ

فن بػػؼ أل ثػػة ِٕ ن ثػػمف/أسر ؿ نشػػرت س منػػم حثػػإ فكع يػػم حثػػإ شػػسكة اإلن رنػػتل كاألػػذم طثػػؽ حث ػػو
ش س م "األفػذكرة اإلألك ركن ػة" تػذرت ػو فػف أف "س ػض ا كثػمط" تػمكؿ ك ػر بػفك "األقػ ـ ا ثمثػ ة

ألثجفيكر ة األ رك ةل كخبكبم األ ثفمن ة"ل ك" تكأليػم إألػإ تػد بػر ح أػد األدكألػةل كاثػ مالؿ ألثفشػمحر
األد ن ة األفقدثة ألش سنمل فتمكألة إلخفمء ا ىداؼ األتق ق ة تت ث مر األد ف".

كأكد األج ش -األذم عمد ثالثػة انقالسػمت ػ َُٔٗكُُٕٗل كَُٖٗل ك ػدخؿ سشػكؿ غ ػر فسمشػر

حمـ ُٕٗٗ ألإلطمتة ستككفة نجـ األد ف أرسكمفل حثإ بف فو األتفمظ حثإ األ ثفمن ةل كأحثف أنو
"ثػ دأل س أر ػػو سكػػؿ كأػػكح فػػم جػػرمل كثػ فؿ حثنػػم كسكأػػكح كثفػػم كػػمف ذألػػؾ أػػركر م ألث مفػػؿ فػػع

األفث جدات".

كأخ ػرال نقأػػت األفتكفػػة األدثػ كر ة رئمثػػة حسػػد اػػهلل جػػكؿل كسػذألؾ دحػػم تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة
الن خمسػػمت أجر ػػت ػ ِِ كأل ك /فػػكز ََِٕ ت ػػث كمنػػت األقأػ ة األكسػػرل ىػ فػػم إذا كػػمف األرجػػؿ ذك

األ ػػمر خ اإلثػػالف كاألف ػػزكج فػػف فتجسػػة فكنػػو شػػمؿ فنبػػب األرئمثػػة أـ ال؟ ك ػ نيم ػػة األفطػػمؼ
ار ف ػػت أب ػكات تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة فػػف ِ ّْ.إألػػإ ٓ ْٔ.ػ األفمئػػةل ك ػ األسرألفػػمف األجد ػػدل ػػـ

ان خمب حسد اهلل غؿ رئ ثم جد دان أل رك م فع دحـ تزب األتركة األقكف ة.

كس د كبكؿ جكؿ ألرئمثة األجفيكر ة ،سدت األفؤثثػة األ ثػكر ة األ رك ػةل حقػب كبػكؿ األرجػؿ
األثمن

تػزب األ داألػة كاأل نف ػة "اإلثػالف " حسػد اػهلل جػكؿ إألػإ فنبػب األرئمثػةل حػمجزة حػف إتػداث

أم م ػػر ػ األفشػػيد األث مث ػ ل ت ػػث شػػيدت األسػػالد ثػػقكط آخػػر ف معػػؿ األ ثفمن ػػةل كخأ ػ ت ىػػذه

نبػػست نفثػػيم فنػػذ كبػػكؿ األ ثفػػمن األف طػ ٌػرؼل فبػػطفإ كفػػمؿ أ ػػم كرؾ ػ حػػمـ
األفؤثثػػة األ ػ
ٌ
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فتمكػالت حد ػػدةل فنيػػم فقمط ػػة كسػػمر األأػػسمط ألالت فمػػالت كاألف ارثػػـ
ػ
ُِْٗل ألثكاعػػع األجد ػػدل س ػػد

ىن ػػأه سفنب ػػسو
األرث ػػف ةل كذأل ػػؾ تػ ػ ف زار عمئ ػػد األجػ ػ ش ش ػػمر س ككمن ػػت األػ ػرئ س ج ػػكؿ ػ ػ عبػ ػره ك ٌ
األجد د ).مألج ش األقكم) سمت غ ر عػمدر حثػإ نف ػذ إنقػالب ففمثػؿ ألفػم تػدث فػع أرسػع تككفػمت ثػمسقة

فنذ حمـ 1960ل كفم إنو غ ر عمدر حثإ عسكؿ جثكس "إثالف " حثإ "حػرش" فؤثػس " رك ػم األتد ثػة"

أ م كرؾل أك ت إ فجرد األ ثمفح جمه تجمب األث دة ا كألإ "خ ر األنثػمء"ل األ ػ غمسػت حػف إت فمػالت
األ نب ب فراحمة ألقكان ف بمرفة

ىذا األشأف.

فػكزل فػع األفػكز األكمثػح

كرثػ و ن جػة اإلن خمسػمت األ شػر ة ػ
كألـ فنع ىػذا األكأػع األػذم ٌ
ألتػزب األ داألػةل كاألػذم كبػؿ إألػإ أكجػو ػ ِٖ آبل تػ ف ػمز جػكؿ سمألرئمثػة (س ػد دكر ػ ف ألػـ ػكا ر
ىز األ بم ػ كجػو األتػزب األتػمكـل س شػمر و إألػإ «سػؤر األشػر األ ػ
يفم األنبمب)ل عمئد األج شل فف ٌ
تػػمكؿ سشػػكؿ فنيج ػ عأػػـ األسن ػػة األ ثفمن ػػة ألثسػػالد»ل حقػػب أك ػػده أف «األق ػكات األفثػػثتة ألػػف قػػدـ

نمزػالتل كف ػػف كاجسي ػػم إسق ػػمء األجفيكر ػػة األ رك ػػة دكأل ػػة حثفمن ػػة ركاج فمح ػػة أثمثػ ػيم ث ػػثطة األق ػػمنكف"
ػ

بت ح أف فنبب األرئ س ىك فنبب خرمل ألكنو ف ع سس ض األبالت مت األ

ثفح ألو سمأل ػأث ر

حثػػإ فب ػ ر ع ػكان ف جد ػػدةل كحثػػإ أداء فؤثثػػمت رئ ث ػ ة .س ػػد أف األ كافػػؿ األ ػ أدت إألػػإ ثػػككت

األجػ ش حػػف ىػػدـ ى كػػؿ األدكألػػة ػػكؽ رؤكس اإلثػػالف فل ىػ األ ػ ج ثػػت األقسػػكؿ س ػػمر تفػػؿ شػ مر
األ ػد ف ػ األثػثكك مت األفرد ػػة فػف دكف أركعػة األثػثطةل أفػ انر كاع ػمن ال فنػمص فنػول ت ػػإ ألػك كػمف ػ
األكعت نفثو

د ألثثثطنة األثمسقة كجييم اإلثالف .

أل ؿ أكؿ ىذه األ كافؿل ى األش س ة األكس رة غ ر األفثسكعةل األ ػ تبػؿ حث يػم جػكؿ تػ ف ػمز
سأب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكات ّّٕ نمئس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمن فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ َٓٓ ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ أحأػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمء األسرألفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف.
فثٌؿ

األنفك اإلع بمدم خالؿ األثػنكات األخفػس األ ػ تكػـ يػم تػزب األ داألػة

أفم األ مفؿ األثمن ل
ٌ
كاأل نف ػة .كىنػم ال خفػإ دكر كز ػر األخمرج ػة األجد ػدل حثػ سمسمجػمفل األػذم فكػف سجدٌ ػو كدسثكفمثػ و
تككفة رجب ط ب أردكغمف األثمسقةل فف نف ذ سرنمفج فػنح بػندكؽ
خالؿ كأل و تق سة اإلع بمد

األنقد األدكأل سفكجسو أنقرة فيثة أل ثد د د كنيمل
إن يت كثيم سمألفشؿ.

إنجمز ىك ا كؿ فف نكحػو س ػد ُٕ سرنمفجػمن ففمثػالن

كأل ٌؿ ىذا فم د ع  85.2%فف األنمخس ف إألػإ األ بػك ت ألثتػزب األتػمكـ ػ ِِ فػكزل تثػسفم
أ ػػمدت إثػ طالحمت األػرأمل ػكػال ثػ فم أف اإلع بػػمد األػػكطن نفػػم سف ػػدؿ ٕ %ثػػنك من فنػػذ ثػثٌـ األتػػزب

دكػالر
ألثثػػثطة حػػمـ ََِِ .ك ػذألؾ أػػمحؼ نفػػك األنػػم ج األفتث ػ األفػػردم أل بػػؿ إألػػإ ت ػكاأل ََٓٓ ػ

أفر ك ػ

ػ األثػػنة.كرسفػػم كػػمف األ مفػػؿ ا ػ كثر أىف ػػة األػػذم د ػػع ٗ %ّٓ.فػػف األنػػمخس فل الخ ػػمر
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«األ داألة»ل ىك األتمجة إألإ فكم تة األفثمدل كخبكبمن أف عمدة تزب األ داألػة ألػـ ي ػرؼ حػنيـ األ ػكرط
قدـ فثػمح االنأػفمـ إألػإ اال تػمد اػ كركس ل
عأم م إخ الس كفم شمسو.كأل ؿ األنجمح األال ت
ألػو األػػدكر اػ كسر ػ

ز ػز فكاعػػع تػػزب األ داألػةل خبكبػمن أف األفأػػؿ ػ ىػػذا األفثػؼ ػػكد "دجػػكؿ"

ك"سمسمكػػمف" األػػذم شػػمؿ فنبػػب كس ػػر األففمكأ ػ ف ا ػ راؾ ػ األفثػػؼ ا ػ كركس إألػػإ جمنػػب تق سػػة

االع بمد.
ألقػػد تػػمكؿ تػػزب األ داألػػة طفأنػػة األ ثفػػمن ف حسػػر أ ػ افو ػ بػػفك و ك ػ تككف ػػو األجد ػػدةل

شخب مت غ ر فر سطة سمإلثالـ األث مث ل أل ؤكد أف فكع و ىػك فػ ف األكثػط .كألػـ س ػد األتػزب حػف
األف ػزاج األ رك ػ األ ػػمـ ت ػ ف كا ػػؽ حثػػإ شػ ٌػف تػػرب حثػػإ ا ػ كراد ػ فنػػمطؽ جنكس ػػة فتمذ ػة ألثتػػدكد
األ راع ةل سؿ إش رؾ األتفثة األخطمس ة حثإ األف فرد ف ا كرادل كأكد حدـ إح راأو حثإ شف ىجػكـ
أد ف معؿ تزب األ فمؿ األكردث من

جسمؿ األقند ؿ حثإ األتػدكد فػع األ ػراؽل ككػمف ىػذا ػ

فػمس

كاأػػح فػػع األتركػػمت األقكف ػػة األ رك ػػةل األ ػ أل سػػت كرعػػة «األخطػػر األكػػردم» خػػالؿ تفث ػة اإلن خمسػػمت

األ شػػر ة.طس ػمنل ال نػ ىػػذه األ طػػكرات إطفئنػػمف األفؤثثػػة األ ثػػكر ة إألػػإ حػػدـ فجػ ء األ ػػكـ األػػذم
ثػ ر ع ػو تػزب األ داألػة شػ مر «اإلثػالـ ىػك األتػؿ»ل سػؿ ثػ سقإ ىػذه األظػمىرة األتد ثػةل تػت فراعسػة
فكت األفؤثثة األ ثكر ة سدحـ فف ا تزاب األ ثفمن ة كاألقكف ةل ربػة ألقفػع أم
األج ش األثمخنةل كألف ٌ
إجػراء عػػد ػراه فخمألفػمن ألفسػػمدئ األ ثفمن ػػةل ت ػػإ ألػك كابػػثت أف ركػػم كدكؿ اإل تػػمد اػ كركس ػػرك ج ىػػذا

األنفكذج فف اإلثالـ «األف ػدؿ» األػذم تػم ظ حثػإ حالعػة ج ػدة فػع إثػرائ ؿل كدحػـ تركػة تفػمس ػ

األكعػػت نفثػػو.رسفػػم كمنػػت ىػػذه اإلنجػػمزات األ ػ تقٌقيػػم تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل أل ثػػت كتػػدىم األثػػسب
ا ثمثػ ألثػػككت األ ثػػكرل ذألػػؾ أف األسػػد ؿ حػػف ىػػذا األثػػككت «األقثػػرم» عػػد كػػكف ترسػمن أىث ػػةل رسفػػم
ثيـ

نثخ تزب األ داألة حثإ بكرة أتزاب إثالف ة حد ػدة ألجػأت إألػإ األ نػؼ ألثػد مع حػف فكع يػم

األثثطةل س د أف جرل اث س مدىم حف األخ مر األد فكعراط .
أولا :التحقق من صحة الفرضية :إف ىذه األدراثة عمفت حثإ رأ ة ففمدىم أ يف :ا تزاب

األد ن ة األ رك ة أليم عدرة حثإ األ يم ر األث مث
إل سمحو فركنة ث مث ة

أكثر فف غ رىم فف ا تزاب األ ثفمن ة ا خرل نظ انر

طرح أ كمرهل ت ث ألف

مرض أك بطدـ فع ع ـ األ ثفمن ة .إف ىذه

األفرأ ة كمنت كراء ىذه األدراثةل كأفم فف جية األ تقؽ فف األفرأ ة أف األدراثة جمءت فؤكدة
ألبتة األفرأ ةل كذألؾ ف األ م ر األشمفؿ األذم أتدثو تزب األ داألة كاأل نف ة كاألذم ـ نمكألو

األدراثةل كمف ىك اإلثسمت ألبتة األفرأ ةل يذا فم تدث

ىذه

ال قمـ تزب األ داألة كاأل نف ة أ راد أك

جفمحمت س م رات ث مث ة ركاع بمد ة ركاج فمح ة جذر ةل كففم ثست بتة فم ذىسنم إأل و جد د األثقة
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أليذا األتزب فف عسؿ األش ب األ رك كسنثسة أكسر فف إن خمسمت ََِِـل

إن خمسمت ََِٕل ألقد

جمءت األدراثة فؤكدة ألبتة األفرأ ةل ت ث ـ األ أكد فف ذألؾ فف خالؿ فم ث :
ُ .األ جمكب األش س فع تزب األ داألة كاأل نف ةل كىذا دأل ؿ كزه
فقمحد األسرألفمف األ رك .

االن خمسمتل كتبكألو حثإ أكثر

ِ .نجمح األخطمب األفزدكج األذم إر كز حث و األتزبل ت ث تفؿ األخطمب شق فل ا كؿ ألر ع شأف
األطسقمت األفتركفةل كاألثمن

جنب األتثمث ة ك ال مأب األجفمحة األ ثفمن ة

رك م.

ّ .األ قرب ستذر شد د فف األخطكط األ ثفمن ة األتفراءل فع إحداد األ دة ألفقمسثة كؿ دحكة آفر ة
سمألتجة األسمألمة كاألفقن ة.
ْ .س ث ككافف فم ىك فتسب ألأل راؾل أال كى

س ث فظمىر األد ف فف جد دل ثؾ األ

أخفمىم

ا راؾ خش ة فف تزب األجفيكر ة تزب األرئ س أ م كرؾل األذم كمف قمكـ فظمىر األد ف
سمألقثكة.

ٓ .األفكاعؼ األث مث ة األ
سمأل

كعفيم األتزب كاألف مطفة فع األقأ ة األفثثط ن ةل ففم ج ؿ ألثتزب أثر

نفكس كؿ األفثثف ف حثإ كجو ا رض.

ٔ .األكعكؼ

كجو األفؤثثة األ ثكر ة األ

كمف أليم األثثطة حثإ كؿ فقمأل د األتكـل كىذا س ث

األنفكس إف رك م دكألة دك م كر ة كحدكة األد فقراط ةل كىذا حزز

نفكس األمرب ففثالن

سمألكال مت األف تدةل كاألدكؿ ا كركس ةل إف رك م أخذت ق رب فف األد فقراط ةل كىذا ؤىثيم

األدخكؿ إألإ األس ت ا كركس (اال تمد ا كركس ).

إف ىذه ا ثسمب ج ثت األسمتثة ث قرؤىم سفكأكح ة كمفثةل ا فر األذم أدل سيم إألإ

األخركجل سن جة ال قسؿ األشؾل كاألقمئفة حثإ بتة رأ ة األدراثة األفشمر إأل يم
األدراثة أ أت إألإ األ د د فف اإلث ن مجمت كاأل
س منيم حثإ األنتك األ مأل -:

األفقدفةل إف ىذه

سدكرىم إث كجست األ د د فف األ كب مت ك فكننم

ثانيا :الستنتاجات :ىنمؾ حدد فف االث ن مجمت كبثت إأل يم األدراثةل ى :
ُ .إف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة فثػػؿ اإلثػػالـ األف ػػدؿل كىػػذا األتػػزب األػػذم خػػرج فػػف رتػػـ تػػزب األر ػػمه
اإلثالف سق مدة أرسكمف ثـ تزب األفأػ ثة األػذم انفبػؿ حنػو س ػد إغالعػو ػـ أثػ س تػزب األ داألػة
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كاأل نف ة

حمـ ََُِ فثؿ األجنمح اإلبالت ألإلثالـ كأل س األفتم ظ.

ِ .إف نجمح األتزب سكؿ فم ذىب إأل و كد إألإ األ جرسة األشخب ة ألثقمئف ف حث ول كاأل

اث فمدت فف

كؿ فتمكالت ا تزاب اإلثالف ة األثمسقة حثإ فج ء تزب األ داألة كاأل نف ة.
ّ .إف فسمدئ األتزب األفث قمة فػف اإلثػالـ ثػيثت األطر ػؽ ألثتػزب ألثق ػمـ سكػؿ اإلبػالتمت األتككف ػةل
ت ث إث طمع إف تدث م ار جذر م ػ األدكألػة ألػـ شػيده فنػذ رت ػؿ فبػطفإ كفػمؿ أ ػم كرؾ قػد
ـ إس مد األج ش فف حفث ة بنع األقرار األث مث ك ـ إدخمؿ عكان ف جد دة ركابالتمت حثإ بػ د
حدد فف ا فكر أىفيم تؽ األسث اإلحالف كاألتػد ث حػف
األنظمـ األقأمئ ك ـ إنبمؼ ا كراد
مر خ األدكألة األ رك ة.

األقسكؿ سمأليك ة األفزدكجة ألثفرة ا كؿ

ْ .إف تزب األ داألة كاأل نف ة كحثإ رأثو زح فػو رجػب ط ػب أردكغػمف ف ػمز سفركنػة حمأل ػة عػؿ نظ رىػم
أك كمد ككف ف دكفة

أغثب ا تزاب كاألك ؿ كاألتركمت اإلثالف ة

األشػرؽ ا كثػط كخمبػة

األكطف األ رس ل ت ث فكن و ىذه األفركنة فف فك ػت األفربػة كسمػ طر األقمنكن ػة حثػإ األفؤثثػة

األ ثكر ة كاث طمع األ فر ر كؿ األقكان ف األ ػ أراد م رىػم ػ األدثػ كر ففػم ثػمحد حثػإ تجػ ـ دكر
األفؤثثػػة األ ثػػكر ة األ ثفمن ػػة األف طر ػػة فػػف خػػالؿ ىػػذه األق ػكان فل ك جثػػإ ىػػذه األفركنػػة أ أػػم سأنػػو

ف ار انر ك ك ار انر فم ادحإ عمدة تػزب األ داألػة كاأل نف ػة أنيػـ ألػ س تزسػم إثػالف م فػع عنػمح يـ األ مفػة أنيػـ
طسقػػكف فسػػمدئ األشػػر ة اإلثػػالف ة األثػػفتمء ممألسػػم فػػم كػػمف األ ػػب كاألخثػػؿ سمألقػػمئف ف حثػػإ األػػد ف

ث مثػ ػ ف أك غ ػػر ث مثػ ػ ف كألػ ػ س ػ ػ األ ػػد ف نفثػ ػو ق ػػد اثس ػػت ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة كعمد ػػو إف

األفسػػمدئ اإلثػػالف ة األ ػ

طسقكنيػػم فػػف خػػالؿ ع ػػمد يـ ألثدكألػػة األ رك ػػة ى ػ األفسػػمدئ ا بػػح إذ فػػم

طسقػػت سشػػكؿ تأػػمرم نمثػػب كركح األ بػػر ت ػػث أف اإلثػػالـ د ػػف كػػؿ فكػػمف ككػػؿ زفػػمف ركاف

ادحػػإ عػػمدة ىػػذا األتػػزب انػػو أل ػ س تزسػػم إثػػالف م ػػمن أرل ىػػذا جمنػػب فػػف األفركنػػة ك تثػػب ألقػػمدة
األتػزب كألػ س أػدىـ

األ

نيـ حر ػكا ك ػػؼ

حمش يم األتركمت اإلثالف ة األ

ػػمفثكف فػع كاعػػع األتػمؿ فثػ ف د ف فػف األػػدركس كاأل سػػر

ثسق يـ

األثمتة األث مث ة األ رك ة.

ٓ .إف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة إث ػ طمع سثػػكغ فػػم ألػػـ سثمػػو أم تػػزب آخػػرل كذألػػؾ ن جػػة ات ارفػػو إرادة
األش كب ا خرلل قد ر أت تككفة تزب األ داألة كاأل نف ة

األفشمركة سمألترب حثإ األ راؽ كفػم

ر أت أم قث ـ ألو ركاعرار األف دراأل مت األ قث ف ة كث ت تككفة تزب األ داألة كاأل نف ة حثػإ ز ػز
األ العمت فع األ راؽ كفػع تككفم ػو األف معسػة ألثتفػمظ حثػإ فبػمألح األسثػد فل ككفػم أف رك ػم ػر ض
كج ػػكد ت ػػزب األ ف ػػمؿ األكردثػ ػ من

ػ ػ ش ػػفمؿ األ ػ ػراؽ كاثػ ػ خدفت األق ػػكة األ ث ػػكر ة داخ ػػؿ ا ارأػ ػ
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األ راع ػػة ألفن ػػع كػ ػ ارر األيجف ػػمت داخ ػػؿ أ ارأػ ػ يمل كفػػم حف ػػؿ ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػة حث ػػإ ط ػػك ر
حالعم و فع ثكر م ك

فخ ثؼ األفث ك مت األث مث ة كاإلع بمد ة كا فن ة.

ٔ .إف األتػػزب ك ػػؽ س ػ ف رغسػػمت األش ػ ب كاألػػنيج ا ػػد كألكج األ ثفػػمن األػػذم إخ طػػو األزحفػػمء ا كائػػؿ
أل رك م األتد ثةل قد اث طمحت تككفة األ داألة كاأل نف ة فف تؿ فشكثة سم ت ف أثة أل دد كس ر فػف

األ كائػػػؿ األ رك ػ ػػة األفتم ظػ ػػةل ت ػ ػػث اث ػ ػ طمحت فػ ػػف تػػػؿ فشػ ػػكثة األتجػ ػػمب ك فر ػ ػػر عػ ػػمنكف ثػ ػػفح

ألثفتجسمت األدخكؿ إألإ األجمف مت ستجمسيفل دكف إثمرة تف ظة األ ثفمن ف.

ٕ .إف األتزب حفؿ حثإ قك ة حالع يم فع األ رب كخمبػة األفثثػط ن ف حسػر أك ػده أف إثػرائ ؿ دكألػة
إرىمس ػػةل كذألػػؾ ال نػ أنيػػم عط ػػت حالع يػػم فػػع إثػرائ ؿ ركانفػػم اثػ فرت األ العػػمت األف طػػكرة سػ ف
األسثد ف كحثإ فخ ثؼ األفث ك مت كال ث فم األث مث ة كاأل ثكر ة كاإلع بمد ة.
ٖ .إف اإلبػػالتمت األ ػ عػػمـ سيػػم األتػػزبل كمنػػت سفثمسػػة إحػػداد رك ػػم ألثػػدخكؿ ػ اال تػػمد ا ػ كركس
ن جة طس ة أل فث ة األ تد ثل ك ثس ة ف م ر انأفمفيم خطكة فيفة كأثمث ة ألثفج فع األ رك .

ٗ .إف األ ػػدحمكل األ آفر ػػة األ ػ ػ أألتق ػػت سػ ػمألتزب س ػػمءت سمألفش ػػؿل ني ػػم ني ػػزـ ف ػػف أكؿ فتمك ػػمة ألث ق ػػؿل
ك خمألؼ أسثط عكاحد األفنطؽ.
َُ .إف خط األتزب ألث قسمت األ

ث رىػم األ ثفػمن كف سػ ف تػ ف كآخػر ألػدأل ؿ حثػإ األػنيج األثػث ـ األػذم

ن يجو األتزبل كألدأل ؿ آخر حثإ أف األ قسمت فف ثة كأ فة ا دألة األ
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ثندىم.

ثالثا :التوصيات :إف فم ثسؽ فف إث ن مجمتل اث كجست األ كب مت األ مأل ة:
و
فمض
ُ .فثمندة تزب األ داألة كاأل نف ة كىك

فف خالؿ اإلحالـ كحثإ فخ ثؼ أشكمألو.

إبالتم و حثإ األب د ف األداخث كاألخػمرج ل كذألػؾ

ِ .أركرة إع داء ا تزاب اإلثالف ة اػ خرل ػ األػكطف األ رسػ ستػزب األ داألػة كاأل نف ػةل كأخػذ جرسػة
تػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػةل سنظ ػػر اإلح س ػػمرل ت ػػث

س ػػر ت ػػزب األ داأل ػػة كاأل نف ػػةل األت ػػزب ذا األط ػػمسع

اإلثػػالف األكت ػػد ػ األشػػرؽ ا كثػػط األػػذم بػػؿ ألثػػدة األتكػػـ ك خطػػإ كػػؿ األفػػؤافرات ستكفػػة
كرك ػػةل قػػد كبػػثت تككفػػة تفػػمس فثػػال ألثتكػػـ كسأثػػثكب د فق ارط ػ ل ألكػػف األتكػػـ بػػكدر فنيػػمل

ككذألؾ جسية اإلنقمذ األكطن

ككال ة ثمن ةل سفأؿ األتكفة األ

األجزائرل كحػزز تػزب األ داألػة كاأل نف ػة ىػذا األبػ كد سمن بػمر ثػمف
ف ع سيم عمد و.

ّ .أركرة إثػ فمدة عػمدة اػ تزاب اإلثػالف ة ػ األػكطف األ رسػ ل األػذ ف دائفػم فػم كبػفكف سػمألف طر ف
أك األف شػػدد فل اإلث ػ فمدة فػػف األفركنػػة األ ػ

ف ػػع سيػػم زح ػ ـ تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػةل رجػػب ط ػػب

اكردغػمفل كسق ػػة عػػمدة األتػزبل ت ػػث إثػ طمع كسفأػؿ ىػػذه األفركنػػة جنػب األكث ػػر فػػف األفبػػمدفمت
األ

كمنت كف ثة س زات و حف كرث األتكـل ألكنو إث فؿ فركنة فطثقة سم ة األكبكؿ إألإ أىدا ول

فثال عأ ة األتجمب كمنت فف األقأم م األ

ال فكف األفنمعشة يمل سفأؿ فركنػة تػزب األ داألػة

كاأل نف ة فد كحم سمأل أ د األش س ل كاألذم أكثسو ثثطة شرح ة ك شر ةل ألـ ث خدـ ىذه األثثطة إػال
األكعت األفنمثب.

ْ .أػػركرة انف ػػمح األػػدكؿ األ رس ػػةل حثػػإ رك ػػم سشػػكؿ أكسػػرل خبكبػػم كأف تػػزب األ داألػػة كاأل نف ػػة ألد ػػو
األرغسة األكس رة

ذألؾل كفتمكألة إث مالؿ األفجكة األتمبثة

جػدار األ العػمت األ رك ػة اإلثػرائ ث ةل

سرغـ تد ثنم حف فث كل األ سمدؿ األ جػمرم األ رسػ فػع رك ػم ك طػكرهل ألكػف فثػ كل األ سػمدؿ األ جػمرم

األ ركػ اإلثػرائ ث
س ف األسثد ف األ

ال زاؿ إأػ مؼ األػرعـ األػذم كبػػؿ إأل ػو األ ػرب فج ف ػ فل سػرغـ ثػكء األ العػػمت

كبثت تد األ ك ر كاألقط ة.

ٓ .أػػركرة فراج ػػة األ ػػرب تثػػمسم يـل كذألػػؾ ألثنظػػر إألػػإ رك ػػم حثػػإ أنيػػم أبػػستت تث فػػم اث ػ ار ج م
ألث ربل نيم ففكف أف ث ب دك انر فيفمن كرئ ث من

أغثب األقأم م األ رس ة األف قػدةل كفنيػم األقأػ ة

األفثث ػػط ن ةل كاألث ػػالـ ػ ػ األش ػػرؽ ا كث ػػطل ت ػػث أل س ػػت دكر األكثػ ػ ط سػ ػ ف ث ػػكر م ركاثػ ػرائ ؿ ػ ػ

األتكارات غ ر األفسمشرةل كذألؾ ففكف أف ككف األدكر األ رك تمثفمن ألث ػدخالت اإل ران ػة ػ األػكطف

ىذا األجمنبل كج ثيم أػمط حثػإ إ ػراف سػأكثر

األ رس ل إذ فم أتثف إث ثفمر األ العة فع رك م
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فف كث ثة ألثتد فف دخال يم

األكطف األ رس كخبكبم

األ راؽ كألسنمف كاأل فف.

ٔ .اإلنف ػػمح األ ػػمـ حثػػإ األشػ ب األ رك ػ ل ركاحطمئػػو ا كألك ػػة ػ اإلث ػ ثفمر ػ األفنطقػػة األ رس ػػةل ألككنػػو
قػػؼ إألػػإ جمنػػب األقأ ػ ة األ رس ػػة ا ػ كألإل كاأل ػ حجػػزت األػػدكؿ األ رس ػػة نفثػػيم أف قػػؼ فثػػؿ ى ػذا

األفكعؼ.

كأخ ػ ار كأنػػم اك ػػب ا ثػػطر ا ػ خ رة فػػف ىػػذه األرثػػمألةل أثػػأؿ اػػهلل األ ث ػ األقػػد ر أف بػػثح ىػػذه

ا فة س بالح كال يمل كأرجك أف ككف جرسة تزب األ داألة كاأل نف ة فثمال راثخمن كت من
ىذا درثمن فف دان غثب ا تزاب اإلثالف ة

األكطف األ رس ل ألك

ككف

ش ت ػإ كفنػم

ثدة األتكـل نو دائفػم فػم

ككف ا تزاب اإلثػالف ة ػ جمنػب األف مرأػة ػ األسرألفمنػمت األ رس ػةل ك ػ األخ ػمـ أثػأؿ اػهلل أف أكػكف

ك قت

ىذه األدراثة كأثأؿ األ فك فنو حز كجؿ حثإ األيفكات األ

واهلل من وراء القصد
والحمد هلل رب العالمين
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سدرت فن دكف عبد.

المصادر والمراجع
أولا :الكتب العربية
ُ -اسف خثدكفل حسد األرتفف (ُٕٗٗ)ل مقدمة ابن خمدون ،س ركت :دار األنيمر.
ِ -أتف ػػدل إسػ ػراى ـل كآخ ػػركف (ُٔٗٗ)ل اإلســـالم والعممانيـــة فـــي تركيـــا المعاصـــرةل األفكب ػػؿ :فركػ ػز
األدراثمت األ رك ة.

ّ -أتف ػػدل ػػركز (َُٗٗ)ل صـــنع تركيـــا الحديثـــةل رجف ػػة ث ػػث فمف داكد األكاث ػػط كد .تف ػػدم تف ػػد
األدكرمل سمداد :س ت األتكفة.

ْ -أتفدل ركز (َُٗٗ)ل انتخابات  1983في تركيال سمداد :س ت األتكفة.
ٓ -أتفدل ركز (ُٗٗٗ)ل تدخل العسكريين واألزمة في تركيال شركة األفطسكحمت ألثنشر كاأل كز ع.
ٔ -أتفدل كفمؿ (ُٖٓٗ)ل دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصرل سمداد.
ٕ -أتفػػدل كأل ػػد (ُٗٗٗ)ل المشـــكمة القبرصـــية وتأثيرىـــا فـــي العالقـــات التركيـــة – اليونانيـــة َُٔٗ-
ُْٕٗل جمف ة األفكبؿ :رثمألة فمجث ر غ ر فنشكرة فقدفة إألإ كث ة اآلداب.

ٖ -سط ػػرس كخ ػػرمل سط ػػرس كفتف ػػكد (ُْٕٗ)ل المـــدخل فـــي عـــالم السياســـةل طْل األق ػػمىرة :فك س ػػة
اآلنجثك األفبر ة.

ٗ -سكزرثػػالفل تف ػػد (ََِٔ)ل تــاريخ تركيــا المعاصــرل س ػػركت :رجفػػة تثػ ف حفػػرل األكثفػػة كاألفركػػز
األثقم

األمرس .

َُ-األجمثرل فتفد (ََِِ)ل تركية ميدان الصراع بين الشرق والغربل طُل دفشؽ :دار األفكر.
ُُ-جػػكن رل ف خمئ ػػؿ (ََِٕ)ل اـــألكراد ومســـتقبل تركيـــال رجفػػة د.ث ػ مد فتفػػد إس ػراى ـ خأػػرل
األثث فمن ة :فركز كردث مف ألثدراثمت اث ار ج ة.

ُِ -جف ػػؿل ث ػ مر (ُٕٗٗ)ل العــرب واــألتراك اانبعــاث بالتحــديث مــن العثمنــة إل ـ العممنــةل طُ
س ركت :فركز دراثمت األكتدة األ رس ة.

ُّ-

األجف ث ػ ػ ل عمثػ ػػـ (ُٖٓٗ)ل تطــــورات واتجاىــــات السياســــة الداخميــــة فــــي تركيــــا
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،1928-1923جمف ة سمداد :رثمألة فمجث ر فقدفة إألإ كث ة اآلدابل.
األجكاىرمل حفمد (دكف مر خ طسع كفكمف) المبادئ األتاتوركية والعمل الحزبي في

ُْ-
تركيا.

تفزة كحث ل كر ـ ككىمـ (ََِِ)ل القوة الفاعمة في المجتمع التركي ،سمداد :س ػت

ُٓ-
األتكفة.
ُٔ-

ت ػػدرمل نس ػػؿ (ُٖٔٗ)ل تركيــا :دراســة فــي السياســة الخارجيــة منــذ عــام 1945ل

طُل دفشؽ :ب دا ألثطسمحة كاألنشر.
ُٕ-

تث ػػفل مث ػػر (ََِٔ)ل تركيــــا البحــــث عــــن المســــتقبلل األي ئ ػػة األ مف ػػة األفب ػػر ة

ألثك مب.
ُٖ-

خمأل ػػدل تث ػػن ف (ََِْ)ل الجراحــــة التجميميــــة لمعمــــل اإلســــالميل حف ػػمف :فرك ػػز

دراثمت ا فة.
ُٗ -خث ػػؿ كفػ ػرادل إسػ ػراى ـ كخث ػػؿ (ُِٗٗ)ل إيـــران وتركيـــا دراســـة التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــرل طُل
األفكبؿ :دار األك ب ألثطسمحة كاألنشر.
َِ -داكدل نس ثة (دكف مر خ)ل الموسوعة السياسية المعاصرةل فك سة غر ب.
ُِ -د فرج ػػول ف ػػكر س (َُٖٗ) :اـــألحزاب السياســـيةل طّل رجف ػػة حثػ ػ فقث ػػد كحس ػػد األفتث ػػف ثػ ػ دل
(س ركت :دار األنيمر ألثنشر.

ِِ -رأػ ػكافل كأل ػػد (ََِٔ)ل تركيـــا بـــين العممانيـــة واإلســـالم فـــي القـــرن العشـــرينل س ػػركت :ش ػػركة
األفطسكحمت ألث كز ع كاألنشر ش.ـ.ؿ.

ِّ -األز ف فبطفإ (ُُٗٗ)ل ذئب ااناضولل طُل عسرص :ر مض األر س ألثك ب كاألنشر.
ِْ -األز فل فبطفإ (ُِٖٗ)ل أتاتورك وخمفائول س ركت :دار األكثفة ألثنشر.
ِٓ -األث ػػمحم ل سمث ػػـ (ُٖٖٗ)ل جغرافيـــا تركيـــا ،فـــي كتـــاب (تركيـــا المعاصـــرة)ل فكب ػػؿ :فرك ػػز
األدراثمت األ رك ة.

ِٔ-

حسد األف محل إثفمح ؿ (ََِٖ)ل معجم المصطمحات السياسية واإلستراتيجية.
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ِٕ-

األ س ػػدمل تث ػػف (ُٖٗٗ)ل التطـــورات السياســـية الداخميـــة فـــي تركيـــا -1946

ِٖ-

األمزاأل ل حسد األتف ػد (ََِٕ)ل اإلسـالميون الجـدد والعممانيـة الصـولية فـي تركيـا

ِٗ-

حز ػػزل ز ػػمد (َََِ)ل العالقـــات التركيـــة  -الســـوفياتية 1991-1951ل جمف ػػة

1961ل جمف ة األفكبؿ :كث ة اآلداب.

خالل الثورة الصامتةل األقمىرة :فك سة األشركؽ األدكأل ة.
األفكبؿ :رثمألة دك كراه فقدفة إألإ كث ة األ رس ة.
َّ-

يف ل حسػداألقمدر (ُٗٗٗ) ،الصراع الدولي وانعكاساتو عم الصراعات اإلقميميـةل

سمداد :دار األتكفة ألثطسمحة كاألنشر.
ُّ-

ؤاد كسمشك ؿ (ُٖٖٗ)ل موقف الدين من العمـم ل رجفػة اكرخػمف فتفػد حثػ ل دار

ا نسمر ألثطسمحة كاألنشر.
ِّ-

األكثػػمفل ركػػر (ُْٖٗ)ل حـــزب الســـالمة الـــوطني فـــي تركيـــا فـــي كتـــاب اإلســـالم

والسياسة في الشرق الوسط الحديثل ألندف :رجفة ـ.ب.ـ.

ّّ -ألنشك ثك ل جكرج (ُْٔٗ) الشرق األوسط في الشؤون العالميةل سمداد :رجفة ج فر خ مط.

ّْ-

ف ػ ػػمن رافل ركس ػ ػػر (ُِٗٗ)ل تـــــاريخ الدولـــــة العثمانيـــــةل جِل األق ػ ػػمىرة :دار األفك ػ ػػر

ألثدراثمت كاألنشر كاأل كز ع.
ّٓ -فتفػد إتثػػمف (َََِ)ل الص ـراعات الدوليــة فــي القــرن العشــرينل طُل ارس ػػؿ :دار أراس
ألثطسمحة كاألنشر.
ّٔ-فتفػػدل بػػسمح (ُٔٗٗ)ل تركيـــا بـــين طربـــوش العثمـــاني و البنطـــال اـــألوروبي ل سم ػػداد:
جمف ة األفث نبر ة.
ّٕ -فكر دسل ركم (ُُٔٗ)ل السياسة الخارجية لدول العالم ل س ركت :رجفة تثف ب ب.

ّٖ-

األن ف ل أتفد (ُُٖٗ)ل تركيا وحمف شمال األطمسي (حفمف :د.ف).

ّٗ-

األن ف ػ ل أتفػػد (َُٗٗ)ل الحيــاة السياســية فــي تركيــا الحديثــة 1938-1919ل

سمداد :دار األتر ة ألثطسمحة.
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َْ-

األن ف ل أتفد (ُٖٗٗ)لظاىرة التعدد الحزبي في

ُْ-

األن ف ػ ل أتفػػد (ُّٗٗ)ل الحركـــات اإلســـالمية فـــي تركيـــا حاضـــرىا ومســـتقبميا،

دراثة تكؿ األبراع س ف األد ف كاألدكألة
ِْ-

تركيال سمداد.

رك مل حفمف :دار األسش ر.

نكر األد فل فتفد (ََِٖ)ل تركيا الصيغة والدورل ر مض س ركت :األر س ألثنشر.

ّْ-

نكر األد فل فتفػد (ََِْ)ل النتائج والتداعيات عم تركيا في ندوة احتالل العراق

ْْ-

نكر األد فل فتفد (ُٖٗٗ)ل تركيا الجميورية حـائرة :مقاربـة الـدين و السياسـة و

ْٓ-

نػػكر األػػد فل فتفػػد (ُٕٗٗ)ل تركيـــا فــي الـــزمن المتحــول :قمـــق اليويــة و صـــراع

ْٔ-

نك ؿل ف شمؿ (ََُِ)ل عودة تركيا إل الشرقل طُ .األدار األ رس ة ألث ثكـ.

ْٕ-

نكسمر ىكفثس مف كأتفدل كسػمر ك ػركز (ُٖٓٗ)ل تركيـا بـين الصـفوة البيروقراطيـة

ْٖ-

األي از فةل فتفد (ُْٗٗ)ل األيديولوجيا والسياسةل كنس :األجمف ة األ كنث ة.

ْٗ-

األي از فةل فتفد (ََِٗ)ل األيديولوجيا والدولةل حفمف :دار تمفد.

وتداعياتو إقميم ا وعربي ال س ركت :فركز دراثمت األكتدة األ رس ة.

العالقات الخارجيةل س ركت :فركز األدراثمت االث ار ج ة ك األستكث األ كث ؽ.
الخياراتل س ركت :ر مض األر س ألثك ب كاألنشر.

والحكم العسكريل طُل س ركت :فؤثثة ا ستمث األ رس ة.
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ثالثا :المجالت الدورية والندوات والممفات الرسمية:
ُ .أتفػػد فتفػػد ثػػثفمفل حــزب العدالــة والتنميــة التركــي دراســة فــي العالقــات اإلقميميــة والدوليــة ،مركــز
المستنصـــرية لمدراســـات العربيـــة والدوليـــةل فجثػػة األد ارثػػمت ػ األ ػػمر خ كاآلثػػمرل بػػدر حػػف كث ػػة
اآلداب جمف ة سمدادل األ دد األثمسعل ََِٖ.

ِ .آ ث ػػر ػػكرافل تعيـــين الـــوزراء كعمميـــة سياســـية :تركيـــا مـــن 1979-1946ل فجث ػػة زدكر
الككار ث ل ألندفل ؾِل ُٕٖٗل رجفة ـ.ب.ـ .سمدادل ُٕٖٗ.
ّ .سك حزمل إسراى ـل موازنات السياسة ومأزق العممانيةل األفج فع (َُٕٔ) ََِٕل األفجثد (ِٕ)ل
ص ّْ.ّٔ-

ْ .سك حزمل إسراى ـل النتخابات التركية مستقبل جديد وخريطة متبكةل فجثة األفج فع (األكك ة)
األ دد (ُُٕٔ)ََِٕل األفجثد (ِٕ).
ٓ .سك حزم إسراى ـل األ دد (ُِٕٔ)لََِٕل (إبراىيم بو عزي ،بعد اكتساحو النتخابات ىل يختار
العدالة والتنمية اختيار الرئاسة) فجثد ِٕ.
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ٔ .األتفمف ل ىشمـل (ََِٕ)ل الحركة اإلسالمية فـي تركيـال فجثػة األفج فػع (األكك ػة) األفجثػد
(ِٕ)ل األ دد (َُٕٕ).
ٕ .األتفػ ػ ػػمف ل ىشػ ػ ػػمـل الحركــــــة اإلســــــالمية فــــــي تركيــــــا والعمــــــانيينل فجثػ ػ ػػة األفج فػ ػ ػػعل األ ػ ػ ػػدد
(ُُٕٕ)لََِٕ.

ٖ .األتفمف ل ىشمـل الحركة اإلسالمية في تركيا ،أربكان وأردوغانل فجثة األفج فعل األ دد (ُِٕٕ)ل
األفجثد (ّٕ).

ٗ .تثف ؤاد :األزمة الدستورية في تركيال فجثة األث مثة األدكأل ةل األقمىرةل األثنة األثمس ةل ُُٕٗ.
َُ .جفيكر ػػة األ ػ ػراؽل ك ازرة اإلح ػػالـ .د.ؾ.ك :ق ػػمر ر األففكأػ ػ ة األ راع ػػة ػ ػ أنقػ ػرةل فثف ػػو ِّٕٕل
كَُْ

ُُ .ث د تق

ُْٕٗ.ُُ/ٕ/

ك ؽل دراسة في النظام السياسي التركي لمفتـرة  1981-1961ل فجثػة األ ثػكـ

األقمنكن ة كاألث مث ة ل جمف ة سمداد ل كث ة األقمنكف كاألث مث ة ل األ دد ُْ ل ُْٖٗ.
ُِ .بس ح سش ر حػذابل التحاد األوروبي وأثـره فـي صـنع القـرار السياسـي التركـي تجـاه الـوطن
العربيل ثثثثة دراثمت االث ار ج ةل فركز األدراثمت األدكأل ةل سمدادل األ دد (َٗ).

ُّ .حبػػفت سرىػػمف حسػػد األقػػمدرل تطـــور الظـــاىرة الدينيـــة السياســـية فـــي تركيـــا المعاصـــرةل فجثػػة
األدراثمت اإلعث ف ةل األفكبؿل األثنة (ِ) األ دد(ْ)ل ََِٓ.

ُْ .حث ل فتفد اردكخمفل (ََِّ)ل الثـورة الصـامتة فـي تركيـال فجثػة األفج فػع (األكك ػت)ل األفجثػد
(ْٔ).
ُٓ .غمنـل اسراى ـ األس كف ل (ََِٕ)ل الرؤية العربية لتركيا الجديدةل فجثػة األث مثػة األدكأل ػةل األفجثػد
(ِْ)ل األ دد (ُٗٔ).

ُٔ .فتفد نكر األد فل التداعيات اإلقميمية عم تركيا مجمة المستقبل العربيل س ركتل األ ػدد ِّّل
شر ف ا كؿل ََِٔ.

ُٕ .فتفدل ثػث فمفل (ََِْ)ل تجربة حزب العدالـة والتنميـة التركـي ،فجثػة األ بػرل شػيمدة األ ف ػز
كاإلسداع.

ُٖ .فنػػكرل ىشػػمـل حــزب العدالــة والتنميــة التركــي ونمــوذج اإلســالم السياســي اإلصــالحيل فجثػػة
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ا فمفل راسطة األبتم ة اإلثالف ة.
ُٗ .نيػػإ حسػػد األكػػر ـل الــديون الخارجيــة لتركيــا ،معيــد الدراســات ااســيوية واألفريقيــةل األجمف ػػة
األفث نبر ةل سمداد ُٖٓٗ.

رابعا :الصحف
ُ .ثالـ األ سكدمل جر دة األفدلل األفكعع االألك ركن ألثجر دة.
ِ .بت فة األشرؽ ا كثطل ََِٕ.ِٔ/ُِ/
ّ .بت فة األشرؽ ا كثطل األفسمتثمت األ رك ة -األثكر ة

دفشؽل ََِْ.ِْ/َُ/

ْ.Azzman-turkish, 8-6-2004 .
ٓ .فتفػػد نػػكر األػػد فل ػػؿ أس ػػب خ ػػمرات ب ػ سة أفػػمـ رك ػػمل بػػت فة األشػػرؽ ا كثػػطل ُّ أ ػػمر
ََِْ.

ٔ .جر دة اال تمد األدث كرم (األ راع ة) َُٓٗ.ٔ/ٔ/
ٕ .جر دة اال تمد األثكرم.ٔ/ٔ/َُٗٓ :
ٖ .جر دة ا ىراـ (األفبر ة) َُٓٗ ُٗ/ٓ/كَُِّٓٗ/ٓ/
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خامسا :الشبكة العنكبوتية:
ُ .األشسكة األ نكسك ةل فكثكحة ك ك د م.
ِ .فثفمت تزب األ داألة كاأل نف ة األ رك -:
nabnews/65//86.htm / www. Annbaa.org//http
ّ .كز ثمتؽ ألتزب األ داألة كاأل نف ة ـ االث رجمع فف -:
news.bb.cu.uk/hi/arabicnews/newsid //http
ْ .األشسكة األدكأل ة ألثف ثكفمت-:
akhara/aa/m.net/news //http
ٓ .فكعع جر دة األفدل األ راع ة.
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