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شهدت الجمهورية الرتكية مطلع القرن العرشين تحوالت سياسية
وثقافية واقتصادية ،أدت إىل تب ّوئها مكانة مهمة عىل املرسح
اإلقليمي والدويل .كانت هذه التحوالت امتدا ًدا لتفاعالت سياسية،
بــدأت منذ منتصف القرن العرشين مع انتهاء حكم الحزب
الواحد ،وظهور تيارات وأحزاب تتب ّنى أفكا ًرا منافسة لنهج مؤسس
الجمهورية مصطفى كامل أتاتورك .من قلب هذه التفاعالت ،برز
السنة
عبد الله غُل الذي ولد يف  29ترشين األول  /أكتوبر ّ ،1950
السلطة أول مرة منذ
التي خرج فيها حزب الشعب الجمهوري من ّ
تأسيس الجمهورية .ويتب ّنى حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه
غُل شعار "تركيا الجديدة" ،ومن ُهنا خرجت فكرة الكتاب "عبد الله
غُل وبناء تركيا الجديدة".
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عامل أكرب من االقتصادات الدولية والتحالفات اإلسرتاتيجية .يقول
تنس أ ّن هذا الكتاب سيُباع ،أل ّن هذا هو السيايس الرتيك
برياند" :ال َ
الذي يتّفق الجميع عىل أنّه يُشبه جورج كلوين".

النشأة الفكرية لعبد اهلل ُ
غل
تفاعل عبد الله غُل يف حياته مع معظم التيارات الفكرية والسياسية
يف تركيا الحديثة ،ويتناول الكاتب هذه التفاعالت ،وكيف انعكست
عىل شخصية غُل الذي أخذ الكثري عن هذه التيارات ،لكنه مل يتفق
مع أي منها كل ًّيا يف أي لحظة من لحظات حياته ،ليخرج مبدرسته
الخاصة يف الفكر واملامرسة السياسية.

منهجية الكتاب
مل يكن الكتاب سرية ذاتية للرئيس غُلّ ،إل أنّه محاولة لجريالد ماكلني
مدير قسم الدراسات الرتكية يف جامعة إكزيتري لوصف الحوادث التي
شهدتها تركيا ،منذ نهاية الحرب العاملية الثانية ،من خالل تتبّع حياة
الرئيس الرتيك الحادي عرش عبد الله غُل .اعتمد ماكلني يف كتابه عىل
لقاءات شخصية مع غُل وأفراد عائلته وأصدقائه وسياسيني أتراك،
إضافة إىل منحة وفّرتها له جامعة بيلكنت العريقة يف أنقرة بصفة
أستاذ زائر يف عامي  2011و ،2012مكّنته من الوصول إىل الوثائق
واملراجع التي يحتاجها .ويتك ّون الكتاب من ستة فصول تناولت حياة
عبد الله غُل :طفولته وحياته يف مدينة قيرصي ،وإسطنبول إنجلرتا
وبريطانيا ،وسنوات ال ّرفاه يف أنقرة ،ومن ال ّرفاه إىل العدالة والتنمية،
والعدالة والتنمية وتركيا الجديدة ،والرئاسة.
برزت فكرة الكتابة عن حياة غُل يف ذهن ماكلني مع الجدل الذي ظهر
عام  ،2007حول الرئيس الجديد الذي مل ينحدر من إحدى العوائل
املرموقة يف املدن الرتكية الكُربى وامرأته التي ترتدي الحجاب .تواصل
ماكلني مع الكاتب الرتيك الشهري محمد عيل برياند لطلب املشورة،
واتفق االثنان عىل أ ّن أردوغان يستحق أضواء اإلعالم أكرث من غُل،
ّإل أ ّن تطور حياة غُل عىل املستويني الشخيص والسيايس ،ونشاطه يف
الحركات الطالبية القومية اليمينية كانا أقرب لتطور التاريخ السيايس
الرتيك والتوجهات املستقبلية للبالد .يرى الكاتب الربيطاين أ ّن غُل
هو املص ّمم األسايس للربنامج الذي أوصل حزب العدالة والتنمية
إىل السلطة عام  ،2002ففي الوقت الذي تص ّدر أردوغان عناوين
الصحف ،وضع غُل األجندة السياسية واالقتصادية وو ّجه تركيا إىل
ّ

تشكّلت مالمح شخصية غُل يف األساس يف إطار عائلته ومدينته
قيرصي التي تقع يف وسط األناضول .وتوصف بأنّها موطن اإلسالم
الكالفيني الذي يجمع اإلسالم بالنيوليربالية التي يتّسم مجتمعها
القوي تجاه األعامل،
الحس
ّ
بالتزام تعاليم اإلسالم ،ويف الوقت نفسه ّ
والصرب واملهارة يف عقد
وما يرتافق معه من خصال العمل الجاد ّ
الصفقات ،كام أنّه يحتضن التغيري والحداثة بلهفة .تعلّم غُل من
والده ،أحمد حمدي غُل مهندس الطّريان ال ّناشط يف ات ّحادات ال ُع ّمل،
مسلم ،ويويل يف الوقت نفسه أهمية لألفكار
أهمية أن يكون املرء
ً
املتحض .وأخذ أه ّمية وجهة ال ّنظر
الصناعي
ّ
االشرتاكية يف فهم العامل ّ
العلمية يف التعامل عن والدته ،عدويّة سات أوغلو التي تنحدر
من عائلة مشهورة بطلب العلم .كان مييض فرتة الصيف يف طفولته
مبدينة إزمري عند أخواله ،حيث تع ّرف عىل أقرب املدن إىل الغرب يف
تركيا يف ذلك الحني .كام ورث عن عائلته الشعور بالتفاؤل والنظر
إىل املستقبل ،ومل يأخذ بشعور الحنني السوداوي واالستعداء الذي
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كان متفش ًيا بني الرشائح املحافظة من األتراك ،بسبب العيش لعقود
طويلة يف مجتمع يفرض قيمه العلامنية والحداثية.
دخل عبد الله غُل حقل الفكر والسياسة منذ أيام املدرسة ،إذ اهتم
بقراءة الروايات الغربية ومناقشة الكتب مع زمالئه .ويف هذه املرحلة
ومؤسسها ،نجيب فاضل أكيوريك،
تع ّرف عىل "مجلة الرشق الكبري" ّ
والذي ذكر غُل أنّه كان أكرث املفكرين تأث ًريا فيه ،عىل الرغم من
اختالفه معه يف بعض أفكاره .ركّز نجيب فاضل عىل وطنية اإلسالم
بدل من عامليته ،الفكرة التي ناقضت فكرة حركة النور وزعيمها،
ً
بديع الزمان النوريس ،العاملية الطابع .وتلخّصت أفكار مجلة الرشق
الكبري يف:
•أ ّن املجتمع الرتيك املسلم فقد روابطه مع ماضيه ،بخسارته
اللغة واألخالقيات والذاكرة التاريخية ،نتيجة تغريب املجتمع.

185
واملدينة الحقًا ،حتى أ ّن تنوع مظاهر املسلمني وسلوكاتهم وأزيائهم
وحتى مستواهم املعييش يف لندن دفعه إىل التشكيك يف معتقداته
وسلوكاته الخاصة .وكانت الصدمة الثانية يف حديقة هايد بارك
الشهرية ،حيث سمع خطابات األجانب تُعارض الحكومة الربيطانية
وتنتقدها ،عىل نحو مل يعهده يف حياته يف تركيا .تعلّم غُل من نجيب
فاضل كيف يُعجب بالغرب ويف الوقت نفسه ألّ يثق به ،وينظر
وراء ادعاءاته املتب ّجحة بحضارته وحداثته ،ويعرف انحالله ورغبته
يف السلطةّ .إل أ ّن ماكلني يقول إ ّن غُل رأى أ ّن أوروبا مل تكن حضارة
ُمنحلّة كام وصفها نجيب فاضل ،لكنها كانت منوذ ًجا عىل الحريات
الدميقراطية والرأساملية الغربية التي متكّنت عىل الرغم من األزمات
العمل من توفري منافع هناك ،يف الوقت الذي
االقتصادية وتظاهرات ّ
ماسة إليها يف تركيا.
كانت الحاجة ّ

•أ ّن اإلصالحات الكاملية سعت بقوة إىل تدمري القوة الروحية
الداخلية لأل ّمة الرتكية.
•أنّه ميكن عكس مسار مرشوع الالأسلمة بصعود نخبة حاكمة
متلك ذهنية اإلحياء الرتكية واإلسالمية.
قيم أرب ًعا :العاطفة ،والبطولة ،والتوبة من
كام بثّ فاضل يف الشباب ً
الذنوب ،والفداء ،ولكن غُل اكتفى من هذه األربع بالعاطفة والتعلق
بالقضية وبالبطولة ،ومل تكن تشغله الذنوب والتوبة والفداء .ومن
هذه املرحلة برز اهتامم غُل بالسياسة والتاريخ وانشغاله بها عن
املسائل الروحية .كان مت ّيز غُل واض ًحا يف جامعة إسطنبول حيث
نهم وناشطًا يف االتحاد الوطني للطالب
درس االقتصاد .لقد كان قارئًا ً
وحل الخالفات بني
األتراك ،وهو ما منّى قدرته عىل إيجاد التسوياتّ ،
اليمني واليسار مع تصاعد وترية االستقطاب بينهام .يقول أحد زمالء
غُل يف الحركة الطالبية يف الجامعة" :كُ ّنا ُمسلمني ومل نكُن إسالميني"،
وكان السؤال األهم يف ذهن غُل يف تلك الفرتة :كيف يكون الفرد ترك ًيا
ومسلم ومواط ًنا ،يف جمهورية علامنية ،يف الوقت نفسه؟
ً
السنتني اللتني قضاهام يف بريطانيا للدراسة صورة
شاهد غُل يف ّ
جديدة لإلسالم ،إذ تع ّرف إىل مسلمني من مختلف دول العامل يف
صالة الجمعة خاصة .وتع ّرف إىل نوعية الحياة االجتامعية املختلفة
يف املسجد .ويف لندن طلب من إحدى الكنائس القريبة من سكنه
السامح له بأداء صالته فيها ،ووافقت الكنيسة .يقول غُل إ ّن التّنوع
بني املسلمني يف لندن كان صاد ًما أكرث من التّنوع الذي شهده يف مكة

ارتفعت موجة االستقطاب يف الستينيات والسبعينيات بني اليمني
واليسار؛ ومتثّلت مبسريات وخطابات من جهة ،ورصاعات واشتباكات
مسلحة من جهة أخرى .كان عبد الله غُل معروفًا مبيوله اليمينية
القوميةّ ،إل أنه نأى بنفسه عن العمل السيايس بعد عودته من
بريطانيا واتجه إىل إكامل مسريته األكادميية .فأحرز شهادة الدكتوراه
من جامعة إسطنبول يف االقتصاد ،وكان موضوع أطروحته يف العالقات
االقتصادية بني تركيا والدول اإلسالمية.
تز ّوج غُل من "خري ال ّنساء أوزيورت" يف عام ّ ،1980إل أنّه ُسجِن يف
بالصدفة يوم
الليلة التي وصل فيها إىل بيته يف إسطنبول الذي وافق ّ
االنقالب العسكري .كان ابتعاد غُل عن السياسة إىل جانب وضعه
املادي الصعب داف ًعا له ليتق ّدم للعمل يف البنك اإلسالمي للتنمية يف
ج ّدة ،األمر الذي فتح له بابًا ليط ّور معرفته للعالقات االقتصادية بني
الدول اإلسالمية ،ويضيف إىل ما اكتسبه يف رسالة الدكتوراه .فكان
عىل تواصل يومي مع بنوك من دول إسالمية يف مختلف أنحاء العامل،
واطّلع عن قُرب عىل الحروب يف لبنان والعراق وإيران.
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تق ّدم غُل مببادرة الستغالل اللحوم التي تنتج عن ماليني األضحيات
التي يذبحها ال ُح ّجاج سنويًا ،وكان أول من بدأ بتنفيذها ،فقد أخذ
إجازة من العمل وأرشف عىل ذبح اللحوم وتجميدها وتوزيعها
للمحتاجني يف أفريقيا والدول االسالمية .انعكس منط الحياة يف جدة
تحسن مستواه املعييش ،وكذلك عىل
إيجاب ًيا عىل عائلة غُل مع ّ
زوجته التي انتقلت إىل مجتمع محافظ أكرث تطو ًرا من النواحي
الخدمية من تركيا يف تلك الفرتة ،لتتأقلم مع املجتمع يف جدة وتتب ّوأ
مكانة مه ّمة بني عوائل املوظفني األجانب يف جدة ،مبعرفتها مبدارس
املدينة ومؤسساتها الخدمية.

الواقع السياسي التركي
من مندريس إلى أوزال
نجح مندريس يف االنتخابات عىل رأس الحزب الدميقراطي الذي
انبثق عن حزب الشعب الجمهوري .تب ّنى مندريس انفتا ًحا اقتصاديًا
مبساعدة االستثامرات األمريكية أ ّدى إىل تطور البنية التحتية وتحسن
املستوى املعييش لعدد من رشائح املجتمع .وأتاح حريات دينية مثل
السامح برفع األذان باللغة العربية وإطالق رساح عدد من املفكّرين
اإلسالميني مثل بديع الزمان سعيد النوريس ،ما أكسبه كذلك رضا
املحافظني ،ويف املقابل ح ّرض الطبقة العلامنية الكاملية املتغلغلة يف
وتحسنت عالقات تركيا مع الواليات املتحدة،
الدولة العميقة ض ّده.
ّ
فقد شاركتها يف الحملة العسكرية عىل كوريا ،وانضمت لحلف الناتو،
وبدأ بتنفيذ الربامج املبنية عىل خطّة مارشال ،ومتاش ًيا مع تو ّجه
املعسكر الغريب حظر مندريس األحزاب اليسارية ما أثار حفيظة
اليساريني .كام حاول م ّد سلطة ال ّدولة وفرضها ليواجه زعامات حزب
الشعب الجمهوري الذين رأوا أنّهم القادة الطبيعيون للجمهورية.
لكن التقى حزب الشعب الجمهوري يف النهاية مع الجيش الرتيك
الذي سيطر عىل البالد وأعدم مندريس.
برز حزب العدالة بقيادة سليامن دمرييل وريثًا للحزب الدميقراطي،
ّإل أنّه اختلف عنه بأنّه مل ينبثق من ال ّنخبة الكاملية وخرج من الريف
ومن بلدات أصغر ،وكان رئيس فرع الحزب يف قيرصي ع ّم عبد الله
غُل .كان دمرييل محافظًا وخطيبًا مف ّو ًها .وصل إىل السلطة يف عام
 ،1965وأجرى تغي ًريا دستوريًا ّأسس ما س ّمي يف حينها الجمهورية
الرتكية الثانية .ومبوجب الدستور أُ ّسس مجلس األمن القومي الذي
منح الجيش الرتيك أول مرة قوة سياسية مبارشة .كام ارتفع املستوى
املعييش لألتراك عمو ًما وللعاملني يف قطاع الزراعة بنسبة  20يف املئة.
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ركب دمرييل حسب وصف ماكلني موجة االقتصاد ،ويف الوقت نفسه
قمع الحركات اليسارية ،وتصاعد االستقطاب يف البالد ليصل ذروته
وتول السلطة مرة أخرى.
عام  ،1971فتدخل الجيش ّ

انفتح حقل الفكر السيايس الرتيك عىل مرصاعيه مع والدة عبد الله
غُل وما ُس ّمي بـ "هزمية العلامنية الرتكية" ،بعد خروج حزب الشعب
الجمهوري من السلطة عام  .1950وظهرت الحركة ال ّنورسية نسبة
إىل بديع الزمان سعيد النوريس .لقد سعى النوريس من خالل "رسائل
النور" إىل إعادة تقديم السلوك اإلسالمي التقليدي يف العالقات
الشخصية مبا يتواءم مع مجتمع الصناعة واالتصاالت ال ّناهض .فكان
أن تطورت الحركة محليًا ودوليًا لتوصف الحقًا بأنها أقوى الحركات
االجتامعية والسياسية تأث ًريا يف تركيا الحديثة .أنشأ نجم الدين أربكان
بدعم من أفراد يف الحركة النورسية عام  1970حزب النظام الوطني،
وهو أول حزب تريك بخلفية إسالم سيايس ،وكان يسعى لتمثيل
الطبقة الوسطى ال ّدنيا التي كانت تعاين من منو الرشكات الكربى
واالحتكار يف األناضولّ ،إل أ ّن الحزب أغلق بقرار قضايئ من املحكمة
الدستورية بعد إنذار من قادة الجيش .أنشأ أربكان بالتعاون مع
التحالف نفسه حزب السالمة الوطني عام  ،1972تحت شعار "تركيا
العظيمة مرة أخرى" ،والذي دعا أول مرة إىل إحياء املايض العثامين
"حني كانت الدولة مسلمة وقوية يف الوقت نفسه"ّ .أسس أربكان
حزب الرفاه عام  ،1983ولكن مل يتمكن الحزب من تشكيل حكومة
حتى عام .1996
بعد تصاعد الرصاع بني األطياف السياسية يف الشارع الرتيك ووصوله
إىل اشتباكات مسلّحة ،وصلت إىل درجة وصفها بأنّها حروب بالوكالة
بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت ،نأى الجيش الرتيك بنفسه
عن هذه الرصاعات .ورأى محللون أنه تع ّمد ترك الرصاع ليتصاعد
يف سياقه الذي كان واض ًحا يف تلك الفرتة ،لتتشكل أرضية ترحب
بتدخله إلعادة االستقرار واألمان ،ليسيطر الجيش بقيادة الجرنال
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ويغي
كنعان إيفرين عىل السلطة يف  12أيلول /سبتمرب ّ ،1980
الدستور ويقود البالد من خالل مجلس األمن القومي لثالث سنوات.
أغلقت كل األحزاب السياسية واعتُقل قادتها ،وأطلق رساحهم الحقًا.
وبعد رفع الحظر عن األحزاب السياسية ،أنشأ تورغوت أوزال الخبري
االقتصادي الرتيك والنائب السابق لرئيس الوزراء سليامن دمرييل
عام  1983حزب الوطن األم ،وانترص يف االنتخابات يف العام نفسه
ليتوىل رئاسة الوزراء لدورتني انتخابيتني .شهدت مرحلة أوزال تطو ًرا
وانفتا ًحا يف اقتصاد تركيا وعالقاتها الخارجية ،ويرى خرباء يف السياسة
الرتكية أنّها وضعت حجر األساس لل ّنهضة الرتكية الحديثة .انتُ ِخب
رئيسا للجمهورية عام  ،1989إلّ أنّه اضطلع يف الوقت نفسه
أوزال ً
بعدد من مهامت رئيس الوزراء الذي مل يُ ِبد أي معارضة لذلك.

ُ
غل يدخل الحقل السياسي
دعا قادة حزب ال ّرفاه عبد الله غُل للرتشح لالنتخابات الربملانية عام
 1991بصفة مرشح للحزب عن مدينة قيرصي .كان غُل قاد ًما من
السعودية يف إجازة ،واقتنع بدفع من أهله وأصدقائه الحقًا بدخول
االنتخابات .كان من بني املرشحني األصغر س ًنا ،ومل يتفق مع كل
أفكار زعيم الحزب أربكان الذي كان يدعو إىل سوق إسالمية مشرتكة
وعملة مشرتكة ،ما أثار هجو ًما إعالميًا تجاهه .مل يتفق غُل مع هذه
األفكار عل ًنا ،وقال إ ّن تنفيذها غري ممكن ،ويف الوقت نفسه ق ّدم
خطابًا متمي ًزا ن ّم عن خربة كبرية اكتسبها من تجاربه السابقة .ويف
العام نفسه ،أقنع غُل رجب طيب أردوغان الذي تعود معرفته به إىل
االتحاد الوطني للطلبة األتراك ،بالرتشح لالنتخابات ،ودخل االثنان
االنتخابات ونجحا فيهاّ ،إل أ ّن أردوغان ُم ِنع من تويل منصبهُ .ع ِّي
غُل يف لجنة التخطيط واملوازنة ،ثم انتقل يف العام التايل ليكون ممثّل
تركيا يف الجمعية الربملانية للمجلس األورويب ،املنصب الذي شغله
غُل حتى عام  .2001مع بداية وجوده يف املجلس األورويب ،كانت
النقاشات تدور حول الدول األوروبية املتشكلة بعد انهيار االتحاد
السوفيايت .دعا غُل إىل تقديم الدعم للمسلمني يف البوسنة مش ًريا إىل
مهتم بإجراء محاكامت دولية
الصب مل يكن كاف ًيا ،وظل ً
أ ّن حصار ّ
ملرتكبي جرائم الحرب يف البوسنة حتى عام  .2014كام اقرتح غُل
قرارات إلدانة قيام إرسائيل بطرد فلسطينيني من أراضيهم.
يف عام  ،1994فاز رجب طيب أردوغان يف االنتخابات املحلية برئاسة
بلدية إسطنبول ،واكتسح مرشّ حو حزب الرفاه بقيادة عبد الله
غُل االنتخابات البلدية يف مدينة قيرصي ليحافظوا عىل مناصبهم
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ويصبحوا من مؤسيس حزب العدالة والتنمية .ومع صعود حزب
ال ّرفاه بدا واض ًحا أ ّن تيا ًرا من املسلمني املحافظني بدأ يسيطر عىل
تحول
الساحة السياسية يف تركيا .لقد مثّلت انتخابات عام ً 1995
تاريخ ًيا لعبد الله غُل ،يف عشية االنتخابات يف آخر شهر ترشين الثاين/
قائل" :هذه نهاية عرص
رصح غُل ملراسل صحيفة الغارديان ً
نوفمرب ّ
الجمهورية" .وأيّد غُل تحويل وضع العلامنية يف الدستور من علامنية
تسيطر عىل الدين إىل علامنية تدعم حرية الدين .نجح الحزب يف
االنتخابات وشكّل ائتالفًا حكوم ًيا مع حزب الطريق القويم برئاسة
تانسو تشيلر.
تول غُل منصب نائب رئيس الوزراء واملتحدث باسم الحكومة،
ّ
ووزير الدولة مبهمة مستشار أربكان للشؤون الخارجية ،كام توىل
منص ًبا يف التلفزيون ال ّرسمي "يت آر يت" ،واستلم ملفّات الدول
اإلسالمية يف البلقان والجمهوريات الرتكية الجديدة التي تشكّلت بعد
انهيار االتحاد السوفيايت .وعىل الرغم من خالفه مع أربكان حول
مسائل متعلقة بفهم الدين وبوجهة النظر تجاه أوروبا ،فإنّه كان
الخيار األول ألربكان بسبب امتالكه اللغة وخربته وسمعته املتزايدة
يف الشؤون الدولية .ويف الوقت الذي كان فيه أربكان يعارض
قطع ًّيا تقدم تركيا بطلب دخول االتحاد األورويب ،كان موقف غُل
أقل تش ّد ًدا ،فقد رأى أ ّن الطلب ال ميكن تقدميه ،ما دامت أوروبا
مغلقة أبوابها عىل نفسها وعىل دين واحد وثقافة واحدة .كانت
أوىل مبادراته يف االنفتاح تجاه الجمهوريات الرتكية تطوير النظام
التعليمي يف جمهورية تركامنستان ،وتضمن ذلك تقديم ثالثة ماليني
كتاب باللغة الرتكية.

انقالب ما بعد الحداثة
ش ّنت القوات املسلحة الرتكية وال ّنخبة العلامنية يف البالد حملة ضد
حزب الرفاه ال ّدعائهم تب ّنيه توج ًها إسالميًا رأوا فيه "تهدي ًدا للعلامنية"،
وتوسعت الحملة لتشمل كل املحافظني يف املجتمع الرتيك .ويف
ّ
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شباط  /فرباير  ،1997أجرب مجلس األمن القومي أربكان عىل توقيع
حزمة قرارات تتعلق بالعلامنية واإلسالم السيايس ،ألزمت الحكومة
بالحفاظ عىل الهوية العلامنية بالدولة ،وإغالق عدد من املدارس
اإلسالمية التي افتُ ِتحت يف عهد أربكان ،وإلغاء الجامعات الصوفية.
تلت ذلك قضية ضد حزب ال ّرفاه طلب عىل إثرها امل ّدعي العام
إغالق الحزب ،ليستقيل أربكان من رئاسة الوزراء يف حزيران  /يونيو
من العام نفسه.
ُو ِصفت حوادث عام  1997بانقالب ما بعد الحداثة ،فهو مل يكن
انقالبًا باملعنى التقليدي .فحاول غُل الحيلولة دون إغالق حزب
الرفاه ،وسافر إىل الواليات املتحدة ليُحارض عن "اإلسالم والدميقراطية"
ويلفت األنظار ملا يحدث يف تركيا ،وات ّهم الجيش بأنّه ارتكب أكرب
األخطاء يف تاريخه ،وأ ّن قضية املحكمة ضد الحزب مل تكن مبنية
عىل أساس قانوين .ويف صيف ذلك العام ُو ِصف عبد الله غُل بأنّه من
إصالحيي حزب ال ّرفاه ومن قادة جيل الشّ باب الذين ح ّملوا األجيال
السلطة ،وأنّه رأى "يف إغالق
األكرب س ًنا يف الحزب مسؤولية خسارة ّ
الحزب فرصة لبداية صح ّية أكرث للسياسيني اإلسالميني" .ويف نهاية
العام زار غُل مع مجموعة من الصحفيني قرب عدنان مندريس ،ليُعلن
من ُهناك أنّه "استشهد ل ُيثبت سيادة اإلرادة الشعبية" .ويف ترشين
الثاين /نوفمرب حرض غُل اجتام ًعا رسيًا أمريك ًيا ترك ًيا تناول مسألة
محتمل لقاعدة إنجرليك األمريكية
ً
إغالق حزب ال ّرفاه ،واستخدا ًما
الجوية جنوب تركيا يف حال الهجوم عىل العراق.
وعىل الرغم من قرار أربكان إنشاء حزب الفضيلة ،فإ ّن غُل استمر يف
جذب االهتامم العاملي تجاه قضية إغالق حزب الرفاه .ويف الوقت
الذي كان االتحاد األورويب يبحث طلب عضوية تركيا ،يستغل غُل
املوقف ويتحدث عن عدم رشعية إغالق أكرب األحزاب يف تركيا .ومل ّا
ُسئل غُل يف لقاء إعالمي بصفته زعيم مجموعة األعضاء الشباب من
حزب الرفاه امل ُعارضني لل ّنهج القديم للقادة عن رأيه يف تأسيس حزب
الفضيلة ،ر ّد بأ ّن اسم الحزب يف البداية ليس ُمالمئًا ،ألنّه اسم إسالمي،
وسجِن عدد من
ويجب أن يكون أكرث عاملية .أُغلق حزب الرفاه ُ
قادته ومن بينهم أردوغان بسبب قراءة قصيدة اتُّهِم بعدها بإذكاء
الكراهية الدينية .يقول العضو البارز يف حزب العدالة والتنمية بشري
بدل من
التشّ ح ملنصب رئاسة بلدية إسطنبول ً
أطاالي إ ّن غُل فكّر يف ّ
أردوغانّ ،إل أ ّن أطاالي أقنعه برضورة وجوده يف أنقرة ،إذ رأى أ ّن
"إسطنبول ال تالئم مواهبه".
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تشكّل حزب الفضيلة من مجموعة من الحرس القديم من حزب
ال ّرفاه وأتباع فكر "ال ّرؤية الوطنية" ألربكان ،وطلب عدد من األعضاء
من غُل ترك الحزب وتشكيل حزب جديد إال أنّه رفض .ات ّجهت أنظار
اإلعالم نحو الحزب الجديد الذي كان يقوده أربكان من خلف الستار،
وظهرت عناوين حول القادة الرسيني للحزب :رجب طيب أردوغان،
وعبد الله غُل ،ومليح غوكتشيك ،وبولنت أرنج .ومل ينتبه اإلعالم إىل
ما كان يُدبّره غُل وأردوغان وأرنج وعبد اللطيف شينري يف لقاءات
بعيدة عن األنظار يف مركز الدراسات السياسية يف أنقرة ،حيث ط ّوروا
أفكا ًرا لحزب سيايس مدين بالكامل "يحمي الدميقراطية وحقوق
اإلنسان ...ليس فقط لإلسالميني ،وإمنا لكل أطياف املجتمع" .ويف تلك
الفرتة بات واض ًحا أ ّن أردوغان ميلك عقلية أكرث حداثة وانفتا ًحا من
نجم الدين أربكان ،وأنّه هو الوريث األمثل له.
برزت عىل الساحة اإلعالمية العاملية يف عام  1998قضية ُحكم اإلعدام
يحض
بعد إعدام املواطنة األمريكية كارال تاكر ،وكان غُل يف تلك الفرتة ُ
اجتامعات املجلس األورويب الذي ناقش الفكرة .يف الوقت نفسه
تق ّدم أعضاء من حزب الشعب الجمهوري يف الربملان باقرتاح إللغاء
حكم اإلعدام بأثر رجعي عن نشطاء يساريني اعتُ ِقلوا منذ عقود،
فاستغل غُل الفرصة وأعلن دعمه لالقرتاح يف إطار خطابه املتكرر عن
رضورة إجراء إصالحات دميقراطية عىل ال ّنمط األورويب ،وهو ما ع ّزز
مكانته بوصفه خب ًريا يف اإلصالحات الواجبة التّنفيذ متاشيًا مع املعايري
األوروبية ،وحفظ له مكانًا يف املستقبل يف مرشوع إصالحي مقبل.
أُب ِعد غُل وأرنج مع عدد من اإلصالحيني من املناصب التنفيذية يف
الحزب الجديد ،وأدركوا أ ّن تشكيل حزب الفضيلة كان بهدف الظهور
بصورة مختلفة عن حزب الرفاه وضامن الوالء ألربكان .ويف الوقت
نفسه أعرب غُل وأرنج عن رغبتهام يف توسيع الرؤية الضيقة للحزب،
بض ّم أعضاء من أطياف أخرى من املجتمع مثل اليسار .ترشّ ح أربكان
مستقل عن مدينة قونيا ،وأحرز حزب
ً
يف االنتخابات الربملانية عام 1999
الرفاه املرتبة الثالثة يف االنتخابات التي أسفرت عن تشكيل أضعف
ائتالف حكومي شهدته البالد بني الحزب الدميقراطي االشرتايك بقيادة
بولنت أجاويد ،وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهتشيل ،لتدخل
البالد يف انهيار اقتصادي خالل ستة أشهر من تشكيل الحكومة.

من رئاسة الوزراء إلى الرئاسة
تشكّل حزب العدالة والتنمية من طيف واسع من السياسيني األتراك
عىل رأسهم املجموعة اإلصالحية من حزب الفضيلة ،وأعضاء من
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حزب الوطن األم االشرتايك امل ُحافظ ،ومن حزب الطريق القويم من
ميني الوسط ،وسياسيني من اليسار القومي ويسار الوسط ،وعدد من
السياسيني ال ُجدد من أمثال عيل باباجان ومولود جاويش أوغلو.
وعىل الرغم من تناول وسائل اإلعالم للحزب عىل أنّه إسالمي ،فإ ّن
عد ًدا من أعضائه رفضوا هذا الوصف وقالوا إنّه ال يعكس الحقيقة،
فالعدالة والتنمية يف رأيهم حزب دميقراطي محافظ ،وامل ُحافظة يف
رصح أردوغان
الحزب تقترص عىل القضايا االجتامعية واألخالقية .كام ّ
الحقًا بأ ّن الحزب ليس إسالم ًيا ويرفض وصفه بأنّه إسالمي دميقراطي،
وأكّد وصف "دميقراطي ُمحافظ" .وقد ُو ِصفت أيديولوجيا الحزب
بأنّها نيو ُعثامنية أو ُعثامنية جديدة ،أعادت تنشيط السياسة الرتكية
يف االمتداد الطبيعي لإلمرباطورية العثامنية سابقًا ،الوصف الذي
رفضه أيضً ا قادة الحزب.
تول عبد الله غُل رئاسة الوزراء بعد نجاح الحزب يف انتخابات عام
ّ
 ،2002لفرتة وجيزة قبل رفع الحظر السيايس عن رئيس الحزب
أردوغان ،ليتوىل رئاسة الوزراء ويكون غُل وزي ًرا للخارجية .كانت
أبرز معارك غُل السياسية عام  ،2007فمع قُرب انتهاء فرتة رئيس
الجمهورية أحمد نجدت سيزر ع ّمت أرجاء البالد تظاهرات تحت
اسم "تظاهرات الجمهورية" طالبت مبنع حزب العدالة والتنمية من
اختيار رئيس جمهورية يتب ّنى نفس املنحى الفكري .ترشّ ح غُل للرئاسة
ونجح يف الجولة األوىل لالنتخابات لتُعلن رئاسة أركان الجيش الرتيك
أنّها لن تقف عىل الحياد حيال النقاشات التي تدور حول علامنية
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الدولة .أُ ِ
بطلت نتائج الجولة األوىل يف االنتخابات ومل يكتمل نصاب
الجولة الثانية ،فقررت املحكمة الدستورية إجراء انتخابات برملانية
مبكرة ،نجح العدالة والتنمية يف االنتخابات وأق ّر تعديالت دستورية
خفّضت فرتة الرئاسة إىل  5سنوات ،وأعطت الحق للرئيس بالرتشح
لدورتني انتخابيتني .جرت انتخابات رئاسة الجمهورية لثالث جوالت
ليتول غُل الرئاسة.
أخرى فاز فيها حزب العدالة والتنمية ّ
تح ّولت سياسة حزب العدالة والتنمية يف فرتة رئاسة غُل إىل تحييد
وتول غُل بصالحياته
مؤسسات ال ّدولة من أيدي الدولة العميقةّ ،
الدستورية تعيني بعض أعضاء هيئات الدولة الخدمية والقضائية
عي موظفني ُجد ًدا يف القرص وقضاة
مثل الجامعات واملحاكم ،ل ُي ّ
يف املحكمة الدستورية التي بدأت تفقد دورها األيديولوجي ،وقام
غُل بتعيني ث ُلث أعضاء محكمة االستئناف العليا واملحكمة اإلدارية
العسكرية عام  ،2008ثم النائب العام ونائبه عام  ،2011كام قام
بتعيني أساتذة جامعات يف معهد أتاتورك العايل للثقافة والتاريخ أحد
معاقل العلامنية يف تركيا .وصادق غُل بعد تظاهرات غيزي واملعركة
التي انفتحت بني حركة غولن والحكومة الرتكية عىل قانون يُعطي
وزارة العدل سلطات أكرب عىل املجلس األعىل للقضاة والنواب ،يف
محاولة لكبح نفوذ أعضاء الحركة يف سلك القضاء .مل يُ ِ
خف غُل آراءه
املخالفة ألردوغان فيام يخص التعامل مع التظاهرات وتناول ملف
الحريات ،كام أعلن رصاحة رفضه النظام الرئايس املوضوع عىل أجندة
حزب العدالة والتنمية.

صـدر حديـ ًثا

تأليف :وليد الفارس.

حمص :الحصار العظيم ،توثيق سبعمئة يوم من الحصار
يرصد كتاب حمص :الحصار العظيم ،توثيق سبعمئة يوم من الحصار ( 216صفحة من القطع
الكبير) ،للكاتب وليد الفارس األحداث التي جرت في مدينة حمص السورية منذ اندالع الثورة عام
2011؛ وخصوصا الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري والميلشيات التابعة له على المدينة
وأهلها منذ أكثر من عامين.
أن جميع الروايات الواردة في هذا الكتاب هي حصيلة مئات الصفحات التي كان المؤلف
يجدر بالذكر ّ
شاهدا عاش الحصار بكل تفاصيله ،وسجل فيها وقائع االجتماعات والرسائل
قد د ّونها بصفته
ً
والمذكرات والمقابالت والشهادات وغير ذلك مما شاهدته العين ونقلته األصابع إلى األوراق.

