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جهاد نوفل*
تركيا :نحو تشكيل سياسي جديد**
شرارتها
هزت احلياة السياسية الداخلية التركية ،والتي أطلقت
دفعت الصدمة التي ّ
َ
حملة االعتقاالت التي قام بها القضاء التركي يف  19كانون األول  /ديسمبر 2013
ُ
جميع احملللين والصحافيين املراقبين
والتنمية،
العدالة
حزب
احلاكم،
احلزب
أوساط
يف
َ
عن كثب للسياسة التركية إىل التساؤل :هل باتت أيام رئيس احلكومة التركية رجب طيب
أردوغان معدودة؟ هذا السؤال ما لبث أن ُوضع جانب ًا بعد أن فاز حزب العدالة والتنمية
يف االنتخابات البلدية التي جرت يف نهاية آذار  /مارس املاضي بنسبة جتاوزت %45
قويا للفوز يف
دفعا
يف مقابل  %28ملنافسه حزب الشعب اجلمهوري ،األمر الذي أعطاه
ً
ً
علما بأن حزب العدالة والتنمية الذي وصل
االنتخابات الرئاسية يف آب  /أغسطس ،2014
ً
إىل السلطة يف سنة  2002وضع نهاية لالضطراب السياسي الداخلي خالل التسعينيات،
إالّ إنه غارق اآلن يف دوامة سياسية ال يمكن التنبؤ بتداعياتها.

خالل

القرون املاضية ظهر الشعار
الشهير اخلاص بالسياسة
اخلارجية لإلمبراطورية العثمانية:
"عند العثمانيين ،ال تنتهي اللعبة أبداً "
( ،)Osmanlı’da oyun bitmezويبدو أن
هذا ينطبق أيض ًا على السياسة الداخلية
التركية .فقد جاء حزب العدالة والتنمية،
حزب رجب طيب أردوغان ،إىل السلطة
يف تشرين الثاين  /نوفمبر  2002وكان
األمر بمثابة "زلزال سياسي" 1،وهكذا ولج
احلزب املشهد السياسي التركي يف ظل
الركود االقتصادي (أزمة سنة ،)2000

واالضطرابات السياسية املزمنة.

استقرار وإغالق املشهد السياسي
شكّلت فضائح الفساد التي دقّت

ِ
حماضر يف جامعة القديس يوسف ،كلية
*
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،قسم التاريخ ـ العالقات
الدولية.
** مقالة خاصة باجمللة بعنوان Vers une fin

?politique de Recep Tayyip Erdoğan

ترجمة :ريم د ّبيات.
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املسمار األخير يف نعش األحزاب السياسية
التقليدية ليمين الوسط (حزب الوطن األم/
 ،ANAPوحزب الطريق القويم ،)DYP /
السمة املميزة للتسعينيات التي تشكّلت
فيها حكومتان ائتالفيتان (يف سن ّتي
 1995و )1999أحدثتا انسداداً منهجي ًا يف
السياسة الداخلية .وكانت الفرصة متاحة
أمام حزب العدالة والتنمية لتفادي هذا
يعرف نفسه بأنه
املسار ،لكن احلزب الذي ّ
"ديمقراطي حمافظ" ،ق ّدم أيض ًا كثيراً من
الوعود باإلصالحات الديمقراطية واالنتعاش
رحب قسم كبير من الشعب
االقتصادي .وقد ّ
بتو ّليه السلطة ،وخصوص ًا جميع أولئك
الراغبين يف القطيعة مع "العلمانية الكمالية"
التي يجدونها استبدادية ألنها ُفرضت من
فوق باسم املصلحة العليا للدولة .واطمأن
املشككون ،نوع ًا ما ،إىل خطاب هذا احلزب
اإلسالمي الذي أكد أنه لن يحكم باسم الدين.
كما أن االنتعاش االقتصادي 2،واإلصالحات
ِّ
املبشرة األوىل (مثل إلغاء
الديمقراطية
عقوبة اإلعدام يف سنة  ،2002وتغيير
طريقة التصويت املتبعة النتخاب رئيس
اجلمهورية ،إذ أصبح ُينتخب باالقتراع العام
عوض ًا عن التصويت داخل البرملان) أكّ دا أن
ال يف إحداث التغيير.
يف احلكم حزب راغب فع ً
ع ّززت عدة عوامل مكانة حزب العدالة
والتنمية :اقتصاد مستدام ،وعدم إعطاء
األولوية للتد ّين (األمر املطم ِئن للنخبة
ال عن سياسة خارجية
الكمال ّية) ،فض ً
ديناميكية؛ كما أنها مكّنته من توطيد
االستقرار السياسي طوال عشرة أعوام،
وحتقيق قطيعة جل ّية مع التسعينيات،
وكذلك مع أربعين عام ًا من احلياة السياسية
التركية ،شهدت ثالثة انقالبات عسكرية
(1960؛ 1971؛ .)1980
لكن هذا ال يعني أن األمور كانت سهلة،

فالتحول الديمقراطي يف السياسة الداخلية
ّ
يفترض الدخول يف صراع مع دعامتين
أساسيتين من دعائم املؤسسة الكمالية،
هما اجليش والقضاء .فإقصاء اجليش
التركي الذي يتدخل بانتظام يف الشؤون
السياسية ،هو هدف جدير جداً بالثناء ،حتى
لو كان جمرد صراع على السلطة وتصفية
للحسابات .ويجب التذكير يف هذا السياق
بأن االنقالب العسكري يف سنة 1960
قضى على احلزب الديمقراطي (ذي التوجه
اإلسالمي) بزعامة عدنان مندريس (الذي
ُأعدم شنق ًا) ،وأن انقالب ( 1997انقالب
"ما بعد احلداثة") أطاح بنجم الدين أربكان،
وهو "أبو اإلسالم السياسي التركي" .وكانت
املواجهة مع القضاء قد بدأت يف سنة 2008
عندما ألغت احملكمة الدستورية تعديالت
دستورية جتيز ارتداء احلجاب داخل حرم
اجلامعات التركية (حزيران  /يونيو) ،بيد
أنها رفضت طلب ًا يدعو إىل حلّ حزب العدالة
والتنمية باسم العلمانية (تموز  /يوليو).
لكن هذا احلزب تمكّن الحق ًا من إعادة تشكيل
احملكمة الدستورية وتغيير طريقة تعيين
مقربين منه ،إليها.
القضاة ،وإيصال قضاة ّ
بمجرد إغالق النظام القضائي ،أصبح
يف إمكان حزب العدالة والتنمية مهاجمة
املؤسسة العسكرية .وقد وقعت قبل ذلك،
يف سنة  ،2007احلادثة األوىل التي
أضعفت اجليش ،أو على األقل أشارت إىل
أن قدرته على إحلاق الضرر ضعفت ،وكان
أقره البرملان
ذلك عندما رفض قبول ما ّ
حينها بشأن ترشيح عبد الله غول ـ وهو
شخصية بارزة يف حزب العدالة والتنمية ـ
لرئاسة اجلمهورية .فكان هذا احلدث بداية
املواجهات بين املؤسسة العسكرية وبين
حزب العدالة والتنمية ،والتي أفضت إىل
إجراء انتخابات برملانية مبكرة .وكان فوز
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حزب العدالة والتنمية يف هذه االنتخابات
أقر بشرعيته ،ومثّل صفعة
بمثابة استفتاء ّ
للجيش وشكّل أوىل هزائمه ،لتأتي بعد ذلك
قض ّيتا إيرغينيكون (مل تنته بعد) ،وباليوز
أو املطرقة (انتهت أواخر سنة  )2012اللتان
حوكم فيهما عسكريون بتهمة حماولة
االنقالب العسكري والقيام بأعمال من
شأنها زعزعة استقرار احلكومة ،وصدرت
أحكام بالسجن على مئات األشخاص (بينهم
جنراالت يف اجليش وأشخاص آخرون
متهمون بالتآمر) ،وبهذا تمت اإلطاحة بقيادة
اجليش .واستمر هذا امليل إىل احلرب املفتوحة
تم
مع اجليش وصو ً
ال إىل سنة  ،2013إذ ّ
يف  13شباط  /فبراير اعتقال اجلنراالت
املشتركين يف انقالب "ما بعد احلداثة" الذي
وقع يف  28شباط  /فبراير .1997
كانت السلطة مطلقة حلزب العدالة
والتنمية خالل األعوام العشرة األوىل من
حكمه ،فقد احتكر الساحة السياسية (حزب
الشعب اجلمهوري هو احلزب احلقيقي الوحيد
ال فعلي ًا)،
املعارض ،لكنه ال يشكّل بدي ً
خصميه السياسيين (اجليش
وقام بتطويع
َ
والقضاء) حمقق ًا استقراراً نسبي ًا .لكن هذه
السلطة املطلقة ،واالستقرار ،واملستقبل
السياسي حلزب العدالة والتنمية ،أصبحت
اليوم عقب وصول أردوغان إىل رئاسة
الدولة مثاراً للتساؤل جدي ًا.
ونظراً إىل االرتباط الدائم بين السياسات
الداخلية واخلارجية ،فإن االختالف بشأن
إدارة بعض امللفات (ليبيا؛ سورية؛ مصر)،
أو تص ّدع العالقات التركية ـ اإلسرائيلية يف
سنة  ،2010أو جمود مفاوضات السالم فيما
يتعلق بقبرص وعملية التطبيع مع أرمينيا،
ستؤثر سلب ًا يف صورة حزب العدالة والتنمية.
وهذه امللفات يف السياسة اخلارجية،
مترافقة مع استحالة إيجاد تسوية بشأن
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املسألة الكردية ،ومع نزوع احلزب أكثر
فأكثر نحو التسلط والقيام بدور املصلح
األخالقي ،ستؤدي يف النهاية إىل إضعافه.
وهكذا كانت أحداث غيزي بارك بين
أيار  /مايو وحزيران  /يونيو  2013أوىل
مؤشرات األزمة التي تهز حالي ًا الساحة
السياسية التركية .وسرعان ما حتولت
احلركة االحتجاجية ضد تدمير حديقة
يف ميدان تقسيم (الساحة الرئيسية يف
إستانبول) إىل حركة واسعة النطاق ضد
حكومة أردوغان جرى قمعها بعنف من
جانب قوات الشرطة .والالفت لالنتباه هو
أن أحداث غيزي بارك أظهرت أن االستقطاب
السياسي (حزب العدالة والتنمية اإلسالمي/
حزب الشعب اجلمهوري الكمايل العلماين)
مل يعد قائم ًا يف تركيا .ففي الواقع ،اجتمع
خالل االحتجاجات ضد السلطة علمانيون
وكماليون وناشطون أكراد وعلويون
ويساريون ،وفوضويون (أناركيون) وحتى
إسالميون ...3وهذه اإلشارة إىل إمكان إعادة
التشكيل السياسي تأكدت يف كانون األول /
ديسمبر  2013مع التوقيفات التي حدثت يف
أوساط حزب العدالة والتنمية بتهم الفساد،
وأخرجت إىل العلن العالقات املتوترة بين
حزب العدالة والتنمية وما يسمى "جماعة
غولين".

التباعد بين "العدالة والتنمية"
وغولين
على الرغم من النقص الواضح يف
املعلومات املتعلقة بفتح الله غولين،
فإننا نعرف أن لهذا الداعية الصويف شبكة
4
اجتماعية ودينية واسعة جداً داخل تركيا
وخارجها .ونظراً إىل حضوره سابق ًا داخل
القضاء والشرطة وكذلك يف األوساط
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السياسية ،فإنه شكّل دعم ًا كبيراً حلزب
العدالة والتنمية وساعده يف الوصول إىل
السلطة .ويجب أن نذكّ ر هنا بأن غولين
يعيش يف املنفى يف الواليات املتحدة منذ
سنة  ،1999وأن حزب العدالة والتنمية
تلقّى الدعم من جماعات الضغط األميركية
للمحافظين اجلدد 5.لكن االثنين ،أردوغان
وغولين ،ال ينتميان إىل التيار اإلسالمي
نفسه ،فرئيس احلكومة التركية هو االبن
الروحي ألربكان وينتمي إىل التيار السياسي
مي ّلي غوروش (الرؤية الوطنية) ،بينما
ينتمي غولين إىل التيار املدين لرجل الدين
الكردي سعيد النورسي ( 1887ـ .)1960
وتدعو احلركة النورسية إىل التصوف وإىل
عدم التدخل يف السياسة 6.ومع أن هذين
التيارين "اإلسالميين" ال يتشاركان تمام ًا
َ
الفلسفة السياسية واالجتماعية نفسها ،إ ّ
ال إن
لديهما قاسمين مشتركين :إنهما ليبراليان
جداً فيما يخص االقتصاد ،وحمافظان
على الصعيد االجتماعي" .اجلماعة اجلديدة
مكملين لبعضهما
واحلزب احلاكم يبدوان ّ
البعض ،فاألوىل تمتلك السلطة الروحية،
والثاين يمتلك السلطة السياسية 7".وعندما
حاول اجليش يف سنة  2007زعزعة استقرار
حكومة حزب العدالة والتنمية شكّل الطرفان
حتالف ًا غير رسمي مكّن احلزب من خوض
8
املعركة مع اجليش.
ويتجلى التباعد بين الطرفين على
مستويين ،فداخلي ًا تأخذ احلركة الغولينية
على حزب العدالة والتنمية خطابه اإلسالمي
واألخالقي الفاقع ،بينما يتبنى غولين طريق
للحض على اإلسالم احملافظ .وهكذا،
اإلقناع
ّ
فإن االعتقاالت التي جرت يف إطار القضية
ضد العسكريين ،وطاولت صحافيين منتقدين
جلماعة غولين ،فضحت قصوراً ديمقراطي ًا
جلي ًا يف تركيا ،وكشفت تعقيدات اللعبة

السياسية الداخلية التي ال تكون جماعة
غولين فيها جمرد حليف حلزب العدالة
والتنمية .وبعد ذلك يف سنة  2012حاولت
اجلماعة النيل من حقان فيدان رئيس جهاز
االستخبارات التركية 9،وهو الهيئة احلكومية
التي تعذّر على اجلماعة التغلغل فيها .كما
أن اجلماعة ال تتفق مع احلكومة بشأن إدارة
امللف الكردي ،وعملية التفاوض مع االحتاد
األوروبي ،والعالقات مع إسرائيل (استنكرت
اجلماعة إرسال أسطول مايف مرمرة يف
سنة  ،2010وشددت على ضرورة استمرار
العالقات املمتازة مع إسرائيل) ،وبشأن
املواقف التركية إزاء ليبيا وسورية ومصر.
وليس من قبيل املصادفة أن حكومة حزب
العدالة والتنمية حاولت يف تشرين األول /
تمرر عبر البرملان قانون ًا
أكتوبر  2012أن ّ
لتقديم موعد االنتخابات البلدية التي كان
قد تقرر إجراؤها يف آذار  /مارس ،2014
إىل تشرين األول  /أكتوبر  10 .2013فنظراً
إىل الفترة القصيرة التي تفصل االنتخابات
البلدية عن االنتخابات الرئاسية يف صيف
سنة  ،2014ارتأى رئيس احلكومة أن تقديم
موعد االستحقاق األول سيعطيه الفرصة،
يف حال اإلخفاق أو الفوز الضعيف ،إلعادة
حساباته السياسية فيما يخص االستحقاق
الرئاسي .وما أثار القلق هو أن هذا القانون
مل يمر ألنه مل يحصل على النصاب الكايف
املطلوب وهو ثلثا النواب.
وشكّل قرار احلكومة التركية يف تشرين
الثاين  /نوفمبر املاضي إغالق املدارس
التحضيرية اخلاصة التي ُت ِع ّد المتحانات
القبول يف اجلامعات ( لدى غولين 4000
مدرسة حتضيرية تقريب ًا يف تركيا تشكل
مصدراً مالي ًا معتبراً) 11،بداي َة التباعد الذي
حتول إىل نزاع مفتوح مع اجلماعة.
ّ
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تص ّدع املعسكر اإلسالمي

أطلق القضاء التركي يف  17كانون
األول  /ديسمبر  2013عملية أمنية كبيرة
داخل أوساط حزب العدالة والتنمية ،تم
بموجبها توقيف أبناء عدة وزراء بتهم
الفساد (ق ّدم هؤالء الوزراء استقاالتهم
الحق ًا) ،األمر الذي يدل على نزاع مفتوح
(مع تغطية إعالمية واسعة) ،ذلك بأنها املرة
األوىل التي يعلن فيها رئيس احلكومة على
املأل أن مؤامرة كبيرة حتاك ضده من جانب
غولين ،داعي ًا األخير إىل التوقف عن التدخل
12
يف احلياة السياسية التركية.
ومثلما أظهرت أحداث غيزي بارك ،فإن
االستقطاب التقليدي كماليون  /حزب
العدالة والتنمية مل يعد له معنى ،كما أن
املعسكر اإلسالمي أردوغان  /غولين
تص ّدع ،وحلّ مكانه تشكيل سياسي جديد.
ونظراً إىل الهزات الكثيرة التي تتعرض
لها حالي ًا السياسة التركية ،فإنه يبدو من
املبكر التكهن بمالمح هذا التشكيل ونقاط
ارتكازه.
األمر املؤكد ،يف املقابل ،هو أن حزب
العدالة والتنمية يحاول سريع ًا استعادة
السيطرة على الوضع يف ظل شعوره باخلطر
احملدق به .وكي يحتفظ بالسلطة ويكبح
االنشقاقات واملعارضة الداخلية ،فإنه يقوم
بسلسلة من اإلصالحات ذات الداللة يف
دولة ما زالت تعاين قصوراً يف الفصل بين
السلطات ،ويف حرية التعبير.
ورداً على حملة االعتقاالت التي اعتبرها
احلزب احلاكم جائرة وع ّد نفسه ضحية
لها ،فإنه جلأ إىل إقالة نحو مئة من رجال
(ونقل آخرين) ،معتبراً أن
الشرطة والقضاة
ِ
خمترقان من قبل حركة
القضاء والشرطة
َ
غولين .ويف خطوة الحقة شرع هذا احلزب
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يف إعادة هيكلة اجمللس األعلى للقضاء
وامل ّدعين العامين 13،على الرغم من اكتساب
األخير نوع ًا من االستقاللية منذ عامين.
ويجدر التذكير هنا ،بأن املدعي العام
زكريا أوز هو نفسه الذي تم تكليفه بقضية
إيرغينيكون 14،مع أنه قريب من جماعة
غولين.
يف الوقت ذاته ،ولعلها من مفارقات
السياسة الداخلية التركية" ،أكد وزير
العدل السابق بكير بوزداغ ،يف  29كانون
األول  /ديسمبر  ،2014أنه ربما يقدم على
خطوة ملراجعة قرارات بعض احملاكمات
التي أدت إىل اإلدانة 'الظاملة' لعسكريين
(احملاكمات الكبرى ضد اجليش مثل
مستحضراً مناورات
إيرغينيكون وباليوز)،
ِ
تقوم بها جمموعة متسللة إىل داخل السلك
القضائي (جماعة غولين) 15".وكان السؤال:
هل يغ ّير حزب العدالة والتنمية حتالفاته
مرة ُأخرى فيتقارب مع عدو األمس ،وفق
تسوية ما ،كي يعيد إىل معسكره حليف ًا ربما
تكون مساهمته مهمة يف مواجهة القضاء
والشرطة؟ وإذا اعتبرنا أن هذا التصريح
السابق ألوانه يجب أن يؤخذ بحذر ،فإن
فائدته أنه يذكّ رنا بكل جدارة بأن حماور
التحالفات يف هذه اللعبة السياسية الداخلية
متوازية وتتقاطع ،وهي يف حركة دائمة.
بعد ذلك أصدرت احلكومة قانون ًا مثيراً
توسع بموجبه صالحيات جهاز
للجدل ّ
االستخبارات التركية ( 23شباط  /فبراير)
قبل أن تتراجع وتقوم بتأجيله .وأصدرت
كذلك قانون ًا آخر يق ّيد حرية استخدام
اإلنترنت ( 25شباط  /فبراير) 16.فهذا
القانون يجيز إلدارة االتصاالت حجب أي
موقع يف اإلنترنت يتضمن حمتوى مريب ًا
خالل أربع ساعات من إنشائه من دون
القيام بأي إجراء قضائي مسبق.
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ويشي تزامن هذه القرارات الثالثة
بارتباك احلزب الذي سعى ،وظهره إىل
احلائط ،إلعادة تموضعه سريع ًا قبل
االنتخابات البلدية التي جرت يف نهاية
آذار  /مارس املاضي .وموافقة الرئيس
السابق عبد الله غول على القوانين الثالثة،
لكن مع بعض التحفظات 17،أمر له دالالته
القوية ،ويشير إىل التباينات املوجودة
ضمن صفوف احلزب احلاكم الذي ُيظهر
أكثر فأكثر عدم قدرته على التحدث بصوت
واحد.
إن احلرب املفتوحة بين أردوغان
وغولين تتواصل بال هوادة .ففي 24
شباط  /فبراير  2014قامت الشرطة
بتسريب تسجيل ملكاملة هاتفية بين رئيس
احلكومة وأحد أبنائه (وكانت تتعلق بإخفاء
أموال) ،وبعدها بأربعة أيام أقر البرملان
18
إغالق املدارس التحضيرية اخلاصة.
أن تكون تلك املكاملة الهاتفية مؤامرة
ضد أردوغان (كما يؤكد هو) 19،أو ال تكون،
ليس أمراً مهم ًا بحد ذاته ،فاألمر يف جميع
يشوه صورة احلزب احلاكم .لكن
األحوال
ّ
هذا الوضع السياسي املعقّد ُيخبرنا أن
هيمنة حزب العدالة والتنمية ،ربما لن
تكون سوى مرحلة استثنائية يف تاريخ
تركيا احلديثة 20.فإذا كان البعض يؤكد أن
الكمالية مل تكن سوى مرحلة استثنائية يف
تاريخ تركيا احلديثة ،فكيف ال نرى يف عهد
حزب العدالة والتنمية استثناء أيض ًا ،عندما
يبدو جلي ًا أننا أمام معضلة تركيا املزمنة،
وهي عدم االستقرار الداخلي؟

مستقبل حزب العدالة والتنمية

على أي حال ،سيكون من السابق
ألوانه التكهن يف الوقت احلاضر بشأن
املستقبل السياسي حلزب العدالة والتنمية،

والسبب الرئيسي يف ذلك هو عدم وجود
أي حزب سياسي تركي يمكن أن يشكل
ال حقيقي ًا من احلزب اإلسالمي احلاكم.
بدي ً
فعلى الرغم من أن حزب الشعب اجلمهوري
يتوىل مهمة املعارض املنهجي لسياسة
احلكومة التركية ،فإنه ال يمتلك يف املقابل
ال مهم ًا يف
برناجم ًا حقيقي ًا ،وال يمثّل ثق ً
تمخضت
البرملان ( %25من املقاعد) .وقد ّ
االنتخابات البلدية والرئاسية األخيرة عن
فوز حزب العدالة والتنمية ،وكانت بمثابة
تصويت على الثقة ،يف الوقت الذي يتبين
من السلوك العام للناخبين أنهم تعاملوا
مع موضوعات الفساد التي أثارها غولين
بصفتها حماوالت لزعزعة االستقرار،
وتندرج ضمن إطار النزاع على السلطة،
األمر الذي فتح اجملال أمام رئيس احلكومة
التركية للفوز يف االنتخابات الرئاسية يف
الصيف املاضي.
لكن يف جميع األحوال ،فإن الفوز يف
االنتخابات لن يحلّ مشكلة حزب العدالة
والتنمية (الذي ال يزال راسخ ًا بقوة).
فاالضطراب السياسي احلايل ُينذر بفترة
طويلة من التوتر واالستقطاب يف احلياة
السياسية التركية ،وإذا كان احلزب قد أقدم
للتو على إصالحات قضائية وأمنية ،فإنه
سبق أن أجرى ،اعتباراً من سنة ،2007
إصالحات على الصعيد التربوي الذي كان
حمتكراً من الكمالية .كما أن انتخاب
يعتبره
َ
عبدالله غول ثم رجب طيب أردوغان رئيس ًا
للجمهورية "دمج" السلطتين التشريعية
والتنفيذية (الرئيس أحمد جندت سيزر الذي
كان قبله ،كان كمالي ًا) ،األمر الذي سمح
حلزب العدالة والتنمية باملضي ،ومن دون
معارضة فعلية ،يف عملية إعادة هيكلة
املؤسسات .وبما أن الرئيس هو الذي
يسمي أعضاء جملس التعليم العايل ،فقد
ّ

تركيا :نحو تشكيل سياسي جديد

قام احلزب بتعيين أشخاص فيه مقربين
منه سوسيولوجي ًا .وطبع ًا تكرر األمر
بالنسبة إىل رؤساء اجلامعات الذين يع ّينهم
رئيس اجلمهورية 21.كما قامت احلكومة
بإقرار قانون لزيادة احلصص الدينية يف
املدارس .إن إعادة هندسة اجملال التربوي
مل تسفر عن توتر العالقات مع األوساط
العلمانية وبعض اجلامعات فحسب ،بل
أ ّدت أيض ًا إىل احتكاكات بين حزب العدالة
والتنمية وجمعية الصناعيين ورجال
األعمال األتراك (توسياد) 22النافذة .وكانت
احلكومة تدرس مشروع قانون إلعادة
هيكلة املعهد التركي للفنون (توساك).
ووفق ًا لبعض الفنانين فإن هذا القانون
سيؤدي إىل إغالق نحو خمسين معهداً فني ًا
23
عام ًا.
واحلصيلة أن هذه التغييرات على جميع
الصعد يف احلياة السياسية التركية ،وإن
ّ
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كانت على أش ّدها يف الوقت الراهن ،تس ّببت
أيض ًا بالقطيعة بين حزب العدالة والتنمية،
وبين مكونات أساسية يف اجملتمع .فمع
جناحاته االنتخابية دخل احلزب منطقة
شائكة نتيجة تغييب احللول الوسط ،وعدم
األخذ بعين االعتبار قطاعات من اجملتمع
املدين (ويلقي اللوم يف ذلك على اإلدارات
وجراء التشابكات
السياسية السابقة)،
ّ
السياسية الداخلية احلالية وتشعباتها
الكثيرة ،واستراتيجيات التحالف املتغيرة،
وكذلك الوضع االقتصادي املتردي 24،وهي
أمور كلها تدفع إىل التفكير يف أن وقت
التسويات حان بالنسبة إىل احلزب احلاكم.
لكن يف الوقت عينه ،فإن التراجع بالنسبة
إىل آلة اندفعت بعيداً إىل األمام ،ربما ُي َف َّسر
على أنه إشارة ضعف ،ويش ِّكل ضربة مل
يسبق لها مثيل للحزب التركي الذي كان
األطول عمراً يف السلطة.
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