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امللخص:
يعتلي حزب العدالة والتنمية الرتكي منذ عام 2002 السلطَة السياسية يف تركيا، ويُعّد من أجنح 
األحزاب السياسية يف الدول اإلسالمية وأكثرها تنظيماً. وميتاز هذا احلزب بتقدميه الدائم األفكار 
اجلديدة والربامج املبتكرة واالعتناء ابألوساط الشبابية الرتكية؛ وهذا ما جيعله خمتلفاً ابملقارنة مع سائر 

األحزاب السياسّية الرتكّية، القومّية منها والعلمانّية.
يتأّلف حزب العدالة والتنمية من الناحية التنظيمية من أقسام خمتلفة، وأن إحدى هذه األقسام 
هو قسم "إدارة األحباث والتنمية". ومن املهام الرئيسة اليت يؤّديها هذا القسم هو أتسيس وإدارة 
"أكادميية السياسة" اليت أنشأها يف السنوات العشر األخرية يف تركيا، وأن هذه األكادميية هي عبارة 
فيها،  املشاركة  األتراك  املواطني  وسائر  احلزب  أعضاء  وإبمكان  األمد،  قصرية  تدريبية  دورة  عن 
الدين، وقد شارك يف هذه  االجتماع ومن مثَّ  السياسة واالقتصاد وعلم  يف  فيها دروساً  ويتلّقون 

الدورات التدريبية حّت اآلن عشرة آالف شخص من املواطني االعتياديي وخترّجوا منها.
تعمل أكادميية السياسة على حتقيق مجلٍة من األهداف االسرتاتيجية، أمّهها تعزيز السلطة من 
طريق التواصل اجلاد مع األطراف كّلها يف اجملتمع الرتكي، ورصد النخبة واستقطاهبا، والبحث عن 
الطاقات الشبابية الراغبة ابالنضمام إىل النشاطات احلزبية، وإجياد تغيري يف املناخ الفكري السائد يف 
اجملتمع وَسْوقه حنو القَيم اليت يتوخاها احلزب، وخلق لغٍة مشرتكة بي أعضاء احلزب، وتنمية املستوى 
الفكري لديهم، وخلق االنسجام والتنسيق على املستوى الداخلي للحزب، ومن مثَّ احلصول على 

املوقع املهيمن يف املناخ الفكري السائد يف اجملال العام الرتكي.

االكتساب الحزبي لدى )العدالة والتنمية( التركي 
 دور »أكاديمية السياسة«

جابر عاشوري *

*  ابحث إيراين مقيم يف تركيا.
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املقّدمة
إسالمّية  هبويٍّة  مؤثّراً  سياسياً  طرفاً  وبصفته  الناجح،  أبدائه  والتنمية"  العدالة  "حزب  استطاع 
حمافظة، ويف دولٍة ذات أغلبية مسلمة يسودها قانون علماين، ومبنّية على أفكاٍر علمانّية، أْن خيلق 
حراكاً فكرايً متعدداً، وأن يقّدم أمنوذجاً ُيتذى يف بعض األوساط األكادميية والفكرية يف الدول 
اإلسالمية)1(. فضاًل عن أنّه ترك أثراً مباشراً يف العامل اإلسالمي، ودفع ببعض األحزاب اإلسالمية 
يف بعض الدول إىل أن تُعيد النظر يف أيديولوجيتها ويف تنظيمها احلزيب، وأن تتبع أداء حزب العدالة 

والتنمية الرتكي)2(.
وعلى أعقاب أحداث الربيع العريب بذل حزب العدالة والتنمية جهداً كبرياً للتأثري على األحزاب 
اإلسالمية يف الدول اليت ختوض االنقالابت السياسية، وأن األمنوذج األبرز واألوضح الذي يؤّكد 
املصري  احلرية والعدالة"  لـ"حزب  املشورة  تقدمي  والتنمية يف  العدالة  ذلك جنده يف مساعي حزب 

القريب من حراك اإلخوان املسلمي)3(.

1- يُنظر على سبيل املثال:
Nasr, S.V.R., 2009. The rise of Islamic capitalism: Why the new Muslim middle 
class is the key to defeating extremism. Free Press; Nasr, S.V.R., 2005. The Rise 
of” Muslim Democracy”. Journal of Democracy, 16(2), pp.13-27.
Khatib, I. and Ghanem, A.A., 2018. Diffusion in the Arab World: Turkey and Iran as 
Models of Emulation on the Eve of the ‘Arab Spring’. Insight Turkey, 20(2), pp.223-250.
2 -Khatib, I. and Ghanem, A.A., 2018. Diffusion in the Arab World: Turkey 
and Iran as Models of Emulation on the Eve of the ‘Arab Spring’. Insight 
Turkey, 20(2), pp.223-250.
3 -Bekaroğlu, E.A., 2016. Justice and Development Party and Muslim Brotherhood 
in the “Arab Spring”: A Failed Post-Islamist Interaction to Transform the Middle 
East. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1); Altunişik, M.B., 
2014. Turkey as an ‘emerging donor’and the Arab uprisings. Mediterranean 
Politics, 19(3), pp.333-350.; Freedom and Justice Party seeks election advice 
from Turkey’s ruling party, https://www.egyptindependent.com/freedom-and-
justice-party-seeks-election-advice-turkeys-ruling-party/ (November 18, 2011)

وللمقارنة بي "حزب العدالة والتنمية" و"اخوان املسلمي" يف مصر يُنَظر:
Köni, Hakan, and Ensar Nişancı. “Comparing the Justice and Development Party with 
the Political Experience of the Muslim Brothers in Egypt.” (2016). Balkan Journal of 
Social sciences, 5:9 (2016) 217-228.
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وعلى الرغم من أّن مسألة نشوء "حزب العدالة والتنمية" ومنّوه وأيديولوجيته ونشاطه مْل ختضع 
لكثرٍي من األحباث والدارسات، وأن أغلب الدراسات تتناول هيكلية هذا احلزب وبُنيته)4(، ولكن ال 
توَجد دراسة مستقّلة حّت اآلن لتتناول أهم برانمج تعليمي ينّفذه هذا احلزب الذي يتمّثل بـ"أكادميية 
السياسة")5(، وهي عبارة عن دورة تدريبية قصرية خمصصة لألعضاء احلزبيي ولكل املواطني األتراك، 
إذ تُعّد أهّم وسيلة للتواصل بي قيادة احلزب والنخبة العلمية والثقافية، ويف الوقت نفسه تُعّد خطوة 
قّل مثيُلها يف اجملال احلزيب يف سائر الدول؛ وهبذا يكون هذا املقال مبنزلة أّول دراسة تتناول هذا 

املوضوع.
أما البحث املقدم فيبدأ بتعريف إمجايل عن »حزب العدالة والتنمية«، ومثّ أييت التعريف هبيكلية 
الدراسية  إدارته، واملواد  ينساق احلديث إىل أتريخ هذا احلزب، وطريقة  احلزب وتنظيمه، ومن مثّ 
للحديث عن دور هذه  البحث خُيصص  األخري من  والقسم  السياسية«،  املعتمدة يف »أكادميية 

األكادميية يف السياسة الرتكية واجملتمع الرتكي.
قضااي عاّمة عن حزب العدالة والتنمية

الدول  يف  أتثرياً  وأكثرها  احلالية،  السياسية  األحزاب  أهم  من  والتنمية«  العدالة  »حزب  يُعّد 
اإلسالمية، إذ يُهيمن منذ عام 2002 على السلطة يف تركيا يف أعلى مستوايهتا، من قبيل رائسة 
اجلمهورية، ورائسة الوزراء، والربملان، واجملالس احمللية، ودوائر البلدية يف املدن الرتكية املهّمة. ويقّدم 
هذا احلزب يف أغلب هذه اجملاالت واملهام أداًء مقبواًل، ويبدو أنّه سيستمر يف السنوات املقبلة، 

ويكون من الالعبي األساسيي يف الساحة السياسية الرتكية)6(.
يف  وحتديداً  عاماً،   17 قبل  أردوغان  طيب  رجب  بزعامة  والتنمية«  العدالة  »حزب  أتسس 

4- منها:
Hale, W. and Ozbudun, E., 2009. Islamism, democracy and liberalism in Turkey: 
The case of the AKP. Routledge, chapter 4; Ergun Özbudun (2006) From Political 
Islam to Conservative Democracy: The Case of the Justice and Development 
Party in Turkey, South European Society & Politics, 11:3-4,
5 -Siyaset Akademisi

6- وللمزيد من املعلومات عن هذا احلزب يُنظر:
Cizre, Ü. ed., 2008. Secular and Islamic politics in Turkey: The making of 
the Justice and Development Party. Routledge., Yavuz, M.H. ed., 2006. The 
Emergence of a New Turkey: Islam, Democracy, and the AK Parti. University 
of Utah Press.
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17 آب من سنة 2001. واعتقد كثري من املراقبي أبن فوز هذا احلزب يف سنة 2002 هو 
»زلزال سياسي« ضرب السياسة الرتكية)7(. وإن الكثري من األعضاء املؤسسي هلذا احلزب كانوا 
لـ«حزب  ينتمون  منهم كانوا  وآخرون   ،»Fazilet Partisi-الرتكي الفضيلة  لـ»حزب  ينتمون 
 ،»Doğru Yol Partisi-ولـ»حزب الطريق القومي ،»Anavatan Partisi-الوطن األم

وهنالك بعض املستقلي أيضاً قد شاركوا يف أتسيس هذا احلزب. 
لقد شهد هذا احلزب طوال السنوات املاضية تغيريات أيديولوجية وهيكلية متعددة، وإن القياديي 
فيه -ابستثناء أردوغان- تراوحوا بي الصعود والنزول يف تويّل املناصب احلزبية. أّما يف الوقت احلاضر 
فإن األوفياء لرجب طّيب أردوغان فقط يتولون املناصب واملهام الرئيسة يف هذا احلزب. وبعبارٍة 
أخرى: كّل من كان على خالٍف مع أردوغان طوال السنوات املاضية أُقصَي عن تويّل املناصب 
العدالة  ووالًء ألردوغان. ومع ذلك جند حزب  تناغماً  أكثر  أفراد  املناصب  وتوىّل هذه  القيادية، 
والتنمية قد حافظ على انسجامه ووحدته، وقد فاز يف أغلب الدورات االنتخابية اليت خاضها منذ 

2002 وإىل اآلن.
يتوىّل حزب العدالة والتنمية يف الوقت احلاضر مناصب قيادية وتنفيذية عّدة يف احلكومة الرتكية، 
مثل رائسة اجلمهورية، وأغلبية املقاعد الربملانية و18 دائرة من دوائر البلدية، و30 بلدية يف املدن 
الرتكية الكبرية، فضاًل عن أن ما يقارب عشرة ماليي من املواطني األتراك ينتمون إىل هذا احلزب 
ومنضّمي إليه رمسيًا)8(. ويعرّب النّقاد واملراقبون عن األيديولوجيا احلزبية لدى هذا احلزب ابلسياسة 
احملافظة االجتماعية واحملافظة القومية، والشعبويّة اليمينية، والليربالية االقتصادية والعثمانية اجلديدة، 

ويصّنفون احلزب ضمن التيار اليميين.
هذا  لدى  احملافظة  الدميقراطّية  اهلويّة  تناولت  اليت  الدراسات  من  من وجود كثرٍي  الرغم  وعلى 
احلزب)9( ومع حتّدث حمللي سياسيي آخرين عن تبعية هذا احلزب للتيارات الليربالية احلديثة يف 
والقيادة  الداخلية  التنظيمي، واهليكلية  اجلانب  تناولت  ما جند دراسة مستقلة  العامل، ولكن اندراً 
7- Çitak, Z. and Tür, Ö., 2008. Women between tradition and change: The justice and 
development party experience in Turkey. Middle Eastern Studies, 44(3), pp.455.
8- http://www.yargitaycb.gov.tr/sayfa/faaliyette-olan-siyasi-partiler/1095

9- على سبيل املثال يُنظر هذا الكتاب:
Cizre, Ü. ed., 2008. Secular and Islamic politics in Turkey: The making of the 
Justice and Development Party. Routledge.
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واالسرتاتيجية لدى هذا احلزب)10(. مع ذلك جند دراسة مهّمة يف هذا اجملال، عنواهنا: )السياسة 
الرتكي:  للباحث  القيادة(  واسرتاتيجية  البقاء  حتدايت   .. والتنمية  العدالة  حزب  وصعود  الرتكية 
»آردا جان کومباراجي ابشي"، إذ تناول اهليكلية والتنظيم الداخلي هلذا احلزب، وطبيعة أنشطته 
احلزبية)11(. إذ يعتمد كومباراجي ابشي على أفكار الباحث اإليطايل )آجنليو ابن بيانشتو( يف كتابه 
)املؤسسة والسلطة()12(، ليوّضح أبن هذا احلزب على مدى السنوات األخرية -ويف أثناء مواجهته 
خمتلف األحداث- قد انتقل من مرحلة )النظام املتضامن()13( إىل مرحلة )نظام املصاحل()14(، )15(. 
فتّياً  يُعد حزابً  أنّه  الرغم من  الرتكي -على  والتنمية  العدالة  أن حزب  ويرى "كومباراجي ابشي" 
ابملقارنة مع سائر األحزاب السياسية الرتكية- لكّنه استطاع أن يقق تقّدماً ملحوظاً يف التنظيم 
يتوزّع بنحٍو  الباحث-  املنضبط -حبسب رأي هذا  التنظيم احلزيب  واملأسسة واالنتشار، وأن هذا 
متناسق ومنسجم يف كّل أحناء تركيا، حمققاً مظّلة إدارية ينضوي حتتها القادة، واملسؤولي، وسائر 

املوارد، واإلمكاانت يف كل املستوايت واجملاالت حتقيقاً حلالة االنسجام داخل احلزب)16(.
إن مسألة انضمام أفراد من أوساٍط شّت إىل هيكلية احلزب، وكذلك مسألة العالقة املنتظمة مع 
أوساط اجملتمع الرتكي، ميكن أن نعّدها من أبرز السمات اليت ميتاز هبا حزب العدالة والتنمية؛ ومن 
جانٍب آَخر هي من أهم التحدايت واملشكالت اليت تواجهها األحزاب العلمانية يف هذا البلد. 
وبعبارٍة أخرى: تُعّد هذه السمة ضمن املمّيزات الدائمية املتوافرة لدى األحزاب اإلسالمية، وهي 
عالقتها وتواصلها مع اجلماهري وخمتلف األوساط الشعبية يف اجملتمع الرتكي. لقد جرى تداول هذه 
القضية ألّول مرّة لدى )حزب الرفاهية(، وعند حتّوله إىل )حزٍب مجاهريي( ميتاز ابنسجام اجتماعي.

10- Cihan Tugal, Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to 
Capitalism (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2009).
11- Kumbaracibasi, A.C., 2009. Turkish Politics and the Rise of the AKP: 
Dilemmas of institutionalization and leadership strategy. Routledge.
12- Angelo Panebianco, Political Parties: Organization and Power (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988).
13- System of solidarity.
14- System of interests.
15- Kumbaracibasi, A.C., 2009. Turkish Politics and the Rise of the AKP: 
Dilemmas of institutionalization and leadership strategy. Routledge, p. 12.
16- Kumbaracibasi, A.C., 2009. Turkish Politics and the Rise of the AKP: 
Dilemmas of institutionalization and leadership strategy. Routledge, Chapter 7.
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اجلمعيات،  طريق  من  وتنظمهم  وأنصارها  مجاهريها  الرتكية  اإلسالمية  األحزاب  تستقطب   
والنقاابت، والصحف، واجملالت، ودور النشرن واحملطّات اإلذاعية، والقنوات التلفزيونية، ودور القرآن 
الالصفّية، وكذلك من  التدريبية  الداخلية لطلبة اجلامعات واملدارس، والدورات  الكرمي، واألقسام 
طريق نقابة التجارة اإلسالمية HAK-I، ونقابة التّجار املسلمي )MÜSİAD(، والشركات 
القابضة )Holding Company(، وكذلك التجمعات الصوفية والدينية واملذهبية)17(. ولبيان 
مناذج من العالقة الثنائية بي األحزاب اإلسالمية مع األوساط االجتماعية الرتكية، ميكن اإلشارة إىل 
الندوات واجللسات اليت أقامها )حزب الرفاهية(، على أهّنا اخلطوة األوىل لتعليم أصول وقواعد قيادة 
احلزب، ومهارات النشاط السياسي)18(. تُعّد هذه الربامج التعليمية برامج لداخل احلزب وخارجه، 

وقد متّخض عنها الحقاً )حزب العدالة والتنمية( الذي عمد إىل أتسيس )أكادميية السياسة(.
وفيما خيّص أمنوذج )أكادميية السياسة( التابعة حلزب العدالة والتنمية -موضوع حبثنا- جند حزابً 
بنزعٍة إسالمية حمافظة يعتمد التقنية والعلوم احلديثة اليت تكون الفتة وجاذبة لعامة الناس، ووالسيما 
األوساط الشبابية، ويقّدم بذلك برامج تعليمية هلا صلة وثيقة مع كّل األفراد واألوساط االجتماعية.
ويرى املتخصصون يف هيكلية األحزاب والنشاطات احلزبية أن احلفاظ على مجهور املصّوتي 
هو الشرط األساس واجلوهري لتحيق استقالل األحزاب بصفتها )مؤسسة(؛ وهبذا يكون التواصل 
املستمر مع اجملال العام والرأي العام من ضمن األهداف الرئيسة ألّي حزب، والسيما حزب العدالة 

والتنمية.
وفضاًل عن ذلك فإن هذا احلزب يتاج إىل أن يكون على تواصل دائم مع أعضائه، ولـّما كان 
17- Hale, W. and Ozbudun, E., 2009. Islamism, democracy and liberalism in 
Turkey: The case of the AKP, Routledge.
18- White, Jenny B., Islamist Mobilization inTurkey: A Study in Vernacular 
Politics (Seattle and London, University of Washington Press, 2002), p. 19 

لالطالع على التنظيم االجتماعي لألحزاب اإلسالمية الرتكية ينظر:
Hale, W. and Ozbudun, E., 2009. Islamism, democracy and liberalism in Turkey: 
The case of the AKP. Routledge, Tuğal, C.Z., 2006. The appeal of Islamic politics: 
ritual and dialogue in a poor district of Turkey. The Sociological Quarterly, 47(2), 
pp.247-9.

وينظر أيضاً:
See also Yeşim Arat, Political Islam in Turkey and Women’s Organizations 
(Istanbul, TESEV, 1999).
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أعضاء هذا احلزب يشّكلون ثُــْمـَن الشعب الرتكي، ولــّما كان هناك عشرات اآلالف من الناشطي 
الوعي  لتنمية  التدريبية  الدورات  من  جمموعة  توفري  مسألة  فستكون  احلزب،  هذا  هيكلية  داخل 
السياسي واالقتصادي والثقايف حاجة ملّحة لدى هذا احلزب. ولكّن هذا األمر يواجه حتدَيي: ففي 
الوهلة األوىل جند أتريخ جتارب هذه األحزاب السياسية غري مدّون بنحٍو دقيق؛ وهبذا عجزت عن 
اجياد التواصل املستمر مع مجهور املصّوتي. أّما التحّدي اآلخر فقد خيّص قدرة األحزاب الرتكية 
على التفاوض مع املؤسسات اليت تستطيع بقراراهتا أن ختلق األخطار واألزمات لكيان األحزاب 
السياسية)19(. ومن جانٍب آخر جيب االلتفات إىل أن حزب العدالة والتنمية ياول أن يقّدم نفسه 
على أنّه احلزب املرغوب به لدى كّل الناخبي األتراك؛ ولذلك يكون استعراض القضااي العلمية 
احلديثة والتقنية من خالل قادة هذا احلزب من ضمن الربامج واخلطط اجلاّدة لرتويج نشاطات احلزب 

وحتسي صورته ومُسعته.
اهليكلية واملكاتب واألقسام

يُعّد حزب العدالة والتنمية من انحية التنظيم واهليكل الداخلي من أفضل األحزاب السياسية يف 
أتريخ تركيا السياسي، ومن أحسنها تنظيماً وانسجاماً، وأن اهليكل التأرخيي املنتظم هلذا احلزب يُعّد 
من أفضل النماذج احلزبية يف الدول اإلسالمية وحّت األوروبية. وهلذا احلزب )951( مقراً حزبياً 
نشطاً يف كّل احملافظات الرتكية البالغة )81( حمافظة، ويف كّل حمافظة توَجد جلنة تنسيقية وتنفيذية 
وجلنة إدارية وقسم خاص للشؤون النسوية، وقسم للشباب، وجلنة انضباطية، وجلنة دميقراطية داخلية 

وجلنة للتحكيم.
ولكن العقل املدبّر لكّل هذه املقاّر احلزبية الفرعية هو املقر املركزي للحزب الذي يقع يف أنقرة. 
وتقع الدوائر واملكاتب واللجان الرئيسة هلذا احلزب يف مقرّه الرئيس والكبري، إذ يقع مكتب األمي 
العام ومكاتب املعاوني. وتتمّثل إحدى هذه املكاتب مبكتب معاون األمي العام للشؤون البحثية 
والتنموية، فثّمة مدير هلذا املكتب، مع سبعة من املعاوني، وعدد كثري من املوظفي. وإن أتسيس 
مثل هذا املكتب يف حزب العدالة والتنمية يؤّكد اهتمام هذا احلزب برعاية املواصفات املعتمدة لدى 
العاملية والدولية اليت هتتّم كثرياً مبسألة )األحباث والتنمية()20(، اليت تعّدها  املؤسسات واملنظمات 

19- Cemil Boyraz (2010) Turkish Politics and the Rise of the AKP: Dilemmas of 
Institutionalization and Leadership Strategy, Turkish Studies, 11:2, p. 291.
20- Araştırma ve Gelişitirme Başkanlığı
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عنصراً رئيساً للنشاط احلزيب)21(.
الدراسات واألحباث  إجراء  مهّمة  والتنمية  األحباث  لشؤون  العام  األمي  معاون  يتوىّل مكتب 
اخلاّصة ابحلزب، وكّل ما له عالقة ابلتطّور وتقنية املعلومات )IT( واإلنرتنت، وكذلك توفري البُنية 
التعليمية  التحتية الالزمة لالستفادة منه إابن موسم االنتخاابت. وتقع عليه مهّمة تنظيم الربامج 
املقّررة ألعضاء احلزب يف خمتلف املستوايت وتنفيذها. فضاًل عن ذلك فإّن دراسة أجواء االنتخاابت 

ونتائجها ومراقبتها تقع على عاتق هذا القسم)22(.
أكادميية السياسة

ميكن أن نعد أكادميية السياسة من أهم املنجزات اليت حققها مكتب األحباث والتنمية يف حزب 
العدالة والتنمية.

إن أكادميية السياسة هي عنوان لدورة تدريبية وتعليمية يُقيمها حزب العدالة والتنمية منذ عشر 
سنوات يف كّل احملافظات الرتكية، وإن كّل النشطاء احلزبيي واملواطني األتراك يق هلم االنضمام 
واملشاركة يف هذه الدورة التدريبية القصرية، وأن يتلّقوا فيها دروساً يف العلوم السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والدينية.
لقد شارك حّت اآلن عشرات اآلالف من املواطني األتراك يف هذه الدورات، وختّرجوا منها، 

ويُعدُّ هذا النشاط أهم وسيلة للتواصل بي النخبة العلمية والثقافية، وقادة حزب العدالة والتنمية.
ويبّي التخطيط هلذه الدورات وتنفيذها على مستوى واسع، واستمرارها حّت اآلن اهتمام حزب 
العدالة والتنمية مبسألة التعليم)23(، وبعد مضّي عشر سنوات على إقامة هذه الدورات أعلنت قيادة 

21- لالطالع على أمهية قسم األحباث والتنمية يف املؤسسات احلديثة ينظر:
Ortega-Argiles, Raquel; Potters, Lesley; Vivarelli, Marco (2011). “R&D 
and productivity: testing sectoral peculiarities using micro data”. Empirical 
Economics. 41 (3): 817–839, Ortega-Argiles, Raquel; Piva, Mariacristina; 
Vivarelli, Marco (2011). “Productivity Gains from R&D Investment: Are High-
Tech Sectors Still Ahead?”. IZA Discussion Papers. IZA (5975): 1–22,
22- http://www.akpartiyenimahalle.org/ar-ge-baskanligi/.
23-https://www.akparti.org.tr/site/haberler/siyaset-akademisi-10.-yilini-
tamamliyor/104077#1.
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حزب العدالة والتنمية أهّنا ختطط إلقامتها للمواطني األتراك املقيمي يف الدول األجنبية)24(. وقد 
أّكد زعماء احلزب أبن هذه الدروس واحملاضرات أتتيان يف سياق حتقيق الربانمج الذي رمسه احلزب 

ملستقبل تركيا، وجيب استمرارها حّت سنة 2023.
ومثّة مقولة للرئيس الرتكي ولألمي العام حلزب العدالة والتنمية )رجب طّيب أردوغان( قد اختذهتا 
أكادميية السياسة شعاراً هلا؛ يقول أردوغان: )إن هدف التعليم جيب أن يكون تنشئة جيل ميتلك 
عقاًل وقلباً وذوقاً سليماً(. وقد أعلنت هذه األكادميية أيضاً أن أتسيس مثل هذه األكادميية واطالق 

هذا الربانمج كان حبسب توصيات أردوغان وتوجيهاته.
ويتبلور اهلدف الرمسي املعَلن لدى هذه األكادميية ابآليت:

- تعزيز العالقة بي الناخبي واحلزب،
- تعزيز الوعي االجتماعي ابلقضااي السياسية

- تعزيز معلومات املشاركي يف القضااي التأرخيية، ويف التأريخ السياسي، واالقتصادي، والسياسة 
اخلارجية.

بتعزيز سلطته إبجياد  يتمّثل  والتنمية  العدالة  األهم حلزب  اهلدف  أن  جّداً  الواضح  من  ولكن 
التوّصل اجلاد مع اجملتمع الرتكي، وكذلك استقطاب الكفاءات والتواصل مع خنبة البلد، والبحث 
عن الطاقات الشبابية الراغبة يف االنضمام للعمل احلزيب، واملشاركة يف تغيري املناخ الفكري السائد 
يف اجملتمع، وجعله مالئماً لتوجهات احلزب وعقائده، وخلق لغٍة مشرتكة بي أعضاء احلزب، وتعزيز 
املستوى الفكري بي األعضاء، وخلق مزيد من االنسجام والوائم يف داخل احلزب، واهليمنة على 

اجملال العام والرأي العام يف القضااي الفكرية، ويف جممل األوساط االجتماعية الرتكية.
أتسيس أكادميية السياسة

تعود فكرة أتسيس “أكادميية السياسة” إىل سنة 2007، فوقتِئٍذ كان حزب العدالة والتنمية 
يتوىّل مهام رائسة الوزراء، ورائسة اجلمهورية، والربملان، وأغلب البلدايت يف املدن الرتكية املهمة.

24- https://www.akparti.org.tr/site/haberler/siyaset-akademisine-katilmis-olmak-
ya-da-olmamak-bir-farklilik-olusturacak/85988#1.
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وقد بدأت برامج »أكادميية السياسة« رمسّياً يف شهر كانون الثاين( من سنة2008 (، وكان أّول 
املشاركي واملنضّمي إىل براجمه التعليمية والتدريبية هم أعضاء احلزب وقياداته، والسّيما أن إحدى 
الغاايت الرئيسة من اطالق هذا الربانمج وإنشاء هذه املؤسسة -حبسب ما أعلنه احلزب نفسه- 

هي: “خلق هويّة منّظمة ومؤسساتية، وترسيخ لغٍة مشرتكة بي أعضاء احلزب .”
يّق لكّل املواطني األتراك -من النساء والرجال- أن يشاركوا يف برامج أكادميية السياسة، وقّد 
كّونت النساء الرتكيات ثُلث املشاركي يف الدورة األخرية اليت أقيَمت يف سنة 2018؛ ويف هذه 
الدورة أيضاً بلغت نسبة املشاركي احلاصلي على شهادات جامعية 38% من كّل املشاركي، فيما 

بلغ معّدل أعمار املشاركي 36 سنة، وأن عمر أصغر مشارٍك يف الدورة األخرية يبلغ 32 سنة.
وكان أغلب املشاركي يف الدورة األوىل من حمافظة بورصة الرتكية، إذ بلغت أعدادهم )630( 
مشاركاً، وبعد عشر سنوات -أي يف دورة عام 2018(، أقامت أكادميية السياسية براجمها ألّول 
 ،)Şırnak  مرّة يف احملافظات النائية والقريبة من احلدود العراقية والسورية مثل حمافظة )شريانك
انضّم إىل هذه  و)هكاري Hakkâri(، و)قرقلرايلي Kırklareli(، و)موش Muş(، وقد 

الدورة )450( مواطناً من حمافظة شريانك ؛ وهذا يُعد عدداً الفتاً.
لقد شارك يف برامج أكادميية السياسة منذ أتسيسها يف 2008 وإىل اآلن )60( ألف متدّرب 
يف مثاين عشرة دورة أقيمت خالل هذه السنوات، وقد جنح فيها )25( ألفاً منهم، وحصلوا على 
شهادات خترّج، ولكن ال نعرف كم نسبة األفراد الذين شاركوا يف برامج أكادميية السياسة لغرض 

احلصول على الشهادة.
وال تشمل الدورات التدريبية املقامة احملافظات كاّفة، بل إّن بعضها خمصصة لبعض احملافظات 
فقط، فعلى سبيل املثال هناك )29( حمافظة تركية شهدت اقامة هذه الدورات ألّول مرّة يف عام 
2018، وهذا يعين أن )29( حمافظة تركية مل تشملها أّي دورٍة من دورات أكادميية السياسة قبل 

دورة عام 2018. 
احملافظات، كان  من  على جمموعٍة  وتوّزعوا  متدّرابً،   )6346( األخرية  الدورة  وقد شارك يف 

أكثرهم من بورصة، وأنقرة، وشريانك .
وألقى األمي العام حلزب العدالة والتنمية »رجب طّيب أردوغان” كلمة يف مراسيم افتتاح الدورة 
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الثامنة عشرة، وحتّدث عن جتربة أكادميية السياسة قائاًل: ال يوَجد يف عامل السياسة مشروع تعليمي 
يشابه أكادميية السياسة، ومل يتنبَّ أّي حزب سياسي مثل هذا املشروع؛ ألهّنم ال ينظرون للسياسة 
على أهّنا مدرسة، ولكّن حزب العدالة والتنمية قد أصبح مدرسة يف هذا اجملال. وكي نلفت أنظار 
شعبنا إىل السياسة، وكي نصنع سياسة واعية يف اجملاالت كافة، ومبساعدة اخلرباء واملتخصصي؛ 

أطلقنا هذا املشروع الذي أصبح أمنوذجاً ُيتذى لدى سائر األحزاب، ألننا حزب األوائل()25(. 
طريقة اإلدارة

تعلن أكادميية السياسة قُبيل الشروع بدوراهتا السنوية عن البدء بتسجيل األمساء، وتشرع الدورة 
التدريبية بعد مدٍة وجيزٍة من التسجيل، وتتضّمن الدورات دروساً تُلقى على حنو حماضرات صفّية 
وإلكرتونية من طريق اإلنرتنت، ويكون موعد احملاضرات يف عطلة هناية األسبوع، وحتديداً يف مساء 
يوَمي )السبت واألحد(، وإن التخرّج من هذه الدورات والنجاح فيها مرهوانن اباللتزام ابحلضور يف 

مواعيد احملاضرات، والنجاح يف االختبارات اليت جُترى يف هناية الدورة.
وتُلقى احملاضرات يف يوَمي من كّل أسبوع، وتستغرق 4 ساعات لكّل يوم، من الساعة 4 إىل 8 
مساًء، فضاًل عن أربع ساعات من احملاضرات اإللكرتونية اليت يتابعها املشارك من طريق االنرتنت، 
الدروس  من   %70 يشارك يف  الذي  املتدّرب  20 ساعة شهرايً،وإن  احملاضرات  ويكون جمموع 
واحملاضرات، وينجح يف االختبارات يستحق احلصول على شهادة التخرج، وتكون الشهادة على 
صنَفي: تسّمى الشهادة األوىل )شهادة املشاركة(، فيما ُتسّمى الشهادة الثانية )شهادة النجاح(؛ 
ومُتنح األخرية للمتدرّبي املتفوقي احلاصلي على درجات أعلى، وتُعطى للمتميزين يف الدورة السنوية 
املراتب )األوىل،  احمللّية للحزب. وُيكّرم احلاصلون على  القيادات  على مستوى احملافظة من لدن 
والتنمية  العدالة  العام حلزب  األمي  ومينحهم  أنقرة،  يف  تُقام  مبراسيم  تركيا  على  والثالثة(  والثانية، 
اجلوائز. ففي الدورة األخرية ُمنح احلائز على املرتبة األوىل على مستوى تركيا جهاز حاسوب حممول 
فئة )أبل ماك برو MacBook Pro(، وُمنح احلائز على املرتبة الثانية جهاز هاتف نقال فئة 
)آيفون إكس iPhone X(، فيما ُمنح احلائز على املرتبة الثالثة جهازاً لوحياً فئة )آي ابد برو 

.)iPad Pro

25- https://www.akparti.org.tr/site/haberler/cumhurbaskani-erdoganin-siyaset-
akademisi-acilisinda-yaptigi-konusmanin-met/98100#1
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وعلى من يرغب يف االنضمام إىل دورات أكادميية السياسة عليه أن يدفع مبلغاً من املال حلساب 
“حزب العدالة والتنمية”، وقد بلغت أجور املشاركة يف سنة 2018 )250( لرية، أي ما يعادل 
)45( دوالراً للمشارك الواحد. ويدفع املشاركون من ذوي االحتياجات اخلاصة ،والنساء ،والذين 

تكون أعمارهم بي 30-18 سنة مبلغاً أقل إذ عليهم دفع )100( لرية فقط)26(.
وتكون شروط املشاركة يف هذه الدورات كاآليت:

-أن يبلغ عمر املشارك 18 سنة.
-أن يكون مواطناً تركياً.

-أن يكون مؤمناً ابملشاركة الدميقراطية.
-أن يبدي رغبة ابلسياسة واالقتصاد.

-أن تكون لديه الرغبة يف توسيع عالقاته العامة.
-أن يكون راغباً يف توسيع معلوماته الشخصية.

يّق لكّل من املشاركي السابقي، وللذين سّجلوا يف دورات سابقة، أو الذين مَل ُيكملوا دورات 
سابقة أن يشاركوا يف دورات جديدة هبذه األكادميية.

املواد الدراسية، واملدرسون، واملديرين يف »أكادميية السياسة«:
تشتمل املواد الدراسية يف أكادميية السياسة على جمموعة متنوعة وكثرية من الدروس، وتتقّسم 
عّدة أقسام: فمنها ما تستهدف املهارات األساسية للمتدّرب، وتسعى إىل حتسينها، ومنها ما تعمل 
على تعزيز معلومات املتدّرب وتوسيع آفاقه ورؤاه، ومثّة دروس يف هذه األكادميية تتناول السياسات 
والربامج األساسية لدى حزب العدالة والتنمية، منها تغيري نظام احلكم يف تركيا يف رائسة الوزراء إىل 
النظام الرائسي، فقد ُخصص درٌس كامل هلذا املوضوع، وُتشرح من طريقه رؤية احلزب ووجهة نظره 

واستدالالته اليت دفعته إىل إرساء النظام الرائسي.
  وكما يتوّقع فإن هناك دروساً يف أكادميية السياسة حتتوي على نزعة ميينّية حمافظة، وتكون 

26- يبلغ احلّد األدىن للرواتب احلكومية يف تركيا يف سنة 2018 )1600 لرية(، وما يعادل 290 دوالراً.
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مواكبة ألهداف حزب العدالة والتنمية وبراجمه، وجيب االلتفات إىل أن أغلب هذه الدروس أدرجت 
يف الربانمج الدراسي يف أثناء الدورات األخرية، وإن هذه الدروس كانت غائبة عن الدورات األوىل 

ويف بداايت أتسيس أكادميية السياسة.
لقد أضيفت يف الدورات األخرية أبكادميية السياسية دروس مثل: استعمال شبكات التواصل 
االجتماعي، والبُنية االجتماعية لنظام األسرة، ودروٌس يف العرفان والثقافة العرفانية)27(. وفيما أييت 

مناذج من عنواانت هذه املواد الدراسية:
السياسية  و)احلياة  االفرتاضي(،  العامل  يف  والكتابة  و)التدوين  ومشاركتها(،  التجارب  )تبادل 
السياسية، و)االسرتاتيجية  السياسية واأليديولوجيات  يف تركيا(، و)اخلطابة والزعامة(، و)األنظمة 
السياسية وإمكانية إجياد التواصل(، و)العالقات السياسية(، و)خلق التنظيمات وإدارهتا(، و)املدخل 

إىل أتريخ تركيا السياسي(، و)النظام الرائسي(، و)السياسة واخلطابة(، و)مهارات التواصل(.
وتُبّي هذه الدروس جّيداً أبن “أكادميية السياسة” مهتّمة بتعليم التقنيات واألساليب احلديثة يف 
عامل السياسة، ويف الوقت نفسه تعىن األكادميية بتنمية املستوى الثقايف واملهارات االجتماعية لدى 
املتدربي، ويف السياق نفسه تعمل األكادميية على بعث الرتاث الثقايف الرتكي احملافظ بُِبعده العرفاين. 
الرتكية كانت  أنه يف بداايت أتسيس اجلمهورية  إذا عرفنا  وقد جند هذه املسألة ذات أمهية أكرب 
 )Cumhuriyet Halk Partisi اجلمهوري  الشعب  العلمانية )والسيما حزب  األحزاب 
الفكري -والسّيما مصطفى  التوّجه  أقطاب هذا  الرتكي اإلسالمي، وإن  الرتاث  قبول  مرتددة يف 
كمال أاتتورك- أّكدوا ضرورة نبذ الرتاث العرفاين للوصول إىل مرحلة احلداثة اليت كانوا يعّدوهنا ذروة 

التقّدم اإلنساين.
الدورات  الذي أضيف يف  االجتماعية، ونظام األسرة  )البُنية  الدروس، مثل درس  وإن بعض 
مثل  احملافظة  والعقائد  األفكار  لرتسيخ  اجلاد  وسعيه  احلزب،  هلذا  احملافظ  الطابع  يؤّكد  األخرية( 

التمسك بنظام األسرة.
العلمية واألكادميية،  الدورات فهم من خمتلف الشخصيات  أّما األساتذة واحملاضرون يف هذه 
القضااي  املتخصصي يف  يعّدون من  نفسه  الوقت  القياديي يف احلزب، ويف  األعضاء  فمنهم من 
الفكرية يف اجلامعات الرتكية. وإن بعضاً من األساتذة واملدرسي يف أكادميية السياسة هم يف األساس 

27- تتناول الدروس العرفانية والصوفية يف »أكادميية السياسة« قضااي حول جالل الدين الرومي، وأمحد يسوي، ويونس امره.
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من األكادمييي يف اجلامعات، ومنهم حاصل على درجة برفسور يف جامعته، ومثّة أشخاص من 
الناشطي يف اجملال التجاري واالقتصادي أيضاً يشاركون إبلقاء احملاضرات يف جمال ختصصهم يف 

أكادميية السياسة.
وعلى الرغم من أن اعتماد أساتذة اجلامعات والباحثي األكادمييي إللقاء احملاضرات يف هذه 
ونّواب  والوزراء،  احلزبية،  القيادات  اعتماد  هو  لالنتباه  الالفت  ولكن  بديهٌي،  أمر  هو  الدورات 
الوزراء، ووكالئهم للتدريس يف هذه األكادميية؛ والسّيما أن كثرياً من هذه الدورات يف اآلونة األخرية 
تُقام يف األقضية والنواحي ويف املناطق البعيدة عن العاصمة؛ وهذا يعين أن األستاذ احملاضر عليه أن 
يسافر ويوصل نفسه يف هناية كّل أسبوع إىل هذه املناطق النائية، وأن يقضي عطلة هناية األسبوع 
التعاون، واالنسجام وااللتزام بي  ابلتدريس يف أكادميية السياسة؛ فهذا األمر يؤّكد وجود روحية 

أعضاء احلزب؛ وهذا ما ميّيزه عن كثري من األحزاب السياسية األخرى يف تركيا.
فعلى سبيل املثال حي أقيمت الدورة الثامنة عشرة يف هذه السنة )2018(، شارك عدٌد من 
القياديي الكبار يف حزب العدالة والتنمية بصفة مدرسي، وألقوا حماضرات عن مكانتهم الوظيفية 

وختصصهم.
وفيما أييت أمساء هؤالء القياديي الذين ألقوا حماضرات عن جتارهبم، وكذلك املدن اليت حاضروا 

فيها:
-بكري بوزداغ، انئب رئيس الوزراء، وحماضرته يف مدينة ابرتي.

-حممد مششك، انئب رئيس الوزراء، وحماضرته يف مدينة بورصة.
احلدود  )قرب  هكاري  مدينة  يف  وحماضرته  الوزراء،  رئيس  معاون  اوغلو،  جاووش  -هاكان 

العراقية(.
-رجب آك داغ، انئب رئيس الوزراء، وحماضرته يف مدينة كوموش خانة.

-عبد احلميد غول، وزير العدل، وحماضرته يف مدينة قونية.
-نور الدين جانيكلي، وزير الدفاع، وحماضرته يف مدينة ريزة.
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-جوليدة ساريئر أوغلو، وزير العمل والشؤون االجتماعية، وحماضرته يف مدينة سيواس )وهي 
من املدن اليت يسكنها العلويون(.

-لطفي ألوام، وزير التنمية، وحماضرته يف مدينة نيئدة.
-أمحد أرسالن، وزير النقل والبحرية، وحماضرته يف مدينة كارمان.

-بولنت تفنكجي، وزير اجلمارك والتجارة، وحماضرته يف مدينة ابيبورت.
-ويسل أروغلو، وزير الغاابت واملوارد املائية، وحماضرته يف مدينة أدرنة.

-أشرف فاكيبااب، وزير الغذاء والزراعة والثروة احليوانية، وحماضرته يف مدينة آدي ايمان.
-ودات دمرياوز، انئب األمي العام حلزب العدالة والتنمية، وحماضرته يف مدينة كرييك كالة.

-تشيئدم كارا أسالن، معاون األمي العام حلزب العدالة والتنمية، وحماضرته يف مدينة تشانكريي.
-حيايت ايزجيي، معاون األمي العام حلزب العدالة والتنمية، وحماضرته يف مدينة دوزجة.

-حممد موش، رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية يف الربملان الرتكي، وحماضرته يف مدينة آغري، 
)وهي إحدى املدن الرتكية ذات األغلبية الكردية(.

-أمحد آيدين، انئب يف الربملان الرتكي عن حزب العدالة والتنمية، وحماضرته يف مدينة ابمتان.
العدالة والتنمية،  الرتكي ممثاًل عن حزب  الربملان  الدستور يف  -مصطفى شنتوب، رئيس جلنة 

وحماضرته يف مدينة أوشاك.
-آلب ارسالن كاواكلي أوغلو، رئيس جلنة األمن واالستخبارات يف الربملان الرتكي، وحماضرته 

يف مدينة يلوا.
-حسي ابميان، انئب وزير الثقافة والسياحة، وحماضرته يف مدينة آرتوين.

-حسي ايميان، رئيس جلنة العمل والشؤون االجتماعية يف الربملان الرتكي، وحماضرته يف مدينة 
آرتوين.

الربملان، وحماضرته يف  الصحة، والعمل والشؤون االجتماعية يف  اونووار، رئيس جلنة  -جندت 
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مدينة شريانك )إحدى املدن الرتكية ذات األغلبية الكردية، وقرب احلدود العراقية(.
-أكرم أردم، انئب عن مدينة أسطنبول يف الربملان، وحماضرته يف مدينة كارابوك.

-فاطمة سنيها نوكهت، انئبة يف الربملان الرتكي وحماضرهتا يف مدينة إزمري.
-جنكيز آيدوغلو، انئب يف الربملان الرتكي عن مدينة أقساراي، وحماضرته يف مدينة قارص، )من 

املدن الرتكية ذات األغلبية الشيعية(.
جبدول  يلتزمون  ولكنهم  ومهامهم،  وظائفهم  حبسب  أنقرة  يف  يقيمون  األفراد  هؤالء  إن كّل 
الدروس يف أكادميية السياسة، ويسافرون يف هناية األسبوع إىل تلك املدن، ويؤّدون مهامهم الوظيفية 

يف أنقرة يف األايم االعتيادية.
إن إدارة األعمال يف أكادميية السياسة وختطيط الربامج جيري بصورة مركزية، إذ توضع الربامج 
واملناهج والقواني من قبل إدارة )ألحباث والتنمية(، الكائنة يف املقّر العام حلزب العدالة والتنمية يف 
أنقرة، ومن مثّ ترسل ملكاتب احلزب يف احملافظات كافة، وإن املدير احلايل لـ”أكادميية السياسة” 
هو مدير دائرة األحباث والتنمية يف احلزب، ويُعد معاوانً لألمي العام، وهو )محزة داغ( الذي يبلغ 
من العمر 38 عاماً، وهو خبري قانوين وحمام، وانئب يف الربملان عن مدينة إزمري، وقد تولت إدارة 

األكادميية قبله الربفسورة نكهت هواتر، وهي الرئيسة احلالية جلامعة إزمري.
الغاايت الفكرية واحلزبية والرؤية املستقبلية:

يُعّد حزب الشعب اجلمهوري يف تركيا )حزب أاتتورك( من أبرز املناوئي واملنتقدين للحكومة 
 ،)Kemal Kılıçdaroğlu الرتكية، ويقول األمي العام هلذا احلزب )كمال كليتشدار أوغلو
فيه  وتُلقى  للسياسة،  أكادميية  والتنمية  العدالة  )إن حلزب  السياسة:  ألكادميية  انتقاده  سياق  يف 
ابعض الدروس، وإن بعض القضااي اليت جرى تداوهلا يف الدورة العاشرة هي: إن السياسة ال متاَرس 
ابلطريقة الدميقراطية فقط، فهناك بعض املخالفي يظهرون أمام تنفيذ سياساتكم، ما عليكم إال 

تصفية هؤالء، أو زّجهم يف السجون، فهذه حبد ذاهتا إحدى األساليب يف العمل السياسي()28(.
وللرد على هذا الكالم وّجه )محزة داغ( دعوة لـكيليتشدار أوغلو ليشارك يف حماضرات أكادميية 

28-http://halktv.com.tr/chp-lideri-kilicdaroglu-akpnin-ders-notlarini-paylasti-
muhalefeti-fiziken-ortadan-kaldirmak-208997
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إلينا، وتعّلم يف أكادميية السياسة؛ لعّلك تستطيع الفوز يف  السياسة، وقال: هبذا الصدد: )تعال 
االنتخاابت... لقد سبق أن وجهت له دعوة، ولكنه مل يستجب، وقد جرت انتخاابت أخرى، 
وخسر مرّة أخرى، وهكذا ستجري الدورة التاسعة عشرة ألكادميية السياسة؛ فلو أتى إلينا وشاركت 

يف دروسنا، لعّله سيحصل على بعض املعلومات عن االنتخاابت املقبلة()29(.
امتعاض  فهي تكشف عن  النظر عن كوهنا سجااًل سياسيًا-  التصريات -بصرف  إن هذه 
وإجياد  احلزب،  هذا  نشاطات  لتوّسع  ارتياحها  وعدم  والتنمية،  العدالة  حلزب  املنافسة  األحزاب 
التواصل اجلاد بي هذا احلزب واألوساط الشعبية اليت كانت تـَُعّد على مدى أتريخ اجلمهورية الرتكية 
ننظر ألكادميية  أن  ميكن  األساس  هذا  وعلى  السياسي؛  اخلطاب  عن  وبعيدة  مهّمشة،  أوساطاً 
السياسة من زاوية عالقة املركز ابهلامش يف اجملال السياسي الرتكي. إن ملثل هذه القضااي واملفاهيم يف 
لغة علم االجتماع الرتكي عالقة وثيقة مع عامل االجتماع الرتكي الراحل )شريف ماردين(، الذي كان 
يبحث يف كيفية فهم التأريخ السياسي الرتكي يف القرون األخرية، من طريق احلراك القائم بي أفراد 
اجملتمع عند وجودهم يف مركز السلطة، وسائر األفراد املهّمشي واملبَعدين عن الساحة السياسية)30(.

وميكن تناول مسألة )أكادميية السياسة( من جانٍب آخر، ويف إطار مسألة )النشطاء االنتهازيي(، 
احلزيب  للنشاط  خمتلَفي  أمنوذَجي  أو  إطاَرين  أهّنما  على  االجتماعيي(،  والنشطاء  )املؤمني  أو 
وللهيكلية احلزبية، وابلطبع هذا ال يُعين أن “أكادميية السياسة” جاءت بفكرٍة جديدة؛ وقد أّدت 
إىل خلق منٍط جديد من النشاط احلزيب يف تركيا، بل املقصود هو أن جتربة هذه األكادميية أوجدت 
حراكاً جديداً بي األوساط، ففي أسوأ األحوال ميكننا القول أبن جمموعة من )النشطاء واملؤمني 

29-https://www.akparti.org.tr/site/haberler/siyaset-akademisi-10.-yilini-
tamamliyor/104077#1

30- فعلى سبيل املثال يُنظر:
Şerif Mardin, “Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics”, Daedalus, 
Vol. 102, Winter, pp. 169–190; Mardin, Ş., 2006. Center-Periphery as a Concept 
for the Study of Social Transformation. Religion, Society, and Modernity in 
Turkey. New York: Syracuse University Press.; Mardin, Ş., 2006. Religion, 
society, and modernity in Turkey. Syracuse University Press

ولالطالع حول أوليات االنشقاق االجتماعي والحزبي في تركيا، ُينظر:
Hale, W. and Ozbudun, E., 2009. Islamism, democracy and liberalism in Turkey: 
The case of the AKP. Routledge, p.33-36.
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ابلعمل احلزيب( قد جعلوا هذا احلزب يبدو كأنّه مكان للنشطاء االنتهازيي)31(.
وعلى الرغم من كّل ذلك جيب اإلقرار هبذه احلقيقة، وهي: أن تعزيز مستوى الوعي السياسي 
واإلملام ابلقضااي الدولية لدى املتدربي واملشاركي يف هذه الدورات، ال يقتصر نتاجه على خلق لغٍة 
مشرتكة بي النشطاء احلزبيي اليت ختلق منهم قادًة مؤثّرين لتنفيذ سياسات احلزب، بل إن كّل هؤالء 
املشاركي سيكونون واعي ومتخصصي بنسٍب متفاوتة يف شّت القضااي السياسية واالجتماعية؛ 
احلزبية.  السياسيات  بعض  على  واالعرتاض  االنتقاد  توجيه  على  القّوة  من  نوع  إجياد  يعين  وهذا 
وعلى الرغم من أن النشطاء احلزبيي قد ال ميارسون االنتقاد علنّياً حفاظاً على املصاحل الشخصية، 
أو لتحقيق األهداف احلزبية، ولكن ال ميكننا أن ننكر أبّن دروس”أكادميية السياسة« من شأهنا 
أن ختلق حراكاً فكرايً بي األفراد؛ وابلتايل تساعد على املدى البعيد يف خلق أصوات جديدة بي 
أعضاء احلزب، ورمبا قد ال يسّلط الضوء على األصوات اجلديدة ألسباٍب خمتلفة؛ ولكن هذا األمر 
يوّفر قّوة االعرتاض واالنتقاد بي األفراد. وقد أوضح )كومباراجي ابشي( هذا األمر بنحٍو آخر -يف 
إطار تبيي السلسلة الرتاتبية من األعلى إىل األسفل- وبّي أن القّوة غري احملدودة اليت يتمّتع هبا قادة 
)حزب العدالة والتنمية( يف داخل احلزب، وعدم توافر فرصة إبداء اآلراء املخالفة داخل احلزب، 
قد يعزز التنظيم احلزيب على املدى القصري، ولكنه على املدى البعيد سيخلق حالة من االمتعاض 
وعدم الرضا يف هيكلية احلزب. والسّيما أن مثل هؤالء األفراد سيشعرون أبهّنم غري مشرتكي يف صنع 

قرارات احلزب، وأن أصواهتم ال تصل ملسؤويل احلزب وقياداته)32(.
ويبدو أن هذا األمر هو ما سبب قّلة الدروس واحملاضرات اخلاّصة ابلتنظيمات احلزبية، وآبليات 
صنع القرار على املستوى الدويل ويف املنظمات واملؤسسات الدولية، إذ ال جند تركيزاً ىف هذه املواد 
يف دروس أكادميية السياسة. والسّيما أن مكانة رجب طيب أردوغان يف احلزب، وأنصاره الرئيسي 
إن  األوروبية. وبعبارٍة أخرى:  بي األحزاب  أن جند هلا نظرياً  احلزبية، ال ميكن بسهولة  وحاشيته 
أكادميية السياسة مل تزّج مثل هذه املوضوعات واملباحث إىل جانب سائر املوضوعات املهمة واملثرية 
للنقاش واجلدل مثل قضية علمنة تركيا، واألقليات الدينية والقومية يف هذا البلد، ومكانة اإلسالم 

يف السياسة الرتكية، وإجراءات أاتتورك وسياساته.

31- يُنظر: 
Kumbaracibasi, A.C., 2009. Turkish Politics and the Rise of the AKP: Dilemmas 
of institutionalization and leadership strategy. Routledge, p.26.
32- Kumbaracibasi, A.C., 2009. Turkish Politics and the Rise of the AKP: 
Dilemmas of institutionalization and leadership strategy. Routledge, Chapter 8.
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مبعىن أّن ما ترّكز عليه أكادميية السياسة مل تكن قضااي حساسة مثرية للسجال، بقدر ما هي 
قضااي خاّصة مبهارات األشخاص وآرائهم ورؤاهم. إذ إن القضااي احلساسة اليت تقّدم ذكرها تُناَقش 
وُتدَرس على نطاٍق حمدود، وبي القادة الرئيسي الذين يتزعمهم أردوغان، وحينها تُرسل القرارات 

املتخذة للمقاّر واملكاتب احلزبية يف أرجاء تركيا.
وإن النتيجة املهمة األخرى اليت حتققها أكادميية السياسة تتمّثل خبلق دائرة واسعة من األصدقاء 
والزمالء يف الدراسة، إذ تتكون عالقات واسعة وعميقة بي األساتذة والطلبة، وهذه القضية من 
العدالة والتنمية؛ وهذا ما ميّثل  شأهنا أن تتحّول يف املستقبل إىل عالقات سياسية لصاحل حزب 
املكسب األهم ونقطة القّوة األساسية لدى األحزاب اإلسالمية الرتكية. وقد سبق أن خاض )حزب 
الرفاهية الرتكي( هذه التجربة، وقد مشلت يف حينها أوساطاً اجتماعية غري رمسية. ولكنه ابجململ 
ميكن القول إن برامج التنظيمات واجملموعات اإلسالمية الرتكية لطاملا كانت تعتمد شبكة واسعة 
من العالقات املبنية على التواصل الفردي واللقاءات املباشرة، واملشاركات يف النشاطات اجلماعية، 
وتفعيل دور النقاابت واملؤسسات غري الرمسية)33(. وهذا هو ما عرّبت عنه الباحثة األمريكية ذات 
أسباب جناح اإلسالميي  إذ عّدهتا ضمن  احمللّية()34(،  بـ)السياسة  وايت(  األملانية )جين  األصول 
األتراك يف اجملال السياسي)35(؛ وهبذا ميكن القول إن ما جيري من برامج من قبل )أكادميية السياسة( 
هو جزء من املخطط الذي يروم )بناء خنبة إسالمية( انشطة، وإن احِلراك االجتماعي املستمّر وحريّة 

التعبري النسبية قد أاتحت الفرصة لتحقيق ذلك)36(.
إن االطالع على الرقعة اجلغرافية اليت جرت فيها حماضرات أكادميية السياسة قد تكون انفعة 
33- Hale, W. and Ozbudun, E., 2009. Islamism, democracy and liberalism in 
Turkey: The case of the AKP. Routledge, p. 17.
34 -White, Jenny B., Islamist Mobilization inTurkey: A Study in Vernacular 
Politics (Seattle and London, University of Washington Press, 2002)
35- Ibid. p. 27.
36 Göle, N., 1997. Secularism and Islamism in Turkey: The making of elites and 
counter-elites. The Middle East Journal, pp.46.

لالطالع على هيكلية هذا احلزب يُنظر:
Baykan, T.S., 2016. Electoral success of the Justice and Development Party: the role 
of political appeal and organization (Doctoral dissertation, University of Sussex).
Pelin Ayan (2010) Authoritarian Party Structures in Turkey: A Comparison of 
the Republican People’s Party and the Justice and Development Party, Turkish 
Studies, 11:2, pp. 197-215.
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2018 كانوا من حمافظة  أقيمت يف عام  اليت  الثامنة عشرة  الدورة  املشاركي يف  فأغلب  أيضاً، 
من  هم  احملافظة  هذه  يف  السّكان  أغلب  أن  نعرف  حينما  املسألة  هذه  أمهّية  وتتضح  شريانك، 
الكرد الناقمي على احلكومة، ومن أنصار حزب العّمال الكردستاين )ب.ك.ك(، وأهنم يف موسم 
Partisi_ Halkların Demokratik( االنتخاابت يصّوتون حلزب الشعوب الدميقراطي

HDP(، وأن هذا احلزب يُعّد بصورٍة غري رمسية اجلناح السياسي لقّوات الـ)ب.ك.ك(. أّما يف 
االنتخاابت الرائسية األخرية فإن أهايل هذه احملافظة قد صّوتوا ابألغلبية لـلسياسي الشهري »صالح 
الدين دمريطاش«. ولكن هذا القدر من اإلقبال على أكادميية السياسة يؤّكد أبن حزب العدالة 
والتنمية يعمل على التعريف بنفسه جليل من األكراد احملليي الذين يسعون لتلّقي معلومات جديدة 
عن العامل الراهن. وقد ميكن القول أبن أنصار األحزاب املذكورة آنفاً يشاركون يف حماضرات أكادميية 
السياسة لتعزيز معلوماهتم الشخصية عن العامل الراهن فقط، ولكن جيب ّأال ننسى أبن جمّرد هذه 
املشاركة، وجميء أنصار األحزاب املناوئة يف هذه احملافظات واالستماع إىل حماضرات يقيمها حزب 
العدالة والتنمية يُعدُّ حبّد ذاته جناحاً كبرياً هلذا احلزب. وإذا عرفنا أن سائر األحزاب غري الكردية 
يف  املناطق  هذه  أهايل  إلشراك  وحقيقي  جاد  برانمج  أّي  متتلك  ال  والقومّية-  منها  -العلمانّية 
مشروعهم السياسي. وبعبارٍة أخرى فإن التنافس احلقيقي يف هذه احملافظات يكون بي األحزاب 
الكردية وحزب العدالة والتنمية فقط، وإن احلزب األخري جاّد يف تنفيذ براجمه التعليمية، ويعمل على 

تنشئة جيل جديد ومواكب له يف كّل براجمه ومشاريعه السياسية.
ويوّفر التعّرف على القضااي الدولية من طريق "أكادميية السياسة" الفرصة ألنصار احلزب وقادته 
يتمّكنوا من فتح ابب احلوار مع  املعتمدة، وكي  العاملية  السياسة  لغة  يتعّرفوا على  ومسؤوليه كي 
الشرعية  من  نوعاً  الرؤية  اإلجراءات وهذه  وأمريكا؛ وستخلق هذه  أورواب  السياسيي يف  نظرائهم 

الدولية حلزب العدالة والتنمية، وهذا ما كان يسعى إليه هذا احلزب منذ البداية)37(.
ويف اخلتام ميكن القول: إن "أكادميية السياسة" اليت يعرّب عنها أردوغان بـ"املدرسة" يف األوساط 
السياسية الرتكية، هي من أبرز املنجزات الناجحة يف النشاطات احلزبية؛ وهي اخلطوة اليت جاءت يف 
سياق أهداف حزب العدالة والتنمية طويلة األمد، اليت بدأت من املفاهيم االقتصادية واالجتماعية 
وتوّسعت لتشمل ترويج القضااي احملافظة، مثل: القضااي العرفانية، والقضااي اخلاّصة بنظام األسرة. 
الرتكي وحرفيته  السياسي  السلوك  تكشف عن حداثة  السياسة  عامل  اجلاّدة يف  اخلطوة  هذه  وإن 
37- Ergün Yildirim , Hüsamettin İnaç & Hayrettin Özler (2007) A Sociological 
Representation of the Justice and Development Party: Is It a Political Design or a 
Political Becoming?, Turkish Studies, 8:1, p. 17.
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ابعتماده العلم واملعرفة، الذي قد تبلور يف حزب العدالة والتنمية.
وتعتمد هذه األكادميية خطوات قانونية متالئمة مع الروح املدنية الستقطاب الكفاءات السياسية 
والنخبة، ومن أجل حتويلهم إىل نشطاء سياسيي فاعلي ومنسجمي مع أهداف احلزب. وإن السعي 
إىل توسعة دائرة نشاط "أكادميية السياسة" ونقلها إىل خارج تركيا، واستقطاب املواطني األتراك 

املقيمي يف أورواب يعين توسيع دائرة نشاطات حزب العدالة والتنمية ونقلها إىل خارج احلدود.

الصور املرفقة مع البحث

لوغو »أكادميية السياسة« 
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العدالة  حزب  يف  والتنمية  األحباث  مكتب  ملدير  السابقة  املعاونة  هواتر،  نكهت  الربفسورة 
والتنمية، والرئيسة احلالية جلامعة إزمري، تشرح برامج أكادميية السياسة.

محزة داغ، معاون األمي العام لشؤون األحباث والتنمية يف حزب العدالة والتنمية 
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فولدر تعريفي، تظهر فيه رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرمي
العبارة املكتوبة على امللصق: )الربانمج التعليمي لرتكية قوية(

البوسرت اإلعالين للدورة األخرية من سلسلة حماضرات أكادميية السياسة
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رجب طيب اردوغان يفتتح سلسلة حماضرات أكادميية السياسة
العبارة املكتوبة على اللوحة: »دّق جرس حماضرات أكادميية السياسة«

أردوغان يكّرم املتفوقي يف دورات أكادميية السياسة
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أردوغان يكّرم املتفوقي يف دورات أكادميية السياسة

أردوغان يكّرم املتفوقي يف دورات أكادميية السياسة
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كلمة أردوغان يف مراسيم افتتاحية إطالق حماضرات أكادميية السياسة

مجع من املتخرجي احلاصلي على شهادات خترّج من أكادميية السياسة
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أجواء الدرس والصفوف يف أكادميية السياسة

أجواء الدرس والصفوف يف أكادميية السياسة
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عنتاب  غازي  مدينة  يف  السياسة  أكادميية  حماضرات  يف  واملشاركي  املدرسي  من  صورة 
)Qaziantep( الرتكية

صورة للمدرسي واملشاركي يف حماضرات أكادميية السياسة
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صورة للمدرسي واملشاركي يف حماضرات أكادميية السياسة يف مدينة أضنة )Adana( الرتكية

االختبارات النهائية لدورات أكادميية السياسة التعليمية
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االختبارات النهائية لدورات أكادميية السياسة التعليمية

االختبارات النهائية لدورات أكادميية السياسة التعليمية
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أمنوذج من الدفرت االمتحاين اخلاص ابالختبارات النهائية يف أكادميية السياسة

أمنوذج من شهادات التخرج املمنوحة للمشاركي، وعليها توقيع رجب طيب أردوغان
العبارة املكتوبة على الشهادة: )نظراً النتهائكنم من برانمج )اإلدارة احمللية( بنجاح يف أكادميية 

السياسية حبزب العدالة والتنمية، مُتنح لكم هذه الشهادة(.


