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التغييرات االجتماعية في عهد
حزب العدالة والتنمية
أحمد حسن علي *

قبيل احلديث عن التغيريات االجتماعية اليت حصلت يف تركيا إابن عهد حزب العدالة والتنمية،
ال ب ّد من النظر إىل أتريخ البالد احلديث ملعرفة هذه التغيريات اليت حصلت بعد أتسيس اجلمهورية
الرتكية يف عام  ،1923إذ انتقلت تركيا من دولة ذات طابع اجتماعي إسالمي يقوم على اخلالفة
العثمانية إىل دولة علمانية مجهورية بشكل قسري ،دخلت فيه اجلمهورية يف خالف حاد مع فئة
كبرية من اجملتمع الرتكي وحاولت إرغامهم على التخلي عن التقاليد اإلسالمية أو العادات احملافظة،
لكنها مل تنجح.
ثورة كمال أاتتورك االجتماعية
جلبت ثورة مصطفى كمال أاتتورك لتحديث تركيا العديد من التبعات على الشعب الرتكي
اجتماعياً ودينياً وسياسياً ،ففي اجلوانب االجتماعية والدينية ،ميكن ع ّد نبذ التقاليد اإلسالمية
وثقافتها واحدة من العوامل الرئيسية للتغريات االجتماعية والدينية يف تركيا احلديثة.
إن اإلصالحات اليت أجراها أاتتورك انتجت نظاماً جديداً للحياة على أساس النمط الغريب.
وصارت تركيا من حينها وصاعداً دولة علمانية متاماً .ويف احلقيقة ،إن سياسات كمال أاتتورك إلهناء
الدور السياسي لإلسالم أو إلغاء اإلسالم من احلياة السياسية على ما يبدو كانت حماولة منه إللغاء
اإلسالم يف كثري من جوانب احلياة االجتماعية أيضاً.
وحىت هناية القرن املاضي ،كانت املؤسسات الدينية تؤدي وظيفة هامشية أو حتمل مسؤولية
اإلدارة الدينية الصغرية وليس كما كان خالل العهد العثماين .ويف هذا السياق ،بدا واضحاً أن
اجملتمع احلضري يف العقود األوىل للجمهورية أكثر املتأثرين هبذه اإلصالحات مقارنة مع الذين
يعيشون يف املناطق الريفية .ففي إسطنبول وأنقرة على سبيل املثال ،بدأ الكثري من الناس بعدم
االهتمام بصوم شهر رمضان ،ومل يـَُعلَّم األطفال الصالة اليومية.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ومع اختفاء الشريعة شيئاً فشيئاً من حياة الناس (يف الظاهر) ،اختفت السلطة الدينية اليت
ميكن أن متنع الناس من القيام بكل ما هو جيد أو سيئ يف املفهوم الديين الذي حتول إىل ظاهرة
«رجعية» .وعلى الرغم من ذلك ،كانت هناك مواقف خمتلفة يف املناطق الريفية حينما رفض الكثري
من املتدينني واحملافظني قبول إصالحات كمال أاتتورك ،لكنهم عارضوها هبدوء ،وجتنبوا الصدام
مع مؤسسات الدولة العلمانية ،واستمروا يف ممارسة التقاليد االسالمية وانشاء املؤسسات الدينية
اخلاصة هبم سراً.
ومع إلغاء مجيع مراكز الطرق الصوفية هناية عام  ،1925انتهى تعليم املبادئ الصوفية يف التكااي
والزوااي اليت كانت هلا أتثري واسع خالل قرون على احلياة االجتماعية يف األانضول(.)1
يف الواقع ،اجتهت تعاليم الصوفية إىل مزيد من الرتكيز على الفلسفة الروحية ،وتطهري الروح ،وبناء
إنسان اخلري والصالح ،وشاركت بنحو كبري يف العمل الدعوي اإلسالمي يف تركيا ،وكانت جتري
الدروس يف بيوت الصوفيني ،لكن النظام الكمايل بقي حيارهبا(.)2
واستغل الصوفيون نتائج تطبيق القانون املدين لعام  1926املستعار من القانون السويسري،
حيث خلق القانون مشكلة اجتماعية يف تركيا احلديثة حينما صارت هناك زايدة يف عدد املواليد
غري الشرعية بني املراهقني ،وابت الكثري من األجيال اجلديدة ال حترتم الدين وجتاهر بشرب اخلمور
بعد أن مسح هلم بذلك القانون.
وإن الطبقة املتدينة واحملافظة ع ّدت إصالحات كمال أاتتورك بشأن املرأة ضد التقاليد اإلسالمية
املوروثة يف السماح هلا ابملساواة مع الرجل يف قرار الطالق والوراثة والعمل والزواج من غري املسلم
ومنع تعدد الزوجات .فهذه الطبقة احملافظة واملتدينة يف األرايف -اليت كانت تشكل ثلثي السكان
تقريباً حىت اخلمسينيات -عملت يف اخلفاء على إنشاء أجيال معارضة للعلمانية ،ومع بداية
اخلمسينيات -أي بعد اثنيت عشرة سنة من وفاة أاتتورك -حصلت هجرة لسكان األرايف إىل املدن
اليت حتولت إىل قواعد صناعية وجتارية حبثاً عن فرص حياة أفضل يف العمل ومستوى املعيشة؛ ومن
هناك بدأت املعارضة اإلسالمية الحقاً.
من وجهة نظره ،يرى كمال أاتتورك أن ختلف األمة الرتكية ليس فقط بسبب نظام اخلالفة
العثمانية ولكن أيضاً بسبب اإلسالم ،ورأى أن الدين اإلسالمي حتول إىل وسيلة سياسية للدكتاتورية
الدينية وإضفاء الشرعية على سالطني فاسدين ختلوا عن سيادة األمة الرتكية من أجل بقائهم يف
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وتصر على التمسك
احلكم ،وأن الدراويش والشيوخ امتلكوا سلطة عظيمة تعرقل تقدم الدولة ّ
بثوابت التقاليد اإلسالمية .وأعرب كمال أاتتورك عن اعتقاده أنه من خالل القضاء على السلطة
االجتماعية والسياسية للسلطات الدينية اإلسالمية فإن تركيا سوف تصبح حديثة بنحو شامل(.)3
على الرغم من أن احلكومة اليت أنشأها النظام الكمايل بدت على أهنا شكل من أشكال
الدميقراطية ،ولكن الواقع يف ذلك الوقت وملدة عشرين عاماً متتابعة ،مل يكن هناك سوى حكومة
حزب واحد يسيطر عليه كمال أاتتورك ورفاقه .وهناك من املؤرخني من يناقشون فكرة أن اجلمهورية
العلمانية مل تصطدم أبي حتدايت كبرية؛ بسبب إصرار أاتتورك على دكتاتورية احلزب الواحد من دون
أي معارضة حقيقية يف جملس النواب لسياساته أو اإلجراءات اليت غريت شكل تركيا؛ لذا عارضه
كثري من رجال الدين املسلمني ألهنا كانت مناقضة متاماً لإلسالم ،فقامت الثورة اليت قادها الشيخ
سعيد يف عام .)4( 1925
لكن هذه النظرية تناقض بعض احلقائق التأرخيية ،فثورة الشيخ سعيد كانت ثورة ذات أهداف
قومية كردية وإن بدت دينية الظاهر .والثورة مل تنجح؛ ألن األتراك مل يشرتكوا فيها ،وهنا نالحظ
عدم قيام ثورة دينية تركية يف االرايف أو املدن ضد إلغاء اخلالفة العثمانية اليت امتدت لستة قرون.
ببساطة كان األتراك قد سئموا احلروب واحلصار واجلوع والغالء ملدة عشرين عاماً متواليات بدءاً من
احلروب مع روسيا القيصرية واحلرب األهلية مع األرمن وحرب البلقان واحلرب العاملية األوىل وأخرياً
حرب االستقالل (.)1922 - 1918
إن أكثر ما أغضب األتراك يف املدن واألرايف هو حتالف السلطان حممد وحيد الدين مع
قوات احللفاء اليت احتلت العاصمة إسطنبول ومعظم األانضول بعد احلرب العاملية األوىل ،وفيما
كانت القوات اليواننية حترق القرى الرتكية يف غرب األانضول رداً على عهود من االحتالل العثماين
لليوانن ،أرسل السلطان بدعم بريطاين وفرنسي جيشاً لقتال اجليش الرتكي الذي يقوده كمال
أاتتورك .واملتابع جيد أن املزارعني والفالحني األتراك الذين كانوا يشكلون السواد األعظم من اجملتمع
الرتكي حينها ،وقد اشتكوا دوماً من الضرائب العالية اليت كانت تفرض عليهم (ضريبة العشر) ،فيما
ألغى أاتتورك تلك الضريبة واستبدهلا بضريبة يسرية(.)5
وأايً تكن األسباب ،فإن أاتتورك حظي بشعبية كبرية بني السكان؛ لقيادته العسكرية الناجحة،
وحتقيقه لالنتصارات احلامسة ،ومتكنه من إجالء احملتلني ،واستعادة إسطنبول وإقرار السالم وفرض األمن.
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وكانت اخلالفة على عهد العثمانيني حسب رؤية كمال أاتتورك فاقد ًة لشرعيتها ومجيع األقاليم
املسلمة اليت كانت حتت حكم العثمانيني اثرت وطلبت االستقالل ،وكان على األتراك احلرب يف
كل مكان وعلى كل جبهة ضد هذه الثورات اليت كلفت تركيا اقتصادايً وبشرايً ،وإن اخلالفة القائمة
على نفوذ الطرق الصوفية وسلطة املدراس الدينية صارت عائقاً امام حتديث تركيا .وتسببت يف
إحلاق هزائم كبرية للدول العثمانية ملعارضتها الشديدة للتحديث.
وفضالً عن شعبيته يف قيادة املعارك وحتقيق االنتصارات وإجالء قوات احللفاء وتوحيد األانضول
واسرتداد اسطنبول ،متكن أاتتورك من زايدة شعبيته حينما حتدث بنحو متواصل عن الكرامة القومية
لألتراك اليت انتهكت طوال سبعني عاماً منذ توقيع السالطني العثمانيني على معاهدات جتارية مع
أورواب كانت لصاحل األوروبيني حتديداً ،ومل تقدم أي مشاريع تنموية لألتراك.
وإن أاتتورك متكن من حتسني الوضع املعاشي ملواطنيه حينما ألغى ضريبة العشر العثمانية على
الفالحني وبدأ مشروعه يف اإلصالح الزراعي ،فهذه الضريبة كانت تثقل كاهل الفالح الرتكي
وابلغائها مل يكرتث الكثري منهم إللغاء اخلالفة(.)6
ويف عام  ،1920كان ما يقارب من  % 80من الشعب الرتكي يسكنون القرى ويعملون
يف الزراعة وما يقرب من  % 5يف الصناعات احلرفية و % 5يف التجارة ،فيما كانت معظم املوارد
البشرية ورؤوس األموال الداخلية اندرة .وكان اإلنتاج الزراعي ابلكاد يستطيع أن يليب االحتياجات
األساسية للسكان .ومل تكن هناك عملياً أي مؤسسات صناعية والسيما بعد هجرة اليواننيني
واألرمن واليهود ،وكان كل ما تبقى بعض الشركات اململوكة لألجانب إلنتاج الدقيق والسكر(.)7
ومع مرور السنني جنحت برامج أاتتورك التنموية احلكومية يف حتقيق مؤسسات صناعية تركية
على الرغم من بعض األخطاء يف برامج التنمية ،ولعل من أهم اإلجنازات االقتصادية كان يف
إنشاء طبقة جديدة من سكان تركيا يف القطاعني التجاري والصناعي بعد أن كانت حتت سيطرة
األوروبيني ،هذه الطبقة عرفت فيما بعد ابسم الربجوازية القومية.
أحزاب ميني الوسط
بعد مثانني عاماً من العلمانية القسرية والسياسات القومية ذات البعد العسكري وعدم االستقرار
السياسي ابستثناء سنوات قليلة يف عهد تورغوت أوزال ،صعد جنم حزب العدالة والتنمية ليصبح
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حزابً سياسياً رئيساً يف تركيا يف وقت كانت فيه قيم كمال أاتتورك ورؤيته للنظام االجتماعي
السياسي مقدسة وغري قابلة للمساس ،ومشلت اإلميان أبن التقاليد الدينية عرب استخدامها يف
العواطف االجتماعية ضمن اجملال العام تشكل عائقاً أمام بناء الدولة القوية ،وأن العلمانية ونبذ
أساس حتديث تركيا.
الدين ُ
وصار االعتقاد القائم أبن اجليش الرتكي القومي الطابع سيحافظ على التوجه العلماين املؤيد
للغرب وعلى اهلوية الرتكية اليت وضعها أاتتورك ،وأثبتت هذه الصيغة فعاليتها يف إنشاء الدولة الرتكية
وتطويرها يف فرتهتا األولية حىت الثمانينيات .ومتت مواجهة التيارات اإلسالمية االجتماعية إىل
جانب مكافحة اهلوية الكردية والعلوية ،وكانت النتيجة أن التمثيل الشعيب احلقيقي مل يظهر عرب
االنتخاابت املتتالية اليت كانت دائماً تستثين التيارات الدينية والكردية.
وقد وجدت التيارات الدينية ضالتها للمشاركة يف السلطة عرب أحزاب ميني الوسط اليت أتسست
منذ بداية اخلمسينيات عرب احلزب الدميقراطي برائسة جالل اباير (رفيق أاتتورك) وعدانن مندريس
اللذين كاان عضوين يف حزب الشعب اجلمهوري الذي أسسه كمال أاتتورك .لكن مندريس يف
رائسته للحكومات املتعاقبة خالل اخلمسينيات أاتح الفرصة للتيارات اإلسالمية الشعبية حبرية
ممارسة التقاليد الدينية ،وقام إبعادة األذان ابللغة العربية وفرض تدريس الدين اإلسالمي يف املناهج
التعليمية بعد أن كانت حمظورة أوالً مث اختيارية هناية األربعينيات.
إال أن التأثري األكثر وقعاً على الطبقات الشعبية والريفية كانت يف حتسن الوضع املعاشي
للمزارعني واحلرفيني بعد أن تلقت تركيا هناية عام  1949أول دفعة من املساعدات املالية األمريكية
ضمن مشروع مارشال لدعم أورواب يف مواجهة املد الشيوعي.
وفضالً عن العنصرين السابقني ،خطت حكومة مندريس خطوات كانت ذات أتثري على
الطبقات الفقرية يف األرايف ،حيث استبدلت قيادات الشرطة والقوات األمنية الذين تعاملوا مع
تلك الفئات برتفع وقسوة مبالغة فيها ،ووجدت تلك الطبقات منط جديد من تعامل رجال الشرطة
قائم على االحرتام(.)8
ومنذ تلك املرحلة صارت التيارات الدينية واحملافظة جزءاً أساسياً يف كل حزب من أحزاب ميني
الوسط الذي تبىن حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية كوهنا من احلرايت الشخصية ،واألهم ههنا
تقدمي عناصر من تلك الفئات الدينية ملواقع حكومية وإن كانت يف املراتب الوسطى والدنيا.
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وتركت سياسات عدانن مندريس آاثراً مدوية يف األرايف واملناطق الشعبية احلضرية قادت إىل
مواجهات وأحداث عنف بني احملتجني على حكومة مندريس؛ بسبب الوضع االقتصادي املرتدي
هناية اخلمسينيات بني الفئات الشعبية املؤيدة للحكومة والطبقة املوالية للعلمانية؛ حىت انتهت
ُعدم مندريس مبا كان ما ميثله من رمز للتيارات
بتنقالب اجليش األول عام  .1960وبعد عام أ َ
()9
الدينية واحملافظة على الرغم من أنه مل يكن متدينا بنفسه .
وعلى الرغم من حل احلزب الدميقراطي وحظر قادته الكبار من العمل السياسي ،بيد أن مجاهري
احلزب توجهت لدعم حزب العدالة الذي عُ ّد وريثا للدميقراطي .وفاز حزب العدالة يف انتخاابت
 1965ليكون اثين حزب من ميني الوسط بقيادة سليمان دميرييل الذي انتهج خط عدانن مندريس
ولكن حبذر شديد حيث رفض انضمام جنم الدين أربكان املعروف منذ بداية نشاطه السياسي خبطه
اإلسالمي العلين.
وفاز حزب دميرييل مرة أخرى يف انتخاابت  1969وقاد حزمة إصالحات اقتصادية ملواجهة
التضخم ،لكن مجاهري حزب الشعب اجلمهوري مع اليساريني دخلت يف مواجهات عامة مع التيار
احملافظ واإلسالمي .واستقال دميرييل من منصبه كرئيس للوزراء بعد اخلالف مع اجليش حول النزاع
القربصي والتوترات مع اليوانن والعنف السياسي الداخلي ،واُّتم ابالحنراف عن مبادئ أاتتورك.
وانتهت املواجهات الشعبية بني اليمني واليسار يف تدخل اجليش مرة اثنية يف عام  1971والقيام
ابنقالب عسكري.
وحينما عادت احلياة النيابية إىل البالد يف عام  ،1973انقسمت مجاهري التيارات الدينية
واحملافظة بني حزب ذي توجه إسالمي بزعامة جنم الدين أربكان ،وميني الوسط بقيادة سليمان
دميرييل ،وحزب اتبع إىل اليمني القومي املتطرف .وكان لظهور حزب السالمة الوطين بزعامة أربكان
وقع مباشر على التيارات اإلسالمية
أول حزب ذي ميول إسالمية منذ سقوط اخلالفة العثمانيةٌ -إذ متكن من حتقيق جناح كبري يف انتخاابت  ،1973واشرتك يف حكومة ائتالفية مع حزب الشعب
اجلمهوري الذي صار ميثل العلمانية(.)10
ويف انتخاابت عام  ،1975ترأس دميرييل حكومة ائتالفية من أربعة أحزاب اليت فشلت يف
مواجهة األزمات االقتصادية واستقالت عام  .1977مث ترأس دميرييل حكومة ائتالفية جديدة مع
أربكان واليمني املتطرف اليت اهنارت بعد سنة لألسباب نفسها .ودخلت تركيا يف أزمة سياسية من
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 1978استخدمت فيها األحزاب السياسية قواعدها االجتماعية والدينية يف املواجهات ،وأسس
اليمني املتطرف ميليشيات وقاد عدة هجمات على قواعد األحزاب األخرى والسيما العلوية.
وامتازت السبعينيات ابلصراعات االجتماعية املسلحة بني اليمني واليسار ،وتدهور الوضع
األمين حيث انتشرت ظاهرة العنف السياسي ،وقتل زهاء أربعة آالف شخص بعد تفاقم العنف
بني القوميات واألداين .وأخذت الصراعات طابعاً مذهبياً حينما تقاتل السنة والشيعة يف منطقة
جنوب شرق تركيا ،وكان لليمني املتطرف متمثالً يف حزب احلركة القومية دور كبري يف أحداث
العنف السياسي يف هذه املدينة ،وانتهت املواجهات بتدخل اجليش يف انقالب عام .)11(1980
وعادت احلياة النيابية إىل تركيا عام  ،1983وظهر حزب جديد من ميني الوسط ابسم الوطن
األم كان حبق وريث حزيب الدميقراطي والعدالة .وفيما حظر اجليش على أربكان مزاولة العمل
السياسي ومت حل حزبه ،توجهت مجاهري التيارات اإلسالمية مع احملافظني لدعم حزب الوطن األم
بقيادة تورغوت أوزال الذي حقق فوزاً مرحياً يف انتخاابت  .1983وقد استثمرت حكومات أوزال
احلرب العراقية-اإليرانية يف تطوير االقتصاد الرتكي ،وحتسني املستوى املعاشي للسكان(.)12
ومع هناية الثمانينيات وبداية التسعينيات تشكلت أحزاب جديدة تنافس الوطن األم الذي
كسب لوحده أصوات التيارات اإلسالمية واحملافظة ،حيث أسس سليمان دميرييل حزب الطريق
القومي ،وشكل أربكان حزب الرفاه ذات النزعة اإلسالمية؛ وبذلك افرتقت أصوات تلك التيارات
أثر كبريٌ على االقتصاد الرتكي مسببة أزمات
بني الثالثة ،وكان لتوقف احلرب بني العراق وإيران ٌ
كبرية استمرت حىت عام  2002وفوز حزب العدالة والتنمية.
حزب العدالة والتنمية
فاز حزب العدالة والتنمية يف انتخاابت عام  2002بـ  %33من األصوات الكلية ،ولكن
بسبب القانون االنتخايب الذي وضعه اجليش بعد انقالب  1980اشرتط حصول أي حزب على
 % 10من األصوات الكلية لدخول الربملان .وعندما فشلت األحزاب األخرى يف عبور العتبة
االنتخابية ،حصل حزب العدالة على ما يقارب من  % 66من مقاعد الربملان ليشكل احلكومة
يف وضع مريح ،ومعظم اجلماهري اليت انتخبت العدالة هي مجاهري أربكان مع بعض احملافظني(.)13
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ومن انحية أخرى ،ميكن اعتبار الصعود االنتخايب حلزب العدالة والتنمية يف عام ،2002
النقطة اليت وضعت فيها التيارات «املكبوتة» نفسها بقوة متزايدة ضد عقود من العلمانية والنزعة
العسكرية والقومية.
وبعد وصوله إىل السلطة ،أطلق حزب العدالة والتنمية جمموعة متنوعة من السياسات اإلصالحية
والليربالية واملناهضة للفقراء اليت تليب احتياجات خمتلف الفئات االجتماعية .وصنف أردوغان
رئيس الوزراء اجلديد -املسألة الكردية ابعتبارها مشكلة داخلية طويلة األمد لرتكيا حتتاج إىل حلبطرق أخرى غري االستيعاب القسري.
وبدأ يف إجراء إصالحات هيكلية ،مثل املزيد من الدميقراطية وتعزيز الرقابة املدنية على قوات
األمن ،وإعادة النظر يف األمنوذج األمين  لرتكيا وحتسني حقوق اإلنسان .وخالل املدة األوىل
( ،)2007 - 2002حقق حزب العدالة والتنمية جناحاً كبرياً يف النهوض ابالقتصاد الرتكي عن
طريق سلسلة من اإلصالحات حنو الدميقراطية الليربالية ،مبا يف ذلك مبادرات السالم اليت أطلقها
حزب العدالة والتنمية جتاه األك راد يف تركيا ،واملفاوضات بشأن عضوية االحتاد األورويب يف عام
2005؛ ونتيجة هلذه التطورات ،اعتربت الوالايت املتحدة رؤية حزب العدالة والتنمية الرتكي
كمنارة للدميقراطية يف العامل اإلسالمي.
وبعد تلك النجاحات ،شهدت انتخاابت  2007فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة % 46
من األصوات .فهذا الفوز الكبري شجع احلزب على السعي إىل «اهليمنة األيديولوجية» على املشهد
السياسي الرتكي مع حليفه فتح هللا غولن .وللقيام بذلك ،استخدم احلزب أتباع غولن يف مؤسسات
الدولة القضائية واألمنية والتعليمية .وحبلول عام  2015وقف احلزب على مفرتق طرق مع غولن
بسبب االنقسام العميق بينهما ،وقد اهتم أردوغان حركة غولن مبحاولة االستئثار ابلسلطة والتخلص
من حزب العدالة والتنمية .وتوالت األحداث حىت حماولة االنقالب الفاشلة يف  2016ومحالت
تطهري أتباع غولن(.)14
ومن انحية االجتماع السياسي ،هناك فهم للدميقراطية لدى حزب العدالة والتنمية مستوحى
من فكر اإلخوان املسلمني ،فهم مييل أكثر إىل استخدام املمارسة الدميقراطية عرب املنافسة السياسية
احلزبية لتحقيق الفوز؛ بدالً من نظام احلكم الذي يدعم ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
احلرة .مبعىن أن اإلسالم كدين (حسب مفهوم حزب العدالة والتنمية) له مصاحل سياسية واضحة
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وطموحات فيما يتعلق بكيفية حكم اجملتمع الذي يتعارض مع بعض النتائج اليت ميكن أن تنتجها
الدميقراطية.
ومضى حزب العدالة والتنمية الذي أُسس كحزب دميقراطي حمافظ إىل تعزيز املمارسات
اإلسالمية يف احلياة اليومية االجتماعية تدرجيياً ،والسيما بعد أن عزز احلزب موقفه يف انتخاابت
عام  2007بنشر األفكار اإلسالمية عرب تسييس اإلسالم .ويف السياسة اخلارجية ،صار الرتكيز
األكرب على الشرق األوسط وزايدة العداء االجتماعي االحتاد األورويب وضد إسرائيل على الرغم من
أبدا مع إسرائيل.
أن العالقة االقتصادية مل تنقطع ً
املرأة واحلجاب بني عهدي أاتتورك وأردوغان

جتول كمال أاتتورك يف أحناء البالد ليقدم بنفسه «اللباس املتحضر» للشعب.
يف عام ّ ،1925
وكان غطاء الرأس عالمة على الوضع االجتماعي متيّز الفرد خالل العهد العثماين ،وكانت أيضاً
عالمة على االنتماء اإلسالمي .أراد أاتتورك القضاء على هذا التمييز االجتماعي يف اجلمهورية من
خالل تشجيع وفرض ما ع ّدها وسيلة حضارية مشرتكة جديدة ملواطنيه.
ويف إحدى جوالته توقف يف بلدة صغرية على البحر األسود ،ورأى يف تلك البلدة نساء يرتدين
النقاب ،وقال ألتباعه :إن «هذه العادة تسبب عدم الراحة للنساء يف حرارة الصيف ،وهي نتيجة
ألاننية الرجل وحرصه على إثبات الشرف .إن للنساء عقول أيضا امسحوا هلن ابظهار وجوههن
ورؤية العامل أبعينهن» .ومع أن أاتتورك حظر الطربوش والعمامة للرجال متاما وشجعهم على ارتداء
القبعات ،اال ان قانون تغيري اللباس وأغطية الرأس مل يشمل النساء(.)15
وجتاهلت السلطات يف تلك املدة حظر احلجاب يف املدارس وبعض املؤسسات احلكومية؛ ألهنا
كانت على يقني أهنا لن تستطيع حظر احلجاب على شعب معظم سكانه يعيشون يف األرايف.
وإن اإلصالحات التعليمية تضمنت بناء الكثري من املدارس يف املناطق الريفية وفرض التعليم على
الفتيات ،ويف حالة حظر احلجاب كان كمال أاتتورك سيدخل يف معركة مع التقاليد الريفية اليت
ختص احلجاب ابعتبارها رمزا للشرف والعفة ،وآثر ترك احلجاب للزمن؛ وحتول احلجاب مع مرور
الوقت إىل منط طبقي لسكان األرايف واختفى شيئاً فشيئاً يف احلضر.
وخالل العهد العثماين األخري ،كان النقاب وعزل النساء خيص الطبقة املتوسطة اليت كانت
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ميسورة احلال ولديها ما يكفي لتمنع املرأة من العمل أو الظهور يف املناسبات العامة .ومع الوقت
بعد قيام اجلمهورية صارت النساء يف املدن من الطبقة الوسطى ينتزعن احلجاب ،فيما بدأت املرأة
الريفية ابرتداء السراويل املرحية الواسعة أو التنانري البسيطة واحلجاب الطويل والسيما أن معظم
سكان القرى من األقارب أو من يعرفون بعضهم بعضاً جيداً.
وجرى تشجيع الفتيات يف عهد اجلمهورية على حضور اجلامعات واحلصول على شهادات
أكادميية ومهنية ،واملسامهة يف تنمية البالد .وبعد أن كانت بعض النساء يعملن معلمات يف مدارس
البنات ،فإهنن سرعان ما أصبحن يف كل مكان ابملدارس املختلطة بني اجلنسني ويف جمال الطب،
والقانون ،واهلندسة ،والعلوم االجتماعية والطبيعية ،وكانت إسطنبول يف طليعة هذه التغيريات.
ويف عام  ،1929بلغت نسبة احلاضرين يف املدارس االبتدائية يف إسطنبول  % 75من الفتيات
الاليت ترتاوح أعمارهن بني 11 - 7سنوات ،جنباً إىل جنب مع ما يقرب من النسبة املئوية نفسها
من الفتيان ،يف مقابل  % 26من الفتيات (و % 51من الفتيان) على الصعيد الوطين .وبني
أعوام  1920و  ،1938كانت  % 10من مجيع خرجيي اجلامعات من النساء ،وهو إجناز كبري
يف وقت قصري منذ أن أتسست جامعة إسطنبول وفتحت أبواهبا للنساء(.)16
وقد استبدل القانون اإلسالمي العثماين بقانون مدين علماين يف عام  1926الذي منح املرأة
احلقوق املدنية املتساوية .ومل يعد القانون املدين يعرتف ابلزواج الديين ،وألغى تعدد الزوجات ،ومنح
النساء حق الطالق .ومبوجب القانون اإلسالمي العثماين ،كان نصيب مرياث املرأة نصف نصيب
الرجل ،ومبوجب القوانني العلمانية ،ورث الرجال والنساء على حد سواء .ومع ذلك مل تكن القوانني
اجلديدة كلياً مع املرأة ،فبينما نص القانون العثماين على حصول املرأة على (مهر الزواج ومؤخر
الطالق) كمبلغ من املال ،مل يتضمن القانون اجلديد وجود مثل هذه املسائل املالية.
وعلى وفق القانون املدين العلماين ،بقي الرجال رمسياً أرابب األسر وكانت النساء حباجة إىل إذن
للسفر إىل اخلارج أو للعمل خارج املنزل ،كما كان احلال يف العديد من الدول األوروبية يف ذلك
الوقت؛ لكن هذه القوانني أُلغيت يف التسعينيات.
يف عام ُ ،1930منحت النساء حق التصويت يف االنتخاابت البلدية ،وعينت أول امرأة يف
سلك القضاء .يف عام  ،1934مت منح املرأة حق التصويت الكامل .يف عام  ،1935مت انتخاب
مثانية عشر امرأة يف جملس النواب الرتكي .وأصبحت ابنة أاتتورك ابلتبين ،صبيحة كوكجن ،أول
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طيار عسكري يف تركيا بتشجيع من أاتتورك نفسه اليت غطت صورهتا وسائل اإلعالم الرتكية ،وهي
مبالبسها العسكرية اجلوية مع جمموعة من الطيارين كدليل على املساواة والعلمانية .ويف عام 1932
بعد أقل من عقد من الزمان على أتسيس اجلمهورية -فازت فتاة تركية يف مسابقة ملكات اجلمالالدولية يف بروكسل(.)17
التغيات االجتماعية املتسارعة -يف املدن الكربى -إىل صعود الطبقة الوسطى املسلمة
و ّأدت ّ
لتسيطر على األعمال وارتقاء العائالت املسلمة اجتماعياً .وبعد قيام احلرب العاملية الثانية ،اخنفض
عدد األقليات غري املسلمة وهذه األقليات كانت هتيمن على التجارة واألعمال ،يف حني عمل
األتراك املسلمون ابخلدمة املدنية ومؤسسات الدولة واجليش .ومع نزوح طبقة األقليات املهيمنة على
التجارة ،بنت اجلمهورية طبقة برجوازية جديدة من األتراك ،وكان للنساء دور يف االشرتاك هبذه
النخبة والطبقة الوسطى بعد حصوهلن على التعليم والتدريب املهين.
وعلى الرغم من نشاط املرأة يف العهد اجلمهوري واستقالهلا شبه الذايت يف احلضر ،إال أهنا كانت
مقيدة أبمرين ،مها :األخالق احملافظة ،والوفاء ملشروع التحديث اجلمهوري .التيارات اإلسالمية
الصامتة والفئات احملافظة استنكرت كل هذه التغيريات واعتربهتا دعوات إىل الفجور .وعلى الرغم
التغيات اهلائلة اليت أجرهتا اجلمهورية فيما خيص النساء ،بقي اجملتمع الرتكي حمافظا اجتماعياً
من ّ
حىت يف املدن .على سبيل املثال ،يف أماكن العمل أرادت النساء لباساً حمتشماً ،وجتننب السلوك
غري الالئق.
وكان هناك ختوف لدى اجملتمع الرتكي بعد أتسيس اجلمهورية من تعليم املرأة ودخوهلا أماكن
العمل واحلياة العامة وحصوهلا على الدخل اخلاص هبا أسوة ابلرجل أن يؤدي إىل أزمة داخل األسرة
واجملتمع .وأن االستقاللية الفردية لدى املرأة من شأهنا أن تؤدي إىل الفساد االجتماعي وأتخر
الزواج ،ورمبا حىت رفض املرأة الزواج؛ ،مما قد يشكل هتديداً للنظام االجتماعي.
هذا يف املناطق احلضرية ،أما يف األرايف فاحلياة ابلنسبة لغالبية النساء يف البلدات الصغرية
والقرى خمتلفة متاماً ،قبل اإلصالحات الكمالية وبعدها .وبقيت معدالت املواليد أكثر بكثري يف
األرايف منها يف احلضر .وتشري األرقام الرمسية لتلك املرحلة (العقود األوىل للجمهورية) إىل أن
متوسط سن الزواج يف القرى كانت تسعة عشر عاماً للنساء واثنني وعشرين للرجال ،ولكن األعمار
الفعلية كانت أقل من ذلك.
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ولعل اجلمهورية اليت عملت على دعم األسرة احلضرية بتوفري العمل ،وجدت أن األسر يف
األرايف تعتمد على األطفال وخاصة األبناء يف العمل الزراعي ومث االعتماد عليهم يف سن
الشيخوخة .وبقي أتثري دعاية الدولة على اإلجناب لتعويض اخلسائر الكبرية يف احلرب العاملية األوىل
موجوداً لعدة عقود(.)18
وابلعودة إىل موضوع احلجاب ،فعلى الرغم من عدم صدور قانون من اجلمهورية مبنع احلجاب
إال أن مؤسسات الدولة منذ بداية عهد اجلمهورية رفضت توظيف النساء احملجبات .ويف االنقالب
العسكري عام  ،1980صدر قانون من اجمللس العسكري مبنع دخول احملجبات للجامعات وسائر
املعاهد واملدارس وبعض مؤسسات الدولة؛ وحتول أمر حظر ارتداء احلجاب يف تركيا إىل قضية
سياسية بعد .1980
وبعد عزل أربكان إثر انقالب عسكري يف  ،1997أصدر جملس األمن القومي الرتكي قراراً
أعترب فيه أن «احلجاب هو هتديد لرتكيا» ،فطُِرد عدد كبري من احملجبات العامالت يف املؤسسات
العامة بعد أن مسح هلم أربكان خالل توليه لرائسة الوزراء ،ومنعت الطالبات احملجبات من دخول
اجلامعات.
وبعد تويل حزب العدالة والتنمية للحكم يف هناية  ،2002مل يتطرق ملسألة احلجاب يف دورته
األوىل حىت هناية  ،2007لكنه اختذ موقفاً قوايً عام  2008بعد متريره مشروع قانون يف الربملان
يسمح ابرتداء احلجاب يف اجلامعات .و مع أن احملكمة الدستورية العليا ألغت قانون الربملان ،إال
أن جملس التعليم العايل التابع للحكومة وهي اجلهة التنفيذية املسؤولة عن التعليم وافقت على ارتداء
احلجاب يف قاعات الدراسة .وال خيفى دور أتباع حركة غولن يف دعم القرار ،حيث كان أردوغان
وغولن يف تلك املدة يشنان حراب على دوائر الدولة العميقة الداعمة للعلمانية يف اجليش(.)19
وبعد جناح أردوغان يف التخلص من التهديدات احلقيقية من اجليش ،متكن يف عام  2010من
إجراء تعديل دستوري عرب الربملان وبتصويت حزب العدالة والتنمية حول «بند احلقوق»ٌ ،شّرع فيها
قانون «أشكال التمييز ضد املرأة» وطرح التغيري الدستوري على االستفتاء الشعيب ليتم قبوهلا ،وكان
حظر احلجاب يعد أحد أشكال التمييز ضد املرأة(.)20
وأصدر أردوغان يف  2013قرارات خاصة ابحلقوق العامة واحلرايت الشخصية والدينية وختص
أقر
مؤسسات الدولة .وتضمنت تعديالً لقانون تنظيم زي موظفي الدولة اخلاص حبرية امللبس .و ّ
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القانون رفع احلظر عن احلجاب ،وأُتيح للمرة األوىل للمحجبات الرتكيات مبمارسة العمل النيايب
والعمل يف املؤسسات احلكومية ،فضالً عن السماح للرجال إبطالق اللحية وارتداء أي لباس
ديين(.)21
ومشل القرار احملاميات يف حق ارتداء احلجاب أثناء العمل .ويف  ،2014مت اختاذ قرار السماح
لطالبات املرحلة اإلعدادية ابرتداء احلجاب ،وإلغاء قانون املنع الذي كان مطبقاً .ويف ،2015
أقرت احلكومة حق ارتداء احلجاب للعامالت جبهاز الشرطة يف الدولة.
خالصة القول
يف اجملتمع الرتكي هناك ثالث هوايت هي ،اهلوية اإلسالمية العثمانية ،واهلوية القومية ،واهلوية
العلمانية الغربيةُّ ،
وتعد اهلوية ذات البعد اإلسالمي هوية األكثرية منذ أتسيس اجلمهورية ،ولكن مل
تظهر إال من خالل حزب العدالة والتنمية الذي يشحذ قوته من تلك القاعدة العريضة.
وإذا كان مصطفى كمال أاتتورك اتبع اسرتاتيجية «من األعلى إىل األسفل» أي بناء قاعدة خنبة
من العلمانيني تتوىل إنشاء مؤسسات قادرة على تربية األجيال اجلديدة على وفق اهلوية العلمانية،
فإن رجب طيب أردوغان اتبع اسرتاتيجية «من األسفل إىل األعلى» أي االستفادة من قواعد
اجلماهري الشعبية اليت تتأثر ابلطرق الصوفية أو تتبع للتيارات اإلسالمية املختلفة واحملافظة ،من أجل
استخدامهم يف مؤسسات الدولة ومكافحة العلمانية .وبكلمة أخرى ،إن حزب العدالة والتنمية منذ
دورته الثانية بعد  ،2007بدأ بسلسلة تغيريات اجتماعية أساسية عرب الرتويج لإلسالم العثماين
بطريقة «من أسفل إىل أعلى» ومن خالل املؤسسات الدينية واملدنية؛ لذا سعى احلزب إىل تغليب
اهلوية العثمانية بعد السيطرة الكاملة على املؤسسات الدينية والتعليمية ،وصارت اهليمنة على الشؤون
الدينية من أولوايت احلكومة ضمن واجبات وزارة الشؤون الدينية اليت أسسها أاتتورك للسيطرة على
النشاط الديين بشكل عام وضمان بقاء اإلسالم بعيدا عن احلياة االجتماعية والسياسية.
إال أن حزب العدالة والتنمية أجرى تغيريات كبرية يف مؤسسة الشؤون الدينية ،وكان أمهها زايدة
عدد العاملني فيها ممن يؤمنون ابهلوية العثمانية .ومنذ  ،2007قفزت ميزانية املؤسسة الدينية
إىل أكثر من مليار دوالر وأكثر من  100ألف موظف لتكون أكرب مؤسسة حكومية مع وزارة
الداخلية(.)22
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ويف الوقت نفسه ،أطلق حزب العدالة والتنمية العنان للخطباء وأئمة املساجد ومنحوا نفوذاً
مل حيصلوا عليه منذ سقوط الدولة العثمانية .وبعد أن كانت مؤسسة الشؤون الدينية يف أساس
أتسيسها هي النأي عن السياسية ،حتولت إىل منرب كبري ومؤسسة ضخمة لنشر األفكار اإلسالمية
العثمانية يف احلياة االجتماعية والسياسية .وقد استثمرها الرئيس أردوغان بكفاءة من أجل نشر آرائه
االجتماعية اليت قادت إىل تغيريات سياسية الحقاً.
وبعد حماولة االنقالب الفاشلة يف عام  ،2016استفاد أردوغان من مؤسسة الشؤون الدينية يف
حصار حركة اخلدمة (أتباع فتح هللا غولن) الذين لديهم أيضاً منابر دينية ونشاط اجتماعي ابسم
الدين؛ وابلتايل فإنه وخالل عشر سنوات بدأ أتثري انتقال نشاط التعليم والتدريس الديين يف املساجد
واملدارس بظهور قاعدة شعبية جديدة تؤمن ابهلوية العثمانية السنية املعادي للعلمانية والغرب من
جهة ومضاد للعلويني والشيعة يف الداخل .وتشري التقارير إىل أنه مت استحداث الكثري من املدارس
الدينية لتخريج األئمة واخلطباء ،وأن الكثري من تالميذ املرحلة اإلعدادية (املتوسطة) ،والثانوية يف
تلك املدارس.
عما سبق ،خطت حكومة العدالة والتنمية عدة خطوات مهمة يف الشأن االجتماعي
وفضالً ّ
مثل زايدة بناء املساجد ،وتسمية اجلسور واألماكن العامة أبمساء عثمانية .ويف النتيجة سعت -وما
تزال -إىل تغيري وجه تركيا االجتماعي من مجهورية علمانية إىل مجهورية عثمانية.
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