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امللخص:
يف  اإلسالمية-  الدول  من  الكثري  خالف  -على  تركيا  يف  اإلسالمي  احلراك  يتلّخص  ال 
حماولة اإلسالميي للوصول إىل السلطة السياسية، فاإلسالميون يف هذا البلد قد جعلوا اهليمنة على 
اجملال االقتصادي بنحٍو خاص من ضمن أوىل أهداف براجمهم وختطيطهم، مقّدمي تفسرياً وتربيراً 
السلطة كانت وترية نشاط  لرأس هرم  والتنمية«  العدالة  قُبيل وصول »حزب  لذلك. وحّت  دينياً 
اإلسالميي يف القطاع االقتصادي متصاعدة بنحٍو ملحوظ؛ مما هّيأت الظروف لصعود هذا احلزب 
السياسي برتكيا- تضاعف هذا  اجملال  السياسي؛ وهبذا -وبعد صعود اإلسالميي يف  املسرح  يف 

احِلراك االقتصادي، وساعد على بقائهم يف السلطة السياسية.
حياول هذا املقال أْن يسّلط الضوء يف مبادرة احِلراك اإلسالمي يف تركيا إلنشاء مؤسسٍة غري 
القيم والثقافة اإلسالمية لدعم هذه  اعتماد  االقتصادي، وبيان كيفية  القطّاع  حكومية واسعة يف 
املؤسسة، وكيف تكّونت عالقة جدلية وثنائية ومستمرّة بي احلراك االقتصادي واحلراك السياسي 
لدى اإلسالميي األتراك، وكيف تبلورت حركٌة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية يف تركيا. لقد حتّصل 
كّل ذلك إبنشاء أهم مؤسسة اقتصادية غري حكومية لدى اإلسالميي يف تركيا، أال وهي )نقابة 

التّجار وأصحاب احِلَرف املستقّلة(.
املدخل

يف كلمة  الرتكية  ابللغة  تسميتها  خُتتَصر  اليت  املستقلة،)1(  احِلَرف  وأصحاب  التّجار  نقابة 
)موسياد(، هي مؤسسة غري حكومية ذات أهداف اقتصادية، تعمل يف تركيا منذ ثالثة عقود.

ُسّجلت هذه النقابة يف تركيا ضمن املؤسسات غري احلكومية )NGO(، وهي يف طور 
النمّو املستمر منذ أتسيسها، وتُعّد يف الوقت احلاضر من أهم املؤسسات غري احلكومية يف القطّاع 

اهلدوء الذي يسبق العاصفة:
»نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلّة« وصعود اإلسالميني يف املسرح 

السياسي الرتكي
جابر عاشوري *

* ابحث إيراين مقيم يف تركيا.
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االقتصادي الرتكي.
احِلراك  النقابة يف تركيا على أهنا مؤسسة ذات توّجٍه إسالمي، وُتصنَّف ضمن  يُنَظر هلذه 
اإلسالمي الرتكي يف العقود األخرية. فمنذ عام 2003 كان )حزب العدالة والتنمية( ميّثل التيار 
اإلسالمي الرتكي من الناحية السياسية، فيما مّثل اإلسالميون األتراك من الناحية االقتصادية )نقابَة 

التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة.()2(
يسّلط هذا البحُث الضوَء يف نشوء هذه املؤسسة وتطّورها، واأليديولوجيا املعتمدة لديها، 

ويعّد هلا ثالث خصائص، اندراً ما جند نظرياً هلا يف دوٍل إسالميٍة أخرى، وهذه اخلصائص هي: 
عدم االرتباط ابحلكومة.  •

االعتناء التام ابجملال االقتصادي.  •
النشوء يف األوساط الرتكية قبل وصول اإلسالميي األتراك إىل السلطة.  •

وكما سنرى فإن هذه املؤسسة جنحت يف بلورة هويّة إسالمية ملسلمي تركيا، إذ استطاعوا 
مواكبة ظاهرة العوملة، والسوق احلرة، والتعّرف على طرق احلياة احلديثة)3(.

إن أعضاء هذه النقابة ليرباليون من الناحية االقتصادية، ومن أنصار العوملة، ودينيون من 
انحية اهلوية، وحمافظون من الناحية الثقافية؛ وهبذا ميثلون جزءاً من التّيار اإلسالمي الناجح الرتكي 

يف اجملال االقتصادي، الذين يُعربَّ عنهم بـ»منور األانضول«.)4( 
مل تتمتع هذه النقابة يف سنواهتا اأُلَول ابلدعم احلكومي، بل استثمرت الفرص اليت وّفرهتا 
حركة العوملة والسوق احلرّة؛)5( ولكن يف السنوات األخرية -مع وصول القوى اإلسالمية إىل املناصب 
للنظام  رائسته  وبعدها  أسطنبول،  لبلدية  أردوغان  طيب  رجب  رائسة  إابن  والسّيما  السياسية، 

السياسي- حظيت هذه النقابة ابلدعم احلكومي.
لتغلغل املؤسسات غري احلكومية يف احلراك اإلسالمي  وميكن أن نعّد هذه النقابة مصداقاً 
الرتكي؛ ويعود ذلك إىل حقيقٍة تفيد أبن احلراك اإلسالمي يف هذا البلد حّت مّدة ليست ببعيدة كان 
حمروماً من املشاركة يف العمل السياسي، وإن جريته مع الغرب واالحتاد األورويب مل توّفر له إال قدراً 
ضئياًل جّداً من فرص النشاط املدين. وهبذا فإن احلراك اإلسالمي يف تركيا قد انتهز الفرصة بنحٍو جّيد 
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واستفاد من األدوات الدميقراطية ملمارسة حضور جاّد ومؤثّر يف الساحة السياسية. وقد استمّرت 
هذه  أدت  لقد  للسلطة.  والتنمية  العدالة  اإلسالميي، ووصول حزب  إاّبن صعود  املنهجية  هذه 
املؤسسات غري احلكومية املتعددة)6( أدواراً مهّمة يف اجملتمع الرتكي، ويف إطار مؤسسات اقتصادية، 
وتعليمية، وثقافية، وخرييّة، فضاًل عن أهنا حتّولت إىل أدوات مهّمة وفّعالة ضمن الدبلوماسية الثقافية 

العاّمة اليت تعتمدها احلكومة الرتكية يف جمال سياستها اخلارجية)7(.
بداايت التأسيس

إّن أّول حضور جاد ومنتظم لإلسالميي يف الساحة السياسية الرتكية يعود إىل سنة 1970، 
وقتِئٍذ أسس »جنم الدين أربكان« )حزب النظام الوطين(. ولكن بعد مرور سنٍة واحدة أصدرت 
احملكمة الدستورية الرتكية قراراً حبّل هذا احلزب بتهمة توجهاته الدينية. ولكن القياديي يف هذا احلزب 
ابدروا فوراً إىل أتسيس حزٍب آخر ُسيَّ بـ«حزب السالمة الوطين«، وقد استقى هذا احلزب األخري 
أيديولوجيته من حراك »الرؤية الوطنية«)8( اإلسالمي. استمّر هذا احِلراك اإلسالمي ابلعمل السياسي 
العسكرية  االنقالابت  بسبب  عّدة  مرّات  احلضر  واجه  ولكن   ،1980 حت   1972 عام  من 
احِلراك  تبلور  الدستورية، وقد استُبدل أبحزاب إسالميٍة أخرى؛ وهبذا  أو قرارات احملكمة  املتعاقبة 
اإلسالمي الرتكي يف فرتاٍت الحقة، ومن سنة 1983 إىل 1998 يف إطار »حزب الرفاهية«، 
الفضيلة  الفضيلة«)9(. وبعد حّل »حزب  إطار »حزب  ومن سنة 1998 إىل سنة 2001 يف 
الرتكي “FP وقع خالف بي قياداته، وقد ظّل بعض األعضاء ملتزمي ابألهداف والقيم األوىل 
هلذا احلزب، واستأنفوا نشاطهم احلزيب يف إطار »حزب السعادة SP« ، فيما راح أعضاء آخرون، 
ومن الذين كانوا يطالبون إبعادة النظر يف أهداف احلزب وقيمه، وأسسوا »حزب العدالة والتنمية«. 
واجه هذا احلزب األخري إقبااًل شعبياً واسعاً، ولكن حزب السعادة مل حيظى أبيّة مبكانٍة شعبية الفتة.
وابلتزامن مع حضور التيار اإلسالمي يف الساحة السياسية الرتكية، وَتراوحه صعوداً ونزواًل يف 
تلك السنوات، ظهر احِلراك االقتصادي ذو التوّجه اإلسالمي أيضاً. وقد واجه هذا احِلراك األخري 
أيضاً صعوداً ونزواًل متأثراً ابلتطورات السياسية يف تركيا، ولكن حضوره املؤسسايت يعود إىل بداايت 
الثمانينيات. لقد سعت تركيا خالل عقد الثمانينيات إىل أن تنفذ بعض االصالحات من أجل 
اعتماد معايري اقتصادية ليربالية. لقد بدأت هذه اإلصالحات يف السوق الرتكي على يد توركوت 
أوزال )Halil Turgut Özal 1927-1993(، الذي تزّعم السلطة السياسية يف تركيا يف 
عام 1983؛ ولكّن أوزال تويف يف ظروف غامضة يف عام 1993، ويقال إن مجاعات الضغط 
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التابعة جملموعات اقتصادية كبرية ذات توجهات علمانية وابلتعاون مع املؤسسة العسكرية الرتكية 
أدت دوراً مهّماً يف إزاحة أوزيل عن املسرح السياسي الرتكي)10(. ومن جانٍب آخر مل يُبِد مسلمو 
تركيا نظرًة إجيابية للنظام املصريف يف بلدهم، وعّدوه نظاماً ربواّيً، وكانوا يسعون يف وضع رؤوس أمواهلم 
يف جمال اإلنتاج؛ وهبذا ظهرت خالل دورة أوزيل جمموعة من التّجار وأصحاب رؤوس األموال من 
ذوي التوجهات اإلسالمية، إذ كانوا يعّدون نشاطهم االقتصادي جزءاً من عقيدهتم الدينية، ويف 
الوقت نفسه كانت إصالحات أوزال توّفر هلم فرصاً جديدة حلضورهم االقتصادي، وُعرف هؤالء 

النشطاء االقتصاديي الحقاً ابسم »بنمور األانضول«.
مل يكن نشاط هؤالء التّجار كبرياً جّداً، ولكّنهم كانوا منتشرين يف أرجاء تركيا، والسيما يف 
األانطول -أْي يف القسم اآلسيوي من تركيا- وعلى مقربة من احلدود الرتكية مع إيران والعراق، 
وامتداداً إىل املناطق املركزية داخل تركيا، وصواًل إىل املناطق الساحلية عند البحر املتوسط والبحر 
األسود. فضاًل عن ذلك فإن هجرة املواطني األتراك من املناطق الفقرية إىل الدول األوروبية من أجل 
العمل، وكذلك هجرة بعض من النخبة اإلسالمية إىل أورواب بسبب القواني الرتكية  الصارمة، جعل 
هؤالء التّجار اإلسالميي أن حيصلوا على مكانٍة مائزة يف الدول األوربية، والسيما يف أملانيا وفرنسا.

التأسيس
أتسست نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقّلة يف تركيا يف اليوم اخلامس من شهر أاير سنة 
1990، بصفتها مؤسسة غري حكومية )NGO(. وهنا جتدر اإلشارة إىل أن أتسيس هذه النقابة 
جاء متالئماً مع اإلطار العام للقانون الرتكي، فبسبب التعددية القومية والدينية، وكذلك الدستور 
العلماين والقرب من االحتاد األورويب حتّتم على هذا القانون مراعاة بعض املعايري، والسماح بتأسيس 
التيارات  أن  إذا كانت ذات توجهات حمافظة ودينية. فضاًل عن  مؤسسات غري حكومية، حّت 
العلمانية أيضاً قد نّظمت نفسها منذ بداايت نشوئها يف إطار مؤسسات غري حكومية، وقد مشل 
ذلك اجملال االقتصادي أيضاً. وفضاًل عن ذلك فإن السوق ورأس املال يف تركيا -خالل أتسيس 
اجلمهورية اليت أعقبت اهنيار الدولة العثمانية- كاان يداران ضمن بُنية مركزية وهامشية. وقد مّثل 
اجلزء املركزي أصحاب رؤوس األموال واملرفهون يف إسطنبول، أما اجلزء اهلامشي فقد مثّله الفقراء 
والطبقة املتوسطة، وأصحاب الصناعات واحِلرف الصغرية واملتوسطة يف القسم اآلسيوي من تركيا. 
تُعَرف هذه املناطق بـ«األانطول«، وعلى الرغم من أّن األغلبية السكانية يف تركيا تقطن يف 
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هذه الرقعة اجلغرافية، ولكّنها كانت خاضعة هليمنة الطبقة األرستقراطية املقيمة يف إسطنبول. وإن 
عدداً كبرياً من هؤالء كانوا من األتراك الذين عاشوا يف بلدان غربية اتبعة للدولة العثمانية، ولكن 
مع اهنيار هذه الدولة وأتسيس اجلمهورية اجلديدة هاجروا مع عوائلهم إىل تركيا، واستوطنوا يف املدن 
القريبة من أورواب، أْي يف »إسطنبول« و»إزمري« و»أدرنة«. وُعرف هذا القسم من األتراك بـ»األتراك 
البيض«، وقد كان واقعهم الثقايف واالقتصادي واالجتماعي خمتلفاً متاماً عّما كان يعيشه سّكان تركيا 
القدماء، أي األتراك واألكراد الذين يعيشون يف األانطول. وقد كان طبقة التّجار يف األانطول غالباً 
من املتدينيي واحملافظي، وكانت مثّة خصومة قدمية بينهم وبي طبقة التّجار يف إسطنبول. وبطبيعة 
احلال كانت احلكومات العلمانية املتعاقبة منذ أتسيس اجلمهورية وحّت العقود األخرية تدعم هذه 

الطبقة العلمانية، وختصص هلم امتيازات خاصة)11(.
أو  نقاابت  إطار  منتظمي يف  إسطنبول  املقيمي يف  من  العلمانيي،  التّجار  طبقة  كانت 
عام  يف  أتسست  اليت  األتراك)12(  احِلرف  وأصحاب  التّجار  نقابة  أمّهها  تكون  قد  مؤسسات، 
1971. ففي ذلك احلي كانت أكرب املصانع والشركات واملصارف الرتكية بيد أعضاء هذه النقابة 
الذين كانت هلم عالقات وطيدة وجّيدة مع األحزاب الرتكية والسياسيي العلمانيي)13(؛ وبناًء على 
ذلك ميكن أن نقول إن أتسيس نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة ذات التوّجهات اإلسالمية 

جاء كرّد فعٍل وكتنافٍس مع نقابة أصحاب احِلَرف والتّجار األتراك.
إن اهليئة التأسيسة يف نقابة التّجار ذات التوجه العلماين تتكّون من جمموعة من العوائل الثريّة 
والعلمانية واملتنفذة يف تركيا، وأن هلذه العوائل عالقات وطيدة وقدمية مع السياسيي العلمانيي. من 
هذه العوائل ميكن اإلشارة إىل عائلة ُكتش)14(، وعائلة ساابجني)15(، فلكّل منهما مصانع وشركات 
ومصارف كبرية. وعلى الرغم من تراجع نفوذ هذه العوائل وأتثريها، وكذلك تراجع دور نقابة التّجار 
وأصحاب احِلرف األتراك، خالل هيمنة حزب العدالة والتنمية ألكثر من عشرين عاماً، إال هذه 
الطبقة ما تزال متارس دوراً أساسياً يف االقتصاد الرتكي، إذ جند نقابة أصحاب احِلَرف والتّجار األتراك 
تستويل على أكثر من نصف القطّاع الصناعي الرتكي، وكذلك على نصف من األشغال يف هذا 
البلد، وما سوى جمال الطاقة، فإن أكثر من نصف حجم الصادرات الرتكية هي بيد أعضاء هذه 
النقابة)16(. مع ذلك ختوض نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة تنافساً حمموماً مع تلك النقابة 
ذات التوّجه العلماين، وتسعى إىل إضافة حّصتها من االقتصاد الرتكي، وإن التنافس يف هذه املرّة 

يكون بدعم حكومة ذات توّجه إسالمي.
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إىل  املستقلة،  احِلَرف  وأصحاب  التّجار  نقابة  نشوء  لتأريخ  دراسته  يف  لوراسداغي  أشار 
»ثالث ِحقب خمتلفة«، إذ حصر احلقبة األوىل بي سنيَت 1990 و1997، ففي حينها كانت 
النقابة تسعى يف تقدمي نفسها مؤسسة جديدة يف القطّاع االقتصادي الرتكي؛ وأن غالب أعضاء 
اهليئة التأسيسية كانوا يديرون مشاريع اقتصادية ال تتجاوز 50 عاماًل )17(، وكانت ألغلبهم أصول 
ومصانع  شركات  على  يتوزعون  عضواً،   2900 للنقابة  احلقبة كانت  هذه  هناية  ويف  ريفية)18(. 
صغرية ومتوسطة. أتيت أمهية هذه املدة من كوهنا مدة ترسيخ قواعد هذه النقابة، ويف حينها استطاع 
النشطاء االقتصاديون من ذوي التوجهات اإلسالمية أن حيصلوا ألّول مرّة على ثقٍة عالية ابلنفس. 
ومن جانب آخر استغّلت النقابة يف هذه املدة وجود بعض العناصر اإلسالمية يف النظام السياسي 
واإلداري الرتكي، فحي كان رجب طيب أردوغان رئيساً لبلدية إسطنبول إابن السنوات من 1994 
إىل 1998، وممثاًل حلزب الرفاه، جرى توقيع بعض العقود واملشاريع االقتصادية بي أعضاء النقابة 

وبلدية إسطنبول، وهذا ما ساعد يف منّو وتطّور هذه النقابة)19(. 
أما احلقبة الثانية من نشاط هذه النقابة تكون بي عاَمي 1997 و2002. تبدأ هذه الفرتة 
من 28 شباط 1997، وقتِئٍذ أصدرت القيادة العليا للقوات املسلحة الرتكية بياانً ضد احلكومة 
االئتالفية، وعلى إثرها قّدم جنم الدين اربكان استقالته عن منصب رائسة الوزراء وسقطت حكومته. 
وقد ُعرفت هذه األحداث بثورة ما بعد احلداثة يف 28 شباط. واجهت نقابة التّجار وأصحاب 
احِلَرف املستقلة خالل هذه احلقبة ضغوطات كثرية، واحنسر نشاطها، وكادت أن حُتال للمسائلة 
على نشاط هذه  أثراً سلبياً  القانونية والقضائية. وهذا ما يعين أن سقوط حكومة أربكان تركت 

النقابة.
تراجعت النقابة إابن هذه املدة بنحٍو رسي وُمعَلن عن مطالبها الدينية واإلسالمية، واختذت 
جانب احليطة واحلَذر كي ال تصطدم ابحلكومة اليت أعقبت االنقالب العسكري؛ وهنا جيب التنويه 
إىل أن هذه اإلنقالب العسكري )ما بعد احلداثوي( جعل النقابة أن تتعّرف أكثر من قبل على 
الواقع السياسي الرتكي، وأن تعيد النظر يف أيديولوجيتها وبراجمها االقتصادية؛ وابلتايل يكون هذا 
االنقالب العسكري دافعاً إىل بروز االصالحيي داخل احِلراك اإلسالمي الرتكي، ليصبح االعتناء 
ابلواقع اخلارجي -والسيما على الصعيد السياسي- أمراً مهماً لدى اإلسالميي)20(. لقد شّق هذا 
النهج اإلصالحي طريقه يف الساحة السياسية الرتكية، وانتهى إىل أتسيس حزب العدالة والتنمية من 

قبل اإلصالحيي الذين كانوا ينتمون حلزب الفضيلة الرتكي.
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أّما احلقبة الثالثة اليت شهدهتا نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة فتبدأ من العام 2002 
العدالة والتنمية للسلطة- وهي مستمرة إىل اآلن. إن وصول  الذي وصل فيه حزب  العام  -أي 
حزب العدالة والتنمية إىل السلطة أاتح هلذه النقابة فرصة استئناف نشاطها وتنافسها مع األطراف 
ننسى أبن بعض  أاّل  السلطة)22(. وجيب  اإلسالميي يف  فرصة حضور  تستغّل  وأْن  األخرى)21(، 
والتنمية يف سنة 2001،  العدالة  عملية أتسيس حزب  يف  دوراً  أدوا  الذين  النقابة  هذه  أعضاء 
أصبحوا فيما بعد من أعضاء اجمللس التأسيسي هلذا احلزب. ويف الوقت الراهن هناك بعض األعضاء 
هلم  أن  أو  احِلَرف،  وأصحاب  التّجار  لنقابة  نفسه  الوقت  يف  ينتمون  والتنمية  العدالة  حزب  يف 
عالقات شخصية وقريبة مع أعضاء النقابة)23(؛ وملخص القول هو: إن نقابة التّجار وأصحاب 

احِلَرف املستقلة متّتعت بقّوة ونفوذ كبريين خالل األعوام الستة عشر األخرية)24(.
اهليكل التنظيمي واملهام

لنقابة »التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة« هيكل تنظيمي واسع ومعّقد، وقد جرى رسم 
هذه اهليكيلية وتوسيعها حبسب األهداف والغاايت املعتمدة لدى النقابة.

إن هيكلية هذه النقابة بطبيعتها تتيح هلا إمكانية تطبيق األهداف بنحٍو قياسي وواسع، وأن 
أهم جزء يف هذه اهليكلية هي اللجان وجمالس الشورى اليت تكّون العمود الفقري لنشاطات هذه 

النقابة، وهي مبنزلة خلية التفكري لنشاطاهتا وأعماهلا االقتصادية.
تتكّون جلان النقابة من:
- جلنة التعليم والثقافة.

- جلنة العالقات بي األعضاء.
- جلنة العالقات الدولية.

- جلنة املعرض واملؤمتر.
- جلنة التنمية الوطنية وقبول األعضاء.

- جلنة األحباث واملنشورات.
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- جلنة الشؤون املؤسساتية.
- جلنة التواصل.

- جلنة امليزانية والشؤون املالية.
- جلنة شؤون الشباب.

- جلنة التنمية الداخلية للنقابة يف خارج البلد.
- جلنة العلوم والتقنيات.

وأما القسم اآلخر من هيكلية النقابة فيتكّون من جمالس شورى األقسام اليت جرى تعريف 
مهامها كاآليت: )تقدمي العون واملساعدة لألعضاء لتعزيز جتارهتم وتوسيعها، وتقدمي املعلومات هلم 
ليتمّكنوا من مواكبة املتغريات االقتصادية والقانونية، وكذلك حّثهم على ممارسة النشاط االقتصادي 
والتجاري خارج احلدود الرتكية، وأن يربموا اتفاقيات تعاون يف جمال االستثمار والتصدير واالسترياد 
حّثهم  وكذلك  الدول،  بي  والتجارية  واالجتماعية  االقتصادية  العالقات  لتعزيز  الطاقة  وتبادل 
للتعاون املشرتك فيما بينهم من أجل التنمية املشرتكة، وتشخيص املشاكل املتعّلقة بسائر األقسام 
والوحدات، وتقدمي احللول هلا من خالل املؤسسات والنقاابت ذات العالقة، وكذلك اجلامعات 

والدوائر احلكومية()25(.
إن لكّل من جمالس الشورى يف هذه النقابة مهّمة خاّصة ملراقبة نشاط اقتصادي معّي، وهي 

كاآليت:
• جملس قطّاع صناعة السيارات.	
• جملس مشاريع اإلعمار واإلسكان والبيئة.	
• جملس الربامج االستشارية والتعليمية.	
• جملس رعاية احملاصيل الزراعية يف الغاابت.	
• جملس رعاية مصانع األاثث املنزيل.	
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• جملس مشاريع الطاقة.	
• جملس مشاريع انتاج املواد الغذائية.	
• جملس املشاريع الزراعية والثروة احليوانية.	
• جملس قطّاع النقل.	
• جملس مشاريع إنتاج املكائن.	
• جملس مشاريع انتاج املعادن والفلزات.	
• جملس رعاية املطابع.	
• جملس أجهزة اإلعالم واملشاريع اإلعالمية.	
• جملس رعاية أصحاب احملال التجارية الصغرية )جتارة التجزئة(.	
• جملس املشاريع اخلدمية.	
• جملس قطّاع الصّحة.	
• جملس مشاريع تكنولوجيا املعلومات.	
• جملس قطّاع النسيج واجللود.	

إن رئيس هذه اجملالس هو انئب املدير العام للنقابة، ويكون يف مرتبٍة أعلى من مدير اللجان، 
وله أربعة من املساعدين.

أّما املنصب األعلى يف النقابة فهو منصب املدير العام، الذي يكون املدير التنفيذي للنقابة، 
ويكون مسؤواًل عن هيئة املديرين. يتّم اختيار املدير العام من بي جمموعٍة مكّونة من املدير العام 
نفسه ونّوابه، وأربعة من ممثلي النقابة يف خارج تركيا، و16 مديراً من سائر األقسام. إن جمموع هذه 
املناصب واملهام تكّون »الدائرة التنفيذية يف هذه النقابة«، اليت تكون على تواصل مباشر مع اللجان 
وجمالس الشورى وسائر املديرين، وتعىن بتنفيذ القرارات والربامج املعتمدة لدى قيادة النقابة وإدارهتا.
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إن أّول من توىّل منصب املدير العام لنقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة هو »أرول 
التأسيس يف سنة 1990 إىل  بداية  حممد ايرار«)26(، وظّل يف منصبه طيلة تسع سنوات، منذ 
سنة 1999. لقد تلّقى حممد ايرار تعليمه اجلامعي يف تركيا والوالايت املتحدة، وهو متخصص 
يف جمال هندسة الغذاء والكيمياء واملاكنات الصناعية والتجارية العاملية. وقد توىّل إدارة النقابة من 
معاوانً  وكان  عام 2004،  عام 1999 حت  من  النقابة  وترأس  ابيراماوغلو«)27(،  »علي  بعده 
للمدير السابق طيلة مدة رائسته. وميتلك املدير العام الثاين للنقابة عدة مصانع إلنتاج املواد الغذائية 
والنسيج واملعادن، وله مشاريع يف جمال التعليم، وهو اآلن عضو يف اهليئة العليا ملستشاري النقابة.

وقد توىّل »عمر بوالت«)28( رائسة النقابة ملّدة أربع سنوات ليكون املدير الثالث هلا. درس 
بوالت يف تركيا وبريطانيا وهولندا، وبعد أن توىّل مناصب قيادية عّدة يف النقابة على مدى 11 سنة، 
توىّل رائستها يف العام 2004. وبعد انتهاء دورته انضّم إىل حزب العدالة والتنمية، وأصبح عضواً يف 
اهليئة املركزية الختاذ القرارات احلزبية وتنفيذها. ويتوىّل يف الوقت احلاضر إدارة شركة »آلبايراك«)29( 
والطاقة  والنقل  واإلسكان  اإلعمار  )Holding Company( يف جمال  قابضة  وهي شركة 

والسياحة واإلعالم وبعض الصنائع مثل النسيج والورق واملكائن.
وبعد عمر بوالت توىّل رائسة النقابة )عمر جاهد واران()30( ملّدة أربع سنوات، بدءاً من 
2008 إىل 2012. وقد درس واران اهلندسة يف الوالايت املتحدة، ومارس النشاط االقتصادي 
لبضعة سنوات يف أمريكا، ومن مثّ عاد إىل تركيا واستمّر بنشاطه االقتصادي، وتوىّل عّدة مهام يف هذه 
النقابة، ويعد يف الوقت احلاضر من أعضاء اهليئة االستشارية العليا يف النقابة، ويف بعض اللجان، 

وبعد انتهاء دورته يف رائسة النقابة توىّل رائسة شركة متخصصة يف جمال إنتاج انظمة التدفئة.
واملدير العام اخلامس لنقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة هو »نيل أولباك«)31(، الذي 
توىّل رائسة النقابة ملّدة مخس سنوات، من سنة 2012 حت 2017، وكان قبل تولّيه هذا املنصب 

مديراً يف شركات وعّدة مصانع.
أّما املدير احلايل للنقابة فهو عبد الرمحن كاآن)32(، فقد توىّل إدارة النقابة منذ عام 2017، 

وله خربات يف مشاريع إنتاج املواد الغذائية، وتوىّل عّدة مناصب يف النقابة نفسها.
تركيا  داخل  يف  االقتصادية  املعارض  إقامة  هي  النقابة  هذه  يف  النشاطات  أهم  من  إن 
وخارجها، حّت اقرتن عنوان النقابة مع كثرٍي من املعارض االقتصادية اإلقليمية اليت تُعَرض وُتسوَّق 
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فيها إنتاجات ونشاطات اقتصادية شّت، بدءاً من الصناعة العسكرية ووصواًل إىل مشاريع اإلعمار 
واإلسكان؛ فعلى سبيل املثال ميكن اإلشارة إىل املعرض السنوي للصنائع العسكرية والدفاعية الذي 
أقيمت دورته األوىل يف العام 2014، فيما أقيمت دورته الثانية خالل األايم 6 - 8 تشرين األول 
2015 يف العاصمة القطرية الدوحة، ونتج عنه تبادل مايل بي تركيا وقطر ُقّدر بعّدة مليارات من 

الدوالرات)33(.
وكمثاٍل آخر على املعارض اليت ترعاها هذه النقابة ميكن اإلشارة إىل دعم النقابة ملعرٍض 
التنموية)34(؛ وقد كان يهدف املعرض إىل استقطاب  الستقطاب املستثمرين وأصحاب املشاريع 

املستثمرين اخلليجيي لالستثمار يف تركيا.
للنقابة عالقات ثنائية ومستمرة بي الشركات والقطّاع الصناعي يف تركيا، وتنظم هذه العالقة 

من خالل أربعة جماميع، وهي كاآليت: 
• املسؤولي احلكوميي يف أنقرة.	
• )غرف التجارة، واملؤسسات غري احلكومية واجلامعات(. 	
• الشركات الكبرية.	
• املؤسسات احلكومية يف إسطنبول.	

ومتثيل  الدبلوماسية،  العالقات  تنظيم  مهّمة  أنقرة  يف  احلكوميي  املسؤولي  جمموعة  تتوىّل 
يف  ابلنقابة  اخلاّصة  الربامج  وسائر  الضيوف،  وقبول  الرسية،  واالجتماعات  املؤمترات  يف  النقابة 
العاصمة الرتكية. ومن املهام األخرى اليت تعىن هبا هذه اجملموعة هي التفاوض والتحاور مع األحزاب 
توجهات ومطالب  بنقل  تعىن  أخرى  وبعبارٍة  العاصمة،  املستقرة يف  األخرى  السياسية  واألطراف 

النقابة إىل األطراف السياسية األخرى لتحقيق أهداف النقابة.
واجلامعات-  احلكومية  غري  واملؤسسات  التجارة  غرف  جمموعة  -أي  الثانية  اجملموعة  أّما 
القرارات  تنفيذ  وكذلك  واملؤسسات،  األطراف  هذه  مع  التواصل  مهمة  عاتقها  على  أتخذ  فقد 

واالتفاقيات املربمة مع هذه األطراف، ومتابعة تنفيذ املشاريع اجلديدة.
واجملموعة الثالثة -أي جمموعة الشركات الكبرية- فتهتم مبسألة التواصل مع الشركات الكبرية، 
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ومتابعة االتفاقيات املربمة، وتنفيذ املشاريع اجلديدة.
أما اجملموعة الرابعة -جمموعة املؤسسات احلكومية يف إسطنبول- فتأخذ على عاتقها مهّمة 
إجياد العالقات الدبلوماسية، ومتثيل النقابة يف االجتماعات الرسية وقبول الضيوف ومتثيل النقابة يف 

املؤسسات االقتصادية املستقرة يف إسطنبول.
إن االهتمام ابجلانب الدويل، والسعي إلجياد العالقات التجارية مع الدول البعيدة والقريبة 
هي من أهم األهداف والربامج اليت تتوخاها هذه النقابة. إذ إن حضور نقابة التّجار وأصحاب 
احِلَرف املستقلة يف داخل تركيا وخارجها يكون يف ثالثة مستوايت: مقرّات فرعية، مكاتب فرعية، 
ونقاابت يف خارج تركيا. وحبسب اإلحصائيات املتوافرة يف عام 2015 فإن  هلذه النقابة 85 مكتباً 
فرعياً يف أرجاء تركيا، و159 ممثلية يف 63 دولة يف العامل. ومن أهم املمثليات اخلارجية هلذه النقابة 
هي مكتب بروكسل، حيث مقّر االحتاد األورويب، ويُذكر أن عدد األعضاء املنضّمي هلذه النقابة 

قد جتاوز أحد عشر ألف عضواً.
من أهم النشاطات اليت تعىن هبا هذه النقابة هي كاآليت:

• تنظيم رحالت سياحية إىل الدول األجنبية لتعزيز العالقات االقتصادية.	
• تقدمي تقارير اقتصادية عن الدول املختلفة.	
• إقامة معارض اقتصادية يف داخل البلد وخارجه.	
• إقامة املؤمتر الدويل للعمل)35(.	
• نشاطات اللجان الداخلية.	
• نشاطات اللجان املهنية.	
• النشاطات التعليمية.	
• والبحوث 	 الدراسات  إجناز  قبيل  من  األعضاء،  معلومات  لتعزيز  التعليمية  الربامج  دعم 

وإصدار الكتّيبات، وكذلك توفري بنك املعلومات يف اجملاالت االقتصادية.
اعتمدت النقابة يف السنوات األخرية برانجماً إلكرتونياً حديثاً يف الشبكة املعلوماتية للتعريف 
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إبنتاجات أعضاء النقابة وتسويقها، إذ يتمّكن األعضاء وكذلك األشخاص االعتياديون يف أرجاء 
العامل )من غري األعضاء( من االطالع على آخر اإلنتاجات والربامج واخلطط التجارية من خالل 
للمعلومات  موّسعاً  بنكاً  النقابة أيضاً  هذا املوقع أو الربانمج املتوافر يف اإلنرتنت)36(. وقد وّفرت 
والبياانت املعّقدة عن أوضاع األسواق الداخلية والعاملية، وأن طريقة تبويب البياانت وتنظيمها يف 
هذا البنك املعلومايت تضاهي نظرياهتا العاملية. وأن توافر كّل هذه االمكاانت جعل النقابة مؤهلة 

لنيل شهادة اآليزو للجودة: 9001: 2000.
ومن األمور األخرى اليت تعتين هبا النقابة من أجل االرتقاء برباجمها هي مسألة استقطاب 
الشباب والنساء؛ وهذا ما دفعها إىل استحداث شعبة شؤون الشباب يف عام 2012. فضاًل عن 
أن للشباب دوراً مهماً يف أتسيس النقابة، إذ تعّرف النقابُة مجاعتها التأسيسية أبهّنا جمموعة من 

)الشباب املتدين الصادق املؤهل والدؤوب واملثابر(.
ينتمي لشعبة الشباب يف الوقت احلاضر 4250 شخصاً، وإن كّل هؤالء األعضاء هم من 
التّجار الشباب وأصحاب احِلرف واملَِهن. وهلذه الشعبة أيضاً 52 ممثاًل يف أرجاء تركيا، ويف 13 

دولة أجنبية، وقد وردت العبارات اآلتية يف تعريف هذه الشعبة:
)]أييت نشاط هذه الشعبة[ يف ضوء القيم الوطنية واملعنوية، وابلنظر للتطورات العاملية، ومن 

أجل االرتقاء بقدرات الشباب الرتكي(.
وقد جاء يف مهام شعبة الشباب:

التجارب  نقل  هي[  املهّمة  ]تكون  والتكنولوجيا،  األخالق  من  عاٍل  مستوى  امتالك  مع 
املرتاكمة خالل ربع قرن من النشاط يف نقابة التّجار وأصحاب املهن املستقلة إىل املديرين الشباب 
الذين دخلوا هذا اجملال جديداً. وهكذا تعىن هذه الشعبة بتنمية ثقافة املشورة واملسامهة االجتماعية 
واالرتقاء ابملستوى االقتصادي واالجتماعي لألفراد إابن شباهبم، وتكوين وعي ذايت لدى الشباب 

ليكون متالئماً ومتناغماً مع القيم والتقاليد.
لشعبة الشباب يف هذه النقابة هيكلية خاّصة أيضاً، ففيها مدير تنفيذي وجملس لإلدارة، 
وهيكلية إدارية وأقسام متعددة يف داخل تركيا وخارجها؛ وبعبارٍة أخرى ميكن أن نعّد شعبة الشباب 

نسخة مصّغرة من نقابة التّجار وأصحاب املهن املستقلة.
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يعمل الشباب املنتمون هلذه الشعبة حتت إشراف النقابة وبدعٍم منها، ويتدربون عملياً على 
إدارة مؤسسة كبرية مثل النقابة، ويتهيأون لتويّل مهام ومناصب أكرب يف السنوات املقبلة، أو ليتمكنوا 
من تطوير أعماهلم ونشاطاهتم االقصادية. وجيب أاّل ننسى أّن التعاون والعمل املشرتك بي هؤالء 
الشباب يف هذه الشعبة سيخلق شبكة واسعة من العالقات الشخصية واالجتماعية فيما بينهم. 
للعمل االقتصادي  وأن هذا التعاون وهذه العالقات الناجتة عن العمل املشرتك ختلق جّواً مالئماً 
يسوده الثقة املتبادلة بي األفراد، وال شك يف أن مثل هذه الثقة هي من أوىل احتياجات أّي نشاط 
اقتصادي؛ وعليه ميكن أن نتوّقع أبن األفراد الذين تكون بينهم عالقات صداقة وتعاون مشرتك 
التّجار وأصحاب املهن املستقلة يستطيعون أن يرتقوا بنشاطاهتم  لنقابة  التابعة  يف شعبة الشباب 
االقتصادية واالجتماعية. ويف مثل هذه األجواء والبيئة جند أن النقابة تستطيع أن تعيد تنظيم نفسها 
ابستمرار، وهو ما يعطيها القّوة ملواجهة األزمات، فعلى مرور السنوات ال تواجه خلاًل يف املوارد 
البشرية املتخصصة، وليس هذا فحسب، بل تستطيع أن تعّد العّدة للسري حنو التنمية املستدامة 

واالستمرار ابلنشاط.
ينتمي إىل شعبة الشباب يف هذه النقابة شباب من كال اجلنَسي، ولكن جند تفوقاً ملحوظاً 
لألوالد على البنات؛ وهذا ما جنده يف ممثلي الشعبة يف تركيا، فكّل مديري الفروع التابعة لشعبة 
الشباب يف أرجاء تركيا هم من الشباب الذكور. وهذه ميزة ذاتية يف النقابة نفسها، فكّل املهام 
الرئيسة يف النقابة هي على عاتق الرجال، وهكذا يف شعبة الشباب أيضاً جند املدير التنفيذي للشعبة 
ومعاونيه أيضاً هم من الشباب الذكور؛ وأن هناك فتاتي فقط قد قد تولتا منصَبي ملعاونية املدير 
التنفيذي، وأن كلتا هاَتي الفتاتي حمّجبتان. وهناك فتاة واحدة فقط غري حمّجة تعمل مستشارة 

للمدير التنفيذي. وإن كّل املديرين السبعة املاضون هلذه الشعبة كانوا من الرجال الشباب. 
ويعكس هذا التقسيم للمهام بنحٍو واضح النزعة احملافظة اليت تسود هذه املؤسسة، فضاًل عن 
أن لشعبة الشباب نشاطات دينية أيضاً، إذ جتاوزوا طريقة اجليل األول يف النشاط الديين وصاروا 
يقيمون بعض املراسيم الدينية رسياً. وتتمثل إحدى هذه الربامج مبشروع )سأقضي هذا الصيف يف 
املسجد(، الذي جرى تنفيذه سنة 2009، وشرعوا به يف مسجد فاتح إبسطنبول، وانتشر تدرجيياً 
األطفال  النقابة ابستقطاب  الشباب يف  نّظمته شعبة  الذي  املشروع  هذا  ويعىن  تركيا.  أرجاء  يف 
وطلبة املدارس ليقضوا العطلة الصيفية يف املساجد. وقد جرى تقسيم املشاركي يف املشروع حبسب 
فئاهتم العمرية وجنسهم، وأخذ الشباب والطلبة الكبار يلقون حماضرات دينية للطلبة األصغر سّناً 
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ولألطفال. وقد انتشر هذه املشروع الديين والثقايف بنحٍو سريع يف كّل تركيا، فبعد أن بدأ يف سنة 
2009 إبسطنبول يف مسجٍد واحد ومبشاركة 30 طفاًل تراوحت أعمارهم من 5 إىل 15 سنة، 
بلغ انتشاره يف العام 2017 يشمل 32 منطقة يف تركيا، وشارك فيه ألفي طفل وطالب مدرسي، 

ومن املتوّقع زايدة أعداد املشاركي يف هذا املشروع خالل السنوات املقبلة.
املتفوقون جمموعة من  جّمانية، ومينح  التعليمية بصورة  الدورات  الطعام يف هذه  جيري توزيع 
اجلوائز. أما املواد الدراسية اليت مشلتها دورة )سأمضي هذا الصيف يف املسجد( هي القرآن الكرمي 

والسرية النبوية واألخالق، وقد ُخصَصت جمموعة من النشاطات االجتماعية أيضاً.
إن مثل هذا النشاط الذي تنظمه شعبة الشباب يف هذه النقابة يدّل على أن النقابة تعمل 
على استقطاب وأتهيل األفراد منذ الطفولة، وليكون هؤالء األطفال الذين هم شباب املستقبل 

مواكبي مع أهداف النقابة، وليكونوا مؤهلي لالنضمام إىل احِلراك اإلسالمي يف تركيا.
لشعبة الشباب يف هذه النقابة برامج عدة تعليمية أخرى تعىن بتنمية قدرات التّجار واحلرفيي، 
وتقّدم هذه الربامج التعليمية يف إطار )أكادميية التجارة للشباب(. ومن النشاطات التعليمية األخرى 
ميكن اإلشارة إىل إقامة 5 دورات من الندوات التخصصية للتّجار الشباب، وكذلك انتشار جمّلة 

علمية، وإقامة برامج دينية كمائدة االفطار يف شهر رمضان.
ومثّة شروط للراغبي ابالنضمام إىل شعبة الشباب يف هذه النقابة، منها شروط عاّمة وأخالقية، 

ومنها احلصول على تزكية من أحد األعضاء يف نقابة التّجار وأصحاب املهن املستقلة. 
ويف ختام هذا املبحث جتب اإلشارة إىل أن هذه النقابة تعمل على حتقيق بعض األهداف 
املستمّدة واملستلهمة من الثقافة اإلسالمية، منها إحياء سّنة )القروض احلسنة( بي التّجار وأصحاب 
املَِهن، وهي سّنة أّكدها اإلسالم. ومن طريق هذا اهلدف ترسم النقابة آلية حلّث األعضاء على 

تقدمي القروض املالية لألعضاء احملتاجي للدعم املايل، وأن يكون هذا القرض من دون فوائد.
األيديولوجيا

على الرغم من أن التعريف العام الذي تقّدمه )نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة( عن 
نفسها يبدو بلغٍة دبلوماسية وحمايدة، ولكن مثّة إشارات واضحة فيه، تتضمن قيماً ونزعات حمافظة 
راسخة بي اجملتمع الرتكي، وهي مستمدة من العقائد اإلسالمية اليت يؤمن هبا هذا اجملتمع. وبعبارٍة 
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واإلسالميي  املتديني  االقتصاديي  النشطاء  من  هم مجٌع  الذين  النقابة  هذه  مؤسسي  إن  أخرى 
يعّرفون أنفسهم أبهّنم اقتصاديون من ذوي اهلموم واهلواجس، ويسعون إىل بناء تركيا، وأن تكون دولة 
تراعى فيها حقوق اإلنسان والقانون والعدالة واملساواة والسالم واألمن والرفاه وسعادة الّناس، وأن 
تظهر تركيا وهي حتافظ على القيم اجلماعية والكونية اليت أقّرها الناس أترخيياً، وأن تكون مؤثّرة على 
الصعيد االقليمي وحمّط احرتام يف األوساط الدولية)37(. وليس خبفّي أبن املقصود من عبارة )القيم 

اجلماعية والكونية اليت أقّرها الّناس أترخيياً( هو اإلسالم، وقد جرى احلديث عنه بعباراٍت أخرى.
تؤّكد نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة أبهّنا مجعّية أو مؤسسة )تنموية وحوارية وتعاونية 
وائتالفية(، وهتدف إىل تقدمي )املساعدة من أجل تقّدم التّجار واملصانع واجملتمع وتركيا ككّل، وأن 
يتطّوروا على الصعيد االجتماعي والثقايف والسياسي واالقتصادي والعلمي والتقين()38(. ومن هذه 
العبارات الواردة يف التعريف الذي تقّدمها النقابة عن نفسها ميكننا أن نعرف رؤية املؤسسي واملعايري 
اليت اعتمدوها عند التأسيس، وهي معايري مشاهبة يف أغلبها مع طبيعة نشاط اإلسالميي األتراك 

الذين لديهم نشاطات أخرى غري اقتصادية.
هلذه الرؤية عّدة جوانب، فمن جانٍب جندها رؤية جامعة تشمل خمتلف اجملاالت االجتماعية، 
ومن جانٍب آخر هلا مستوايت متعددة؛ وبعبارٍة أخرى ميكن القول إن هذه النقابة على الرغم من 
الواردة  اإلشارات  حبسب  ولكن  اقتصادية،  مؤسسة  لتكون  على  األمر  ابدئ  يف  أتسست  أهّنا 
على  يقتصر  ال  النقابة  هذه  نشاط  أن  مبعىن  أيضاً.  وثقافية  اجتماعية  أهدافاً  هلا  جند  رؤيتها  يف 
حتقيق التنمية االقتصادية، بل جتعل التنمية االقتصادية وسيلة لتحقيق أهداف أبعد وأكرب، منها 
احلفاظ على السلطة السياسية، وترويج األساليب واملناهج االجتماعية واالقتصادية املطلوبة لتبديل 
اجملتمع الرتكي إىل بيئة اجتماعية تضمن بقاء اإلسالميي يف اجملاالت كافة االقتصادية، والسياسية، 

واالجتماعية، والثقافية.
يرصد )لوراسداغي( ثالث خصائص هلذه النقابة: تتمّثل اخلاصية األوىل بسعة النشاطات 
اليت تستهدف الشركات واملصانع الصغرية واملتوسطة يف املناطق املركزية واجلنوبية والشرقية برتكيا، 
مبعىن أن بي أعضاء النقابة إاّبن التأسيس ال ميكن أن جند املصانع الكبرية الكائنة يف أطراف مدينة 
إسطنبول، اليت كانت تعود لكبار االقتصاديي والتّجار العلمانيي آنذاك. أّما اخلاصية الثانية فهي 
األولوايت والرؤية الكونية اليت متتاز هبا هذه النقابة إبزاء القضااي الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، 
إذ تتضمن أتكيداً على القيم املعنوية واإلسالمية، وتُتَخذ طريقاً ومنهجاً للعمل االقتصادي. وأّما 
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اخلاصية الثالثة فهي أّن هذه النقابة غري حكومية، ومل تتمّتع ابلريع احلكومي خالل الفرتات األوىل 
يف  العلمانية  االقتصادية  واجملاميع  األطراف  سائر  عن  متتاز  جعلها  قد  أمر  وهو  أتسيسها،  من 

تركيا)39(؛ ويف ظّل نظام مؤدجل ميكن فهم مثل هذه اخلصائص.
يف القسم التايل للبحث أحاول تسليط الضوء على بعض احملاور من النظام األيديولوجي 
املهيمن على هذه النقابة، السيما فيما يتعّلق مبوقفها من قضااي مهمة كالدولة والدميقراطية والسوق 

احلرّة واالحتاد األورويب والعوملة والعامل الغريب واإلسالم.
إن من أهم احملاور األيديولوجية اليت تؤمن هبا هذه النقابة هي تفاؤهلا ِحيال مسألة العوملة، 
النقابة للمشاركة يف العوملة وحتقيق الدميقراطية واحلرية الدينية،  وكذلك الدور الذي يؤّديه أعضاء 
والسّيما فيما خيّص ببُنية النظام السياسي الرتكي العام الذي هو نظام علماين )40(. تربز أمهية هذا 
احملور حي نعرف أن هذه النقابة بصفتها حركة ابرزة يف العامل اإلسالمي هلا رؤية إجيابية وخمتلفة 
للعوملة، ابملقارنة مع اآلراء اإلسالمية األخرى يف هذا اجملال. فبحسب املنظومة الفكرية هلذه النقابة 
إن العوملة تتيح الفرصة للتّجار وألصحاب احِلَرف واملَِهن األتراك أن يدخلوا األسواق العاملية؛ وهبذا 
التنفيذي السابق  الدخول للحّيز العاملي ميكنهم نشر هويتهم وأسلوب حياهتم. وقد صرّح املدير 
للنقابة )ايرار( أن التّجار يف الوقت الراهن ويف أرجاء العامل يلعبون الدور الذي كان يؤّديه اجلنود يف 
العامل القدمي، والسّيما أن أهم سالح متوافر لدى الدول املتقّدمة يتمّثل ابملوارد البشرية املتعّلمة. وقد 
أشار ايرار أيضاً إىل أن الشخص املسلم جيب أن يكون يف مقّدمة داعمي العوملة، ألّن العوملة هي 
أفضل فرصة لنشر الفكر اإلسالمي يف أرجاء العامل)41(؛ وبناًء على ذلك ميكن تربير عوملة االقتصاد 

مع التأكيد على القيم الثقافية واالجتماعية، مع اعتماد األصول والقيم اإلسالمية)42(.
ومن جانٍب آخر جند أن مساحة نشاطات هذه النقابة أمر الفت، فبحسب رؤية النقابة 
داخل  والثقافية يف  واالقتصادية واالجتماعية  السياسية  القّوة  من  املطلوب  للمستوى  الوصول  إن 
تركيا جيب أن يكون متزامناً مع حتقيق هذه املستوى يف الدول اجملاورة، وهكذا يف األوساط الدولية. 
وبعبارٍة أخرى تعتقد هذه النقابة أبن حتقيق هذه األهداف مرهون بتحقيقها بنحٍو متزامن يف داخل 
تركيا وخارجها، ومن جانٍب آخر يكون السعي حنو التحقيق املتزامن هلذه األهداف والقيم يف خارج 

البلد عبارة عن فرصة جيب استغالهلا.
واملسألة األخرى اليت تتعّلق أبيديولوجية النقابة هي دعمها حلكومة الكفاءات اليت تكون 
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حمدودة)43(، ويرى بعضهم أبن دعم النقابة لفكرة احلكومة الصغرية هي بسبب إدراك النقابة مسألة 
عدم متّكنها يف فرض اهليمنة الكاملة على الدولة الرتكية)44(. وفضاًل عن دعم احلكومة الصغرية فإن 
هذه النقابة تتبىّن فكرة السوق احلرّة الذي يسمح للقطّاع اخلاص مبمارسة النشاط التجاري، ولكنها 
)أْي النقابة( امناز بي النظام الرأسايل الغريب والسوق احلرّة االقتصادية، وتنقد الفكرة األوىل وتدعم 

الثانية)45(.
أّما فيما خيّص موضوعة الدميقراطية فإّن للنقابة موقفاً متعدَد اجلوانب إزاء الدميقراطية، ولكّنها 
بنحٍو عام تُعد مناصرة جاّدة ملبدأ الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف تركيا طوال العقود املاضية. ولكن 
ال ميكن أن جند تطابقاً بي قراءة النقابة للدميقراطية مع القراءة األوربية، فضاًل عن أن تعاملها مع 
القضااي املتعلقة ابلدميقراطية وحقوق اإلنسان يف تركيا مل يكن اثبتاً، وهناك تباين يف املواقف بي 

املدة اليت سبقت وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة واملدة الراهنة.
اختذت النقابة يف العام 1997 موقفاً رافضاً لبعض إجراءات احلكومة اليت أعقبت االنقالب 
العسكري، وكانت ترى أبن احلكومة تعمل على هتميش الدين والعقائد الدينية من أجل اللحاق 
ابلغرب، وقد أّكدت عّدة مرّات يف بياانهتا على مسألة الدميقراطية وحقوق اإلنسان، والسّيما حي 
كانت السلطة السياسية قبل صعود حزب العدالة والتنمية تسعى إىل حتجيم األحزاب اإلسالمية 
والقيم والتقاليد الدينية وهتميشها)46(. وكمثال على ذلك ميكن أن نشري إىل قانون فرض القيود على 

ارتداء احلجاب اإلسالمي يف اجلامعات قبل وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة.
بعض  اإلنسان تشمل  الدميقراطية وحقوق  اإلسالميي يف دعم  آلية  أن  النّقاد  بعض  يرى 
القضااي فقط وتكون بطريقة استغاللية. فمثاًل مل تتطّرق النقابة يف بياانهتا إىل قضية إابدة األرمن، أو 
لنقض حقوق األكراد إاّبن حكم )حزب العدالة والتنمية(، وبعبارٍة أخرى: منذ وصول هذا احلزب 
إىل السلطة ومع توجيه الكثري من االنتقادات من قبل املنظمات واملؤسسات الدولية املعنية حبقوق 
اإلنسان، ولكن هذه النقابة مل تتخذ موقفاً واضحاً وحاساً إبزاء هذه االنتقادات؛ ومن هنا عـّد 
بعض املراقبي واحملللي أبّن دعم النقابة لقضية حقوق اإلنسان والدميقراطية تكون من منطلقات 

نفعية فقط)47(.
وفضاًل عّما ذُكر جند أّن هذه النقابة يف ابدئ أتسيسها كان هلا موقٌف غري مؤيّد إزاء مسألة 
 ،)Nativism( انضمام تركيا لالحتاد األوريب، وكانت متيل ملراعاة املصاحل الداخلية واألهالنية
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ولكن بعد مدة أنضّمت النقابُة لفريق املؤيدين؛ ولتحليل هذا االنتقال من الرفض إىل التأييد ميكن 
القول إن النقابة يف ابدئ أتسيسها ما كانت تتوّقع أن أييت يوم يصبح فيه االحتاد األورويب ضمن 
األسواق املستهدفة لتحقيق أهدافها االقتصادية؛ فلذلك كان موقفها إزاء هذا املوضوع مثل موضع 
املتدينيي التقليديي، ولكن األوضاع ساَرت بنحٍو جعلت أعضاء النقابة يستنتجون أبّن االقرتاب 
من االحتاد األورويب سيساعد تركيا كثرياً لتكون العبًة دولية ابرزة)48(؛ وهبذا بعد املشاركة يف معارض 
املعارض، وأصبح موضوع  التعّلم من مثل هذه  ترّكز على مسألة  النقابة  الصناعية أخذت  أورواب 
االنضمام لالحتاد األورويب من ضمن املطالب الرئيسة؛ وهذا ما يعرّب عنه الباحث )اينكااي( بـ)ميل 

نقابة التّجار وأصحاب املَِهن املستقلة حنو أوراّب من الناحية االقتصادية()49(.
على أعضاء  أثراً كبرياً  التابعة لالحتاد األورويب  النقابة والشركات  العالقات بي  ترك تعزيز 

النقابة من حيث اإلنتاج والتنظيم والتكنولوجيا)50(.
أما املسألة األخرى اخلاّصة أبيديولوجية العمل لدى هذه النقابة هي مسألة )النزعة اإلسالمية( 
الراسخة يف هذه األيديولوجيا. وعند احلديث عن هذه النقابة يف األوساط العلمية واألكادميية تتداول 
كثرياً مسألة )استقاللية( النقابة ونزعتها اإلسالمية. وإن الرأي الغالب يفيد أبن تعبري )املستقل( 
يف عنوان هذه النقابة يُعين )املسلم( و)اإلسالمي(، والسيما أن أعضاء النقابة يتبنون من الناحية 
النظرية )النظام االقتصادي اإلسالمي(، وعلى الرغم من أهنم قد أقّروا )على الصعيد العملي( مببادئ 

االقتصاد العاملي، وساروا يف طريقه)51(.
)اإلنسان  إزاء  اإلسالمي()52(  )اإلنســــــان  مفـــــهــــــوم  على  بتــأكيــدهــا  النقــابة  هذه  تصّر 
هويتهم  عّرفوا  وقد  االقتصادي،  العمل  جمال  يف  املسلمي  دخول  ضرورة  على  االقتصادي()53( 
)نظرايً( وفق القيم واألهداف اإلسالمية)54(، وكان غايتهم بناء جمتمع على وفق املعايري اإلسالمية. 
النقابة فإن من خصائص اإلنسان اإلسالمي يف اجملال االقتصادي هو )حتقيقه  وعلى وفق رؤية 
املزيد من األرابح من دون أن يهدرها(، وإن مثل هذا اإلنسان ال يعتمد نظام الفوائد والراب إال عند 
احلاجة والضرورة)55(، ومن أجل مواكبة حجم التضخم فقط؛ وعليه فإن هذه النقابة تعمل على وفق 
األمنوذج اإلسالمي األّول الذي يعود حلقبة صدر اإلسالم، ومن جانب آخر ال يغفل عن السوق 
العاملية، وال ينبذها)56(؛ لذا ال عجب إذا وجدان السياسيي العلمانيي األتراك كانوا يعتمدون هذا 
اإلشكال دوماً يف قوهلم أبن هلذه النقابة برانمج عمل إسالمي، وجيب أن نعّده ضمن حماوالت 
أسلمة اجملتمع الرتكي)57(. إن تصرحيات علي ايرار )املدير التنفيذي السابق للنقابة( توضح بنحٍو 
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مقتضب املاهية األيديولوجية هلذه النقابة. يقول علي ايرار: مثّة أمور مجيلة حصلنا عليها يف املاضي 
بفضل القرآن، ولكن حي ابتعد املسلمون عن القرآن فقدان هذه األمور. وإن اجليل الذي بىن حياته 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية من دون أخالق وأرساها على أساس املنفعة الشخصية والظلم، 
فهو قد استأصل شجرة حضارته)58(. وقال يف كلمٍة أخرى له: إن التاجر املسلم الذي يعّد نفسه 
اتبعاً لنيّب كان يُلقَّب بـ)األمي(، جيب عليه أن يضيف جوانب جديدة للنشاط االقتصادي، وهي 

مسألة األمانة والصدق يف هذا اجملال)59(.
االسرتاتيجية

التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة( هو الرتكيز على  إن احملور األهم يف اسرتاتيجية )نقابة 
الشركات واملصانع الصغرية واملتوسطة، وكذلك عدم وضع أّي حّد لقبول األعضاء)60(. وأن املسألة 
األساسية يف عمل النقابة هي إجياد التواصل بي األعضاء وهتيأة الظروف املناسبة للتمتع ببعض 
املزااي النسبية. تعتمد )النقابة( املعتقدات الدينية والتقاليد احمللّية لتسهيل وحتكيم هذه العالقات؛ 
وهبذا تكون إحدى نشاطات أو مهام هذه النقابة هي إبراهم عقود الشراء بي الشركات واملصانع 
التابعة ألعضائها. إن اهلدف من هذه العملية هو تسهيل عملية تبادل املنتجات من دون االعتناء 
حبجم النشاط االقتصادي الذي متارسه الشركة أو املصنع؛ وابلتايل تكون عملية تسويق املنتجات 
وبيعها مسألة مضمونة، ويف هذا املوضوع ال يقتصر دور النقابة على إبرام العقد واالتفاق، بل تعمل 

على تقدمي املشورة والدعم، وكذلك تراقب مراحل تنفيذ العقد.
االسرتاتيجية  النشاطات  أهم  من  هي  اخلارجية  العالقات  فإن  آنفاً  اإلشارة  جرت  وكما 
املعتمدة لدى هذه النقابة، إذ إن إجياد الصالت والعالقات االقتصادية مع الشركات األجنبية، منذ 
أتسيس النقابة وإىل هذه اللحظة كانت ضمن الرؤى األيديولوجية واالسرتاتيجية معاً. إن اجلانب 
األيديولوجي ملسألة العالقات اخلارجية تعتمد مسألة عاملية اإلسالم، وضرورة اعتماد قّوة املسلمي 
يف العامل، وإن اجلانب االسرتاتيجي يتوّخى مسألة إعادة العالقات اليت كانت قائمة منذ قدمي الزمان 
بي تركيا وبعض دول املنطقة واإلسالمية. وقد أوضح الباحثون أبّن العامل اإلسالمي من وجهة نظر 

هذه النقابة يتمّثل برقعٍة جغرافية متتد من إندونيسيا ووصواًل إىل املغرب العريب)61(.
سعة  وأن  التأرخيية،  األطر  يف  قراءهتا  االسرتاتيجية جيب  هذه  فإن  البداية  يف  أشران  وكما 
النقابة مل تكن سعة  اإلطار؛ فحي جرى أتسيس هذه  الدولية جيب دراستها يف هذا  العالقات 
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)الرؤية  عّده  ميكن  ما  فإن  أخرى  وبعبارٍة  النحو؛  هبذا  واملصانع  الشركات  بي  الدولية  العالقات 
الدولية عند التأسيس( لدى هذه النقابة قد أّدى إىل انسيابية انضمام األعضاء إىل النقابة، وأن 
يستثمروا بنحٍو جّيد اإلمكاانت والفرص العاملية واملزااي النسبية املتوافرة يف تركيا، لينجحوا يف تكوين 
شبكات عظيمة ودولية من العالقات االقتصادية. ولتحقيق ذلك تشّجع النقابُة أعضائها لتوسيع 
نشاطهم التجاري إىل خارج احلدود، وأن يتعاونوا مع أطراف أخرى يف جمال االستثمار والتصدير 
واالسترياد وتبادل التقنيات واملعلومات؛ وعلى هذا الصعيد أيضاً هتتم النقابة إبقامة صالت ثقافية 
الصعيد  على  ذلك  تبلور  وقد  اقتصادية،  عقوداً  معها  أبرمت  اليت  األطراف  تلك  مع  واجتماعية 
العملي، إذ نرى يف جتارب أعضاء النقابة اهتماماً ابملشرتكات الثقافية واالجتماعية يف خضّم النشاط 
االقتصادي؛ ومن هذه املشرتكات الثقافية واالجتماعية ميكن اإلشارة إىل العقائد الدينية والتأريخ 
املشرتك واهلوايت القومية. وبعبارٍة أخرى يرى التّجار وأصحاب احِلَرف املنتمون هلذه النقابة أبن هذه 
املشرتكات هي )مزية نسبية(، فهي من جانٍب توّلد مياًل حنو ممارسة األعمال والنشاطات املشرتكة، 
ومن جانٍب آخر ختلق حالة من الثقة يف العالقات االقتصادية. وهذا ما دفع أعضاء النقابة إىل 
أن يوجدوا صالت وثيقة ومستمرة مع سائر التّجار يف الدول اإلسالمية، والسيما يف الدول ذات 
األغلبية السنّية، وقد جنحوا يف ذلك أيضاً. هذا ومن جانٍب آخر جند أعضاء النقابة يركزون جّل 
اهتمامهم االقتصادي بشأن النقاط اليت تعد ضمن العمق االسرتاتيجي الرتكي، ليعيدوا العالقات 
والصالت التأرخيية يف إطار العالقات االقتصادية. وهنا جند دول الشمال االفريقي وشرق أورواب 
)والسيما دول البلقان( متّثل هذا )العمق االسرتاتيجي( ابلنسبة للتّجار وأصحاب احِلَرف املنتمي 
هلذه النقابة؛ وهذا ما حتّول الحقاً إىل حموٍر مهم يف السياسة اخلارجية الرتكية عند وصول حزب 

العدالة والتنمية للسلطة)62(.
النقابة تكون على عاتق ثالث  العالقات اخلارجية يف هذه  فإن  وكما جرت اإلشارة آنفاً 
و)جلنة  واملؤمترات(،  والندوات  املعارض  و)جلنة  اخلارج(،  يف  النقابة  توسعة  )جلنة  هي:  اللجان، 
العالقات الدولية(. إذ أتخذ )جلنة توسعة النقابة يف اخلارج( على عاتقها مسؤولية توسيع شبكة 
التّجار الدوليي املنتمي للنقابة، وتنجز ذلك من خالل ممثلياهتا يف أرجاء العامل، حيث تقوم إبجياد 
الصالت والعالقات الثنائية مع التّجار والشركات يف كّل العامل، وتدعم استمرارية هذه الصالت. 
فضاًل عن أهنا تسعى الستقطاب األعضاء اجلدد يف سائر الدول، والبحث عن األسواق اجلديدة 
املعارض  إبقامة  هتتم  فهي  واملؤمترات(  والندوات  )املعارض  للجنة  وابلنسبة  أعضائها.  ملنتجات 
والندوات اليت ختص أعمال النقابة. ومن أهم هذه املعارض والندوات ميكن اإلشارة إىل معرٍض دويل 
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للنقابة يُقام كّل سنتي، وكذلك )مؤمتر التجارة الدويل(. وهتتم هذه اللجنة أيضاً إبيفاد جمموعات 
متخصصة عديدة للمشاركة يف املعارض واملؤمترات والندوات يف داخل تركيا وخارجها)65(.

والندوات  الربامج  وإقامة  األجانب  التّجار  هتتم ابستقبال  فهي  الدولية  العالقات  أّما جلنة 
الرتوجيية واالعالنية، واستقبال ممثلي املنظمات الدولية الذين يزورون املقر املركزي للنقابة؛ وتعىن هذه 
اللجنة أيضاً بتنظيم العالقات الثنائية بي مكاتب النقابة يف خارج تركيا، وأن تستحدث مؤسسات 
غري حكومية داخل تركيا وخارجها. فضاًل عن أن التواصل مع الوزارات والدوائر احلكومية، والسيما 
مع وزاريَت االقتصاد واخلارجية هي من ضمن مهام هذه اللجنة. ابإلضافة إىل مسؤولية هاّمة أخرى، 
وهي إعداد التقارير حول الواقع االقتصادي القائم يف الدول األخرى، وكذلك تقدمي دراسات حول 
األسواق اجلديدة، وتقدمي هذه التقارير والدراسات لألعضاء؛ ويف هذا اإلطار تصدر النقابة كتباً 
والتّجار  لألعضاء  املشورة  وتقدم من خالل ذلك  العاملية،  التجارة  وأوراق سياسات عن  مصّغرة 

املنتمي للنقابة.
تراعي النقابة خالل نشاطاهتا االقتصادية بعض القيم والتقاليد واملناسك اإلسالمية من أجل 
دميومة نزعتها اإلسالمية؛ فعلى سبيل املثال جُترى الكثري من املفاوضات واحلوارات بي األعضاء 
خالل املناسبات اإلسالمية والعطل الدينية واألعياد، فبحسب رؤية النقابة أن يف هذه األايم جمااًل 
للقيام ببعض النشاطات، إذ يتواجد األعضاء كّلهم يف مثل هذه األايم يف مكاٍن واحد،  واسعاً 
وتتاح فرصة التزاور وتتجدد اللقاءات بي األعضاء)66(؛ وهبذا تكون العقيدة الدينية وسيلة لالرتقاء 

مبستوى الثقة بي األعضاء واالنسجام فيما بينهم)67(.
يؤّكد املدير التنفيذي هلذه النقابة أبّن اإلسالم قد أوجد قيماً )أسريّة واجتماعية( و)قيماً يف 
إطار اهلويّة الوطنية()68(، وأن النقابة تسّلط الضوء بنحٍو خاص على مجلٍة من القضااي األخالقية؛ 
فعلى سبيل املثال يتداول بي أعضاء النقابة موضوع )األخالق السامية والتكنولوجيا املتقّدمة()69(، 

وهذا ما يدّل على االهتمام مبسألة األخالق وإضفائه على التكنولوجيا.
تقيم النقابة برامج تدريبية كثرية ألعضائها، تشمل جماالت عّدة كاللغات األجنبية، ودورات 
ختصصية حول التجارة والتسويق)70(، وإن من مجلة هذه النشاطات هو نشاط مجعي بشكل مسابقة 

حول تعريف بعض املصطلحات املهمة.
ومن الشعارات املهمة اليت تتبناها النقابة هو شعار )أمهية النمّو اجلماعي(، وأن املسؤولي 
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يف النقابة يؤّكدون دوماً أبّن )منّو أعضاء النقابة وتطّورهم يؤدي إىل منّو تركيا، و بنمّو تركيا وبتطّورها 
ننمو حنن ونتطّور()71(.

ويف اخلتام جتب اإلشارة إىل أن احلراك اإلسالمي يف تركيا حي يدخل اجملال االقتصادي 
والسياسي ورسم االسرتاتيجية االقتصادية الرتكية يلتقي مع الدول اجملاورة له)72(؛ لذلك جند تركيا 
تؤّكد كثرياً على مسألة التعاون مع القطّاع اخلاص يف الدول اجملاورة هلا. وهذا األمر من شأنه أن 
يكون واحداً من أهم األهداف اليت تتوّخاها احلكومة الرتكية ذات النزعة اإلسالمية بقيادة حزب 
املستوى  عايَل  تنسيقاً  هنا جند  ومن  املستقلة.  احِلَرف  وأصحاب  التّجار  ونقابة  والتنمية،  العدالة 
العاملية)73(؛ مما جعل احلراك  النقابة واملؤسسات االقتصادية احلكومية الرتكية وكذلك  بي أعضاء 
االقتصادي والسياسي لدى اإلسالميي يف تركيا يف خارج البلد خيلق نوعاً من االنسجام والتناعم 
ذي األبعاد املتعددة على الصعيد السياسي واالقتصادي والثقايف، وأن كّل بُعٍد يساند الُبعد اآلخر.

النتائج
إن أمام نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة طريق طويل لتصبح القّوة االقتصادية األوىل 
النزعة  ذات  األتراك(  والتّجار  املَِهن  أصحاب  و)نقابة  النقابة  هذه  بي  الفوارق  إن  إذ  تركيا.  يف 
العلمانية كثرية جّداً، وعلى الرغم من أن عدد األعضاء املنتمي هلذه النقابة أكثر من أعضاء النقابة 
بنحو  أقل  النقابة هو  املوجود لدى هذه  املال  العلمانية، ولكن حجم رأس  النزعة  األخرى ذات 
واضح ابملقارنة مع النقابة الثانية؛ ومع ذلك جند قّوة النقابة ذات النزعة اإلسالمية ونفوذها يف طور 
النقابة واألطراف األجنبية خالل  التبادل االقتصادي بي أعضاء  النمّو والتطّور، فقد بلغ حجم 
العام 2009 ملياري دوالر)74(، واستطاعوا أن خيصصوا 20 % من الدخل القومي االمجايل يف 
تركيا خالل العام 2014)75(. يف حي كان أعضاء النقابة يف سنة 1990 ميتلكون 8 مصانع من 
أصل 500 مصنع وشركة يف أرجاء تركيا، وقد بلغت أعداد هذه املصانع يف سنة 2009 إىل 31 

مصنعاً وشركة)76(.
وجيب أال ننسى أبن معّدل العمر يف نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة يدّل على أن 
للشباب وللجيل اجلديد يف تركيا دوٌر أكرب يف النقابة، وهو جيل يعمل بكّل جّد وانضباط. ومن 
النقابة، وهم  املقرّبي من هذه  السياسيي  السياسية يف تركيا حتت سيطرة  القّوة  جانٍب آخر جند 

القياديون يف حزب العدالة والتنمية، ويبدو أن هذا سيستمر ابألعوام املقبلة.
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التّجار  نقابة  متارسها  ودينية  ثقافية  نشاطات  هناك  االقتصادية  النشاطات  عن  وفضاًل 
وأصحاب احِلَرف املستقلة يف أرجاء تركيا، وعلى الرغم من أن هذه النقابة مل تفلح حّت اآلن يف 
التغّلب على منافستها العلمانية يف اجملال االقتصادي، ولكن هلا سرعة أكرب على صعيد استقطاب 
األعضاء اجلدد، وأن ختصص حّيزاً للنشاطات الثقافية والدينية؛ وهذا سّر جناحها يف خلق جيٍل له 
هوية إسالمية وثقة عالية ابلنفس، ووعي ذايت واجتماعي. ومن هذه الزاوية يبدو مستقبل النقابة 

واجليل القادم من املواطني األتراك أوضح ابملقارنة مع اجليل العلماين.
 لقد جنحت هذه النقابة يف خلق طبقة اجتماعية جديدة يف تركيا، منشأها املدن الصغرية 
يف األانضول، ومع تطّور أعضاء النقابة وازدايد حجم ثروهتم انتقلوا من مدن األانضول وسكنوا 
يف املدن الكبرية مثل اسطنبول وأنقره وإزمري، وهذا يعين أهّنم قد جعلوا املدن الكبرية مناظرة ملدن 
األانضول من حيث التكوين الدميغرايف؛ وهبذا دخلت القيم الدينية والتقليدية إىل املدن الكبرية، 
وتغرّيت الصورة السّكانية فيها يف كثرٍي من اجلوانب، حّت ابتت احلياة صعبة ابلنسبة لغري املتديني؛ 

األمر الذي عرّب عنه الربفسور شريف ماردين بـ)الضعط املناطقي( على األفراد غري املتديني)77(.

اللوغو املعتمد لدى نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة

لوغو شعبة الشباب يف نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة
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عبد الرمحن کاآن - املدير التنفيذي احلايل لنقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة.

رجب طيب أردوغان يف مراسيم افتتاح الدورة السادسة عشرة ملعرض النقابة. 
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أردوغان خالل زايرته إلحدى معارض النقابة. 

مراسيم افتتاح الدورة السابعة عشرة ملعرض النقابة.
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مراسيم انطالق فعاليات الدورة )العشرون( من املؤمتر الدويل للعمل يف إسطنبول الذي 
تقيمه نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة.

اجتماع أعضاء النقابة مع أردوغان.
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ندوة علمية وثقافية بعنوان: )العلماء واألمة اإلسالمية( اليت أقامتها النقابة يف إسطنبول.

إحدى الندوات اليت أقامتها شعبة الشباب يف هذه النقابة عن الواقع االقتصادي العراقي 
ولتعزيز العالقات االقتصادية الرتكية العراقية.
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حضور وفد من نقابة التّجار وأصحاب احِلَرف املستقلة يف كردستان العراق لتعزيز العالقات 
االقتصادية.
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