
 والدولة المجتمع تغییر إجتماعیة: تركیا وأسلمةون كأداة نالقا

 جو حّمورة

ستطاع حزب "العدالة والتنمیة" التركي أن یستمر في الحكم عبر تطبیقھ اخرى، األ على عكس الكثیر من األحزاب اإلسالمیة

سیاساتھ اإلسالمیة  2011 العام قبلبراغماتي تبعاً لمیزان القوى الداخلي. لم یمارس الحزب التركي الحاكم  ھ بشكللسیاسات

المؤسسة العسكریة لصراع التقلیدي بین لنھایة ھذا العام بالتحدید  بعد أن شھدإنما بعده، وذلك  تركیا داخلبوضوح المحافِظة 

 لصالح ھذه األخیرة. من جھة أخرى لمدنیةالسلطة اومن جھة الحامیة لعلمانیة الدولة 

نتخابات النیابیة في اال ،في العام نفسھ ،فازأطبق الحزب الحاكم السیطرة على مفاصل الدولة، كما ، 2011مع حلول العام 

تحرراً في بات الحزب أكثر وتبعاً لذلك، حكم تركیا من خاللھا. تزال ت، وھي األكثریة التي ال 550نائباً من أصل  326بأكثریة 

. 2002في العام  منذ وصولھ إلى الحكم خاصة وأنھ استطاع تأكید شرعیتھ الشعبیة في كل مناسبة ،إدارة الدولة والمجتمع

 النزعة اإلسالمیة المحافِظة في سیاساتھ وخطاباتھ الرسمیة والقوانین التي شرعھا.  تباعاً  فظھرت

التركیة بالحداثة  المتأثرن"، إنما یي تركیا إلى فكر "اإلخوان المسلمالحاكم فوتعود الجذور الفكریة لحزب "العدالة والتنمیة" 

كما بالتجربة العثمانیة. أما جذوره السیاسیة فتعود إلى  ،بالتراث الصوفي ومبادئھ كذلك ه، باإلضافة إلى تأثرالغربيذات المنشأ 

التي واجھت سلطة ستینیات القرن الماضي، ونھایة منذ التركیة الرادیكالیة حزاب اإلسالمیة الذي خاضتھ األالنضال الشاق 

 معارضةعلى مدى حوالى نصف قرن. أما الیوم، فباتت القوى العلمانیة التركیة المؤسسة العسكریة التركیة واألحزاب العلمانیة 

ز أسلمة المجتمع والدولة یاستخدام القانون لتعز على، وتعمل بشكل منفرد فیما القوى اإلسالمیة تحكم تركیاوضعیفة، لحكم ل

 دولة علمانیة. اً الرغم من بقائھا رمزیالتركیة على 

 واستنسابیة تطبیقھ من استھالك الكحول الحدّ قانون 

 تأكثر إسالمیة، كما بات عھایشرّ حتى باتت القوانین التي  2011بعد العام  یةن حزب "العدالة والتنمیة" أكثریتھ البرلمانن أمّ إما 

دولة  على الرغم من أنھامن استھالكھ. و األتراك، ومنھا موضوع الكحول والحدّ تطال مجمل وجتماعیة معنیة أكثر بالشؤون اال

من استھالك  دّ للح اً قانون أقرت، الساحقةاإلسالمیة علمانیة وال تتبنى إیدیولوجیة دینیة معینة، إال أن تركیا، ذات األكثریة 

 . 20131 العام من أیار 24في  الكحول والتجارة بھ

والسادسة صباحاً في كل  اعلى عدم السماح ببیع الكحول بین الساعة العاشرة مساءً  5752رقم الالذي حمل  وینص القانون

عالوة . أو إقامة المھرجانات الخاصة بھذه المنتوجات منع كل أشكال الدعایة للمواد التي تحوي كحوالً،ی ، كماةتركیاألراضي ال

بات باستطاعة متر من أي مركز دیني أو تعلیمي، و 100 رِ طقُ الكحول في القانون على منع استھالك أو بیع  ، نصّ على ذلك

وضع . كذلك بشكٍل إیجابيكحول التي تصّور المشاھد الالتي تحتوي على األفالم والمسلسالت  فرض رقابة علىالحكومة كذلك 

 نون نفسھالقا سنّ كما  ،بیع الكحول من تاریخ إقرار القانونلعلى كل من یرید أن یحصل على رخصة قاسیة شروطاً  القانون

1 Al-Jazeera, “Turkey parliament passes anti-alcohol bill”, 24 May 2013. Accessed in 10/2/2015, available on: 
http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/05/2013524101622966667.html  
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 . 2غرامات قاسیة على المخالفین

من  عتماد قانون الحدّ ا ،"رجب طیب إردوغان" ،السابق للحزب الحاكمرئیس الر رئیس الجمھوریة التركیة الحالي، وویبرّ 

. غیر أن لألحزاب المعارضة، كما 3ث السیر""تخفیف حوادتربیة أجیال سلیمة" كما من أجل  إلى"بأنھ یھدف استھالك الكحول 

ھدفھ "أسلمة المجتمع وینبع من من استھالكھ  الحدّ قانون أن  یعتبرونإذ  ىآخر آراًءاار الكحول األتراك وتجّ  الشباب التركي

 . 4فاشیة إسالمیة" عقلیة

ولیس قانوناً یتعلق  ..العلمانیة للقانون، ووصفھ بـ"أنھ یخفي في طیاتھ فرض عقیدة دینیةوعلى الرغم من معارضة األحزاب 

إال أن القانون  ،5بمحاربة مضار الكحول بقدر ما ھو متعلق بإعادة ھندسة المجتمع حسب مبادئ وأسلوب حیاة الحزب الحاكم"

 في البرلمان بسھولة وبدأ العمل على تطبیقھ.  أقرّ 

ألغت  ،مثالً كومة التركیة لقانون خاص یمنع استھالك الكحول بات باستطاعتھا اعتماد تطبیق استنسابي لھ.  فمتالك الحومع ا

الداخلیة، إال أنھا أبقتھا للمتوجھین إلى  خالل الرحالتالكحول على متن معظم طائراتھا تقدیم شركة الطیران الوطنیة التركیة 

ر الصفات القانونیة یالحكومة تستخدم تغی تكما بات. 6المدن ذات األكثریة العلمانیة، باإلضافة إلى اسطنبول ألسباب سیاحیة

ي منتزه سیاحي القانونیة ألصفة البتحویل مثالً فتقوم  .ألماكن محددة من أجل السماح بتطبیق قانون منع استخدام الكحول فیھ

فیصبح قانون منع استھالك الكحول في  ثقافيمركز  ألي التعلیميمركز ال أو تعطي صفة، اً في القانونتاریخی اً معلموتجعلھ 

 .7دعت الحاجة إذا ساري المفعول بشخطة قلم من الوزیر المعني أو بتصویت من البرلمان التركيوالمركز المعلم 

ر إلقراره وتطبیقھ، إال أن أجندة إسالمیة تقف خلفھ وتھدف إلى ة سالمة األتراك كمبرّ حجّ  الرغم من أن القانون یأخذوعلى 

مكانیة الحقیقیة تكمن في إن. في حین أن خطورتھ یمماثل ألسلوب عیش حكامھ اإلسالمیفرض أسلوب عیش على األتراك 

 في المستقبل.نتائجھا ر ھویة األتراك والتي ستبرز یكما في المساھمة في تغ، تطبیقھ من قِبل الحكومةاستنساب 

 

2 Hurriyet Daily News, “Turkish Parliament adopts alcohol restrictions, bans sale between 10 pm and 6 am”, 24 May 
2013. Accessed in 10/2/2015, available on: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-parliament-adopts-alcohol-
restrictions-bans-sale-between-10-pm-and-6-am.aspx?pageID=238&nID=47518&NewsCatID=338  
3 Today’s Zaman, “Erdoğan defends alcohol law: not imposition, protecting youth”, 28 May 2013. Accessed in 
10/2/2015, available on: http://www.todayszaman.com/latest-news_erdogan-defends-alcohol-law-not-imposition-
protecting-youth_316734.html  
4 Justin Vela, “Turkey to restrict sale and advertising of alcohol”, The Telegraph, 24 May 2013. Accessed in 
10/2/2015, available on: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10079245/Turkey-to-restrict-
sale-and-advertising-of-alcohol.html  
5 Hurriyet Daily News, “Turkish Parliament adopts alcohol restrictions, bans sale between 10 pm and 6 am”, op. cit., 
available on: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-parliament-adopts-alcohol-restrictions-bans-sale-between-
10-pm-and-6-am.aspx?pageID=238&nID=47518&NewsCatID=338  
6 Kadri Gursel, “Turkey's Creeping Alcohol Ban Reaches New Heights”, Al-Monitor, 19 February 2013. Accessed 
in 10/2/2015, available on: http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/opinion/2013/02/turkey-alcohol-
ban-turkish-airlines-akp-islamist.html#  
7 Bülent Sarıoğlu, “Turkish Parliament mulls alcohol ban in Gallipoli”, Hurriyet Daily News, 29 May 2014. 
Accessed in 10/2/2015, available on: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-parliament-mulls-alcohol-ban-in-
gallipoli-.aspx?PageID=238&NID=67136&NewsCatID=359  
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 إلى المدارس والجامعات والبرلمان الحجابعودة 

ھویة الدولة التركیة علمانیة، عمدت الحكومات المتعاقبة، منذ عشرینیات القرن الماضي، إلى التخفیف من استخدام وإبراز  ألن

اإلسالمي الكمیة  الحجاب حصد لقوانین والقرارات الحكومیة. وتبعاً لذلك،الرموز الدینیة في الدولة والمجتمع عبر سلسلة من ا

التي منعت إبرازه في المؤسسات الرسمیة والعامة كما في المدارس والجامعات. إال أن حزب "العدالة واألكبر من ھذه القرارات 

 البدء ، فكانللمسلماتالقرارات خففت من المنع على لبس الحجاب وعززت حضوره كھویة القوانین وسلسلة من  والتنمیة" أقرّ 

 .20088في ھذا الشأن في العام  اً قانونرلمان بالمع إقرار  في الجامعات التركیة السماح في لبسھب

بدأ برفع الحظر عن إال أنھ  ،2002في العام  السلطةعلى الرغم من أن ھذه السیاسات وعد بھا الحزب الحاكم منذ وصولھ إلى و

بلبس لراغبات ا مكنت سلسلة من القرارات أقرّ فكان أن . 2013 العام من تشرین األول شھرمنذ بشكل جدي لبس الحجاب 

العسكریة  إنما مع استثناء ظرفي لكل من المؤسستینفي الوزارات واإلدارات العامة، الخدمة المدنیة كما  الحجاب في مؤسسات

علمانیة  أللقرار بأنھ "ضربة قاسیة لمبد النسویة المنظمات كما العلمانیة األحزاب وصف من الرغم وعلى. والقضائیة

 . 9ھاورفور صدلت فُعالقرارات  ، إال أنالجمھوریة"

لحجابھّن، فشھد یوم  مرتدیاتوھّن الرسمیة  نّ الدخول إلى مقرات عملھالتركیات باإلضافة إلى ذلك، بات بإمكان البرلمانیات 

، في لباسھّن اإلسالميالبرلمان بجلسة في ألربعة نائبات من الحزب الحاكم إلى  حضور لأو 2013 تشرین األول من العام 31

م اعكذلك، لم ینَس الحزب الحاكم طالبات المدارس من قراراتھ، فأصدر لھّن قراراً خاصاً . 10حدث وصفھ أردوغان بالتاریخي

، وعلى الرغم من وعد رئیس الحزب 11في المدارس الرسمیة الحجاب منذ عمر العشر سنوات ارتداءقضى بإمكانیة  2014

 إلى الیوم. التركیةإال أن القرار الجدید ال یزال ساري المفعول في المدارس  ،الطعن في القرار بالمحكمة الدستوریةب العلماني

الحقوقي  –جتماعي اال –أنھا تطال واحداً من أھم المواضیع ذات الطابع الدیني  كل ھذه القرارات والقوانین إلى وتكمن أھمیة

قى قبوالً في تاریخ تركیا الحدیث. فیما یبدو أن عمل حكومات "العدالة والتنمیة" على إعطاء حقوق للمحجبات في الشأن العام یل

رمز إلى اإلسالم في المجتمع والدولة في وقف إبراز كل ما یَ نتقاد األحزاب العلمانیة وسیاساتھا المضادة منھّن، بینما ال ینفع ا

 التركیة.

نزعة ذات الوالقرارات الذین تطالھم القوانین  من حیث عدد ، أكانتبدو السیاسات اإلسالمیة في تركیا في تصاعد مستمر

في امة والتربویة في تركیا. عدد المؤسسات التي تطالھا والتي باتت تغطي كل المؤسسات واإلدارات العأو في  ،اإلسالمیة

8 Hurriyet Daily News, “Turkish president approves the bill easing the headscarf ban on universities” 22 February 
2008. Accessed in 10/2/2015, available on: http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkish-
president-approves-the-bill-easing-the-headscarf-ban-on-universities-2008-02-22  
9 Al-Jazeera, “Turkey lifts decades-old ban on headscarves”, 8 October 2013. Accessed in 10/2/2015, available on: 
http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/10/turkey-lifts-decades-old-ban-headscarves-
201310814177943704.html  
10 BBC News, “Four Turkey MPs wear headscarves in parliament”, 31 October 2013. Accessed in 10/2/2015, 
available on: http://www.bbc.com/news/world-europe-24761548  
11 Russia Today, “Turkey lifts headscarf ban in schools for girls as young as 10”, 23 September 2014. Accessed in 
10/2/2015, available on: http://rt.com/news/190032-turkey-headscarf-schools-ban-amendment/  
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المقابل، یبدو أن علمانیة الدولة التركیة قد باتت موضوع شك في الوقت الذي یسعى فیھ حكام تركیا إلى إبراز المظاھر والرموز 

 قوة سیاسیة أو شعبیة علمانیة فاعلة. الدینیة في كل المجاالت، ومن دون استطاعة ردعھم من قبل أيّ 

 الشباب ألسلمة أداة رئاسة الشؤون الدینیة

تماء والوعي اإلسالمي عند األتراك، عملت الحكومة التركیة على نھویة تركیا والسعي إلى زیادة اال یریتغعملھا لضمن إطار 

زیادة أعداد المساجد بشكل كبیر، خاصة وأن المساجد ھي المكان األنسب للتأثیر على الشباب. وبما أن الكتلة الشعبیة العلمانیة 

 . نفسھا ناء مساجد لھم في الجامعاتب، بدأت الحكومة ببشكل أساسي تركیا ھي مؤلفة من الشباب الجامعيفي 

ھ بناء مساجد في كل الشؤون الدینیة "محمد غورمیز" عن نیت رئاسة مؤسسة أعلن رئیس 2014من العام  تشرین الثاني 21ففي 

، التابعة ل واحٍد منھم"، مؤكداً أن مؤسستھتركیا ونرید أن نصل إلى كملیون شاب في  20الجامعات التركیة قائالً "أن ھناك 

ء تأمین كلفة بنا یبرز وال. 12كلھم"استھتم بكامل مصاریف األئمة "لمساعدة الشباب على حل مشقانوناً لرئاسة الحكومة، 

زادت من موازنة رئاسة الشؤون  قد، خاصة وأن ھذه األخیرة حكومة التركیةلل مالیة أزمةأي المساجد وتوظیف أئمة إلدارتھا 

ل نحو ضعف موازنة وزارة مثوھو المبلغ الذي ی، 2015في العام  ملیار لیرة تركیة (نحو ملیاري دوالر) 5.5 لتصل إلىالدینیة 

  . 13بینھا البحث العلمي واالقتصاد والتنمیةمن وزارات،  7عادل تقریباً مجموع موازنات یوالصحة، 

تضخماً كبیراً في عدد المساجد في تركیا.  األخیر العقد شھد ،لمؤسسة رئاسة الشؤون الدینیةانیة الكبیرة وفي موازاة ھذه المیز

 151ألفا و 77كان  2004العام في أن عدد المساجد  2014صادر عن المؤسسة في شھر تموز من العام  أوضح تقریرو

 .14مسجداً  412ألفا و 85في المائة لیصل إلى  10.7األخیرة بنسبة  ةمسجًدا، فیما ارتفع في السنوات العشر

من أجل تأمین خدمة أخرى  2015بدایة العام باإلضافة إلى ذلك، وقعت رئاسة الشؤون الدینیة اتفاقاً مع وزارة الصحة التركیة 

كذلك، كان "غورمیز" قد أعلن عن  .15للمؤمنین تقوم على تأمین رجال دین في المستشفیات لرفع الروح المعنویة للمرضى

 . 16اء"مھمة للعالم اإلسالمي واإلنسانیة جمع جدّ  ، معتبراً "أنھا ستكونتأسیس جامعة إسالمیة دولیة باسطنبول

یمكن القول أن  ،ومن خالل ھذه اإلحصاءات والسیاسات التي تقوم بھا الحكومة التركیة عبر المؤسسة الدینیة الرسمیة التابعة لھا

أسلمة تركیا بات عمالً جدیاً ومؤثراً في نفس الوقت. فھذا المشروع ال یطال فئة واحدة من المجتمع، إنما كل المجتمع،  مشروع

بدءاً بالشباب وصوالً إلى منتظري الموت على فراش المستشفیات، كما أنھ یطال الصروح التعلیمیة والتربویة العادیة كما تلك 

 اإلسالمیة.

12 Al-Arabiya, “Turkey to open mosques ‘in every university’”, 21 November 2014, Accessed in 11/2/2015, 
available on: http://english.alarabiya.net/en/life-style/art-and-culture/2014/11/21/Turkey-to-open-mosques-in-every-
university-.html  

تمت زیارة ھذا الموقع في  .2015كانون الثاني  13الحیاة،  یوسف الشریف، "الموازنة التركیة للشؤون الدینیة تعادل إنفاق سبع وزارات"، 13
  /http://alhayat.com/Articles/6813270متوفر على :  ،11/2/2015

 .2014تموز  8زمان عربي، "تقریر: إرتفاع عدد المساجد في تركیا"،  14
  /http://alhayat.com/Articles/6813270 :على فسھ. متوفریوسف الشریف، المرجع ن  15
 على:، متوفر 11/2/2015. تمت زیارة ھذا الموقع في 2014تشرین األول  1یني شفق، "تركیا تعلن عن تأسیس جامعة إسالمیة دولیة باسطنبول"،  16

30517-haber/01.10.2014-http://arabic.yenisafak.com/turkiye  
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نتماء الدیني لألتراك وبث اإلیمان بین المسلمین، وتبدو أداة حكومیة لدینیة دوراً بارزاً في تعزیز االاتلعب رئاسة الشؤون و

األخیرة  ةخالل السنوات العشربھ تركیا  تقتصادي الذي تمتعة والمجتمع. في حین أن الرخاء االمؤثرة في مشروع أسلمة الدول

 المبالغ الالزمة لھذا المشروع.سھل عملیة أسلمة المجتمع عبر تأمین یُ بشكل عام 

 خطیب" لتنشئة "جیل تقي" -مدارس "إمام

في  لتحاقاالالحجاب في المدارس، تعمل الحكومة التركیة على "إجبار" الطالب على  تسمح بارتداءن باإلضافة إلى إقرار قوانی

امتحانات للذین یریدون استكمال تعلیمھم في المرحلة الثانویة، في حین إجراء بالمدارس الدینیة. ففي تركیا، تقوم وزارة التعلیم 

 خطیب". –أن الذین یرسبون یتم توزیعھم على المدارس األخرى، وأھمھا مدارس "إمام 

 %73بنسبة  قد تضخم عددھافي حین أن اإلسالمیّة بشكل أساسي،  والدروس القرآن تعلیمھا حول یتمحّور دینیّةال ھذه المدارس

. 17بقرارات حكومیة خالل السنوات األخیرة خطیب" -الرسمیة إلى مدارس "إمام بینما حّول قسم من المدارس، 2010منذ العام 

 الثانویّة المدارس في االلتحاقمتحانات طالب إلى اومئتا ألف ملیون حوالى مثالً، تقدم  2014-2013وفي العام الدراسي 

أو في خطیب" -الطالب على استكمال تعلیمھم في مدارس "إمامبقیة ، ما أجبر 18فقط طالب ألف 360 قبولة، إال أنھ تم العلمانی

 ، خاصة أن بعض المناطق النائیة ال یوجد فیھا إال ھذه المدارس.المھنیات

 "أن الحكومة تسعىبار وفي الوقت الذي تنتقد فیھا النقابات التعلیمیة ھذه السیاسیات الحكومیة، كما یقوم الحزب العلماني باعت

ستكمال سیاساتھ ایمنع حزب "العدالة والتنمیة" من لتحویل المدارس الرسمیة إلى مدارس دینیة ألھداف عقائدیة"، ال شيء 

 19رھا وزیر التعلیم التركي "نابي أفشي" بأن "معظم األھالي یفضلون إرسال أوالدھم إلى المدارس الدینیة"اإلسالمیة. كما یبرّ 

  متعامیاً عن سلب أكثر من نصف ملیون طالب تركي لحقھم في التعلیم في المدارس العلمانیة.

لم تعجب ھذه السیاسات  ،20مراراً سیاساتھ التربویة اإلسالمیة في ھدفھ بـ"تنشئة جیل تقي" "أردوغان"ر وفي الوقت الذي یبرّ 

 اھضة لسیاسة التعلیم التركیة الجدیدة. وكان آخرھا إعتمادالعلویین األتراك الذین غالباً ما ینظمون مظاھرات وعرائض من

على الرغم من أن المادة بتدائیة في المدارس العامة، ة واالفي المراحل الثانوی 2015المواد التعلیمیة الدینیة اإللزامیة عام  بعض

17 Hurriyet Daily News, “Turkey’s education row deepens as thousands placed in religious schools ‘against their 
will’“, 28 August 2014. Accessed in 11/2/2015, available on: http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-education-
row-deepens-as-thousands-placed-in-religious-schools-against-their-
will.aspx?PageID=238&NID=71036&NewsCatID=341  
18 Asia News, “Turkish government promoting Islamic schools at the expense of secular education”, 24 August 
2013. Accessed in 11/2/2015, available on: http://www.asianews.it/news-en/Turkish-government-promoting-
Islamic-schools-at-the-expense-of-secular-education-28824.html  
19 Hurriyet Daily News, “Turkey’s education row deepens as thousands placed in religious schools ‘against their 
will’”, 8 August 2014. Accessed in 11/2/2015, available on: http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-education-
row-deepens-as-thousands-placed-in-religious-schools-against-their-
will.aspx?PageID=238&NID=71036&NewsCatID=341  
20 Ceylan Yeginsudec, “Turkey Promotes Religious Schools, Often Defying Parents”, 16 December 2014. Accessed 
in 11/2/2015, available on: http://www.nytimes.com/2014/12/17/world/europe/turkeys-religious-schools-rise-as-
erdogan-exerts-sway.html?_r=1  
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في التعلیم في تركیا"، في حین أن  تنص على أن "العلمانیة ھي جزء أساسيالوطني الخاص بالتعلیم  1739من القانون رقم  12

 .21المواد اإللزامیة التي أضیفت إلى المناھج التعلیمیة تروج لإلسالم السني فقط

یمكن القول أن األمور في تركیا تتجھ إلى المزید من أسلمة الدولة والمجتمع، خاصة أن األدوات المستخدمة لتحقیق  ،كخالصة

بشقیھ ال كامل شرائح المجتمع، كما كل مظاھر الحیاة اإلجتماعیة. فمن القطاع التربوي تطوھذا الھدف تؤثر على كافة األتراك 

من استھالك الكحول إلى  جتماعیة من اللباس والحدّ امروراً بكل مظاھر الحیاة اإل المستشفیات،النساء وإلى  الجامعي والثانوي

 اإلسالمیة في المجتمع والدولة دون ھوادة."العدالة والتنمیة" على إبراز المظاھر حزب بناء المساجد، یعمل 

تسھل علیھ تطبیق سیاساتھ اإلسالمیة، ومنھا رئاسة الشؤون الدینیة  تاً یملك الحزب التركي الحاكم أدوا، عالوة على ذلك

ساعد الوضع باإلضافة إلى الوزارات وسیطرتھ على أكثریة برلمانیة تتیح لھ إقرار القوانین التي یریدھا عندما تدعو الحاجة. وی

مصاریفھ ألسلمة المجتمع، في حین تبقى المعارضة التركیة الحكم التركي في زیادة إجماالً والمزدھر نسبیاً المستقر اإلقتصادي 

 .أو وقف سیاساتھ اإلسالمیة العلمانیة ضعیفة وغیر مؤثرة في إحداث أي تغیر في سیاسة الحكم

 یر ھویة األتراك في نھایةیانونیة في مجمل سیاساتھ، فھو، وإن كان یسعى إلى تغكذلك، یعمل "العدالة والتنمیة" ضمن األطر الق

والقرارات الصادرة عن المؤسسات الشرعیة ویقدمھا للشعب بشكل رٍد على  القوانینسخدام المطاف، إال أنھ یقوم بذلك عبر ا

كم على كامل مقالید وسیطرة الحزب الحا جھة،الة من كما بتبریرات دینیة وأخالقیة. إال أن غیاب معارضة تركیة فعّ مطالبھم 

 للقوانین والقرارات التي یصدرھا.السلطة الرسمیة من جھة أخرى، یمكنھما أن یزیدا من استسھالھ لتطبیق استنسابي 

21 Today’s Zaman, “Alevis gather in İstanbul to demand greater freedoms”, 8 February 2015. Accessed in 
11/2/2015, available on: http://www.todayszaman.com/national_alevis-gather-in-istanbul-to-demand-greater-
freedoms_372104.html  
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