
 جنم الدين أربكان

 املوت فوق صهوة اجلواد

  
 بعد حنو ستني عاما قضاها يف مناهضة قواعد العلمانية املتشددة اليت أرساها كمال أتاتورك بتركيا منذ أواسط          

أربكان، صباح األحد السابع عشرينيات القرن العشرين، تويف عميد إسالميي تركيا والزعيم السياسي الربوفيسور جنم الدين 
 .م، عن عمر يناهز اخلامسة والثمانني عاما2011والعشرين من فرباير 

م مبدينة سينوب التركية، يف أقصى الشمال على ساحل البحر األسود، ويرجع 1926 أكتوبر 29 ولد أربكان          
، وكان جده آخر وزراء ماليتهم، ومقربا من السلطان "ريبين أجولل"أصله لألمراء السالجقة املعروفني يف تاريخ تركيا باسم 

 .، أي ابن الوزير"ناظر زاده"عبد احلميد الثاين، وكان والده مدرسا للشريعة والقانون، بينما كانت أسرة أربكان تلقب بـ

دفعة كلية اهلندسة م؛ ليلتحق جبامعة اهلندسة يف إسطنبول، ويتخرج أول 1943 وأى دراسته الثانوية يف عام          
م؛ فحصل على 1951م، ليتم تعيينه معيدا بالكلية ذاا، وحيصل على بعثة دراسية إىل أملانيا عام 1948امليكانيكية عام 

م، وعمل أثناء دراسته بأملانيا رئيسا ملهندسي األحباث يف 1956الدكتوراه من جامعة أخن األملانية يف هندسة احملركات عام 
 . ليتوصل إىل ابتكارات جديدة لتطوير صناعة حمركات الدبابات اليت تعمل بكلِّ أنواع الوقودمصنع حمركات،

 وعاد جنم الدين أربكان بعد فترة دراسة أذهل فيها كبار املتخصصني األملان يف صناعة احملركات، ورفض كلَّ          
 27درجة أستاذ مساعد نظرا لنبوغه، وهو بعد مل يتجاوز حماوالت إبقائه يف أملانيا، وعاد إىل جامعة إسطنبول، ليحصل على 

عاما، فكان أصغر أستاذ مساعد تعرفه تركيا، مث أستاذًا يف اختصاص احملركات، بينما مل يكن قد جتاوز التاسعة والعشرين من 
 .العمر

  

 احملرك الفضي

هو وحنو ثالمثائة من زمالئه، " رك الفضياحمل" ووضع حجر األساس للصناعة القومية التركية حني أسس مصنع          
م، وال تزال هذه الشركة تعمل حىت اآلن، وتنتج حنو ثالثني ألف 1960لتصنيع حمركات الديزل، وبدأ إنتاجه الفعلي عام 

 . مهندسا من زمالئه من صناعة أول أوتوموبيل قومي22حمرك ديزل سنويا، ومتكن هو و

  

 النقشبندية

بكان قد عرف طريقه مبكرا إىل االلتزام والتدين بعكس ما كان يصبغ تركيا حينها من مظاهر االحنالل  وكان أر         
والتغريب، وتعرف على الطريقة النقشبندية وشيخها حممد زاهد كوتكو؛ ما أعانه على االستقامة دينيا من ناحية، ودعم 

ن ناحية أخرى، خاصةً مع التضييق عليه ومنعه من املشاركة يف نشاطه السياسي الذي بدأه عقب خترجه يف كلية اهلندسة، م
 .احلكومات املختلفة؛ بسبب نشاطه املعادي للعلمانية

 ومل يسلم الرجل من حرب العلمانية املثارة ضده إعالميا وسياسيا، خاصةً مع إشهاره مرجعيته اإلسالمية،          
ية اليت توالها يف تركيا خالل عقد الستينيات، وكونه أحد أعمدة االقتصاد واالستفادة من املناصب التجارية واالقتصاد



التركي لتقوية االقتصاد القومي، ما كان يعلي جنمه كرمز إسالمي، األمر الذي واجهته الصحف العلمانية جوٍم واسٍع 
 الصناعة بني فئة الرفاق املاسونيني هناك صراع واضح هذه األيام بعامل التجارة"م 1969يف يونيو ) آنت(ضده، فقالت جملة 

، على "الذين يعملون حبماية رئيس الوزراء سليمان دميرييل؛ وفئة اإلخوان املسلمني الذين يعملون برئاسة جنم الدين أربكان
 .حد تعبريها

  

 اخلالص الوطين

 أربكان ممثالً هلا يف -تاريخ تركيا اإلسالمي  اليت كانت معقالً إسالميا على امتداد - وانتخبت مدينة قونية املتدينة          
جملس النواب التركي، واستطاع النائب ورئيس احتاد النقابات التجارية استثمار تلك العالقات الواسعة يف األوساط 

 عام اإلسالمية، وتوحيد عدد منها إلنشاء أول تنظيم سياسي ذي هوية إسالمية منذ سقوط اخلالفة العثمانية على يد أتاتورك
م بدعم من حتالف الطريقة النقشبندية مع احلركة النورسية، 1970م، وهو حزب النظام الوطين الذي تأسس عام 1924

 .وكان احلزب أول ضربة حقيقية يف وجه قوى العلمانية

تنا هي إن أم"، وأعلن أربكان هوية احلزب بوضوح، حني قال "اخلالص الوطين" وعرفت بعض املراجع حزبه باسم          
أمة اإلميان واإلسالم، ولقد حاول املاسونيون والشيوعيون بأعماهلم املتواصلة أن يخربوا هذه األمة ويفسدوها، ولقد جنحوا 
يف ذلك إىل حد بعيد، فالتوجيه واإلعالم بأيديهم، والتجارة بأيديهم، واالقتصاد حتت سيطرم، وأمام هذا الطوفان؛ فليس 

يد حباضرنا أمامنا إال العمل معا األوىل، ونصل تارخينا اا؛ حىت نستطيع أن نعيد تركيا إىل سريا واحدا واحدة، وقلبا يد
 .، وهي الكلمات اليت كانت مبثابة إلقاء حجر كبري يف الربكة الراكدة.."الذي نريده مشرقًا

ن الدولة العليا، بعد إنذار من قائد اجليش  أشهر حىت متَّ حله بقرار قضائي من حمكمة أم9 مل يصمد حزبه سوى          
حمسن باتور، ليصدر احلكم باحلل يف دعوى حكومية ضد احلزب، مع قرار مبصادرة أمواله وممتلكاته، بدعوى انتهاكه 

 .الدستور العلماين، والعمل على إلغاء العلمانية، وإقامة حكومة إسالمية يف تركيا، والعمل ضد مبادئ أتاتورك

وقررت احملكمة منع أي عضو يف احلزب من العمل يف حزب آخر، أو تأسيس حزب آخر، أو ترشيح نفسه           
م، 1970 سنوات؛ ما دفع الربوفيسور أربكان إىل مغادرة تركيا أواخر سنة 5لالنتخابات ولو بشكل مستقل، وذلك طيلة 

م، بأمساء بعض اإلسالميني ممن ال ينطبق 1972 قبل أن يعود بدعم من التحالف القدمي لتأسيس حزب السالمة الوطين عام
 .اليت ما زالت تصدر إىل اليوم) مللي غازيته(عليهم حكم احملكمة، وأصدر صحيفته الرمسية 

  

 نائب رئيس الوزراء

م صدر عفو عام عن اجلرائم السياسية، فشمل ذلك احلكم جنم الدين أربكان، ما أهله لقيادة 1973 ويف عام          
م 1974 مقعدا، كانت كافية له ليشارك يف مطلع عام 48وخوض االنتخابات، ليفوز احلزب بـ" السالمة الوطين "حزب

يف حكومة ائتالفية مع حزب الشعب اجلمهوري الذي أسسه أتاتورك لريعى املبادئ العلمانية، مستفيدا من خالف األخري مع 
 .حزب العدالة شريكه القدمي يف الوزارة

 وزارات مهمة، منها الداخلية والعدل والتجارة واجلمارك والزراعة والصناعة 7وحصل حزب السالمة على           
والتموين ووزارة دولة، وتقلد أربكان منصب نائب رئيس الوزراء، وحقق مكاسب كبرية لتيار اإلسالم السياسي، وقدم 



لها، وأسهم يف تطوير العالقات مع العامل العريب، وأظهر أكثر من مشروع قرار للربملان بتحرمي املاسونية يف تركيا وإغالق حماف
موقٍف مؤيٍد صراحة للشعب الفلسطيين ومعاٍد للصهاينة، وجنح يف حجب الثقة عن وزير اخلارجية آنذاك خري الدين أركمان؛ 

 .بسبب سياسته املؤيدة للكيان

 أشهر من تشكيلها، قبل أن يعود احلزب 9 االستقالة بعد  ومع الضغط العلماين اضطرت احلكومة االئتالفية إىل         
للحكومة من جديد بالعدد نفسه من الوزراء ومقاعدهم يف احلكومة السابقة، يف ائتالف مع حزب العدالة التركي بزعامة 

 .سليمان دميرييل

اته السياسية؛ يف قراره عام  واحدة من أبرز اخلطوات اليت اختذها يف حي- خالل تلك الفترة - وسجل أربكان          
م، الدفع باجتاه اجتياح القوات التركية للثلث الشمايل من جزيرة قربص، للقيام بدور مكافئ للنفوذ اليوناين يف 1974

اجلزيرة، إثر قيام الس اليوناين احلاكم فيها بانقالب، وقد أُتيح ألربكان ذلك مبوجب صالحياته يف ظلِّ غياب رئيس 
 .اخلارجالوزراء يف 

م، فاحنسر عدد مقاعد اإلسالميني مبجلس 1977 وأعد العلمانيون والقوميون األتراك لالنتخابات اليت جرت عام          
 نائبا فقط، وحىت بعد خروجه من احلكومة قدم حزب أربكان مشروع قانون إىل جملس النواب يف 24النواب التركي إىل 

م يف تنظيم 1980القات مع الكيان الصهيوين، وجنح أربكان يف السادس من سبتمرب م يدعو إىل قطع الع1980صيف عام 
مظاهرة باسم حزب السالمة الوطين، يف مدينة قونية التركية، شارك فيها أكثر من نصف مليون تركي، مبناسبة يوم القدس 

 .العاملي؛ للتنديد باالحتالل الصهيوين

  

 حبيس االنقالب

وبعد ذلك بيوم واحد فقط؛ كانت اإلذاعة التركية تعلن عن انقالب عسكري بزعامة اجلنرال كنعان إيفرين،           
، واقتاد جنراالت االنقالب أربكان "روح التعصب اإلسالمي الذي ظهر يف مظاهرة قونية"بدعوى وقف املد اإلسالمي، و

ى استبدال مبادئ تقوم على أساس اإلسالم بقوانني الدولة وعددا من رجاله إىل السجن بتهم متعددة؛ من بينها العمل عل
العلمانية، وهو ما كان كافيا ألن حيكم عليه بالسجن ملدة أربع سنوات أخرجته من احللبة السياسية اليت أصبح العسكر 

 .ميسكون ا مباشرة

 األتراك، لكثرة ما دخل من حماكم كما يلقبه" أبو السبعة أرواح" وبعد ثالث سنوات خرج جنم الدين أربكان          
م، وواجه احلزب سلسلة 1983عام " الرفاه الوطين"وسجون وخرج منها، واستغل التعديالت الدستورية يف تأسيس حزب 

من مذكرات االام واالدعاء من ِقبل عدٍد من احملاكم التركية، إال أنه شارك يف انتخابات نفس العام لكنه مل حيصل سوى 
 مقعدا، ليصبح احلزب األكرب 185م احلصول على 1996من األصوات، وبعدها استطاع يف انتخابات عام % 1.5على 

 .يف الربملان التركي

  

 رئاسة احلكومة



الذي كانت تقوده تانسو تشيلر، وكما هو متوقع " الطريق القومي" وشكَّل أربكان حكومته بالتآلف مع حزب          
مة أربكان األوىل من نوعها يف تركيا منذ عهد أتاتورك وجنراالت اجليش التركي؛ الذي ينظر تنامت حالة التوتر بني حكو

 .إليه على أساس أنه حامي مبادئ اجلمهورية العلمانية

 وفيما أكد أربكان حرصه على عدم املساس بالنظام العلماين، سعى إىل االنفتاح بقوة على العامل اإلسالمي، وبدأ          
زيارة إىل كلٍّ من ليبيا وإيران، وأعلن عن تشكيل جمموعة الثماين اإلسالمية اليت تضم إىل جانب تركيا أكرب سبع دول واليته ب
 .إيران وباكستان وإندونيسيا ومصر ونيجرييا وبنجالديش وماليزيا: إسالمية

كد عزم حكومته بناء مسجد ضخم  وتوالت اهلجمات الصحفية واإلعالمية ضده؛ ما واجهه أربكان بالتحدي، فأ         
يف ميدان تقسيم بإسطنبول؛ حيث ينتصب أكرب متثال ألتاتورك، فضالً عن تشييد مسجد آخر يف أنقرة يف منطقة شانكايا اليت 

 .حتتضن مقار مؤسسات اجلمهورية العلمانية الرمسية

 أربكان بقيود السلطة اليت حترسها حراب  وتواصل ضغط اجلنراالت ساعني إىل انقالب من نوٍع جديٍد، وحاصروا         
العسكر، وتطوقها مؤسسات علمانية متأهبة، وآلة إعالمية مهيمنة على الرأي العام احمللي، فانقسم االئتالف مع حزب 

 .م قبل وقع انقالب فعلي للعسكر1997الطريق القومي بزعامة تشيلر، وقدمت احلكومة استقالتها يف يونيو 

ك ببضعة أشهر تقدم املدعي العام بدعوى قضائية أمام احملكمة الدستورية، مطالبا حبل حزب الرفاه أيضا  وبعد ذل         
، ومنع زعيمه أربكان وعدد من "الرفاه"م حبل 1998بتهمة العمل على تغيري النظام العلماين يف تركيا، وصدر احلكم يف 

 .رجاله من العمل السياسي ملدة مخس سنوات

  

  أرواح7

 ومل تفت ضربات العلمانية يف عضد أربكان فأسس حزبا جديدا باسم الفضيلة بزعامة أحد معاونيه إمساعيل ألب          
تكني الذي ختلى عن زعامة احلزب؛ إلفساح اال أمام انتخاب رجائي قوطان رئيسا للحزب يف املؤمتر الطارئ للحزب 

 .م1998الذي انعقد عام 

، "الكراهية الدينية والعرقية"م، صدر حكم بالسجن ملدة عام ألربكان، بتهمة التحريض على 2000يو  ويف يول         
وحرمانه من العمل السياسي مدى احلياة، واستندت احملكمة يف حكمها إىل خطاب قدمي كان أربكان قد ألقاه يف مهرجان 

 .م1994انتخايب يف عام 

كمة الدستورية يف أنقرة هي األخرى قرارا حبرمان أربكان من العمل السياسي مدى  ويف اليوم التايل، أصدرت احمل         
، إىل أن مت حله "معاداة العلمانية"م، ومتَّت حماكمة زعيم احلزب بتهمة 2000احلياة، فيما تعرض حزب الفضيلة للحظر عام 

 .م بقرار من احملكمة الدستورية2001يف عام 

" العدالة والتنمية"بزعامة رجائي قوطان، وحينها تأسس حزب " السعادة"ان لتأسيس حزب  ومن جديد يدفع أربك         
م 2003بزعامة تلميذه رجب طيب أردوغان رئيس بلدية إسطنبول، ومل يسلم أربكان من خصومه جمددا ليحاكم يف سنة 

 . عاما77 يبلغ من العمر وقتها بتهمة اختالس أموال من حزب الرفاه املنحل، وحكم على الرجل بسنتني سجنا، وكان

  

 تالميذ أربكان



 550 مقعدا من أصل 363م، اكتسح حزب العدالة والتنمية االنتخابات، وحصل على 2002 ويف انتخابات عام          
لى نسبة يف الدخول إىل الربملان حينما مل يتمكن من احلصول ع" السعادة"مقعدا هي مقاعد الس النيايب، فيما أخفق حزب 

 ".تالميذ أربكان"من أصوات الناخبني، ما فتح باب التجربة أمام قطاع من % 10

 ومل يتوقف الربوفيسور جنم الدين حلظة واحدة عن جهاده إىل أن وافته املنية، ومل يؤخره حىت املرض عن الدعوة إىل          
 .رها وتربية كوادرها وأبنائهاراية احلق واإلسالم، والتنظري لفكر للحركات اإلسالمية وبناء فك

لقد وفقين اهللا :  ويف لقاء تليفزيوين سأل املذيع أربكان عن سر تركه جمال نبوغه العلمي إىل السياسة، فرد قائالً         
كلها؛ خلدمات كثرية علمية قدمتها لبالدي والعامل كله، مث هداين إىل طريق أكثر خريية بالعمل واجلهاد السياسي خلدمة أميت 

ألنه من املمكن أن يكون أي شخص دكتورا يف اجلامعة بل وحيصل على جائزة نوبل؛ لكنه يعيش يف ضنك وسفالة وقلة 
 .أخالق، فماذا تنفع جوائزه؟ لذا يبقى األكثر فائدة هو العمل واجلهاد احلقيقي خلدمة األمة والبالد كلها

 


