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  حلضارات الناشئانظام :اجلزء الثالث

  الفصل السادس

  إعادة التشكيل الثقايف للسياسة العاملية

  سياسات اهلوية: تلمس الطريق حنو التجمعات 

الشـعوب  . ة العاملية يعاد تشكيلها اآلن على إمتداد اخلطوط الثقافية ، مدفوعة بالتحديث السياس

ذات الثقافات املتشاة ، تتقارب واملختلفة تتباعد ، واحلدود السياسية يعاد رمسها لكي تتوافق مع 

احلرب الباردة ، اتمعات الثقافية حتل حمل تكتالت . احلدود الثقافية والعرقية والدينية واحلضارية 

  .وخطوط التقسيم بني احلضارات تصبح هي خطوط الصراع الرئيسية يف السياسة العاملية 

هي العامل الرئيسي يف حتديد صـداقات دولـة مـا     اهلوية الثقافيةيف العامل اجلديد ، أصبحت 

  .وعداواا

. جتد له إجابة  وعلى كل دولة أن) من أنت ؟: (حل حمله سؤال ) إىل أي جانب أنت ؟: (سؤال 

  .هويتها الثقافيةهذه اإلجابة هي 

  حلظة البداية

ملن ) (من حنن ؟: (أينما تنظر جتد الناس يتساءلون  أزمة هوية عامليةلقد شهدت التسعينات إنفجار 

  ) .من هو اآلخر ؟) (ننتمي ؟

اجلزائـر ،  : كان من بني الدول اليت تناقش فيها أسئلة اهلويات بإحلاح  منتصف التسعيناتففي 

كندا ، الصني ، أملانيا ، بريطانيا ، اهلند ، إيران ، اليابان ، املكسيك وروسيا ، جنوب أفريقيـا ،  

  .سوريا ، تونس ، تركيا ، أوكرانيا والواليات املتحدة 

وهي البالد اليت يوجد ، ] الصدع[أصبحت قضايا اهلوية تأخذ شكالً حاداً وخباصة يف البالد ذات 

  .برية من البشر ينتمون إىل حضارات خمتلفة ا مجاعات ك
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ال يريـدون دولـة إسـالمية   القوى األوروبية يظْهرونّ صراحة أم : ومن األمثلة اليت يسوقها 

يف القـارة  ) البوسنة(دولة إسالمية أخرىيف االحتاد األورويب ، وال يسعدهم أن تكون ) تركيا(

  .األوروبية 

الناس يبحثون عن اهلوية واألمان ، يف عامل مائعٍ متاماً ، : بالقول إنه يرصد التحوالت اليت يصفها 

  .وعن جذور وصالت حلماية أنفسهم من اهول 

غـري  (، جند إن التحـالف   إختفاء اخلطر السوفييتمع : ويرصد حلظة التحول تلك اليت جاءت 

حبر إجيـه ،  : ا على ، حيث تتسع الصراعات بينهم يصبح بال معىنبني اليونان وتركيا ) الطبيعي

واالحتاد األورويب ، وعالقاما بالواليات ) الناتو(، والتوازن العسكري ، ودورمها يف الـ  وقربص

  .املتحدة 

  :وهنا يعيد توصيف ذات األحداث اليت سبق عرضها سابقاً بشكل درامي فيقول 

  يف البلقان  -١

  .وسنةالبتعيد تأكيد دورها كحامية للبلقان وتدعم : تركيا-

  .تساند الصرب اآلرثوذوكسية : روسيا -

  .تساعد كرواتيا الكاثوليكية : أملانيا-

  .لبوسنية رع ملساعدة احلكومة ا: الدول اإلسالمية-

  .ألبانياومسلمي  البوسنةحياربون الكروات ومسلمي : الصرب-

  يف االحتاد السوفييت السابق  -٢

  .ينجذبون حنو روسيا  ومالدافيا وأوكرانياثوذوكسية االر) بيالروسيا(روسيا البيضاء-

حياولون مسـاعدما وإحتـواء    الروس واألتراكيتقاتلون ، بينما أقارما  األرمن واآلذريون-

  .الصراع 

  .شيشينياو القوميني املسلمني يف  طاجيكستانيف  األصوليني املسلمنيحيارب  اجليش الروسي-
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  يف شرق آسيا -٣

بأمهية قصوى ، والنزاعات اإلقليمية  بناء اجليوشحيظى : لست حضاراتنتمي حيث شعوب ت 

واتمعات الصينية ما وراء البحار  تايوان وهونج كونج وسنغافورة: والدول الصينية . تتواصل 

  .يف جنوب شرقي آسيا ، تصبح كلها أكثر توجهاً وإهتماماً وإعتماداً على الرب الرئيسي 

  .ن بتردد ، ولكن دف ، حنو الوحدة تتحركا الكوريتان-

من جانـب   واملسيحيني والصينينيمن جانب ،  ملسلمنيبني ا جنوب شرق آسياالعالقات يف  -

  .وأحياناً أكثر عنفاً  أكثر توتراًآخر تصبح 

  يف أمريكا الالتينية-٤

ومبيـا  املكسـيك وكول (احللف الثالثـي ) حلف األندين) (مريكوسار(االحتادات االقتصادية

تتخذ حياة جديدة لتؤكد النقطة اليت يعرب عنها  –السوق املشتركة ألمريكا الوسطى، )وفنزويال

إن التقدم االقتصادي يكون أسرع وأعمق إذا قام على عوامـل  االحتاد األورويب بيانياً ، وهي 

ـ حتاوالن إستيعاب  الواليات املتحدة وكنداويف نفس الوقت فإن . ثقافية مشتركة يف  يكاملكس

  .ألمريكا الشمالية  منظمة التجارة احلرة

ملاذا تسهل العوامـل الثقافيـة التعـاون والتـرابط او الشـقاق      : مث إنه يتوقف عند سؤال 

  والصراعات ؟

  .، قد تتنايف مع بعضها وقد تقوى من بعضها البعض هويات متعددةيوجد لدى كل فرد  :أوالً 

العامل املعاصر ، يأخـذ  : اد آخر ، ويؤكد هنا على أن التوحد مع بعد واحد، قد يتصادم مع أبع

على إمتداد بعد واحـد  . التوحد الثقايف شكالً متزايداً يف أمهيته مقارنة باألبعاد األخرى للهوية

واهلويات الضيقة ال تتصارع بالضرورة مع . على املستوى املباشر  اهلوية عادة أكثر مغزىتكون 

  .اهلويات األوسع

احلضارات هي الكيانات الثقافية األوسع ، ومن هنا فإن الصراعات بـني  : لص إىلإال إنه خي

  .مجاعات من حضارات خمتلفة تصبح مركزية يف السياسة الدولية

علـى   االقتصـادي / للتحديث االجتمـاعي  وهي نتيجة  الربوز املتزايد للهوية الثقافية: ثانياً 

  :املستوى الفردي، حيث 
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  .هويات أكثر معىناحلاجة إىل  رابالتشوش واالغتخيلق - ١

وعلى املستوى االجتماعي ، حيث تدفع القدرات الزائدة وقوة اتمعات غـري الغربيـة إىل   -٢

.إعادة تنشيط اهلويات والثقافات األصلية 

ميكن أن تعرف فقـط يف   –شخصي ، قبلي ، عرقي ، حضاري–اهلويات على مستوى : ثالثاً 

حنن حضـارة  . ص آخر ، قبيلة أخرى ، جنس آخر ، حضارة أخرى شخ) : اآلخر(عالقاا بـ 

، هذه االختالفات بني السـلوك  الثوابت يف التاريخ اإلنساينإذن من . وهم خارج تلك احلضارة

  :داخل احلضارة الواحدة والسلوك مع خارج تلك احلضارة تابعة من 

  .جتاه املختلفني ) وأحياناً الدونية(مشاعر التفوق- ١

.أمثال أولئك الناس وعدم الثقة م من  اخلوف- ٢

.معهم نتيجة إختالفات اللغة وما يعترب سلوكاً مهذباً  صعوبة االتصال- ٣

.مع االفتراضات والدوافع والعالقات املمارسات االجتماعية لآلخرين  غياب األلفة- ٤

أوسع ،  اليت تنتمي إىل حضارات خمتلفة ، مبقياس مصادر الصراع بني الدول واجلماعات: رابعاً 

السيطرة على الناس و األرض و الثروة و : هي تلك اليت كانت دائماً تولد صراعاً بني اجلماعات 

واملؤسسات اخلاصة على مجاعـة   القدرة على فرض القيم والثقافةاملوارد و القوة النسبية ، أي 

  .أخرى

ما تتم تسويتها عن طريق وغالباً ميكن أن يتم التفاوض بشأا ،  املصلحة املاديةفاالختالفات يف 

التفاهم وبأسلوب ال ميكن إتباعه بالنسبة للقضايا الثقافية ، اليت هي شيء خمتلف وهـذا مـا   

) أيوديـا (يف ) معبد أم مسجد(فاهلندوس واملسلمون لن حيلّوا قضية اخلالف على بناء : يؤكده 

  .ببناء االثنني معاَ  ، أو عدم بناءمها معاَ 

لتعريف النفس ودفعها حيتاج الناس إىل : ويعلّل هذا ) مومية وجود الصراعع(هنا يقرر  :خامساً 

يف  ال يثق الناسومن الطبيعي أن . التجارة ويف السياسةمنافسني يف العمل وخصوماً يف : أعداء

  . بل يروم خطراً عليهماملختلفني عنهم ، ومن لديهم القدرة على إحلاق الضرر م ، 
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  القتصاديالثقافة والتعاون ا

الصراعات . السياسة العاملية ) أقلمة(و  اإلقليميةإن : هنا يتناول فكرة جيدها كانت تتردد مفادها 

: فالقوى الرئيسية مثـل . اإلقليمية حلت حمل الصراع العاملي على جدول أعمال األمن الدويل

تعريف اليت أعادت ) االسويد وتركي(والقوى الثانوية مثل ) روسيا ، والصني ، والواليات املتحدة(

  .مصاحلها على أساس إقليمي

إن : إذ يؤكـد  ) الثقافـة (يف هذا البحث وهي  الفكرة احملوريةإال إنه هنا يؤكد من جديد على 

األقاليم كيانات جغرافية وليست كيانات سياسية أو ثقافية قد تندفع حنـو صـراعات بـني    

  .احلضارات املختلفة أو داخل احلضارة الواحدة 

إن األقاليم أساس للتعاون بني الدول فقط ، وبالقدر الـذي تتطـابق فيـه    : ل إىل نتيجةويص

  .اجلغرافيا مع الثقافة

فالغرب املكاين إذا كان بعيداً عن الثقافة ال ينتج عوامل مشتركة بل قـد يـؤدي إىل العكـس ،    

  .التعاون يعتمد على الثقة والثقة تنبع من القيم الثقافية املشتركة 

  :أمثلة على صدق هذه الفرضية اليت حياول أن يربهن عليها  ويسوق

نتج يف جانب كبري منه ، عن كونه املنظمة  –) الناتو(–مشال األطلنطيإن جناح حلف -١

كمـا إن االحتـاد   . ذات القيم واالفتراضات الفلسفية املشتركةاألمنية الرئيسية للدول الغربية 

  .كة نتاج ثقافة أوروبية مشتراألورويب هو 

التجمـع  ، كما هو احلال يف لغياب الثقافة املشتركمل يكتب هلا النجاح  خمالفاتباملقابل مثة - ٢

.هيسبانيك كان فاشالَ / الذي يضم احلضارة األجنلو  الكارييب

وتضم سـبع دول   ١٩٨٥، اليت تكونت يف سنة  ومنظمة جنوب شرقي آسيا للتعاون اإلقليمي

.بال فاعليةكانت هندوسية وإسالمية وبوذية 

منظمة جتارة حرة ، وحدة نظـام  : مدى االندماج عرب االتفاقيات الدوليةمث يتحدث عن -٣

الوحـدة  حيث نلمس أنه هنا حياول مقارنـة بـني   . مجركي، سوق مشتركة ، وحدة اقتصادية 
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بوصفها دليالَ للنجاح كما هو احلال يف الغرب ، وإخفاق تلـك االحتـادات يف آسـيا     الثقافية

  .يعول على العامل الثقايف، بوصفه هو الرهان يف جناح التجمعات أو إخفاقها ارييب وهو والك

  :ففي متابعة لتلك االتفاقيات على مستوى االحتاد األورويب إذ يراه 

، وحتقيق عناصر  سوق مشتركة، وذلك بإقامة  خطى خطوات أبعد على طريق التكاملقد -

  .كثرية للوحدة االقتصادية

إن أوروبا الغربيـة وأمريكـا   : إذ يرى  عامل الوحدة والتجانس الثقايفنا على إذ يؤكد ه-

واألوروبيون . ، عمليات التعاون والتنظيم اإلقليمية العوامل احلضارية املشتركةالالتينية تدعم فيها 

.واألمريكيون الالتينيون يعرفون أن بينهم عوامل كثرية مشتركة 

دولـة  ، بعضوية  ASEANهو  ليس فيه ثقافة مشتركةآخر  فإنه باملقابل يعرض إىل إحتاد -

االنبعاث ، كانت كلها تعاين من أخطار  صينية ودولة بوذية ودولة مسيحية ودولتني إسالميتني

يف هـذا   عوامل الضـعف إال أنه يرصد . فيتنام والصنيومن القوة القائمة بالفعل يف  الشيوعي

بينما يتعاون أعضاؤها أحياناً يف النواحي العسكرية : ولفيق غياب الثقافة املشتركةاالحتاد بسبب 

على أساس ثنائي ، فإم مجيعاً يوسعون ميزانيام العسكرية ومنهمكون يف بناء قوام املسلحة ، 

  .على عكس التخفيض الشديد الذي تقوم به دول غريب أوروبا وأمريكا الالتينية 

رغم إن دوله كانت يف البداية مصـممة   ASEANأما على املستوى االقتصادي فإن حتالف  -

) اإلقليمية(، ونتيجة لذلك فإن ) التعاون االقتصادي أكثر من التكامل االقتصادي(من أجل حتقيق 

حىت القـرن   إن التفكري يف إقامة منظمة حرة، مل يعد مطروحاًقد تطورت بشكل متواضع لدرجة 

  .الواحد والعشرين 

 -وساكنة أيضاً –ساحة تنافس أكربASEANأفرخت الـ  ، ١٩٩٣إال أنه يرصد يف سنة  -

الذي يضـم أعضـاؤها   ) The ASEAN Regional Forum(وهي املنتدى اإلقليمي 

إال أنه يصف . روسيا والصني وفيتنام والوس وبايوا غينيا اجلديدةوشركاء يف احلوار إىل جانب 

رغم تأكيده على وجـود  ) . املشتركوليس للعمل  للثرثرة اجلماعيةكانت مكاناً : (هذه املنظمة

إىل القواسم املشتركة الثقافية ) ماهاتري رئيس وزراء ماليزيا(مالمح ثقافية مشتركة مل يشر يف هذا 

  .باالنضمام  مطالبته اليابانواملكانية خالل 
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 ، وخيلص إىل قيام عالقات غري رمسية مستمرة القتصـاد  بالتنافس الياباين الصيينإال أنه يذكّر  -

، أي من حيث التعـدد الثقـايف   ) كتلة اهلانسياتيك(على قاعدته الصني ، يشبه يف جوانب كثرية 

إن اجلهود اليت (إال أنه خيلص إىل النتيجة اليت مفادها . واحلضاري على قاعدة الفائدة االقتصادية 

  ) .كانت تقوم ا منظمات أكثر جتانساً من الناحية الثقافية كانت حتقق تقدماً

  ية احلضاراتبن

حلفاء أو توابع أو عمالء ، أو حمايـدين ، أو غـري   يف احلرب الباردة ، كانت عالقة الدول بني 

إما دول أعضاء ، أو : الدول يف عالقاا باحلضارات : لكن العامل بعد احلرب الباردة . منحازين

ثل القبائـل  ، واحلضارات ، مدول مركز ، أو دول وحيدة، أو دول متصدعة ، أو دول ممزقة

  .واألمم هلا بنية سياسية 

مثل مصر مـع احلضـارة   : مع إحدى احلضارات  متوحدة ثقافياًهي دولة  :الدولة العضو-١

إال أنه يرى احلضارة أيضاً ميكـن أن  . العربية اإلسالمي، وإيطاليا مع احلضارة األوروبية الغربية 

يسيطر عليها أناس تضم أناساً يشتركون يف نفس الثقافة ويتوحدون ا ولكنهم يعيشون يف دول 

  .من حضارات أخرى

خيتلـف دور  . الثقافة املركزيـة إا تكون الدولة أو الدول األقوى وذات : دولة املركز  -٢

  :ويسوق أمثلة. وقد يتغري الزمن  وعدد دول املركز من حضارة إىل أخرى ،

، ومركـز آخـر    الواليات املتحدة: كان للغرب عادة دول مركز عديدة ، اآلن له إثنتان   -أ

  .كمركز إضايف للقوة وحتت رمحة الرياح بينهما  بريطانيايف أوروبا ، مع  أملاين –فرانكو 

اإلسالمية وغـري   ، ميثل مشكالت مهمة لكل من اتمعاتعدم وجود دولة مركز إسالمية  - ب

.اإلسالمية 

هي دولة مركز احلضارة الناطقة  أسبانيابالنسبة ألمريكا الالتينية ، كان من املتصور أن تكون   - ج

، ويف نفـس   إختاروا أن يصبحوا دولة عضواً يف احلضارة األوروبيةلكن زعماءها . باالسبانية

.الوقت حيافظون على الروابط الثقافية مع مستعمراا السابقة

ألن تكـون  )) الربازيل((تؤهل احلجم واملصادر والسكان والقدرة والعسكرية واالقتصادية   -د

. الربازيل بالنسبة ألمريكا الالتينية مثل إيران بالنسبة لإلسالم، إال إن  زعيمة ألمريكا الالتينية
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، وهو هنـا  الفوارق اخلاصة باحلضارات الفرعيةرغم إا مؤهلة ألن تكون دولة مركز ، إال أن 

  .اللغة بالنسبة إىل الربازيل ، واملذهب بالنسبة اىل ايرانيشري إىل االختالفات الفرعية مثل 

وبالنسبة ألفريقيا شبه الصحراوية فقد حتدد بتقسيمها إىل بالد ناطقة باإلجنليزية وأخرى ناطقة   -ه

ألا أبقـت علـى   ، كانت فرنسا هي دولة املركز بالنسبة ألفريقياوإىل حد كبري . بالفرنسية 

.عالقات إقتصادية وسياسية وعسكرية وثيقة مع مستعمراا السابقة بعد االستغالل 

دولة مركز ممكنـة  )) نيجرييا((إال أنه يشري أيضاً إىل وجود إمكانية دولة مركز لدى كل من   -و

ولكن تفككها بسبب احلضارات الفرعية والفساد الواسع وعدم االستقرار السياسـي واحلكومـة   

.القمعية واملشكالت االقتصادية 

السلمي وإنتقاهلا من التفرقة العنصرية ، وقوا االقتصادية ، ومسـتوى   جنوب أفريقياحتول   -ز

لكن هذه زعيمة ألفريقيا اجلنوبية الناطقة . منوها االقتصادي املرتفع بالنسبة لدول أفريقيا األخرى 

.باإلنكليزية 

 تفتقر إىل العوامل الثقافية املشـتركة مـع اتمعـات   ) أو الدولة املفردة(الدولة الوحيدة- ٣

  :ومن األمثلة . األخرى 

هي دولة مفردة ثقافياً بلغتها األمهرية السائدة اليت تكتب حبرف أثيويب ، وديانتـها  : أثيوبيا   -أ

األرثوذوكسية القبطية وتأرخيها اإلمرباطوري ، وإختالفها الديين عن اتمعات اإلسالمية احمليطـة  

 ا.  

)) الفـودو ((وديانتها ) الكريويل(رغم روابطها الثقافية بفرنسا ؛ إال أن لغة هاييت : هايييت  -ب

.وأصوهلا العبودية ، وتارخيها القاسي ، كل ذلك جيعل منها دولة وحيدة

وحدة اليابان . ، ال تشاركها دولة أخرى ثقافتها املائزة  اليابان هي أهم الدول الوحيدة  -ت

مثـل اإلسـالم أو   (تها خاصة جداً وخنبوية لدرجة كبرية ، والتتضمن ديناً عاملياً بعمقها، إن ثقاف

) .مثل الليربالية أو الشيوعية(أو أيديولوجية ) املسيحية

على أساس العرق ، أو اجلنس أو الدين ، إن الفوارق والصـراعات  ) املمزقة(الدولة املنقسمة-٤

الدولة ، ويتغري عمق هذا االنقسام مع الزمن دائماً  بني تلك اجلماعات تلعب دوراً مهماً يف سياسة
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اإلبادة اجلماعية وحيدث الصراع من حالة عدم تطابق الثقافة واجلغرافيا ومن أجل تطابقهما تقوم 

  ) .كندا(ومن احملتمل ) تشيكوسلوفاكيا(ومن األمثلة على هذا احلال . أو اهلجرة االضطرارية

تواجه ،  مناطق التماس بني احلضاراتقع حدودها على ، وهي تلك اليت ت الدول املتصدعة-٥

.مشكالت خاصة يف احلفاظ على وحدا 

  .واحلرب بني املسلمني واملسيحيني يف اجلنوب  السودانمثل -

.وحروب االنفصال واالنقالبات وأعمال العنف  نيجرييةو-

.املسلمة واجلزء املسيحي  زجنباروإنقسامها بني  تنزانياو-

.التوتر بني اإلسالم واملسيحيني و كينياومثل -

.اليت إنفصلت أخرياً  أريتريياحيث األغلبية املسيحية و أثيوبياو-

.اهلند وسريالنكا ، والفلبني والصني ، وإندونيسياودول أخرى مثل -

  فشل التحول احلضاري

تضـعها يف   ثقافة واحدة سائدةوهي الدولة اليت هلا )) وإعادة تعريف الذات((أما الدولة املمزقة 

حنن يف الواقـع  : ((يقولون  يريدون االنتقال إىل حضارة أخرىحضارة واحدة ولكن زعماءها 

مشاريع التحديث : ، ومن األمثلة )) شعب واحد وننتمي كلنا إىل مكان واحد ولكننا نريد تغيريه

  .يف روسيا وتركيا واملكسيك

يولـد الشـيزوفرانيا   بالفريوس الذي إعادة تعريف الذات،أو  اهلوس بالتحديثإنه يشبه هذا 

اليت تسيطر على القادة السياسيني الذين تسيطر عليهم فكرة متغطرسة، بأنـه ميكنـهم    اآلسيوية

ال يستطيعون دائماً كبح أو إزالة العناصر اجلوهرية يف إدخال عناصر من الثقافة الغربية ولكنهم 

  .ثقافتهم األصلية

ءة التفصيلية اليت قدمها لثالث من الدول سابقة الـذكر  وهذا التوصيف جاء بفعل تلك القرا

  : وهي 
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  )١٧٢٥–١٦٨٩)) (بطرس األكرب((مشروع التحديث / روسيا -١

احلضارة الروسية تطـورت كذريـة   : بإنفصال احلضارة الروسية عن الغرب عرب تأكيديأمل 

تعـرض بـاملرة ، أو رمبـا    مل ت سيادة املغول، مث ملدة مائيت عام، روسيا حتت البيزنطيةللحضارة 

الكاثوليكية الرومانية ، اإلقطاعيـة ،  : تعرضت قليالً ، لظواهر احلضارية الغربية التارخيية احملددة 

النهضة ، اإلصالح الديين، التوسع فيما وراء البحار ، االستعمار ، التنوير ، ظهور الدولة القومية ، 

الدين ، اللغات ، الفصل بني الدولة : لحضارة الغربية السابقة واملميزة ل سبعة من املالمح الثمانية

كانت كلها غائبة .. والكنيسة ، حكم القانون ، التعددية القانونية واهليئات النيابية ، الفردانية 

  .بالكامل تقريباً عن التجربة الروسية

مسات روسـيا  ى أن جيعل بلده حديثاً وغربياً ، إال أنه قو)) بطرس األكرب((يف الوقت الذي أراد 

، حـىت   للتعددية االجتماعيـة وإستئصال أي مصدر حمتمل  االستبدادوذلك بإحكام  اآلسيوية

وقدم )) بطرس األكرب((وذه التغيريات بدأ . الكنيسة كانت دائماً حتت السيطرة الواسعة للدولة 

  .من ناحية  التحديث والتغريبمثاالً للصلة الوثيقة يف روسيا بني 

اجلانـب  هلذا يتعـرض إىل وصـف    جتذير إختالف روسيا عن الغرب،الكاتب إىل وهنا يسعى 

ولكنـهم مل   إن دعاة الدميقراطية يف روسيا كانوا دائماً من املتغربني: ، إذ يؤكد على الفكري

،  املتغـربني  وهذا الوصف يظهر إن األمر ذاته بني بطرس األكرب و. يكونوا من دعاة الدميقراطية 

فإن حتديثهم خيص الدولة أكثر من دعوة للحداثـة  الذي يدعون إىل التحديث، فهم يف الوقت 

  .والدميقراطية مبعناها الغريب 

: وهذا األمر يقود الكاتب إىل الربط بني الواقع وهذا التوجه التحديثي على الطريقة الروسية إنـه  

جتمـاعي  مركزية السلطة هي الشرط الـرئيس لإلصـالح اال  درس التاريخ الروسي هو، إن 

  .إدراكه ) غورباتشوف(وهو األمر الذي على رفاق  واالقتصادي

وشـيطان   بطل املتغربني) بطرس(إنه يف التاريخ الروسي الالحق ؛ أصبح : الكاتب وهنا يالحظ 

  .باخليانةخصومهم الذي نعتوه يف العشرينات 
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هذه القضية بذكاء،  ، اليت حلتظهور الشيوعيةوقد جتاوز هذه الثنائية بني التغريب وخصومهم 

كانـت تأخـذ   . كانت روسيا خمتلفة عن الغرب ومعارضة له أساساً ألا كانت أكثر تقدماً منه 

  .زمام القيادة يف الثورة الربوليتارية اليت سوف تنتشر يف النهاية عرب العامل 

 حرم وبعد إيار الشيوعية عادت اهلوية لدى القوميني الذين أيدوا الدعم الواسع للصرب يف

ضد املسلمني، االختالفات بني الدوليني والقوميني كانت تنعكس مؤسسياً يف وجهـات نظـر   

  .وزارة اخلارجية ووجهات النظر العسكرية 

إعادة تعريف ذاا، مـن خـالل حمـاوالت     دولة ممزقةلقد حاولت تركيا بوصفها  :تركيا -٢

أن حيرك شعبه بعيداً عـن ماضـيه   حاول يف العشرينات والثالثينات،  مصطفى كمال أتاتورك

الشـعبية ، اجلمهوريـة ،   : كانت املبادئ األساسية الست الكمالية هـي  . العثماين اإلسالمي

دولـة قوميـة   إنشـاء  )) أتاتورك((كان هدف . القومية ، العلمانية ، الدوالتية ، اإلصالحية

  .، وطرد وقتل األرمن واليونانيني يف هذه العمليةمتجانسة

السلطان وأقام نظاماً مجهورياً للسلطة السياسية على النمط الغريب ، وألغى اخلالفة ، املصدر  فخلع

الرئيس للسلطة الدينية ، وأى التعليم التقليدي والوزارات الدينية وألغى املدارس واملعاهد الدينيـة  

يت كانـت تطبـق الشـريعة    ال احملاكم الدينيةاملستقلة ، وأقام نظاماً علمانياً للتعليم العام وألغى 

، كما حل حمـل التقـومي    القانون الدويل السويسرياإلسالمية وجاء بنظام جديد مؤسس على 

  .، وألغى أن يكون اإلسالم الدين الرمسي للدولة  ، النظام امليالديالتقليدي 

اس على ، ألنه كان رمزاً للتقليدية الدينية ، وشجع الن الطربوشوعلى املستوى الثقايف حرم لبس 

إنه ذا . بدالً من احلروف العربية  باحلروف الرومانيةوأصدر قراراً بأن تكتب اللغة  القبعاتلبس 

: صموئيل هنتغتون، وذا يقول وألغى تراثاَ كامالَ من الفكر اإلسالميقطع الصلة مع املاضي

ة أن تصل إىل ذلـك  فقد جعل من املستحيل على األجيال اجلديدة اليت تعلمت باألجبدية الروماني

الكم املهم من اآلداب التقليدية، وشجع على تعلم اللغات األوروبية ، وقد سهل ذلك من مشكلة 

  .زيادة نسبة القادرين على القراءة والكتابة 
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 بعد احلرب الباردة ظلت النخبة التركية مؤيدة متاماً لكون تركيا غربية وأوروبية: عودة اهلوية

شيء ال ميكن االستغناء عنه، ألا تقدم هلم رابطة تنظيميـة  )) ناتو((لـ و احلفاظ على عضوية ا

تورط تركيا مع الغـرب املتمثـل يف   . وثيقة ومحيمة بالغرب ، كما إا ضرورية ملوازنة اليونان 

  .نتاجاً للحرب الباردةكان على أية حال )) ناتو((عضويتها يف الـ 

باالنضمام إىل االحتاد األورويب ، فـإن   الطلب التركي رفضلقد : إال أن األمر تغير بعد احلرب

املعارضة الواسعة من قبـل  كالَ من األوروبيني واألتراك متفقون على، إن األسباب احلقيقية هي 

الدول األوروبية ال تريـد أن تواجـه   . كون تركيا دولة إسالميةمث األهم من ذلك  اليونانيني،

  .ذات ستني مليون مسلم ونسبة بطالة عالية  إحتمال فتح حدودها للهجرة من دولة

، ويضـيف  وهم مسيحيونإننا مسلمون، السبب الرئيسي هو )أوزال(وهذا األمر ما إعترف به 

وإن املسؤولني األوربيني بدورهم يتفقون على إن االحتاد عبـارة عـن   ) لكنهم ال يقولون ذلك(

جداً ، مسلمة جداً ، فظـة جـداً ،    تركيا فقرية جداً ، مكتظة بالسكان((وإن ) نادي مسيحي(

  ).يف كل شيء... وهي جداً ... (خمتلفة ثقافياً جداً 

، والسبب جتاوز األصولية توجه تركيا صوب القوقاز وآسيا الوسطىوكان البديل أو رد الفعل، 

دولة علمانية دميقراطية إسـالمية   –)) فكرة تركيا((أو )) النموذج التركي((بوصفها تقدم البديل 

،  حتتوي صـحوة الـروس  كبديل ، باإلضافة إىل ذلك فإن تركيا تتمىن أن  –ع إقتصاد سوق م

 طلبـها للـدعم األورويب  فإن تركيا تقوي كذلك من  روسيا واإلسالموبتقدمي بديل لكلٍ من 

  .يف النهاية  عضوية االحتاد األورويبوللحصول على 

اجلمهوريات التركيـة يف االحتـاد   يف الوقت الذي عملت تركيا فيه على تطوير روابطها مع 

  :السوفييت السابق، كانت هويتها الكمالية العلمانية تواجه حتديات يف الداخل 

اهلوية القومية ((كرد للخلل الناتج عن النمو االقتصادي واالجتماعي و قضايا أساسية عن  -:أوالً

العلماين األتاتوركي والنخبـة   ، وأصبح املرياث كان الدين هناك يقدم اإلجابة)) واالنتماء العرقي

جتربة األتراك يف اخلارج أثـارت عواطـف   . وبشكل متزايد  حتت النريانالتركية لثلثي قرن ، 

  .اإلسالميني يف الداخل
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مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ١٤من ١٤                                        ٢٠١١-ثاينكانون ال

، غير شخصية السياسة التركية حيث كان السياسـيون وبالـذات    االنبعاث اإلسالمي-:ثانياً

متلـق  ز والسياسات اإلسالمية ، يف تلهفهم علـى  جيدون أنفسهم بكل وضوح مع الرمو) أوزال(

  .وكسب رضاها وأصواا االنتخابية اجلماهري

حيث كانت هذه السياسة بالنسبة . إنبعاث اإلسالم أثر على السياسة اخلارجية التركية-:ثالثاً

 صعود التوجهـات للبلقان وآسيا الوسطى والشرق األوسط تأخذ شكالً إسالمياً بشكل متزايد ، 

  .اإلسالمية أضعف التراث األتاتوركي، كل ذلك يؤكد، إن تركيا ستظل دولة ممزقة 

  

  


