
التحدي الصهيوين                  )١_٢١(املتابع اإلستراتيجي                              التحدي االمريكي

alkashif.org: لعنوان األلكتروين للمركزا

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٩من ١                             ٢٠١٠- االولكانون 

  

  

  جتربة االسالميون يف تركيا

  

  

  

  القسم االول



التحدي الصهيوين                  )١_٢١(املتابع اإلستراتيجي                              التحدي االمريكي

alkashif.org: لعنوان األلكتروين للمركزا

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٩من ٢                             ٢٠١٠- االولكانون 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

التجربة اليت خاضها واليزال االسالميون : يتناول هذا العدد ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهو

ز لتركيا العلمانية ورم كقائد بارز كمال اتاتوركمنذ سقوط دولة اخلالفة العثمانية وصعود  يف تركيا

 حيث آلت اليت نعيشها اآلن، املرحلة احلاليةالشديد لكل ما له عالقة بالدين، وحلد  اليت اظهرت العداء

احلركة االسالمية اليت اصـبح رمزهـا    الذي خرج من رحم حزب العدالة والتنميةاىل  هذه التجربة

  . جنم الدين اربكانالكبري 

رموزهم، الن  بالذات حيث يتربع على السلطة هناك احد يني العراقنيلالسالموتأيت أمهية هذا امللف

منـها،   لالستفادة من دروس احلركة االسالمية التركية واخذ العـرب الالزمـة   احلاجة اصبحت ملحة

الذي  وانتهاج النهج املعتدل والذكي واملرن، وحماولة جتنب االخطاء اليت مارسها جنم الدين اربكان

  .تراتيجية اليت حتيط به، على املستوى احمللي والدويليدرك البيئة االس
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الذي يسعى جاهدا لتطبيقه، دون أن تكون له عليها شائبة  النموذج األمثلرآها البعض ينما ب-

حتفظ عليها الصاعد، بينما  حماولة جديدة الحتواء حركة اإلسالم السياسيتذكر، اعتربها آخرون 

، وإن كان مل يقصر وهو يعدد مآخذه عليهاالبعض اآلخر فلم ينكر إجيابياا

بني احلركات اإلسالمية باألساس إىل تباين املدارس الفكرية اليت ينتمي إليها  يرجع تباين الرؤى-

يتوزعون إىل ثالث مدارس فكرية كربىاإلسالميون، وهم 

  مدرسة اإلخوان املسلمني، -

  وأصحاب املنهج السلفي، -

والتيار األيديولوجي الشمويل الذي ينشد املفاصلة مع األنظمة احلاكمة، سياسياً كحال حزب -

.التحرير أو عسكرياً كاحلركات اجلهادية

من " النسخة املصرية"باعتباره ) حزب الوسط(تنظر أوساط ثقافية وإعالمية إىل -

العدالة والتنمية

إن مجلة التيار اإلسالمي يف العامل والسيما يف البالد اليت منيت بتحديث فوقي صارم، مثل -

من تلك املواءمةاضطرت لإلقدام على نوع تونس واجلزائر ومصر، قد 

جعلها تضاعف ناجتها فإن املؤكد احلقيقى هو اندفاع التجربة التركية داخليا إىل آماد بعيدة مبا -

على  القومى ثالث مرات ىف أقل من عقد من الزمان وتصبح القوة االقتصادية العاشرة

العامل بكل ما يرتبط بذلك من حتسن ىف أحوال املواطننيمستوى 

ىف بالده عن طريق صندوق  أصول إسالمية أن يصل أوال إىل احلكم حلزب ذىكيف ميكن -

االنتخاب لعدة مرات وكيف ميكن أن حيقق تلك النجاحات املؤكدة على الصعيد الداخلى 

واملختلف حوهلا، عندنا فقط ىف مصر والعامل العرىب، على الصعيد اخلارجى
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توافر  أفضت ىف اية األمر إىل التطورات الىت عرفها النظام السياسى التركى برمته والىت-

تأتى ىف خامتتها  إمكانية واقعية ملمارسة دميقراطية جادة ومنضبطة ىف اتمع التركى

انتخابات حرة ونزيهة يستطيع الناس أن يعربوا فيها عن إرادم بال خوف أو شك

ف الظروف قدرة التيار اإلسالمى ىف تركيا على التكيف مع خمتلليس هناك أدىن شك ىف أن -

حىت وصل إىل ممثله األكثر جناحا وتطورا، أى  الىت مرت ا بالده خالل هذه العقود الطويلة

حزب العدالة والتنمية، كانت هى القاطرة الىت أفضت ىف النهاية إىل منحه القدرة على خوض 

             غمار االنتخابات مبختلف أنواعها واحلصول على ثقة وأصوات غالبية الناخبني 

.وهم مطمئنون إىل مصريهم

العام ىف تركيا وقدرته على  اإلصرار واملرونة الشديدين اللذين متتع ما التيار اإلسالمى-

، قد كانا من حد الصدام املغامر معهمواصلة الضغوط على النظام السياسى بدون الوصول إىل 

درجة من االنفتاح والنزاهة بني تلك العوامل الرئيسية الىت أفضت به ىف النهاية إىل هذه ال

.االنتخابية الىت استفاد منها ىف حزب العدالة والتنمية

ن قدرته على اكتساب تأييد وأصوات الناس ىف بالده ارتبطت ليس بالقدر الذى يقدمه هلم إ-

بل بقدر ما استطاع أن يراعيه من األوامر والنواهى حسب تصوره للشريعة اإلسالمية، 

الشريعة ومصاحل املسلمني الضرورية وهى حفظ النفس والعقل  وحيققه من مقاصد هذه

والدين والنسل واملال
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جتربة االسالميون يف تركيا

 :تقييم اإلسالميني للتجربة التركية 

 !الوعي املفارق

/ ٢٠١٠-٠٣-١٠علي عبدالعال  - بقلم 

سالميون نتاال

التجربة "تباينت رؤى اإلسالميني يف تقييمهم 

كنموذج للحكم يصلح االقتداء به يف " التركية

بالدهم اليت يعصف ا االستبداد من جهة، 

ويشوب العداء عالقتهم مبؤسسات السلطة فيها 

رآها البعض النموذج من جهة أخرى، فبينما 

األمثل الذي يسعى جاهدا لتطبيقه، دون أن 

ون له عليها شائبة تذكر، اعتربها آخرون تك

حماولة جديدة الحتواء حركة اإلسالم السياسي 

الصاعد، بينما حتفظ عليها البعض اآلخر فلم 

ينكر إجيابياا، وإن كان مل يقصر وهو يعدد 

.مآخذه عليها

وحيث تتطلع شرائح عديدة من اإلسالميني 

للبحث عن خمرج من املأزق التارخيي بني 

ة اإلسالمية والسلطة، الذي تسوده احلرك

اإلقصاء، واملطاردة، وغياب الثقة، : مظاهر

يرجع تباين الرؤى بني ومحالت التشويه، 

احلركات اإلسالمية باألساس إىل تباين املدارس 

، وهم الفكرية اليت ينتمي إليها اإلسالميون

: يتوزعون إىل ثالث مدارس فكرية كربى

  مدرسة اإلخوان املسلمني، 

  أصحاب املنهج السلفي، و

والتيار األيديولوجي الشمويل الذي ينشد 

املفاصلة مع األنظمة احلاكمة، سياسياً كحال 

حزب التحرير أو عسكرياً كاحلركات 

.اجلهادية

  نسخة مصرية للعدالة والتنمية

ويف إطار اجلهود لعملية استنساخ فعلي على 

تنظر أوساط ثقافية وإعالمية إىل األرض، 

من " النسخة املصرية"باعتباره ) الوسطحزب (

؛ حيث ينطلق احلزب املصري العدالة والتنمية

حتت التأسيس من استلهام جتربة احلزب التركي 

ويربط مراقبون بني شخصية مؤسسه احلاكم، 

القيادي السابق يف -املهندس أبو العال ماضي 

وبني شخصية رجب طيب  -اإلخوان املسلمني

التطور "إلسالمية مع أردوغان يف اخللفية ا

، "الفكري الذي يواكب العصر مبفهوم إسالمي
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خاصة وأن ماضي كان قد أشاد بأردوغان 

.ومجاعته يف مواقف ومناسبات عديدة

ويرى مؤسس الوسط يف العدالة والتنمية 

خاصة يف " منوذجا ممتازا لظروف تركيا"

التحول الدميقراطي، وعالقة اإلسالميني 

ابيات غري املسبوق، بالسلطة، وحجم اإلجي

قدم منوذجا حقيقيا لإلسالم "مشريا إىل أنه 

والعربة باملضمون .. بدون رفع الفتة صارخة

  ".وليست بالالفتات

مل يتذكر  "نت.اإلسالميون"ويف حديثه لـ

ماضي سلبية واحدة يأخذها على قيادات 

حزب العدالة والتنمية، خاصة أن خصومهم 

ال "ه أشار إىل أنه أنفسهم أقروا بنجاحام، وإن

  ."توجد جتربة ختلو من األخطاء

وحول مدى إمكانية استنساخ التجربة يف 

تستحق "مصر، يرى أبو العال ماضي أا جتربة 

، لكنها يف الوقت "االحترام، ويستفاد منها

هلا خصوصية، وال نستطيع "نفسه جتربة 

التعميم، لو جنح أي حزب له مشروع كهذا 

 السلطة وحيقق جناحات واستطاع الوصول إىل

  ."فما املانع يف هذا؟

  

  بني العدالة واإلخوان

- علي صدر الدين البيانوين ويف تعليقه، ربط 

بني مشروع  -املراقب العام إلخوان سوريا

العدالة والتنمية ومشروع مجاعة اإلخوان 

قبوهلا التعددية والتداولية "املسلمني اليت أعلنت 

كام إىل صناديق والتشاركية، وقبوهلا االحت

، يف أكثر من قطر عريب قدمت فيه "االقتراع

أن  - برأيه-وهو ما يعين برناجمها السياسي؛ 

بروحيتها ممكن "استنساخ التجربة التركية 

ومفيد، يف كل من مصر وسوريا وغريها من 

  ."البلدان العربية

إال أن هذا املستنسخ حباجة إىل أن يولد يف 

ها يف تركيا، ظروف مثل الظروف اليت وجد

الصانعة "بالشروط وهو ما يصفه البيانوين 

وهي الثقافة الدميقراطية، : إلطار التجربة

 ،"والتقاليد الدميقراطية، واحترام سيادة القانون

فمن مفارقات األوضاع بني األقطار العربية 

أكثر "وبني تركيا أن الدولة العلمانية هناك 

القوانني يف ، بينما هذه "احتراما لسيادة القانون

."ال تلقى أي احترام"األقطار العربية 
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وبالرغم من أن الظروف اليت كانت مهيأة يف 

تركيا يوجد أكثر منها يف العامل العريب، الذي 

من " حبالة إسالمية أكثر تقدما"حتتفظ جمتمعاته 

مثيلتها يف تركيا، وميتلك العبني جادين، 

ويفرض احلجاب نفسه فيه بقوة، وهو ما 

ل رصيدا مهما للحركات اإلسالمية، فإن يشك

حيث ال "الفرصة مل تسنح لبلد مثل سوريا 

يوجد قانون لألحزاب أصال، وحيث يكرس 

، "احلزب احلاكم حزبا قائدا للدولة واتمع

ولعل غياب هذه احلقيقة عن أذهان بعض 

املتابعني جيعله يظن أن مشكلة احلركات 

لة عناوين اإلسالمية يف عاملنا العريب هي مشك

أو أمساء أو مصطلحات أو برامج، لكن 

احلقيقة هي أن أي وجود سياسي مغاير "

لألنظمة حمكوم عليه بالرفض يف عاملنا العريب، 

كما هو احلال يف -ليس بسيف القانون 

ولكن بسيف إرادة احلاكم أو مزاج  -تركيا

  ."األجهزة األمنية

يبدي البيانوين تفهمه حلاجة من جهة أخرى، 

؛ نظرا خلصوصية "املصانعة"العبني األتراك لـال

وظروف الدولة التركية واتمع التركي، فحني 

تفهم اإلسالميون األتراك شروط احلركة يف 

بلدهم تكيفوا معها، ونشطوا من خالهلا، ومن 

ال جيد املراقب العام " جتربة ناجحة"مث حققوا 

يدعوه لتجريدها من " سببا"إلخوان سوريا 

  ."سالميالوصف اإل"

حركة علمانية برتوش إسالمية

على العكس متاما، يبدي حزب التحرير 

وهو حزب عابر للحدود يكرس -اإلسالمي 

جهوده الستئناف احلياة اإلسالمية من خالل 

مواقف شديدة  -إعادة بناء دولة اخلالفة

املعارضة حلزب العدالة والتنمية احلاكم يف آخر 

، وهي مفارقة يةدولة احتضنت اخلالفة اإلسالم

رمبا يتالشى الغموض حوهلا بالنظر إىل رؤية 

التحرير للعدالة والتنمية اليت تتلخص يف اعتباره 

حركة علمانية برتوش إسالمية تساهم يف إبعاد "

؛ حيث "الناس عن املشروع اإلسالمي األصيل

يتهم حكومة أنقرة بشن احلمالت األمنية 

رف واإلعالمية ضد أعضائه، ونعتهم بالتط

واإلرهاب، فضال عن مداومة إلغاء مؤمتراته 

  .وندواته ومهرجاناته يف تركيا

قال ) ٥/٣/٢٠١٠بتاريخ (ففي بيان رمسي 

الذي ينتشر أعضاؤه يف مجيع بلدان - احلزب 
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إن ": "والية تركيا"العامل تقريبا ومن بينها 

حكومة العدالة والتنمية جعلت وحداا األمنية 

لشباب حزب  بيوتا) زنازين السجون(

وذلك يف أعقاب اعتقال األجهزة  ؛"التحرير

يلماز شيلك الناطق الرمسي باسم (األمنية 

واامه بالعضوية يف  (حزب التحرير يف تركيا

، بينما تسمح "تنظيم إرهايب والترويج له"

الذي قام يف ذكرى "حلزب الشعب اجلمهوري 

هدم اخلالفة بتمزيق اجلالبيب الشرعية ووطئها 

دام بإظهار ابتهاجهم بذكرى قيام باألق

وهو ما يؤكد ، "مجهوريتهم العلمانية الكمالية

حقيقة ما عليه حزب العدالة "بصورة واضحة 

، "والتنمية من عقلية ال متت إىل اإلسالم بصلة

  .على حد قول البيان

إذ يرى حزب التحرير اإلسالمي أن العدالة 

تحدة جمرد أداة تستعملها الواليات امل"والتنمية 

األمريكية للتخلص من هيمنة اجلنراالت 

املناوئني هلا يف تركيا، أصحاب الوالء التقليدي 

الراسخ ألوروبا، واملتنفذين احلقيقيني رمسيا يف 

البالد منذ ايار اخلالفة العثمانية عام 

حسبما تظهر العديد من نشرات  ،"م١٩٢٤

احلزب على موقعه الرمسي على اإلنترنت، وهي 

رؤية اليت يعكسها على زعيم العدالة نفس ال

يتقن "والتنمية رجب طيب أردوغان، الذي 

صناعة املواقف املفتعلة إلشباع رغبات الناس 

بانتصارات مزيفة، وشعارات تدغدغ مشاعر 

، بينما تطبق "اجلماهري لتحقيق شعبية له

اليت ارتضت التبعية للكافر املستعمر  -حكومته 

يف آخر دار  "أنظمة الكفر"-)أمريكا(

حسبما قال املهندس حسن احلسن للخالفة، 

يف تصريح ) أحد كوادر احلزب املعروفني(

  ."نت.اإلسالميون"خاص لـ

  السلفيون حتفظوا على التجربة

السلفيون اختذوا موقف وسطا، إذ يرون أنه 

الفرحة لتنامي الصحوة "جيب التفرقة بني 

ن يف تركيا، وبني ما اختلط بذلك م" اإلسالمية

ال جيوز إال بغضها "أمور غري شرعية 

، يف إشارة إىل قبول "واالعتراض عليها

اإلسالميني األتراك الدميقراطية والعلمانية 

، فضال عن كأسس ونظريات ثابتة للحكم

سن قوانني وجودهم يف الوقت الذي جيري فيه 

خمالفة ألحكام الشرع اإلسالمي كقانون البغاء

سالمي بأسره السيما أن حزب العدالة اإل"

أقسم على نفسه ) الرئيس التركي(وجول 



التحدي الصهيوين                  )١_٢١(املتابع اإلستراتيجي                              التحدي االمريكي

alkashif.org: لعنوان األلكتروين للمركزا

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٩من ١٠                             ٢٠١٠- االولكانون 

، على حد قول "احملافظة على علمانية البالد

أحد رموز - الشيخ عبد املنعم الشحات

يف مقالة  -الدعوة السلفية يف اإلسكندرية

السلفيون ودخول احلجاب إىل القصر : (بعنوان

).التركي

معلوم أن : "ومدلال على ما قال يضيف 

املختلفة اليت حكمت  "اإلسالمية"احلكومات

، ومن جاء "أربكان"تركيا بداية من حكومة 

التزمت باستخراج تصاريح البغاء بعده 

للبغايا، بل إن إلغاء حترمي الزنا قد سنه الربملان 

جتربة ، فهي "الذي يسيطر عليه حزب العدالة

ا إجيابيات كثرية بنظر السلفيني، ولكن ذلك 

جلوا حتفظام الشرعية مل مينعهم من أن يس

.عليها

يرفضون دخول الذين -سلفيوا اإلسكندرية 

العملية السياسية حتت أي مظلة غري مظلة 

أن املسلم غري مضطر لقبول يرون  -اإلسالم

العلمانية والدميقراطية والتعامل معهما حبجة أن 

لن يسمحا مطلقا (...) العلمانية والغرب "

إذ ال ؛ "مظلتهم لإلسالميني بالتواجد إال حتت

، وهنا يتساءل يسمح باملداهنة يف جمال الدعوة

ماذا سيجين اإلسالم إذا ما وجه : "الشحات

أبناؤه املخلصون كل جهودهم ليصلوا إىل سدة 

احلكم، ويطبقون هم العلمانية بأيديهم حىت 

وإن عملوا على كبح مجاح غلوها شيئا فشيئا؟ 

ومن الذي يضمن لنا عدم تشبع األجيال 

الشابة من هذه األحزاب اإلسالمية ذه 

األفكار العلمانية اليت يرون قادم يطبقوا، 

."بل وينسبون الكثري منها إىل اإلسالم

يفقد الناس الثقة يف وخيشى السلفيون من أن 

السيما أن الداخلني يف هذه اللعبة "الدين

هو من يزعمون أن ما يقولونه ويفعلونه 

دين ألعوبة يف يد كل جيعل ال؛ مما "الدين

هل هو فيه : "، وجيعل الناس يتساءلونمتالعب

بالفعل، أم أا املساومات السياسية؟ وهل 

ميكن أن يفتى يف بلد شديد التطرف يف 

جبواز استخراج املوظف املسلم العلمانية 

، بينما يفتى يف بلد آخر لتصريح البغاء للبغايا

كويت كال-أقل تطرفا يف تطبيق العلمانية 

بوجوب سعي النواب اإلسالميني إىل -مثال

ألن من واجبات ويل  منع احلفالت املاجنة؛

األمر األخذ على أيدي الفاسقني، وينسب هذا 

  ."وذاك إىل الشرع
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جناح باهر

-املال كريكاروعلى عكس املتوقع، اعترب 

الكردية ) أنصار اإلسالم(مؤسس مجاعة 

أن  - ية اجلهاديةالعراقية املصنفة يف قائمة السلف

ما حدث يف تركيا على أيدي العدالة والتنمية 

، "كان جناحا باهرا يستحق الدراسة واملتابعة"

ال -"لكل بلد ظروفه"ومن منطلق أن  - لكن 

يرى كريكار يف جتربة العدالة والتنمية منوذجا 

؛ أمثل للحكم ينبغي على اإلسالميني استنساخه

بروز  يف تطور% ٦٠فتركيا شاركت بنسبة 

اإلسالميني، والسند القانوين فيها كان قويا 

كلما هدم العسكر مسنده رجع حبزبه من "

جديد ولكن باسم جديد وهذا ال يتوفر يف بلد 

، وكذلك العوامل االقتصادية، والسوق "آخر

الذي فسح "احلر، وتكافؤ الفرص للجميع 

اال لسبعة من أكرب جتار تركيا أن يساندوا 

ن وجيعلوه وحزبه غري حمتاج إىل األستاذ أربكا

ومن جهة أخرى  ،"معونات الدول املشروطة

 -واحلمد هللا-مل يتعرض إسالميوا تركيا "

اليت  محالت التصفيةخالل هذه السنني إىل 

تعرض هلا اإلسالميون يف كثري من بالد 

."أخرى

وحول اجلدل بشأن إسالمية التجربة، دفع 

لكن "الميا كريكار بأنه إذا مل يكن احلزب إس

بالتأكيد املؤسسون والقادة واملوجهون 

وحيبون مناصرة اإلسالم بأقوى مسلمون، 

، لكن املتوفر هو ما يسمح به أسلوب

، تعقيدات الواقع التركي، مشريا إىل "واقعهم

ال "واألجواء احمليطة باإلسالميني اليت يعتقد أا 

، ملمحا إىل بعض مآخذ "تسمح بأكثر مما كان

 على العدالة والتنمية اليت تتمثل يف اإلسالميني

عمق الفهم الشرعي، وصرامة االلتزام الديين، "

، وإن كانت هذه ضوابط ليس "وجرأة البالغ

فما يستطيع أن ميارسه "شرطا أن تتوفر للجميع 

الباكستاين ال يستطيع املصري ممارسته، وما 

  ."ميارسه املصري ال ميارسه غريه

  لمنة تركيابداية النهاية ملشروع ع

الشيخ ويف قراءته للتجربة التركية، يشرح 

)النهضة(زعيم حركة - راشد الغنوشي

ثورة بيضاء ضد "ما حدث بأنه  - التونسية

فجاءت صناديق ، منتظم سياسي ميت أصال

االقتراع لتعلن عن دفنه، إنه من الناحية الرمزية 

إعالن كذلك عن إفالس مشروع علمنة تركيا 

."ة النهاية لذلك املشروعوتغريبها، وبداي
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ويف إطار اجلدل حول إسالمية وعلمانية 

 :التجربة، يتابع الغنوشي يف قراءته اليت بعنوان

مؤكدا أا " جتاوز أم تطور؟.. العدالة التركي"

وعت بيقني أن التمادي بنفس " قاعدة إسالمية"

ليس من شأنه غري "السياسات والوجوه 

سوية، قد غدا استمرار اشتباك غري قابل للت

فال مناص ، "معوقا لتحقيق املشروع اإلسالمي

من التغيري يف اخلطاب والوجوه والتكتيكات

ولو أننا تأملنا يف "، "فكان العدالة والتنمية"

مجلة ما أعلنه حىت اآلن حزب العدالة والتنمية 

لوجدناه "-يتابع الغنوشي-" من سياسات

 امتدادا متطورا لتراث احلركة اإلسالمية

، وحرص ، مع مرونة أكرب يف التنزيلالتركية

على ترتيب األوليات بطريقة عقالنية أكرب 

، خاصة أنه مل يصدر عن مجاعة العدالة "ذكية

والتنمية تصرحيات مما حيمل على الظن أن األمر 

  .يتعلق بتحوالت فكرية

ما وحيث النقد، يوجه للعدالة والتنمية باعتبار 

وشي أن اإلسالميني ، يرد الغنقدم من تنازالت

من فرض عليهم "األتراك ليسوا هم وحدهم 

صياغة أيديولوجيتهم مبا يتواءم مع السياج 

إن مجلة التيار اإلسالمي املفروض عليهم، بل 

يف العامل والسيما يف البالد اليت منيت بتحديث 

فوقي صارم، مثل تونس واجلزائر ومصر، قد 

؛ "ةاضطرت لإلقدام على نوع من تلك املواءم

فقد ختلى الكثري منهم عن مسمى اإلسالم يف 

الراية اليت يرفعوا لالنسجام مع قانون 

األحزاب، مع أنه ال أحد قد صرح بأنه قد 

  .ء من إسالمهتنازل عن شي

ال وعلى عكس غريه من املفكرين اإلسالميني، 

يرى الغنوشي يف سعي القادة األتراك لاللتحاق 

ل يعترب هذا احلرص باالحتاد األورويب قدحا، ب

، وجتريد نوعا من جتريد اخلصم من سالحه"

ظهريه اخلارجي من أوهامه، وعرض صداقة 

، مشريا إىل أن عرض اإلسالميني "بديلة عنه

بالذات هلذه الصداقة أو الشراكة ترفع الغطاء 

عن املتطرفني العلمانيني واالستئصاليني، ال يف 

لعامل تركيا فحسب، بل يف عدد كبري من بالد ا

اإلسالمي، معتقدا أنه ال يعيب الشعب التركي 

أن يدخل أوروبا مسلما، بقيادة إسالمية شابة، 

مدعومة بقوة من شعبها، متصاحلة مع تارخيها 

  .ومع حميطها العريب واإلسالمي
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زاوية أخرى حملية للنظـر ىف 

التجربة التركية

  ٢٠١٠-٧-٥/ضياء رشوان

وجتربة  باتت تركيا خالل السنوات األخرية

حزا، العدالة والتنمية، ذى اجلذور اإلسالمية 

ىف احلكم مثارا لتعليقات وتلميحات 

سواء وتصرحيات واسعة ىف مصر والعامل العرىب 

كانت استحسانا هلا وإعجابا ا، وهو رأى 

األغلبية، أو اعتراضا عليها وختوفا منها، وهو 

  .رأى األقلية

أو  وأيا كان موقف االستحسان واإلعجاب

االعتراض والتخوف من التجربة التركية ىف ظل 

اندفاع العدالة والتنمية، فإن املؤكد احلقيقى هو 

التجربة التركية داخليا إىل آماد بعيدة مبا جعلها 

تضاعف ناجتها القومى ثالث مرات ىف أقل من 

عقد من الزمان وتصبح القوة االقتصادية 

العاشرة على مستوى العامل بكل ما يرتبط 

، وتوسع بذلك من حتسن ىف أحوال املواطنني

السياسة اخلارجية التركية على مستوى الشرق 

الالعب اإلقليمى األوسط الكبري مبا جعل منها 

األبرز واألكثر حضورا ىف مجيع ملفاا 

  .الساخنة تقريبا

وقد مت تناول التجربة التركية ىف اإلعالم 

ت والتعليقات املصرية من أكثر من زاوية، كان

مبدى تأثري الدور التركى أبرزها تلك املتعلقة 

الذى  اإلقليمى املتصاعد على الدور املصرى

تكاد تتفق مجيع التقديرات املوضوعية على 

، ووصل األمر بعدد من كتاب تراجعه امللموس

اعتبار تركيا ومؤيدى احلكم املصرى احلاىل إىل 

 ديدا جديدا وجديا لألمن القومى املصرى

إيران الىت سبق هلم أن وضعوها يضاف إىل

ىف نفس املنزلة خالل السنوات اخلمس 

.املاضية

وقد هيمنت هذه الزاوية ىف النظر إىل التجربة 

التركية على جممل احلوار العام ىف مصر الدائر 

حوهلا، وكان لرافضيها وناقديها واملتخوفني 

منها السبق ىف إثارا وتروجيها األمر الذى دفع 

ىف الرأى والرؤية إىل الرد عليهم معارضيهم 

وتفنيد رؤاهم، مبا جعل هذه الزاوية وكأا 

الوحيدة الىت ميكن أن ينظر للتجربة التركية 

  .الرائدة من خالهلا
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أخرى وىف ظل هيمنة هذه الزاوية تراجعت 

مثلت األساس الذى قامت عليه زاوية تصاعد 

كيف وهى  الدور التركى اإلقليمى نفسها،

ذى أصول إسالمية أن يصل أوال  ميكن حلزب

إىل احلكم ىف بالده عن طريق صندوق 

االنتخاب لعدة مرات وكيف ميكن أن حيقق 

تلك النجاحات املؤكدة على الصعيد الداخلى 

واملختلف حوهلا، عندنا فقط ىف مصر والعامل 

  .العرىب، على الصعيد اخلارجى

واحلقيقة أن األسئلة السابقة ميكن أن تعاد 

ىف سؤال واحد مركزى ميثل زاوية  صياغتها

مهمة للنظر للتجربة التركية من اجلانب العرىب 

هل من الوارد أو املمكن تكرار التجربة : وهو

التركية ىف بعض البلدان العربية على يد أحزاب 

وتيارات مماثلة للحزب التركى ذى اجلذور 

ولقد تناثرت وتكاثرت اإلجابات  اإلسالمية؟

رئيسى مركزة مجيعها على عن هذا التساؤل ال

شق واحد ىف السؤال دون غريه من اجلوانب 

الىت تضمنتها تلك التجربة التركية، وهو ذلك 

مبدى قدرة هذه األحزاب والتيارات املتعلق 

اإلسالمية العربية على احتذاء مسرية نظرائهم 

األتراك ىف النقد والتطوير الذاتى وصوال إىل 

ح ىف احلصول حزب العدالة والتنمية الذى جن

على أصوات األغلبية وحكم البالد ألكثر من 

   .مرة

غاب الشق الثاىن من نفس السؤال بينما 

سواء لدى طرحه أو حماولة اإلجابة عنه،  كثريا

بالتطورات الىت عرفها النظام وهو املتعلق 

السياسى التركى برمته والىت أفضت ىف اية 

ة األمر إىل توافر إمكانية واقعية ملمارس

دميقراطية جادة ومنضبطة ىف اتمع التركى 

تأتى ىف خامتتها انتخابات حرة ونزيهة يستطيع 

الناس أن يعربوا فيها عن إرادم بال خوف أو 

.شك

فأما عن الشق األول من السؤال واإلجابة 

األكثر شيوعا، فالشك أن احلركات اإلسالمية 

مجاعة السياسية ىف بالدنا، وعلى رأسها 

ن املسلمني ىف مصر، مطالبة بأن تعى اإلخوا

بعمق جتربة نظرائهم اإلسالميني ىف تركيا 

حىت ميكنهم أن  خالل نصف القرن األخري

يضعوا أقداما ثابتة على طريق مماثل من التطور 

 .والتجديد وقبلهما النقد الذاتى اجلاد

فليس هناك من أدىن شك ىف أن قدرة التيار 
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يف مع خمتلف اإلسالمى ىف تركيا على التك

الظروف الىت مرت ا بالده خالل هذه العقود 

الطويلة حىت وصل إىل ممثله األكثر جناحا 

وتطورا، أى حزب العدالة والتنمية، كانت هى 

القاطرة الىت أفضت ىف النهاية إىل منحه القدرة 

على خوض غمار االنتخابات مبختلف أنواعها 

 واحلصول على ثقة وأصوات غالبية الناخبني

  .وهم مطمئنون إىل مصريهم

اإلصرار وليس هناك أيضا من شك ىف أن 

واملرونة الشديدين اللذين متتع ما التيار 

اإلسالمى العام ىف تركيا وقدرته على مواصلة 

الضغوط على النظام السياسى بدون الوصول 

إىل حد الصدام املغامر معه، قد كانا من بني 

ه ىف النهاية تلك العوامل الرئيسية الىت أفضت ب

إىل هذه الدرجة من االنفتاح والنزاهة االنتخابية 

 .الىت استفاد منها ىف حزب العدالة والتنمية

وقد ارتبط هذا النهج ىف احلركة السياسية 

بتغيريات واسعة أجراها لإلسالميني األتراك 

حزب العدالة والتنمية بداخل صفوفه وىف 

ذلك  وقبل كل بنية أفكاره وبراجمه السياسية

ىف أدائه السياسى خالل األعوام اخلمسة األوىل 

  .الىت قضاها ىف احلكم

واملضمون اجلوهرى هلذا الدرس الكبري الذى 

يقدمه احلزب التركى ذو التوجه اإلسالمى 

أن لنظرائه على مستوى العامل اإلسالمى هو 

قدرته على اكتساب تأييد وأصوات الناس ىف 

يقدمه هلم من بالده ارتبطت ليس بالقدر الذى 

األوامر والنواهى حسب تصوره للشريعة 

بل بقدر ما استطاع أن يراعيه ، اإلسالمية

وحيققه من مقاصد هذه الشريعة ومصاحل 

املسلمني الضرورية وهى حفظ النفس والعقل 

   .والدين والنسل واملال

فقد اجتهد احلزب بكل مستوياته التنظيمية 

ثناء واحلركية خالل سنوات حكمه وقبلها أ

بعض االس احمللية ىف تركيا، سيطرته على 

لكى حيسن من أحوال املواطنني األتراك 

وحيقق هلم أكرب وأقصى قدر ممكن من تلك 

الضرورات اخلمس، وهو اإلجناز الذى مل 

تعرفه تركيا منذ تأسيس مجهوريتها العلمانية 

  .قبل أكثر من مثانني عاما

مية التركى ذا املعىن يؤكد حزب العدالة والتن

أن إمكانية تقدم هذه النوعية من األحزاب 

والتيارات اإلسالمية أو ذات اجلذور اإلسالمية 
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ال تزال ممكنة ىف بلدان مسلمة أو عربية أخرى 

بل أكثر احتماال ىف ظل جناح التجربة 

   .التركية

وذا املعىن أيضا تتعدد الدروس الىت يقدمها 

نمية ىف تركيا النجاح الكبري حلزب العدالة والت

وىف مقدمتهم من هم لنظرائه ىف العامل العرىب 

دروس عميقة حتتاج ، وهى ىف احلقيقة ىف مصر

منهم إىل مزيد من الدرس والتأمل والقدرة على 

  . فهمها واالستفادة منها ىف احلاضر واملستقبل

وإىل جانب املوقف املبدئى من القضية املركزية 

أى الدميقراطية،  ىف النظر إىل السياسة واحلكم،

ميتد البحث عن رؤية احلركات اإلسالمية 

 .السياسية هلما إىل قضايا أخرى ال تقل أمهية

وىف ضوء ذلك فعلى احلركات اإلسالمية 

السياسية ىف بالدنا وىف مقدمتها اإلخوان 

تتخطى حالة التردد الىت املسلمون مبصر أن 

متر ا واجلمود الذى مييز بعض أجنحتها جتاه 

لقضايا الرئيسية األخرى الىت جيب أن تكون ا

  .جمددة وحامسة بشأا

املوقف األساسى من طبيعة وهنا يظهر أوال 

وهو الذى يوجد كثريا من التعقيدات  الدولة

تطبيق ىف ظل تبىن احلركات اإلسالمية ملطلب 

، األمر الذى يرى فيه الشريعة اإلسالمية

مر وهو األ» دولة دينية«البعض جذرا إلقامة 

يتصادم حسب رؤيتهم مع الطبيعة الذى قد 

الدميقراطية واحلديثة واملدنية للدولة كما جيب 

  .أن تكون

وميتد نطاق البحث والتساؤل بعد ذلك إىل 

موقف احلركات اإلسالمية السياسية من 

احلقوق اخلاصة مبواطىن الدولة الىت يسعون إىل 

املشاركة ىف أحواهلا السياسية وحكمها إذا 

   .أمكن

قضية املساواة واملواطنة على قمة وهنا تظهر 

، وهو ما يدفع إىل التساؤل عن هذا املوضوع

احلقوق السياسية اخلاصة باملرأة واألقليات 

الدينية غري املسلمة ىف الدول ذات األغلبية 

والىت تشارك تلك احلركات ىف  املسلمة

.سياستها وقد تصل ىف أحد األيام إىل حكمها

البناء القائم على روح الشريعة إن االجتهاد 

ومقاصدها يبدو اليوم هو املدخل الرئيسى 

للحركات اإلسالمية ىف بالدنا وعلى رأسها 

اإلخوان املسلمون ىف مصر لكى يؤكدوا لنا 
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أم قد استوعبوا الدروس التركية الكثرية، 

ولكى يعيدوا وضع أنفسهم ضمن سياق 

جمرد  تطور إجياىب لبالدنا حنو املستقبل وليس

  .جزء مهم من تارخيها الذى مضى

إمكانية أما الشق الثاىن من السؤال حول مدى 

فإن إجابته  تكرار التجربة التركية ىف بالدنا

ترتبط بأن أى حماولة للمقارنة بني ما حدث ىف 

تركيا وما ميكن أن حيدث ىف بلدان العامل 

مدى توافر العرىب، البد أن تضع ىف اعتبارها 

لواقعية حلدوث تطورات جادة ىف اإلمكانيات ا

النظم السياسية ا مبا يوصلها إىل تطبيق جاد 

مبا ، ودائم للمعايري الدميقراطية املعتمدة عامليا

يوفر ىف اية األمر مناخا وتشريعات 

ومؤسسات وإجراءات مستقرة ميكن ىف ظلها 

إجراء انتخابات حرة ونزيهة يستطيع نظراء 

أحزاب وقوى حزب العدالة والتنمية من 

إسالمية عربية أن خيوضوها باطمئنان وثقة ىف 

  . نتائجها

هذه القاعدة املوضوعية األولية ألى نوع من 

املقارنة بني التجربة التركية وإمكانية تكرارها 

ال تبدو اليوم متوافرة بأى صورة من عربيا 

، بل رمبا الصور ىف الواقع العرىب السياسى

، حيث تتراجع يبدو العكس هو األكثر وضوحا

ىف عدد من البلدان العربية خالل السنوات 

والشهور األخرية مالمح ما كان قد ظهر فيها 

من احتماالت لتطور دميقراطى نسىب وليس 

.كامال

فالعوامل اخلارجية املقبلة من وأكثر من ذلك، 

االحتاد األوروىب والىت لعبت دورا رئيسيا ىف 

كية أو حتفيز النظام السياسى والنخبة التر

الضغط عليهم من أجل مواصلة السري ىف طريق 

الدميقراطية، تبدو غائبة متاما ىف احلالة العربية 

حيث ال يظهر أى اهتمام غرىب أوروىب أو 

أمريكى حقيقى ذه القضية أو أى حماولة 

للضغط أو اإلقناع ىف عالقاا مع األنظمة 

العربية من أجل دفعها إىل السري اجلاد ىف 

.طريقها

وتزداد الصورة العربية قتامة بالقياس إىل املشهد 

التركى حني نالحظ ما هو شديد الوضوح 

استخدام مزدوج خالل األعوام األخرية من 

 من تلك األنظمة العربية والدول الغربية

لقضية خوض األحزاب والقوى اإلسالمية 

العربية غمار التجربة الدميقراطية وخباصة 

كوسيلة مها األوىل االنتخابية، حيث تستخد

من احتماالت ضياع  الغرب» لتخويف«
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مصاحله إذا ما وصل هؤالء إىل احلكم ومعها 

الدميقراطية نفسها الىت يؤكدون له أن 

سوف ينقلبون عليها فور اإلسالميني 

احلكم، بينما تستخدمها الثانية  استالمهم

العامل من أن كل اإلسالميني سواء » لتخويف«

لتطرف واإلرهاب وأن ىف تبىن التشدد وا

انتشارهم ىف البلدان العربية لن يؤدى سوى إىل 

منح اإلرهاب أرضا جديدة يقف عليها ليوسع 

  .من نشاطه ووجوده

بأى : ويبقى بعد كل ذلك التساؤل العملى

الشقني أوال ميكن أن تتكرر التجربة التركية ىف 

جتديد اإلسالميني من داخلهم أم بالدنا، 

م السياسية لكى تصبح حتديث وتطوير النظ

واحلقيقة أن الدفع حنو دميقراطية حقيقية؟

األمرين معا وىف نفس الوقت يعد واجبا واحدا 

 على مجيع القوى الىت تسعى لتغيري واقع بالدنا

  . وجمتمعاتنا وشعوبنا إىل األفضل

فلكى يكون هناك احتمال لتكرار التجربة 

ريا التركية ىف الواقع العرىب البد أن يشهد تغي

عميقا وجادا ىف اجتاه الدميقراطية مماثال أو 

قريبا على األقل مما عرفه الواقع التركى 

  .خالل العقود القليلة الىت خلت

كذلك لكى ميكن تكرار التجربة التركية ىف 

بالدنا، جيب على األحزاب والقوى 

اإلسالمية الراغبة ىف االندماج ىف التجربة 

قة وجبارة من الدميقراطية القيام جبهود حقي

أجل التطوير الذاتى واكتساب القدرة 

األكرب على هذا االندماج، وأال تتحجج 

لتعطيل هذه املهمة التارخيية بأى عذر أيا كان 

  .نوعه

كتاب جديد يفحص جتربة احلركة 

اإلسالمية يف تركيا 

تشرين الثاين  ٢٩، اإلثنني

كتاب  مركز اجلزيرة للدراساتدر عن ص

احلركة اإلسالمية التركية، "جديد حتت عنوان 

، "معامل التجربة وحدود املنوال يف العامل العريب

كما تضمن . جالل الورغيللباحث التونسي 

الدكتور عبد الكتاب تقدمي للمفكر السوداين 

  .الوهاب األفندي

ة، ويعرض املؤلف يف كتابه حول التجربة التركي

 ١٩٢٣منذ قيام اجلمهورية الكمالية يف العام 

  ، وهي، ثالث قضايا رئيسيةإىل 
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أوال، حماولة إعادة قراءة التجربة الكمالية من 

  . منظور خمتلف ووضعها يف سياقها التارخيي

جتربة احلركة اإلسالمية مث يرصد املؤلف 

التركية وأطوارها املختلفة، وما عرفته من 

  .والتطور ديناميكية يف التحول

أما القضية الثالثة اليت عرض هلا املؤلف 

فتتعلق بالبحث يف حدود االستفادة من املثال 

  . التركي يف العامل العريب)النموذج(

  كيف وملاذا؟ : التجربة التركية

يعتقد الكاتب أن التجربة التركية تبدو اليوم 

، تارخيا وجغرافية، األكثر قربا من العامل العريب

حظا يف أن تلهم العامل العريب معامل واألوفر 

وتستقطب . جتربة فريدة يف النهوض والتنمية

، اهتمام النخب العربيةهذه التجربة اليوم 

وتتراءى األكثر واقعية، واألشد قربا من العامل 

  . العريب

إذا قلنا إن "وأوضح الورغي أنه ليس من املبالغة 

جتربة التنظيمات العثمانية، وما صحبها من 

صالحات يف تركيا خالل القرن التاسع عشر إ

، يف مثلت تارخييا التجربة األكثر إهلاما للعرب

قضايا اإلصالح والنهوض، وهي تتأهل اليوم 

باقتدار لتلعب من جديد دورا شبيها يف عامل 

متغري، قد تكون فيه هذه التجربة التركية أكثر 

نضجا وأصلب عودا، بسبب حتول يف موازين 

ف األفق التارخيي بني تلك القوى واختال

التجربة املاضية، وجتربة القرن الواحد 

  .والعشرين

عند أبرز معامل "وقد حاول الكاتب التوقف 

التجربة التركية احلديثة واملعاصرة، مركزا على 

التطور والتحول أهم مقوماا، ال سيما يف 

، ومن مثة املستمر يف عالقة الدين بالدولة

ت عالقة التيار العلماين الديناميكية اليت ميز

، وأبرز احملطات املفصلية اليت بالتيار اإلسالمي

  ."طبعت هذه العالقة

ويضيف الكاتب أنه حرص على توضيح طبيعة 

العالقة املعقدة واملركبة اليت طبعت عالقة 

، واليت "اإلسالمي"بالتيار " الكمالية العلمانية"

الذي يصور  الفهم التبسيطيتبدو خمتلفة عن 

مواجهة سار التدافع بني الطرفني، على أنه م

مؤكدا ،"اإلسالم"و "العلمانية"واضحة بني 

العالقة تبدو أكثر تعقيدا من هذا "على أن 
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التفسري الذي ينحو منحى أيديولوجيا ثقافيا 

.حسب تعبريه ،"ضيقا

ويرجع املؤلف تناوله هلذا املوضوع إىل اهتمام 

تنويهها النخب العربية، مبختلف تياراا و

املتزايد بالتجربة التركية، ما دفعه إىل حماولة 

إبراز أهم مفاصل التجربة اليت ميكن للعرب أن 

يستلهموها، على طريق استخطاط رؤية 

ضوية جديدة، خترج م من حالة انكسار 

مستمرة ومستحكمة، وتشيع حالة من األمل 

يف العبور إىل املستقبل، يبدو أنه اليوم عزيز 

رة اإلحباطات وشيوع حالة من بسبب كث

  . الوهن، حسب تعبريه

بيد أن املؤلف ينبه إىل أن هذه التجربة مل 

تكتمل بعد، وال تزال معرضة هلزات متوقعة 

وأخرى غري متوقعة، سواء يف العالقة 

بالصراع االجتماعي والسياسي والثقايف 

الداخلي، الذي ال تزال بعض القوى مصرة 

اية مواقعها على استدعائه، من أجل مح

وحصوا التقليدية، أو يف العالقة بالسياسة 

اخلارجية، وما ميكن أن تتعرض له من 

اهتزازات، ال سيما يف ظل وجود تركيا يف 

واحدة من أكثر املناطق امللغومة بالصراعات، 

  .واحتماالت انفجارها يف أي حلظة

التجربة التركية وامتحان عالقة الدين بالدولة

ف أن تركيا متثل اليوم منوذجا حيويا يعترب املؤل 

وفريدا يف امتحان واختبار دور اإلسالم يف 

احلياة السياسية، وتأثرياته يف رسم معامل 

فهذا . السياسات اخلارجية للدول الكربى

الفريد، حسب الكاتب يشق طريقه  "املنوال"

 "دميقراطية"بثقة وثبات على طريق مسرية 

لقيادة التركية جتربة تطبعها إرادة ا. مميزة

بالتحرك ليس فقط كإحدى القوى الغربية 

وكقوة أوروبية أيضا، بل أيضا بأرحيية وسيادة 

كاملة يف اجتراح سياسة خارجية، بعيدا عن 

االران ألي إمالءات خارجية، حمققة نتائج 

مهمة يف قضية ملتهبة من أعقد القضايا يف 

الشرق األوسط بسبب أبعادها الدولية 

  . ة، أال وهي القضية الكرديةواإلقليمي

كما تلتمع هذه التجربة مبقاربة فريدة ومميزة 

لقضية ينظر هلا الكثري من اخلرباء واملراقبني 

الدوليني على أا واحدة من أعقد القضايا اليت 

تلقي بظالهلا على الوضع يف الشرق األوسط، 
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العالقة امللتبسة واملثرية توترا واستقرار، وهي 

الدين والدولة، وحتديدا بني للقلق بني 

  .اإلسالم والسياسة

اجلديد، كما يقول " التركي"وهذا النموذج 

، يف تلك غراهام فولرالكاتب األمريكي 

املنطقة من العامل ذات اخلصوصية، سيكون 

أفضل لتركيا، وللمنطقة وألوروبا والعامل، 

وبالتايل على املراهنني على العالقة التقليدية مع 

يهيئوا أنفسهم ملنوال جديد  اسطنبول أن

منوال سيكون فيه اإلسالم عامال مهما  .خمتلف

يف دينامكية احلياة السياسية، إىل جانب العامل 

القومي، وعضوية أنقرة يف االحتاد األورويب، 

والدور النشط يف الشرق األوسط، وامللف 

إىل جانب طور ) األكراد واألرمن(العرقي 

. املتحدة األمريكية جديد يف العالقة بالواليات

طور سيتجاوز بالتأكيد العالقة التقليدية خالل 

  . احلرب الباردة، وما بعدها

ويرى املؤلف أنه إذا كان التيار اإلسالمي يف 

تركيا ميثل وإىل حد قريب جمرد عنصر يف 

املعادلة السياسية التركية، إال أنه وعقب 

النجاحات االنتخابية املتالحقة اليت حققها 

 ٢٠٠٢العدالة والتنمية خالل انتخابات حزب 

، حتول إىل قوة أساسية حمددة يف ٢٠٠٧مث 

وال مييل احلزب على . احلياة السياسة التركية

الرغم من خلفيه زعامته اإلسالمية إىل تبين 

إذ أعطى احلزب . اتمع" أسلمة"برنامج لـ

األولوية يف براجمه التمهيدية للحصول على 

، وحتقيق حتاد األورويبعضوية تركيا يف اال

االستقرار االقتصادي، وإصالح النظام القانوين، 

مبا يف ذلك إلغاء عقوبة اإلعدام، وقضايا مثرية 

قانون منع احلجاب يف للجدل على غرار 

، واحلرص على حتديد دور العسكر املؤسسات

يف النظام السياسي، وحتويل جملس األمن 

القومي إىل مؤسسة مدنية، ال يهيمن عليها 

، وتوسيع جمال حرية اإلعالم لصاحل العسكر

األقليات، ال سيما األكراد، واملصادقة على كل 

  . مواثيق حقوق اإلنسان الدولية

ر تثري خماوف التيابيد أن هذه اإلصالحات 

إذ يرى هذا التيار أن اإلسالميني ، العلماين

الزحف "سلكوا إستراتيجية جديدة يف 

، تبدو لينة وغري جذرية يف بعض "اإلسالمي

، ال سيما النص الدستوري القضايا احلساسة

جتنبا ، "القومية التركية"الذي جيرم من يهني 

  .لالحتكاك بالعلمانيني
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يف " نميةالعدالة والت"ويعتقد الكاتب أن حزب 

تركيا جنح يف التعاطي مع الدين يف إطار جيعله 

حاضرا من حيث هو غائب يف الشأن السياسي 

ولعل ذلك يعكس متيز التجربة التركية . التركي

وهو سلوك . عن غريها يف التعامل مع الدين

يرى فيه البعض آلية من آليات اشتغال 

، املستندة إىل الالئكية "العلمانية التركية"

سية، ولكن يف إطار عالقة خاصة بني الفرن

الدين والدولة ضاربة جبذورها يف املرياث 

الدين أو  "ختضع"والتقاليد العثمانية، اليت 

  .ضمن سلطة الدولة" تضمنه"

ويشري الكاتب إىل أن موقع الدين يف املشهد 

التركي الراهن على الصعيد العام واخلاص، 

ين، يعكس التطور الذي طرأ على الفكر العلما

الذي وجد نفسه حتت ضغوطات اجلدل 

فقد . واحلوار الدائر بني خنبة من املثقفني اجلدد

بات التدين حالة عامة، ال ميكن جتاهلها أو 

  .الدخول يف اشتباك معها

  إشكالية التمثل يف العامل العريب

من جهته اعترب املفكر السوداين الدكتور عبد  

ا الوهاب األفندي يف مقدمته اليت وضعه

الدراسة واخلالصات اليت توصلت "للكتاب أن 

إليها، وما حاولت أن تبصر به من تعقيدات 

احلالة التركية، تصلح لتصحيح بعض األفكار 

الشائعة عن تركيا وتارخيها وحاضرها، كما 

حتدد العرب اليت ميكن أن تستقى من هذه 

  . التجربة

ولكن الدراسة من جهة أخرى تطرح أسئلة 

دورها إىل مزيد التعمق يف جديدة حتتاج ب

، حسب "استجالء حقيقة هذه التجربة وعربها

وأوضح األفندي أن من أهم األسئلة .تقديره

إىل أي حد ميكن اعتبار : اليت أثارها الكتاب

  تركيا إسالميني فعالً؟" إسالميي"

اليت نشأت يف تركيا " اإلسالمية"فاألحزاب 

تسمية مل تتسم يوماً بمنذ أيام أربكان األوىل 

إسالمية، وقد عربت دوماً عن التزامها التام 

، بدستور تركيا العلماين وفسلفتها الكمالية

وهو على كل حال شرط لقيام مثل هذه 

ويف الصراعات اليت دارت بني هذه . األحزاب

االحزاب واملؤسسة العلمانية، كانت هذه 

تدفع عن نفسها بقوة أي مة حياد األحزاب 

، وهو ما مل أو ديد هلا عن علمانية الدولة

وال شك أن وضع هذه . يقنع املؤسسة احلاكمة
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األحزاب خيتلف يف هذه احلالة اختالفاً جذرياً 

عن رصيفاا يف العامل العريب حبيث أا سلمت 

تسليماً شبه كامل مبا يطالب به خصومها 

 فهي ال تطالب بتطبيق الشريعة. العلمانيون

ل العربية وال حىت ببعض ما تطبقه الدو

سلفاً من قيود على احلريات " العلمانية"

  .الشخصية

حدود اعتبار كما أثار الكتاب تساؤال بشأن 

احلالة التركية القائمة نتاجاً للتوجهات 

ويعترب  الدميقراطية للنخبة العلمانية يف تركيا؟

األفندي أن الدراسة توحي بأن التجربة التركية 

النخبة  مثرة نضج دميقراطي سامهت فيههي 

العلمانية اليت تدرجب بالبالد حنو الدميقراطية،

اليت ابتعدت عن " اإلسالمية"وأيضاً النخبة 

  . العنف وتقيدت بقواعد اللعبة السياسية

ومما ال شك فيه أن النخبة العلمانية يف تركيا 

قد أظهرت قدراً من ضبط النفس جتاه 

خصومها اإلسالميني مل نشهد مثله من النخب 

املأزق "ويعترب الكاتب أنه يف ظل . ةالعربي

الذي تواجهه الكثري من احلركات " التارخيي

األمنوذج "اإلسالمية يف العامل العريب، يتراءى 

كفرصة تارخيية جيب التوقف اليوم " التركي

عندها، إلعادة رسم هذه العالقة املتوترة بني 

العريب، وهي  أهم مكونات اتمع يف العامل

ة من جهة والنخبة العلمانية من النخبة احلاكم

. جهة ثانية، والتيار اإلسالمي من جهة ثالثة

فهذا املأزق السياسي الذي يطبع الساحة 

العربية، غيابا للدميقراطية، وصراعا بني أهم 

احلاجة ملحة الستدعاء القوى الرئيسية، جيعل 

يبدو أنه جييب " منوال"وهو  ".املنوال التركي"

ؤالت، ويبدد الكثري من عن الكثري من التسا

املخاوف، ليس فقط لدى اإلسالميني وإمنا 

أيضا لدى التيار العلماين، ولدى قطاع واسع 

  . من النخب احلاكمة يف العامل العريب اليوم

هذا وقسم الكاتب جالل الورغي دراسته إىل 

، تناول يف ثالثة أبواب مث خالصات منهجية

األول املشهد السياسي وصعود اإلسالم 

السياسي يف تركيا، ويف الباب الثاين تناول 

الكاتب حزب العدالة والتنمية وإعادة تشكيل 

أما الباب الثالث واألخري . احلياة السياسية

فعرض فيه الكاتب ملا مساه النموذج التركي 

بني جاذبية املنوال واستعصاءات : والعرب

الواقع، مث اختتم الكاتب دراسته خبالصات 

  قدس برس/له من قضايامنهجية ملا عرض 
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مجادى األوىل  ٢٧اجلمعة - ١٢٣العدد 

٢٠٠٦يونيو  ٢٣-هـ

»إشراقات«

قراءة يف النموذج التركي اإلسالمي

حتولية املعىن اإلسالمي يف األحزاب 

اإلسالمية يف تركيا

والذي  -‘‘ دميقراطية بال حجاب’‘يف كتاا 

 - مراجعة سابقة له ‘‘ إشراقات‘’عرضت 

تسرد مروة قواقجي مواقف مستغربة بشأن 

ردود أفعال بعض زمالئها من اإلسالميني 

احلزبيني من جتربتها املريرة إبان انتخاا يف 

وما حلق ذلك من ١٩٩٩الربملان التركي العام 

لقد كانت وحيدة يف أحلك . معاناة فادحة

ص قرارات املصاعب، واُختذت يف شأا اخلا

 .حزبية من غري دعوا لالجتماعات املصريية

الذي انطلقت -حزب الفضيلة التركيكان 

الذي  حلزب الرفاهوريثاً  -مروة قواقجيمنه 

قاده زعيم احلركة اإلسالمية التركية احلديثة 

ويف حني كان أربكان  .جنم الدين أربكان

قادرا على منح املعىن اإلسالمي حضوره املؤثر 

تجربة السياسية على مستوى قيادة احلزب يف ال

إال أن ومستوى إدارة احلكومة فيما بعد، 

االمتدادات الالحقة مل تتنب قوة احلضور 

اإلسالمي اليت حرص عليها الرفاهيون 

وقد كانت . والرفاهيات يف امليدان السياسي

جتربة قواقجي مليئة بالتعرجات يف هذا اجلانب، 

شكواها واالعتراض  ومل تتردد شخصياً يف بثّ

عن ‘‘ الفضيلة’‘على انزياح بعض حزبيي 

املتطلب اإلسالمي يف مناصرة قضية 

بوصفه عنواناً إسالمياً يف املواجهة ‘‘ احلجاب’‘

مع من تطلق عليهم قواقجي بقادة 

يف تركيا، وهم حفّاظ ‘‘ االستنساخ الفكري’‘

.التراث الكمايل العلماين املتطرفني

املذكور مل يكن بائنا يف تلك إال أن االنزياح 

حيث كان لعدد من قيادات الفترة، 

موقفهم املساند مع قواقجي، ‘‘ الفضيلة’‘

على  )إسالمياً(ولكنه مل يأخذ شكالً فكرياً 

النحو الذي سلكته األخرية، فلم متتد املساندة 

ذاته كما كان احلال ‘‘ احلجاب’‘لتحمل قضية 

ياً يف هذه مع مروة اليت تولّت نضاالً إسالم

القضية وهي تعكف حاليا على إجراء دراسة 

يف  ’’احلجاب والعلمانية يف تركيا’‘حول 
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جامعة هارفارد، فضالً عن نضاهلا احلثيث يف 

مناطق خمتلفة من العامل، ومببادرة فردية منها 

  .وبعيداً عن الدعم احلزيب املباشر

منوذج مروة قواقجي مدخل مهم الستشراف 

عىن اإلسالمي يف األحزاب ظاهرة حتول امل

اإلسالمية التركية، وتعلو هذه الظاهرة يف سياق 

هذا النموذج مع مالحظة أن احلركة اإلسالمية 

التركية ال متلك أدبياا النظرية اليت تعكس 

، رؤيتها وثوابتها الدينية يف العمل السياسي

والشك أن غياب هذا اجلهد التنظريي ضلّل 

سالميني األتراك، املمارسات السياسية لإل

وجعلــها عرضــة دائماً لالندمــاج 

التدرجيي مع النظام العام التركي والذي يقوم 

  .على العلمانــية الكمالية

ويف حني حاول البعض من اإلسالميني األتراك 

 وضع مسافة ضبابية مع األطروحة العلمانية

 إكراهات الواقع السياسياحلاكمة، فإن 

فع باإلسالميني األتراك إىل واحمليط اخلانق ستد

خرق املسافات والدخول يف مرحلة انعطاف 

سيكون متثيل املعىن اإلسالمي الضحية جذرية 

  . الكربى فيها

العدالة ’‘كان ذلك مع اكتساح حزب 

امتداد حزب الفضيلة  -‘‘ والتنمية

   .م٢٠٠٢النتخابات  -‘‘اإلسالمي’‘

ل هل كان نصراً لإلسالميني على العلمانيني؟ ه

بدأت العلمانية الكمالية باالهتزاز؟ هل ستعود 

العزة لكرامة قواقجي املهانة مع صعود زمالئها 

احلزبيني السابقني سدة احلكومة؟ كانت تلك 

تساؤالت املهللني النتصار احلزب 

وهي انعكاس أيضا التركي، ‘‘ اإلسالمي’‘

لنشوة اإلسالميني يف كل مكان هلذا االنتصار 

   !العظيم

كيف نفسر صعود حزب العدالة مقال: راجع(

)عبداهللا تركماين ١٢١التركي الوقت ع 

  صدمة املعىن اإلسالمي املتحول

جاءت الصدمات تترى على املنتشني بانتصار 

العدالة ’‘فقيادات . األتراك‘‘ اإلسالميني’‘

نفوا الطابع اإلسالمي هلذه سرعان ما ‘‘ والتنمية

لمانية ، مؤكدين على العالتجربة السياسية

والسمات الدميقراطية واالجتماعية لنظام إدارة 

اإلشادة بكمال احلكم، بل مل يتوان احلزب يف 

فهل انسلخ وريث . يف برناجمه احلزيب أتاتورك
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األحزاب اإلسالمية يف تركيا عن إسالميته؟

ففي حني مل يرد ليست املسألة ذه الصورة، 

يف منظومة احلزب االنتخابية ‘‘ اإلسالم’‘

والسياسية، إال أنه مل يتخلّ عن اإلسالم بشكل 

ومافتئ بعض رموزه يؤكدون على  ،مطلق

فما هو . ‘‘اإلسالم الوسطي’‘متثيلهم 

يف منوذج اإلسالميني  ’’اإلسالم الوسطي’‘

  األتراك؟

غري متوافرة إن اإلجابة على ذلك السؤال 

، وسيكون مناطا بتجارب إسالمية حىت اآلن

ذا السؤال، واالستبشار أخرى اإلجابة على ه

التنمية ’‘لإلسالم يف جتربة ‘‘ الرمزي’‘باملعىن 

، لتـــظل التجربــة ’’والعــدالة

ومنها جتارب اإلسالم السياسي -األخــرية

أسرية حملددات النظام العلماين  - يف تركيا 

التركي، مبا أماله ذلك من انقطاع وقطيعة عن 

ليت بقيت سياق احلركات اإلسالمية األخرى وا

تتمسك مبنحاها األيديولوجي الرافض للمواءمة 

  .االندماجية مع العلمانية الصرحية

التركي، وهو ‘‘ اإلسالمي’‘يطرح النموذج 

يدخل معترك السياسة، دروساً خبصوص كيفية 

فمن غري . العالقة بني الدين والسياسةترتيب 

املمكن أن تنجح أدجلة الدين سياسياً يف ظل 

كما أن حتويالت املعىن . تاريةهيمنة توتولي

من غري الشعور بانفجار اإلسالمي ميكن أن تتم 

أو هكذا كانت  داخلي أو ردة عن األصول،

نتيجة اإلحياء التراكمي لتجربة اإلسالميني 

  . األتراك السياسية

فهل ميكن أن تكون هذه التجربة قادرة على 

؟ وهل ‘‘األصولية اإلسالمية’‘إاء معضلة 

تكون معياراً يستخدم يف مقاربة ميكن أن 

املسالك اليت مير عليها اإلسالم عندما يدخل 

املعركة السياسية أو إدارة شؤون الناس 

  : والدولة؟ أي بلغة أخرى

يف حتويل ‘‘ الفشل التركي’‘هل سيؤدي 

اإلسالم السياسي إىل أيديولوجيا انقالبية، إىل 

م اإلسال’‘ايار واقعية مقوالت كربى من قبيل 

  ‘‘هو احلل

احملور السياسي :املنتدى
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  جتربة اإلسالميون يف تركيا

عقيدة يف .حافظ اجلعربي د.الدكتور نقال عن 

أنه كان يدرس يف :حيث قال  جامعة اخلليل

جامعة أم القرى يف مكة املكرمة وكان يدرس 

 حزب السعادة اإلسالمي التركيمساق عن 

جنم الدين للطالب األتراك ويف أحد األيام زار 

مكة املكرمة فطلب الطالب األتراك  أربكان

لقائه فتم استدعائه من اجلامعة بواسطة العلماء 

وحضر وكان موجود الدكتور حافظ والشيخ 

داين وجمموعة من علماء احلجاز عبد ايد الزن

م حسب ما تذكر  ١٩٨٥وكان ،هذا عام 

  .الدكتور حافظ أو قريب منه

فسئل جنم الدين أربكان عن التجربة 

اإلسالمية يف تركيا فأجاب وشرح شرحا 

  :وافيا وما قال

م شكل أربكان حزب  ١٩٧٤انه يف عام 

السعادة ونزل إىل االنتخابات وحصل على 

مقعد وتساوى احلزبني  ٤٠٠مقاعد من  مخسة

اآلخرين يف عدد املقاعد أصبح حزب السعادة 

هو املرجح يف ظل تنافس احلزبني اآلخرين 

العلمانيني ،ولذلك حتالف أحد احلزبني مع 

حزب السعادة على شروط حزب السعادة 

وهي أن يكون حلزب السعادة مخسة وزارات 

أتذكر منها وزارة الدفاع ووزارة االقتصاد 

التربية والتعليم ونائب رئيس الوزراء ،  ووزارة

وتوىل جنم الدين أربكان وزارة الدفاع ونائب 

رئيس الوزراء ،وكان ختصص جنم الدين 

أربكان هندسة معدات حربية وثقيلة واخذ 

.امليزانية لتصنيع الدبابات وبدأ بتصنيعها لحيو

ال أدري سنة أو (وبعد فترة وجيزة من احلكم 

ت املشكلة القربصية وهي وقع) اقل أو أكثر

  :كالتايل

كان رئيس الوزراء التركي العلماين يف زيارة 

خارجية ويف هذه األثناء استغل اليونان غياب 

رئيس الوزراء واحتلوا جزيرة قربص بكاملها 

فتوىل األزمة يف تركيا جنم الدين أربكا حبكم 

فاحتار انه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع 

خربته ولكرب املشكلة فقرر ماذا يعمل لقلة 

الذهاب الستشارة شيخه الذي علمه القران 

وهو صغري حيث تذكر كالمه إذا واجهتك 

،  مشكلة فاستشر شيوخك ومن هو أكرب منه

فذهب إليه ودخل عليه وقبل يده وأخربه مبا 

حدث فكان جواب شيخه أُغزهم فسمع جنم 
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ألف جندي  ١٢الدين أربكان للنصيحة وجهز 

ساعة  ٢٤على جزيرة قربص خالل  وأنزهلم

ساعة وحينها ٢٤واستردوا اجلزيرة خالل 

بدأت املعارك يف قربص بني األتراك واليونان ، 

وسيطر حزب السعادة على اإلعالم الرمسي 

التركي وأخذ حيرض اجلنود على القتال 

واجلهاد واالستشهاد ويناديهم بااهدين ويا 

ح الدينأحفاد خالد بن الوليد يا أحفاد صال

،وارتفعت شعبية جنم )بدل يا أحفاد أتاتورك(

الدين أركان وحزب السعادة يف تركيا بشكل 

كبري جدا، وسط تذمر حزب رئيس الوزراء 

العلماين ولكن هم أمام عدو خارجي 

،وارتفعت األصوات يف تركيا مطالبة بإعادة 

اخلالفة اإلسالمية وأخذت تتزايد بشكل كبري 

ا حيدث فخافت من قيام فانتبهت أمريكيا مل،

اخلالفة اإلسالمية فأجربت اليونان على وقف 

احلرب من جانب واحد وتوقفت احلرب يف 

،اجلزيرة واحتفظ كل جانب بنصف اجلزيرة

وبقي اجلنود األتراك يف اجلزيرة واخذوا 

عائالم ليعيشوا هنا بتشجيع من الدولة،

وبعدها كانت هناك مطالب بوحدة اجلزيرة 

ركيا الوحدة إىل أن تكون الوحدة فرفضت ت

بشروطها وهي احلكم للمسلمني ومت رفض 

  ، الطلب وما تزال اجلزيرة مقسمة 

أما بالنسبة حلزب السعادة فتوالت األحداث 

بعد  حظر لألحزاب اإلسالميةحيث كان 

م ١٩٩٢وانقالب عام عليها ذلك يف تركيا 

وسجن جنم الدين أربكان ومن  م١٩٩٧وعام 

ن مرة ومن الذين سجنوا رجب معه أكثر م

طيب اردغان ، إىل أن استلم حزب العدالة 

.م بعد صراع طويل٢٠٠٣والتنمية احلكم عام 

كيف ينظر اإلسالميون إىل جتربة 

  احلكم يف تركيا؟

على مقصلة " العدالة والتنمية"بعد وضع حزب 

احلكم جتربة إىل اإلسالميون ينظر كيف ،حلظر ا

  تركيا؟ يف 
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تركيا، الصيغة والدور

النسخة األحدث " العدالة والتنمية"يعد حزب 

قوى لكل األحزاب اإلسالمية، أو ذات واأل

اخللفية اإلسالمية، اليت ظهرت يف تركيا منذ 

إذ استطاع نقْل تركيا أشواطاًً م، ١٩٧٠عام 

كبرية إىل األمام، وجعل منها مارداً اقتصادياً، 

، وأمن ومكّنها من القيام بأدوار إقليمية كربى

االستقرار املطلوب للمجتمع التركي املخنوق 

لعسكر، وأوجد حلوالً معقولة للمشكلة حبكم ا

..الكردية وملشكلة األقليات كافّة يف تركيا

باختصار جعل من تركيا بلداً خمتلفاً عما كان 

عليه من قبل، ورغم ذلك كله، فقد ظل احلظر 

سيفاً مصلتاً على رقبته، كحال كافة األحزاب 

   .ذات اخللفية اإلسالمية السابقة

  التجربة اإلسالمية

ة التجربة اإلسالمية احلركية يف تركيا بداي

جنم الدين "كانت مع تأسيس الربوفيسور 

، وبعد حلّه "النظام الوطين"حزب " أربكان

، الذي حلّته "السالمة الوطين"أسس حزب 

م، لكنه مل ١٩٨٠احملكمة الدستورية أيضاً عام 

. م١٩٨٣عام " الرفاه"يتراجع وأسس حزب 

إىل قمة " بكانأر"وأوصلت نتائج االنتخابات 

السلطة السياسية عندما ترأّس حكومة تضمه 

.م١٩٩٥عام " الطريق القومي"وحزب 

ومع تزايد حضور اإلسالميني، تذرع جملس 

بأن ) احلاكم الفعلي لتركيا(األمن القومي 

احلزب يشكل خطراً على العلمانية، وأصدر 

م مجلة قرارات صارمة ضد ١٩٩٧عام 

" أربكان"ينها وضع اإلسالميني عموماً، من ب

سنوات قبل أن حيظر  ٥يف العزل السياسي ملدة 

  .م١٩٩٨احلزب كلياً عام 

عاد أربكان سليل األمراء السالجقة إىل 

" الفضيلة"التحدي من جديد، فأسس حزب 

دون أن يترأّسه، لكن املؤسسة العسكرية 

كانت له باملرصاد، حيث جرى حلّه كذلك 

  . م٢٠٠١عام 

تم تأسيس حزب إسالمي وبعد ذلك مل ي

، "الفضيلة"واحد، إذ قام اجليل الشاب يف 

حزب علماين "، بإعالن "الرفاه"ومن قبله 

، لتفادي قرار احللّ الذي "ذي جذور إسالمية

ينتظر احلزب كما جرت العادة، وهكذا ولد 

رجب طيب "برئاسة " العدالة والتنمية"حزب 

ديداً حزباً ج" أربكان"، بينما أسس "أردوجان
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، لكن الشارع التركي "السعادة"هو حزب 

، "أردوجان"احناز بشكل جارف حنو حزب 

فتمكّن من تشكيل احلكومة منفرداً عام 

.م٢٠٠٢

" العدالة والتنمية"تراكمت عوامل النجاح لدى 

رئيساً للبالد عام  "عبد اهللا جول"إىل أن رشح 

ما أثار غضب اجليش الذي أعاق م، ٢٠٠٧

قراطية يف جملس النواب، فما كان العملية الدمي

إال أن حتداه، من خالل " أردوجان"من 

انتخابات مبكّرة حقّق فيها انتصاراً كاسحاً، 

إىل رئاسة " عبد اهللا جول"مسح بإيصال 

.اجلمهورية

أما التحدي الثاين فقد متثّل يف جناح حزب 

احلركة "، وبالتحالف مع "العدالة والتنمية"

حشد سع من فرباير املاضي، من يف التا" القومية

 ٤١١(أغلبية تزيد على ثلثَي نواب الربملان

لتعديل الدستور ) صوتاً ٥٥٠صوتاً من أصل 

يف " غطاء الرأس التقليدي"مبا يسمح بارتداء 

، بعد أكثر من عشر سنوات على اجلامعات

ثلثَي نساء تركيا وبالرغم من أن . املنع

ورية حتركت ، إال أن احملكمة الدستحمجبات

، "محاية مبادئ العلمانية"هذه املرة حتت دعوى 

يونيو  ٥يف  فأبطلت التعديل الدستوري

 متهيداً إلصدار قرار حبظر احلزب كلياً،املاضي، 

ومنع جمموعة كبرية من قياداته ونوابه من 

  ممارسة العمل السياسي

  علمانية ال مثيل هلا

" مصطفى كمال أتاتورك"رغم أن تعاليم 

ت يف الظاهر إىل إنشاء أمة تركية حديثة، هدف

حالة االنفصام يف هوية اتمع التركي إال أن 

منه كانت % ٩٩الذي يشكّل املسلمون نسبة 

حبيث باتت تركيا ، أصعب من أن تهضم

جمتمعاً مسلماً يف دينه وحضارته، ولكن حتكمه 

من خالل " التعاليم الكمالية"شرحية حارسة ل

، تصر على فرض رؤيتها العسكر والقضاء

من الشعب % ٨٠على أكثر من " املتطرفة"

باتت اليوم أعجز من أن تقنِع التركي، رغم أا 

السيما بعد جناح ، الشارع بأطروحاا

" املواءمة"اإلسالميني يف إجياد صيغة معقولة ل

   .بني العلمانية واإلسالم

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ال يوجد يف تركيا 

عريف واضح للعلمانية اليت تعين يف األساس ت

فصل الدين عن الدولة، واليت ينص الدستور 

يترك اال واسعاً على وجوا، األمر الذي 
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إذ  الجتهادات مسيسة وجاحمة يف تطرفها،

إن العلمانية تعين يقول املدعي العام التركي 

حترر اإلنسان من عبوديته للخالق من أجل أن "

اً حراً يف جمتمعه، وبالتايل فعليه تقدمي يكون فرد

تنازالت يف معتقداته الدينية من أجل 

وهذا التعريف للعلمانية يتناىف مع ().. "اتمع

أساس اإلسالم القائم على عبودية اإلنسان 

 خلالقه سبحانه وتعاىل، وهو غري موجود يف أي

من بالد العامل العلمانية، باعتبار أن العلمانية 

حتييد املعتقدات يف األساس من أجل  ظهرت

، ال من أجل إجبار الدينية عن شؤون الدولة

الناس على إجراء تعديالت يف معتقداا الدينية 

  .من أجل اتمع

هذا اجلموح يف العلمانية التركية ال ميكن أن 

، ينسجم مع اهلوية احلقيقية للمجتمع التركي

الذي كان باألمس القريب أساس اخلالفة 

النظام احلديدي إلسالمية يف العامل، كما أن ا

الصارم الذي فرضه أتاتورك ال ينسجم حالياً 

مع تطلعات األجيال التركية الشابة اليت تنشد 

، كما أن أغلبية الشعب احلرية واالستقرار

سجينة لتعاليم التركي باتت تشعر بأا 

جنراالت "، اليت يسمح مجوحها لأتاتورك

ضوا إلقاء التحية على بأن يرف" اجلمهورية

  "حمجبة"رئيس البالد رد أن زوجته 

وما يسجل لإلسالميني هنا أم، خالل هذه 

الفترة الطويلة من حكم العسكر واضطهاده 

هلم، مل يركنوا للعنف، ومل يتخلّوا عن اآلليات 

، خالفاً للعديد من البلدان العربية الدميقراطية

لة مماثلة، واليت واإلسالمية اليت تعاين من حا

كما يف خرجت فيها األمور عن السيطرة، 

اجلزائر على سبيل املثال، رغم أن اإلسالميني 

  .قوة ضاربة يف اتمع التركي

  نقاش بني اإلسالميني

تأسيساً على هذه الوقائع، يتوسع حالياً النقاش 

بني قيادات احلركة اإلسالمية يف العامل حول 

اإلسالميني يف تركيا، إذ يرى فريق جتربة 

يف  "أردوجان"التوجه الذي قاده واسع، أن 

تركيا دف املصاحلة مع السلطة احلاكمة مل 

ويف اية املطاف تعامل العسكر معه  يجد نفعاً،

فلم يكن من ، "أربكان"كما تعاملوا مع معلّمه 

اإلسالمية، " الثوابت"ر مفيد للخروج عن مرب

أو عن املبادئ التقليدية السياسية للحركات 

.اإلسالمية
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رغم مواظبة أردوجان على "ويقول هؤالء 

احترام العلمانية، وإبعاد الوجوه التقليدية 

نزل به العقاب الذي اإلسالمية من حزبه، فقد 

ما يعين أن ما يسميه  طال أسالفه من قبل،

مل تنقذه من مصريه احملتوم، يف " حداثة"ب احلز

الوقت الذي تسببت فيه بإحراج كبري 

لإلسالميني داخل تركيا وخارجها، لدرجة أم 

مل يعودوا قادرين على تربير سياسات احلزب 

   ."بدعوى أنه مغلوب على أمره

ويؤكد هؤالء أن الشعبية الكبرية اليت حصل 

تكن فقط  ، مل"العدالة والتنمية"عليها حزب 

بسبب جناحاته االقتصادية وشخصية رئيسه 

، "إسطنبول"احملبوب منذ تولّيه رئاسة بلدية 

وإمنا ألنه يستند إىل مجهور واسع جداً من 

  . اإلسالميني األتراك

أن ويف املقابل، يرى فريق آخر من اإلسالميني 

التجربة التركية متثّل ذروة النضوج احلركي 

صورة "دمي اإلسالمي، إذ جنحت يف تق

اإلسالميون ، حتول لإلسالم احلركي "حضارية

معها إىل حركة عامة حتظى بتأييد األغلبية 

  .العظمى من الشعب

ومع اعتراف هؤالء حبدوث أخطاء وتنازالت 

ال داعي هلا، إال أم يؤكّدون صعوبة الواقع 

اليت " الشجاعة"تركيا، ويذكِّرون باملواقف  يف

، كرفضه املشاركة يف "أردوجان"اعتمدها 

حرب العراق، وإدانته املتكررة ملمارسات 

.جيش االحتالل الصهيوين يف فلسطني

وسط هذا اجلدل، مثّة من يتخوف على تركيا 

، وبالتأكيد "أربكان"من بديل ال يشبه حزب 

، بعد ما "انأردوج"ال يعترف بإسالمية 

ومن خلفها (حشرت احملكمة الدستورية 

اإلسالميني يف ) العسكر والقوى العلمانية

، "املتشدد"الزاوية، عندما حاربت أربكان 

فهل سيكون ".. املعتدل"ورفضت أردوجان 

قرار احملكمة الدستورية مبثابة اهلدية اليت كان 

مع " املسار التصاحلي"ينتظرها من يشكّكون يف 

ر، والذين يتربصون بتركيا واملنطقة اآلخ

واحلركة اإلسالمية يف العامل شراً؟ 

منتدى نسمات الفن :املصدر
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االسالميون/اسالم اون الين

املرصد «اإلسالميون

يف حوار حول جتربة احلركة اإلسالمية 

بتركيا ونظرياا العربية 

تركيا أوجدوا  اإسالميو: خمتار الغوث

  الوطنينيقامسا مشتركا مع 

احلركات اإلسالمية العربية 

صارت مجاعة صوفية ال حزباً 

  سياسياً

٢٠١٠-٠٢-١٦غازي كشميم 

خمتار الغوث

ربية مثار تساؤالت احلركات اإلسالمية الع

وجداالت ال تنتهي؛ حيث مل تتمكن من حتقيق 

  مشروعها، كما أا ختلي الساحة لغريها، وما 

  

زالت باقية رقما حمسوبا يف الصراعات العربية 

. املوجودة

ولعل احلديث عن تقييم جتربة اإلسالميني يف 

العامل العريب واإلسالمي قد بدأ يتصاعد 

طقية يف ظل جناح ويكتسب حجية ووجاهة من

بعض التجارب مثل حزب العدالة والتنمية 

التركي الذي استطاع أن حيقق جناحات كبرية 

شكلت حبد ذاا تساؤالت وعالمات استفهام 

حول أسباب انفراد احلالة التركية ذا التقدم 

وعدم متكن اإلسالميني احلركيني من جماراة 

  .هذه التجربة

الباحث أسئلة ومقارنات طرحناها على 

واملفكر الدكتور خمتار الغوث، األستاذ جبامعة 

امللك عبد العزيز جبدة، وصاحب كتاب 

نرصد من خالهلا  ،)احلركة اإلسالمية يف تركيا(

أوجه االختالف بني جتربة احلركة اإلسالمية 

التركية ونظرياا العربية، وكيف استطاعت 

تلك أن توحد الشعب التركي وتسري به إىل 

بينما ما زالت احلركات اإلسالمية يف  أهدافها،

العامل العريب تراوح مكاا، وأين اخللل يف أداء 

احلركات العربية؟ هل هو يف قياداا املتبوعة؟ 
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أم يف قواعدها التابعة الساكنة؟ أم يف طريقة 

  تفكريها ومنطلقاا؟

  الواقع التركي أصعب

احلركة اإلسالمية يف (عقدت يف كتابك * 

ارنات بينها وبني احلركات مق) تركيا

اإلسالمية يف العامل العريب، فهل هناك أوجه 

للمقارنة مع اختالف األجواء السياسية 

واالجتماعية؟ أليس هذا ظلما للحركات 

  اإلسالمية العربية؟

ما أرى أنه ظلم؛ فاحلال يف تركيا أصعب  -

منه يف البلدان العربية، تركيا هي العلمانية 

اإلسالمي، وعلمانيتها أعىت األوىل يف العامل 

العلمانيات، واجليش الذي حيميها جيش 

عقدي، حيقد على اإلسالم حقدا ال نظري له، 

وهو يتجاوز منع األحزاب اإلسالمية إىل منع 

التدين، وحماربته بكل ما يستطيع، ومينع تعلم 

القرآن واإلسالم، ويريب جنوده على عقيدته 

، ومن دخله منذ الصغر، ومينع أن يدخله متدين

وكشف أمره فصله، ومع ذلك استطاعت 

  .احلركة أن تظهر يف تركيا، وأن تبلغ ما بلغت

أما احلركات اإلسالمية العربية فهي أحسن 

حاال، وواقعها أفضل بكثري، فهي تعمل يف 

بيئات متدينة، يباح فيها تعلم الشرع، وحفظ 

القرآن، وإنشاء اجلمعيات واملدارس واجلامعات 

، وليس يف بالدها جيش يعادي اإلسالمية

اإلسالم، ويتعهد حبماية عداوته، وخيوله 

الدستور حق التدخل للقضاء على كل ما 

  .خيالف فهمه للعلمانية

لكن تركيا تعيش أجواء من احلرية يفتقدها * 

أال ترى أن هذا الوضع جيعل .. العامل العريب

القياس صعبا، ومينح معاذير لإلسالميني يف 

يب واإلسالمي؛ حيث تكاد تنعدم العامل العر

هذه األجواء أو تظل يف إطار شكلي 

  وهامشي؟

ال أدري كيف نعتقد أن يف تركيا حرية،  -

وهي اليت ما قام فيها حزب إسالمي إال ومت 

فكيف تتأتى احلرية يف بلد يعطي !! حله

دستوره فئة من الشعب حق التحكم املطلق يف 

ب هو ومعروف أن الذي حيل األحزا! سائره؟

األول طور : اجليش وهو قد مر بطورين

االنقالب العسكري الشامل على األحزاب 

كلها، والثاين االنقالب اخلاص على احلزب 
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اإلسالمي عن طريق القضاء الذي يتوىل تنفيذ 

  .ما يقرر له اجليش

واجليش يعلم أن الذي يتقدم اليوم إلنشاء 

حزب هو ذلك الذي حل حزبه باألمس، وأن 

اليت يتقدم ا اليوم هي أفكاره اليت حل أفكاره 

من أجلها باألمس، وإن أُخرجت يف ثوب 

  .جديد، ال يسترها عمن يعرف ما حتت الثياب

فالقضية ليست قضية حرية، إا حرية صورية، 

فرضها واقع سياسي دويل، لكنها قضية أناس 

واعني، استغلوا ما أتيح هلم يف بلد غري حر، 

من الشعب أن هذا الواقع  فأقنعوا فئات معتربة

جيب أن يتغري، أقنعوه بإجنازهم، وبتحقيق 

وعودهم حني ميكَّن هلم، وبصدقهم يف اإلميان 

  .بالدميقراطية

إن يف حزب العدالة والتنمية اآلن كثريا من 

األعضاء الذين كانوا يف أحزاب شىت، غري 

إسالمية، منها حزب أتاتورك، جاءوا اقتناعا 

سياسي خطأ، وجيب إصالحه بأن واقع تركيا ال

وجتاوزه، وأن يف وسع حزب العدالة والتنمية 

أن يعمل شيئا لتركيا، واجليش والدستور اللذان 

مينعان بقاءه ينبغي أن يعاد النظر فيهما، مبعىن 

آخر احلركة التركية أوجدت قامسا مشتركا بني 

الوطنيني من الترك كافة، وأقنعتهم باالخنراط يف 

  .العمل له

اسم املشترك هو احلرية، والدميقراطية، والق

واحلفاظ على حقوق اإلنسان، والتنمية، 

واالستقرار، وإخراج اجليش من احلكم، 

ووضعه يف أيدي الشعب، وهي أمور ال خيالف 

  .فيها امرؤ وطين يعي

  تطور تركي مقابل مجود عريب

هذه حقيقة نضال احلركة اإلسالمية يف تركيا 

قع حىت غريته، ومل اليت ظلت تتطور مع الوا

جتمد على تعاليم املؤسس، وال اختذا عقيدة 

تلقنها من ينضم إليها، وتعدها أمرا مطلقا، 

  .ينظر منه إىل كل شيء

دعنا نأخذ مثاال عربيا، هناك حركات * 

إسالمية يف اجلزائر، واألردن، واليمن 

والكويت، تعمل يف جو من احلرية، ال بأس 

لف، فماذا به، وبني بعضها وحكومته ح

عملت جبو احلرية واالنفتاح؟ أليس معىن هذا 

أن احلركات العربية تسحب حكم احلركة 

يف مصر وما شاكلها من احلركات العربية 



التحدي الصهيوين                  )١_٢١(املتابع اإلستراتيجي                              التحدي االمريكي

alkashif.org: لعنوان األلكتروين للمركزا

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٩من ٣٦                             ٢٠١٠- االولكانون 

على سائر احلركات، مع اختالف الواقع؟ مث 

هل رأيت تفكريا جادا من إحدى هذه 

احلركات يف بناء حتالف وطين، يتجاوز 

يدة الوطنية، باملعىن العقائد التنظيمية، إىل العق

  اإلجيايب للوطنية؟

إن اخللل يكمن يف ثقافة الشعوب العربية، -

اليت منها االتباع على غري بصرية، واالنقياد 

العاطفي ملن يحسن به الظن، وطريقة تفكري 

احلركات اإلسالمية وعجزها عن جتاوز ما 

  .ألفت منذ يوم نشأا

ها، يف ويتجلى هذا يف قيادة احلركات وقواعد

تكتفي تركيا ويف البالد العربية، فعلى حني 

القواعد العربية الواعية باهلمس من وراء 

حجاب بانتقاد قياداا، مث تعجز عن أن تقف 

موقفا إجيابيا يغري مسار احلركة، خيرج جل 

القاعدة التركية مع شباا اددين، بعد أن 

استبان هلا أن القيادة مل يبق يف قوسها منزع، 

أن تغيريها هو العالج، فيكون ما يكون من و

النصر املبني، والنجاح املذهل، ويكون ما 

يكون من اجلمود وتعطل املشروع يف احلركات 

  .العربية

  انغالق احلركات العربية

هل مرد ذلك إىل أن احلركة اإلسالمية يف * 

العامل العريب اجتهت إىل التربية اإلميانية 

ا الضيق، بينما والدعوة إىل اهللا مبفهومه

احلركة يف تركيا اجتهت إىل تنمية اتمع 

  وبنائه يف كل جوانب احلياة؟

احلركة اإلسالمية العربية رضيت أن تكون  -

، )السياسة(طريقة صوفية، تعمل يف غري جماهلا 

احلركة اإلسالمية العربية : وبشيء من التفصيل

فهمت أن سبب التخلف هو ضعف اإلميان؛ 

رية، بية عن جماالت أخرى كثفاشتغلت بالتر

انغلقت على نفسها وابتعدت : هذا أوال، وثانيا

عن نقل أفكارها إىل الشعب، لتكون أفكاره 

ويتحمل واجبه يف متثيلها، وإمنا  اليت يطالب ا،

محلت أفكارها وحدها، وانغلقت عليها، وال 

تسمح أن يعمل معها إال من مت عجنه يف 

ونضج يف تنورها، مث  أوعيتها، وختمر خبمريا،

تعطيه شهادة الصالحية للعمل حتت رايتها، 

على أن يكون جنديا هلا مبايعا على السمع 

والطاعة، مسلما إليها نفسه، ينتظر أن تأمره، 

وإال فال يصلح أن يعمل لدين اهللا، وإذا عمل 

  !!فهو مشاق هلا
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مث استبدت ا املخاوف واألوهام، وضعف 

ستيعام، واخلوف العدة عن هضم الناس وا

على املكاسب اليسرية، مع الشعور بالتضخم 

النتيجة أن فئات الواهم، فماذا كانت النتيجة؟ 

قليلة من الناس اقتنعت برأيها فانضمت إليها، 

  .فانعزلت معها

حيث وهذا عكس ما فعلته احلركة التركية؛ 

انفتحت على الشعب كله، خاصة صورا 

، حىت إا )يةحزب العدالة والتنم(األخرية 

  .قبلت يف عضويتها العلمانيني

هذه من أكرب مشكالت احلركات اإلسالمية 

العربية، وأنا أرى أنه مل يبق يف قوسها منزع، 

وهي آيلة إىل التحلل مع األيام ما مل تنح منحى 

  .جديدا يف التفكري والعمل

وإمنا يراخي من حتللها ثقافة الشعوب العربية 

نضمون إليها، واحلجر السلبية، ونوعية من ي

على تفكريهم، يف العالقات وفيما يقرءون حىت 

لكن ثورة ال يلج عقوهلم شيء يشوشها، 

لن تترك خمبأ إال ) اإلنترنت(الشبكة الدولية 

كشفته، وسوف يكون تراجع شعبية احلركات 

  .بقدر نضج الشعوب العربية

  طقوس االنضمام وهاجس الوالء

احلركات  ووجه آخر من وجه اإلخفاق عند

مجاعة صوفية، ال حزبا العربية أا صارت 

سياسيا مهمته خدمة الناس مجيعا بغض النظر 

  .عن آرائهم ومعتقدام ومذاهبهم

وكان ينبغي أن تكون احلركات جبهات تضم 

كل من رضي باإلسالم مرجعا، بغض النظر 

عن آرائه، كما كان دأب املسلمني قبل التاريخ 

م يعملون حتت لواء احلديث؛ حيث كانوا كله

واحد، خيتلفون يف اآلراء، ويتحدون يف املواقف 

من األعداء، وحني يقسمون على حسب 

آرائهم، ويوالون ويعادون بناء عليها، يكون 

: الوهن والضعف، والفرقة، وما ى اهللا عنه

  ).وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم(

وكان ينبغي أن يكون الذي يفعل هذا غري 

دعو إىل إقامة اخلالفة الراشدة على الذي ي

أمل يكن يف جيش عمر بن منهاج النبوة، 

اخلطاب الذي كان يقوده سعد بن أيب وقاص 

  !أبو حمجن الثقفي، وهو يشرب اخلمر؟
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  نضج الشعوب اية للحركات

ذكرت نقطة مهمة يف الفرق بني احلركة * 

اإلسالمية التركية ونظرياا العربية؛ أا يف 

بدأت علنية ويف العامل العريب بدأت تركيا 

سرية كحالة استثنائية، لكن احلالة االستثنائية 

استمرت وأصبحت هي األصل، فهل هلذه 

اإلستراتيجية التنظيمية دور فيما وصلت إليه 

  احلركات العربية؟

ال ريب؛ ألن نتيجة هذا أن احلركة أصبحت  -

تفكر أن تكون بديال للشعب، فبقدر ما ينضم 

منه يكون تقدمه، وبقدر ما يقل االنضمام  إليها

  .يكون تأخر املشروع

وأنت جتد احلركة تأيت عليها عقود، مل تكتسب 

وبضعة آالف ال تغين يف ! إال بضعة آالف

التغيري املأمول، فالبد من تناسب بني املغير ومن 

يريد تغيريه، أي البد من عدد معتبر، حيقق 

انت قلة ليس هلا ، وإال ك"الكتلة احلرجة"قانون 

  .تأثري كبري، ويتجاوزها الزمن بعد حني

واتمع إذا كان أنضج من حركاته، وأكثر 

منها قربا إىل األهداف، وأكثر استعدادا 

لتحقيقها، وتأخرت عنه، آل أمرها إىل النهاية؛ 

ألا فقدت مسوغ وجودها، وعجزت عن 

حتقيق وعودها، أو استغىن عنها من كان يرى 

إليها، أو شعر أا خذلته فيما كان  أنه حمتاج

  .يعول عليها فيه

احلركة اإلسالمية يف (ذكرت يف كتابك * 

أن تبين املسلمني لقضايا اإلسالم ليس ) تركيا

جبهود احلركات اإلسالمية، وإمنا هو أثر من 

آثار بقايا اإلميان يف النفوس، كيف ذلك 

واحلركات اإلسالمية تعد عودة الشعوب 

ىل دينها وتبنيها قضاياه هي مثرة اإلسالمية إ

من مثرات جهودها، أمل تكن سببا رئيسا يف 

  ذلك؟

العامل اإلسالمي يف تارخيه كله مل يرتبط بغري  -

والدليل على ذلك أن االستعمار ملا اإلسالم، 

دخله هبت حملاربته الشعوب كلها، قبل أن 

، وهناك بلدان تكون احلركات اإلسالمية

ن وجداا، وحتركها قضاياه، إسالمية يهز اإلميا

فالتدين شيء وليست ا حركات إسالمية، 

، واحلركات أثر من آثاره، سابق للحركات

وهذا ال يعين إنكار ما للحركات من فضل، 

ففضائل احلركات اإلسالمية على األمة ال 



التحدي الصهيوين                  )١_٢١(املتابع اإلستراتيجي                              التحدي االمريكي

alkashif.org: لعنوان األلكتروين للمركزا

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٩من ٣٩                             ٢٠١٠- االولكانون 

جيحدها إال مكابر، لكنها دون ما يصور 

  .بعضها

  احلركة اإلسالمية أمهلت التصوف

دت معاداة احلركات اإلسالمية انتق* 

للتصوف، وقلت بأا خسرت قطاعات 

عريضة من الشعب وإستراتيجية مهمة لتوليد 

  .الطاقات والكوادر

وأرى أن فيه ! نعم، حصل هذا ويا لألسف -

عقوقا، فاحلركات اإلسالمية العربية أمها حركة 

حسنة من حسنات املصرية، وهي " اإلخوان"

، ومؤسسها حسن اذليةالطريقة احلصافية الش

صويف من فرقه إىل  -رمحة اهللا عليه-البنا 

، ونقل نشأ على التصوف ومات عليهأمخصه، 

عنه أنه مل يترك األوراد الشاذلية إىل وفاته، وأنا 

كان أعرف عدة قصص عن البنا تؤكد أنه 

  .شيخا صوفيا

وهذا ال يعين أن التصوف ليس به أخطاء، 

نذ القشريي إىل فتلك مسألة أقر ا شيوخه م

اعلموا : "الشيخ زروق، فقد قال القشريي

رمحكم اهللا أن احملققني من هذه الطائفة انقرض 

أكثرهم، ومل يبق يف هذا الزمان من هذه 

وقد حصل الضعف يف ... الطائفة إال أثرهم

: وقال الغزايل...". هذه الطريقة، بل اندرست

، لكن "واعلم أن السالك قليل واملدعي كثري"

طاء التصوف وسلبياته هلا نظائر يف حياة أخ

  .األمة اإلسالمية وعلومها كلها

هل تدعو إىل التوجه للصوفية يف مقابل املد * 

  السلفي الذي جيتاح بعض احلركات؟

أدعو إىل إصالح كل خمتل من حياة  -

املسلمني، وأن يشترك يف إقامة املشروع 

اإلسالمي كل من رضي باإلسالم مرجعا، وأال 

أحد بسبب آرائه يف الفروع، فمن  يقصى

أقصيته اليوم لقدرتك عليه سيقصيك غدا إذا 

  ).وتلك األيام نداوهلا بني الناس: (قدر عليك

صحفي سعـودي

  


