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ّ
أن العبثية الكاملة للموقف ،وم��ن خ�لال تحفيز
جهود العمال واملخططات العشرية للفالحني،
ق ّ���دم���ت ل��ن��ا ف��رص��ة خ��ل��ق ال����ض����رورات األس��اس��ي��ة
ل��ل��ح��ض��ارة ،بطريقة مختلفة ع��ن ب��ل��دان أوروب���ا
الغربية؟».
أل����ي����س����ت ه�������ذه ورط��������ة ح����ك����وم����ة م�����ورال�����ي�����س ف��ي
ب���ول���ي���ف���ي���ا ،وح����ك����وم����ة أري���س���ت���ي���د ال���س���اب���ق���ة ف��ي
ّ
ه��اي��ي��ت��ي ،وال��ح��ك��وم��ة امل���اوي���ة ف���ي ال��ن��ي��ب��ال؟ ك��ل
ت��ل��ك ال��ح��ك��وم��ات وص��ل��ت إل���ى ال��س��ل��ط��ة م��ن خ�لال
ان��ت��خ��اب��ات دي ّ��م��وق��راط��ي��ة «ع����ادل����ة» ،ع���وض���ًا عن
ّ
االنقالبات .لكنها ما إن تولت زمام السلطة حتى
عملت ب��ط��رق غ��ي��ر م��رك��زي��ة ،ف��ع��ب��أت جماهيرها
ً
مباشرة ،متخطية شبكة عالقة الدولة والحزب.
ّ
م��وض��وع��ي��ًا ،إن حالتهم م��ي��ؤوس منها :فحركة
التاريخ تسير بعكسهم ،وليس هناك أي «ظروف
موضوعية» تدفع باتجاههم.
ك��ل م��ا يستطيعون فعله ه��و االرت��ج��ال ،أي فعل
ما يمكن فعله في حالة ميؤوس منها .لكن ،أال
يمنحهم ذل���ك ح��ري��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا؟ (ألسنا
ك���ي���س���ار م���ع���اص���ر ف����ي ح���ال���ة م��ش��اب��ه��ة ت���م���ام���ًا؟).
م��ن امل��غ��ري ف��ي ح��ال��ة مماثلة تطبيق االخ��ت�لاف
ال��ق ّ��دي��م ب�ين «ال��ح��ري��ة م���ن» و«ال��ح��ري��ة ألج����ل» .أال
ي��م��ث��ل ت��ح ّ��رره��م م��ن ال��ت��اري��خ (ق��وان��ي��ن��ه وظ��روف��ه
امل����وض����وع����ي����ة) دع����م����ًا ل���ح���ري���ت���ه���م ف����ي االخ���ت���ب���ار
اإلب��داع��ي؟ ف��ي نضالهم ،يمكنهم االع��ت��م��اد على
اإلرادة الجماعية لجماهيرهم فقط.
وفقًا لباديو ّ
«أدى نموذج الحزب املركزي لوجود
ّ
شكل جديد من القوة ال يقل أبدًا عن قوة الحزب
ذاته .نحن اآلن في ما ّ
نسميه «البعد عن الدولة».
ّ
ً ّ
أوال ألن م��س��أل��ة ال��س��ل��ط��ة ل��م ت��ع��د «آن ّ���ي���ة» ،إذ إن
ً
«االستيالء على السلطة» أصبح أمرًا مستحيال
ف��ي أيامنا ه���ذه» .لكن أال يعتمد ذل��ك على بديل
ّ
سهل نسبيًا؟ ماذا عن التولي البطولي ألي شكل
من أشكال السلطة املتوفرة (ضمن إدراكنا التام
ّ
ب����أن «ال���ظ���روف امل��وض��وع��ي��ة» ل��ي��س��ت «ن��اض��ج��ة»
كفاية لتغيير ج���ذري) ،والتصرف عكس التيار
والقيام بما يمكن املرء أن يقوم به؟
لنعد إلى ظ��روف اليونان في صيف  ،2010حني
ادى االمتعاض الشعبي إلى إسقاط الشرعية عن
الطبقة السياسية بكاملها ،حتى قاربت الظروف
السياسية في البالد الفراغ التام للسلطة .لو كان
بإمكان اليسار أن يستولي على سلطة ال��دول��ة،
ف��م��اذا ك���ان ب��إم��ك��ان��ه أن يفعل ف��ي ح��ال��ة «ال��ي��أس
ّ
ّ
التام» تلك؟ ويمكن أن نؤكد (اذا سمحنا ألنفسنا
ّ
بذلك) أن النظام الرأسمالي ك��ان ليعطي فرصة
ّ
لليسار ،وبكل سرور ،فقط من أجل تلقني اآلخرين
درس������ًا ق���اس���ي���ًا ،ح��ي�ن ي���ق���ع ال���ن���ظ���ام االق���ت���ص���ادي
اليوناني في الفوضى املطلقة .لكن ،وعلى الرغم
م��ن ت��ل��ك األخ���ط���ار ،ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ي��س��ار النهوض
وفي أية فرصة سانحة ،ليأخذ السلطة ،ويواجه
امل��ش��اك��ل بشجاعة ،وإظ��ه��ار اف��ض��ل م��ا يمكن من
موقف سيئ (ف��ي حالة ال��ي��ون��ان :املفاوضة على
الدين ال��ع��ام ،تعبئة التضامن األوروب���ي والدعم
ّ
الشعبي أل ّج��ل مشكلتها) .إن م��أس��اة السياسة
تكمن في أن��ه لن تكون هناك أب��دًا لحظة مؤاتية
ّ
ل���ت���س���ل���م ال���س���ل���ط���ة .ف���ال���ف���رص���ة س���ت���ط���رح ن��ف��س��ه��ا
دائ��م��ًا ف��ي أك��ث��ر ال��ل��ح��ظ��ات س���وءًا (م��ث��ل الفوضى
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ام��ة ،ال���ك���وارث ال��ب��ي��ئ��ي��ة ،القالقل
الشعبية) ،أي عندما تكون الطبقية السياسية
ّ
ّ
شرعيتها ،بينما يترصد الخطر
قد خسرت كل
ً
الشعبوي /الفاشي ف��ي امل��ك��ان .م��ث��اال على ذل��ك،
البلدان السكاندينافية .فهي حافظت على أعلى
م���س���ت���وي���ات ال���ع���دال���ة االج���ت���م���اع���ي���ة وأب����ق����ت ع��ل��ى
دول�����ة رع���اي���ة ق���وي���ة ،وس��ج��ل��ت ن��ق��اط��ًا ع��ال��ي��ة في
املنافسة العاملية .لكن كتب غ��وران ثيربورن في
ً ّ
كتابه «حقول التفاوت القاتلة» قائال« :إن دولة
ّ
الرعاية الكريمة التي تتمتع ّ بمساواة نسبية ،ال
ينبغي أن ينظر إليها على أنها مثالية أو حصن
منيع ،اذ يمكنها ان تكون ذات تنافسية عالية
ف��ي ال��س��وق العاملي .بكلمات أخ���رى ،حتى ضمن
معايير ال��رأس��م��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ه��ن��اك درج����ات من
الحرية ممنوحة للبدائل االجتماعية الجذرية».
ّ
لربما كانت مقولة أنطونيو غرامشي الشهيرة
أب�����رز ت��وص��ي��ف ل��ل��ف��ت��رة ال���ت���ي ب�����دأت م���ع ال��ح��رب
ّ
العاملية االولى« :إن العالم القديم يموت والعالم
الجديد يصارع ليولد :اليوم هو زمان الوحوش».
ّ
أل�����م ت���ش���ك���ل ال���ف���اش���ي���ة وال��س��ت��ال��ي��ن��ي��ة ال��وح��ش�ين
التوأمني في القرن العشرين؟ واح��دة عائدة من
العالم القديم محاولة إحياءه ،واألخرى منبثقة
ع��ن مسعى سيئ التخطيط م��ن اج��ل ب��ن��اء عالم
جديد؟ وم��اذا عن الوحوش التي نخلقها اليوم،
ت��ل��ك امل���ول���ودة م��ن رح���م األح��ل�ام التكنولوجية/
الروحية في مجتمع مسيطر عليه بيو ـــــ جينيًا؟
يجب استنتاج كل العواقب من هذا املفارقةّ .ربما
ليس هناك م��ن ّ
ممر مباشر نحو ال��ج��دي��د ،على
األق���ل ليس بالطريقة ال��ت��ي تخيلناها ،وم��م��ا ال
ّ
شك فيه أن الوحوش ستظهر خالل ّاية محاولة
لفرض هذا االنتقال.

ّ
أحد أه ّ��م مظاهر الوحشية ،يكمن في ان الطبقة
ّ
الحاكمة تبدو أق��ل ق��درة على الحكم ،يومًا بعد
ّ
ي���وم ،ح��ت��ى ف��ي م��ا ي��ت��ع��ل��ق بمصالحها ال��ذات��ي��ة.
ل��ن��أخ��ذ ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال وض���ع املسيحيني في
ال��ش��رق األوس�����ط .ل��ق��د اس��ت��ط��اع ه����ؤالء ال��ص��م��ود
أللفي عام بوجه الكثير من املصائب ،من سقوط
اإلم��ب��راط��وري��ة ال��روم��ان��ي��ة إل���ى ه��زي��م��ة الحمالت
الصليبية ،إل��ى إن��ه��اء استعمار ال���دول الغربية
وث����ورة الخميني اإلس�لام��ي��ة ف��ي إي����ران ( ،)...مع
اس��ت��ث��ن��اء امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ،الحليف
ّ
األساسي للواليات املتحدة في املنطقة ،حيث ال
وجود ملسيحيني أصليني (من املواطنني).
ف��ي ال��ع��راق ك��ان ع��دد املسيحيني ي��ق��ارب املليون
ّ
ف���ي ظ���ل ح��ك��م ص�����دام ،وك���ان���وا ي��ع��ي��ش��ون شأنهم
شأن باقي العراقيني ،وكان أحدهم ،طارق عزيز
وزي��رًا للخارجية خ�لال حكم ص��دام ،واصبح من
اكثر ّ
املقربني له .لكن شيئًا غريبًا حدث ملسيحيي
ّ
ال���ع���راق ،وه���و ك��ارث��ة حقيقية ،ف��ق��د اح��ت��ل جيش
مسيحي العراق (أو ّ
حرره إذا شئتم).
ّ
لقد قام الجيش املسيحي (األميركي) بحل جيش
العراق العلماني ،وترك الشارع بالتالي مفتوحًا
أم����ام امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات األص��ول��ي��ة اإلس�لام��ي��ة ،لتثير
الرعب في نفوس بعضها البعض ،وف��ي نفوس
ّ
امل��س��ي��ح��ي�ين .ال ع��ج��ب ف��ي أن ن��ص��ف املسيحيني
ال��ع��راق��ي�ين س���رع���ان م���ا ت���رك���وا ال���ب�ل�اد ،مفضلني
سوريا الداعمة لإلرهاب ،على العراق املحكوم من
جيش مسيحي .في  ،2010انحدرت األم��ور نحو
ّ
األسوأ .حكم على طارق عزيز (الذي نجا من كل
املحاكمات السابقة) ب��امل��وت شنقًا ف��ي محكمة
شيعية ،وذل��ك «الضطهاده األح��زاب اإلسالمية»
(أي لنضاله ّ
ضد األصولية اإلسالمية) في عهد
ّ
صدام .تتالت التفجيرات التي طاولت ًاملسيحيني
وكنائسهم ،الواحدة تلو األخرى ،تاركة العشرات
ّ
من القتلى .حتى وصل األم��ر في تشرين الثاني
 ،2010إلى طلب بطريرك بغداد أثاناسيوس داود
من أتباعه م��غ��ادرة ال��ع��راق« :على املسيحيني أن
يتركوا أرض األجداد الحبيبة ،لينجوا من حرب
التطهير العرقي املقصودة ،فهذا أفضل من املوت
الواحد تلو اآلخر» .ولتأكيد األمور ،عينّ املالكي
بفضل
في ذلك الشهر رئيسًا للحكومة العراقية،
ّ
ال��دع��م اإلي���ران���ي .إذًا ،النتيجة الفعلية للتدخل
ّ
األميركي في ال��ع��راق تجلت باقتراب إي���ران ،أهم
محاور الشر ،من السيطرة على العراق ،سياسيًا.
ّ
إن ال��س��ي��اس��ات األم��ي��رك��ي��ة ق��ارب��ت إل��ى ح ّ��د بعيد
م���رح���ل���ة ال���ج���ن���ون ،ول���ي���س ف���ق���ط ع���ل���ى امل��س��ت��وى
ال��داخ��ل��ي (ح����زب ال���ش���اي ي��ق��ت��رح م��ح��ارب��ة ال��دي��ن
ال��ع��ام م��ن خ�ل�ال خ��ف��ض ال��ض��رائ��ب أي م��ن خ�لال
زي�����ادة ع��م��ق امل��ش��ك��ل ّ��ة ـ��ـ��ـ��ـ��ـ م���ا ي��ع��ي��دن��ا إل����ى ن��ظ��ري��ة
س��ت��ال�ين ال��ق��ائ��ل��ة ب��أن��ه ف��ي االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي،
يتداعى مفهوم ال��دول��ة من خ�لال تقوية عناصر
ه����ذه ال����دول����ة ،ال س ّ��ي��م��ا ال��ش��رط��ة ال��ق��م��ع��ي��ة) .في
ّ
ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة أي���ض���ًا ،ي��ن��ظ��م ن��ش��ر ال��ق��ي��م
ال��ي��ه��ودي��ة ـ��ـ��ـ��ـ��ـ امل��س��ي��ح��ي��ة م���ن خ�ل�ال خ��ل��ق ظ���روف
ت����ؤدي ال���ى ط���رد املسيحيني (وق����د ي��ل��ج��أون إل��ى
إي���ران) .ليس ذل��ك بالتأكيد صراعًا للحضارات،
ب���ل ه���و ح�����وار وت����ع����اون ح��ق��ي��ق��ي ب�ي�ن ال���والي���ات
ّ
املتحدة واألصوليني اإلسالميني.
ت���ت���ن���اق���ض ظ���روف���ن���ا ج����ذري����ًا م����ع ظ�������روف ال���ق���رن
العشرين ،حني كان اليسار يعلم ما يجب القيام
ب��ه (إق���ام���ة دي��ك��ت��ات��وري��ة ال��ب��رول��ي��ت��اري��ا) .فعلينا
ال���ي���وم االن���ت���ظ���ار ح��ت��ى ت���ط���رح ال��ف��رص��ة ن��ف��س��ه��ا.
ال���ي���وم ،ال ن��ع��ل��م م���ا ال��ع��م��ل ،ل��ك��ن ي��ج��ب ال��ت��ص��رف
ّ
س��ري��ع��ًا ،ألن ع��واق��ب ال�لاع��م��ل ق��د ت��ك��ون ك��ارث��ي��ة.
سيتحتم علينا ان ن��ج��ازف بالوقوع ف��ي هاوية
«الجديد» ،في ظ��روف غير مؤاتية تمامًا .علينا
أن نعيد اختراع مظاهر «الجديد» فقط لنحافظ
على م��ا ك��ان ج ّ��ي��دًا ف��ي القديم (التربية ،الرعاية
ّ
الصحية .)...كانت الصحيفة التي نشر غرامشي
فيها مقاالته في بداية عشرينيات القرن املاضي
ت���د ّع���ى «ال���ن���ظ���ام ال���ج���دي���د» ،وه����و ال���ش���ع���ار ال���ذي
ً
ت��ب��ن��اه الح��ق��ًا ال��ي��م�ين امل��ت��ط ّ��رف .ب���دال م��ن أن ن��رى
أن التبني يظهر «ح��ق��ي��ق��ة» اس��ت��خ��دام ّغرامشي
ل���ه ،ي��ج��ب ال���ع���ودة إل���ى ه���ذا ال��ش��ع��ار ،ألن����ه يطرح
ال���ت���ح ّ���دي األه�����م ،وه����و ت��ع��ري��ف ال��ن��ظ��ام ال��ج��دي��د
ّ
الذي ستفرضه اية ثورة بعد نجاحها (التخلي
عن الشعار يشبه ال��وق��وف ض ّ��د الحرية الثورية
ل��ل��ي��س��ار األص���ي���ل) .ب��امل��خ��ت��ص��ر ،ي��م��ك��ن توصيف
زمننا كما وصف ستالني القنبلة الذرية :ليست
لذوي القلوب الضعيفة.
ّ
ليست ال��ش��ي��وع��ي��ة ال��ي��وم ع��ن��وان��ًا ل��ل��ح��ل ،ب��ل هي
ّ
ّ
عنوان للمشكلة :مشكلة كل ما هو مشترك بكل
أب��ع��اده ،الطبيعة كمورد حياتنا ،املشكلة البيو
ـــــ ج��ي��ن��ي��ة ،امل��ش��ك��ل��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة (امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة)،
وأخيرًا وليس آخرًا ،مشكلة الفضاء البشري الذي
ّ
ال ينبغي أن يستثنى منه أحد .مهما كان الحل،
ّ
عليه أن يحل هذه املشكلة.
* فيلسوف سلوفيني ،مقدمة الطبعة الجديدة من كتاب
«العيش في نهاية الزمان» ـ (ترجمة تونيا عكر)
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النموذج التركي:
هل يصلح للعرب؟
عصام العريان*
أع�����ادت ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال��ت��رك��ي��ة
الشهر املاضي تركيا و«حزب العدالة والتنمية»
إلى دائرة الضوء التي لم تخرج منها قط ،خالل
ال��ع��ق��د األخ���ي���ر ،ك��ص��اح��ب��ة دور اس��ت��رات��ي��ج��ي في
املنطقة ،ون��م��وذج يفرض بنفسه أم��ام الشعوب
ال��ع��رب��ي��ة .وي��ح��ل��و مل��ن ي��ع��ي��ش��ون ف��ي أج����واء فكرة
ّ
ّ
ّ
املؤامرة أن يعتقدوا أن ذلك كله مخطط ومرسوم
م���ن دوائ������ر ع��امل��ي��ة ،ال ت���ت���رك ش��ي��ئ��ًا دون ت��دب��ي��ر،
وق������د ع���ش���ن���ا ف����ت����رات م����ن ح���ي���ات���ن���ا ت���ل���ك األف����ك����ار
ال��ت��ي تضمنتها ك��ت��ب م��ث��ل «أح���ج���ار ع��ل��ى رقعة
ال��ش��ط��رن��ج» و«ب���روت���وك�ل�ات ح��ك��م��اء ص��ه��ي��ون».
وم���ع م���رور ال��وق��ت ،وازدي�����اد ال��خ��ب��رة باملمارسة
ال��س��ي��اس��ي��ة ،وال���ل���ق���اءات امل���ب���اش���رة م���ع ص��ان��ع��ي
األح������داث وم��ت��خ��ذي ال�����ق�����رارات ،وف���ت���رات ال��ت��أم��ل
ال��ط��وي��ل��ة ف��ي ال��س��ج��ون وامل��ع��ت��ق�لات وال���ح���وارات
امل��ت��ع��م��ق��ة ال���ه���ادئ���ة ف����ي ال�����ن�����دوات وامل����ؤت����م����رات،
واالحتكاكات الدولية ومتابعة تقلبات األوضاع
وتغيير السياسات واختالف الفرقاء الذين كانوا
ً ّ
رفقاء وأصدقاء ،أيقنت أمورًا ّ
عدة .أوال ،أن املدبر
ّ
الوحيد لهذا الكون هو الله .ثانيًا ،أن هناك سننًا
إلهية ،وقوانني ربانية ،أرساها املولى .وال يمنع
ّ
ه��ذا أب���دًا م��ن أن الجميع ال يفكرون ويخططون
وي��دب��رون ،وال يمكن أن تدير ال���دول الكبرى وال
ال���دول ال��ع��ادي��ة ش��ؤون��ه��ا دون خطط وم��وازن��ات
واالختيار بني البدائل املختلفة.
وف�����ي ت���اري���خ���ن���ا ال���ح���دي���ث رأي����ن����ا «وع������د ب��ل��ف��ور»
وات��ف��اق��ي��ة «س��اي��ك��س ب��ي��ك��و» وم��ع��اه��دة ف��رس��اي
واتفاقية «بريتون وودز» وميثاق األمم املتحدة
واإلع����ل���ان ال���ع���امل���ي ل���ح���ق���وق اإلن����س����ان وغ���ي���ره���ا.
ّ
ّ
يمكن أن يقول املراقبون إن ه��ذه كلها مؤامرات
أو تقسيم غنائم أو اتفاقيات ،فرضتها ظ��روف
الحروب أو آمال يسعى البشر إلى تحقيقها في
ً
عالم الواقع ،تنزيال من عالم املثاليات.
ع��ق��ب االن���ت���خ���اب���ات ال��ب��رمل��ان��ي��ة األخ����ي����رة ،أص��ب��ح
ال��ن��م��وذج التركي ح��اض��رًا ب��ق ّ��وة ،ليواجه نماذج
أخرى في التطبيق السياسي بالبالد اإلسالمية،
وك���ل امل��ت��س��ائ��ل�ين وامل���راق���ب�ي�ن ي��ق��ول��ون دوم�����ًا :أي
ال����ن����م����اذج ت��س��ت��ن��س��خ��ه ال����ش����ع����وب اإلس��ل�ام����ي����ة؟
النموذج اإليراني أم النموذج التركي؟ النموذج

حين نعيش حوار الحضارات
ال صدامها ،سينزوي العدو
الصهيوني حتى يزول
تلقائيًا وينتهي دون حروب
السوداني أم النموذج الطالباني؟
ّ
جميعًا أن تعدد النماذج املطروحة
ينسى هؤالء ّ
ّ
يعني ببساطة أنه ليس هناك نموذج وحيد ،وأن
الساحة مفتوحة ل��ب��روز ن��م��اذج أخ���رى .وينسى
ّ
هؤالء أن النموذج اإليراني لم ينجح في تصدير
ث��ورت��ه إل���ى ب�ل�اد ال��ع��ال��م ،واك��ت��ف��ي ب��ب��س��ط تأثير
إيران السياسي القومي ،والدفاع عن مصالحها
ّ
ب��ك��ل وس��ائ��ل ال��ق��وة ال��ن��اع��م��ة وال��خ��ش��ن��ة .ك��م��ا أن
ال���ن���م���وذج ذاك ي��ن��ش��ر امل���ذه���ب ال��ش��ي��ع��ي اإلث��ن��ي
عشري الجعفري في األوس��اط الشيعية كما في
األوس��اط السنية ،وهو فخور ومشغول بحماية
مشروعه النووي ،لدخول عالم املعرفة النووية،
ً
م���ؤج�ل�ا ام���ت�ل�اك ال���س�ل�اح ال����ن����ووي ،وم���رك���زًا على
استخدام الطاقة النووية في املجاالت السلمية.
يريد املروجون للنموذج التركي تحقيق أهداف
سياسية ،في مقدمتها:
 )1ف���رض علمانية إق��ص��ائ��ي��ة بغيضة ،وربطها
ّ
بالديموقراطية تعسفًا وجبرًا ،بدعوى أن نجاح
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ف���ي ت��رك��ي��ا ارت���ب���ط ب��ال��ع��ل��م��ان��ي��ة.
ّ
وينسى هؤالء أن الديموقراطية التركية تصحح
ّ
أخ����ط����اء ه����ا ،وأن ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ال���ت���رك���ي���ة ت��ت��راج��ع
ّ
بالتطبيق السليم للديموقراطية ،وأن الفطرة
النقية للشعب التركي ظهرت خالل العقد األخير،
ول���وال ال��ت��راث الثقيل ،لعقود سبعة أو ثمانية،
لتخلصت تركيا من العبء العلماني.
 )2إعطاء دور سياسي للجيش لحماية النظام
ال���س���ي���اس���ي ال���دي���م���وق���راط���ي ف����ي ال����واج����ه����ة ،وف���ي
ال��ح��ق��ي��ق��ة ل��ح��م��اي��ة ال��ع��ل��م��ان��ي�ين أو األق���ل���ي���ات أو
املصالح الخارجية.
ّ
وال ي���درك ه���ؤالء أن ذل��ك أص��ب��ح م��ن ال��ت��اري��خ في
ّ
تركيا ،وأن التطبيق الديموقراطي يقلص اآلن
دور الجيش ،ودور املحكمة الدستورية العليا،
خ��اص��ة ف���ي ف���رض اإلق���ص���اء وال���ع���زل ال��س��ي��اس��ي،
ويعلي من دور الشعب الذي فرض على األحزاب
ال��س��ي��اس��ي��ة أن ت��ت��واف��ق ع��ل��ى ال��دس��ت��ور ال��ج��دي��د،

إلنهاء عقود من سيطرة الجيش .ويريد الغرب
الترويج للنموذج التركي لتحقيق أهداف معينة:
 )1ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ع�لاق��ات امل��ت��م��ي��زة م���ع ال��ع��دو
الصهيوني ،سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا.
تلك التي ورثتها حكومة «العدالة والتنمية» من
العهود والحكومات السابقة عليها ف��ي تركيا.
ّ
وي��ن��س��ى ال��غ��رب أن ت��ل��ك ال��ع�لاق��ات امل��ت��م��ي��زة تمر
ّ
ب��أزم��ة ح���ادة ق��د ت���ؤدي إل��ى ت��ح��ول استراتيجي،
وقد تؤدي إلى هدنة طويلة في الصراع مع العدو
الصهيوني.
ً
 )2التركيز على البعد االقتصادي مدخال للتنمية
السياسية واالجتماعية والثقافية ،وإلحاق هذا
النمو االق��ت��ص��ادي ب��االق��ت��ص��اد ال��غ��رب��ي ،باتباع
آليات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وي��ت��غ��اف��ل ه����ؤالء ع���ن ن���م���اذج ت��ن��م��ي��ة اق��ت��ص��ادي��ة
ن��اج��ح��ة ف��ي بل��اد أخ����رى ،ك���ان ه��دف��ه��ا االس��ت��ق�لال
ورف��ض التبعية ،كماليزيا وال��ب��رازي��ل وفنزويال
وال��ص�ين ،م��ع التعامل م��ع االقتصاد الغربي من
موقع الندية.
ف���ي امل���ق���اب���ل ،ي����رى اإلس�ل�ام���ي���ون ال���ع���رب ج��وان��ب
أخرى مضيئة في النموذج التركي:
ً ّ
أوال إن ال��ط��ري��ق ال��س��ل��م��ي ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق اإلس�لام��ي
ّ
هو النموذج الوحيد القابل للبقاء ،وإن الطرق
األخ�������رى م�����س�����دودة ،أي االن����ق��ل�اب����ات ال��ع��س��ك��ري��ة
وح������روب ال���ع���ص���اب���ات إلن���ه���اك ال��ن��ظ��م امل��س��ت��ب��دة
واس���ت���دع���اء األج���ان���ب وال����ق����وات األج��ن��ب��ي��ة ل��ط��رد
الطاغية والتمرد املسلح.
ّ
ث���ان���ي���ًا ،إن ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���دي���م���وق���راط���ي ق�����ادر على
ّ
الديموقراطي
بنفسه ،وإن املسار
ّ
تصحيح نفسهً ّ
قد يكون طويال ،لكنه آمن ،قد يتعثر ولكنه يقوم
من جديد ليواصل املسيرة ويحقق األهداف.
ّ
ث��ال��ث��ًا ،إن تحقيق ح��اج��ات ال��ن��اس االق��ت��ص��ادي��ة
ّ
ّ
أولوية ملحة ،وإن تمثيل كافة الشعب ضروري،
وال���خ���روج م���ن ال��ب��ع��د اإلي��دي��ول��وج��ي إل���ى البعد
التطبيقي مهم ،وال��ح��زب املنفتح على الجميع،
امل��ت��ن��اف��س م���ع ال��ج��م��ي��ع وف����ق ق���واع���د ال��دس��ت��ور
وال���ق���ان���ون وي��ق��ي��م ع�ل�اق���ات خ���ارج���ي���ة م���ت���وازن���ة،
يمكن أن يقود دول��ة في حجم تركيا وسط عالم
مليء بالعواصف واألن����واء ،رغ��م امل��ي��راث الثقيل
والعوائق والعقبات.
ّ
راب�����ع�����ًا ،إن ال���س���ي���اس���ة ال���داخ���ل���ي���ة م���ق���دم���ة ع��ل��ى
ّ
السياسات الخارجية ،وإن دولة قوية متماسكة
دي���م���وق���راط���ي���ة ي��م��ك��ن أن ت��ل��ع��ب دورًا خ��ارج��ي��ًا
وإق���ل���ي���م���ي���ًا م������ؤث������رًا ،وال����ق����ف����ز إل�������ى ال���ط���م���وح���ات
ّ
الخارجية قد يكون مدمرًا لكل اآلم��ال واألح�لام،
ويكفي تصغير املشاكل مع دول الجوار والسعي
الجاد إلى دور يليق بمكانة الدولة ،وينطلق من
قوتها الداخلية.
ّ
خامسًا ،إن الشعب ال يمكن أن يعطي لحزب ما،
مهما كانت نجاحاته ،تفويضًا على بياض بفعل
ّ
ما يريد ،ولو كان كتابة دستور جديد .لذلك ،فإن
على الحركات اإلسالمية أن تمزج بني نشاطها
الحزبي السياسي ونشاطها الدعوي املجتمعي،
في منظومة متكاملة تحقق لها التأييد الشعبي
الواسع.
ّ
س���ادس���ًا ،إن ال��ت��ع��ام��ل م��ع رج���ال امل���ال واألع���م���ال،
وال����ق����ض����اء ع���ل���ى ال���ف���س���اد وت���ح���ق���ي���ق ال��ش��ف��اف��ي��ة
وال���ت���ن���اف���س���ي���ة ،ووض��������ع ال����ض����واب����ط ال���ص���ارم���ة
وت��ن��ش��ي��ط االدخ������ار واالس��ت��ث��م��ار ،ك���ل ذل���ك كفيل
بتقوية الدولة التركية ،عن طريق اقتصاد قوي
ينعكس ايجابيًا على امل��واط��ن�ين ،وه��و الطريق
لكسب تأييدهم واستمراره.
ّ ّ
س���اب���ع���ًا ،إن ح�����ل امل���ش���اك���ل ال���ع���ال���ق���ة وامل�����وروث�����ة
ً
الداخلية ،يأخذ وقتًا ط��وي�لا ،كاملسألة الكردية
واإلق���ل���ي���م���ي���ة ال���ع���ل���وي���ة ،وال����ح����ج����اب ،ب��ي��ن��م��ا ك���ان
التفاهم حول القضايا الخارجية أسهل.
أما تركيا الدور ،فهذا ما ال يمكن إنكاره .فتركيا
ت��ت��م��دد ف��ي ال���ف���راغ ال��ع��رب��ي ،ب��س��ب��ب ب����روز ال���دور
اإليراني من جهة ،وغياب ال��دور املصري وتردد
ال���دور ال��س��ع��ودي ،وع���دم ق��درت��ه بسبب نموذجه
ال���خ���اص ،وع�لاق��ت��ه ال��خ��اص��ة ب���ال���خ���ارج .ع��ن��دم��ا
ي���زده���ر ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ،وي��ح�ين ق��ط��اف ث��م��اره،
ً
سنرى توازنًا جديدًا وتكامال بني األدوار املختلفة:
امل��ص��ري ال��ص��اع��د ،ال��س��ع��ودي ال��ح��اس��م ،ال��س��وري
املنتظر ،أو يمكن إدماج الدور اإليراني ،إذا رغبت
إي��ران ،لتكون املنطقة العربية واإلسالمية حلمًا
حقيقيًا لالزدهار االقتصادي ،والتكامل املعرفي
والتجاري ،والتطبيق الديموقراطي .وبالتالي،
ّ
ت��ع��ط��ي امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ع��ال��م ك��ل��ه ن��م��وذج��ًا ح��ض��اري��ًا
يضيف إلى النماذج الحضارية التي توالت من
الشرق وال��غ��رب والجنوب ،لنعيش عالم «ح��وار
ال��ح��ض��ارات» ،ال «ص���دام ال��ح��ض��ارات» .وحينها،
سينزوي العدو الصهيوني في ركن من املنطقة،
ح��ت��ى ي�����زول ت��ل��ق��ائ��ي��ًا ،وي��ن��ت��ه��ي دون ح�����روب أو
صراعات أو إراقة دماء.
* قيادي في جماعة اإلخوان املسلمني في مصر

