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بورتريه

ّ
تركيا بال نجم الدين أربكان :اإلسالميون ليسوا يتامى
انتهت املعاناة السياسية والصحية ّلرمز اإلسالم
السياسي التركي نجم الدين أربكان .توفي الرجل تاركًا خلفه
مسيرة سياسية حافلة بالهزائم أكثر منها باإلنجازات.
صحيح أنه كسر املمنوعات أمام التيارات اإلسالمية
السياسية التي خلفته ،إال أنه لم يستطع الوصول إال إلى
النهاية املأسوية .رحل أربكان وترك الساحة لتالمذته
السابقني الذين يحققون اليوم ما عجز عنه طوال عقود

أرنست خوري
رحل رمز اإلسالم السياسي التركي من
دون منازع ،نجم الدين أربكان ،أمس،
تاركًا خلفه وضعًا إسالميًا ممتازًا ّ في
بالده ،وأقوى بكثير من ذلك الذي نظمه
الراحل في أحزابه الخمسة على مدى
 4عقود .اختار «الخوجا» ،صاحب الـ
ّ
عشية
 85عامًا ،موعدًا الفتًا للرحيل،
ال���ذك���رى ال����ـ  14ل���ـ«االن���ق�ل�اب األبيض»
ّ
الذي نظمه الجيش ضده في  28شباط
���ذا التوقيت
 .1997وك���أن���ه رح���ل ف���ي ه ُّ
ألن����ه ل���م ي��ك��ن راغ���ب���ًا ف���ي ت���ذك���ر اإلذالل
الذي لحق به في ذلك اليوم ،وفي األيام
واألشهر والسنوات التي تلته ،والتي
أوصلته إلى أن يكون محكومًا بسرقة
أشهر أحزابه« ،الرفاه».
أرب��ك��ان ،ال���ذي ظ��ل ل��س��ن��وات أب���رز رجل
سياسي إسالمي في العالم ،انتهى به
األمر إلى أن يكون زعيمًا لحزب أقل من
صغير ،هو «السعادة» ،مع نائب واحد
ف��ي ال��ب��رمل��ان ّم��ن أص��ل  ،550ف��ي مقابل
ت�لام��ذة ان��ش��ق��وا عنه ّ
وأس��س��وا حزبهم
«العدالة والتنمية» ،ويحكمون اليوم
مع  334نائبًا.
رحل أربكان بصمت في مستشفى في
أنقرة ،وتحديدًا عند الساعة  11:40قبل
ظهر أم��س بعد نقص ح��اد بالتنفس.
رحيل لم يكن مفاجئًا ،إذ كان يرقد في
املستشفى منذ نحو شهرين .وبذلك،
ت�����ك�����ون ش���خ���ص���ي���ة ت����رك����ي����ة تاريخية
جديدة قد ماتت ميتة ربها ،تمامًا مثل
مصطفى كمال وعصمت إينونو .في
�����ؤالء ،ع���دن���ان م��ن��دري��س ،أول
م��ق��اب��ل ه َ
زع��ي��م منتخب ف��ي ال��ب�لاد ،م��ات شنقًا.
ن��ج��م ال��ث��م��ان��ًي��ن��ي��ات ،ت���ورغ���وت أوزال،
م���ات اغ��ت��ي��اال ع��ل��ى األرج����ح ف��ي .1993
ِّ
مجسد
اغتيال يليق بصفته أن��ه ك��ان

ال���خ���ط ال��ع��ل��م��ان��ي ال��ح��ق��ي��ق��ي ال������ذي ال
يشبه النسخة األتاتوركية ،من ناحية
االن���ف���ت���اح ع���ل���ى ال����ت����ي����ارات اإلسالمية
ّ
القريبة ،وهو ّأول رئيس تركي يؤدي
مناسك الحج.
ّأم�������ا ال�����ي�����وم ،ف��ي��ب��ق��ى ه����ن����اك  3أسماء
ّ
تاريخية ،أصحابها أحياء :رمز حقبة
ال���ن���ص���ف ال����ث����ان����ي م�����ن الثمانينيات
وال���ت���س���ع���ي���ن���ي���ات ،ع���ب���د ال���ل���ه أوجالن،
ال���������ذي ي���ع���ي���ش وض�����ع�����ًا ص���ح���ي���ًا غير
م���ري���ح ف���ي س��ج��ن��ه االن����ف����رادي ّ
املؤبد،
إضافة إلى الداعية اإلسالمي فتح الله
غ��ول��ن امل��غ��ت��رب ف��ي ال���والي���ات املتحدة،
و«النجم» رجب طيب أردوغان طبعًا.
الساسة
أرب�����ك�����ان ب����اخ����ت���� ًص����ار ،أك����ث����ر
َ ً
مباشرة
��م
اإلس�لام��ي�ين ج����رأة ،وأك��ث��ره
ّ
ف���ي ت��ع��اط��ي��ه م���ع إس�ل�ام ّ���ي���ت���ه .ظ����ل في
أبرز
س���ب���ع���ي���ن���ي���ات ال������ق������رن امل������اض������ي ً
رج�������ل ت����رك����ي ع����ل����ى اإلط�����ل�����اق ،حامال
اخ��ت��راع��ات��ه ف��ي ال��ه��ن��دس��ة امليكانيكية
ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا ف���ي أمل���ان���ي���ا ،إل����ى تركيا،
مقبرة «اخ��ت��راع��ات��ه» السياسية .فتلك
السياسة كانت بالنسبة إليه أصعب
ب��ك��ث��ي��ر م���ن االخ���ت���راع���ات ال��ع��ل��م��ي��ة .في
أملانياّ ،
حصل الدكتوراه في الهندسة
ّ
امليكانيكية ،وسجل اسمه على براءة
اختراع إحدى أشهر الدبابات األملانية
ف��ي « 1965ل��ي��وب��ارد  .»1ومل ً���ا ع���اد إلى
بالده أستاذًا جامعيًا ورجال سياسيًا
في حزب سليمان ديميريل «العدالة»،
ق���ب���ل ت���أس���ي���س أح�����زاب�����ه ال���خ���م���س���ة في

ّ
م��ا ب��ع��د ،أص ّ���ر ع��ل��ى أن���ه ل��ل��وص��ول إلى
األه��داف السياسية ب��اب واح��د ُي َ
طرق:
امل��ج��اه��رة ب��امل��وق��ف م��ه��م��ا ك���ان الثمن.
ه�����ك�����ذا ،أخ������ذ ع���ل���ي���ه ت��ل�ام����ذت����ه ،حكام
ال��ي��وم ،م��ن رج��ب طيب أردوغ���ان وعبد
ال��ل��ه غ���ول واآلخ����ري����ن ،م��ح��اف��ظ��ت��ه على
خ��ط��اب واح���د منذ  1970حتى وفاته،
وه��و م��ا ك��ان سببًا لفشله السياسي:
ال البراغماتية كان ّ
يحبها ،وال مراعاة
ضرورات املرحلة والحصار العلماني ـ ـ
العسكري ضد التيارات اإلسالمية كان
يعني له شيئًا ،تمامًا بعكس أردوغان
ورفاقه.
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ِ
أرب��ك��ان وأردوغ����ان ،استحضار الفارق
اإلسالمية
ال���ج���وه���ري ب�ي�ن ال���ت���ي���ارات
ّ
في كل من مصر والجزائر :فمثلما أن
ّ
املصريني يضعون
«اإلخوان املسلمني»
نصب أعينهم ه��دف أسلمة املجتمع،
ّ
الجزائريون
ب���ي���ن���م���ا «إخ������وان������ه������م»
اس���ت���ه���دف ّ���وا أس��ل��م��ة ال����دول����ة مباشرة،
ه��ك��ذا ،ف���إن أرب��ك��ان أراد إع����ادة الهوية
اإلسالمية إلى الدولة مباشرة ،بينما
رأى أردوغ��������ان أن ال��وس��ي��ل��ة الفضلى
إلع������ادة االع���ت���ب���ار ل��ل��م��س��ل��م�ين األتراك
ول��ح��ق��وق��ه��م ه����ي ع���ب���ر إع�������ادة الهوية
اإلسالمية للمجتمع.
ّ
ألربكان،
���ي
م
االس�ل�ا
ول��ك��ث��رة ال���ت���ش���دد
ّ
ي�����رف�����ض ب����ع����ض األت�������������راك م����ق����ول����ة أن
«العدالة والتنمية» هو حزب إسالمي،
على قاعدة أن أح��زاب أرب��ك��ان (النظام
الوطني ،ثم السالمة الوطني ،والرفاه
هي
وال���ف���ض���ي���ل���ة وأخ����ي����رًا ال����س����ع����ادة)ّ ،
األح���زاب اإلس�لام��ي��ة «الحقيقية» .لكن

ُّ
ُّ
التشدد ش��يء ،و«ص���رف» ه��ذا التشدد
ف��ي اإلن���ج���ازات السياسية ش���يء آخر؛
ه���ك���ذا ،أم���ك���ن ق������راءة االن���ت���ق���اد األقسى
بحقه في صحيفة «توداي زمان» التي
عنه ،في ما يشبه النعي ،أمس،
كتبت َ
أن���ه «ي���ؤخ���ذ ع��ل��ي��ه اس��ت��س�لام��ه بسرعة
قياسية واستقالته إث��ر نشر الجيش
دب���اب���ات���ه ف���ي ال����ش����وارع ف���ي  28شباط
.»1997
ول�������دى امل����داف����ع��ي�ن ع�����ن ج�������رأة أربكان
اإلس����ل���ام��������ي ،وع��������ن أح����ق����ي����ت����ه بصفة
التركي األبرز على اإلطالق،
اإلسالمي
ّ
الكثير من األدلة ،وهو الذي أدخل أول
ام������رأة م��ح��ج��ب��ة إل����ى ال���ب���رمل���ان التركي
ف���ي  ،1999وه����و م���ا ي��م��ن��ع��ه الدستور
والقانون التركيان.
كسرت مواقفه جميع الخطوط الحمراء
لجمهورية مصطفى كمال :ـ ـ إسرائيل
ع ّ
��دوة املسلمني .ـ ـ العلمانية أداة لقمع
اإلسالم واملسلمني .ـ ـ االتحاد األوروبي
ناد مسيحي وقيمه مسيحية مناقضة
ٍ
لقيم املسلمني .من هنا دعوته الشهيرة
إلى إقامة اتحاد للدول اإلسالمية (بدل
االت���ح���اد األوروب�������ي ال�����ذي ك����ان يصفه
ب���ـ«ال���خ���رق���ة ال���ب���ال���ي���ة») ،وم��ج��ل��س أمن
إس�لام��ي (ب��دل مجلس األم��ن الدولي)،
وعملة إسالمية ّ
موحدة (ب��دل الدوالر
أو اليورو في ما بعد) ،وصندوق نقد
إسالمي (بدل صندوق النقد الدولي) .ـ ـ
إصراره على مشروع بناء مسجد كبير
وسط ساحة «تقسيم» ،رمز إسطنبول
وع��ل��م��ان��ي��ت��ه��ا ،وه���ي ال��ت��ي ستحتضن
جثمانه غ��دًا ،رغم أن مسقط رأس��ه هو
في سينوب على البحر األسود .ـ ـ ّعدم
زيارته أي دول��ة أوروبية ،خالل توليه
منصب رئ��اس��ة الحكومة لستة أشهر
(حيث كان أول رئيس حكومة إسالمي
ف�����ي ت�����اري�����خ ال���ج���م���ه���وري���ة التركية)،
عالقاته الدولية بدول إسالمية
وحصر ّ
زارها وعزز عالقات تركيا بها ،كإيران
ومصر وماليزيا وليبيا.
وم����ن إن���ج���ازات���ه اإلس�ل�ام���ي���ة ،تسجيل
ارت��ف��اع قياسي ف��ي ع��دد معاهد «إمام
خ��ط��ي��ب» ال��دي��ن��ي��ة ف���ي ع��ه��د مشاركة
ح��زب��ه «ال��س�لام��ة ال��وط��ن��ي» ف��ي ُالحكم.
ك����ان ع����دد ه����ذه امل���ع���اه���د ،ال��ت��ي ت ِّ
خرج
األئ��م��ة 72 ،ف��ي  ،1972فوصل إل��ى ّ339
ف����ي  ،1979وذل������ك خ��ل��ال ف���ت���رة تولي

ال��رج��ل منصب نائب رئيس الحكومة
ف��ي ع��ه��دي ب��ول��ن��ت أج��اوي��د وسليمان
دي���م���ي���ري���ل .وال ي�������زال أت����ب����اع أربكان
ي�� ّت��ف��اخ��رون ح��ت��ى ال��ي��وم ب���أن زعيمهم
ع��زز من مكانة وزارة الشؤون الدينية
ورف��ع موازنتها على نحو هائل ،وأنه
ه���و َم���ن أرس����ى األرض���ي���ة ال��ت��ي تسمح
ألردوغان ورفاقه حاليًا ،بالحكم بقوة
في وجه العلمانيني والعسكر.
يكفي أتباع أربكان والحريصني على
ع��دم «سرقة أحقيته بكونه أب��رز زعيم
إسالمي» ،التذكير بأن زعيمهم ّ
تحمل

عدوة المسلمين.
إسرائيل ّ
العلمانية أداة لقمع اإلسالم.
االتحاد األوروبي خرقة بالية
مسيرته عبارة عن مواجهات
دائمة مع العلمانيين ،ففشل
حيث نجح التالمذة
ختم حياته بوصف أردوغان
وغول بأنهما «عمالء الحركة
الصهيونية» رغم وفائهما له
أش����رس ح��م��ل��ة ف���ي ت���اري���خ ت��رك��ي��ا ضد
ال��ت��ي��ارات اإلس�لام��ي��ة .حملة ط��ال��ت كل
شيء :ـ ـ حظر حزبه ،ومنعه من مزاولة
العمل السياسي ،وسجن قادته (بينهم
أردوغ���ان ،رئيس بلدية إسطنبول في
ح��ي��ن��ه��ا)ُّ ،وم��ن��ع ال��ط��ال��ب��ات املحجبات
م���ن ال��ت��ع��ل��م ف���ي ال���ج���ام���ع���ات ،وإغالق
ال��ص��ح��ف اإلس�لام��ي��ة ،وال��ت��ش��دي��د على
مضامني خطب أئمة املساجد .كل ذلك
إضافة إلى التضييق على املتخرجني
م��ن معاهد «إ ّم���ام خطيب» م��ن ناحية
منعهم من تولي وظائف حكومية...
رغم كل ذلك ،لم يصل يومًا إلى حصد
غالبية نيابية كبيرة مثلما حصل مع
والتنمية» ف��ي م��ا بعد ،وهو
«ال��ع��دال��ة
ّ
م��ا ي��رى كثر أن���ه سبب الحقد األعمى
ألربّ������ك������ان ع���ل���ى ت��ل�ام����ذت����ه السابقني:
ت��م��ك��ن ال���ت�ل�ام���ذة م���ن إن���ج���از م���ا عجز

عنه األستاذ .وفي هذا السياق ،يجمع
ّ
املتخصصون في الشأن التركي ،على
ّ
الدكتور أربكان لم يكن سوى
أن فشل ُّ
نتيجة تعنته وإص��راره على الوصول
الى أهدافه من خالل مواجهة «الدولة»
بأجهزتها كلها .فحياة ال��رج��ل كانت
ع���ب���ارة ع���ن م���واج���ه���ات م��ت��واص��ل��ة مع
حماة العلمانية ،من الجيش والقضاء
وحزب أتاتورك (الشعب الجمهوري)،
م���ن دون أن ت��ش��ه��د م��س��ي��رت��ه ع��ل��ى أي
حقبة من املهادنة.
الدكتور
��ري
ج
��
ي
���وع،
وع���ن ه���ذا امل���وض
َ
محمد نور الدين مقارنة بني سلوكي
أربكان وتلميذه أردوغان ،ليخلص إلى
أن «الفشل» ك��ان حتميًا بالنسبة إلى
أرب���ك���ان ،وال��ن��ج��اح طبيعيًا ألردوغان
ال���ذي ب��دأ مسيرته السياسية بتشدد
ي���ت���ج���اوز أرب�����ك�����ان ب�����أش�����واط ،ق���ب���ل أن
لاللتفاف ال
يفهم أن ال��ن��ج��اح مكتوب
ُّ
للمواجهة ،وللبراغماتية ال للتصلب.

البدايات
ب����دأ أرب����ك����ان ،اإلس��ل�ام����ي النقشبندي
الهوى ،حياته السياسية الفعلية عام
 1969بفوزه ًبمنصب نيابي عن مدينة
قونية مستقال ،بعد انشقاقه عن حزب
ديميريل« ،العدالة» .ولم يكن مر وقت
طويل على عودته من أملانيا ،حني جمع
ك���ل ق��ن��اع��ات��ه ال��س��ي��اس��ي��ة (اإلسالمية)
و«ن��ظ��ري��ات��ه» االق��ت��ص��ادي��ة (التنموية
ال��ت��ص��ن��ي��ع��ي��ة ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة) ف���ي ّ
كتيبه
الشهير ال��ذي نشره في  1969بعنوان
«م��ي��ل��ي غ��وري��ش» (ال��ن��ظ��رة الوطنية).
وس��رع��ان م��ا ت��ح ّ��ول «م��ي��ل��ي غوريش»
من عنوان ّ
كتيب إلى اسم ألكبر جمعية
ّ
مثلت وال ت��زال أت��راك أوروب��ا ،إذ كانت
تضم في  2005نحو  87ألف عضو50 ،
ألفًا منهم في أملانيا وحدها.
أب���رز م��ا يميز إس�لام��ه أن���ه يجمع بني
التحديث االقتصادي والقيم األخالقية
والتقليدية اإلسالمية املحافظة .حاول
ت��رج��م��ة «ن��ظ��ري��ت��ه» ب����أول أح���زاب���ه عام
« ،1970النظام الوطني» ،الذي لم يعش
أك���ث���ر م���ن ع����ام واح�����د ،إذ ُح���ظ���ر فهرب
م ّ
��ؤس��س��ه م��ن ال��ب�لاد ،ليعود ف��ي 1972
ّ
وي���ؤس���س «ال��س�لام��ة ال���وط���ن���ي» .فاجأ
ال��ج��م��ي��ع ب��ن��ي��ل ح���زب���ه ف���ي انتخابات
 8.11 ،1973ف���ي امل���ئ���ة م���ن األصوات،
م���ا أج��ب��ر «ال��ش��ع��ب ال��ج��م��ه��وري» على
التحالف معه في  ،1974ونيل أربكان
م����ن����ص����ب ن�����ائ�����ب ل����رئ����ي����س الحكومة
(أج�����اوي�����د) ف����ي ح��ي��ن��ه��ا .وب���ع���ده���ا في
ع���ام���ي  1975و 1977ت���ك���رر األم�����ر مع
ديميريل.
ّ
ظل الرجل يصارع العسكر في ما يشبه
معارك كر وفر وحظرًا مستمرًا ألحزابه،
إل�����ى أن ح����ان����ت ن���ه���اي���ت���ه السياسية:
االنقالب األبيض عليه الذي لم يشهد
العالم له نظيرًا ربما ،وهو ما تعكسه
األدب���ي���ات ال��غ��رب��ي��ة ب��وص��ف��ه أن���ه «post
 .»modern coup ّ detatنهاية مأسوية
بما أن نجمه أفل بالكامل رغم بقاء آخر
أحزابه (السعادة) على قيد الحياة.
ّ
يتحمل الرجل الثمانيني أن ينجح
لم
ت�ل�ام���ذت���ه ب���م���ا ف���ش���ل ف���ي���ه ه�����و ،فختم
ح��ي��ات��ه ب��ت��ص��ن��ي��ف��ه��م ،أردوغ������ان وغول
ت��ح��دي��دًا ،وحزبهما ،ف��ي خانة «عمالء
الحركة الصهيونية» .ورغ��م ذل��ك ،ظل
األب��ن��اء أوف��ي��اء ألستاذهم السابق :في
أيلول  ،2008أصدر الرئيس غول عفوًا
رئ��اس��ي��ًا خ���اص���ًا ع���ن أرب���ك���ان املحكوم
باإلقامة الجبرية بسبب تهمة سرقة
مليون دوالر من أموال حزبه «الرفاه»،
إثر حظره قانونيًا .أما أردوغ��ان ،ففي
ك��ل م���رة ك���ان ُي��س��أل ف��ي��ه��ا ع��ن املواقف
ال��ع��دائ��ي��ة ألرب��ك��ان ض���ده وض���د رفاقه،
ظ���ل ي���رف���ض ال��ت��ع��ل��ي��ق ب����أي ك��ل��م��ة ضد
الروحي.
املعلم واألب ّ ّ
أغ�����ل�����ب ال������ظ������ن أن أردوغ���������������ان وغول
س��ي��ح��ض��ران م���راس���م دف����ن أرب���ك���ان في
إسطنبول غدًا ،وقد يتمتمان ضمنًا ما
مفاده :ال تحزن ،فالحركة اإلسالمية لم
تمت من بعدك.

