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عربيات ودوليات

تشكل الكتب الفكرية والسياسية التي تصدر في الوايات امتحدة
ااميركية واح��دة من اهم الواجهات التي تسمح بمراقبة ااتجاهات
السياسية وال�ف�ك��ري��ة والفلسفية ال�س��ائ��دة دول �ي��ا ،وغ��ال�ب��ا م��ا تكون
تفسيرا موسعا ومعمقا لتطورات ااوضاع في مختلف انحاء العالم
وفي الشرق ااوسط خصوصا .وفي هذه الصفحة تنشر «النهار»

مابين السطور  ..قراءات أميركية

بالتعاون مع امركز العربي اأميركي للترجمة واأب�ح��اث واإع��ام
(آك� ��ت) اس �ت �ع��راض��ا أه ��م ال�ك�ت��ب ال� �ص ��ادرة ع��ن ك �ب��رى دور النشر
اأميركية ،والجامعات ومراكز الفكر والرأي في الوايات امتحدة حول

العالم العربي ومنطقة الشرق اأوس��ط في جميع ام�ج��اات الفكرية
والسياسية وااقتصادية والثقافية.
وترصد أيضا الكتب والدراسات اأميركية التي تصدر حول اإسام

وال �ن �ف��ط وص� ��راع ال �ح �ض��ارات وال �س �ي��اس��ات اأم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال�ش��رق
اأوسط .وتلك التي تقدم فهما للقارئ العربي للسياسات اأميركية،
وم�ح��ددات السياسة اأميركية تجاه العالم العربي ومنطقة الشرق
اأوسط.

منع الديموقراطية :سياسة التحالف ما بن الوايات امتحدة ومصر
بقلم جيسون براونلي

اي� � � ��زال ك� �ت ��اب ج �ي� �س ��ون ب� ��راون � �ل� ��ي ام �ع �ن��ون
«السلطوية في عصر الديموقراطية» والصادر
ً
في نهاية عام ُ 2007محتا للمرتبة اأولى لدى
الباحثن واأكاديمين امهتمن بثورات الشرق
اأوس ��ط ،فهو أول��ى اإص� ��دارات ال�ت��ي تناولت
كيفية تخفي بعض اأنظمة ااستبدادية في
زي الديموقراطيات من خال إجراء انتخابات
وه �م �ي��ة ،وه ��و م ��ا س��اع��د ع �ل��ى اس �ت �م��رار ه��ذه
اأن �ظ �م��ة ل �ع �ق��ود م ��ن ال ��زم ��ن م ��ن أم �ث �ل��ة م�ص��ر
وماليزيا تحت شعار تعزيز الديموقراطية.
ُ
وي��ؤك��د ب��راون �ل��ي ع�ل��ى أن ه��ذه اأن�ظ�م��ة ادع��ت
الديموقراطية الظاهرة بينما هي في حقيقة
اأمر كانت تعرقل مسار اانتقال الديموقراطي
الحقيقي للسلطة وتؤسس للحكم ااستبدادي
بنخبته امتواجدة آنذاك على الساحة ،محاولةٍ
م�ق��اوم��ة التغيير بكل ال�ط��رق اممكنة وه��و ما
أطلق عليه براونلي «اموجة الثالثة من التحول
الديموقراطي».
ُ
وفي خضم الجدل امثار حاليً تعثرت مسيرات
التقدم الديموقراطي ف��ي دول الربيع العربي
وب �خ��اص��ة ال �ت �ج��رب �ت��ان ال �ت��ون �س �ي��ة وام �ص��ري��ة
ب��اع�ت�ب��اره�م��ا ال�س��اب�ق�ت��ن ف��ي ات �خ��اذ خ �ط��وات
حقيقة ن�ح��و ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ،وب�خ��اص��ة الحالة
امصرية والتي يسيطر على امشهد السياسي
ب�ه��ا اإس��ام �ي��ن ف��ي م��واج�ه��ة م��ع ام��دن�ي��ن أو
ال�ل�ي�ب��رال�ي��ن وات� �ه ��ام ك��ل ط ��رف م�ن�ه�م��ا ل��آخ��ر
ب �م �ح��اول��ة اخ �ت �ط��اف ال� �ث ��ورة وال �ح �ص��ول على
م �س��ان��دة وم �ب��ارك��ة ال ��دول ��ة اأك �ب ��ر ف ��ي ال�ع��ال��م
«ال� ��واي� ��ات ام �ت �ح��دة» ل �خ��دم��ة م�ص��ال�ح�ه��ا في
امنطقة.
ُيطل علينا جيسون براونلي بكتابه الجديد
«منع الديموقراطية :سياسة التحالف ما بن
الوايات امتحدة ومصر» ٌمعتمدً فيه على جمع
العديد من اأدلة اأرشيفية والوصول لجميع
ام �ص��ادر ام�ت��اح��ة ع��ن ع��اق��ة ال��واي��ات امتحدة
ومصر ومنها «ويكليكس» ،وكذا إجراء العديد
م��ن ام �ق��اب��ات م��ع ص��ان �ع��ي ال �ق ��رار ف��ي ك��ل من
الوايات امتحدة ومصر ،للوقوف على حقيقة
ال��وض��ع ال��راه��ن ف��ي م�ص��ر ب��اع�ت�ب��اره��ا حليف
استراتيجي للوايات امتحدة وكيف أعاق هذا
التحالف مسيرة التحول الديموقراطي لعقود
من الزمن وعزز من الحكم ااستبدادي بها.

امواءمة السياسية للجيواستراتيجية
اأميركية قبل  25يناير

ي��رص��د ب��راون �ل��ي ف ��ي ال �ج ��زء اأول م ��ن ك�ت��اب��ه
العاقة بن البلدين على مدى العقود اماضية،
ب��داي��ة م��ن ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى م�ع��اه��دة ال �س��ام بن
مصر وإسرائيل ،م��رورً ب��أن القاهرة أصبحت
أح ��د ال�ح�ل�ف��اء ااس�ت��رات�ي�ج�ي��ن ل��واش�ن�ط��ن في
ام �ن �ط �ق��ة ف ��ي أع� �ق ��اب ه ��ذه ام� �ع ��اه ��دة ،وان �ت �ه��اء
ب�م��ام��ح ال�ع��اق��ة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��اض��ر وبشكل
أكثر دقة حتى قيام ث��ورة الخامس والعشرين
م � ��ن ي� �ن ��اي ��ر  2011ون� �ج ��اح� �ه ��ا ف � ��ي اإط� ��اح� ��ة
ب��ال��رئ �ي��س ال� �س ��اب ��ق ح �س �ن��ي م � �ب� ��ارك .وي��ؤك��د
ب ��راون �ل ��ي ع �ل��ى أن ت �ع��زي��ز واش �ن �ط��ن ل�ل�ق�ي��ادة
امصرية تمركز ب��اأس��اس على ثاثة مجاات

رئيسة هي :الدفاع الوطني ،استقرار ااقتصاد
الكلي ،والقمع الداخلي.
ف�م�ن��ذ ت��وق�ي��ع م �ع��اه��دة ال �س��ام ع�ل��ى ام�س�ت��وى
ال��رس �م��ي ب ��ن م �ص��ر وإس ��رائ� �ي ��ل ،وق� ��د تسنى
للقاهرة الحصول على الكثير م��ن امساعدات
ُ
م�ن��ذ ع ��ام  1979وال �ت��ي ت �ق��در ب�ن�ح��و  60مليار
دوار أم �ي��رك��ي ف��ي ش �ك��ل م �س��اع��دات م�ب��اش��رة
وغ �ي��ر م �ب��اش��رة ،وت�م�ث��ل ال �ه��دف اأس��اس��ي من
هذه امساعدات والغير ُمعلن في تأمن مصالح
ال � ��واي � ��ات ام� �ت �ح ��دة ال��رئ �ي �س �ي��ة ف� ��ي ام �ن �ط �ق��ة،
ال �ح �ف��اظ ع� ُل��ى أم ��ن إس��رائ �ي��ل ،وإق��ام��ة ع��اق��ات
قوية م��ع امنتجن للنفط ف��ي منطقة الخليج،
وهو ما أطلق عليه براونلي «امواءمة امصرية
للجيواستراتيجية اأميركية في امنطقة».
وف��ي امقابل قدمت ال��واي��ات امتحدة للقاهرة
العديد م��ن ام�س��اع��دات ب��داي��ة م��ن امساعدة في
مكافحة اإرهاب اإسامي ،مرورً بتقوية أسس
ال�ن�ظ��ام ال�ق��ائ��م وال�ع�م��ل ع�ل��ى إب�ق��ائ��ه باعتباره
نظام ديموقراطي يحاول الحفاظ على حقوق
اإن�س��ان .وه��و ال��ذي لم يكن في حقيقته سوى
نظام استبدادي يرتدي زى الديموقراطية «من
خال هيمنة النخبة الحاكمة وسيطرتها على
مقاليد الحكم السياسية وااقتصادية».
وي ��ؤك ��د ب ��راون� �ل ��ي ف ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ع �ل��ى أن
ال��واي��ات امتحدة ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ت�ن��ادي فيه
ب � �ض� ��رورة إرس� � ��اء ق �ي��م ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وق �ي��م
ح�م��اي��ة ح�ق��وق اإن �س��ان ،ف��إن�ه��ا ا ت�ت��وان��ى عن
ال �ت��ذرع ب�ه��ذه ام�ث��ال�ي��ات واس�ت�خ��دام�ه��ا كستار
بما يحقق مصالحها ااستراتيجية ومصالح
ح �ل �ي �ف �ت �ه��ا إس� ��رائ � �ي� ��ل ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ص��ال �ح �ه��ا
ااس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ف��ي ام�ن�ط�ق��ة ح �ت��ى وإن ق��ام��ت
بتلفيق ال��واق��ع ورب�م��ا أحيانً حقائق اماضي
وام �س �ت �ق �ب��ل ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ص��ال �ح �ه��ا.ف �خ �ط��اب �ه��ا
ال��دائ��م عن نشر الديموقراطية وإرس��اء حقوق
اإن�س��ان ،ا يتطابق دائمً مع أعمالها ،وإنما
تطويعه بحسب ال �ه��دف الحقيقي ورائ��ه
ي�ت��م
ُ
ً
ول�ي��س ب��ام�ع�ل��ن ل�ل�ك��اف��ة .ي�ق��دم ب��راون�ل��ي م�ث��اا
على ذل��ك م��ن واق��ع السنوات اأخ�ي��رة ف��ي حكم
م �ب��ارك إب ��ان ال �ع��دوان اإس� ُ�رائ�ي�ل��ي ع�ل��ى قطاع
غ��زة ف��ي يناير  2009فيما أط�ل��ق عليه «عملية
الرصاص امصبوب» والذي شهدت القاهرة في
أعقابه حركة مظاهرات واسعة ام��دى نظمتها
حركة كفاية (الحركة امصرية من أجل التغيير)
والتي يصفها براونلي ببزوغ نجم امعارضة
الحقيقية لنظام مبارك وسياسته مع الوايات
ام�ت�ح��دة اأم�ي��رك�ي��ة وال �ت��ي ب��دراس�ت�ه��ا توصل
إل��ى م��ا تبغيه امعارضة ف��ي مصر (م��ن إرس��اء
قيم التحول الديموقراطي الحقيقي ،وحماية
ح� �ق ��وق اإن� � �س � ��ان ،اس � �ت � �ع ��ادة م �ص ��ر ل ��دوره ��ا
ومكانتها اإقليمية في الوساطة لحل الوضع
امتفاقم إزاء القضية الفلسطينية) خاصة مع
انتقادهم امتزايد لسياسات مبارك الخارجية
ً
واموائمة مع الوايات امتحدة ،بدا من اتخاذ
م��وق��ف واض��ح ض��د ال �ع��دوان اإس��رائ�ي�ل��ي على
غ ��زة وم ��ا ي�م�ث�ل��ه م ��ن ان �ت �ه��اك ص��ري��ح ل�ح�ق��وق
اإن �س��ان ال �ت��ي ت �ن��ادي ب�ه��ا ال ��واي ��ات ام�ت�ح��دة.
وهو ما كان ينذر من وجهة نظر براونلي بعدم
ق��درة استمرار النظام القائم إا لفترة قصيرة
وسرعان ما سينهار مع ب��زوغ فجر امعارضة
الحقيقية على اأراضي امصرية.

تضارب السيادة الشعبية
وااستراتيجية اأميركية في أعقاب
 25يناير :2011

في أعقاب قيام ثورة  25يناير  2011ونجاحها
ف��ي إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ال �ح��اك��م ب �ق �ي��ادة ال��رئ�ي��س
السابق حسني مبارك ،أشاد الرئيس اأميركي
ب ��اراك اوب��ام��ا ب��ال�ث��ورة الشعبية ال�ت��ي أطاحت
بالرئيس مبارك وأجبرته على ُااستقالة في
 11فبراير من العام ذات��ه .ولكن امتتبع موقف
ال��واي��ات ام�ت�ح��دة م�ن��ذ ب ��زوغ ال �ش��رارة اأول��ى
ل �ل �ث��ورة ف ��ي م �ص��ر س�ي�ج��د أن �ه��ا ل ��م ت�س��ان��ده��ا
ف��ي ال�ب��داي��ة وأن تأييدها للديموقراطية جاء
متأخرً  -بحسب ب��راون�ل��ي  -والسبب ف��ي ذلك
وفقً له يرجع إلى مناهضة الوايات امتحدة
ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة الشعبية وال �س �ي��ادة الشعبية
وه ��و م��ا ي�ن��اه��ض م�ص��ال��ح ال ��واي ��ات ام�ت�ح��دة
وحليفتها إسرائيل في امنطقة.
ك��ان��ت رؤي��ة ال��واي� ُ�ات ام�ت�ح��دة آن ��ذاك تتمحور
ُح� ��ول «اان� �ت� �ق ��ال ام� �ن� �ظ ��م» ل�ل�س�ل�ط��ة إل� ��ى أح��د
ام�ق��رب��ن م��ن ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق ل�ض�م��ان الحفاظ
س�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ام�ن�ط�ق��ة.
ع�ل��ى م�ص��ال�ح�ه��ا اا ُ
وك��ان التفسير غير امعلن من جانب واشنطن
يقوم على أساس أنه في الوقت الذي يحدد فيه
ااق�ت�ص��اد ث��م اأم��ن السلوك اانتخابي للفرد
في الوايات امتحدة ،فإنه على العكس من ذلك
سيكون السلوك اانتخابي للمواطن امصري
إذا ما ُعقدت انتخابات حقيقية سيكون اأمن
على رأس أولويات هذا امواطن والتي يأتي في
مقدمتها في حالة السيادة الشعبية القضية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة خ��اص��ة وم ��ع ال ��رف ��ض ال�ش�ع�ب��ي
ل�ل�ت�ط�ب�ي��ع م ��ع إس��رائ �ي��ل وك� ��ان ال�ت�ط�ب�ي��ع على
امستوى الرسمي للدولة فقط .وه��و م��ا يهدد
أم ��ن إس��رائ �ي��ل ف ��ي ام �ن �ط �ق��ة ،وي �ع ��زز م ��ن رؤي ��ة
واشنطن بوصول أحد امقربن للنظام السابق
لسدة الحكم في القاهرة.
ف �م��ن أح ��د اح �ت �م��اات إق ��ام ��ة ان �ت �خ��اب��ات ح��رة
قدرة التيارات اإسامية على الوصول لسدة
الحكم والتحكم في مقاليد اأم��ور في الدولة
امصرية وهو ما قد ينتج عنه التحرك بمقاليد
اأم��ور ف��ي ات�ج��اه ا ت��رض��اه ال��واي��ات امتحدة
اأم �ي��رك �ي��ة وه ��و م��ا ع�ب��ر ع�ن��ه م�س��اع��د وزي ��رة
ال�خ��ارج�ي��ة اأم�ي��رك�ي��ة ل�ش�ئ��ون ال �ش��رق اأدن��ى
وجنوب آسيا إدوارد جيرجيان «أن الوايات
امتحدة لن تقبل رجل واحد ،صوت واحد ،ولو
مرة واحدة».
وي�ح�م��ل ه ��ذا ال�ت�ص��ري��ح ف��ي م�ض�م��ون��ه إش ��ارة
إل ��ى أن ال �ح��رك��ات اإس��ام �ي��ة س ��وف تستخدم
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ل��اس �ت �ي��اء ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ة ثم
إغاقها على نفسها فقط وهو ما يعتبر تحديا
خطيرً للديموقراطية الناشئة في مصر ،وعلى
صعيد الوايات امتحدة سيكون عليها التأكد
من توجيه النشاط السياسي اإسامي نحو
ال�ت�ف�ض�ي��ات ال �ت��ي ت��ري��ده��ا وال �ت��ي ي��أت��ي على
رأسها الحفاظ على مصالحها ااستراتيجية
في امنطقة.
ُ
وي �ح��ذر ب��راون �ل��ي م��ن أن ال��ن�خ��ب ع�ل��ى جانبي
ال �ع��اق��ة ام �ص��ري��ة  -اأم �ي��رك �ي��ة س ��وف ت �ح��اول
الحد من تأثير تحول مصر نحو الديموقراطية
الحقيقية ،للحفاظ على مصالح كل منهما.

سياسة امسلمن با «دولة إسامية» ..هل يصلح
«العدالة والتنمية» التركي نموذجً لإسامين العرب؟
*

بقلم أحمد كورو

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر  2012في
كلمة خال ااحتفال الخاص بمرور عشر سنوات علي وصول حزب
«ال�ع��دال��ة والتنمية» إل��ى الحكم «ل�ق��د أظ�ه��ر ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية
للجميع بأن الديموقراطية يمكن أن تعمل بشكل جيد جدً في دولة
يمثل امسلمون فيها أغلبية السكان».
وقد أكد العديد من امحللن السياسين أن النموذج التركي هو مثال
يحتذى به لكل ال��دول اإسامية كنموذج للحكم حتى أن هناك من
روج لفكرة «النموذج التركي» وعلى رأسهم هياري كلينتون وزيرة
الخارجية اأميركية السابقة  ،وكذا امفكر اإسامي طارق رمضان،
وفي استطاع أخير للرأي في القاهرة فقد رجح ما يقارب من نسبة
 44ف��ي ام �ئ��ة م��ن ام �ص��ري��ن ض� ��رورة أن ت �ح��ذو ال �ق��اه��رة ح ��ذو تركيا
وفرنسا في نظامها السياسي ،وقد سجل نفس ااستطاع  8في امئة
في دولة خليجية كبرى بينما سجل في إيران نسبة  1في امئة فقط.
ُ
ويستدل من هذه النتيجة بأن فكرة النموذج التركي تلقى قبوا في
العالم العربي ولها ص��دى كبير ف��ي التأييد ف��ي أع�ق��اب م��وج��ات ما
يسمى ب� «الربيع العربي» التي اجتاحت الدول العربية منذ ديسمبر
.2010
فقد تم اقتراح نموذج حزب العدالة والتنمية وتبنيه من قبل القوى
السياسية ف��ي ك��ل م��ن ال�غ��رب وال �ش��رق اأوس ��ط ال�ت��ي تخشى م��ن أن
يتحول اإساميون العرب إلى اإص��دار السني من الدولة اإيرانية،
وأن تتجه هذه اأنظمة نحو التعصب والسلطوية ومناهضة الغرب،
ومن ثم فقد أصبح التحدث عن النموذج التركي هو اموضوع الغالب
ع�ل��ى ام�ن��اق�ش��ات ف��ي أروق ��ة ام��ؤت �م��رات وال�ت�ح�ل�ي��ات امختلفة عاميً
وإقليميً بتبني فكرة مفادها «أن ح��زب العدالة والتنمية نجح في
ممارسة الديموقراطية السياسية الصحيحة بمختلف آلياتها دون
إقامة دولة إسامية ،وإنما دولة دستورية أعلنت أن الشريعة مصدر
للقانون» .ومن هنا كان نجاح الحزب وقبول فكرة محاكاته من جانب
اأنظمة اإسامية العربية في أعقاب موجات «الربيع العربي».
بهذه امقدمة يستهل أحمد ك��ورو الزميل الزائر في مركز بروكينغز
الدوحة واأستاذ امشارك للعلوم السياسية في جامعة واي��ة سان
دييغو ورقته التحليلية عن النموذج التركي بقيادة ح��زب العدالة
والتنمية ُمستعرضً ام�ق�ص��ود ت�ح��دي��دً ب��ال�ن�م��وذج ال�ت��رك��ي ،وم��دى
إمكانية تطبيقه في الدول اإسامية العربية ،والتحديات التي تقابل

تطبيق مثل ه��ذا ال�ن�م��وذجُ ،مستندً ف��ي ذل��ك إل��ى خبرته التحليلية
ودراس �ت��ه امتعمقة للنظام التركي وبخاصة ف��ي كتابيه السابقن:
«ال��دي �م��وق��راط �ي��ة واإس � ��ام وال�ع�ل�م��ان�ي��ة ف��ي ت��رك �ي��ا» و«ال �س �ي��اس��ات
العلمانية وال��دول��ة ت�ج��اه ال��دي��ن :ال��واي��ات ام�ت�ح��دة ،ف��رن�س��ا ،تركيا»
والحاصل على جائزة الكتاب امميز عن كتابه اأخير.
«النموذج التركي وإمكانية تطبيقه»:
عندما يثار مصطلح «النموذج» يذهب بعض امحللن واممارسن
للعبة السياسية إل��ى أنها بمثابة النسخ أو ااستنساخ للنموذج
امراد تطبيقه ،وفي هذا اإطار يوضح الكاتب أنه يجب اأخذ ببعض
النقاط في عن ااعتبار لتجنب اارتباك امفاهيمي امصاحب محاولة
تطبيق النموذج التركي ،وتتمثل هذه النقاط فيما يلي:
ً
أوا :مصطلح «النموذج» ا يعني ااستنساخ وإنما امقصود به هو
أنه من اممكن أن يكون بمثابة إلهام للدول العربية امجاورة دون أن
يستلزم ذلك االتزام به حرفيً هو نموذج ذو إطار استرشادي.
ثانيً :عندما يعتد بتجربة ما ويرى القائمون على النظام تطبيقها،
ا يعني ذل��ك تكرار التجربة بكامل خطواتها ،وإنما ااستفادة من
ام�ن�ت��ج ال�ن�ه��ائ��ي للتطبيق خ��اص��ة م��ع اخ �ت��اف ام��دخ��ات الثقافية
وااق �ت �ص��ادي��ة وااج �ت �م��اع �ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة ل�ك��ل م�ج�ت�م��ع ع��ن اآخ ��ر،
وباأخذ في ااعتبار التطبيق بطريقة امخرج النهائي سيؤدي ذلك
بالضرورة إلى التعاون ما بن اأنظمة امختلفة وتفاعلها ولن يكون
هذا بمثابة عائق أمام تطبيق التجربة.
ث��ال �ث��ً :ت�ط�ب�ي��ق ال �ن �م��وذج ا ي�ع�ن��ي ت �ص��دي��ره وإن �م��ا ان �ت �ق��ال اأف �ك��ار
وتبادلها من خ��ال القنوات امؤهلة لذلك س��واء عن طريق اأح��زاب
السياسية أو امنظمات غير الحكومية ومنظمات امجتمع امدني
ووسائل اإعام ومن ثم امقصود في هذا السياق هو التبادل الثقافي
والسياسي اأوسع والذي يمتد إلى ما أبعد من العاقات السياسية
الخارجية لأنظمة.
وت�ع�ت�ب��ر ت��رك�ي��ا ن�م��وذج��ً ف��ري��دً م��ن ن��وع��ه م��ن ح�ي��ث ش�ك��ل ال�ع��اق��ات
امدنية العسكرية في الباد وقوة تقاليدها العلمانية في الوقت ذاته،
فمؤسسة الجيش التركي تتمتع بالثقل والثقة من جانب مختلف
ال�ق��وى السياسية م��ن خ��ال الجمع م��ا ب��ن العلمانية اسميً لدولة
ومجتمع ذي أغلبية مسلمة ،وهو ما يعتبر مؤشرا على اعتدال التيار
العلماني باإضافة إلى تنامي ااتجاه نحو تطبيق مبادئ الشريعة
اإسامية وتبنيها في مناحي الحياة العامة بن أفراد الشعب ،وهو
ما يدلل على تفرد النموذج التركي مقارنة بنماذج استثنائية أخرى

مثل ال��واي��ات امتحدة وف��رن�س��ا .فالنموذج التركي يعتبر نموذجً
لإسامين في العالم العربي فهو يمثل التطبيق العملي للسياسة
التي تستند أسس ومبادئ اإس��ام ،وفي نفس الوقت التوافق مع
«العلمانية السلبية».

النموذج التركي ما بن مبادئ اإسام والتفسيرات
امتعددة للعلمانية:

ت�ع�ت�ب��ر دع ��وة رئ �ي��س ال � ��وزراء ال �ت��رك��ي أردوغ � ��ان إل ��ى دول ��ة علمانية
ف��ي ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ه��ي ال��رس��ال��ة اأك �ث��ر إث ��ارة ل�ل�ج��دل م�ن��ذ سبتمبر
 2011وال �ت��ي ب��دأه��ا ح�ي�ن��ذاك ف��ي ال�ق��اه��رة وش ��دد ف��ي أح��د ام�ق��اب��ات
ال�ت�ل�ي�ف��زي��ون�ي��ة ع�ل��ى أن «ه �ن��اك ت�ف�س�ي��رات م �ت �ع��ددة ل�ل�ع�ل�م��ان�ي��ة» من
خ ��ال ت�ع��ري��ف ح��زب��ه ل �ل��دول��ة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة «ع �ل��ى أن �ه��ا م �ح��اي��دة تجاه
جميع الجماعات الدينية» ،وأش��ار إلى إمكانية تطبيق هذا امفهوم
في امجتمع امصري ال��ذي يشهد عملية تحول ديموقراطي جذرية
فالدولة العلمانية بامفهوم التركي تضمن الحرية الدينية والعقائدية
فالدولة يجب أن تحمي حتى املحدين من مواطنيها.
وقد أشار إلى إمكانية تطبيق نفس امفهوم في كل من تونس وليبيا.
ومن أجل توضيح الصورة فإنه يجب تحديد نوعن من العلمانية،
اأول «العلمانية الحازمة» والتي تتطلب من ال��دول��ة أن تلعب دورً
نشطً في استبعاد الدين من امجال العام وجعله شأنً خاصً ومن
اأمثلة على ذلك فرنسا وامكسيك وحتى وقت قريب تونس .الثاني
«العلمانية السالبة» وال�ت��ي تتطلب تمكن ال��دول��ة م��ن القيام ب��دور
سلبي ف��ي استيعاب ال��رؤي��ة العامة للدين وم��ن أمثلة ه��ذا النموذج
الوايات امتحدة وهولندا والسنغال.
ياحظ أن ال�ن��وع اأول م��ن العلمانية ك��ان ه��و امسيطر علي تقاليد
اأم��ور في القرن اماضي وبوصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة
الحكم فقد نجحت القوات اموالية لإسام من خال الحزب وحركة
غ��ول��ن ف��ي تحريك تركيا نحو العلمانية السلبية ون�ج��اح أف��راده��ا
في اانتخابات والدفع بهم مرة أخرى إلي امجتمع امدني ووسائل
اإعام للترويج للمبدأ والعمل على تفعيله وإنجاحه.
وال ��دول ��ة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ت �ق��وم ع�ل��ى م �ح��وري��ن أس��اس �ي��ن ه �م��ا :أا تحل
امؤسسة الدينية محل امؤسسات التنفيذية والتشريعية والهيئات
القضائية للدولة ،وثانيهما أا يكون هناك دين رسمي للدولة والذي
يعتبر أول إج ��راء ح��اس��م م �ب��ادئ ال�س�ي��ادة الشعبية الديموقراطية

والتمثيل وامساءلة.
وبالنسبة لإسامين العرب فإنهم إذا ما قاموا بإحال امؤسسات
الدينية غير امنتخبة مكان السلطات التشريعية فسوف يحد هذا من
القدرة على التشريع الذي هو آلية هامة أي نظام ديموقراطي ومن
ثم إسباغ الدور الدستوري على أعمالها وهو ما يمثل ضربة كبيرة
للمبادئ اأساسية للديموقراطية.
وباانتقال الى الدول العربية يؤكد الكاتب على أن مفهوم «العلمانية»
له داات سلبية ويرجع ذلك إلى تاريخ اأنظمة ااستبدادية العربية،
ومن ثم فإنه من اممكن الترويج للنموذج وإطاق مصطلحات أخرى
عليه منها على سبيل امثال «دولة محايدة» واستخدامها كمصطلح
يحل محل اإشارات امختلفة إلى العلمانية في النصوص القانونية
ً
والدستورية بدا من التنوع بذكر أن اإسام هو الدين الرسمي للدولة
دون ذكر الشريعة كما هو الحال في تونس ،أو اإشارة إلى الشريعة
كمصدر للقانون كما هو الحال في مصر قبل  2012ومنح امؤسسة
الدينية دور تفسير الشريعة اإسامية على سبيل امثال مصر بعد
 .2012وك��ذا أن يكون للمؤسسات الدينية سلطة إلغاء التشريعات
وااع�ت��راض على امرشحن في اانتخابات مثال ذلك إي��ران .وعليه
ف��إن ال�ن�م��وذج اأف�ض��ل مصر ف��ي ال�ب��داي��ة ه��و الفهم الصحيح مفهوم
العلمانية من جهة واإسامية من جهة أخرى والتوفيق بينهما بما
يتيح لأفراد والجماعات اإسامية تعزيز آرائهم اإسامية في نظام
ديموقراطي من خال العملية التشريعية وامشاركة في امؤسسات
السياسية والقضائية وامشاركة مع امجتمع امدني وترسيخ القيم
اإسامية م��ن خ��ال محاربة الفساد وامحسوبية وتعزيز العدالة،
ومن ثم لن تنشأ الحاجة لتسمية الدولة رسميً باإسامية فامهم
هو التطبيق العملي وليس امسميات الظاهرية.
وينهي الكاتب تحليله بأنه يجب على حزب الحرية والعدالة الحاكم
في مصر اانتباه واأخ��ذ في ااعتبار مطالب الليبرالين واأقباط
وعدم ااقتصار فقط على تلبية وجهات نظر مجمعاتهم اانتخابية
ف��اب��د م��ن إق�ن��اع ال ��رأي ال�ع��ام بما ي�ح��ذوه ال�ح��زب ف��ي الحياة العامة
والسياسية خ��اص��ة ف��ي ظ��ل ح��ال��ة ااستقطاب السياسي الواضحة
فيها والتي تؤكد على أن الحزب ا يستجيب اهتمامات ومطالب
الفئات اآخرى في امجتمع باإضافة إلى أن الحزب في حاجة للدعم
الداخلي لسياساته وكذا الدعم الخارجي كشريك موثوق به ومن ثم
عليهم أن ينتهجوا منحى أكثر واقعية.

* مركز بروكينغز الدوحة

