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التحوالت الدولية والقوميات الدينية

جنكيز ت�شاندار*

القومية الإ�شالمية الرتكية ونهاية ''النموذج الرتكي''**

لت 
ّ
عج

االأيديولوجيا القومية التركية التي تبّناها حزب ''االتحاد والترقي'' ال�سيا�سي 

الحرب  اندالع  ومع  ال�سلطنة،  بزوال  العثمانية  ال�سلطنة  عهد  اآخر  في  الحاكم 

العالمية االأولى، انهار الحكم العثماني. وبعد اأن خ�سرت ال�سلطنة االأرا�سي التي كانت تحتلها في 

التوجه  ذات  العلمانية  التركية  الجمهورية  محلها  حلت  االأو�سط،  ال�سرق  وفي  العربية  المنطقة 

الغربي بقيادة جنرال عثماني هو م�سطفى كمال اأتاتورك. وبعد قرن تقريبًا من انهيار ال�سلطنة 

العثمانية، ربما يكون للقومية التركية التي تبّناها هذه المرة حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو 

اأتاتورك،  قوة كمال  �سخ�سية في مثل  اأردوغان، وهو  بقيادة رجب طيب  االإ�سالمية  التوجهات 

تبعات مدمرة على تركيا والمنطقة المجاورة.

ل ماأ�سوي بالن�سبة اإلى تركيا الأنه قبل �ستة اأعوام لي�س اأكثر، اعتبر حزب 
ّ
اإنه في الواقع تحو

العدالة والتنمية وزعيمه اأردوغان ''النموذج التركي'' قدوة لالأنظمة العربية الجديدة المنبثقة من 

ثورات الربيع العربي. ومع ذلك، وخالل فترة ق�سيرة، وفي موازاة �سعود التيارات القومية في 

عن  التخلي  يعني  تركيا  في  واالإ�سالمي  القومي  التوجه  بين  الدمج  اأن  بدا  الدولية،  ال�ساحة 

''النموذج التركي''.

التعددية  والديمقراطية  ال�سيا�سي  االإ�سالم  بين  ما  التوفيق  باخت�سار  التركي'' هو  ''النموذج 

الليبرالية المعتمدة في االأنظمة الغربية. وقد �ساد االعتقاد على نطاق وا�سع اأن تركيا، وفي ظل 

اإطار  في  فاعلة  ديمقراطية  قيام  الممكن  من  اأن  اأثبتت  االإ�سالمي،  والتنمية  العدالة  حزب  حكم 

االإ�سالم ال�سيا�سي.

اآب/اأغ�سط�س 2016،   2 في  ر�سيد  اأحمد  المرموق  الباك�ستاني  ال�سحافي  ومثلما كتب  لكن، 

االنقالبية  تموز/يوليو  فقط من محاولة 15  اأ�سبوعين  بعد  ف�سلها  اأعلنت  التركية  التجربة  فاإن 

حتذى''.
ُ
الع�سكرية، وذلك في مقالة بعنوان ''النموذج التركي ال�سيء ال�سمعة هو اأ�سواأ مثال ي

* �سحافي وكاتب تركي.
** مقالة خا�سة بـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''، ُكتبت باللغة االإنجليزية بعنوان:

New Turkey of Erdogan: New Turkish Muslim Nationalism and the End of Turkish Model
ترجمة: �سفاء كنج.

جميع الهوام�س هي من و�سع المحرر.
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يوؤكد ر�سيد في تحليله النقدي المن�سور في مجلة ''فاينن�سال تايمز'' اأهمية تركيا بالن�سبة اإلى العالم 

العربي، ويبداأ مقالته قائاًل: ''كلما قامت تركيا بخطوة، تبعها العالم االإ�سالمي بال تردد، لكن حكومتها 

ق الخناق على جميع مظاهر المجتمع الليبرالي، ولهذا 
ّ
االإ�سالمية االآن ت�سلك م�سار القمع ال�سامل وت�سي

اإلى معاملة �سعوبهم بالمثل. فبعد  اأنحاء العالم كله  اأن يلجاأ الحكام الم�سلمون في  اأن نتوقع  يمكننا 

1
اعتقال 60،000 �سخ�س، اأو ف�سلهم من وظائفهم، تكون تركيا قد قدمت المثال االأ�سواأ.''

لم تعد تلك االأرقام �سوى اأرقام متوا�سعة. ففي �سباط/فبراير 2017، وبعد ن�سف عام من فر�س 

ن فيهم نحو 7300 
َ
حالة الطوارئ، بلغ عدد الذين ُف�سلوا من اأ�سغالهم اأكثر من 128.000 �سخ�س، بم

�سع بع�سهم 
ُ
من االأكاديميين الذين فقدوا وظائفهم، و3543 قا�سيًا ووكيل نيابة ُف�سلوا من عملهم وو

�سجن  اأكبر  االآن  وهي  موقوف،  و45.000  معتقل،   92.000 نحو  اليوم  تركيا  وفي  ال�سجن.  في 

االأعمدة  كّتاب  كبار  وبع�سهم من  الق�سبان،  العالم، مع وجود 162 �سحافيًا خلف  في  لل�سحافيين 

ورو�سيا  اإيران  في  المعتقلين  ال�سحافيين  اأعداد  مجمل  يتجاوز  عدد  وهو  المرموقين،  الراأي  وكّتاب 

وال�سين مجتمعة.

في  ي�ساأل  ر�سيد  اأحمد  فاإن  ال�سخم،  الم�ستوى  هذا  اإلى  القمع  �سحايا  عدد  يرتفع  اأن  قبل  وحتى 

مقالته: ''هل �سيظل العالم الم�سلم ي�سير خلف تركيا بعد القمع ال�ساحق لحركة االنقالب، وتحقير �سمعة 

االأكاديميين  اآالف  �سملت  تطهير  حملة  و�سّن  غولن،  اللـه  فتح  المعتدل  ال�سوفي  الروحي  القائد 

2
وال�سحافيين، واإ�سالح نظام الدولة الذي ي�ستعد ال�سيد اأردوغان الإطالق العنان له؟''

الذين ي�سنفونها �سمن فئة االأنظمة التي تبتعد عن ديمقراطية  تمثل تركيا حالة درا�سية الأولئك 

منقو�سة نحو نظام ديكتاتوري ذي مرتكزات قومية، ويحكمه رجل واحد. ويبدو اأن الرجال االأقوياء 

اأف�سل مثال،  الرو�سي فالديمير بوتين �سوى  الرئي�س  االأيام في كل مكان، ولي�س  يحظون برواج هذه 

عتبر الرئي�س رجب طيب اأردوغان بالن�سبة اإلى كثيرين، ن�سخة تركية عن بوتين. فبعد المحاولة 
ُ
بينما ي

االنقالبية في منت�سف تموز/يوليو 2016، ا�سترعى االهتمام الدولي القمع الذي مار�سه اأردوغان �سد 

المعار�سة ودفعه في اتجاه تركيز ال�سلطة في يديه من خالل تغيير الد�ستور، بل اإنه حتى في االتحاد 

االأوروبي يعتبره البع�س قدوة، مثل فيكتور اأوربان، رئي�س حكومة المجر.

العالمي، هو نف�سه  ال�سعيد  الذي يتقدم نزعة تلقى رواجًا على  اأردوغان  وربما يكون رجب طيب 

نتاج لمثل هذه النزعة التي اأنتجت رجااًل اأقوياء �سعبيين و�سعبويين يتبّنون خطابًا قوميًا قويًا، مثل 

الهند نارندرا مودي. وانتخاب دونالد ترامب رئي�سًا  ال�سيني �سي جين بينغ ورئي�س حكومة  الرئي�س 

للواليات المتحدة االأميركية لي�س �سوى تتويج لهذه النزعة التي ي�سغل فيها اأردوغان مكانة بارزة.

الم�ستركة مع �سخ�سيات تبداأ من �سدام ح�سين وتنتهي  ال�سفات  اأردوغان يتحلى بكثير من  لكن 

بمعمر القذافي، ومن هوغو ت�سافيز في فنزويال اإلى �سيلفيو برلو�سكوني في اإيطاليا، االأمر الذي يجعله 

والتنمية  العدالة  لحزب  الطويل  للحكم  التركي  النموذج  ز على 
ّ
التمي من  ت�سفي مزيداً  فريدة  �سخ�سية 

تحت قيادته اال�ستثنائية.

اأردوغان  اأن �سعود  ''النموذج التركي'' وال�سمات الفريدة التي يحملها هما ظاهرة معقدة، كما  اإن 

اإلى مكانة عالمية مرموقة �سار جنبًا اإلى جنب مع ت�ساعد ''�سخ�سنة'' النظام ال�سيا�سي في تركيا.

التركية منذ تاأ�سي�سها حملت الب�سمة  ''ال�سخ�سنة''، فالجمهورية  لي�ست تركيا غريبة عن مثل هذه 

القوية لموؤ�س�سها كمال اأتاتورك الذي كان هو اأي�سًا ''نموذجًا'' على الم�ستوى الدولي. وال يعتبر موؤيدو 

اأردوغان من الم�سلمين ال�سّنة االأتراك، وجود �سخ�سية غير عادية مثل اأردوغان مفارقة تاريخية، بل 

تركيا  كون  عن  يبتعد  الذي  الجديد  الم�سار  اإن  الع�سر.  روح  مع  من�سجمًا  يرونه  العك�س  على  اإنهم 
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ديمقراطية م�سلمة، ويتجه نحو حكم ت�سلطي، اأي خليط من االأنظمة اال�ستبدادية التي كانت �سائدة في 

''العالم الثالث'' واأنظمة الحزب الواحد الفا�سية في ثالثينيات القرن الما�سي في اأوروبا، يتم ترويجه 

من جانب الرئي�س والموالين له على اأنه والدة ''تركيا الجديدة''.

تموز/يوليو  منت�سف  انقالب  ف�سل  بتاريخ  االحتفال  يجب  اأنه  اأردوغان  يرى  االأ�سا�س،  هذا  على 

االأتراك  المراقبين  من  العديد  اأن  بيد  الجديدة''.  ''تركيا  والدة  اإلى  يرمز  الذي  الن�سر''  ''يوم  باعتباره 

والدوليين يعتبرون اأن ذلك التاريخ هو في الواقع بمثابة ''حريق الراي�ستاغ'' بالن�سبة اإلى اأردوغان، في 

ت�سبيه مجازي لحريق البرلمان االألماني الذي ا�ستخدمه هتلر في �سنة 1933 بهدف اإقامة نظام قمعي 

هذه  النظر  وجهة  يتبّنون  الذين  واأولئك  كافة.  الغربية  الليبرالية  الديمقراطية  مبادئ  عن  والتخلي 

يعتبرون اأن العودة اإلى ديكتاتورية الرجل الواحد ترمز اإلى اإفال�س االإ�سالم ال�سيا�سي في تركيا.

والتنمية،  العدالة  الذي يمثله حزب  ال�سيا�سي  االإ�سالم  الخلط بين  فاإنه يجب عدم  االأمر،  واأيًا يكن 

اأُخرى من االإ�سالم ال�سيا�سي في العالم االإ�سالمي االأو�سع، فهو قومي تركي بقدر ما هو  وبين نماذج 

اإ�سالمي. وعلى هذا االأ�سا�س، فاإنه ي�سترك في �سمات كثيرة مع القومية الكمالية في تركيا على الرغم 

ر بطريقة خطاأ على اأنه رف�س للحركة الكمالية.
َّ
�سو

ُ
من اأن حزب العدالة والتنمية ي

ويكمن االختالف بين حزب العدالة والتنمية والكماليين العلمانيين القوميين الذين �سكلوا النخبة 

الحكم في بداية  العدالة والتنمية  الما�سي وحتى تولي حزب  القرن  الحاكمة منذ ع�سرينيات  التركية 

�سنة  في  اأتاتورك  مع  �سيء  كل  بداأ  الكماليين،  اإلى  فبالن�سبة  التاريخية.  ال�سردية  في  الثانية،  االألفية 

1919 عندما قاد الن�سال القومي الذي اأو�سله اإلى �سدة الحكم مع تاأ�سي�س الجمهورية في �سنة 1923، 

ا حزب العدالة والتنمية االأردوغاني فترجع جذوره اإلى �سنة 1453، وهي ال�سنة التي تم فيها فتح 
ّ
اأم

اإلى  اأو اليونانية البيزنطية( وتحويلها  اإ�ستانبول )التي كانت حينها الق�سطنطينية الرومانية ال�سرقية 

عا�سمة ل�سلطنة م�سلمة.

3
كتبت جيني وايت في كتابها الموؤثر ''القومية الم�سلمة واالأتراك الجدد'':

لدى حزب العدالة والتنمية روؤية ''ما بعد اإمبريالية'' مرتكزة على اإرث ال�سلطنة العثمانية، وهي التي 

تر�سد الحزب في م�سعاه الأن ي�سبح قوة عالمية ولي�س فقط قوة �سرقية. فالقوميون الم�سلمون يرون 

اأن اللحظة الرمزية الموؤ�س�سة للقومية التركية هي لحظة الفتح، وت�سورهم للم�ستقبل ي�ستند اإلى قيام 

اإ�سالمية ت�سغل فيها تركيا مكانة م�ساوية  اأمة  اتحادات اقت�سادية و�سيا�سية بقيادة تركية ولي�س 

اإلى جانب اأمم اإ�سالمية اأُخرى. وفي الواقع، فاإن االأتراك على اختالف اقتناعاتهم ال�سيا�سية يعتبرون 

في  تمار�س  التي  تلك  �سيما  االأُخرى، وال  االإ�سالم  اأ�سكال  �ساأنًا من  واأعظم  التركي مختلفًا  االإ�سالم 

العالم العربي.

اأعاد اأردوغان بداية العملية اإلى �سنة 1071، فهو يعتبر اأن العملية التي �ست�سل اإلى مبتغاها بف�سل 

على  اأر�سالن  األب  ال�سلطان  بقيادة  االأتراك  ال�سالجقة  انت�سر  عندما  ال�سنة  تلك  في  فعليًا  بداأت  قوته 

من  �سكانها  االأنا�سول  �سرق  في  مدينة  وهي  اليوم،  )مالذكرد  مانزيكرت  معركة  في  البيزنطيين 

حزب  في  المت�سددين  االأتراك  والقوميين  المتطرف،  اليمين  اإلى  بالن�سبة  مقد�س  تاريخ  وهو  االأكراد(، 

الحركة القومية. وبرز حزب الحركة القومية كحليف مقرب من اأردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد 

انقالب 15 تموز/يوليو الع�سكري، وهو يدعم اأردوغان في حملة تعديل الد�ستور الذي �سيوؤدي اإلى حكم 

الرجل الواحد.



043 امللف القومية اإلسالمية التركية ونهاية ''النموذج التركي''

لكن البراغماتية اأو �سرورات ما بعد انقالب منت�سف تموز/يوليو لي�ست هي التي حملت االإ�سالميين 

االإ�سالم  بين  التكافلية  العالقة  اإن  اإذ  االأتراك،  القوميين  م�ساهرة  على  والتنمية  العدالة  حزب  في 

ال�سيا�سي والقوميين االأتراك لي�ست بجديدة. وقد فطن اإلى هذا االأمر المحلل الفنلندي المخت�س ب�سوؤون 

االأول/دي�سمبر  كانون  ُن�سرت في  مقالة  الذي الحظ في  اأالرانتا  توني  والتنمية  العدالة  تركيا وحزب 

ي�ستخدم  ما  ''بقدر  اأنه  وبعده''،  الفا�سل  االنقالب  قبل  التركية  والقومية  ''االإ�سالمية  بعنوان   2016

االإ�سالم ال�سيا�سي لحزب العدالة والتنمية الن�سو�س الدينية والرموز والتقاليد، فاإنه يلجاأ اإلى الخطاب 

في  و�سوحًا  اأكثر  باتت  لكنها  الفا�سل،  االنقالب  قبل  جارية  كانت  العملية  وهذه  الماألوف.  القومي 

4
اأعقابه.''

القومية  المرتكزات  تناولت  مهمة  مقالة  اأالرانتا  كتب  االنقالب،  محاولة  من  عام  من  اأكثر  وقبل 

لتركيا  القديمة  والتقاليد  والتنمية  العدالة  ''حزب  بعنوان:  والتنمية  العدالة  حزب  الإ�سالمية  القوية 

5
المرتكزة على الفا�سية ــ االإ�سالمية''.

قد يبدو االأمر مثيراً للجدل اأو عدائيًا اإزاء حزب العدالة والتنمية، غير اأن القومية التركية متاأ�سلة، 

اأردوغان خرج من عباءة الحركة  العدالة والتنمية. فحزب  الوراثي لحزب  الرمز  فكريًا ووجدانيًا، في 

''االأب  ب�سفته  التركي  ال�سيا�سي  االإ�سالم  مّثل  الذي  اأربكان  الدين  نجم  الراحل  بزعامة  االإ�سالمية 

الموؤ�س�س'' منذ نهاية �ستينيات القرن الما�سي حتى والدة حزب العدالة والتنمية في �سنة 2001 الذي 

اأدى تبووؤه الحقًا �سدة الحكم اإلى اأن يفقد اأربكان والموالون له اأهميتهم.

''االأربعة الكبار'' الموؤ�س�سون لحزب العدالة والتنمية في �سنة 2001 هم رجب طيب اأردوغان وعبد 

تولى  وبالتالي  نظرائه''،  بين  ''االأول  اأردوغان  وكان  �سينير،  اللطيف  وعبد  اأرين�س  وبولنت  غل  اللـه 

ومعناها  بالتركية،  ''ميللي غورو�س''  على  ترتكز  كلها  االأيديولوجية  وكانت خلفيتهم  الحزب.  زعامة 

�سنة  في  اأربكان  الدين  نجم  كتبه  الذي  ال�سيا�سي  البيان  عنوان  كانت  التي  القومية''  ''الروؤية  حرفيًا 

.1969

االإ�سالمية  االأيديولوجيا  من  التركية  الن�سخة  �سوى  لي�ست  القومية''(  )''الروؤية  غورو�س''  ''ميللي 

ال�سيا�سية خالل الحقبة التاريخية للن�سف الثاني من القرن الع�سرين، وهي توؤمن باأن تركيا يمكنها 

اأن تكون بلداً مكتفيًا اقت�ساديًا اإذا تطورت وابتعدت عن الغرب، وبالتالي تحررت من ا�ستغالل الغرب، 

فتر�س بتركيا 
ُ
واأن عليها اأن تبني �سناعة ثقيلة، واأن تتبّنى نظامًا م�سرفيًا ال يعتمد على الفائدة. وي

الموازية لالتحاد  التعاون االإ�سالمي  العالم االإ�سالمي من خالل منظمة  د 
ّ

اأن توح المكتفية اقت�ساديًا 

االأوروبي، وت�سكل �سوقًا اإ�سالمية م�ستركة، وقد اقترحت اأن ت�ستخدم الدول االإ�سالمية عملة موحدة يطلق 

عليها ا�سم ''الدينار االإ�سالمي''. وعلى تركيا كذلك اأن تن�سحب من حلف �سمال االأطل�سي، واأن ت�سكل مع 

الدول االإ�سالمية منظمة ع�سكرية اإ�سالمية وحدوية.

هذا ما كان عليه المناخ ال�سيا�سي االأيديولوجي الذي عاي�سه ون�ساأ فيه اأردوغان. لقد نادت ''الروؤية 

االإ�سالمية'' بوحدة العالم االإ�سالمي، وباإقامة تحالف معاٍد للغرب بين الدول االإ�سالمية، لكن في هذا 

كله، لم تفقد تركيا اأو ''التركوية'' مركزيتها �سمن روؤية اأربكان الطوباوية.

كان اأردوغان ومعظم كوادر حزب العدالة والتنمية لدى تاأ�سي�سه نتاج هذا الخليط ''اال�ستثنائي'' من 

االإ�سالمية والقومية التركية. فمنذ اأعوام المراهقة اأ�سبح اأردوغان مريداً مخل�سًا لنجم الدين اأربكان، 

ذلك،  مع  لكنه  المحتمل،  خليفته  يعتبرونه  الرفاه(  )حزب  االإ�سالمي  اأربكان  حزب  في  الجميع  وكان 

ب نف�سه 
ّ

ولدى تاأ�سي�س حزب العدالة والتنمية في �سنة 2001، لم يتحدث عن اأ�ستاذه اأربكان، واإنما ن�س

خليفة لعدنان مندري�س وتورغوت اأوزال.
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م حزب العدالة والتنمية في �سنة 2001 نف�سه ب�سفته حزبًا ''ديمقراطيًا محافظًا''، كاأنه اأراد اأن 
ّ
قد

يكون الن�سخة التركية للم�سيحيين الديمقراطيين والمحافظين في الغرب. وعلى الرغم من ذلك التعريف 

''التيار  لـ  اعُتبر ممثاًل  والع�سرين،  الحادي  القرن  بداية  ن�ساأ في  الذي  الجديد  الحزب  فاإن هذا  الذاتي، 

االإ�سالمي المعتدل'' ال�سّني، و�سّكل نقي�سًا لل�سبكات ال�سلفية الجهادية ممثلة في طالبان في اأفغان�ستان 

اعتداءات نيويورك ووا�سنطن في 11  اعُتبرت م�سوؤولة عن  التي  القاعدة وفروعه  وباك�ستان، وتنظيم 

اأيلول/�سبتمبر 2001. لقد تاأ�س�س حزب العدالة والتنمية في 14 اآب/اأغ�سط�س 2001، قبل �سهر تقريبًا 

من تلك االعتداءات، ولهذا، ومنذ ن�سوئه، ا�ستب�سر العالم الغربي والم�سلم على ال�سواء خيراً في اأن يكون 

هذا الحزب نموذجًا �سالحًا بعد اأن اأ�سبح مفهوم االإ�سالم ال�سيا�سي مثيراً للجدل ومرتبطًا بالعنف.

عامًا  عمره  يزال  ال  وكان  كلها،  باالنتخابات  والتنمية  العدالة  حزب  فاز   ،2002 �سنة  من  وبدءاً 

في  وال�سيا�سيين  المفكرين  من  العديد  فاألهم  االقت�سادي،  ال�سعيد  على  كبيراً  نجاحًا  وحقق  واحداً، 

مختلف اأنحاء العالم، للحديث عن ''النموذج التركي''.

االإخوان  بات  عندما  التركي''  ''النموذج  جاذبية   2011 �سنة  في  العربي  الربيع  ثورات  وعززت 

والقيادي  المفكر  ر 
ّ
عب وقد  العربية،  الدول  من  عدد  في  الحكم  في  الم�ساركة  على  قادرين  الم�سلمون 

االإ�سالمي را�سد الغنو�سي زعيم حزب النه�سة التون�سي عن اإعجابه بنجاح حزب العدالة والتنمية. وفي 

يمثله حزب  الذي  التركي''  ''النموذج  المعروفين عن  الخبراء  العديد من  العربي، تحدث  الربيع  اأعقاب 

العدالة والتنمية، في حين قالت وزيرة الخارجية االأميركية ال�سابقة هيالري كلينتون اإن ''تركيا يمكن 

اأن تكون نموذجًا للديمقراطيات النا�سئة''، قا�سدة بذلك الحكومات العربية الجديدة التي �ُسكلت نتيجة 

''الربيع العربي''. وكتب الفيل�سوف االإ�سالمي طارق رم�سان )حفيد ح�سن البنا( في ربيع �سنة 2011 

نموذج  هي  الديمقراطية  ''تركيا  اأن   )New Perspectives Quarterly( جديدة''  '' اآفاق  ف�سلية  في 

6
لالإخوان الم�سلمين في م�سر.''

وكتبت جيني وايت في كتابها ''القومية الم�سلمة واالأتراك الجدد'' عن هذه الظاهرة مع فارق ب�سيط 

نوعًا ما:

البلد، من خالل  طرحت النخب الم�سلمة في تركيا تحديًا �سيا�سيًا واقت�ساديًا قويًا للعلمانيين في 

تطوير تعريف بديل للقومية ي�ستند اإلى اإحياء الحنين اإلى الما�سي العثماني لتركيا. هوؤالء القوميون 

واللغة  الدم  نقاء  التعريف عنها من خالل  يتم  اأمة  الجمهورية جانبًا في  ثل 
ُ
الم الم�سلمون و�سعوا 

عن  اأكبر  بانفتاح  رون 
ّ
ويعب علمانية  دولة  يحكمون  الذين  الورعون  الم�سلمون  هوؤالء...  والثقافة. 

المو�سة  اتباع  على  يقوم  واأ�سلوب حياة  اقت�سادية  �سبكات  في  الم�ساركة  عبر  االإ�سالمية  هويتهم 

والرفاهية على الطريقة االإ�سالمية... القوميون الم�سلمون طم�سوا الخط الفا�سل بين ما هو علماني 

النزعة  في  غارقين  ظلوا  ذلك  ومع  ال�سيا�سية،  والليبرالية  العولمة  تاأييدهم  عبر  اإ�سالمي  هو  وما 

اال�ستبدادية والالت�سامح والمعايير الثقافية المعادية لالأقليات والن�ساء.

... اإن الرغبة لدى هذه الدول )النه�سة ]في تون�س[، م�سر...( في ا�ستن�ساخ النجاحات ال�سيا�سية 

واالقت�سادية التركية ــ كي ت�سبح ديمقراطيات ''م�سلمة'' مزدهرة مثل تركيا ــ قادت اإلى افترا�س 

7
وجود ''نموذج تركي''.

اأيلول/�سبتمبر 2012، �سخ�سيات معروفة  اأنقرة في 30  �سارك في موؤتمر حزب العدالة والتنمية في 
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من العالم العربي التّفت حول اأردوغان، وكان بين اأبرز �سيوف موؤتمر حزب العدالة والتنمية الرئي�س 

و�سف  الذي  م�سعل  خالد  ''حما�س''  لحركة  ال�سيا�سي  المكتب  ورئي�س  مر�سي،  محمد  حينها  الم�سري 

اأردوغان في خطابه اأمام الموؤتمر باأنه ''لم يعد قائداً تركيًا فقط، بل اأ�سبح قائد العالم االإ�سالمي كله''، 

ورا�سد الغنو�سي )الذي اتخذ في �سنة 2016 موقفًا متعار�سًا مع اأردوغان(، وطارق الها�سمي الع�سو 

الرئي�س  نائب  العراقي، وعلي عثمان طه،  للرئي�س  ال�سابق  ال�سّني  والنائب  العراقي  االإخوان  في حزب 

ال�سوداني. وقد اأ�ساد را�سد الغنو�سي بحزب العدالة والتنمية الذي قال اإنه ''اأعاد تركيا التي كانت تعي�س 

على الهام�س منذ اأكثر من مئة �سنة اإلى قلب االأمة.''

الربيع  ثورات  و�سف   ،2012 الثاني/نوفمبر  ت�سرين  في  م�سر  زيارته  ولدى  بدوره،  اأردوغان 

العربي باأنها ''عودة اإلى االأ�سول''، م�سيفًا اأن ''االأمم الم�سلمة ال تحتاج اإلى اأن تتطلع اإلى اأي نموذج، 

الأن الح�سارة االإ�سالمية تقدم الحل للم�سكالت الراهنة كافة.''

وللمفارقة، هناك بع�س المحللين الذين يعتبرون اأن تركيا بلغت ذروتها في اإبان ''الربيع العربي''، 

''النموذج التركي'' ب�سفته نقطة تحول نحو  بينما جرى الحديث في الغرب وفي العالم االإ�سالمي عن 

�سقوط تركيا. وفي الواقع، وخالفًا للتقويمات التقليدية، فاإنه كان من نتيجة ''الربيع العربي'' اأي�سًا اأن 

كاليفورنيا،  جامعة  في  توغال  جيهان  االأكاديمي  الباحث  ون�سر  اعتباره.  التركي''  ''النموذج  فقد 

 The( ''بيركلي، كتابًا بعنوان ''�سقوط النموذج التركي: كيف اأ�سقط الربيع العربي الليبرالية االإ�سالمية

 ،)Fall of the Turkish Model: How the Arab Uprisings Brought Down Islamic Liberalism
توغال:  كتب  االإ�سالمية''،  و''الليبرالية  التركي''  ''النموذج  عنوانه  في  ت�ساوى  الذي  الكتاب  هذا  وفي 

''كانت 'الليبرالية االإ�سالمية' زواجًا بالديمقراطية ال�سابقة وراأ�سمالية ال�سوق الحرة واالإ�سالم المحافظ 

8
)بدرجة مخففة(.''

اأن الربيع العربي فتح الباب على خيار قيام انتفا�سة  م توغال حجة مهمة في ت�سديده على 
ّ
وقد

''اإن  يقول:  كتب  اإذ  التركي،  النموذج  في  الديمقراطية  باإر�ساء  المتعلق  الجانب  لتخريب  داخلية 

االنتفا�سات العربية ن�سفت في الحقيقة الليبرالية ال�سيا�سية للنموذج التركي نف�سه، اإن لم يكن ليبراليته 

ال�سيا�سي  اليمين  اإلى  فاأكثر  اأكثر  تركيا  تحولت  االأنظمة،  في  تغيرات  ومع حدوث  )بعد(.  االقت�سادية 

والديني )واإلى التع�سب الطائفي الوا�سح(.''

اإ�ستانبول، والتي بداأت من �ساحة تق�سيم في �سنة 2013،  كانت انتفا�سة ميدان غيزي، في و�سط 

اء 
ّ
ت البلد، والتي راأى فيها اأردوغان تهديداً مميتًا ل�سلطته. وجر

ّ
هي التي اأطلقت االحتجاجات التي عم

ن�ساأته ال�سيا�سية، لجاأ، كما هو متوقع، اإلى نظريات الموؤامرة، وبات ي�ستبه اإلى درجة كبيرة في وجود 

اأ�سابع )غربية( وراء اال�سطرابات في تركيا، وا�ستبه في اأنهم ي�سعون لقلب نظامه.

اإلى مزيد من القمع واال�ستبداد، واإلى التركيز على ح�سر ال�سلطة في  اأردوغان،  دفعت انتفا�سة غيزي، 

يده ب�سكل اأكبر، وبالتالي الت�سرف انطالقًا من اأن بقاء النظام هو اأولويته المطلقة. وفي �سياق ما بعد اأحداث 

غيزي، دخل مع الداعية فتح اللـه غولن واأتباعه في �سراع مرير على ال�سلطة، فالخالفات كانت تغلي على 

نار هادئة بين المع�سكرين االإ�سالميين المختلفين اللذين يحمالن روؤيتين مختلفتين للقومية التركية.

كمنت قوة حزب العدالة والتنمية منذ �سنة 2002 في الجمع بين �سبكات اإ�سالمية متنوعة عمادها 

ال�سراكة بين اأن�سار ''الروؤية القومية'' ال�سابقة واأتباع الداعية فتح اللـه غولن، وهي ن�سخة اأُخرى فريدة 

جداً من االإ�سالم التركي. لقد كان اأن�سار فتح اللـه غولن متغلغلين في اأجهزة الدولة التركية، وال �سيما 

في الموؤ�س�سة االأمنية و�سلك الق�ساء، وكانوا يوجهون حكومات حزب العدالة والتنمية خالل العقد االأول 

من حكم اأردوغان اإلى اأن ا�ستطاع اختراق بيئة الدولة التركية المعادية.
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العدالة والتنمية'' يهتز في �سنة 2013، وانهار في نهاية  ''اأن�سار غولن وحزب  التحالف بين  بداأ 

العام التالي عندما ُفتح تحقيق جدي بالف�ساد طال اأع�ساء في حكومة حزب العدالة والتنمية وعائلة 

هم اأن�سار غولن داخل جهاز ال�سرطة والق�ساء باأنهم يقفون وراءه. اأردوغان، واتُّ

بين  العالقات  وانهيار  والتنمية''  العدالة  وحزب  غولن  ''اأن�سار  بين  التحالف  انفراط  عن  ونجم 

المع�سكرين االإ�سالميين في �سنَتي 2014 و2015، نتائج مهمة وتبعات وت�سعبات دولية، االأمر الذي 

غير  ت�سلطي  حكم  نحو  الطريق  مهد  خطوة،  وخطوة  �سلطاته.  تعزيز  على  العمل  اإلى  اأردوغان  دفع 

مت�سامح مع اأي �سوت مخالف اأو معار�سة الحتكاره للحكم بهدف �سمان بقائه، وتحرك �سريعًا وبداأ 

بتطهير ال�سرطة والق�ساء من اأن�سار غولن. وعبر قيامه بذلك، انحاز اإلى التيارات القومية في الجي�س 

جنوا وحوكموا بدءاً من �سنة 2007، 
ُ

التي ت�سعر با�ستياء كبير من اأن�سار غولن، والتي كان اأفرادها قد �س

ال�سمة  كانت  الدولة''.  داخل  ''دولة  ي�سمى  ما  اأو  تركيا،  في  العميقة''  ''الدولة  عنا�سر  باأنهم  هموا  واتُّ

هذه  األقت  وقد  واالأكراد،  المتحدة  والواليات  االأوروبي  لالتحاد  معار�ستهم  هي  بينهم  الم�ستركة 

غولن  اأن�سار  عاتق  على  له  تعر�ست  الذي  واال�سطهاد  المالحقات  بم�سوؤولية  الع�سكرية  العنا�سر 

االإ�سالميين داخل ال�سرطة والق�ساء.

''الدولة العميقة''،  ــ مع  ــ المعادي الأن�سار غولن  اأردوغان  ''ال�سفقة مع ال�سيطان'' التي عقدها  اإن 

لت تركيا بالتدريج اإلى دولة م�ستبدة ذات ركائز قومية تركية قوية. وفي اأعقاب االنقالب الع�سكري 
ّ
حو

الفا�سل في منت�سف تموز/يوليو 2016، والذي ُن�سب اإلى ''موؤامرة اإرهابية دبرها اأن�سار غولن'' وفق 

الخطاب الر�سمي الأردوغان، احتاجت حكومة حزب العدالة والتنمية اإلى حليف اآخر لتمرير التعديالت 

اليميني  القومية  الحركة  حزب  د 
ّ
فاأي ا�ستثنائية،  تنفيذية  �سالحيات  اأردوغان  واإعطاء  الد�ستورية 

الجي�س  عنا�سر  جانب  اإلى  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  مع  وتحالف  اأردوغان،  التقليدي  المت�سدد 

المعادية للواليات المتحدة واالتحاد االأوروبي والت�سكيالت الكردية.

هذا التحالف الثالثي بين القوميين االأتراك، والمتحلق حول اأردوغان، �سّكل روح ''تركيا الجديدة''.

�س الوجه االإ�سالمي لحزب العدالة والتنمية اإلى حد 
ّ
ومع هذه العدوى القومية التركية القوية، تقو

كبير، وبالتالي، وب�سكل طبيعي، لم يبَق �سيء من ''النموذج التركي'' لتقديمه اإلى العالم االإ�سالمي.

على اأي حال، اإن اإفال�س تجربة حزب العدالة والتنمية مع االإ�سالم ال�سيا�سي �سببه االأ�سا�سي اأن الفكر 

االإ�سالمي في تركيا، والأ�سباب مت�سلة به، متداخل مع الفكر القومي. وبالتالي، فاإن هذا االإفال�س عائد 

اإلى اأ�سباب تنظيمية اأكثر من كونه ن�ساأ عن حقبة تاريخية محددة، اأو ظروف معينة.

كادرات  كبير من  اأردوغان وعدد  كنفها  ن�ساأ في  والتي  اأربكان،  الدين  لنجم  القومية''  ''الروؤية  اإن 

حزب العدالة والتنمية، تكت�سي مظهراً قوميًا قويًا ال يتفق مع الجوهر العالمي لالإ�سالم ال�سيا�سي. وعدا 

الفكرية  التربية  م�سوؤولية  تتحمل  االإ�سالمي''  التركي  ''التوليف  اأيديولوجيا  فاإن  القومية''،  ''الروؤية 

لكادرات حزب العدالة والتنمية.

''التوليف التركي االإ�سالمي'' هو نظرية طورتها مجموعة من االأ�سخا�س، معظمهم من االأكاديميين 

اأ�سحاب الروؤية اليمينية المحافظة، فقد اأن�ساأ هوؤالء في �سنة 1970 ''بيت المثقفين'' )اأيدينالر اأوجاي(، 

وطوروا فكرة ''التوليف التركي االإ�سالمي'' ب�سفتها اأيديولوجيا م�سادة لالأفكار المارك�سية موجهة اإلى 

د مختلف ميول واتجاهات 
ّ

الجيل ال�ساب المتعلم في تركيا، واأرادوا لها كذلك اأن تكون اإطاراً جامعًا يوح

اليمين التركي في مواجهة التهديد ال�سوفياتي المزعوم.

ي�سف تقرير ن�سرته موؤ�س�سة ''راند'' البحثية بعنوان ''�سعود االإ�سالم ال�سيا�سي في تركيا'' )2008( 

''التوليف التركي االإ�سالمي'' كما يلي:
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الي�سارية  االأفكار  انت�سار  لوقف  م�سعاها  في  الع�سكرية  االإدارة  اأطلقت   ،1980 انقالب  اأعقاب  في 

والعثمانية  القومية  للروؤى  ا�ستطرادي  خليط  وهو  االإ�سالمي''،  التركي  ''التوليف  فكرة  وال�سيوعية 

9
ر عن الهوية التركية ''الحقيقية''.

ّ
واالإ�سالمية، ُعر�س ب�سفته يعب

ويرى منا�سرو ''التوليف التركي االإ�سالمي'' اأنه ال يمكن، بل يجب عدم التفكير في القومية بمعزل عن 

الهوية )ال�سّنية( الم�سلمة لالأتراك باعتبار اأن الورع االإ�سالمي جزء من القومية التركية. ووجهة النظر 

االأُخرى،  االإ�سالمية  االأمم  بين جميع  التركية،  ''االأمة  اأن  االإ�سالمي'' هي  التركي  ''التوليف  الغالبة في 

لها اللـه العلي العظيم برحمته على الباقين.'' وعلى طريق الجهاد �سد الكفار، ف�سّ

هذه في الواقع ن�سخة من القومية التركية مقدمة في ثوب اإ�سالمي، فهي تميز ''االأمة التركية'' عن 

�سائر اأمم العالم االإ�سالمي. وفكرة اأن ''االأمة التركية'' في ''التوليف التركي االإ�سالمي'' تحظى ''باالأف�سلية 

في  ال�سارخة  القومية  العبارات  من  غريب  خليط  هي  الكفار''  �سد  الجهاد  اأجل  من  اللـه  من  برحمة 

خطاب اإ�سالمي اأ�سولي نموذجي.

�ساغه  الذي  االإ�سالمي''  التركي  و''التوليف  اأربكان  الدين  لنجم  القومية''  ''الروؤية  جانب  اإلى 

االأكاديميون المنتمون اإلى التيار القومي ــ االإ�سالمي ال�سائد في �سبعينيات القرن الما�سي، فاإن ركيزة 

ثالثة ومهمة من ركائز القومية في هوية حزب العدالة والتنمية ا�سُتمدت من التاأثير ال�سخ�سي لنجيب 

فا�سل قي�ساكورك )1904 - 1983(. هذا ''االأ�ستاذ'' اأو ''نجيب فا�سل'' كما كان معجبوه ي�سيرون اإليه، 

كان �ساعراً عظيمًا وكاتبًا م�سرحيًا ومفكراً اإ�سالميًا.

الفرن�سية، وعي�سه في فرن�سا حيث تتلمذ  الغربية  الطريقة  اأن تلّقى نجيب فا�سل تعليمه على  بعد 

ذلك  ومنذ   ،1934 �سنة  في  نق�سبندي  ل�سيخ �سوفي  مريداً  اأ�سبح  برغ�سون،  الفيل�سوف هنري  يد  على 

)''ال�سرق  دويو''  ''بيوك  مجلة  فا�سل  نجيب  ن�سر  تركيا.  في  االإ�سالمي  الفكر  في  ي�ساهم  بات  الوقت 

رفت بمحتواها الحما�سي والتحري�سي �سد الغرب، 
ُ
العظيم''( من �سنة 1943 اإلى �سنة 1978، والتي ع

وا�سم هذه المجلة يوحي بقطيعة ح�سارية وبخيار من اأجل الم�ستقبل. كان نجيب فا�سل كذلك هو الذي 

ن�سر بالتركية ''بروتوكوالت حكماء �سهيون'' المثيرة للجدل، وكان تاأثيره كبيراً في االأجيال ال�سابة من 

بوا وجهات نظره ال�سلبية عن اليهود الذين كان يعتبرهم العن�سر المف�سد 
ّ
االإ�سالميين االأتراك الذين ت�سر

عن  )المرتدون  و''الدونمة''  والراأ�سمالية  المارك�سية  ظهور  وراء  باعتبارهم  الغربية  الح�سارة  في 

اليهودية( ب�سبب دورهم المزعوم في انهيار الدولة العثمانية. وكان يكّن االحتقار للنظام الديمقراطي 

البرلماني ويعتبره �سنيعة الح�سارة الغربية الفا�سدة.

اأطياف  ومختلف  واالإ�سالميين  االأتراك  القوميين  واإعجاب  بتقدير  حياته  في  فا�سل  نجيب  حظي 

وهو  ــ  بنف�سه   
ّ
اأقر ما  وفق  ــ  اإليه  واال�ستماع  للقائه  بالفخر  �سعر  �سخ�س  بينهم  وكان  المحافظين، 

اأردوغان الذي كان يحب اإلقاء اأ�سعار نجيب فا�سل، وقد ن�سح ال�سباب االأتراك بدرا�سة نجيب فا�سل.

حزب  مفكري  من  لي�س  اأنه  ومع  اأوغلو،  داود  اأحمد  ال�سابق  الخارجية  ووزير  الحكومة  رئي�س  اإن 

العدالة والتنمية المعترف بهم، اإاّل اإنه بال �سك المنظر اال�ستراتيجي للتوجه ال�سيا�سي للحزب في اتجاه 

العالم االإ�سالمي، ولهذا فاإن وجهات نظره ت�ستحق التطرق اإليها لفهم تركيبة فكر حزب العدالة والتنمية 

اإزاء القومية واالإ�سالم. لقد عمل داود اأوغلو ــ وهو منظر اإ�سالمي ــ بجدارة على ترويج القومية التركية 

لي�س على اأ�سا�س العرق اأو االإثنية ــ فهو ب�سفته اإ�سالميًا، ال يمكنه بطبيعة الحال اأن يفعل ذلك ــ واإنما 

من خالل الت�سديد على الدور المركزي لتركيا من منظور الجغرافيا ال�سيا�سية لالإ�سالم والحق التاريخي 

في  تورباكوف  اإيغور  التركية  ال�سوؤون  في  االأوكراني  الرو�سي  الخبير  وكتب  العثماني.  اإرثها  بف�سل 
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مقالة بعنوان ''هل العثمانية الجديدة هي �سد االأورو ــ اآ�سيوية الجديدة؟ القومية والجغرافيا الرمزية 

في تركيا ورو�سيا ما بعد االإمبراطورية'':

ويقوم جوهر  فريداً.''  الجغرافي، تحتل مجااًل  وبف�سل موقعها  ''تركيا  اأن  بقوة  اأوغلو  داود  يجادل 

الجغرافي  ''تحتل تركيا موقعًا خا�سًا. فالموقع  مركزيًا'':  ''بلداً  روؤيته على ت�سوير تركيا ب�سفتها 

Ahmet Davutoĝlu, “Turkey’s Foreign( مركزي''  لبلد  الخا�سة  المكانة  يعطيها   لتركيا 

 ...)Policy Vision: An Assessment of 2007”, Insight Turkey, vol. 10, no. 1, 2008
لكن ''مركزية تركيا''... الم�ستندة اإلى �سور العظمة العثمانية واإرث ال�سلطنة اللذين يميزان تركيا من 

الدول ــ االأمم العادية... هي في هذا االإرث العثماني وات�ساعها الجغرافي اللذين يوفران اإعادة �سوغ 

�سريعة للم�سلحة القومية التركية، والمهمة الجوهرية لقيادة البلد هي في جعل تركيا ''اأمة عظيمة''.

االإ�سالمي،  العالم  التاريخ فر�س على تركيا مهمة قيادة  باأن  ــ  نهج هيغل  ــ معتمداً  اأوغلو  اآمن داود 

واأ�سهب في الكتابة دفاعًا عن حجته في المن�سورات االإ�سالمية حتى في �سنة 1996، بل ذهب اإلى حد 

المودودي واالإيراني علي �سريعتي الأنهم دافعوا عن  الم�سري �سيد قطب، والباك�ستاني موالنا  انتقاد 

مقترح ''الدولة االإ�سالمية''. فهذه االأمور كلها في نظر داود اأوغلو تمثل دفاعًا مبطنًا عن الدولة القومية، 

''اأ�سلمة كل دولة قومية''، بل يجب اأن يكون حاًل �ساماًل يوكل اإلى تركيا  والحل في نظره ال يكمن في 

''المهمة'' من خالل  اأن تنجز هذه  ال�سيا�سية والتاريخ، يمكنها  تحقيقه، الأن تركيا، وبف�سل الجغرافيا 

الدفاع عن الوحدة االإ�سالمية باعتبارها الو�سفة المالئمة للتغلب على ''الت�سرذم الجغرافي ــ الثقافي'' 

 Ahmet Davutoĝlu, Strategic Depth, Istanbul:( العثمانية  ال�سلطنة  انهيار  اإثر  في  ن�ساأ  الذي 

10
.)Küre Yayınları, 2001, pp. 556–558.

واإذا لم ي�سكل اإعطاء داود اأوغلو تركيا مكانة خا�سة مع مهمة توحيد وقيادة العالم االإ�سالمي مثااًل 

وا�سحًا للقومية بالمعنى الفل�سفي، فاإن اإ�سالميته ال لب�س فيها، وتنعك�س ب�سورة خا�سة على روؤيته 

المتعلقة بالن�سال الفل�سطيني. ففي مقالة له في �سنة 1996 )في �سحيفة ''يني �سفق'' )''الفجر الجديد''( 

االإ�سالمية والموؤيدة حاليًا بثبات لحزب العدالة والتنمية( كتب اأن طالئع التغيير في ال�سرق االأو�سط هي 

كتابه  وفي  تون�س.  في  والنه�سة  �سورية،  وفي  م�سر  في  واالإخوان  فل�سطين،  في  ''حما�س''  حركة 

العربية  الجماهير  لدى  �سرعية  اأزمة  عانى  عرفات  يا�سر  اإن  قال  اال�ستراتيجي''،  ''العمق  المعروف 

الم�سلمة، بينما كانت ''حما�س'' تزداد قوة.

�سعى داود اأوغلو خالل توّليه وزارة الخارجية التركية )في حكومة حزب العدالة والتنمية( الأكثر 

االأو�سط في  ال�سرق  في  الواقع، وبالتالي، جعل تركيا نا�سطة جداً  اأر�س  من عقد، لتطبيق روؤيته على 

العدالة  حزب  واأتباع  اأن�سار  ويرى  الحكم.  والتنمية  العدالة  حزب  تولي  �سبقت  التي  الفترة  مقابل 

الذي  اأردوغان  الجديدة'' بقيادة  ''لتركيا  الخارجية  ال�سيا�سة  البعد كان �سروريًا في  اأن ذاك  والتنمية 

اأطلقوا عليه لقب ''القائد العالمي'' )دنيا ليديري بالتركية(.

كان من نتيجة �سيا�سات داود اأوغلو، وال �سيما في �سورية، اأن باتت تركيا منخرطة في المنطقة من 

مغامرة  �سيا�سة  تتبع  باأنها  متزايداً  انطباعًا  اأ�ساع  الذي  االأمر  االأزمة،  من  للخروج  ا�ستراتيجيا  دون 

هذه  واأقّل  المعلنة.  طموحاتها  تحقيق  عليها  الم�ستحيل  من  بالتالي  وجعلت  تركيا،  قوة  ا�ستنزفت 

الطموحات كان انخراط تركيا في ال�سرق االأو�سط كقوة اإقليمية، لكن ''تركيا في ال�سرق االأو�سط'' تبدو 

في �سنة 2017، كبلد اأ�ساع الغاية واالتجاه، ويتاأرجح بين رو�سيا والواليات المتحدة االأميركية.
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�سبيل  على  االإ�سالمي  العالم  كقيادة  الطموحة  مهمتها  من  تركيا  لتجريد  الداخلي  االنعكا�س  اإن 

واأداة  اأردوغان  طيب  لرجب  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ــ  البقاء''  على  ''الحفاظ  م�ستوى  اإلى  ــ  اأ�سعف  المثال 

اإاّل من خالل  ال�سلطة  العدالة والتنمية، ولم يعد ممكنًا االحتفاظ بهذه  اأي حزب  التي يملكها،  ال�سلطة 

القمع، ومن خالل حكم ا�ستبدادي، بل حتى وبمعنى ما، �سمولي. ومثل هذا الحكم يحتاج بال�سرورة اإلى 

تركيا،  حالة  في  الخطاب  هذا  اأ�سبح  وقد  االإ�سالموي،  اأو  االإ�سالمي  الخطاب  من  بداًل  قومي  خطاب 

وبالقدر نف�سه، معاديًا لالأكراد ومعاديًا للغرب.

واذا تركنا جانبًا م�ساألة فر�س ا�ستدامة مثل هذا الموقف، فمن الوا�سح اأن اإ�سابة االإ�سالم بعدوى 

القومية اأنهى اأي حديث عن ''النموذج التركي''.

هل يمكن اأن تتطلع المنطقة االأو�سع اإلى نظام قمعي في الوقت الذي اختبر ال�سرق االأو�سط العديد 

منها على مدى عقود؟ واإذا كانت تجربة حزب العدالة والتنمية مع رجب طيب اأردوغان في تركيا ال 

حتذى'' بالن�سبة اإلى م�سلمي هذا العالم.
ُ
تزال ''نموذجًا''، فاإنها نموذج ''�سيىء ال�سمعة'' و''اأ�سواأ مثال ي

اإلى موقع  ال�سيا�سي لحزب العدالة والتنمية في تركيا انتهى وباء بالف�سل، لكن، نظراً  اإن االإ�سالم 

تركيا المركزي في العالم االإ�سالمي، فاإن لهذا الف�سل القدرة على قيادة منطقة ال�سرق االأو�سط والعالم 

الم�سلم في اتجاه مزيد من الغمو�س في عالم م�ستقبله غير معروف. 
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