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سياسة ذات مرجعية دينية بدون دولة إسالمية:  
هل ميكن أن يكون حزب العدالة والتنمية الرتيك منوذجاً لإلسالميني العرب؟1

مقدمة

نظم حزب العدالة والتنمية، يف سبتمرب 2012، مؤمتراً كبرياً لالحتفال بفرتة 

الرتيك  الوزراء  التي دامت ملدة عرش سنوات. وأشار رئيس  حكمه يف تركيا 

رجب طيب أردوغان يف خطابه إىل أن حزبه “اظهر للجميع أن الدميقراطية 

ميكن أن تطبق بشكل جيد جداً يف بلد أغلبية سكانه من املسلمني” ولذلك 

كان “مثاالً لجميع بلدان املسلمني.”3 ألقى كل من الرئيس املرصي محمد 

مريس ورئيس حركة حامس خالد مشعل خطاباً يف املؤمتر- وهام اثنني فقط 

اهتامماً  هناك  كان  الواقع،  ويف  املؤمتر.  حرضوا  إسالميني  زعامء  عدة  من 

متزايداً، يف داخل البلدان املسلمة وخارجها، يف اتخاذ قيادة حزب العدالة 

والتنمية كنموذج للحكم. وقد روجت الشخصيات املؤثرة، يف أعقاب الربيع 

العريب، بدءاً من هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية إىل الفيلسوف 

اإلسالمي طارق رمضان لفكرة “النموذج الرتيك” لألنظمة العربية الجديدة.4 

مؤخراً،  أجري  استطالع  ويف  العريب.  العامل  يف  صدى  أيضاً  لها  فكرة  وهي 

اختارت نسبة 44% من املرصيني أن يكون نظامهم السيايس شبيهاً بالنظام 

بالنظام  شبيهاً  يكون  أن   %10 نسبة  اختارت  حني،  يف  تركيا،  يف  السيايس 

السيايس يف فرنسا و8% أن يكون شبيهاً بالنظام السيايس يف اململكة العربية 
السعودية ونسبة 1% فقط أن يكون شبيهاً بالنظام السيايس يف إيران.5

أما “منوذج حزب العدالة والتنمية” الذي تم طرحه من قبل بعض الدول يف 

الرشق األوسط والغرب التي تخىش من تحويل اإلسالميني العرب لدولهم 

لتصبح نسخة سنية من نظام إيران - املتعصب، السلطوي واملعادي للغرب. 

العربية، أصبحت مثل تلك  السلطة يف املنطقة  ومع صعود اإلسالميني إىل 
املناقشات أكرث أهمية من أي وقت مىض.6

هذا  العريب  العامل  يف  اإلسالميني  يتخذ  أن  امكانية  استبعدوا  النقاد  بعض 

النموذج لهم، بحجة أن حزب العدالة والتنمية يدافع عن العلامنية ويجعلها 

مصدراً لإللهام لهم. تشري هذه الورقة إىل عكس ذلك. حيث أن نجاح حزب 

العدالة والتنمية يف مامرسة “سياسات ذات مرجعية دينية”7 دون السعي 

نحو إقامة دولة إسالمية - دولة دستورها يجعل الرشيعة اإلسالمية مرجعية 

الترشيع – يجعلها منوذجاً مناسباً وجيداً لإلسالميني العرب.

النموذج الذي يحتذي به: ما وراء  مصطلح “منوذج” ومعناه

إن املناقشات الخاصة “بالنموذج الرتيك” أو “منوذج” دولة أخرى ميكن أن 

يؤدي بنا يف غياهب علم الداللة. ولذا لتجنب الخلط املفاهيمي، فاألجدى 

النقاط. أوالً، فإن مصطلح “النموذج” ال يعني  أن نضع يف االعتبار بعض 

العرب  الجريان  إلهام  الرتيك  السيايس  للنظام  بالرضورة االستنساخ، فيمكن 

التجربة  تكرار  يجب  ال  أنه  الفكرة هي  ثانياً،  الكيل.  اعتامد منوذجه  دون 

التاريخية لنموذج بلد ما، بل هو املنتج النهايئ الذي يعد املصلحة األولية. 

بني  واالقتصادية  االجتامعية  االختالفات  أو  التاريخية  التوترات  أن  وحيث 

البلدان ال  فإن  النهاية،  عائقاً. ويف  تكون  أن  العريب، ال يجب  والعامل  تركيا 

أن  ميكن  بل  تأثري،  لها  يكون  أن  أجل  من  منوذجها  تصدير  عليها  يتوجب 

تنتقل األفكار من خالل مجموعة متنوعة من القنوات، مبا يف ذلك األحزاب 

وتبادل  اإلعالم  ووسائل  والجامعات  الحكومية  غري  واملنظامت  السياسية 

ثقايف أوسع. وبالتايل سيساهم هذا التفاعل يف األفكار إىل امتداد األفكار إىل 

ما وراء عامل السياسة الخارجية الرتكية.

يقول املتشككون أن الجوانب الفريدة للحالة الرتكية تعني أنه ال ميكن أن 

يكون من السهل تناولها كنموذج. وتجدر اإلشارة إىل أن الحاالت األخرى 

يفرتض أنها “استثنائية” – الواليات املتحدة وفرنسا، عىل سبيل املثال – يف 

كثري من األحيان أصبحت مناذج لآلخرين. وعالوة عىل ذلك، االستثناء الرتيك  

العسكرية يف البالد وقوة تقاليدها  من حيث شكل العالقات املدنية –   –
العلامنية - هي أسطورة أكرث منها واقع. ففي العديد من البلدان األخرى، 

يتمتع الجيش بدوٍر مامثٍل وهو األكرث ثقة بني مؤسسات الدولة.8 هناك 19 

التي توجد فيها دولة علامنية ومجتمع ذو  دولة أخرى، يف الوقت نفسه، 

أغلبية مسلمة.9 قلل النموذج املعتدل للعلامنية يف تركيا والذي برز مؤخراً 

باإلضافة إىل الدور املتنامي لإلسالم يف الحياة العامة االختالفات التي يراها 
البعض بني تركيا وجريانها يف العامل العريب.10

لقد قدمت تركيا “مناذج” مختلفة يف مجاالت متعددة، اعتامداً عىل الفرتة 

الزمنية املعنية.11 ويشمل بعض هذه النامذج - سياسات الدولة العلامنية 

تعد  مل  والتي   – املنتخبني  الساسة  عىل  العسكرية  الوصاية  أو  اإلقصائية 

ذات جدوى نظراً لحالة البالد اليوم. ويف السياق املعارص، فإن مناذج تركيا 

جولن(12   وحركة  األناضول”  “منور  )مثل  والدينية  واالجتامعية  االقتصادية 

فإن حزب  العريب،  الربيع  األحيان. ويف سياق  االنتباه يف كثري من  خطفت 

والفائز  اإلسالمي  التوجه  ذو  تركيا  يف  الحاكم  الحزب   - والتنمية  العدالة 

باالنتخابات الخمس املاضية - يقدم النموذج السيايس األكرث صلة بالوضع 

عن املؤلف

أحمد ت. كورو زميل زائر مبركز بروكنجز الدوحة وأستاذ مشارك يف العلوم السياسية بجامعة سان دييغو الحكومية، وهو محرر مشارك لكتاب “الدميقراطية، واإلسالم، والعلامنية يف تركيا” 

)مطبعة جامعة كولومبيا( ومؤلف كتاب “العلامنية وسياسات الدولة تجاه الدين: الواليات املتحدة وفرنسا وتركيا” )مطبعة جامعة كامربيدج( الحاصل عىل جائزة الكتاب املتميز من 
الجمعية العلمية للدراسات الدينية.2
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الحايل. تركز هذه الورقة البحثية يف املقام األول عىل حزب العدالة والتنمية 

كنموذج لإلسالميني يف العامل العريب، ومنهج حزب العدالة والتنمية يف الفهم 

العميل للسياسات االسالمية والذي يتوافق مع “العلامنية السلبية” والذي 

العامل  يف  حالياً  الصاعدة  اإلسالمية  لألحزاب  هامة  دروساً  يقدم  أن  ميكن 
العريب.13

منوذج حزب العدالة والتنمية: العلامنية السلبية 

الوزراء  خالل جولة يف ثالث دول يف سبتمرب 2011، أصبحت دعوة رئيس 

إثارة  الرسالة األكرث  العربية  الدول  الرتيك أردوغان إلقامة دولة علامنية يف 

للجدل. حيث بدأ أردوغان زيارته ملرص مبقابلة مع برنامج تلفزيوين شهري 

شدد فيها عىل أن “هناك تفسريات متعددة للعلامنية”، وأن حزبه يعرب عن 

الدولة العلامنية “بأنها محايدة تجاه جميع الجامعات الدينية”، وقال أنه يف 

عملية التحول الدميقراطي، “سوف تعرف مرص أن الدولة العلامنية ليست 

الحرية الدينية”، وأشار إىل أن “الدولة يجب أن  الدين ولكنها تكفل  ضد 

تحرتم وتحمي حتى امللحدين”.14 “وقد انتقد املتحدث باسم جامعة اإلخوان 

املسلمني هذه الترصيحات باعتبارها تدخالً يف شؤون مرص الداخلية.15 وكرر 

إقامة  ميكنه  “املسلم  أن  مؤكداً  وليبيا،  تونس  يف  الرسالة  نفس  أردوغان 

من  الكثري  العلامنية  عىل  أردوغان  تشديد  وأثار  بنجاح”.16  علامنية  دولة 

العدالة والتنمية يف  االنتقادات من قبل املشككني يف تطبيق منوذج حزب 

العامل العريب.17 والواقع أن الفجوة بني حزب العدالة والتنمية وجامعات مثل 

جامعة اإلخوان املسلمني يف بعض األحيان تظهر واسعة جداً ليتم اخرتاقها 

واإلخوان املسلمني وغريهم يعلنون بانتظام عن معارضتهم التامة ألية فكرة 

وتعاريفها  “العلامنية”  مفاهيم  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  ذلك  ومع  علامنية. 

الدستورية  املحكمة  أعضاء  أغلبية  قرر  املثال  سبيل  فعىل  كثرياً،  تختلف 

الرتكية يف عام 2008 عىل أن حزب العدالة والتنمية “معادي للعلامنية” وقد 

نجا الحزب بالكاد من قراِر يقيض بحله عىل هذا األساس.

 ومن أجل توضيح الصورة، فإنه من األفضل تحديد نوعني من العلامنية. 

فـ”العلامنية اإلقصائية” تتطلب من الدولة أن تلعب دوراً نشطاً يف استبعاد 

الدين من املجال العام وجعله شأناً خاصاً. وتشمل البلدان التي تعتنق هذا 

النموذج من العلامنية فرنسا واملكسيك وحتى وقت قريب تونس. يف حني أن 

“العلامنية السلبية”، من ناحية أخرى، تتطلب من الدولة القيام بدور سلبي 

يف إتاحة املامرسة العامة للدين. وهذا هو الفكر السائد يف الواليات املتحدة 

وهولندا والسنغال وغريها.18 وكانت العلامنية املهيمنة يف تركيا خالل معظم 

وبالرغم من  األخرية،  اآلونة  أما يف  اإلقصائية.  العلامنية  املايض هي  القرن 

هذا، فقد نجحت القوى ذات املرجعية اإلسالمية )حزب العدالة والتنمية 

وحركة جولن )يف تحريك تركيا نحو العلامنية السلبية بفوزهام يف االنتخابات 

ووسائل  املدين  املجتمع  يف  لهم  والتصدي  اإلقصائية  العلامنية  قوى  عىل 

اإلعالم والبريوقراطية.19 وما دافع عنه أردوغان يف زيارته ملرص وتونس وليبيا 

كانت فكرة العلامنية السلبية وليس العلامنية اإلقصائية، والعلامنية األوىل 

هي التي تعد محايدة تجاه الهويات الدينية املختلفة للمواطنني.

متتلك الدولة العلامنية )سواء السلبية أو اإلقصائية( يف تركيا وأماكن أخرى 

تحل  ال  بأن  دينية  مؤسسة  أي  تطالب  فهي  األساسية:  الركائز  من  اثنني 

هناك  يكون  وأال  القضائية  والهيئات  والترشيعية  التنفيذية  الدولة  محل 

السيادة  ملبادئ  بالنسبة  حاسم  وهو  األول  واإلجراء  للدولة.  رسمي  دين 

الشعبية الدميقراطية والتمثيل واملساءلة. حتى تعريف الحد األدىن اإلجرايئ 

للدميقراطية يرص عىل “غياب السلطات الوصية غري املنتخبة” )فعىل سبيل 

من  تحد  التي  الدينية(  الهيئات  أو  امللكيات  أو  املسلحة  القوات  املثال، 

العرب  اإلسالمييون  وضع  وإذا  الحكم.20  يف  للمسؤولني  املنتخبة  السلطة 

عىل  بناًء  الترشيعات  إللغاء  سلطة  مع  املنتخبة  غري  الدينية  املؤسسات 

فهمها للرشيعة اإلسالمية، فإن هذه املؤسسة يف الواقع تحل محل الهيئات 

املنتخبة. وإذا ذكر الدستور الرشيعة اإلسالمية، فال يعني هذا بذاته الحد 

من قدرة الشعب عىل الترشيع بحرية، وهو أمر أسايس ألي نظام دميقراطي. 

ميكن الحفاظ عىل درجة من املرونة من خالل السامح بتفسريات متنوعة 

من الرشيعة. أما إعطاء املؤسسة دوراً دستورياً لتحديد الرشيعة اإلسالمية، 

فهذا ميثل رضبة كبرية للمبادئ األساسية للدميقراطية.

وهي  رسمي  دين  هناك  يكون  أال  هي  العلامنية  للدولة  الثانية  والركيزة 

أقل أهمية من أجل األداء الفعال للدميقراطية. وهناك العديد من األنظمة 

الدميقراطية لها دين رسمي، مبا يف ذلك إنجلرتا والدمنارك واليونان وإرسائيل 

متيل  األحيان  من  كثري  يف  ظاهرياً  العلامنية  الدول  وحتى  وبنجالديش.21 

سبيل  فرنسا، عىل  الدولة”.  “أديان  بأنها  رسمياً  إقراراً  دون  معينة  ألديان 

لآلخرين.22  تتوفر  ال  والتي  بها  الدينية  األغلبية  ألعضاء  مزايا  توفر  املثال، 

وتركيا، يف الوقت نفسه، لديها وكالة حكومية )“ديانت”( التي متثل اإلسالم 

السني ويعمل بها أمئة يف املساجد. ومادام أنه ال يوجد متييز ضد األقليات 

غري املسلمة، فال مينع نص الدستور عىل أن اإلسالم هو الدين الرسمي من 
ظهور الدميقراطية العلامنية السلبية يف الدول العربية.23

نقطة  ما يصبح  غالباً  العلامنية  الداليل حول  النقاش  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

األنظمة  تاريخ  إىل  كبري  بشكل  ذلك  ويرجع  العريب.  العامل  يف  شائكة 

العلامنية”  “الدولة  مصطلحي  فإن  العلامنية،  العربية  االستبدادية 

العربية وخاصة بني  الدول  العديد من  لها دالالت سلبية يف  و”العلامنية” 

اإلسالميني. ولذلك، ميكن استخدام مصطلحات أخرى مثل “دولة محايدة” 

لتحل محل “العلامنية” يف النصوص القانونية أو الخطاب العام. يف الواقع، 

ما ال يقل عن 13 من بني 46 دولة ذات غالبية مسلمة تستخدم مصطلح 

لتحليل دساتري 166 بلداً  “العلامنية” لتعريف الدولة يف دساتريها.24 وفقاً 

يف جميع أنحاء العامل، 27 فقط تستخدم مصطلح “العلامنية” عند تعريف 
الدولة.25

عند مالحظة العالقة بني اإلسالم والدولة يف مختلف البلدان تالحظ مناذج 

مختلفة لهذه العالقة. وهناك من جهة الدول التي أعلنت عن أنها علامنية 

)مثل تركيا( أو أن اإلسالم دينها الرسمي دون ذكر الرشيعة اإلسالمية )مثل 

تونس(. وهناك من جهة أخرى ما ميكن وصفه بأنه أنواع مختلفة من دول 

إسالمية، ومبا فيها الدولة التي تجعل الرشيعة مصدراً للترشيع )مثل مرص 

ما قبل 2012( والتي متنح للمؤسسة الدينية يف بعض األحيان دور تفسري 

الحاالت  ويف   .)2012 بعد  ما  املثال، مرص  سبيل  )عىل  اإلسالمية  الرشيعة 

الترشيعات وحتى االعرتاض  إلغاء  الدينية سلطة  القصوى لدى املؤسسات 

عىل املرشحني يف االنتخابات )عىل سبيل املثال، إيران(.
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قضايا  الترشيع يف  لحرية  محبطة  تكون  قد  التي  الطرق  توضيح  أجل  من 

يف  النظر  يساعدنا  فرمبا  أعاله،  إليها  املشار  الحاالت  ما  كل  يف  مختلفة 

الجنسني  املساواة بني  قانون جديد مدين يعزز  الذي يقرتح فيه  السيناريو 

النامذج األوىل والثانية  التقليدية(. ففي  )ويتناقض مع تفسريات الرشيعة 

الرشيعة  حيث يشار إىل   – الثالث  النموذج  لن يكون هناك مشكلة. ويف 

الترشيعات  مثل هذه   – تعريفها غامضة  تزال  والتي ال  للترشيع  كمصدر 

لها.  حداً  وضع  تحاول  ال  الدستورية  املحكمة  أن  طاملا  ممكنة،  تكون  قد 

باعتبار  للغاية  الصعب  يكون من  الترشيع  الرابع ومثل هذا  النموذج  ويف 

الخامس،  أنه يف  الدينية من املرجح أن تعارض ذلك، يف حني  أن املؤسسة 

فإنه سيكون من املستحيل تقريباً حيث أن السلطات الدينية نفسها لديها 

السلطة ملنع ذلك.

النموذج األول – الخاص بحزب العدالة والتنمية - يدل عىل امكانية اتباع 

دساتري  لو  إسالمية”. حتى  “دولة  إقامة  دون  دينية  مرجعية  ذات  سياسة 

األنظمة العربية الجديدة تعلن اإلسالم دينها الرسمي )تتبع النموذج الثاين( 

أو اختيار عدم استخدام مصطلح العلامنية قانونياً، إال أنها تظل أقرب إىل 

تعرتف  ال  أنها  طاملا  اإليراين  النموذج  من  والتنمية  العدالة  حزب  منوذج 

مبؤسسة دينية تستفرد بتفسري معنى الرشيعة. املسألة الحاسمة هنا هي ما 

إذا كانت الكلمة االخرية يف عمليات صنع القوانني لألنظمة العربية الجديدة 

تقع عىل عاتق الهيئات املنتخبة أو غري املنتخبة من املؤسسات الدينية.

وليس  دينية  مرجعية  ذو  والتنمية:  العدالة  حزب  منوذج 

“إسالمياً”

الرباجاميت  فهمه  وهي  والتنمية  العدالة  لحزب  أساسية  أخرى  سمة  هناك 

أن  للحزب  يسمح  الذي  الفهم  هو  هذا  الدينية.  املرجعية  ذات  للسياسة 

يشغل بأريحية موقعاً بني العلامنية اإلقصائية من جهة واإلسالم من جهة 

أخرى. وفقاً لهذا املنظور، ميكن لألفراد والجامعات املسلمة الرتويج آلرائها 

الترشيعية واملشاركة يف  العمليات  اإلسالمية يف نظام دميقراطي من خالل 

ووسائل  املدين  املجتمع  مع  واملشاركة  القضائية  أو  السياسية  املؤسسات 

اإلعالم.26 فعىل سبيل املثال، ميكن أن تعكس األخالق اإلسالمية من خالل 

محاربة الفساد واملحسوبية، أو تعزيز العدالة. ميكن أيضاً لألحزاب اإلسالمية 

املتنوعة ترويج فهمهم للرشيعة من خالل عمليات حرة ودميقراطية. وبهذه 

الطريقة، فإنه ليس هناك حاجة للتسمية الرسمية للدولة باسم “إسالمية” 

من أجل تعزيز املبادئ اإلسالمية يف السياسة. بعد كل يشء، هناك العديد 

مام يسمون بـ”دول إسالمية” تفشل يف الواقع يف دعم ما يتصور الكثريون 

بأن يكون “املبادئ اإلسالمية” يف السياسة اليومية.

يتفق حزب العدالة والتنمية مع الجهات الدينية الرئيسية األخرى يف تركيا – 

مبا يف ذلك حركة جولن املؤثرة – عىل موقفه االنتقادي من اإلسالم السيايس 

والحاجة إىل “دولة إسالمية”. وفقاً الستطالعات الرأي العام، فإنه عىل الرغم 

بالتزام، إال %9  الدين اإلسالمي  من أن 70% من األتراك ميارسون شعائر 

تعكس  الرأي  استطالعات  الرشيعة.  أساس  عىل  دولة  قيام  يؤيدون  فقط 

مستويات أعىل بكثري من الدعم لتطبيق الرشيعة يف الدول العربية.27 تشري 

أيضاً نفس نوعية االستطالعات يف العامل العريب إىل تأييد ساحق للدميقراطية 

والتي تشري إىل االقتناع مبالءمة الدميقراطية ومعتقاداتهم الدينية، أو عىل 

األقل الرغبة يف ذلك.

تقوم انتقادات “اإلسالم السيايس” لدى الجامعات اإلسالمية يف تركيا )مثل 

حزب العدالة والتنمية وحركة جولن( عىل أن اإلسالم السيايس شكيل جداً 

بشكل عام، فيقول هؤالء األتراك يف كثري من األحيان إن اإلسالمييون يركزون 

بشكل غري متناسب عىل القضايا املتعلقة بالقانون الجنايئ والقيود املفروضة 

الحميدة  اإلسالم  مبادئ  تقوض  الحقيقة  يف  بأساليب  املرأة  حقوق  عىل 

وأهدافه األخالقية.28 عىل سبيل املثال، يقولون إنه نظراً لرتكيز اإلسالم عىل 

أهمية النظافة فإنه من غري املناسب مناقشة مكان للرشيعة اإلسالمية يف 

دستور بلد غالبية مدنها تناضل لتتخلص من القاممة. ويقول هؤالء أيضاً 

إنه من خالل تحديد الدولة بأنها إسالمية، قد يرغب الحكام يف استخدام 

الرشعية الدينية كأداة لتجنب املساءلة أو تربير اإلجراءات التي ال تحظى 

بشعبية.

 يف مثل هذه السياقات، بسبب أخطاء هؤالء الحكام فإنهم يفتحون عىل 

اإلسالم باباً لالنتقاد. كذلك وضع اسم الله يف علم الدولة كام يفعل بعض 

القدسية أو  إنه يضفي للدولة طابع  الحكام، ال يكرم اإلسالم يف يشء، بل 

الكهنوتية. وختاماً، يشريون إىل أن رؤى “اليوتوبيا” أو املدينة الفاضلة التي 

ُروج لها من ِقبل إسالميني يف املعارضة فشلت إىل حد كبري يف توفري الحريات 

الكافية، ذلك يف الحاالت القليلة من الذين وصلوا اىل السلطة منهم )عىل 

سبيل املثال، إيران والسودان وأفغانستان(.

تلك  مامثلة.  انتقادات  العربية  والدول  تركيا  يف  العلامنيني  قدم  كذلك 

االنتقادات، مع هذا، كانت األقوى عندما جاءت من حزب العدالة والتنمية، 

نظراً لخربة الحزب الخاصة بالتعامل مع هذه القضايا. فتخىلىّ مؤسيس الحزب 

رصاحة عن أفكارهم اإلسالمية السياسية القدمية عند تأسيس حزب العدالة 

والتنمية. ففي مواجهتهم للضغوط املحلية والداخلية، اعرتفوا باملشاكل التي 

أىت بها اإلسالم السيايس، يف كٍل من الناحية النظرية والعملية. وقد تساءل 

املتشككون ما إذا كان حزب العدالة والتنمية احتضن حقاً العلامنية أم كان 

هذا التحول عىل األرجح نتيجة للقيود املؤسسية. ذلك هو السؤال املهم أن 

نسأل عند النظر يف ما إذا كان ميكن تكرار العلامنية السلبية لحزب العدالة 

موجودة  غري  املؤسسية  القيود  هذه  أن  حيث  العريب،  العامل  يف  والتنمية 

بنفس الدرجة، الجواب هو: “االثنان معاً”.

التحول  أن  املؤسسية. حيث  والقيود  الفكري  التحول  بني  دامئا صلة  هناك 

شملت  السلبية  العلامنية  إىل  اإلسالمي  والتنمية  العدالة  حزب  قادة  من 

بإيجاز.29 كانت هناك ثالثة عوامل  عملية معقدة سيتم وصفها هنا فقط 

واملؤسسات  الغربية  الدول  األول،  التحول.  هذا  تشجيع  يف  هامة  هيكلية 

ذات الروابط القوية مع تركيا ال تريد أن ترى ظهور نظام إسالمي هناك. 

الثانية، استخدم الجيش الرتيك وصايته يف السياسة للحد من أية محاوالت 

لالبتعاد عن التقاليد العلامنية يف البالد، باللجوء إىل االنقالبات املبارشة عند 

الرضورة. وأخرياً، فإن غالبية املجتمع الرتيك يف الواقع يشارك يف االنتقادات 

البالد  لتقاليد  نتيجة  األرجح  عىل   - أعاله  املوجزة  اإلسالميني  إىل  املوجهة 

العلامنية وقوة التفسريات املعتدلة لإلسالم هناك، وتجربة مراقبة ما يسمى 

بالدول اإلسالمية يف أماكن أخرى يف املنطقة. كان تاريخ تركيا من االنتخابات 

املتعددة األحزاب منذ عام 1950 أظهرت أن أي حزب إسالمي عليه بذل 
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لذا  الوطني،  املستوى  األصوات عىل  ربع  للحصول حتى عىل  هائلة  جهود 

أدرك قادة حزب العدالة والتنمية أنه يف ظل هذه الظروف، فإنه ال ميكنه 

سياسة  الحزب  تبنى  وبالتايل  اإلسالمية  األيديولوجية  مع  تركيا  يحكم  أن 

يف  لهم  املوقف سمح  السلبية، هذا  العلامنية  دميقراطية جديدة وخطاب 

الحفاظ عىل  الجيش مع  ِقبل  املفروضة من  الحواجز  للتغلب عىل  النهاية 

فقد  البالد  يف  األقوى  يعد  اآلن  والحزب  الغرب،  مع  نسبياً  جيدة  عالقات 

حصل عىل 50% من األصوات يف االنتخابات الربملانية لعام 2011.

للتحول يف حزب  الهيكلية  األبعاد  التشديد عىل  املغاالة يف  املهم عدم  من 

العدالة والتنمية وتجاهل قوة قادة الحزب وخاصة أردوغان )رئيس الوزراء 

الحايل(، عبد الله غول )الرئيس الحايل( وبولنت أرينك )نائب رئيس الوزراء 

الحايل(. كام تحول الحزب من حزب إسالمي إىل العلامنية السلبية، أظهرت 

هذه الشخصيات مقومات قيادية بارعة نجحت من خاللها يف إقناع أتباعهم 

يبدو  ال  السلطة،  يف  سنوات  عرش  من  أكرث  بعد  للحزب.  الجديد  بالطابع 

قضية  الرشيعة.  أساس  عىل  دولة  اتجاه  يف  البالد  التخاذ  خطط  هناك  أن 

باملعاداة  والتنمية  العدالة  حزب  اتهمت  والتي  أعاله  املذكورة   2008 عام 

القيود  لرفع  الحزب  جهود  عىل  الحزب  ضد  الدليل  فاقترص  للعلامنية، 

من  الخريجني  فرص  وتحسني  الجامعات  الحجاب يف  ارتداء  املفروضة عىل 

املدارس اإلسالمية وتوسيع نطاق تدريس القرآن. عالوة عىل ذلك، فقد كان 

الساسة يف حزب العدالة والتنمية أكرث نجاحاً من سابقيهم أصحاب مذهب 

العلامنية اإلقصائية من حيث توسيع حقوق الجمعيات املسيحية واليهودية 

- عىل سبيل املثال ويف استعادة املمتلكات التي صودرت يف السابق.

أعاله  إليها  املشار  الهيكلية  القيود  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  اإلشارة  تجدر 

مامثلة  تحول  لعملية  تخضع  مل  تركيا  يف  األخرى  اإلسالمية  األحزاب  فإن 

إىل  أخرى  مرة  يشري  مام   – السياسية  الهوامش  عىل  ظلت  لذلك  ونتيجة 

أهمية القيادة والقوة يف إحداث التغيري. باختصار، بغض النظر عن األصل 

لتحول حزب العدالة والتنمية، من املمكن لتجربة حكم طويلة دامت لعرش 

سنوات يف تركيا أن تكون مصدراً إللهام السياسيني العرب.

التاريخية لبلد آخر ليك  كام سبق ذكره، فال يحتاج  إىل استنساخ التجربة 

ينظر إليه كنموذج. ومع ذلك، إذا ما أمعنا النظر فنجد أن الدول العربية 

العدالة  حزب  تحول  إىل  أدت  التي  الهيكلية  العوامل  من  عدد  يف  تشرتك 

والتنمية. إن الدعم املايل والسيايس وحتى العسكري من الدول املؤسسات 

الغربية هو أمر حاسم لتوطيد الدميقراطية يف مرص وتونس واملغرب وليبيا.30 

وغني عن القول أن الجهات الفاعلة الغربية تفضل أال تكون هذه البلدان 

الجيش  أن  املؤكد  ومن  اإلسالمية.  الرشيعة  عىل  تقوم  السياسية  أنظمتها 

حيث يلعب دور  يف الدول العربية وضعه ليس كام هو الحال يف تركيا – 

يف  لرشيعة  لتطبيق  بكثري  أكرب  شعبي  دعم  وهناك   – العلامنية”  “حارس 

العامل العريب. غري أن كل هذه البلدان لديها ظروف خاصة بها والتي توفر 

عىل  فمرص،  بطموحاتهم.  واإلعتدال  للتحول  املعتدلني  لإلسالميني  حوافز 

سبيل املثال، لديها أقلية مسيحية تشكل 10% من سكانها، بينام يف تركيا 

فقط 1% من السكان غري مسلم. ويف مرص وتونس فإن الجيش واألجهزة 

األمنية التي اضطهدت اإلسالميني سابقاً ما زالت متتلك سلطة كبرية. أما يف 

بتأييد شعبي كبري وهي عقبة  تتمتع  نظام مليك  املغرب، فهي دولة ذات 

قوة  ذات  علامنية  نخبة  لديها  تركيا  بينام  لإلسالميني.  مؤسسية  رئيسية 

فريدة، فإن العديد من الدول العربية أيضاً – وخاصة تونس ومرص – لديها 

نخبة “علامنية” تتمتع مبوقع ذي قوة، مبا يف ذلك بقايا األنظمة االستبدادية 

القدمية والليرباليني والثوار الشباب.

يف حني أن الجيش الرتيك لعب بالتأكيد دوراً يف تشكيل تحول حزب العدالة 

والتنمية، فال ينبغي املبالغة يف حجمه وأهميته. ذلك ليشء واحد، فالقمع 

من ذلك النوع الذي متارسه جرناالت تركيا قد ال يؤدي دامئاً إىل االعتدال. 

عىل  التسعينيات،  يف  والجزائر  الشاه  حكم  تحت  إيران  مثل  حاالت  ففي 

أما  اإلسالميني.  جهة  من  التطرف  من  مزيد  إىل  القمع  أدى  املثال،  سبيل 

اليوم، فالجيش الرتيك فقد تفوقه السيايس عىل السياسيني.31 يف الواقع، لقد 

تم اعتقال نحو 400 ضابطاً عسكرياً، بينهم 72 برتبة جرنال وأمريال كانوا يف 

الخدمة الفعلية، قد خططوا النقالبات علامنية ضد حزب العدالة والتنمية. 

والتنمية ال  العدالة  فإن حزب  العلامنية،  املؤسسة  قوة  تراجع  بالرغم من 

تبني  إىل  العربية  الدول  يدعو  إنه  بل  اإلسالمي  نظام  تطبيق  يرفض  يزال 
املثال الخاص به من العلامنية السلبية.32

منوذج حزب العدالة والتنمية: الواقعية وليس الراديكالية

عمل حزب العدالة والتنمية بصورة عملية بشأن قضايا سياسية مختلفة، مبا 

يف ذلك العالقة بني اإلسالم والعلامنية. فإنه ينظر إىل ميزان القوى يف تركيا 

وكذلك إىل السياسة العاملية وذلك قبل اتخاذ موقف بشأن أي قضية معينة. 

إن الوثيقة الرسمية للحزب التي تحدد أيدولوجيته “املحافظة الدميقراطية” 

تسلط الضوء عىل هذه الرباجامتية )الواقعية(.33 وباختيار صفة “محافظ” 

يف  تدريجي  تغيري  عىل  وتركيزه  الحكمة  عىل  لتشديد  يسعى  الحزب  فإن 

الوقت الذي يرفض فيه أي نوع من التطرف )سواء كان علامين أو إسالمي 

والراديكالية  الفرنسية  اليعقوبية  إىل  انتقاده  ويف  ليربايل(.  أو  اشرتايك  أو 

مثل  مفكرين  إىل  تشري  الحزب  لدى  املحافظة  األيدولوجيا  فإن  العقالنية، 
مايكل أوكشوت وإدموند بورك.34

العدالة  حزب  براجامتية  العربية  اإلسالمية  األحزاب  تأخذ  أن  املرجح  من 

فعىل  أصعدة.  عدة  عىل  الحزب  لنجاح  نظراً  الجد  محمل  عىل  والتنمية 

عىل  سياسات  منها  والتي   – الحزب  سياسات  ساهمت  املحيل،  الصعيد 

فوز  يف   – إسكان  مشاريع  الشاملة  الصحية  والتغطية  االقتصادية  التنمية 

الحزب بخمس انتخابات وطنية )اثنان للبلدية وثالثة للربملان(.

الواليات  إقناع  يف  والتنمية  العدالة  حزب  نجح  الدويل،  الصعيد  عىل  أما 

حليفاً  إسالمية  جذور  ذو  حزب  يصبح  بأن  األوروبية  والدول  املتحدة 

والتنمية خالل  العدالة  تجربة حزب  أن  القول  ميكن  عليه.  االعتامد  ميكن 

اليوم  الغربية  الدول  تجعل  التي  األسباب  من  واحدة  هي  املايض  العقد 

العريب. يظهر ذلك  بالربيع  املتأثرة  الدول  تجاه اإلسالميني يف  أكرث تسامحاً 

اإلسالميني  لقوى  الغربية  الحكومات  ِقبل  من  نسبياً  الدافئ  االستقبال  يف 

تجاه  العداء  يتناقض بشدة مع  والذي  بعد عام 2011  املنتخبة دميقراطياً 

غري  مرونة  أردوغان  أظهر  لقد  التسعينيات.35  يف  اإلسالمية  الجامعات 

مسبوقة يف سياسته الخارجية ويف كثري من األحيان اتبع سياسات متناقضة 

ومحفوفة باملخاطر. عىل سبيل املثال، انتقد إرسائيل بشدة36 مع املحافظة 

عىل عالقات جيدة مع الواليات املتحدة ورفض فرض عقوبات جديدة عىل 
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إيران يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة عىل الرغم من موافقته عىل نرش 

رادار حلف الناتو ضد إيران يف رشق تركيا. 

من بني أمور أخرى، فإن حزب العدالة والتنمية يقدم منوذجاً لكيفية تعامل 

بلد بأغلبية مسلمة مع الغرب بطريقة ودية ولكن حاسمة. ويف ظل املعارضة 

األملانية والفرنسية لعضوية تركيا يف االتحاد األورويب وارتفاع اإلسالموفوبيا، 

التزم  أنه  بيد  األوروبية.  الدول  انتقاد  عن  بنفسه  ينأى  مل  أردوغان  فإن 

بعضوية تركيا يف حلف شامل االطليس )الناتو( واملؤسسات الغربية األخرى. 

إن الحفاظ عىل بقاء العالقات دافئة مع الدول الغربية كان له دور رئييس 

يف توايل نجاحات حزب العدالة والتنمية يف تعزيز النمو االقتصادي والتنمية. 

ميكن  والسياسة،  اإلسالم  بني  العالقة  ملعالجة  صيغة  توفري  إىل  باإلضافة 

أن  العرب عىل  أن يكون مثاالً لإلسالميني  والتنمية  العدالة  لنموذج حزب 

نهجاً عملياً للسياسة املحلية والدولية )بدالً من اإلرصار عىل سياسة ال هوادة 

فيها أو غري مرنة( من شأنها تحقيق أرباح مهمة.

توصيات لحزب العدالة والتنمية: التغلب عىل القيود

كام سبق الذكر فإن هناك عدداً من العقبات أمام أن يكون حزب العدالة 

العريب  العامل  يف  اإلسالمية(  )وغري  اإلسالمية  لألحزاب  منوذجاً  والتنمية 

والتي تتعلق بتجربة تركيا التاريخية الخاصة )مبا يف ذلك أعوام من تجربة 

الدميقراطية، اقتصاد السوق الحرة و العضوية يف املنظامت الغربية(. األبعد 

تتطلب  والتنمية  العدالة  حزب  خربة  يف  معينة  مجاالت  فهناك  ذلك،  من 

مزيداً من االهتامم من الحزب نفسه إذا أريد له أن يُسهم يف بلورة منوذج 

يكون مبثابة مثال لألحزاب اإلسالمية العربية.

العلامنية  إىل  اإلقصائية  العلامنية  من  تركيا  يف  التحول  تشجيع  حيث  من 

السلبية، فيمكن لحزب العدالة والتنمية أن يفخر بإنجازات عديدة، منها –  

كام ذكر سابقاً – وضع حد للتمييز ضد خريجي املدارس اإلسالمية37 وتوسيع 

الحقوق القانونية للمؤسسات املسيحية واليهودية وإعادة ممتلكاتها ورفع 

الحظر املفروض عىل تعليم القرآن للطالب دون سن 12 سنة. ومع ذلك، 

هناك العديد من املجاالت التي تحتاج إىل مزيد من اإلصالح. حظر الحجاب 

ال يزال ساري املفعول يف مختلف ميادين الحياة العامة الرتكية، عىل الرغم 

من أن هناك العديد من الجامعات التي ألغت منعه بحكم األمر الواقع. 

املؤسسات  من  مقدمة  مبيزانية  مستقالً  كياناً  “ديانت”  تصبح  أن  ينبغي 

الدينية، بدالً من حصولها عىل التمويل الحكومي. وينبغي أن يكون مجلس 

األمناء مسؤوالً عن تعيني رئيسها وليس الحكومة. وينبغي أيضاً إنهاء القيود 

الرسمية عىل طقوس العلويني وبعض املؤسسات املسيحية واليهودية، مثل 

مدرسة “هاليك” األرثوذكسية اليونانية. 

إن الدستور الرتيك الجديد ميثل فرصة ملعالجة بعض هذه املشاكل، يف عام 

2011 وافقت جميع األحزاب األربعة يف الربملان عىل رضورة صياغة دستور 

جديد وتشكيل لجنة خاصة لصياغة الدستور الجديد. بعيداً عن تلك القضايا 

املتعلقة بالعلامنية، فإن مختلف الفئات االجتامعية والسياسية، تتوقع أن 

الحقوق  وضامن  املدنية-العسكرية  العالقات  إلصالح  ستسعى  املسودة 

الثقافية لألكراد.

وفيام يتعلق مبسألة السياسة ذات املرجعية الدينية، فيطرح البعض العديد 

عىل  حقاً  قادراً  والتنمية  العدالة  حزب  كان  إذا  عام  حول  التساؤالت  من 

الفساد  مكافحة  مثل  املهمة  القضايا  يف  اإلسالمية  والقيم  األخالق  إظهار 

واملحسوبية؛ وتعزيز ثقافة الجدارة؛ وحل الرصاع العرقي، عىل سبيل املثال 

يف حالة املسألة الكردية.38 فهناك مثة مجال آخر من االنتقادات وهو أداء 

الحزب يف ضامن حريتي التعبري وتكوين الجمعيات. حزب العدالة والتنمية 

ال يزال أمامه طريق طويل ليقطعه يف هذه القضايا.

يعاين أيضاً منوذج حزب العدالة والتنمية من نقص يف التنظري والتفسري وذلك 

العلامنية  بشأن  نظره  الحزب ووجهات  النظرية عىل  األعامل  ندرة  بسبب 

والدولة. من بني األسباب يف ذلك هو إرث مثانني عاماً من العلامنية اإلقصائية 

يف تركيا، تم خاللها إما حظر املناقشات واملنشورات املتعلقة بالفكر السيايس 

عىل  تركز  تركيا  يف  املسلمة  الفاعلة  الجهات  إن  تهميشها.  أو  اإلسالمي 

املامرسة وليس النظرية. كذلك قيادة أردوغان الكاريزمية، يف ذات الوقت، 

منعت أيضاً أعضاء الطرف اآلخر من تقديم إسهامات فكرية واالنخراط يف 

مناقشات فكرية. إىل حد ما، فقد حرم الرتكيز املبالغ فيه عىل الكاريزما لقائد 

الحزب من أن ينشأ يف الحزب ثقافة النشاط الفكري والدينامية.

 

اإلسالميني  وغري  لإلسالميني  جاذبية  وأكرث  وضوحاً  أكرث  منوذج  لتقديم 

من  املزيد  إىل  والتنمية  العدالة  حزب  يسعى  أن  يجب  العريب،  العامل  يف 

االحتكاك بالجمهور العريب عىل الصعيد الفكري. وإىل جانب الكتاب الخاص 

بالدميقراطية املحافظة املذكور أعاله، فهناك عدد قليل جداً من وثائق حزب 

العدالة والتنمية ذات عمق فكري باللغة الرتكية، ناهيك عن اللغة العربية. 

ويعترب مركز أبحاث “سيتا” )SETA( املؤيد لحزب العدالة والتنمية مصدراً 

إصدار  يف  نشاطاً  أكرث  األخرية  اآلونة  يف  “سيتا”  أصبح  وقد  للمعلومات، 

املنشورات بشأن السياسة العربية. وبدأت سيتا بنرش نسخة باللغة العربية 

وكذلك  تركية”  “رؤية  عنوان  تحت   Insight  Turkey األكادميية  ملجلتها 

بدأت تنظيم املؤمترات يف الدول العربية.

التوصيات الختامية لإلسالميني: اإلقناع واإلسرتاتيجية

سياساته  وأطلق   1923 عام  يف  تركيا  رئيس  أتاتورك  كامل  مصطفى  أصبح 

العلامنية اإلقصائية بعدها بعام واحد. يف العقود التالية وصل قادة مامثلون 

علامنيون إىل الحكم يف بالدهم ذات األغلبية املسلمة مثل الشاه محمد رضا 

بهلوي يف إيران، ومحمد عيل جناح يف باكستان، وسوكارنو يف إندونيسيا، وجامل 

بورقيبة يف تونس. بعد عقود مضت، برشت  النارص يف مرص والحبيب  عبد 

الثورة اإليرانية عام 1979 يف مبوجة جديدة من الجمهورية اإلسالمية. عىل 

الرغم من أنها جاءت إىل السلطة يف عدد قليل من البلدان، إال أن اإلسالميني 

أصبحوا يف كثري من األحيان قوة املعارضة الرئيسية وجامعة ضغط يف أنحاء 

العامل العريب واإلسالمي. هناك اآلن حالً وسطاً ناشئاً بني العلامنية اإلقصائية 

التي كانت سائدة يف تركيا سابقاُ والتزاوج بني الدين والدولة يف إيران اليوم. 

وقد أظهرت مؤخراً بعض البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء )عىل سبيل املثال، 

السنغال( وجنوب رشق آسيا )عىل سبيل املثال، إندونيسيا( إنه ميكن التعايش 

السيايس اإلسالمي. من خالل  السلبية والنشاط  الدميقراطية والعلامنية  بني 

قيادة حزب العدالة والتنمية، أصبحت تركيا أول مثال ناجح لهذا التعايش يف 

الرشق األوسط.
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اإلسالمية  وغري  اإلسالمية  العربية  لألحزاب  والتنمية  العدالة  حزب  يقدم 

الوقت  يف  السلبية  والعلامنية  الدينية  املرجعية  ذات  للسياسة  منوذجاً 

نفسه، بدالً من الدولة اإلسالمية. هذه الصيغة تبرش أيضاً بالحوار النقدي 

 – والتنمية  العدالة  حزب  لنموذج  الثالث  الركائز  إن  الغربية.  الدول  مع 

الرباجامتية والسياسة ذات املرجعية الدينية والعلامنية السلبية – مرتابطة. 

لجدواها  سياسات  اتباع  عىل  تشجعه  الحزب  يتبعها  التي  الرباجامتية  إن 

بالقيم  الحزب  التزام  الوقت نفسه، يسمح  العميل وليس األيديولوجي. يف 

اإلسالمية له أن يقوم مبواصلة سياسة ذات مرجعية دينية يف دولة علامنية.

إن أتباع منوذج حزب العدالة والتنمية عىل األرجح هي األحزاب اإلسالمية 

الرئيسية، مبا يف ذلك النهضة يف تونس وحزب العدالة والتنمية يف املغرب 

ميولها  عن  النظر  بغض  مرص.  يف  والعدالة  الحرية  حزب  أقل  حد  وإىل 

الفكرية، قد تشجع الحسابات اإلسرتاتيجية أيضاً هذه األحزاب ألن متيل إىل 

منوذج حزب العدالة والتنمية، نظراً لنضالهم السيايس مع كٍل من العلامنيني 

والسلفيني. ميكن أن متيل تلك األحزاب نحو منوذج حزب العدالة والتنمية 

لكونه اإلسرتاتيجية الجيدة لخوض النزاع مع العلامنيني، الذين يخشون من 

الرشيعة )ويتالعبون بهذا الخوف أيضاً(  والسلفيني، الذين يسعون إىل فرض 

الدميقراطي  الخطاب  واقعية  فإن  اإلسالمية.  للرشيعة  املتطرفة  التفسريات 

املتمثل يف حزب العدالة والتنمية تسمح لهذه األحزاب عىل حد سواء طأمنة 

اإلسالمية  للجامعات  ال ميكن  قوة.  موقع  من  السلفيني  وتحدي  الليرباليني 

أن تتنافس مع السلفيني عىل تفسري متشدد للرشيعة، لكن أملهم الوحيد 

الحريات  إىل  يستند  الذي  الخطاب  تقديم  هو  الجامعات  هذه  لتهميش 

الجامعات  فشلت  إذا  اإلسالمية.  القيم  يرض  ال  مبا  ولكن  الدميقراطية 

فمن  األوسط،  األساس  هذا  عىل  سيطرتها  تعزيز  يف  املعتدلة  االسالمية 

املرجح أن األحزاب األخرى )مثل حزب مرص القوية، الذي يرأسه القيادي 

السابق بجامعة اإلخوان املسلمني عبد املنعم أبو الفتوح( أن تبادر بالتنافس 

معها عىل ذلك.

من بني االحزاب الرئيسية اإلسالمية العربية، يبدو حزب النهضة يف تونس 

وحزب العدالة والتنمية يف املغرب األقرب إىل منوذج حزب العدالة والتنمية 

الرتيك. حيث مل يكن أي من هذه األحزاب يدعو إىل وضع الرشيعة اإلسالمية 

يف دستوري بالديهام. منذ عام 2007، انخفضت دعوة حزب العدالة والتنمية 

عىل  الحزب  أكد  ذلك  من  وبدالً  اإلسالمية.39  الرشيعة  اتباع  إىل  املغريب 

مكافحة الفساد واملشاكل االجتامعية واالقتصادية وحامية الهوية اإلسالمية 

للمغرب يف مواجهة العوملة.40 أما يف تونس ففي خطاب ألقاه مؤخراً، زعيم 

الغنويش أكد فيه أنه ال يوجد أي تعارض متأصل بني  النهضة راشد  حزب 

اإلسالم والعلامنية. حيث دافع عن درجة من الفصل بني الشؤون السياسية 

والدينية، قائالً إنه “ليس من مهمة الدين تعليمنا ... أساليب الحكم و كيف 

ندير الدولة ألنىّ ... العقل مؤهل فيها إىل أن يصل إىل الحقيقة من خالل 

تراكم التجارب”. إن الدين، مع ذلك، “يعطينا نظام قيم و مبادئ التي ميكن 

متثل توجيهات لتفكرينا و سلوكنا و ألنظمة الدولة التي نسعى إليها”.41 نظراً 

يواجه حزب  الذي  الحايل  التحدي  فإن  السلطة،  األن يف  األحزاب  تلك  ألن 

األفكار يف  أن ترتجم هذه  التونيس، هو  والنهضة  املغريب  والتنمية  العدالة 

السياسة اليومية.

وقد أشار كل من حزب العدالة والتنمية والنهضة إىل منوذج حزب العدالة 

والتنمية الرتيك، عىل األقل أمام الجمهور الدويل. يف عام 2006، عندما طلب 

“يقدم  أن  العثامين  الدين  سعد  والتنمية  العدالة  لحزب  العام  األمني  من 

حزبه للجمهور األمرييك”، كان رده بأن حزبه “عىل غرار منط حزب العدالة 

والتنمية يف تركيا”.42 وباملثل، أشار الغنويش أكرث من مرة بإشارات إيجابية 

لتونس  كنموذج  برتكيا  استشهد  فقد  الرتيك.  والتنمية  العدالة  حزب  إىل 

الجديدة،43 يف حني أنه يف ترصيحات أخرى يدعي الفضل ملساهامته الفكرية 
يف إحداث تحول حزب العدالة والتنمية نفسه.44

 

كمصدر  الرشيعة  عن  مرص  يف  والعدالة  الحرية  حزب  يدافع  املقابل،  ويف 

أسايس للقانون وهو أكرث بُعداً عن منوذج حزب العدالة والتنمية. فيعطي 

دستور مرص الجديد – الذي صاغته هيئة لعب فيها حزب الحرية والعدالة 

املرصي الدور الرئييس – لهيئة كبار العلامء باألزهر الرشيف دوراً استشارياً 

مثيل،  له  يسبق  آخر مل  تعديل  بينام يف   .)4 )املادة  الرشيعة يف  تفسري  يف 

أكد الدستور رصاحة عىل مذاهب أهل السنة والجامعة يف توضيحه ملعنى 

الرشيعة يف )املادة 219(. رمبا يدافع قادة حزب الحرية والعدالة املرصي عن 

سياساتهم، بحجة أنهم يستجيبون “براجامتياً” ملطالب ناخبيهم املحافظني. 

قيادة  التمثيلية  الدميقراطية  تحتاج  قد  معينة،  قضايا  هناك  ذلك،  ومع 

إن مدى  البداية.  التي ال تحظى بشعبية يف  بالسياسات  العام  الرأي  تقنع 

حزب  عىل  يتوجب  حيث  جلياً  األمر  يظهر  مرص  يف  الداخيل  االستقطاب 

الحرية والعدالة أن يستجيب الهتاممات الجامعات أخرى، مثل الليرباليني 

الخاصة  االنتخابية  الدوائر  الرتكيز ببساطة عىل مطالب  واألقباط، بدالً من 

التي  الغربية  بهم. رمبا تكون الحاجة للحصول عىل الدعم من الحكومات 

تحتاج إىل رشيك “موثوق فيه” يشجع اإلخوان عىل اعتامد نهج أكرث واقعية.

الوليدة  الدميقراطية  أنظمتها  العربية  األحزاب  توطد  قد  املستقبل،  يف 

وتصوغ طرقهم - رمبا أكرث تقدماً – لتحديد العالقة بني اإلسالم والدولة. وقد 

العدالة والتنمية.  النهضة” أكرث من حزب  يحني وقت نذكر “منوذج حزب 

ولكن ما قد ينشأ بدالً من ذلك قد يكون منوذجاً مشرتكاً وعاماً. ويف حني 

تتطور األنظمة العربية، فلرنى ما إذا سيتنج عن الجمع بني التجربتني الرتكية 

والعربية ما ميكن وصفه بأنه بأنها “سياسة ذات مرجعية دينية بدون دولة 

إسالمية”.
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.كتبت النسخة األصلية لهذا البحث باللغة االنجليزية وهذه ترجمة للنسخة االنجليزية1.

وفي القاهرة في يناير 2012وفي الدوحة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2012تعتمد هذه الورقة على مقابالت ومحادثات مع المؤلف في إسطنبول في أغسطس 2.
شادي حميد وسلمان شيخ وصموئيل بالمبلي ونادر هاشمي وروبرت هيفنر وناثان براون وسنان اولجن وحسن كوسيباالبان وبيرنا تورام وأقدم الشكر لكٍل من. 2013

وعيد وأحمد يوكلين وحقي تاس وستيفانو توريلي وزينب شاهين وفيرحا بيريكلي وبورهانيتن دوران وسليم شفيق ومصطفى غوككيك ورينات شايخوتدينوف وقادر يلدرم 
.محمد وتوران كاياوجلو عن تعليقاتهم المفيدة

، 2012سبتمبر 30حزب العدالة والتنمية، ،"النص الكامل لخطابه في المؤتمر. 4رئيس الوزراء اردوغان، حزب العدالة والتنمية "3.
-tam-konusmasinin-kongresi-buyuk-olagan-4.-parti-ak-erdoganin-http://www.akparti.org.tr/site/haberler/basbakan<
.>metni/31771

تقول "ستيفن كوفمان، ،)2011ربيع (، 2العدد28وجهات نظر الجديدة الربع سنوية ،"تركيا هي نموذج لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر"طارق رمضان، 4.
،2011يوليو 16، برامج اإلعالم الخارجي وزارة الخارجية األمريكية، "كلينتون يمكن أن تكون تركيا نموذًجا للديمقراطيات الناشئة

>http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2011/07/20110716132122nehpets0.2954783.html#ixzz2AmplY7T0<.
، "االستبيان السنوي للرأي العام العربي"،شبلي تلحمي" التالية، فأي بلد تفضل أن بشتبه بها؟إذا تشبه النظام السياسي المصري ببلٍد من البلدان : "لردود على األسئلةا5.

.>http://newsdesk.umd.edu/pdf/2011/telhamipoll2011.pdf<، 2011، جامعة ميريالند
7-40.،2011، يونيو فورين أفيرز،"السياسات والعكسسيغير اإلسالميينكيف : اإلسالميينصعود "انظر شادي حميد، 6.
ة أعني السياسة التي تعامل بها المسلمون األتقياء الذين يسعون بوعي ليعكسوا القيم اإلسالمية والمبادئ دون السعي إلى فكر" سياسات ذات مرجعية إسالمية"بواسطة 7.

في ... يةهذا االستخدام يختلف قليال عن تلك التي يستخدمها إيكلمان وبيسكاتوري في كتابهما المؤثر الذي يشير أساسًا إلى سياسة ذات مرجعية دين. إقامة دولة إسالمية
).1996مطبعة جامعة برينستون، : برينستون(مسلم بولتكسدايل إيكلمان وبيسكاتوري جيمس، ". الحياة اليومية للمسلمين

.41-3، )2012(2العدد ، 14انسايت تركيا،"مخاوف من التيار اإلسالمي، الكردستانية والشيوعية: صعود وسقوط الوصاية العسكرية في تركيا"كورو، .تأحمد8.

كما تتوفر باللغة العربية . 259، )2009مطبعة جامعة كامبريدج، : نيويورك(المتحدة، فرنسا وتركياالواليات : تجاه الدين: العلمانية وسياسات الدولةكورو، .تأحمد9.
).2012الشبكة العربية لألبحاث والنشر، : بيروت(

،التي أدت إلى تنفير مواطنيها أنفسهميةاإلقصائمنذ عقد من الزمان عمر تاسبينار أكد أن تركيا ال يمكن أن تكون نموذجا للدول العربية نظرًا لسياساتها العلمانية 10.
، بروكنجز 5العدد، ورقة تحليلية"والعالم العربي‘النموذج التركي’التفاوت الغير متكافئ؟ بين "عمر تاسبينار . ومع ذلك، فإن تركيا قد تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين

.7، 2003مشروع السياسة األمريكية تجاه العالم اإلسالمي، أغسطس 
: تركيا"انظر أيضًا عمر تاسبينار، . 2011، كارنيجي بيبرز، كارنيجي أوروبا، ديسمبر "تركيا في الشرق األوسط الجديد: من اإللهام إلى األمال"سنان أولجن 11.

.2012معهد السالم األميركي، :واشنطن، العاصمة(روبن رايت . ، طبعةمن هم: اإلسالميون قادمونفي " نموذج جديد
لمعرفة . 1980تشير إلى المدن الصناعية في وسط تركيا التي كانت بمثابة العجلة الهامة التي دفعت بالنمو االقتصادي في البالد منذ عام "نمور األناضول "عبارة 12.

. أحمد ت،)2003مطبعة جامعة سيراكيوز، (جولنحركة : اإلسالم التركي والدولة العلمانيةهاكان يافوز وجون إسبوزيتو، محرران، . المزيد عن حركة جولن انظر إم
.253-74، )2005(2العدد ،120مجلة العلوم السياسية،"ثالث حاالت تركية : العولمة وتنويع الحركات اإلسالمية"كورو، 

والعلمانية، وتتناول الورقة بشكل ثانوي مسألة يقتصر التركيز في هذه الورقة على نموذج حزب العدالة والتنمية التركي ال سيما صلته بالقضايا اإلسالمية13.
.الديمقراطية وحقوق اإلنسان

.2011سبتمبر 15تلفزيون دريم ، ،العاشرة مساءرئيس الوزراء أردوغان، في مقابلة مع منى الشاذلي، برنامج 14.

.2011سبتمبر 14العربية، ، قناة "اإلخوان المسلمون في مصر تنتقد دعوة أردوغان للدولة العلمانية"15.

."الحرية"، "اردوغان في ليبيا تصريحات هامة”،2011سبتمبر 16، صباح، "المسلمون يمكنهم إدارة دولة علمانية مسلمة"16.

. 77-8، )2012(3العدد ، 14تركياانسايت"من التقارب إلى المنافسة؟ : إن نموذج حزب العدالة والتنمية ونموذج حزب النهضة في تونس"توريلي، ستيفانو ماريا17.
.108-85، )2012(3العدد، 14انسايت تركيا،"حالة حزب العدالة والتنمية: تطبيق النموذج التركي في المغرب"لنقد أكثر دقة، راجع فريحة بيرليكي، 

.39-6،العلمانية وسياسات الدولةكورو، 18.

.57-37،"صعود وسقوط الوصاية العسكرية"كورو، 19.

.6-5، )2010مطبعة جامعة كامبريدج، : نيويورك(األنظمة الهجينة بعد الحرب الباردة: السلطوية التنافسية. ستيفن ليفي تسكي ولوكان واي20.

كريج كالهون، جوجينسميير. العلمانية، المحررانفي إعادة النظر في " العلمانية المتعددة من الديمقراطيات الحديثة واألنظمة االستبدادية"انظر ألفريد ستيببان، 21.
).2011مطبعة جامعة أكسفورد، : نيويورك(مارك وجوناثان فان أنتويرب 

نسية وهناك حوالي نصف المدارس العامة الفر،حكوميًافي المئة من الطالب الفرنسيين ملتحقين بالمدارس الكاثوليكية ورواتب معلميهم تمول 20على سبيل المثال، 22.
من حكومياًًممولة إسالميةال توجد مدارس. يخدم بها رجال الدين الكاثوليك ويوم الجمعة تقدم المدارس الحكومية األسماك بدًال من اللحوم نظرًا للحساسيات الكاثوليكية

.110،العلمانية وسياسات الدولةكورو، . في المدارس العامةلحوم حاللالمسلمين وال يوجد أئمة وال 
.2011أكتوبر 23،ستار اليت الرؤية،"اقتراحات العلمانية للثورات العربية"انظر ارغون أوزبودن، 23.
6-259.،العلمانية وسياسات الدولةكورو، 24.
.69، 1، العدد 44للعلوم السياسيةالمجلة الكندية، "االنفصال بين األحكام الدستورية وتشريع الدولة على أساس الدين: بعيدًا عن التناغم" جوناثان فوكس 25.
من القاعدة إلى القمة، حيث األفراد الذين تحركهم دوافع دينية تسعى إلى أسلمة بيئاتها من خالل النشاط الشعبي "ألبير ديدي يصف النشاط اإلسالمي في تركيا بأنه 26.

هذا الصعود من . وتنظيم المشاريع واستخدام وسائل اإلعالم) الديني والعلماني على حد سواء(والتضامن من خالل تشكيل الشبكات االجتماعية، مع التركيز على التعليم 
2، العدد 13انسايت تركيا، "النموذج التركي"مناقشة : االنتفاضات العربية"،البير ديديأنظر"أسفل إلى أعلى كذلك يتضمن التعامل ضمن حدود القواعد الديمقراطية

)2011( ،27.
. وبيناز طوبراقكاركوجلو، علي2003مايو31،ميلليت،"A&G and Milliyet"استبيان 27.
للحصول . مية، التي تنتمي الى حركة جولن وتعتبر الصحيفة األوسع انتشارا في تركيا، في اآلونة األخيرة العديد من المقاالت لمناقشة الحركة اإلسالجريدة زمان28.

.2012أغسطس  17،زمان، "ثالث فرضيات للجيل: األيدولوجية اإلسالمية المؤقتة"ر مقال أوجور كوميكوجول، على مثال لنقد اإلسالم، انظ
حركة جولن : تغيير وجهات النظر حول اإلسالم والعلمانية في تركيا"كورو، .ت، أحمد"العولمة وتنويع الحركات اإلسالمية"انظر على سبيل المثال كورو، 29.

-51، )2007مطبعة جامعة ليدز ميتروبوليتان، : لندن(تحرير، إحسان يلماز .إسهامات حركة غولن: في عالم اإلسالمي في المرحلة االنتقالية”،"والتنميةوحزب العدالة
، )2008(2العدد، 10ية واالجتماعيةمجلة البحوث االقتصاد، "تأثير التعددية والمشاركة االنتخابية على التحول اإلسالمي في تركيا"انظر أيضًا احسان يلماز، . 140

43-65.



الهوامش

سياسة الدعم الدولي في مصر وتونس : بين التدخل والمساعدة"وشادي حميد، شيخعلى سبيل المثال، سلمانلمعرفة المزيد عن دور الجهات الفاعلة الدولية انظر30.
.2012بروكنجز الدوحة ومشروع عالقات الواليات المتحدة مع العالم اإلسالمي، نوفمبر ، مركز 2012أمريكا والعالم اإلسالميبحثية منتدىورقة ،"وليبيا
."صعود وسقوط الوصاية العسكرية"كورو، 31.
فقد أيدت المحكمة . في تركيا إلى العلمانية السلبية، مبالغًا فيهاإلقصائيةيكون دور عملية االنضمام لالتحاد األوروبي في تشجيع التحول من العلمانية أاليجب 32.

.التركيةوالتي بررت حظر الحجاب في الجامعات) 2004(شاهين قضيةفي تركيا مع قرارها الحاسم في اإلقصائيةاألوروبية لحقوق اإلنسان في واقع األمر العلمانية 
أوزيبكبشكل كبير إلى أطروحة الدكتوراه الخاصة ببكير بيراتأكدوجانعتمدوأ). 2003حزب العدالة والتنمية، : قرةأن(الديمقراطية المحافظةيالجين أكدوجان، 33.

.على التيار المحافظ أثناء كتابة هذا الكتاب
.نفس المرجع34.
وفي تركيا كمثال، يرى البعض خريطة "أنظر على سبيل المثال، هيلين كوبر، . وكانت وسائل االعالم الغربية أعربت عن تقديرها الخاص لبراجماتية أردوغان35.

.2003مايو 7، لوموند،"براجماتية أردوغان"بورجير نيكوال، 2011فبراير 6، نيويورك تايمز، "لمصر
تطور البالغة لإلخوان المسلمين فيما يتعلق بحزب العدالة والتنمية "أبو حسين، .مأحمد. إلسرائيل هي سبب آخر لشعبيته مع اإلسالميينانتقادات اردوغان 36.

.2012أكتوبر 9، جريدة زمان اليوم، "التركي
د لهم تنسيق درجات أقل عند حساب درجاتهم في امتحان دخول وحتى وقت قريب جدا، تم تعيين خريجي المدارس اإلسالمية وقد حد1997من التدخل العسكري في 37.

.الجامعة على الصعيد الوطني
ومع هذا .يتعلق بالقضية الكرديةأكثر من اللزوم فيماالليبرالية، حزب العدالة والتنمية عمومًا بأنه قومي طرفحزب العدالة والتنمية، مثل صحيفة ومنتقديصور38.

بين األتراك واألكراد، فضًال عن أيدولوجية الحزب " األخوة اإلسالمية"كانت تقوم علىإصالحات حزب العدالة والتنمية بأنأكتوركأستاذ العلوم السياسية سينريجادل 
ورلد ، "وتركياالسوفيتيروسيا ما بعد االتحاد / السوفيتيتحليل مقارن أللمانيا واالتحاد : أنظمة العرق"أكتروكسينر". التفكير الجديد لثقافة متعددة األعراق"بشأن 

.151، )2011(1العدد،63بولتكس
. 100إمكانية تطبيق النموذج التركي على المغرب، ،ذكر في كتاب بيرليكي39.
.المرجع نفسه40.
،2012مارس 2،"حول العلمانيةالغنوشي اشدرمحاضرة األستاذ "، )مداد(مركز دراسة اإلسالم والديمقراطية 41.

>https://www.csidonline.org/arabic/index.php?option=com_content&view=category&id=68&Itemid=58<.
.34، )2012مطبعة جامعة كورنيل، : إيثاكا، نيويورك(الحركات اإلسالمية في السياسة العربية : ال يكون النصر اختيارًاناثان براون، عندما42.
. 2011أكتوبر 27، حريات ديلي نيوز، "النهضة تأخذ تركيا كنموذج للديمقراطية"43.
.2011يناير 24، حريات، "حزب العدالة والتنمية"44.



نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

 مركز بروكنجز الدوحة التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن و الذي يقع يف الدوحة. يقدم مركز بروكنجز الدوحة أبحاث سياسية مستقلة وعالية الجودة ذات

 تأثري يف منطقة الرشق األوسط. يحافظ املركز عىل سمعته املتطورة يف البحوث امليدانية، و الدراسات املستقلة املتعلقة بالشؤون االجتامعية و االقتصادية و

الجيوسياسية التي تواجه منطقة الرشق األوسط الكبري ، مبا يف ذلك العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية.

 يرأس مجلس املستشارين الدويل ملركز بروكنجز الدوحة معايل الشيخ حمد بن جاسم آل ثاين، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و الرئيس املشارك سرتوب

تالبوت. ويدير املركز سلامن شيخ.

افتتاحه رسمياً من قبل معايل الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين يف 71 فرباير 2008، باتفاقية تعود إىل األول من يناير 2007، وتمىّ   تمىّ إطالق املركز 

 بحضور كارلوس باسكوال، نائب رئيس معهد بروكنجز لدراسات السياسة الخارجية السابق ، ومارتن إنديك، نائب الرئيس لدراسات السياسة الخارجية يف معهد

بروكنجز، وهادي عمرو،املدير املؤسس ملركز بروكنجز الدوحة. يتم متويل املركز من قبل دولة قطر.

 ولتحقيق رسالته، يقوم مركز بروكنجز الدوحة باألبحاث والربامج التي تشمل مشاركة شخصياٍت بارزة من الحكومات واملجتمع املدين وعامل األعامل ووسائل

اإلعالم واألكادمييني عىل حدىّ سواء، يف قضايا السياسات العامة الهامة املتعلقة باملجاالت املحورية األربعة التالية:

 

1.   الدميقراطية و اإلصالح السيايس و السياسات العامة

2.   العالقات بني منطقة الرشق األوسط و الدول اآلسيوية الناشئة مبا يف ذلك الشؤون الجيوسياسية و اقتصاد الطاقة

3.   الرصاعات وعمليات السالم يف املنطقة

4.   اإلصالح التعليمي و املؤسيس و السيايس يف دول مجلس التعاون الخليجي.

 يعترب مركز بروكنجز الدوحة منرب أبحاث معهد بروكنجز يف املنطقة، و هو منفتح عىل وجهات النظر كافة. وتشمل أجندة املركز جهوداً أساسية مرتابطة تضم

 الدعوة إىل عقد حواراٍت حول السياسات العامة مع قادة سياسيني ورجال أعامل وقادة فكر من املنطقة ومن الواليات املتحدة األمريكية؛ استضافة باحثني

 زائرين يشغرون مراكز مرموقة يف املجتمعات األكادميية والسياسات العامة لكتابة األبحاث التحليلية؛ ودعوة وسائل اإلعالم لنرش تحاليل بروكنجز. و يساهم

 مركز بروكنجز الدوحة، بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية ومعهد بروكنجز يف تصميم و تنظيم منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي السنوي، الذي يجمع قادة

 بارزين يف مجاالت السياسة واألعامل واإلعالم والعامل األكادميي واملجتمع املدين، إلجراء الحوار والنقاش الرضوريني. ويف تحقيق رسالته، يحافظ مركز بروكنجز

الدوحة عىل قيم معهد بروكنجز األساسية، وهي النوعية و االستقاللية و التأثري.



منشورات مركز بروكنجز الدوحة

2013
سياسة ذات مرجعية دينية بدون دولة إسالمية: هل ميكن أن يكون حزب العدالة والتنمية الرتيك منوذجاً لإلسالميني العرب؟

موجز السياسة، أحمد ت. كورو

السالم الدائم: رحلة اليمن الطويلة للمصالحة الوطنية
دراسة تحليلية، ابراهيم رشقية

نحو رشاكة إسرتاتيجية؟ االتحاد األورويب ومجلس التعاون الخليجي يف رشق أوسط ثائر

موجز ورشة عمل

أجندة للحقوق يف العامل اإلسالمي؟ تطور إطار عمل منظمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان
دراسة تحليلية، توران كيا اوغلو

2012
إصالح القطاع األمني يف مرص: املعضالت والتحديات

موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، عمر عاشور

 بني التدخل واملساعدة: سياسة الدعم الدويل يف مرص وتونس و ليبيا

حوارات مركز بروكنجز الدوحة للتحوالت العربية

ضياع سوريا )وكيفية تجنبه(

موجز السياسة، سلامن شيخ

شيوخ و سياسيون: نظرة داخل السلفية املرصية الجديدة

موجز السياسة، ستيفان الكروا

 موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2012

تقرير مركز بروكنجز الدوحة

 التصويت من أجل التغيري: املخاطر و االحتامالت التي تواجه أول انتخابات التحوالت العربية

 موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، إيلن الست

تحليل اتجاه اإلسالميني يف ليبيا: الصعود و التحول و املستقبل

موجز السياسة، عمر عاشور

بداية املرحلة االنتقالية: السياسة واالستقطاب يف مرص وتونس

حوارات مركز بروكنجز الدوحة للتحوالت العربية

صياغة دستور مرص: هل ميكن إلطار قانوين أن يعيد إحياء عملية االنتقال؟

موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، تامر مصطفى

تحرير املاملك؟ كيف تدير ماملك الخليج إصالح التعليم

دراسة تحليلية، يل نوالن


