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السيرة الذاتية للمؤلف

ُوِل���َد.الكات���ب.الصحف���ي.التركي."عل���ي.بُ���والج.)Ali Bulaç(".في.مدينة.

"ماردي���ن.)Mardin(".التركي���ة.المتاخم���ة.للح���دود.الس���ورية.ذات.الكثاف���ة.

الس���كانية.العربّي���ة،.وبعد.أن.أنه���ى."بُوالج".دراس���ته.االبتدائي���ة.واإلعدادية.

في.مدينة."ماردين".تخّرج.في."المعهد.األعلى.للدراس���ات.اإلس���المية".في.

َج.أيًضا.في.قسم."علم.االجتماع".بجامعة. إسطنبول.سنة.)1975م(،.ثم.تخرَّ

إسطنبول.س���نة.)1980م(،.وفيما.بين.عامي.)1976-1980م(.قام."بُوالج".

ومع���ُه.مجموع���ٌة.من.رفقاِئِه.بإصداِر.مجلَِّة."الِفكر.)Düşünce(".التركية،.وفي.

عام.)1984م(.تولى.رئاس���َة.تحريِر.دار."اإلنس���ان".للنشر،.ولقد.كان.له.دوٌر.

مهّم.في.تأس���يِس.صحيفِة."زم���ان.)Zaman(".التركية.التي.ما.زال.يكتب.فيها.

إل���ى.اآلن،.كما.عمل."بُوالج".بين.عامي.)1986-1987م(.كممثٍِّل.لجريدة.

ًرا.في. ���َن.محّرِ "زم���ان".التركي���ة.في.مدينة.إس���طنبول،.وفي.عام.)1993م(.ُعّيِ

مجل���ة."العل���م.والحكم���ة.)Bilgi ve Hikmet(".التركية،.وف���ي.عام.)2001م(.

.")Bilgi ve Düşünce( تول���ى.وظيفَة.رئاس���ة.التحرير.لمجلة."العل���م.والفك���ر

التركية.في.نفِس.الوقت.الذي.يقوم.فيه.بتقديم.برامج.تلفزيونّية.في.عدد.من.
.")Mehtap TV(.القنوات.الفضائية.التركية.منها.قناة."مهتاب

اش���تهر.الكاتُب.الصحفي.التركي."علي.بُوالج".بدراساته.وبحوِثِه.حول.

قضاي���ا.مثل.الحداث���ة.والتغيير.ف���ي.المجتمعات،.وقضايا.العالم.اإلس���المي.
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الحديث.والمش���كالت.ف���ي.األفكار،.وهذه.الدراس���ات.والمقاالت.البحثّية.

الت���ي.ق���ام.به���ا.قد.نُِش���َرت.في.عدة.صح���ف.ومجالت.في.تركي���ا،.وفي.عام.

)1988م(.قد.حصل."بُوالج".على.جائزة."اتحاد.الكتاب.األتراك".في.مجال.

.،")İnsanın Özgürlük Arayışı(.الِفك���ِر.بكتابه."بحث.اإلنس���ان.ع���ن.الحريّ���ة

كم���ا.حصل.في.ع���ام.)2005م(.على.جائزة.أفضل..كاتٍب.ومحّلٍِل.سياس���ي.

واجتماعّي.من.المدرس���ة.الثانوية.المهنّية.الخاّصة.قس���ِم.الصحافة.اإلعالم،.

كما.استحق."بُوالج".الدخول.في.قائمة.أكثر.500.شخصية.مسلمة.مؤثرة.في.

.")Georgetown(.والتي.نظمتها.كل.م���ن.جامعة."جورجتاون.)ع���ام.)2009م

ومرك���ز.الدراس���ات.اإلس���تراتيجية.ب���األردن.ع���ام.)2009م(،.ولق���د.أجرت.

.من.مدرس���ة."البرج".الثانوية.المهنّية.قس���ِم.الصحافة.واإلعالم.وش���ركة. كلٌّ

االس���تطالع.وخدم���ات.االستش���ارية.والتعليمّية.اس���تطالًعا.لل���رأي.فيما.بين.

عامي.)2008-2009م(.في.عشرين.مدينة.تركية.على.خمسِة.آالٍف.ومائتي.

مواط���ن؛.س���ألوا.خالله.عن.أكث���ر.الكتِب.ق���راءًة.من.بين.كتاب���ات.ومؤلفات.

ل.بين. المش���اهير.ف���ي.تركيا؛.فجاءت.النتيجُة.باحتالِل."بُ���والج".للمركز.األوَّ
أفضل.عشرِة.كّتاب..

وم���ا.زال.يكت���ب."بُوالج".مقاالته.ف���ي.جريدة."زم���ان".التركية.وجريدة.

"تودي���س.زم���ان.)Today's Zaman("اإللكتروني���ة.ح���ول.القضاي���ا.المحلي���ة.

.كتاباته.عن. واإلقليمي���ة.والدولي���ة،.ويُدافع.الكات���ب."علي.بُوالج".في.ج���ّلِ

فك���رة.أن.قي���م.العال���م.الحدي���ث.ال.تتع���ارُض.أو.تتناق���ُض.أبًدا.م���ع.تعاليم.

..في. اإلس���الم؛.مستش���ِهًدا.عل���ى.ذل���ك.بوثيقِة.المواطن���ة.التي.كتَبَه���ا.النبيُّ

ُد.من.ِخالِلها.على.قدرِة.المس���ِلِم.على.التعايش. رة.والتي.يُش���ّدِ المدنّية.المنوَّ

.حاليًّا.إعداد.عمله.المسمى. مع.غير.المسلم.دون.تصادٍم.أو.صراٍع،.كما.يتمُّ

.نشرها.في.وقٍت. ن.من.سبع.مجلدات.وسيتمُّ ب�"دروس.قرآنية".الذي.سيتكوَّ
ها: الحٍق.إن.شاء.اهلل،.وله.عّدُة.كتٍب.بالتركية.من.أهّمِ
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. القضايا.الفكرية.في.العالم.اإلسالمي.	
)İslâm dünyasında düşünce sorunları(

. التحوالت.االجتماعية.في.العالم.اإلسالمي.	
)İslâm dünyasında toplumsal değişme(

. بحث.اإلنسان.عن.الحرية.	
)İnsanın özgürlük arayışı(

. الدين.والحداثة.	
)Din ve modernizm(

. اإلسالم.والتطرف.	
)İslam ve fanatizm(

. الدولة.والوطنية.الحديثة.	
)Modern ulus devlet(

. الرجعية.والمدنية.	
)İrtica ve sivilleşme(

. عودة.للحياة.والتاريخ.والمقدس.	
)Kutsala, tarihe ve hayata dönüş(

. تركيا.واالتحاد.األوروبي.	
)Avrupa Birliği ve Türkiye(

. التاريخ.والمجتمع.والعادات.	
)Tarih, toplum ve gelenek(

. عالقات.الدين.بالوحي.والفلسفة.بالعقل.	
)Din-felsefe vahiy-akıl ilişkisi(





تقديم

ل.إل���ى.جحيٍم.ُمس���َتِعٍر،.وتفتََّتت. يبدو.الش���رُق.األوس���ُط.وكأنّ���ه.قد.تحوَّ

قة"،. جمي���ُع.الِبن���ى.فيه.إلى.جزيئات.صغيرٍة.في.إطاِر.فك���رِة."الفوضى.الخالَّ

.منها.ِلُيص���ارع.اآلخر،.ولم.يكن.من.المتوقَِّع.أن.تناَل.تركيا.أيًضا. وُدِف���َع.كلٌّ

نصيَبها.من.ذلك.الشرِر.المتطاير.من.النار.المستعرة.هناك؛.فها.هو.ذا.النظام.

���َس.في.الشرق.األوس���ط.إثَر.تفكُِّك.الدولة.العثمانية.يتغيَُّر،.ولكن. الذي.تأسَّ
ما.يتغيُر.فيه.ليَس.هو.األنظمة.فحسب،.بل.والخرائط.أيًضا.

.جميع. كانت.تركيا.تمثل.بصيَص.أمٍل.بالنس���بة.للش���رق.األوس���ط؛.لكنَّ

المؤش���رات.اآلن.بات���ت.تش���ير.إل���ى.أنها.ع���اَدت.إل���ى.سياس���ِتها.القديمة،.إذ.

. لت.في.إدارِتها.المدنّيِة.منظماٌت.وهيئاٌت.غير.مدنية،.وفي.الحقيقة.فإنَّ تدخَّ

ل.ع���اَد.بقّوة.أكبر،.وقد.صارت.تركيا.عضًوا.في.التحالف.الغربي. ه���ذا.التدخُّ

بانضمامه���ا.إل���ى.حل���ِف."الناتو".في.خمس���ينيات.القرن.المنص���رم،.غير.أنها.

ل. .تدخُّ عج���زت.أن.تك���ون.دولة.تعمل.فيها.السياس���ُة.المدنيُة.فق���ط.دون.أّيِ

ِل.غير.المدني.في.تلك.السياس���ِة.في. قت.مظاه���ُر.التدخُّ ف���ي.ش���أنها؛.إذ.تحقَّ

سنوات.)1960.و1971.و1980.و1997م(.تحت.رعايِة.الغرب،.هذا.وال.

ٍة. ش���ك.أن.أحداث.الثامن.والعشرين.من.شباط/فبراير.)1997م(.آَلَمْت.ِبِشدَّ

ٍة.المحافظين.المتدينين.الذين.هم.قلُب.الشعِب.النابض،.وقد. وأوجَعْت.بقوَّ

َشت.األحزاُب.اليمينّية.واليساريّة.الرئيسّية.في.فترِة."ما.بعَد.الَحَداَثِة".إلى. ُهّمِ

.كبير؛.وذلك.كنتيجٍة.متوقَّعٍة.ِلعدِم.مواجهتهما.ما.حدَث،.وهذه.األحداث. حّدٍ
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َدت.الطريَق.أمام.حزب.العدالة.والتنمية.الذي.أعلن.مؤسس���وهم.عن. قد.مهَّ

ه.اإلسالمي.بعد.عام.)2001م(. تخليهم.عن.حزب."الرفاه.)Refah(".ذو.التوجُّ

كما.س���اهمت.لحصوِلِه.على.دعِم.اليس���ار.الليبرالي.والقومّي.والديمقراطّي.
جزئيًّا.إلى.جانب.تأييد.أغلبية.المتدينين.والمحافظين.في.تركيا.

وإليك���م.ملخًصا.بالخطوات.اإليجابية.التي.قام.بها.الحزب.الحاكم.في.
سنوات.حكمه.األولى،.ثم.نظرةٌ.تحليلّيٌة.ِلما.حدَث.بعدها:

أ..إن.ه���ذا.الح���زَب.ال���ذي.حصَل.على.43%.من.أص���وات.الناخبين.في.

ْت. انتخابات.نوفمبر.)2002م(.قد.نجح.في.ُحْكِم.نس���بِة.66%.التي.لم.تَُصّوِ
له.في.تلك.االنتخابات.ِلَفْتَرَتين.متتاِليتين.ودون.حدوث.مشاكل.ملموسة..

ب..ح���دث.انتعاٌش.في.االقتصاد؛.فانفتَح.الُمب���اِدرون.والتّجار.ورجال.

األعمال.األتراك.على.الش���رق.األوس���ط.وآسيا.وروس���يا.وأوروبا،.وتدفََّقت.

األموال.واالستثمارات.إلى.تركيا؛.حتى.إن.الطبقة.المتوسطة.في.األناضول.

والت���ي.لم.تدعمه���ا.الدولة.من.قبُل.على.مدى.تاريخ.الجمهورية.قد.نهَضْت.
من.َعْثَرِتها.وَنَشَطْت.وذلك.بعد.أن.بدؤا.َيْحُصُلون.على.الدعم.من.الحكومة.

.إجراُء.العدي���ِد.من.اإلصالحات.في.قوانين.البالد.تحَت.ش���عار. .ج..ت���مَّ

"ال.تسامح.مع.تعذيب.المواطنين.والتضييق.على.حرياتهم.األساسية"،.كما.
اتََّسَعْت.دائرُة.حريّة.التعبير،.وتواَلت.اإلصالحات.تتًرا.

د..ُعرقل���ت.مح���اوالت."الكيانات.العميقة".من.أج���ل.القيام.بانقالبات.

عل���ى.الدول���ة،.وُش���رع.في.فحِص.ودراس���ة.الفت���رة.الس���ابقة.والتحقيق.فيها،.

وهكذا.استطاعت.السلطة.الحاكمة.الحيلولة.دون.وقوع.الجرائم.التي.كانت.

ترتكُب.سابًقا.كاالغتياالت.السياسية.والجرائم.مجهولة.الفاعلين.والجرائم.
السياسية.األخرى.
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ه�..ظهرت.مطالب.بحل.القضية.الكردية،.كما.بدأ.الساس���ة.يس���عون.في.
حل.هذه.القضية.الهامة..

و..رّحب.الش���رق.األوس���ط.بتركيا.ومس���يرتها.نحو.التق���دم.واالزدهار؛.

ففتح.أبوابه.على.مصاريعها.لرجال.السياسة.واألعمال.ومنظََّمات.المجتَمِع.
فين.األتراك. المدنّي.والمثقَّ

وف���ي.ه���ذه.الفترة.ش���اركت.ف���ي.القطاع.العام.تل���ك.الكيان���ات.المتدينة.

ٍة.منذ.مائة. .ما.أوِتَي���ْت.من.ُق���وَّ الت���ي.كان���ت.وال.ت���زال.تناض���ل.وتكافح.ب���كّلِ

���ن.والتغير.نح���و.األفضل.في.العالقات. س���نة،.وبعد.أن.الحت.بوادُر.التحسُّ

س���واء.عل���ى.الصعي���د.الداخلي.والخارج���ي.مع.المجتمعات.اإلس���المية.إذ.

.شيٍء.اعتباًرا.من.اكتشاف.فضيحة.الفساد.والرشوة.التي.ظهرت. انتكَس.كلُّ

ف���ي..ديس���مبر/كانون.الثاني.عام.)2011م(،.والواق���ع.أن.هذا.االنتكاس.بدأ.

خارجًي���ا.بالتزام���ن.مع.التدخل.الخاطئ.في.الش���أن.الس���وري.الداخلي.منذ.

عام.)2011م(.وبدأ.داخلًيا.حين.سيطرت.على.حزب.العدالة.والتمنية.فكرُة.
"نحن.ال.نقبل.بشريك".

وكم���ا.س���يتبين.مما.ورد.في.ه���ذا.الكتاب.فإن.تركي���ا.أطلقت.الرصاص.

على.قدمها.وعلى.َقدِم.الشرق.األوسط.اإلسالمي.عام.)2011م(،.في.حين.

كان.م���ن.المفت���َرِض.أن.تنهَض.هي.والش���رق.األوس���ط.م���ن.كبوتيهما،.وهو.

م���ا.ل���م.يغفْله.الغرُب.يوًما.ولم.يرغْب.فيه.قّط،.وبذلك.أصابت.نفس���ها.وإياُه.

بالع���رِج،.فالق���وى.الداخلية.والخارجّية.التي.كانت.تعِرف.بعمليات.الرش���وة.

والفس���اد.منذ.اليوم.األول.لوقوِعها.لم.تغفر.لحزب.العدالة.والتنمية.خطأه،.

وس���ارعت.م���ن.فوِرها.تهدم.تلك.المكتس���بات.التي.تحقق���ت.بصعوبٍة.بالغٍة.

وتس���ِقطُها.واح���دًة.تلَو.األخرى،.واس���تعادت."الكيانات.العميقة".س���يطَرَتها.

عل���ى.الوضع.م���ن.جديد،.وبهذا.فإن.تركي���ا.التي.كان.يُعتق���د.أنها.تخلََّصْت.
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م���ن."الِوصاي���ة".عادت.إلى.عصر.التدخالت.الخارجية.في.الس���لطة.المدنية.

-بعد.مرور.عشر.أو.خمس.عشرة.سنة.على.آخرها.وقوًعا-.بصورة.مختلفة،.

حيث.قاد.هذه.المرة.عمليات.تحديد.الحريات.وإقامة.نظام.مركزي.ال.يقبل.

الش���ريك.في.الس���لطة.المدنيُّون.أنفسهم.من.الساس���ة.المحافظين.المتديِّنين.

ف���ي.الح���زب.الحاكم.الذين.كافحوا.م���ن.أجل.الوصول.إلى.الس���لطة،.ومن.

العجيب.أيًضا.أن.هؤالء.المحافظين.الذين.كانوا.قد.عانوا.كثيًرا.في.الماضي.

من.التدخالت.غير.المدنية.في.الس���لطة.نراهم.اليوم.يضطرون.إلى.التعاون.

مع.أعدائهم.في.الماضي.كي.يتس���تَّروا.على.عملية.الفس���اد.والرش���وة.التي.
ظهر.جزٌء.منها.في.اآلونة.األخيرة.في.تركيا...

ا،.إلى.ش���خصّيٍة. َل.النظاُم.ف���ي.مرحل���ٍة.صادمٍة.وقصي���رٍة.جدًّ كم���ا.تح���وَّ

َدٍة؛.فانقطعت.العالقاُت.مع.الشرق.األوسط،.وبدأ.االقتصاُد.َيَتَدْهَوُر،. متشّدِ

.المسألِة.الكرديّة. ويضيُق.مجاُل.الحّريّات.شيًئا.فشيًئا،.ولم.تكتمْل.مسيرُة.حّلِ

���م. ل���ة.لالنفج���ار.وإلح���داث.صراع.عظي���م.يُْنِب���ُئ.بعاقبٍة.وخيمٍة،.وُقّسِ المؤهَّ

ًّا.بحّجة.وج���ود."كيان.مواٍز"،. المجتم���ُع.المحاف���ظ.الُمَتَديُِّن.تقس���يًما.انتمائي�

وفي.الحقيقة.فإّن.هذه.الحّجة.الواهية.تهدُف.إلى.غس���يِل.أدمغِة.واس���تقطاِب.

.قطاع،.مما.أّدى.إلى.س���وِق.المتَديِّنين.إلى.فتنٍة.ش���عواء؛.وُهّيَِئت. قط���اع.ض���دَّ
الساحُة.إلثارِة.صراٍع.مذهبّي.

.المجتمعات.المرّش���حة.للوق���وع.في.صراٍع. وأول.م���ا.يح���دث.ف���ي.كّلِ

.ه���و.أن.تعم���ى.بصيَرتُه���ا.تماًما،.فال.يُبص���ر.قادُة.األقط���اب.المتنافرُة. داخل���ّيٍ

وال.المتحّدثون.الرسمّيون.باسمها.شيًئا.أبًدا،.فينثرون.الحقَد،.ويدعون.إلى.
الحرِب.بعصبيٍَّة.قَبلّية.انتقامية.)حزبية.وجماعية(.

والتجرب���ة.التي.يعيش���ها.المجتمع.التركي.اليوم.يجب.تحليلها.بش���كل.

.دقي���ق،.حت���ى.يتس���نى.لن���ا.َفْه���ِم.التغي���ِر.السياس���ّي.واالجتماع���ّي.ف���ي.تركيا،.
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وكذل���ك.ِلَفْه���ِم.طبيع���ِة.العالق���اِت.غي���ِر.الس���ليمة.بي���ن.الفئ���ات.المتدينة.في.

تركي���ا،.وال.بّد.من.بياِن.أن.المش���كلَة.ضارب���ٌة.جذورها.في.األعماق،.وينبغي.

.والعلماِء.والباحثين.الراغبين.في.تتبُِّع. .اإلسالمّيِ ألصحاب.الوعي.والحّسِ
.الوقوُف.على.هذا.الموضوِع.ودراسُته.جّيًدا. -.السياسّيِ التغييِر.االجتماعّيِ

وه���ذا.الكت���اب.الذي.بين.أيديك���م.يتناول.مالحظات.إنس���ان.يتابُع.عن.

قرٍب.ش���ديٍد.األحداَث.في.تركيا.منذ.بدايِتها.ويش���عُر.بعظيِم.الحزِن.واألسى.

مّما.يحدث.هناك،.كما.يتناوُل.كيفية.تأثيِر.األزمة.التي.وقعت.فيها.تركيا.على.
ِتها. المنطقِة.برمَّ

..علينا.السعي.والعمل،.وما.التوفيق.إال.من.عند.اهلل

"علي بُوالج"
2 أكتوبر/تشرين األول )2015م(
إسطنبول



الفصل األول:

تركيا والحزب الحاكم... إلى أين؟



انتهاك الحقوق والقانون.. نظرة تاريخية

28.أغسطس/آب.)2014م(

إن.المشكالت.التي.يعاني.منها.العالم.اإلسالمي.اليوم.أكبر.وأعمق.مما.

نتصور،.فالعنصر.الرئيس.الذي.تسبب.في.ظهور.الخالفات.البشرية.في.أول.

مجتمع.إنساني.هو.العنصر.ذاته.الذي.نتجت.عنه.الخالفات.الحاصلة.اليوم.
بين.اإلنسانية.بوجه.عام،.والمسلمين.بوجه.خاص.

يعتقد.الفيلس���وف.السويس���ري."جان.جاك.روس���و.)J. J Rouessau(".أن.

اإلنس���انية.ف���ي.أول.عهدها.قد.عاش���ت.في.ج���و.من.التناغ���م.والتوافق".فيما.

يزع���م.الفيلس���وف.اإلنجليزي."توماس.هوبز.)Hobbes(".أن.تاريخ.البش���رية.

في.جميع.عهودها.بال.اس���تثناء.قد.شهد.العداوة.والبغضاء"،.وعلى.الصعيد.

ذاته.نجد.في.القرآن.الكريم.عبارات.تش���ير.لصحة.الرأيين.الس���ابقين.حيث.
يقول.اهلل.تعالى:

نَْزَل َمَعُهُم 
َ
ِيَن َوُمْنِذرِيَن وَأ

رّييَن ُمبَِشرّ
ًة َواِحَدةً َفَبَعَث اهلُل انلَّبِيِ مَّ

ُ
﴿َكَن انلَّيياُس أ

ِيَن 
َّ

 ال
َّ
َف فِيِه إاِل

َ
ُفييوا فِيِه َوَما اْخَتل

َ
َِقرّ ِلَْحُكَم َبْنَ انلَّاِس فِيَما اْخَتل ِكَتيياَب بِالْ

ْ
ال

ُفوا 
َ
ِيَن آَمُنوا لَِما اْخَتل

َّ
رَّناُت َبْغًيا بَيَْنُهييْم َفَهَدى اهلُل ال

َيِ وتُييوهُ ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم الْ
ُ
أ

 ِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾.)ُسوَرُة.الَبَقَرِة:.213/2(
َ

ُ َيْهِدي َمْن يََشاُء إِل نِِه َواللَّ
ْ
َِقرّ بِإِذ فِيِه ِمَن الْ
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يش���ير.المفس���رون.عند.تفس���يرهم.له���ذه.اآلية.إل���ى.أن.أف���راد.المجتمع.

اإلنساني.األول.قد.حكموا.بما.أنزل.اهلل.تعالى.فيما.بينهم،.ونظموا.عالقاتهم.

االجتماعي���ة.واالقتصادي���ة.واألخالقي���ة.والقانوني���ة.وفق.دي���ن.التوحيد،.كما.

أسس���وا."األم���ة.الواحدة".التي.تعتبر.وحدة.عقدية.وسياس���ية،.وال.ش���ك.في.

أن.الن���اس.خ���الل.عص���ر."األم���ة.الواحدة".ل���م.يكون���وا.جميًعا.متجانس���ين،.

فنش���بت.بينه���م.بع���ض.الخالفات.والنزاع���ات،.غير.أنهم.كان���وا.يحّلون.هذه.

الخالفات.في.الحياة.األخالقية.والسياسية.والقانونية.لمجتمعهم.من.خالل.

األح���كام.والقواعد.التي.جاء.بها.دينه���م.الحنيف،.كما.كانوا.يعاقبون.من.ال.

يتبع.هذه.القواعد.واألحكام،.ولكن.اإلنس���انية.لم.تواصل.س���يرها.على.هذا.

الطريق.المس���تقيم.ف���ي.جميع.العصور.واألزمنة،.حيث.ب���دأت.فئة.منهم.ال.

تعترف.باألوامر.واألحكام.اإللهية،.مما.أس���فر.عن.ظهور.التفكك.والتشرذم.

والخ���الف.بي���ن.أفراد."األم���ة.الواحدة".الت���ي.نجح.المس���لمون.األوائل.في.
تأسيسها.

وأما.الس���بب.الرئي���س.في.ظهور.هذا.التفكك.والتش���رذم.والخالف.هو.

"بغيهم"،.فبينما.كان.الناس.يعيش���ون.في.ظل.التناغم.واالنس���جام.في.وقت.

م���ن.األوق���ات،.بدأ.يحس���د.بعضهم.بعًض���ا.وينتهك���ون.الحق���وق.والقوانين.

إرض���اًء.ألهوائه���م.وطموحاتهم،.ووضع���وا.أهواءهم.ورغباته���م.في.المقام.

األول،.واستهانوا.بأحكام.اهلل.وخالفوا.أوامره،.وبطبيعة.الحال.لم.يكن.أفراد.

المجتم���ع.اآلخرون.س���يصمتون.أمام.هذا.الموق���ف.المتغطرس.والمتمرد،.

فعارض���وا.المتمردين.وقالوا.لهم:."م���اذا.دهاكم؟.كيف.تتجرؤون.وتنتهكون.

القوانين.اإللهية؟".وعليه،.فقد.نشبت.صراعات.كبيرة.بين.الفريقين،.وكبرت.

الخالف���ات.وتفاقم���ت،.وفي.نهاي���ة.المطاف.ُدم���رت.وحدة.األم���ة،.وبدأت.
حبات.العقد.تنفرط.
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وعندم���ا.ننظ���ر.إلى.ماهية.ه���ذه.الخالفات.نجد.أنها.مترس���خة.في.فطرة.

اإلنس���ان.وتتلخص.ف���ي.الرغبات.والمصالح.والمطامع.في.الس���لطة.والتي.

هي.س���بب.في.نش���وب.الصراعات.بين.الناس،.وه���ذه.الخالفات.من.نوعية.

النزاعات.التي.تظهر.أثناء.تنظيم.العالقات.بين.البش���ر،.وقد.اس���تخدم.التعبير.
القرآني.كلمة."البغي".لإلشارة.إلى.هذا.المضمون.

يع���ّرف.الراغ���ب.األصفهان���ي.كلم���ة.البغي.ف���ي.اللغة.عل���ى.أنها."طلب.

تج���اوز.االقتص���اد.فيما.يتحرى.تج���اوزه.أو.لم.يتج���اوزه"،.ويجب.أال.نفهم.

كلم���ة.االقتص���اد.هنا.بمعناه.الش���ائع.بل.المقصود.منها.ه���و.العدل.والطريق.

المس���تقيم،.وأما.اإلمام.الغزالي.فيرى.في.كتابه."االقتصاد.في.االعتقاد"."أن.

الواج���ب.المحتوم.في.قواعد.االعتقاد.هو.مالزمة.االقتصاد.واالعتماد.على.

الطريق.المس���تقيم"،.وعندما.تقترن.كلمة.البغي.بكلمة.الس���ماء.يكون.معناها.

اشتداد.المطر،.والبغاة.من.الناس.هم.المتكبرون.والمتعالون.والساعون.في.
األرض.فساًدا،.كما.وصفتهم.اآلية.الكريمة:

وا ِف  َبُ
ْ
اْسييَتك

َ
رَّناِت ف

َيِ َقْد َجاَءُهْم ُمييوَس بِالْ
َ
يياُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَميياَن َول

َ
﴿َوق

ْرِض َوَما َكنُوا َسابِِقَن﴾.)ُسوَرُة.الَعْنَكبوِت:.39/29(.
َ
األ

إن.تج���اوز.الح���د.واالس���تكبار.لهم���ا.عالق���ة.وثيقة.بالح���رص.والطمع.

المنغرس���ين.في.فطرة.اإلنس���ان،.ومن.المعل���وم.أن.الطغاة.والبغ���اة.يتميزون.

بالغ���رور.والتعال���ى.والش���عور.باألهمي���ة.فيتل���ذذون.بظلم.الضعف���اء.وانتهاك.
حقوقهم.ومحاولة.الكسب.ولو.على.حساب.اآلخرين.

إذن.فالس���ؤال.ال���ذي.يف���رض.نفس���ه.في.ه���ذا.الصدد.هو؛.لم���اذا.ينتهك.

المسلمون.حقوق.بعضهم.البعض.في.حين.أن.لديهم.الكتاب.الذي.يهديهم.
إلى.الصراط.المستقيم؟!.
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إنن���ا.ن���رى.الي���وم.أن.المس���لمين.ينتهك���ون.حق���وق.بعضه���م.ويخالفون.

األحكام.الشرعية.التي.جاء.بها.دينهم.الحنيف.في.حين.أنهم.يقرون.بألسنتهم.

أنهم.يؤمنون.بهذه.األحكام.بحذافيرها،.فهل.يا.ترى.هم.ليسوا.صادقين.في.

إيمانه���م.أم.أنهم.يؤمنون.لكنهم.مع.ذلك.يصرون.على.مخالفتها.ومجاوزة.
الحد.فيها؟



بين "العدالة والتنمية"والفكر "الكمالي"

9.يوليو/تموز.)2014م(

من.المعلوم.أن.سياسة.استخدام.عمالء.من.داخل.الحركات.اإلسالمية.

م���ن.قب���ل.الدولة.التركية.تعد.من.اإلجراءات.القديمة.لديها،.وهذه.السياس���ة.

ال.تقتص���ر.عل���ى.الحركات.اإلس���المية.فحس���ب.بل.تش���مل.كذل���ك.جميع.

الح���ركات.السياس���ية.المختلفة،.فالدولة.يكون.له���ا.عمالء.داخل.الحركات.

اليس���ارية.أو.االش���تراكية.أو.القومي���ة.أو.اليميني���ة.أو.الليبرالي���ة.أو.غيرها.من.

الحركات.األخرى.بما.في.ذلك.الحركات.المس���لحة.والمنظمات.اإلرهابية.

الت���ي.تتورط.في.عمليات.مس���لحة.ض���د.الدولة،.وعلى.س���بيل.المثال.هناك.

ادع���اءات.ب���أن.الدولة.تتس���تر.على.مس���ألة.تغلغ���ل.عناصر.م���ن.المخابرات.

التركي���ة.داخ���ل.اتح���اد.المجتمع���ات.الكردس���تانية.)KCK(.وه���و.كيان.يضم.

حزب.العمال.الكردستاني.)PKK(.اإلرهابي.والذي.أحدث.ضجة.كبيرة.في.

األوس���اط.التركية.عام.)2012م(،.وعلى.الصعيد.نفس���ه.انكش���ف.في.اآلونة.

األخيرة.أن.الس���بب.الحقيقي.وراء.اغتيال.الكاتب.الصحفي.التركي."أوغور.

مومجو.)Uğur Mumcu(".لم.يكن.بسبب.دواع.دينية.كما.كان.يدعي.البعض.

بل.توصله.إلى.معطيات.تثبت.العالقة.المشبوهة.بين.الدولة.وحزب.العمال.
الكردستاني.واستعداده.لفك.رموز.هذه.العالقة.
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من.الس���ذاجة.أن.نفكر.أن.التيار.اإلس���المي.في.تركيا.لم.يتورط.في.أي.

خطإ.طوال.تاريخه.الذي.يقرب.من.150.عاًما،.فالمش���كلة.هنا.هي.ليس���ت.

محاولة.الدولة.خداع.التيارات.اإلس���المية.أو.وضع.هيمنتها.ورقابتها.على.

الحي���اة.الديني���ة.أو.الكيان���ات.الدينية،.بل.المش���كلة.تكمن.ف���ي.أن.التيارات.

اإلس���المية.والمتدينين.ال.يتصرفون.بفراس���ة.وبصيرة.ف���ي.مواجهة.حمالت.

التالع���ب.والخ���داع.التي.تحيكها.الدولة.ضدها،.يب���دو.أن.موقف.المتدينين.

اإليجاب���ي.ف���ي.تركي���ا.حيال.أناس.من.بينهم.يتبنون.ش���عار."تقديس.الس���لطة.

والدول���ة".يؤدي.إلى.تس���رب.العناصر.م���ن.المخابرات.المحلي���ة.واألجنبية.

فيما.بينهم،.وهناك.مش���كلة.أخرى.تعاني.منها.الفئة.المتدينة.والمحافظة.من.

المجتم���ع.الترك���ي.وهي.عدم.اس���تيعابها.ب���أن.الدولة.له���ا.ردود.أفعال.قوية.
أحياًنا.ومرنة.أحياًنا.أخرى.تجاه.معارضيها.وذلك.وفق.مصالحها.

وم���ن.الممك���ن.أن.تس���لم.الدولة.زمام.أمره���ا.إلى.تي���ارات.مختلفة.من.

المجتم���ع،.وم���ع.ذلك.تظل.متمس���كة.بهويتها.األساس���ية،.فليس.المهم.أن.

يتعاق���ب.عليه���ا.ه���ذا.التيار.أو.ذاك.بل.المهم.بالنس���بة.له���ا.أن.تظل.المحرك.

األساس���ي.لألح���داث،.وفي.هذا.الس���ياق.يمكن.أن.نذكر.م���ا.قاله.المحافظ.

األسبق.لمدينة."أنقرة"."نوزاد.تاندوغان.)Nevzat Tandoğan(".لشاب.شيوعي.

مس���ك.بتالبيب���ه.حيث.قال."تاندوغ���ان".في.وجه.الش���اب:.مالكم.تصرخون.

وتصيح���ون؟.إذا.رأت.الدول���ة.أن.الب���الد.بحاج���ة.إلى.الش���يوعية.فس���تتبناها.

بي���ن.عش���ية.وضحاها"،.أج���ل..إن.الدولة.إذا.اقتنعت.يوًما.م���ا.أنها.يمكن.أن.

تحافظ.على.قوتها.وهيمنتها.في.ظل.الش���يوعية.فإنها.ال.تتردد.لحظة.واحدة.

ف���ي.تبني.الش���يوعية.لدرجة.يتحير.معها.الش���يوعيون.الحقيقيون.من.أمرهم،.

وف���ي.الحقيق���ة.إن.الش���يوعية.الت���ي.تتبناها.الدولة.ليس���ت.الش���يوعية.بكامل.

مضمونها.بل."االسم".دون.المضمون،.كما.هي.الحال.في.مسألة."اإلسالم.

.السياس���ي".ف���إن.الدول���ة.إذا.اضط���رت.إلي���ه.تتمس���ك.ب�"اإلس���الم.أوالتدين".
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ولكن."اس���ًما".فقط.دون.المضمون،.فعندما.تش���عر.الدولة.بالضعف.تتطلع.

إلى.من.يمتلك.القوة.في.المجتمع.وتمنيه.بالمال.والنفوذ،.وحينذاك.يهرول.

ضعاف.النفوس.منهم.إلى.إنقاذ.الدولة.وإنعاشها،.وهذا.ما.فعله.اإلسالميون.

القدام���ى.ف���ي.تركيا.أقصد.بهم.اإلس���الميين.ف���ي.التيار.السياس���ي،.وفي.هذا.

الس���ياق.يقول.الخبير.التركي.في.علم.االجتماع.والسياس���ة."شريف.ماردين.
.:")Şerif Mardin(

"إن.حكوم���ة.ح���زب.العدالة.والتنمية.هي.بمثاب���ة.نجاح."الفكر.
الكمالي")1(.

.:")Kemal Karpat(.كما.يقول.المؤرخ.المخضرم."كمال.كاربات

"لقد.أطال.أردوغان.عمر."الفكر.الكمالي".في.تركيا"..

ومم���ا.يؤك���د.على.ذلك.ما.نراه.اليوم.من.تصالح.وتقارب.متبادل.ما.بين.

الح���زب.الحاكم.وعناصر.الدولة.العميق���ة.التي.كان.الحزب.يتوعد.باألمس.
بتطهير.مؤسسات.الدولة.منهم.

ال.ش���ك.أن.ه���ؤالء.األفراد.المنتمي���ن.إلى.تيارات.ديني���ة.مختلفة.عندما.

يعلن���ون.احتفاظه���م.بالدول���ة.التي.تتبنى.العن���ف.والظلم.يش���اركون.في.هذا.

الظل���م،.وأرج���و.أال.يفهم.القارئ.الكريم.من.حديث���ي.هذا.أنني.أضمر.عداًء.

ض���د.الدول���ة.أو.أبغ���ض.الحزب.الحاك���م.وزعيمه،.بل.كل.م���ا.أتمناه.هو.أن.
تحكم.تركيا."دولة.القانون".

.نسبة.إلى."مصطفى.كمال.أتاتورك".مؤسس.الجمهورية.التركية.الحديثة.الذي.أطاح.بالخالفة.العثمانية.وأقر.دستوًرا. )1(
علمانيًّا.)النشر(.





تأليه الدولة

3.فبراير/شباط.)2014م(

إن.الغاية.من.السياس���ة.الشرعية.هي.الحكم.في.إطار.القانون،.وتأسيس.

العدال���ة.بي���ن.أفراد.المجتم���ع،.وحينما.ننظر.إل���ى.تاريخنا.السياس���ي.البعيد.

والقريب.يتضح.لنا.جليًّا.لماذا.فقدت.مفهوم."السياس���ات.اليمينية.المتدينة".
في.نهاية.المطاف.تأييَد.الشعب.وسقطت.من.سدة.الحكم.

واإلس���الم.السياس���ي.الذي.ظهر.ف���ي.تركيا.منذ.ع���ام.)1970م(.والذي.

يح���اول.الوصول.إلى.س���دة.الحك���م،.يتبنى.منذ.نش���أته.القواعد.اإلس���المية.

المتين���ة.ويتمس���ك.ببعض.المبادئ.التي.يمك���ن.أن.نلخصها.في.ثالث.نقاط.

أساس���ية.وه���ي؛.عدم.التورط.في.الفس���اد.والرش���وة،.والحف���اظ.على.الرعية.

وخاصة.الطبقة.الفقيرة.منها،.وتأسيس.سالم.على.نطاق.واسع.بين.طبقات.

المجتم���ع،.كم���ا.وعد.اإلس���الميون.في.تركيا.الش���عب.ح���ال.وصولهم.إلى.

س���دة.الحك���م.بالحكم.بين.جميع.أفراد.الش���عب.بالعدل.والمس���اواة.بغض.

النظ���ر.عن.أديانه���م.ومذاهبهم.ومجموعاته���م.المهنية.وقناعاتهم.الفلس���فية.

.العوامل.الت���ي.تمّيِز. وتكتالته���م.وعش���ائرهم،.فه���ذا.الجان���ب.كان.من.أه���ّمِ

"اإلس���الم.السياسي".عن."السياسة.المحافظة.اليمينية.في.تركيا...ونحن.كنا.

نأمل.أن."اإلسالم.السياسي".سيبني.جسور.المحبة.والسالم.بين.أبناء.الوطن.

م���ن.جهة.وبين.الش���عب.الترك���ي.والمجتمعاِت.المس���لمة.األخرى.من.جهة.
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أخرى،.وسيسمح.لجميع.طوائف.المجتمع.بما.فيها.الحركات.اإلسالمية.

والجمعيات.األهلية.بالمش���اركة.الفعلية.ف���ي.نظام.الحكم،.وهكذا.كنا.نأمل.

التخلص.من.القيود.المفروضة.علينا.منذ.ما.يزيد.عن.المائتي.عام.الماضية،.

وكنا.نأمل.أن.ينجح.السياسي.أو.اإلداري.الذي.برز.بُهِويَّته.المسلمة.في.هذا.

األمر.دون.أن.يتورط.في.ِفخاخ.الماضي،.ويشق.طريقه.نحو.تحقيق.أهدافه.

آخ���ًذا.في.االعتبار.المتغي���رات.العالمية.ويأخذ.كذلك.في.الحس���بان.الثقافة.

السياسية.التي.هي.وليدة.العصر.الراهن،.ولكن.وا.أسفاه.إن.المشهد.الحالي.

مأس���اوي.وُمرِعب،.حيث.إن.هؤالء.الذين.برزوا.للناس.بُهِويَّتهم.المس���لمة.

وقطع���وا.عل���ى.أنفس���هم.الوعود.-وقد.ذكرنا.جزًءا.منها.س���ابًقا-.باتوا.أس���وأ.

حااًل.ممن.تبنوا."السياس���ة.اليمينية.المتدينة".في.الماضي،.حتى.إننا.نش���اهد.

في.هذه.األيام.اإلجراءات.التعسفية.-التي.كنا.نعاني.منها.في.تلك.الفترات.

ذ.من.جديد.من.قبل.هؤالء.الناس. ونذكرها.ببالغ.األسف.والخجل-.قد.تَُنفَّ

الذين.برزوا.للناس.بالهوية.المسلمة،.وإليكم.بعض.اإلقتباسات.من.أقوالهم.
وأحاديثهم:

"إن.الدولة.كاإلله،.ال.تقبل.الشركاء".
)السيد "بكير بوزداغ )Bekir Bozdağ(" وزير العدل السابق(

���ر.الالعبين. "أال.يح���ق.للمدي���ر.الفن���ي.لفريق.ك���رة.القدم.أن.يغّيِ

حس���ب.الُمجري���ات.في.الملعب؟.هناك.بعض.الناس.يش���كون.عدم.

التوافق.بين.مؤسسات.الدولة.وعدم.تطبيق.للقانون،.أقول.لهم.ويل.
لكم.إن.الدولة.تضيع.وتنهار،.ما.لنا.وللقانون؟!".

)")Mehmet Çelik( األستاذ الدكتور "محمد جليك(

ر. ا.أن.تُطهَّ "إذا.كان.القض���اء.ف���ي.أي.دولة.بيد.خونة.الوطن،.فإمَّ

الدول���ة.م���ن.هؤالء.الخون���ة.في.إط���ار.القانون،.وإم���ا….أن.تحافظ.
الدولة.على.وجودها.بأّي.ثمن"..

)"أحمد بايك أوغلو )Ahmet Bayekoğlu(" المقرب من الحزب الحاكم(
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"أحياًن���ا.ما.تجلب.االغتياالت.السياس���ية.الت���ي.تقع.في.بلد.ما.

الس���كينة.والطمأنينة.إلى.هذا.البلد،.فهذه.االغتياالت.تكمم.األفواه.
وتحد.من.الثرثرة".

)مراسل وكالة أنباء "إخالص )İHA(" المقربة من الحزب الحاكم( 

يقول.أحد.مستشاري."أردوغان".في.فترة.رئاسته.للوزراء:.

"لقد.لجأت.الدولة.إلى.بعض.الممارس���ات.القمعية.في.بعض.

الفت���رات.عل���ى.م���دار.تاريخها.للحفاظ.عل���ى.ذاتيته���ا،.اذكروا.عني.
هذا..."..

وفي.السياق.نفسه.يصف."َيْلِجين.أكدوغان.)Yalçın Akdoğan(".وهو.أحد.

مستشاري."أردوغان".أيًضا.عندما.كان.رئيًسا.للوزراء:.التدابير.واإلجراءات.

القانوني���ة.االحترازية.التي.اتخذت.للحيلولة.دون.وقوع.انقالبات.عس���كرية.

ف���ي.تركي���ا.والتي.أزالت.إلى.حد.ما.الخوف.م���ن.وقوع.تلك.االنقالبات.في.
الفترات.القادمة.بأنها."مؤامرة.ضد.الجيش.الوطني"..

وم���ن.ناحي���ة.أخرى.نرى.نائًب���ا.في.حزب.العدال���ة.والتنمية.عن.محافظة.

د.متحدًثا.باسم.منظَّمة.مهنية.تمثِّل.سبعين.منظمة.مدنية.فرعية. "أرضروم".يهّدِ

وهي.مقربة.من.حركة."الخدمة".قائاًل.له:."س���نطردكم.من.هذا.البلد،.وأنتم.
تولولون".

ولكن.الذي.زاد.الطين.بلَّة.هو.تصريح.وزير.الخارجية.األس���بق."رئيس.

د.الدم. ال���وزراء.فيما.بعد..".أحمد.داود.أوغل���و...ذلك.التصريح.الذي.يجّمِ
في.العروق:.

"لن���ا.أع���راف.ف���ي.إدارة.الدولة،.وهك���ذا.كان.األمر.ف���ي.الدولة.

َي.باألوالد.في.سبيل.بقاء.الدولة،.لذلك.فليس.من. العثمانية،.إذ.ُضّحِ

الممكن.أن.َنقبل.بوجود.تش���كيل.داخل.كيان.الدولة،.ولن.نس���مح.
بأن.يستولي.البعض.على.الدولة".
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إن.ه���ذه.التصريحات.المذكورة.أعاله.التي.س���جلها.التاريح.ما.هي.إال.

نماذج.تبين.لنا.كيف.تحولت.عقلية.المس���لم.السلمية.إلى.فلسفة.دولة.تتبنى.

العن���ف.والجبروتية.في.اإلدارة،.وإذا.افترضنا.أن.ثمة.إجراءات.جنائية.تمت.

ًرا.لهذه. ق.الدولة،.وه���ذه.الحجة.ال.أراها.أبًدا.مبّرِ بحج���ة.الحيلولة.دون.َتَمزُّ

األعمال.اإلجرامية.ولكنني.أود.أن.أتساءل.هنا:.هل.يُِجيز.اإلسالم.أن.تكون.

الدول���ة.ملًكا.ألس���رة.حاكمة؟.واليوم.الدولة.ملك.لَم���ن؟.وهل.هؤالء.الذين.

دة.بعد.االنتخابات.َيعتبرون.أنفَس���هم."أس���رة. وصلوا.إلى.الحكم.لمدة.محدَّ

ح���ون.إل���ى."قتل.اإلخوة"؟.فه���ؤالء.اليوم.في.الس���لطة،. مالك���ة".ولذل���ك.يلّمِ

ولك���ن.أليس.من.الممكن.أن.يرحل.هؤالء.حال.خس���ارتهم.في.االنتخابات.

في.المس���تقبل...إًذا.لماذا.يعتبر.هؤالء.أنفس���هم.حراس.الدولة.التي.هي.في.

ن.يحرسونها؟.وهل. الحقيقة.ملك.لجميع.الشعب.التركي.بكل.طوائفه،.وِممَّ

الحفاظ.على.الدولة.يس���مح.لهؤالء.اللجوء.إلى.طرق.غير.مش���روعة.وغير.

قانوني���ة.م���ن.أجل.تأدية.هذه.المهمة؟.وهل.تصرفكم.هذا.نابع.من.اعتقادكم.

أن.هناك.محاولة.إللغاء.العمل.بالدس���تور.أو.حل.المجلس.النيابي.أو.القيام.
بتمرد.مسلح.أو.هناك.نية.للقيام.ببعض.االغتياالت.السياسية؟.

.أن.الُعْرف.القديم.الميت.ال���ذي.كان.يُِبيح.قتل.اإلخوة. األده���ى.واألَم���رُّ

سياس���ًيا،.قد.انبعث.من.مرقده.في.عقل.اإلس���الميين.المعاصرين،.فنرى.أن.

"األح���كام.العرفية".جاءت.لتحّل.محّل.مفاهي���م."العدالة،.والحرية،.ورعاية.

. حقوق.اآلخرين"،.وَس���ْرعان.ما.أصبحت.المبادئ.واألوامر.اإلس���المية.َطيَّ

. النس���يان،.وراجت.أس���اليُب.جنكيز.خان.القمعية،.وسياسُة.القصر.البيزنطّيِ
العقيمة.



لطمتان تنتظران تركيا

25.يناير/كانون.الثاني.)2014م(

ال.ش���ك.أنه.ال.يمكن.التهوين.من.الخس���ائر.التي.تعرضت.لها.تركيا.في.

اآلونة.األخيرة.بس���بب.أخطائها.الجسيمة.في.سياس���تها.الخارجية.بتبريرات.

م���ن.قبيل."إننا.في.حرب.مع.القوى.العالمية.من.أجل.اس���تقالل.الوطن".أو.

"إنن���ا.ل���ن.نخضع.لمطالب.الق���وى.العالمية.وسياس���تنا.الخارجية.مبنية.على.

ه���ذا.األس���اس"،.ب���ل.إن.هناك.من.المغالي���ن.من.يقول:.لق���د.انتهج."أربكان.

)Erbakan(".كذلك.سياس���ة.خارجية.اعتمدت.على.فكرة.االس���تقاللية،.هل.

أخطأ.هو.اآلخر؟.ويريدون.بمثل.هذه.األقوال.تضييق.الخناق.على.منتقديهم.

ف���ي.سياس���تهم.الخارجية،.ولكن.ف���ي.حقيقة.األمر.إن.مثل.ه���ذه.األقوال.ال.

تنفع.صاحبها.إال.في.الميادين.من.أجل.تهييج.الجماهير.وكس���ب.مؤيدين.

للسياس���ة.المحلي���ة،.وهن���ا.أود.أن.أصحح.بع���ض.األخطاء.الت���ي.وقع.فيها.
هؤالء.بشكل.موجز:.

:.ه���ذه.الحكوم���ة.لم.تجرؤ.منذ.أن.وصلت.إلى.س���دة.الحكم.على. أوالاً

إخبار.المنظومة.التي.تحالفت.معها.أقصد.بذلك.حلف."الناتو"،.والواليات.

المتحدة.األمريكية،.واالتحاد.األوروبي،.أنها.سوف.تتبع."سياسة.مستقلة".
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في.المنطقة.بمفردها،.بل.انطلقت.منذ.البداية.بوعود.مثل."تأمين.أرضية.أكثر.

اس���تقراًرا.للغرب.في.الشرق.األوس���ط،.ونقل.االتحاد.األوروبي.إلى.العالم.

اإلسالمي.والجمهوريات.التركية.من.خالل.االنضمام.إلى.االتحاد،.وإقرار.

نظام.جديد.في.الش���رق.األوس���ط.بن���اء.على.الرؤية.الت���ي.وضعتها.الواليات.

المتح���دة.األمريكي���ة،.وم���ن.أراد.أن.يوثّ���ق.لم���ا.نقوله.يمكن���ه.أن.يرجع.إلى.
األرشيفات،.فسيجد.العديد.من.الوثائق.والمعطيات.التي.تؤكد.ما.نقوله

���ا:.إن.المش���روع.ال���ذي.حل���م.ب���ه.الراح���ل."أرب���كان".ه���و.االتح���اد. ثانياً

اإلس���المي.ال���ذي.يتمثل.في."مجموع���ة.الدول.الثماني.اإلس���المية.النامية"،.

لكن���ه.ل���م.يتورط.ف���ي.أي.وع���ود.أو.تعهدات.م���ع.الغرب،.ول���م.ينطلق.في.

مساره.معتمًدا.على.أموال.الدول.الغربية.ودعمهم.الدبلوماسي.والسياسي،.

وألن���ه.لم.يك���ن.يملك.القوة.الكافي���ة.والدعم.لتحقيق.أحالم���ه،.فقد.أقصوه.

عن.كرسي.الحكم،.ويجدر.التنبيه.إلى.أنه.ال.يوجد.أدنى.تشابه.في.السياسة.
الخارجية.التي.اتبعها."أربكان".وتلك.التي.يتبعها.حزب.العدالة.والتنمية.

م.حزُب.العدالة.والتنمية.أنه.يس���تطيع.أن.يبس���ط.س���يادته. ثالثاًا: وقد.توهَّ

ف���ي.المنطقة.عس���كريًّا.وسياس���يًّا.بمف���رده،.متجاهاًل.حلفاءه.اإلس���تراتيجيين.

والق���وى.العالمي���ة.الكب���رى.الت���ي.أعلنت.دعم���ه.ووقوفها.معه.من���ذ.وصوله.

إل���ى.س���دة.الحك���م،.ولكن.ه���ذه.الخطوة.التي.لم.تس���تند.في.األس���اس.إلى.

اس���تراتيجية.متينة.س���رعان.ما.فشلت.فشاًل.ذريًعا،.وفي.هذه.الحالة.كان.أمام.

هذا.الحزب.خياران.ال.ثالث.لهما؛.إما.أن.يعلن.رفض.دعم.القوى.العالمية.

منذ.البداية.كما.فعل.الزعيم.اإلس���المي.الراحل."أربكان".وهذا.ما.لم.يفعله.

وإم���ا.أن.يتحمل.بنفس���ه.عاقب���ة.نقضه.من.جانب.واحد.االتف���اق.الذي.أبرمه.

مع.القوى.العالمية.التي.ناصرته.سياس���يًّا.واقتصاديًّا.ودبلوماس���يًّا.ولوجستيًّا.

من���ذ.لحظة.وصوله.إلى.س���دة.الحكم،.وليس.من.حقك���م.-وأنتم.تواجهون.
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تبعات.أوزاركم-.أن.تزعزعوا.استقرار.البلد.كله،.وتغتالوا.هدوءه.وسكينته،.

وتُحّمل���وا.فاتورة.آثامكم.حركات.بريئة.وجماعات.نقية...وإن.ذلك.لعمري.
ظلم.عظيم.

ا:.إن.حزب.العدالة.والتنمية.ال.يملك.كفاءة.انتهاج."سياسة.خارجية. رابعاً

���ا.أو.رؤية.سياس���ية.أو.أفًقا.اجتماعيَّا. مس���تقلة"،.كم���ا.ال.يملك.تصوًرا.معرفيَّ

.")Cengiz Aktar(.م���ن.أجل.ذلك،.ويلّخص.الكاتب.الصحفي."جنكيز.أكتار

هذه.الحالة.بعبارة.وجيزة.كتبها.في.إحدى.مقاالته.التي.نش���رت.في.صحيفة.
"طرف.)Taraf(".التركية.بتاريخ.17.يناير.)2014م(.حيث.يقول:.

"إن.الحكوم���ة.لم.تتبع.سياس���ة.مغايرة.للغ���رب،.بل.رغبت.في.

تأسيس.إمارة.إقليمية.واستخدمت.في.هذا.السبيل.األساليب.الغربية.

المألوفة،.أضف.إلى.ذلك.أن.كافة.المقّومات.التي.ش���كلت.أس���اس.

قوتها.مثل.فلس���فة.الرأسمالية،.واإلنشاءات،.والتنمية،.واالستهالك،.

والقومي���ة...نج���د.أن.جذوره���ا.غربية.س���واء.من.الناحي���ة.المادية.أو.

المعنوية،.كما.أن.نموذج.التنمية.الذي.سعت.الحكومة.إلى.تحقيقه،.

م���ا.ه���و.إال.نس���خة.رديئة.قد.تخل���ى.عنها.الغرب.من���ذ.وقت.طويل،.

فل���و.نجحت.تركيا.ف���ي.تحقيق.تميز.بالفعل،.الس���تفادت.هي.أواًل،.
والستفاد.منها.اآلخرون.حتًما،.ولكن.أنى.لها.ذلك؟!".

���ا:.ألي���س.م���ن.الجدير.بكم.-حي���ن.قلتم.للعالم.إنن���ا.نحن.الدولة. خامساً

الوحيدة.التي.بإمكانها.تأس���يس.وحماية.النظام.في.منطقة.الش���رق.األوسط،.

وإعالنكم.للعالم.بأس���ره.أننا.سنستعيد.جميع.أراضي.الدولة.العثمانية.التي.

تبلغ.مس���احتها.حوالي.20.مليون.كم.مربع.وذلك.في.عام.)1911م(-.أن.

تع���دوا.الع���دة.لمواجهة.ما.يقرب.من.50.دولة.كان���ت.ضمن.أراضي.الدولة.

العثمانية.المذكورة.أعاله.باإلضافة.إلى.الدول.العظمى.ذات.التأثير.والكلمة.

الناف���ذة.ف���ي.المنطقة.كالوالي���ات.المتح���دة.األمريكية.واإلتح���اد.األوروبي.

وروس���يا.والصي���ن،.ومن.الجدير.بالذكر.هنا.أيًضا.أن���ه.يوجد.على.األراضي.
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التركي���ة.-الت���ي.ه���ي.عضو.في.حل���ف."النات���و"-.28.قاعدة.عس���كرية.تابعة.

لحلف."الناتو".والواليات.المتحدة.األمريكية،.وهذا.يؤكد.أن.الدولة.التركية.

خاضع���ة.للرقابة.العس���كرية.الدولية،.إذن.فالس���ؤال.ال���ذي.يتبادر.إلى.الذهن.

هن���ا.وال���ذي.نريد.أن.نوجه���ه.إلى.هؤالء:.ب���أّي.قوة.ستس���تعيدون.األراضي.

الت���ي.ضاع���ت.منكم.فتؤسس���ون.دولة.عثماني���ة.جديدة.ما.دام���ت.تركيا.-ال.

نريد.أن.نصف.هذه.الحالة.باالحتالل.العس���كري-.تحت.رقابة.مش���ددة.من.

قب���ل.الدول.العظمى،.كانت.الحكمة.تقتضي.التحرك.األخوي.المتدرج.مع.

ال���دول.الش���قيقة.في.المنطق���ة.لتقليص.دور.القوى.الدولي���ة.في.المنطقة.مع.

الوقت،.لكنكم.تسرعتم.فسعيتم.إلى.بسط.هيمنة.جديدة.على.دول.المنطقة،.
مما.أدى.إلى.ابتعاد.تلك.الدول.عنا.كليًّا.

وبينما.كان.الحزب.الحاكم.يعيش.حالة.من.السكر.بشعاراته.مثل."الكل.

في.انتظار.زعامة.تركيا".إذ.عمت.الفوضى.والدمار.منطقة.الش���رق.األوس���ط.
كما.هي.الحال.في.سورية.التي.سقطت.في.بحر.من.الدماء.

هذا.وإننا.س���وف.نتعرض.للطمتين.كبيرتين...األولى.تلك.التي.س���تنزل.

علين���ا.من.قب���ل.القوى.العالمي���ة،.والثانية.لطمة.إلهية.تحيق.بنا.بس���بب.أنّات.

األبرياء.في.سورية...سورية.التي.أسهمنا.في.مأساتها.الحالية.بسبب.سياستنا.
الخاطئة.تجاه.قضيتها...وعلينا.أن.نخاف.من.اللطمة.الثانية!..



هل العدالة والتنمية تُمثل الفئة المتدينة من 

المجتمع التركي؟

7.أغسطس/آب.)2014م(

يق���ول.الس���يد."عم���ر.َلكاس���يز.)Ömer Lekesiz(".الكات���ب.الصحفي.في.
جريدة."يني.شفق.)Yeni Şafak(".التركية.في.مقاله.الذي.نشر.في.17.يوليو/
تموز.)2014م(،.إن.أمثال."علي.بُوالج".عندما.أيقنوا.في.هذه.المرحلة.أنهم.
س���يفقدون.مكانتهم.بدؤوا.يهاجمون.الس���يد."أردوغان".حقًدا.وعداوة".كما.
أك���د."َلكاس���يز".في.نهاية.حديثه.في.المق���ال.أن.مصير."أردوغان".يرتبط.إلى.

حد.كبير.بمصير.الفئة.المتدينة.والمحافظة.في.تركيا.

وف���ي.البداية.ال.بد.أن.أقول.إنني.ش���عرت.ببالغ.األس���ى.والحزن.حيال.

هذه.الكلمات.التي.ال.تليق.بالس���يد."َلكاس���يز"،.كما.أن.هذه.العبارات.التي.

ال.تس���تند.إلى.فكر.وتحليل.دقيق،.فبدهي.أن.التحامل.على.األش���خاص.في.
تفسير.قضية.عظيمة.كهذه.يبعدنا.عن.الحقيقة.الجلية.

وأرى.أن���ه.م���ن.الخط���أ.ربط.مصي���ر.المتديني���ن.والمحافظين.ف���ي.تركيا.

بمصي���ر.الس���يد."أردوغ���ان"،.إذ.إن.التدين.يس���تند.في.األس���اس.إل���ى.الدين.

اإلسالمي،.وتذكروا.معي.هنا.هذه.الواقعة؛.عندما.توفي.النبي..َخَرَج.ُعَمُر.
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ُم.النَّاَس.ليمنعهم.من.الحديث.عن.وفاة.النبي..فقال. ْبُن.الَخطَّاِب..يَُكّلِ
ا  َقْد َماَت،  ���داً ا ، َفِإنَّ ُمَحمَّ داً أب���و.بك���ر.:."َفَمْن َكاَن ِمْنُك���ْم َيْعُبُد ُمَحمَّ
َوَم���ْن َكاَن َيْعُب���ُد اهلَل، َف���ِإنَّ اهلَل َح���يٌّ اَل َيُموُت")2(،.وعلى.ه���ذا.فإن.المتدينين.
س���يواصلون.مكانته���م.وقوته���م.بين.المجتم���ع.التركي.ما.داموا.يتمس���كون.
باإلسالم.ومبادئه.السامية،.أال.ترون.أن.الحركة."النورية".في.تركيا.ما.زالت.
تواصل.نش���اطها.في.مجال.خدمة.اإلس���الم.على.الرغم.من.وفاة.مؤسس���ها.

العالم.الكبير.األستاذ."بديع.الزمان.سعيد.النورسي".قبل.عدة.سنوات؟.

وقلنا.في.بداية.حديثنا.إنه.من.الخطأ.ربط.مصير.المتدينين.بمصير.السيد.
"أردوغان".فاآلن.هناك.سؤال.مهم.وهو:

ه���ل.حزب.العدالة.والتنمية.حزب.يمث���ل.الفئة.المتدينة.والمحافظة.من.
الشعب.التركي؟

والرد.على.هذا.السؤال.يكمن.في.النقاط.التالية:

األولى:.إن.هذا.الحزب.عند.بداية.تأسيس���ه.قد.أعلن.للمجتمع.التركي.

والعالم.بأس���ره.أنه.ال.يمثل.الفئات.المتدينة.من.الش���عب.وال.يتبنى.الشريعة.
اإلسالمية.في.سياساته.

الثاني���ة:.إن.الهوية.السياس���ية.الت���ي.يتبناها.هذا.الح���زب.والتي.تتلخص.

ف���ي."الديموقراطي���ة.المحافظة".وبرنامجه.السياس���ي.عل���ى.الصعيد.الثقافي.

واالقتص���ادي.واالجتماع���ي.ورؤيت���ه.المدني���ة.والمفهوم.الديني.بالنس���بة.له.

وتطبيقه.في.الحياة.العامة.وكذلك.السياسات.التي.ينتهجها.على.الصعيدين.

اإلقليم���ي.والدولي.خالل.فترة.توليه.س���لطة.البالد.منذ.ع���ام.)2002م(.إلى.

اآلن.يظه���ر.أن.ه���ذا.الحزب.ال.يعتمد.على.الش���ريعة.اإلس���المية.الغراء.وال.
.صحيح البخاري،.الجنائز،.3. )2(
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يمث���ل.الفئ���ة.المتدين���ة.من.المجتم���ع.التركي،.ب���ل.إن.هذا.الح���زب.بصبغته.

الديموقراطية.المحافظة.خليط.من.عدة.تيارات.منها.الليبرالية.والديموقراطية.
االجتماعية.والقومية.وال.يمت.إلى.الفكر.اإلسالمي.بصلة.

وعلى.الرغم.من.أنني.أوجه.انتقادات.إلى.هذا.الحزب.إال.أنني.ال.أكن.

أي.عداء.له.أو.لمؤسسه."أردوغان"،.وقد.لقيت.في.هذه.الظروف.التي.تمر.

ي.في.الس���جن.من.قب���ل.بعض.مؤيدي.هذا.الحزب. به���ا.تركيا.تهديدات.بزّجِ

ولكني.لن.أتخلى.عن.موقفي.هذا.ولن.أدخل.في.نزاع.شخصي.مع.زعماء.

ه���ذا.الح���زب.أو.مؤيديه،.كما.أنني.على.اس���تعداد.تام.للدخول.في.الس���جن.

معتبًرا.مثل.هذه.المعاناة.بأنها.كفارة.لذنوبي.وال.يس���عني.في.هذا.المقام.إال.

أن.أق���ول.كم���ا.قال.اإلمام.اب���ن.تيمية:."ماذا.يفعل.ب���ي.أعدائي.إن.إيماني.في.

قلبي.وقلبي.بيد.ربي،.إن.س���جنتموني.فس���جني.خلوة،.وإن.نفيتموني.فنفيي.
سياحة،.وإن.قتلتموني.فقتلي.شهادة".

وعودة.إلى.حديث."َلكاسيز".فإن.انتقاداتي.للحزب.الحاكم.بسبب.رؤاه.
السياسية،.وهويته،.وأعماله؛.تقوم.على.ما.يلي:

:.إنن���ي.أوج���ه.انتقاداتي.إلى.الحزب.الحاكم.في.تركيا.منذ.تأسيس���ه. أوالاً

ولم.أبدأ.بهذه.االنتقادات.منذ.فترة.قصيرة.كبعض.الحركات.اإلس���المية.أو.
األحزاب.السياسية.

���ا:.وعل���ى.الرغم.م���ن.انتقاداتي.للحزب.الحاك���م.إال.أنني.أؤيده.في. ثانياً

حال���ة.قيام���ه.بأعمال.تصب.ف���ي.المصلحة.العامة.وتوس���يع.نطاق.الحريات.

والمض���ي.قدًم���ا.نح���و.بن���اء.دولة.قائم���ة.على.القان���ون،.وبالفع���ل.لقد.قمت.

بمساندته.حينما.ناقشت.المحكمة.الدستورية.العليا.دعوى.حل.الحزب.في.

عام.)2008م(،.وإذا.تكرر.رفع.هذه.الدعوى.في.الوقت.الحالي.فلن.يتغير.
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موقفي،.كما.أنني.س���أقف.بجانب.الس���يد."أردوغان".في.حالة.تعرضه.ألي.

اعتداء.غير.قانوني،.وأؤمن.كذلك.بأن.العقاب.األمثل.للسياس���يين.ال.يكون.
إال.من.خالل.صناديق.اإلقتراع.

وال.بد.أن.أقول.إنني.بسبب.هويتي.المحافظة.والمتدينة.أوجه.إنتقاداتي.

إلى.الحزب.الحاكم.من.الجانب.اإلس���المي،.فانتقاداتي.هذه.تختلف.تماًما.

ع���ن.االنتق���ادات.اليس���ارية.والقومي���ة.والليبرالي���ة.االجتماعية،.كم���ا.أنني.ال.

أوجه.هذه.االنتقادات.باسم.أي.حزب.من.األحزاب.السياسية.أو.الحركات.
اإلسالمية.في.تركيا.

لقد.ذكرت.في.إحدى.مقاالتي.التي.نش���رت.في.جريدة."زمان".التركية.

أنه.ال.يجوز.وصف."العدالة.والتنمية".بأنه.حزب.إسالمي.وذلك.أن.برنامجه.

السياس���ي.وإجراءات���ه.تتنافى.م���ع.المبادئ.اإلس���المية،.ولذلك.ال.يجوز.أن.

نقول.إن.هذا.الحزب.يمثل.الفئات.المتدينة.من.الشعب.التركي.وهو.امتداد.
لحزب."الرفاه".الذي.أسسه.الزعيم.اإلسالمي.الراحل."أربكان".

وف���ي.هذا.المقام.س���نتحدث.حول.هذا.الموضوع.بش���كل.من.التفصيل.

وس���أوجه.انتقاداتي.إل���ى.هذا.الحزب.من.الناحية.اإلس���المية،.وبالطبع.فإن.

ه���ذه.االنتقادات.س���تختلف.تماًما.ع���ن.نوعية.االنتق���ادات.التي.وجهت.إلى.

األح���زاب.السياس���ية.األخ���رى.التي.تتبنى.التي���ارات.اليمينية.أو.اليس���ارية.أو.
القومية.أو.الليبرالية.

وما.أفهمه.أنا.من.السياسة.اإلسالمية.هو.نظرية.تحقيق.مقاصد.السياسة.

الش���رعية،.وإن.المصطلح.األساس���ي.هنا.هو."الش���رع"،.وبناًء.عليه.فما.يراد.

تحقيق���ه.ه���و.مقاصد.الش���ريعة.كم���ا.ذكر.الغزال���ي.والش���اطبي.وغيرهما.من.

العلماء.الكبار.في.هذا.المجال،.وهذه.المقاصد.هي.خمس���ة:.حماية.النفس.

والدي���ن.والم���ال.والعقل.والنس���ل،.وإذا.م���ا.نظرنا.إلى.المقاصد.األساس���ية.
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لألح���كام.اإلس���المية.كاف���ة.لوجدن���ا.أنه���ا.وضع���ت.لتحقيق.ه���ذه.المقاصد.

األساسية.الخمسة.في.حياة.اإلنسان.والعالقات.االجتماعية.كما.جاءت.بها.
الشريعة.المنزلة.

أما.السياس���ة.الش���رعية.فترغب.في.تحقيق.المقاصد.الخمسة.المذكورة.

م���ن.خ���الل.السياس���ة،.ومعنى.السياس���ة.على.أوس���ع.التعريفات.ه���و.إدارة.

مجتم���ع.وتس���يير.ش���ؤونه.بالعلم.والف���ن.والمهارة.بطريقة.رس���مية.أو.مدنية.

لتحقيق.غاية.مش���روعة،.والسياس���ة.بمعناها.هذا.تش���مل.الطرق.واألساليب.

المّتبعة.وتنظيم.العالقة.مع.الس���لطة،.كما.أن.السياس���ة.بمعناها.هذا.تعد.من.
"نهج.النبوة".أي.الطرق.واألساليب.التي.يتبعها.األنبياء.والرسل.

وحت���ى.تتمك���ن.التيارات.اإلس���المية.ف���ي.تركيا.م���ن.تحقي���ق.المقاصد.

الخمس���ة.األساس���ية،.يجب.أن.تلتزم.بهذه.المبادئ.الخمس���ة.وهي:.الحرية،.

األخالق،.القانون،.العدالة،.االتحاد،.وفي.الس���طور.التالية.س���نحاول.الفهم.
هل.العدالة.والتنمية.قد.حققت.هذه.المقاصد.أم.ال.

:.الحري���ة؛.إن.هناك.اختالًفا.بارًزا.بين.مفهوم.الحرية.لدى.التيارات. أوالاً

اإلس���المية.في.تركي���ا.وبين.مفهوم.الحرية.ال���ذي.تتبناه.التي���ارات.الليبرالية،.

فأنصار.التيارات.اإلس���المية.في.تركيا.بينما.يقرون.بحرية.الدين.أو.المعتقد.

والحري���ة.الفكري���ة.والسياس���ية،.وحرية.التعبير.عن.ال���رأي؛.في.حين.أنهم.ال.

يسمحون.بتحول.حرية.الحياة.االقتصادية.إلى.سوق.همجية.وحشية.يسعى.

كل.واحد.للحصول.على.األموال.بطرق.غير.شرعية.ووسائل.غير.أخالقية،.

فأن���ا.عندم���ا.أدرس.أي.حركة.سياس���ية.في.تركيا.أحاول.البحث.عن.س���ؤال.

مف���اده:.مدى.احترام.هذه.الحركة.السياس���ية.لحري���ات.التعبير.والرأي،.وإذا.

وجهنا.السؤال.نفسه.إلى.حزب.العدالة.والتنمية.نجد.أنه.منح.الحرية.للنفس.
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ارة.الموجودة.عند.أفراد.المجتمع،.في.حين.أنه.قام.بالحد.من.الحريات. األمَّ
الفكرية.والسياسية،.وسلَّم.الدولة.مجدًدا.للكيانات.العميقة.في.الدولة.

���ا:.األخالق؛.م���ا.أفهمه.من.األخالق.هو.توجيه.س���لوكنا.وتصرفاتنا. ثانياً

وف���ق.المعايير.والقوانين.الس���ارية.في.النظ���ام.الكوني.والفط���ري،.وااللتزام.

بالتق���وى.الت���ي.تش���تمل.على.االنس���جام.الفك���ري.والروحي،.واالس���تقامة،.

والعط���اء،.والك���رم،.والجرأة.على.قول.الحق،.والتزام.العفة.أمام.الش���هوات.

واالبتعاد.عن.المحرمات.ومراعاة.الحدود.والتواضع.والشعور.بالمسؤولية.

والصداق���ة،.ويمك���ن.أن.نلخص.كل.ه���ذه.المفاهيم.الحس���نة.بكلمة.واحدة.

وه���ي."التقوى"،.وال.ش���ك.أن.اإلنس���ان.الذي.لم.يلت���زم.بتقوى.اهلل.تعالى.ال.
ِكَتاُب الَ 

ْ
يهديه.القرآن.الكريم.ونجد.ذلك.في.مس���تهل.قوله.تعالى:.﴿َذلَِك ال

ُمتَِّقَن﴾،.هذا.وهناك.انتقادات.يمكن.ألي.مواطن.تركي.أن.
ْ
َرْيَب فِيِه ُهًدى لِل

يوجهها.إلى.السلطة.الحاكمة.انطالًقا.من.هذه.المعايير.األخالقية.

ثالثاً���ا: القان���ون؛.وأما.القانون.فهو.التس���ليم.بوج���ود.القوانين.التي.تفوق.

األشخاص.والمسؤولين.وحتى.واضعي.القوانين.التشريعية،.وهذا.ما.يُسمى.

اليوم.ب�"مبدأ.سيادة.القانون"،.ويجب.احترام.هذا.المبدأ،.بل.إضافة.إلى.ذلك.

بجب.تش���ريع.قواني���ن.موافقة.للحقوق.العامة.والعدال���ة.االجتماعية.وتنفيذ.

هذه.القوانين.دون.تمييز.بين.أفراد.المجتمع،.وال.يمكن.االدعاء.بإقامة.دولة.

القانون.في.بلد.ما.إذا.كان.اإلداريون.فيه.يس���تغلون.س���لطتهم.لوضع.قوانين.

وف���ق.هواه���م،.ويديرون.المجلس.التش���ريعي.أو.البرلمان���ي.كما.يحلو.لهم،.
ويتهربون.من.محاكمة.عادلة.عند.تورطهم.في.الجرائم.

���ا:.العدال���ة؛.وهي.أن.يحصل.كل.ذي.ح���ق.على.حقه،.وثمة.نوعان. رابعاً

للعدال���ة:.أحدهم���ا.العدالة.القانونية.فيمكن.تحقيقها.من.خالل.اتخاذ.النظام.

القضائ���ي.لقرارات.فاعلة.وس���ريعة.وصحيحة،.واآلخر.هو.تقس���يم.الموارد.
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الطبيعية.والوظيفية.والمادية.بش���كل.عادل.بين.أف���راد.المجتمع،.وأما.تركيا.

اليوم.ال.نجد.فيها.شيًئا.من.أحد.هذين.النوعين.من.العدالة،.إذ.هناك.ماليين.

المتضرري���ن.م���ن.النظام.السياس���ي،.وثمة.هوة.في.تقس���يم.الدخ���ل.القومي،.

وتوزي���ع.م���وارد.الدولة.على.مؤي���دي.الحكومة.وحدهم،.والتباهي.بإنش���اء.

القصور.الفاخرة،.واإلسراف.على.نطاق.واسع،.واضطهاد.الطبقة.الوسطى.
من.المجتمع.

���ا:.االتح���اد؛.إن.م���ا.أقصده.من.االتحاد.هو.السياس���ة.التي.تهدف. خامساً

إل���ى.االتح���اد.بي���ن.العال���م.اإلس���المي،.وإنق���اذ.السياس���ة.العالمي���ة.بتعالي���م.

"الس���الم.اإلسالمي".س���عًيا.لتحقيق.السالم.والمصالحة،.ولكن.ما.رأيناه.في.

السياس���ات.المبنية.على.مش���روع."العثمانيين.الجدد".والتي.انتهجها.حزب.

العدالة.والتنمية.على.الصعيد.اإلقليمي.تسببت.في.توتر.عالقاتها.مع.غالبية.
دول.منطقة.الشرق.األوسط.

ومن.معاني.االتحاد.أيًضا؛.السالم.االجتماعي.الداخلي.في.ظل.العدالة.

والمش���اركة.وتب���ادل.الح���وار.والتع���اون،.ولك���ن.مع.األس���ف.الش���ديد.فإن.
المجتمع.التركي.في.الوقت.الراهن.تم.استقطابه.بشكل.تام.

وع���ودة.إل���ى.مس���ألة.التدين.في.الحياة.السياس���ية.للح���زب.الحاكم.فإن.

هن���اك.جهات.محلية.ودولية.توجه.انتقاداته���ا.إلى.الحزب.الحاكم.في.تركيا.

من.زاوية.اإلس���الم.السياس���ي،.إذ.إن.هذه.الجهات.تعتقد.أن.حزب.العدالة.

والتنمية.يتبنى.فكرة.اإلسالم.السياسي،.فالحقيقة.أن.هناك.وجهة.نظر.شائعة.

بين.أطراف.المعارضة.في.تركيا.أن.اإلس���الم.السياس���ي.هو.عبارة.عن.عنف.

وتطرف.وإرهاب،.وهكذا.يتعرض.الحزب.النتقادات.شديدة.بوصفه.الممثل.

لإلس���الم.السياس���ي.في.تركيا،.وعل���ى.الجانب.اآلخر،.تزع���م.بعض.القوى.

الداخلية.أن.العدالة.والتنمية.آل.بتركيا.إلى.هذه.الوضعية.بس���بب.ممارس���ته.
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لإلس���الم.السياسي،.وأن.اإلس���الم.السياس���ي.أفلس.في.جميع.األمور.بدًءا.

من.ش���يوع.النزعات.االس���تبدادية.وصواًل.إلى.الفش���ل.الذري���ع.على.صعيد.

السياس���ة.الخارجية،.فيما.يقول.البعض.اآلخر.إن.العدالة.والتنمية.قد.قضى.
على.اإلسالم.السياسي.نفسه.

وثمة.قضايا.لطالما.كنُت.أشير.إليها.في.كل.نقاش.يدور.حول.اإلسالم.
السياسي،.يمكن.ذكرها.على.النحو.اآلتي:

في.البداية.ال.بد.أن.أؤكد.على.أن.حزب.العدالة.والتنمية.دخل.المسرح.

السياسي.بعدما.أعلن.تخليه.عن.الحركة.اإلسالمية.السياسية.التي.كان.يقودها.

رئيس.الوزراء.الراحل.نجم.الدين."أربكان".المقرب.من.السياسة.اإلسالمّية.

وتنص���ل.منه���ا،.وأن���ه.ليس.حزًبا.إس���الميًّا،.ولن.ينتهج.المرجعي���ة.الدينية.في.

السياس���ات.التي.س���يتبعها،.مؤكًدا.أنه.يتبنى.هويّة.محافظة.وديمقراطّية،.ومن.

أج���ل.الحكم.على.أدبيات.حزب.ما،.يلزم.بالضرورة.النظر.إلى.ثالث.نقاط،.

أواله���ا:.الهوية.السياس���ية.واالس���م.الذي.يتبن���اه.الحزب،.وثانيتها؛.الفلس���فة.
السياسية.أو.المبدأ.الذي.يتخذه.مرجًعا.له،.وآخرها؛.السياسات.التي.ينتهجها.

وانطالًق���ا.م���ن.هذه.النق���اط،.يتضح.لنا.أن.حزب.العدال���ة.والتنمية.ليس.

حزبا.إس���الميًّا.وال.يتخذ.اإلسالم.مرجعّية.في.سياساته،.ومن.ثّم.فإن.أولئك.

الذين.يتعاطفون.مع.حزب.العدالة.والتنمية.على.أنه.حزب.اسالمي.يقعون.

ف���ي.خطإ.جس���يم،.إذ.الجميع.يعرف.أن.حزب.العدال���ة.والتنمية.الذي.يدير.

الب���الد.من���ذ.13.عاًم���ا؛.يتع���رض.النتقادات.ش���ديدة.من���ذ.تأسيس���ه.من.قبل.

بع���ض.فئ���ات.المجتمع.الترك���ي،.أبرزه���ا؛.العلمانيون.ذوو.المي���ول.الغربّية.

والليبرالي���ون.واليس���اريون.والقومي���ون.وبع���ض.المنتس���بين.لجماع���ة.النور.

والحركات.اإلس���المّية،.وهذه.المجموعات.تعارض.اإلسالم.السياسي.منذ.
أمد.بعيد.في.تركيا.
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وف���ي.واق���ع.األمر.فإن.انتق���ادات.كل.مجموعة.من.تل���ك.المجموعات.

تستند.إلى.أسباب.ودواع.مختلفة؛.إذ.ترى.مجموعة.العلمانيين.ذات.الميول.

الغربية.أن.العدالة.والتنمية.ينسلخ.بتركيا.عن.الغرب.وتقاليده،.ويدمر.مرحلة.

مفاوض���ات.االنضمام.لعضوي���ة.االتحاد.األوروبي،.فيما.يرى.الليبراليون.أن.

الح���زب.ال.يهت���م.بالقدر.الكاف���ي.باقتصاد.الس���وق.أو.ما.يس���مى.باالقتصاد.

الرأسمالي.إلى.جانب.تدهور.عالقاته.مع.الغرب،.فيما.يزعم.اليساريون.أن.

الحزب.يس���تند.في.األس���اس.إلى.الدين.ويحد.جميع.الحريات.التي.تتنافى.

م���ع.ه���ذا.الدين.من.التوجه.الجنس���ي.وغيرها.على.ح���د.تعبيرهم،.في.حين.

ي���رى.القوميون.األتراك.أن.الحزب.يس���عى.لتقريب.تركيا.إلى.إيران.والدول.

العربية،.بينما.يرى.الكماليون.األصوليون.أن.العدالة.والتنمية.يضر.بالتعاليم.

التي.جاء.بها."أتاتورك"،.وأنه.يخدم.مش���روع.الش���رق.األوس���ط.الكبير.الذي.

يتم.التخطيط.له.في.منطقة.الشرق.األوسط،.أما.بعض.منتسبي.جماعة.النور.

فيذهبون.إلى.أنه.ينتهج."اإلس���الم.السياس���ي".في.جميع.سياساته،.وما.إلى.
ذلك.

إنن���ي.أتفق.في.الرأي.مع.الكاتب.الصحف���ي.في.جريدة."زمان".التركية.

األس���تاذ.الدكت���ور."ممت���از.أر.تُركونه.)Mümtaz'er Türköne("،.حول.مس���ألة.

أن.ح���زب.العدال���ة.والتنمية.ليس.حزًبا.إس���الميًّا.كما.يزعم.البعض.في.تركيا.

ب���ل.عل���ى.العكس.من.ذلك.تماًما.أنه.يضر.بس���معة.اإلس���الم،.ويرى.الس���يد.

"تُركونه".أن.الحزب.قضى.على.مفهوم.اإلسالم.السياسي،.وأما.أنا.فأرى.أن.

هذا.الحزب.عرقل.مسيرة.اإلسالم.السياسي.في.تركيا.كما.تسبب.في.قطع.
الطريق.أمام.الجيل.الثالث.من.اإلسالميين.في.البالد..

إن.حزب.العدالة.والتنمية.ليس.هو.في.صلب.قضية.اإلسالم.السياسي؛.

بل.يمكن.توصيفه.على.أنه."محطة".مر.عليها.اإلسالم.السياسي.في.تاريخه.
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السياس���ي.الحدي���ث،.وه���و.بمثاب���ة."فاصل���ة".في.مس���يرته،.فالح���زب.بذاته،.

وساس���ة.الحزب،.ومناصروه.يمارس���ون.عملهم.السياس���ي.الي���وم،.إال.أنهم.

زائلون.ولن.يدوم.بقاؤهم،.لكن.الدين.اإلسالمي.سيدوم.حتى.قيام.الساعة،.

صحي���ح.أن.تركيا.اليوم.ال.يمكن.لها.أن.تخرج.من.الفوضى.واالضطرابات.

الت���ي.تعص���ف.بها.ف���ي.الوقت.الراه���ن.باللجوء.والفرار.إلى.عطف.وش���فقة.

الغرب.والمبادئ.السياسية.واإلدارية.التي.ولدت.ونشأت.من.تاريخه،.ذلك.
أن.القاسم.المشترك.لهذا.البلد.هو.التمسك.بمبادئ.اإلسالم.

وفي.النهاية.أود.أن.أؤكد.أن.حزب.العدالة.والتنمية.لديه.أخطاء.تحجمه.

وتكبل���ه،.وه���ذه.األخطاء.على.درج���ة.كبيرة.من.األهمية.م���ن.ناحية.التعرف.

عليه���ا،.ولك���ن.األهم.من.ذلك.هو.وضع.الح���زب.تحت.مجهر.االنتقادات.

العميق���ة.النابعة.من.حس���ن.نية،.فنحن.مضطرون.إلى.الوقوف.على.أس���باب.

هذه.األخطاء.وس���بر.أغوارها.دون.االنس���ياق.إلى.المجادالت.والمهاترات.
الراهنة،.وهذا.ما.سننوه.به.الحًقا.إن.شاء.اهلل...



"العدالة والتنمية" وضرورة محاسبة النفس

11.يونيو/حزيران.)2015م(

ال.شك.أن.محاسبة.النفس.تعد.من.أهم.المفاهيم.التي.جاء.بها.اإلسالم،.

فاإلنس���ان.الذي.يحاس���ب.نفس���ه.يبحث.دائًما.عن.أوجه.القصور.واألخطاء.

ف���ي.أقوال���ه.وأفعاله،.صحيح.أن.هن���اك.عوامل.وقوى.خارجي���ة.تلعب.دوًرا.

في.وقوع.اإلنس���ان.في.األخطاء.ولكن.المؤمن.الحقيقي.هو.من.ينس���ب.هذا.
الخطأ.إلى.نفسه.دون.أن.يلتفت.إلى.عوامل.أخرى..

م���ن.المعل���وم.أن.ح���زب.العدال���ة.والتنمي���ة.تع���رض.إلخف���اق.كبير.في.

االنتخاب���ات.الت���ي.أجريت.مؤخًرا.ف���ي.7.يونيو/حزي���ران.)2015م(،.ولكن.

إذا.نظرن���ا.إل���ى.نتائح.االنتخابات.من.الناحية.السياس���ية.فإننا.نجد.أن.حزب.

العدال���ة.والتنمي���ة.م���ا.زال.يحظى.بتأييد.كبير.من.الش���عب.مم���ا.جعله.يلعب.

دوًرا.محوريًّ���ا.في.تش���كيل.حكوم���ة.جديدة.في.الب���الد،.وال.أعني.بذلك.أن.

باق���ي.األح���زاب.الثالثة.لن.تس���تطيع.أن.تتوافق.فيما.بينها.لتش���كيل.حكومة.
جديدة.في.البالد.

وال.ش���ك.أن.نتائ���ج.االنتخاب���ات.التي.أجريت.في.تركي���ا.مؤخًرا.كانت.

بمثاب���ة.بطاق���ة.صفراء.وجهها.الش���عب.التركي.إلى.الح���زب.الحاكم؛.وذلك.

بسبب.سياسته.الخاطئة.التي.انتهجها.على.الصعيدين.الداخلي.والخارجي،.

.وف���ي.حالة.اس���تمرار.ارت���كاب.الحزب.له���ذه.األخطاء.فإن.الش���عب.التركي.
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ل���ن.يتردد.ف���ي.االنتخاب���ات.المقبلة.أن.يوج���ه.إليه.بطاقة.حم���راء.تطرده.من.
الساحة.السياسية...

إذن.فالس���ؤال.هن���ا؛.م���ا.ال���ذي.يجب.أن.يفعل���ه.حزب.العدال���ة.والتنمية.

أم���ام.ه���ذا.الوض���ع؟.أواًل.وقبل.كل.ش���يء.يجب.على.الح���زب.الحاكم.أن.

يس���تخرج.الدروس.والعبر.م���ن.نتائج.االنتخابات.الت���ي.أجريت.مؤخًرا.في.

تركيا.بش���كل.جاد،.ويس���تمع.إل���ى.االنتقادات.الموجهة.إلي���ه.برحابة.صدر،.

وق���د.تحدث���ت.في.موضوع.آخر.عن.عش���رة.بنود.أدت.إل���ى.إخفاق.الحزب.

الحاك���م.في.اإلنتخاب���ات؛.ولذا.أرى.أنه.ال.داعي.هنا.لذكرها.مجدًدا،.ولكن.

ال.ب���د.أن.أق���ول.هنا.إن.المش���اكل.التي.يعاني.منها.الح���زب.لها.أبعاد.عميقة.

���ع.حتى.يتس���نى.للحزب.أن.يضع. يجب.تحديدها.ودراس���تها.بش���كل.ُمَوسَّ

حلواًل.جذريًة.لتلك.المش���اكل،.وفي.الوقت.الحالي.ليس.هناك.في.الحزب.

من.يس���تطيع.أن.يَُقِيّم.هذا.الوضع.بش���كل.صحيح.س���وى.بضعة.أشخاص.

فقط،.حيث.يبدو.أن.البؤر.العميقة.قد.ضيقت.الخناق.على.قيادات.الحزب.

الحاكم.وخاصة.السيد.رئيس.الجمهورية."رجب.طيب.أردوغان"،.وفي.هذا.
الصدد.نود.أن.نذكر.ثالث.طرق.لتضليل.وإغواء.أي.زعيم.أو.رئيس.

:.إيهامه.بأن.كل.ما.يقوم.به.صحيح.ويدل.على.الحكمة. أوالاً

ثانياًا:.تشجيعه.على.األعمال.واألدوار.التي.تفوق.أداءه.وقدرته..

ثالثاً���ا:.إخافت���ه.باس���تمرار،.وتصوير.-حت���ى.أصدق���اءه.الحقيقيين-.على.

أنهم.أعداء.وخونة،.والس���يد."أردوغان".الذي.أتابع.توجهه.السياس���ي.على.

الصعيدي���ن.الداخل���ي.والخارج���ي.في.اآلون���ة.األخيرة.بكل.أس���ف.يخضع.

إلحدى.عمليات.التشويه.الفكري.التي.ذكرناها.آنًفا.وهو.بذلك.ينساق.إلى.

هاوي���ة.مجهولة،.ورأيي.الش���خصي.أن.ه���ذه.العمليات.الت���ي.تقودها.القوى.

الخارجي���ة.ال.تس���تهدف.ش���خصية."أردوغ���ان".بعين���ه.بل.تس���تهدف.كذلك.
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إلحاق.الضرر.بالمجتمع.التركي.بأكمله.بما.في.ذلك.الحركات.اإلس���المية.

والح���ركات.الدينية.التي.تقدم.خدمات.جليلة.للمجتمع.التركي،.وال.ش���ك.

أن.انتهاج.تركيا.في.اآلونة.األخيرة.سياس���ة.تحمل.في.طياتها.آمال."االتحاد.

والترقي")3(.والتي.تنتهج.المغامرة.في.السياس���ة.الخارجية.والتي.تهدف.إلى.

أن.تتركز.سياس���ات.المنطقة.كلها.في.يدها،.قد.أس���همت.في.انهيار.س���ورية.
وكذلك.ألحقت.األضرار.الجسيمة.بالقضية.الفلسطينية.

وقد.عبر.الجنرال."تش���فيك.بير.)Çevik Bir(".في.تركيا.عما.وصلنا.إليه.

اآلن.في.السياسة.الداخلية.بقوله:."إن.القرارات.التي.كانت.تُتخذ.في.مرحلة.

انقالب.ما.بعد.الحداثة."28.فبراير".يتخذها.اآلن.مجلس.األمن.القومي.في.
ظل.حكومة.العدالة.والتنمية".

أرى.أن.الح���زب.الحاك���م.ف���ي.تركيا.ال���ذي.كان.ينادي.بتأس���يس."تركيا.

الحديثة".القائمة.على.مراعاة.الدس���تور.والقانون.وتطبيق.العدل.والمس���اواة.

بي���ن.جميع.طوائف.الش���عب.الترك���ي.بغض.النظر.عن.الع���رق.والتوجهات.

السياس���ية.والمذهبية.إال.أنه.بس���بب.أخطائه.الجس���يمة.في.سياسته.الداخلية.

الت���ي.تتبنى.االس���تقطاب.والتفرقة.العنصرية.يعيد.الب���الد.إلى.تركيا.القديمة،.

وم���ن.أجل.دراس���ة.هذه.المس���ألة.بش���كل.أوس���ع.يمكننا.أن.نذك���ر.هنا.أهم.

خصائص.تركيا.القديمة.حتى.يتسنى.لنا.معرفة.القواسم.المشتركة.بين.تركيا.

القديمة.وتركيا.الحديثة،.ففي.تركيا.القديمة.كان.هناك:.مجلس.األمن.القومي.

وأحكامه.وقراراته.التي.تم.تسجيلها.ضمن.ما.يسمى.بالكتاب.األحمر.وهو.

الدستور.السري.للدولة،.وكان.يتم.طرد.بعض.القيادات.العسكرية.بقرار.من.

مجلس.الش���ورى.العسكري.بتهمة."الرجعية".وكانت.هناك.العتبة.االنتخابية.
انقالب.عسكري. بعد. الحكم. إلى.سدة. العثمانية.ووصلت. الدولة. أواخر. والترقي".أسست.في. "اإلتحاد  .جمعية. )3(
أطاح.بالسلطان."عبد.الحميد.الثاني".وقد.تبنت.الجمعية.القومية.التركية.في.سياستها.الخارجية.وحاولت.توحيد.المناطق.

الخاضعة.وحتى.البالد.التي.خرجت.عن.سيطرة.الدولة.العثمانية..)النشر(
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)10%(،.كم���ا.كان.الصحفي���ون.والجرائ���د.يتعرض���ون.للمضايق���ات.من.قبل.

الح���زب.الحاك���م،.وكانت.الجمعي���ات.أو.المؤسس���ات.المعارضة.تخضع.

لتفتي���ش.كبير.بهدف.التضييق.عليها،.وكانت.بعض.الصحف.يُمنع.توزيعها.

ف���ي.طائ���رات.الخطوط.الجوي���ة.التركية،.وكان.هناك.إس���راف.وهدر.لموارد.

الدول���ة.ورش���وة.وفس���اد.على.نط���اق.واس���ع،.وكان.هناك.ظلم.ف���ي.توزيع.

الدخ���ل،.وكان.الفقراء.بالماليين،.وكانت.العائلة.مفككة،.كما.كانت.الحياة.

األخالقي���ة.ف���ي.تدهور…إل���خ..وال.ش���ك.أن.كل.ه���ذه.الممارس���ات.تطبق.
بالحرفية.في.هذه.الفترة.التي.يسميها.الحزب.الحاكم.ب�"تركيا.الحديثة".

وق���د.ح���از.حزب.العدالة.والتنمي���ة.المركز.األول.ف���ي.االنتخابات.التي.

أجريت.في.تركيا.مؤخًرا.في.الس���ابع.من.يونيو/حزيران.)2015م(،.وعندما.

ننظ���ر.إل���ى.الخريط���ة.االنتخابي���ة.نجد.أن.ه���ذا.الحزب.هو.الح���زب.الوحيد.

الذي.قد.أخذ.األصوات.من.جميع.المناطق.س���واء.غرب.تركيا.أو.ش���رقها.

وش���مالها.وجنوبها،.إال.أن.هذه.النتائج.أثبت.لنا.كذلك.أن.الحزب.الحاكم.

ب���دأ.يفق���د.مكانته.المرموق���ة.التي.كان.يتمتع.بها.ف���ي.الماضي.حيث.حصل.

عل���ى.41%.من.مجموع.أص���وات.الناخبين.في.هذه.االنتخابات.فيما.حصل.

في.االنتخابات.البرلمانية.التي.أجريت.قبل.خمس.سنوات.على.50%.وهذا.

يعن���ي.أن.الح���زب.قد.خس���ر.خالل.هذه.الم���دة.9%.من.أص���وات.الناخبين،.

فالح���زب.خالل.الفت���رة.األخيرة.توقف���ت.لديه.عجلة.النم���و.والتطور.ويبني.

سياس���ته.عل���ى.الرعب.والتخوي���ف.والتكبر.والديكتاتوري���ة.وانتهاك.القانون.

ومعاقبة.معارضيه،.كما.ال.يتوانى.من.أجل.اس���تمرارية.س���لطته.والتورط.في.

إجراءات.قاس���ية.-قد.تخلت.عنها.الدول.المتقدمة-.ضد.معارضيه،.ويتبع.

كذلك.في.هذا.السبيل.أساليب.االنتقام.والبطش.والتأديب.والمعاقبة،.وهذا.
ما.يمكن.أن.نعبر.عنه.بجبروت.السلطة.
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وقد.كتبُت.في.وقت.س���ابق.في.إحدى.مقاالتي.التي.نش���رت.في.جريدة.

"زم���ان".التركي���ة.والت���ي.تحم���ل.عن���وان."أربعة.رج���ال.مؤمنين".في.إش���ارة.
 Numan(.إل���ى.الس���يد."أردوغان".و"عبد.اهلل.ج���ول".و"نعم���ان.كورتولموش
Kurtulmuş(".وبولن���د.أرن���ج.)Bülent Arınç("،.واآلن.م���ع.أن���ه.خ���اب.أملي.

بدرجة.كبيرة.في.هذا.الحزب.ورجاله.السياس���يين.البارزين.إال.أنني.ال.أزال.

أؤمن.بأن.الحزب.إذا.خضع.لعملية.إصالح.وتجديد.وإحياء.بشكل.جذري.

يمك���ن.أن.يع���ود.إلى.مس���اره.الصحيح،.وهناك.عامالن.يج���ب.اتباعهما.في.

ين. هذه.العملية:.األول.هو.االس���تعانة.باإلستعاذة.في.طرد.الشياطين.الُمندّسِ

داخ���ل.الحزب.وأما.العامل.الثاني.فهو.محاس���بة.النفس.بحساس���ية.المؤمن.
المرهف.الحس.صاحب.المسؤولية.





نقد ذاتي

30.ديسمبر/كانون.األول.)2013م(

إن.قرائ���ي.الك���رام.الذين.يتابع���ون.عمودي.في.جري���دة."زمان".يعلمون.

ا.أنن���ي.قد.وقفت.م���ع.الحزب.الحاكم.ف���ي.أوقات.األزم���ات.التي.مر. جي���دًّ

به���ا.في.فترات.معينة.من.تاريخ���ه،.وهؤالء.القراء.يعلمون.كذلك.أنني.أنتقد.

حزب.العدالة.والتنمية.منذ.تأسيسه.بسبب.مبادئه.السياسية.وبرنامجه.ورؤيته.
اإلقليمية.

وق���د.دون���ُت.انتقادات���ي.حول.الح���زب.الحاكم.في.كتابي.الذي.س���ميته.

"س���لطة.الهج���رة.والمدينة،.حزب.العدالة.والتنمية.م���ن.حركة.الرؤية.الدينية.
إلى.الديمقراطية.المحاِفظة")4(.

إن.العنصر.األساس���ي.في.االنتقادات.التي.وجهتها.إلى.الحزب.الحاكم.

ف���ي.الكتاب.ال���ذي.ذكرته.آنًفا.ت���دور.حول.الهوية.اإلس���المية.الخاطئة.التي.

تبناه���ا.الحزب.الحاكم،.وغايتي.الوحيدة.من.هذه.االنتقادات.البناءة.هي.أن.

تس���ير.تركيا.على.مسار.إس���المي.صحيح،.ويمكن.تلخيص.هذه.االنتقادات.
التي.يحتويها.الكتاب.على.ثالثة.نقاط.أساسية.وهي:.

.صدر.الكتاب.باللغة.التركية.من.دار."ِجرا.(Çıra)".للنشر،.إسطنبول،.عام.)2010م(..)النشر( )4(
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:.حاول.حزب.العدالة.والتنمية.تبني.فكرة."السلطة.الحديثة"دون.أن. أوالاً

يخضعها.لتحليل.دقيق.يتوافق.مع.رؤيته.العامة،.ومن.المعلوم.أن."الس���لطة.

الحديثة".تقتضي.عدم.المساواة.والظلم.واالنحطاط.األخالقي،.وهي.بمثابة.

مس���طرة.معوجة.لن.يستطيع.أحٌد.أن.يرس���م.بها.خطًّا.مستقيًما،.وعلى.ذلك.

يمكن.القول.إن.هذه.الفكرة.ستدفع.الحزب.الحاكم.إلى.الظلم.وإثارة.روح.

الع���داوة.والبغض���اء.فيمن.يأتي.من.بعدك���م،.ومما.يزيد.الطي���ن.بلة.أن.يتبنى.

ه���ؤالء.هذه.الفكرة.بهويتهم.الدينية.المحافظة.بعد.إعالن.تخليهم.عن.هوية.

اإلس���المي.السياس���ي.وهذا.ال.ش���ك.سيتس���بب.في.إلحاق.الضرر.باإلسالم.
عامة.وفكرة.األسلمة.خاصة.

���ا:.إن.الحركات.اإلس���المية.والطرق.الصوفي���ة.والجمعيات.األهلية. ثانياً

ذات.الطابع.اإلس���المي.في.تركيا.قد.باش���رت.جمي���ع.أعمالها.الخيرية.من.

خ���الل.ميزانيته���ا.الخاصة.وموارده���ا.الذاتية.عبر.القرن.العش���رين.الميالدي.

وذل���ك.دون.تلقي.الدعم.المالي.من.الس���لطات.الحاكمة.طوال.هذه.الفترة،.

وكان���ت.مواردهم.األساس���ية.تنحصر.في.األموال.الت���ي.جمعوها.من.الطبقة.

الوس���طى.م���ن.المجتمع.وحت���ى.الطبقة.الفقي���رة.منه،.هذا.وق���د.كانت.تقوم.

ه���ذه.الح���ركات.بجمع.أموال.ال���زكاة.والصدقات.وجل���ود.األضاحي،.وقد.

ساهمت.هذه.الحركات.اإلسالمية.في.تركيا.في.الحفاظ.على.هوية.اإلسالم.

م���ن.خ���الل.فتح.المؤسس���ات.الوقفية.والم���دارس.الخاصة،.وأكث���ر.ما.كان.

يفتخ���ر.ب���ه.المنتس���بون.إلى.ه���ذه.الحركات.أنه���م.لم.يتلق���وا.أي.دعم.مادي.

م���ن.ميزانية.الدولة.خالل.ه���ذه.الفترة،.وما.إن.وصل.حزب.العدالة.والتنمية.

إلى.ُس���دة.الحكم.حتى.بدأ.جزء.من.هذه.الجمعيات.الخيرية.والمؤسس���ات.

الوقفي���ة.ف���ي.الحصول.على.الدعم.المادي.من.ميزاني���ة.الدولة،.في.حين.إنه.

من.المعلوم.أن.الدولة.ال.تنفق.قرًشا.واحًدا.إلى.أي.جهة.دون.أن.تأخذ.في.

المقاب���ل.أضعاًف���ا.مضاعفة،.وهذا.مما.يضر.المال.العام.بما.في.ذلك.الفقراء.
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ذوو.الحاج���ة.م���ن.المجتم���ع،.أض���ف.إلى.ذلك.ما.ن���راه.اليوم.من.تش���كيل.

صناديق.خيرية.بطرق.غير.مشروعة.وذلك.إلنشاء.المساجد.ومدارس.األئمة.

والخطب���اء،.ف���إن.هذا.الوضع.س���يؤدي.في.نهاي���ة.المطاف.إل���ى.فقدان.هذه.

الجمعي���ات.لهويته���ا.المدنية.وتصير.رهين���ة.ميزانية.الدول���ة،.مثلها.في.ذلك.

كمثل.رجل.تذوق.طعاًما.لذيًذا.ال.يستطيع.أن.يمنع.نفسه.عنه،.كما.أن.هذه.

الح���ركات.والجمعي���ات.األهلية.كلما.اس���تفادت.من.ميزانية.الدولة.س���تفقد.

هويته���ا."المدني���ة".وبع���د.مدة.تصي���ر.خاضع���ة.للدولة،.باإلضاف���ة.إلى.ذلك.

فإن.هذه.الوتيرة.تجعل.هذه.المؤسس���ة.تتس���امح.وتتغاضى.عن.اإلجراءات.

التعس���فية.والتصرفات.المخالفة.للقوانين.والفس���اَد.والرشوَة.والمظالم.التي.

ق���د.تنتهجه���ا.الدولة،.وهذا.يعني.إعالن.انته���اء.المهمة.األصلية.والصحيحة.
لهذه.المؤسسات.الدينية.

ثالثاً���ا:.ال.ش���ك.إن.ح���زب.العدال���ة.والتنمي���ة.لم.يؤس���س.ليتخ���ذ.موقًفا.

معارًضا.لسياسات.حلفاء.تركيا.الغربيين.وحلف."الناتو".واالتحاد.األوروبي.

وخاصة.طموح���ات.الواليات.المتحدة.األمريكية.في.المنطقة،.ونحن.نعلم.

جيًدا.كيف.أن.الدول.الغربية.والقوى.العالمية.َفتحت.أبواَبها.على.مصاريعها.

أمام.الس���يد."رجب.طيب.أردوغان".أثناء.تأسيس.الحزب.وبعد.االنتخابات.

الت���ي.أجري���ت.في.ع���ام.)2002م(،.كما.نعل���م.أن.أكثر.اللوبيه���ات.اليهودية.

تأثي���ًرا.في.الواليات.المتحدة.كرمته.ب�"جائزة.الش���جاعة"،.وهناك.عدة.وثائق.

تثب���ت.أن.حزب.العدالة.والتنمية.قط���ع.مع.القوى.العالمية.عدة.وعود.منها.

انتهاج.سياسة.متوافقة.مع.السياسات.األمريكية.اإلقليمية.والدولية.ومساندة.

التطلعات.الغربية.في.منطقة.الش���رق.األوس���ط.وآسيا،.وَمن.يشكك.في.هذا.

األمر.يمكن.له.الرجوع.إلى.األرشيفات.التي.تحتوي.على.معلومات.قاطعة.
تؤكد.ما.نقوله.
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وكان.م���ن.المق���رر.أن.يتبن���ى.ح���زب.العدالة.والتنمية.مش���روع.الش���رق.

األوس���ط.الكبير.من.خالل.الحيلولة.دون.انتش���ار.التطرف.في.منطقة.الشرق.

األوسط،.وقد.أكدت.في.عدة.مناسبات.سواء.في.عمودي.في.جريدة."زمان".

أو.في.مناسبات.أخرى.أن.الحزب.الحاكم.لن.يستطيع.تحقيق.تلك.الوعود.

التي.قطعها.مع.القوى.العالمية،.وقبول.هذه.الوعود.في.حد.ذاته.مس���ؤولية.

كبيرة.على.عاتق.قادة.الحزب،.وأكدت.كذلك.في.حال.عدول.الحزب.عن.

تحقيق.هذه.المطالب.س���يكون.مس���تهدًفا.من.قبل.الق���وى.العالمية.التي.هي.
بمثابة.رب.العمل.بالنسبة.لهم.

أعتقد.أن.طمع.قادة.الحزب.في.الحكم.هو.الذي.دفعهم.إلى.السير.على.

هذا.الطريق.دون.أن.يحللوا.هذه.الوتيرة.تحلياًل.دقيًقا،.وهذا.ما.سيتسبب.في.
إلحاق.الضرر.بهؤالء.الناس..

وه���ذا.م���ا.حدث.بالفعل،.فانتهاج.تركيا.سياس���ة.التحدي.ل�"رب.العمل".
منذ.عام.)2011م(.جلبت.لها.المصائب.بل.للمنطقة.بأسرها...



لماذا رفضُت خدمة الحزب الحاكم؟

6.يوليو/تموز.)2014م(

َي���روي.الكات���ب.الصحفي.الس���يد."ممت���از.أر.تُوركونه".ف���ي.مقال.له.في.

جري���دة."زم���ان"؛.قصة.واقعية.س���معها.من.أحد.الش���خصيات.المتضررة.من.

الممارس���ات.األمنية.ضد.المتدينين.في.الس���بعينيات.من.القرن.العشرين.في.

تركيا،.وإليكم.هذه.القصة.كما.ذكرها.السيد.".توركونه":."في.السبعينيات.من.

القرن.العش���رين.وعندما.ارتفعت.وتيرة.الضغ���ط.على.المتدينين.والمالحقة.

األمني���ة.ضده���م.ف���ي.تركيا.كان.هناك.ش���خص.يدرس.في.الجامع���ة.اعتقلته.

الش���رطة.واقتادته.إلى.ش���عبة.الجرائم.السياسية.دون.أي.سبب.وخضع.هذا.

الشخص.لتحقيق.مخيف.من.قبل.شرطيين.أحدهما.يلعب.دور.شرطي.طيب.

وآخر.س���يئ،.وأخيًرا.قال.له.ش���خص.ثالث:.نريد.منك.أن.تعمل.لصالحنا،.

ولك���ن.هذا.الش���خص.رفض.أن.يعم���ل.لصالحهم.إال.أنه.عل���م.فيما.بعد.أن.

هن���اك.العدي���د.من.أصدقائ���ه.قبلوا.هذا.العرض.وباش���روا.أعمال.التجس���س.
لصالح.الدولة.في.تلك.السنوات.

ألش���بع.نه���م.قرائي.الكرام،.فإن.الش���خص.الذي.تحدث.عنه.الس���يد.".

ممت���از.أر.تُوركون���ه".ف���ي.مقاله.هو.أنا،.وفي.الس���طور.التالية.س���أحكي.لكم.

تلك.القصة.بش���يء.من.التفصيل.ولكن.في.البداية.أريد.أن.أقول.إنني.لعبت.

دوًرا.في.النضال.اإلسالمي.الذي.ظهر.في.تركيا.منذ.نصف.قرن.من.الزمان.
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بصفتي.مشارًكا.وشاهد.عيان.لألحداث.التي.وقعت.طيلة.هذه.الفترة،.وأول.

تع���رف.ل���ي.على.فكرة.اإلس���الم.السياس���ي.كانت.أثناء.دراس���تي.ف���ي.ثانوية.

"األئم���ة.والخطب���اء"،.ولم.أنَتِم.في.أي.فترة.م���ن.حياتي.إلى.التيار.اليميني.أو.

اليس���اري،.ول���م.أقتنع.كذلك.بما.س���ميت.ب�"قومية.أتات���ورك"،.وحاولت.أن.

أفهم.ما.يس���مى.ب�"قومية.األناضول".والتي.تدعو.إلى.توحيد.صفوف.جميع.

طوائف.األناضول.تحت.راية.واحدة،.ولكني.أقف.بعيًدا.عن.القومية.التركية.

والكردية.والفارس���ية.بنفس.القدر.الذي.أقف.فيه.بعيًدا.عن.القومية.العربية،.

ورأيي.الشخصي.أن.أخطر.األمراض.التي.يعاني.منها.أبناء.العالم.اإلسالمي.

هو.تمسكهم.بالقومية.والمذهبية.والميل.إلى.الدنيا.وملذاتها،.وأرى.كذلك.
أن.تخلصه.من.هذه.األمراض.يبدو.صعًبا.للغاية..

كما.أنني.لم.أتعاطف.قط.مع.الرأسمالية.والفاشية.والشيوعية،.وأتمنى.
من.اهلل..أن.يوفقني.في.أن.أنهي.حياتي.على.هذا.النهج..

بدأت.بكتاباتي.في.الصحف.المحلية.عندما.كنُت.في.الخامس���ة.عش���رة.

من.العمر،.وأعيش.في.خضم.هذا.المجال.منذ.نصف.قرن.من.الزمان،.ولم.

أش���عر.بمثل.هذه.الضغوط.الش���ديدة.التي.عش���تها.في.الفترة.األخيرة.في.أية.

مرحل���ة.م���ن.حياتي،.وفي.الحقيقة.إنني.تعرض���ت.في.عدة.مرات.من.حياتي.

إل���ى.مس���اءالت.قضائية.وتحقيقات.أمنية.ولكن.لم.أك���ن.أتوقع.يوًما.واحًدا.

أنه.س���يأتي.يوم.أتعرض.فيه.إلى.ضغوط.ش���ديدة.من.قبل.رفقاء.دربي.الذين.

وصل���وا.إلى.س���دة.الحكم.معلنين.هويتهم.اإلس���المية،.ومع.أنني.خس���رت.

ف���ي.مس���يرة.األحداث.هذه.ع���دًدا.من.أصدقائي.الذين.كنت.أحس���بهم.رفاق.

درب���ي.من���ذ.40.عاًما.إال.أنني.ال.أش���عر.بالندم.قط.بس���بب.تمس���كي.بموقفي.

حيال.نقد.أخطاء.الس���لطة.الحاكمة،.ولكن.يس���اورني.الحزن.واألسى.عندما.

أرى.اإلس���الميين.وهم.يتخلون.عن.كثير.من.المبادئ.اإلس���المية.في.س���بيل.
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الحفاظ.على.سلطة.دنيوية.زائلة،.وأشعر.كذلك.ببالغ.الحزن.واألسى.على.
من.يساند.هذه.السلطة.القائمة.على.الظلم..

وع���ودة.إل���ى.القصة.التي.ذك���ر.جزء.منها.الس���يد."توركونه".ف���ي.مقاله،.

ع���ام.)1972م(.أو.)1973م(.اس���تدعاني.مدير.المدرس���ة.إلى.مكتبه.وطلب.

مني.الذهاب.إلى.قس���م.شرطة."َغْيَرْت.َتَبه.)Gayrettepe(".بإسطنبول.أللتقي.

هن���اك.م���ع.أحد.أفراد.األمن،.وذهبت.للقائه.في.الي���وم.التالي،.وما.أن.رآني.

الشرطي.حتى.نزل.بي.بعنف.إلى.الطابق.السفلي.وأجلسني.أمام.طاولة.ذات.

إن���ارة.خافت���ة،.وبدأ.ثالثة.من.رجال.األمن.يحقق���ون.معي،.وقد.كان.أحدهم.

ا.يلقي.علّي.بالتهم.جزاًفا،.وكان.يتهمني.بأنني.شخص.خطير. فظا.غليًظا.جدًّ

ا.ويري���د.الزج.بي.في.الس���جن،.وأم���ا.الثاني.فكان.يلعب.دور.الش���رطي. ج���دًّ

الطيب.ويقول.لصديقه:."ال.يا.عزيزي.إن."علي".شاب.طيب.وأنت.مخطئ.

ف���ي.حق���ه"،.في.حي���ن.أن.ثالًثا.يراقب.س���ير.التحقي���ق.ويكتف���ي.بإلقاء.جمل.

قصيرة.من.حين.آلخر،.استمر.التحقيق.قرابة.ساعتين،.وفي.النهاية.قالوا.لي.

لنفت���رض.أن.م���ا.تقول���ه.صحيح،.لكن.عليك.أن.تس���اعدنا،.فقلت.لهم.كيف.

أساعدكم؟.فقالوا:."بأن.تقدم.لنا.معلومات.عن.أتباع.حركة.النور.اإلسالمية.

بي���ن.فت���رة.وأخرى"،.ولكني.رفضت.هذا.العرض،.فقالوا:."إننا.نعلم.أن.أباك.

ال.يس���تطيع.أن.يرس���ل.ل���ك.الم���ال.ونحن.س���نؤمن.لك.منحة.دراس���ية،.فال.

تكن.عنيًدا"،.وعندئذ.توجهت.إلى.اهلل.بالدعاء.في.نفس���ي.قائاًل:."يا.رب.إن.

ه���ؤالء.يريدون.اس���تخدامي.ضد.المس���لمين.فامنحني.الق���وة.للصمود"،.ثم.

اس���تجمعت.قواي.وقلت.لهم:."اعفوني.من.هذه.المهمة.فأنا.لن.أُْقِدم.على.

ذلك"،.فقال.الش���رطي.الذي.يلعب.دور.الطيب.منهم.مش���يًرا.إلى.الش���رطي.

ال���ذي.يلع���ب.الدور.الس���يئ:."أنت.ح���ر...ولكنك.ترى.أنه.يص���ر.على.الزج.

.ب���ك.ف���ي.الس���جن"،.لكنني.بقي���ت.صام���ًدا،.وفي.النهاي���ة.أطلقوا.س���راحي،.
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إال.أنني.علمت.الحًقا.أنهم.اس���تدعوا.أش���خاًصا.آخرين.واتفقوا.معهم،.وقد.
تولى.هؤالء.األشخاص.مناصب.مرموقة.في.الدولة.فيما.بعد.

وف���ي.عام.)1977م(.حذرني.أح���د.زمالئي.بأخذ.الحيطة.والحذر.تجاه.

ش���خص.كنت.أحس���به.من.رفقاء.دربي.ألنه.يعمل.لصال���ح.الجهات.األمنية.

للتجس���س.بي���ن.المتديني���ن،.ولم.أصدق.ه���ذا.القول.في.ب���ادئ.األمر.ولكن.

تأكدت.فيما.بعد.أنه.فعاًل.يعمل.لصالح.جهات.معينة.للتجسس،.وقد.ترقى.

هذا.الش���خص.خالل.فترة.قصيرة.إلى.مناص���ب.عالية.في.الدولة،.وفي.أحد.

ا. األي���ام.طل���ب.مني.أحد.أصدقائي.أن.أهتم.بش���اب.يافع.ليلق���ي.تعليًما.جيدًّ

ليكون.مثقًفا.ومحبًّا.للوطن.في.المس���تقبل،.ولكن.هذا.الش���اب.كذلك.ترقى.

في.مناصب.في.الدولة.بفضل.أعماله.التجسس���ية.بين.المتدينين،.وهو.يعلن.
اآلن.صراحة.أنه.يعمل.لصالح.االستخبارات.التركية.

وقد.س���ألت.يوًما.أحد.أبرز.الش���خصيات.الناشطة.في.حركات.اإلسالم.

السياس���ي.ف���ي.تركي���ا.عن.س���بب.وقوفه.مع.جه���ات.االس���تخبارات.التركية.

فقال.لي:.عليك.أال.تخاف.منهم،.إذا.وثقت.في.نفس���ك.وعملت.لصالحهم.

ستس���تفيد.منه���م.كما.يس���تفيدون.من���ك،.وعندئذ.تأك���دت.أن.عناصر.الدولة.
العميقة.قد.تسللت.إلى.بنية.اإلسالميين.ولّما.حان.الوقت.ُعِهد.لهم.بالسلطة.

وف���ي.النهاي���ة.أود.أن.أق���ول.إنني.أؤي���د.وجهة.نظر."ممت���از.أر.تُوركونه".
بشيء.من.التحفظ.حيث.يقول.السيد."توركونه":.

"إن.الدولة.زادت.قوة.وانتصبت.قامتها.بواسطة.اإلسالميين.في.
وقت.أصابها.ضعف.شديد"..

وه���ذا.صحي���ح،.لكن.ال.بد.أن.أضيف.على.حديث���ه.أن.ما.يفعله.هؤالء.

اإلس���الميون.الذين.يُمس���كون.بالس���لطة.في.أيديهم.في.الوق���ت.الحاضر.ال.
يتماشى.مع.مبادئ.اإلسالم.
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29.أغسطس/آب.)2015م(

لق���د.تحدث���ت.ف���ي.إح���دى.مقاالت���ي.التي.نش���رت.ف���ي.جري���دة."زمان".

التركية.حول.عش���رة.أس���باب.أدت.إلى.هبوط.التأييد.الشعبي.لحزب.العدالة.

والتنمي���ة.مم���ا.جعله.عقب.االنتخاب���ات.البرلمانية.التي.أجري���ت.مؤخًرا.في.

تركي���ا.ف���ي.7.يونيو/حزيران.)2015م(.عاجًزا.عن.تش���كيل.الحكومة.منفرًدا.

أو.تش���كيل.حكومة.ائتالفية،.وفي.نهاية.تلك.المقالة.أش���رت.إلى.أن.حزب.

العدال���ة.والتنمية.م���ا.زال.يحتل.المكانة.األولى.م���ن.بين.األحزاب.األخرى.

ف���ي.تركي���ا،.إال.أنن���ي.أك���دُت.أن.نتائج.االنتخاب���ات.التي.أجري���ت.في.تركيا.

مؤخ���ًرا.كان���ت.بمثاب���ة.بطاقة.صف���راء.وجهها.الش���عب.التركي.إل���ى.الحزب.

الحاكم.وذلك.بس���بب.سياس���ته.الخاطئة.التي.انتهجها.الحزب.على.الصعيد.

الداخلي.والخارجي،.وفي.حالة.مواصلة.الحزب.هذه.األخطاء.فإن.الشعب.

الترك���ي.لن.يت���ردد.في.االنتخابات.المقبلة.أن.يوجه.إليه.بطاقة.حمراء.تطرده.

من.الس���احة.السياس���ية.تماًما،.وأعربُت.كذلك.عن.أمنيتي.في.أن.يستخلص.

المس���ؤولون.الكب���ار.من.الحزب.الدروس.والعبر.م���ن.تلك.النتائج.حتى.ال.
تساق.تركيا.إلى.حالة.من.الفوضى.العارمة.

وقد.تمنيت.كثيًرا.تشكيل.حكومة.تجمع.تيارات.سياسية.مختلفة.تعمل.

لصالح.الوطن.والمواطن.وذلك.عقب.االنتخابات.التي.أجريت.مؤخًرا.في.

7.يونو/حزي���ران.ع���ام.)2015م(.إال.أن.األح���زاب.التي.اس���تحقت.الدخول.
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إل���ى.البرلمان.التركي.لم.تتوصل.إلى.تش���كيل.حكومة.خالل.اللقاءات.التي.

استمرت.45.يوًما.وهو.الوقت.الذي.حدده.الدستور.التركي،.وال.يمكن.لنا.

اآلن.تخمين.ما.الذي.س���تتمخض.عن���ه.االنتخابات.المبكرة.التي.أعلن.عنها.

والت���ي.س���تجرى.في.مطلع.نوفمبر/.تش���رين.الثاني.ع���ام.)2015م(،.وهناك.

ثالث���ة.احتم���االت.تنتظر.تركيا.عق���ب.االنتخابات.المبكرة،.إما.أن.يس���تولي.

ح���زب.العدال���ة.والتنمية.على.الس���لطة.بمف���رده،.أو.أن.يتم.تش���كيل.حكومة.
ائتالفية.أو.أن.تجرى.انتخابات.برلمانية.للمرة.الثالثة.على.التوالي..

وعندما.ننظر.إلى.األوضاع.في.تركيا.نجد.أنها.ال.تبش���ر.بخير.حيث.إن.

المشكالت.االجتماعية.واالقتصادية.والسياسية.التي.تتضخم.يوًما.بعد.يوم،.

والنزاعات.القائمة.بين.بعض.أطراف.المجتمع.والعمليات.العسكرية.خارج.

ح���دود.الب���الد،.وحالة.االس���تقطاب.الش���ديد.التي.ظهرت.بي���ن.بعض.فئات.

المجتمع،.والضغوط.األمريكية.على.الحكومة.لقيام.عمليات.عسكرية.ضد.

تنظيم."داعش".اإلرهابي.في.س���ورية.والعراق،.وس���وء.األوضاع.االقتصادية.

ما.هي.إال.جزء.من.األوضاع.الس���يئة.التي.تمر.بها.تركيا.في.الوقت.الراهن،.

كما.نجد.أن.أحزاب.المعارضة.تُحمل.السيد."رجب.طيب.أردوغان".رئيس.

الجمهوري���ة.وحزب.العدالة.والتنمية.المس���ؤولية.الكاملة.عن.عدم.تش���كيل.

حكوم���ة.عق���ب.االنتخاب���ات.البرلمانية.التي.أجريت.مؤخًرا.مما.تس���بب.في.
حالة.من.الفوضى.وعدم.استقرار.األوضاع.في.البالد.

وال.ش���ك.أن.أه���م.مفاجأة.ظه���رت.ج���راء.االنتخاب���ات.البرلمانية.التي.

أجريت.مؤخًرا.في.تركيا.هي.حزب.الشعوب.الديمقراطية.الذي.حصل.على.

13%.بالمائ���ة.م���ن.مجموع.أصوات.الناخبين.مم���ا.أدى.إلى.دخوله.البرلمان.

بثمانين.مقعًدا.وهي.نسبة.توازي.عدد.مقاعد.حزب.الحركة.القومية،.وهناك.

عام���الن.مهم���ان.لعبا.دوًرا.في.حصول.ه���ذا.الحزب.الذي.يمثل.األكراد.في.
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المقام.األول.على.هذه.النسبة.الكبيرة.من.مقاعد.البرلمان.وذلك.ألول.مرة.

ف���ي.تاريخ.األحزاب.الكردي���ة،.فالعامل.األول:.انفص���ال.األكراد.المتدينين.

المحافظي���ن.عن.ح���زب.العدالة.والتنمية.وذلك.بعد.انزعاجهم.الش���ديد.من.

إعالن.المسؤولين.الكبار.في.الحزب.الحاكم.انتهاء.الهدنة.التي.توصل.إليها.

كل.من.الس���لطة.الحاكمة.وحزب.العمال.الكردس���تاني،.علًما.بأن.الناخبين.

األك���راد.في.تركيا.الذي���ن.يصل.عددهم.إلى.ما.يقرب.من.15.مليوًنا.والذين.

يش���كل.المرتب���ة.الثالثة.من.مجموع.الناخبين.بعد.الفئ���ة.المتدينة.والمحافظة.

والطبق���ة.الفقي���رة،.فالناخبي���ن.األك���راد.المتدين���ون.الذين.كان���وا.يؤيدون.في.

جميع.االنتخابات.الماضية.منذ.عام.)1969م(.األحزاب.المحافظة.وحزب.

"الرف���اه".الذي.كان.يتزعمه.الزعيم.اإلس���المي.الراحل."نجم.الدين.أربكان".

ق���د.غيروا.وجهتهم.في.االنتخابات.البرلمانية.التي.أجريت.في.الس���ابع.من.

يونيو/تشرين.األول.)2015م(،.ومن.غير.المحتمل.أن.يغيروا.وجهتهم.مرة.

أخرى.في.االنتخابات.القادمة،.والعامل.الثاني:.هو.انتهاج.حزب.الش���عوب.

القومية.في.انتخابات.الس���ابع.من.يونيو.سياس���ة.ترمي.إلى.استهداف.السيد.

"أردوغان".بش���كل.غير.مس���بوق.معلًنا.أنه.لن.يس���مح.بأن.يحقق."أردوغان".

طموحاته.في.احتكار.السلطة،.وهذه.اإلستراتيجية.قد.أكسبته.الحصول.على.
تأييد.من.الناخبين.األتراك.فضاًل.عن.الناخبين.ذوي.األصول.الكردية.

كم���ا.أن.األح���زاب.المعارض���ة.إذا.نجح���ت.ف���ي.الحص���ول.عل���ى.تأييد.

الجماهي���ر.بمقول���ة."إن."أردوغان".حال.دون.تش���كيل.الحكوم���ة.االئتالفية.

ف���ي.البالد.عق���ب.االنتخابات.البرلمانية.مؤخًرا.خوًف���ا.من.عدم.وصوله.إلي.

طموحات���ه.ف���ي.احتكار.الس���لطة".فس���وف.تتمكن.من.وضع.ح���زب.العدالة.

والتنمي���ة.ف���ي.موقف.صع���ب،.باإلضافة.إل���ى.ذلك.إذا.اس���تغلت.المعارضة.

موقف.الحكومة.حيال.األزمة.السورية.والصراعات.الداخلية.فإنها.ستنجُح.
في.تحجيِم.حزب.العدالِة.وتضييِق.الخناق.على.آماله.السياسية.
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وعندما.نحلل.المش���هد.العام.في.تركي���ا.نجد.أن.حزب.العدالة.والتنمية.

ما.زال.يحتل.المركز.األول.من.بين.األحزاب.السياسية.األخرى.على.الرغم.

م���ن.هبوطه.النس���بي.الذي.تعرض.له.ف���ي.انتخابات.7.يونيو.نظًرا.لعدم.تأييد.

الناخبين.ذوي.األصول.الكردية.المقيمين.في.ش���رق.وجنوب.ش���رق.تركيا،.

وأعتق���د.أن.المش���هد.العام.إن.لم.يتغير.ف���ي.األول.من.نوفمبر.عما.كان.عليه.

في.الس���ابع.من.يونيو.واضطرت.الدولة.إلى.إجراء.انتخابات.ثالثة.فإن.هذا.
من.شأنه.أن.يجر.البالد.إلى.حالة.من.الفوضى.ال.تحمد.عقباها.

ولكن.هناك.حقيقة.ال.يمكن.التغاضي.عنها.وهي.أن.الس���يد."أردوغان".

لن.يتخلى.عن.طموحاته.في."النظام.الرئاسي"،.ورأيي.الشخصي.أنه.يمكن.

قبول.طموحات.الرئيس.حول.مس���ألة."النظام.الرئاس���ي".ش���ريطة.أن.تُدرس.

ه���ذه.المس���ألة.م���ن.قبل.الش���خصيات.المعنية.بش���كل.موس���ع.ليت���م.تحديد.

صالحيات.الرئيس،.ويجب.أال.يتم.طبخ.نظام.رئاس���ي.طبًخا.س���ريًعا.والزج.

بتركيا.في.آتونه،.وال.شك.أن.حزب.العدالة.والتنمية.يمكن.أن.يدعم.السيد.

"أردوغ���ان".في.هذه.المس���ألة،.وفي.ه���ذه.النقطة.ل���دّي.اقتراحان.حول.هذه.
المسألة:..

أولهم���ا:.إذا.افترضنا.أن.حزب.العدال���ة.والتنمية.قد.فاز.في.االنتخابات.

المبكرة.التي.من.المقرر.إجراؤها.في.مطلع.نوفمبر.عام.)2015م(.واستطاع.

تشكيل.حكومة.موحدة،.فإن.ما.يجب.على.الحزب.في.هذه.الحالة.اإلسراع.

في.التشاور.حول.مسألة."النظام.الرئاسي".مع.األكاديمين.المتخصصين.في.

علوم.السياس���ة.وكبار.المفكرين.والمتابعة.عن.كثب.للنقاش���ات.الدائرة.في.

وس���ائل.اإلعالم.حول.هذه.المس���ألة.وعرضها.على.الرأي.العام.ثم.االنتقال.

إل���ى.ه���ذا.النظام.بعد.إجراء.تعديالت.جذرية.في.الدس���تور.الحالي،.وإذا.لم.

يتب���ع.الحزب.الخطوات.التي.ذكرناها.آنفا.وراح.يغير.نظام.الدولة.مس���تغاًل.
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أغلبية.مقاعده.في.البرلمان.س���يؤدي.ذلك.بداهة.إلى.اس���تمرار.االس���تقطاب.
والصراعات.القائمة.في.البالد.

وأم���ا.ثانيهم���ا:.ف���إذا.افترضنا.عكس.ذلك.وهو.عدم.ف���وز.حزب.العدالة.

والتنمي���ة.في.االنتخاب���ات.المبكرة.وبالتالي.لن.يتمكن.من.تش���كيل.حكومة.

موّح���دة،.ف���إن.م���ا.يجب.عليه.فعله.في.هذه.الحالة.هو.الس���عي.إلى.تش���كيل.

حكوم���ة.ائتالفي���ة.مع.أحد.األحزاب.التي.اس���تحقت.الدخ���ول.في.البرلمان.

ش���ريطة.وضع.دس���تور.جديد.للبالد،.وال.ش���ك.أن.الدس���تور.الجديد.الذي.

يحم���ي.الحريات.س���ينقذ.البالد.م���ن.الِوصاية.العس���كرية.والمدنية،.ويمكن.

مناقش���ة.مس���ألة."النظام.الرئاس���ي".أثناء.إعداد.الدس���تور.الجديد.شريطة.أن.

تعرض.هذه.المس���ألة.الس���تفتاء.ش���عبي،.وإذا.لم.يتحقق.التوافق.الوطني.في.

حل.القضية.الكردية.والمس���ألة.العلوية،.وتسوية.النزاع.القائم.بين.الحكومة.

وحرك���ة."الخدمة".ال.يمكن.عندئذ.الحفاظ.على.الس���الم.االجتماعي.الذي.
يتعرض.منذ.وقت.طويل.للتفسخ.

أعتق���د.أن.االنتخابات.البرلمانية.التي.م���ن.المزمع.إجراؤها.في.مطلع.

نوفمب���ر.)2015م(.ه���ي.الفرص���ة.األخي���رة.أم���ام.تركي���ا.للخ���روج.م���ن.عنق.

الزجاج���ة،.ول���و.كن���ت.أنا.ف���ي.مكان.المس���ؤولين.بح���زب.العدال���ة.والتنمية.

لرّك���زت.ف���ي.حملت���ي.االنتخابية.على."وضع.دس���تور.جدي���د.للبالد.يحمي.
الحقوق.والحريات".



الفصل الثاني:

حول نتائج السياسة االحتكارية 

والتوسعية



السياسة االحتكارية في الداخل والتوسعية في 

الخارج

12.فبراير/شباط.)2015م(

كان.م���ن.المفترض.أن.تنتهي.مش���اريع."إنق���اذ.الدولة".الخاصة.بالجيل.

األول.من.إس���الميي.تركيا.الذين.ظهروا.فيم���ا.بين.عامي.)1850-1924م(.
ومش���اريع."تأس���يس.الدولة".للجيل.الثاني.منهم.فيم���ا.بين.عامي.)1950-
2000م(.بحلول.األلفية.الثالثة.لتنطلق.بعدها.فترة.تنفيذ.مشروعهم.المسمى.
ب�"تحوي���ل.الدولة"،.لكن.ش���يًئا.م���ن.هذا.لم.يح���دث،.ألن.الجيل.الثالث.من.
اإلس���الميين.ف���ي.تركيا.انضموا.إلى.مس���يرة.الصراع.من.أج���ل.الوصول.إلى.
س���دة.الحكم؛.وقد.تبنوا.مفاهيم.سياس���ية.تقوم.على.القمعية.الرجعية،.نتيجة.
لعوام���ل.ع���دة.منها:.الضغوط.التي.تعرضوا.لها.أثناء.انقالب.ما.بعد.الحداثة.
الذي.وقع.في.تركيا.في.28.فبراير/.ش���باط.عام.)1997م(،.وتدعيمهم.من.
قبل.فئة.متدينة.من.المثقفين.والكتَّاب.الذين.ليس.لهم.صلة.وثيقة.بالمصادر.
اإلسالمية.وليس.لديهم.معلومات.كافية.عن.التاريخ.اإلسالمي،.إضافة.إلى.
ظهور.فئة.من.السياسيين.الذين.يصفون.أنفسهم.ب�"المتدينين".على.المسرح.
السياسي.في.تركيا.وتوليهم.زمام.المبادرة.بين.الجيل.الثالث.من.اإلسالميين.
وغايتهم.الوحيدة.هي.الوصول.إلى.س���دة.الحكم.بأي.وس���يلة.ممكنة،.وفي.
نهاية.المطاف،.وصلوا.إلى.الس���لطة.في.ظ���ل.الظروف.الداخلية.والخارجية.

في.ذلك.الوقت.
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وم���ع.أن.ه���ؤالء.الإلس���الميين.القدام���ى.وأقص���د.بذلك.الش���خصيات.

البارزة.من.الحزب.الحاكم.وعلى.رأس���هم.الس���يد."رج���ب.طيب.أردوغان".

أعلن���وا.تخليهم.عن.التيار.اإلس���المي.ال���ذي.كان.يتزعمه.القائد.اإلس���المي.

الراحل.الس���يد."أربكان".وتبنيهم.الدس���تور.العلماني.في.إدارة.البالد.إال.أن.

سياس���اتهم.الخاطئة.س���واء.على.الصعيد.الداخلي.أو.الخارجي.قد.أدت.إلى.
إلحاق.األضرار.الجسيمة.باإلسالم.بسبب.هويتهم.المتدينة.المحافظة..

إن.السلطة.المعاصرة.في.تركيا.اآلن.تتبع.سياسة."الهيمنة".في.الداخل.

و"التوس���ع".ف���ي.الخ���ارج،.وتتجّس���د.هيمنته���ا.ف���ي.ممارس���اتها.الرامية.إلى.

الس���يطرة.عل���ى.أجه���زة.الدولة.بالكام���ل.بتأييد.من.فئة.معين���ة.من.المجتمع.

وجهوِده���ا.الس���اعية.لتصفي���ة.معارضيها،.ف���ي.حين.أن.المجتمع���ات.الغربية.

قد.تمكنت.بعد.كفاح.طويل.وش���اق.من.تش���ريع.قوانين.تضمن.حرية.الرأي.

والتعبير،.كما.ش���رعت.القوانين.التي.تس���مح.لألح���زاب.المعارضة.بالعمل.

السياس���ي.بحرية،.أما.في.الش���رق.فنجد.أن.َمن.يضع.القوانين.ويطبقها.هي.

األح���زاب.الت���ي.تدعمها.قبيلة.أو.عش���يرة.أو.جماعة.أو.مذهب.معين،.وهذه.
القوانين.مهمتها.األساسية.هي.حماية.األقوياء.ورؤوس.السلطة.

تعتب���ر.السياس���ة.االحتكاري���ة.هي.إحدى.الوس���ائل.الفّعال���ة.للتحكم.في.

الس���لطة،.وله���ذا.فإن.رؤوس.الس���لطة.الذي���ن.يقومون.على.سياس���ة.الهيمنة.

يس���عون.دائًم���ا.إل���ى.إخض���اع.اآلخري���ن.تح���ت.هيمنته���م،.ولو.كان���ت.هذه.

السياس���ة.منحصرة.فقط.في.مج���االت.إدارة.الدولة،.لربما.كان.من.الممكن.

أن.نتحمله���ا،.غي���ر.أن.الس���لطة،.باعتب���ار.طبيعته���ا.الطاغية،.تري���د.أن.تهيمن.

كذل���ك.على.المج���االت.المدنية،.وفي.الغرب.نجد.أن.المجتمعات.المدنية.

قد.تمكنت.من.الحصول.على.اس���تقالليتها.من.هيمنة.الس���لطة.الحاكمة.من.
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خ���الل.خلقها.مجاالت.مدنية.مس���تقلة.ال.تس���مح.بتدخل.النظام.السياس���ي.

الحاكم.فيها،.هذا.وقد.تحولت.المجتمعات.المدنية.في.الغرب.بغض.النظر.

عن.طابعها.الديني.أو.العلماني.إلى.س���احة.كفاح.لالستقاللية،.وإيجاد.سبل.

للحرية.مس���تقلة.عن.القوى.الحاكمة،.وأما.في.تركيا.نجد.الس���لطة.الحاكمة.

تتبنى.سياس���ة.التحكم.والتملك.على.كل.ش���يء.-وهي.السياس���ة.التي.كان.

يمارسها."االتحاديون".في.الفترة.األخيرة.من.الدولة.العثمانية-.مما.مكنهم.
من.التدخل.في.المجاالت.المدنية.بكل.سهولة.ويسر..

إنن���ا.نواجه.في.هذه.المرحلة.الحرج���ة.التي.تمر.بها.تركيا.نتائج.وخيمة.

وهدام���ة.بس���بب.السياس���ات.االحتكارية.والتوس���عية.الت���ي.ينتهجها.الحزب.

الحاكم،.فهذه.الحكومة.التي.لم.تستوعب.األحكام.اإللهية.بشكل.تام.تعتبر.

كل.حركة.معارضة.تش���كلت.في.البالد."حرك���ة.مؤامرة".تهدف.إلى.القضاء.

عليها،.وعندما.ندرس.التاريخ.البش���ري.على.مر.العصور.واألزمنة.نجد.أن.

هن���اك.نم���اذج.عدة.من.الس���لطات.الحاكمة.التي.احتكرت.زم���ام.األمور.قد.

اعتب���رت.معارضيه���ا.الذين.لم.يعلنوا.خضوعهم.للس���لطة.عل���ى.أنهم.أعداء.
يخططون.للتآمر.ضدها...

إننا.نجد.في.المجتمعات.التي.تحكم.فيها.السلطات.التي.تتبنى.سياسات.

جائ���رة.ال.تحترم.الدس���تور.والقوانين،.تنظر.إلى.بع���ض.القوى.المدنية.على.

أنها.تهديد.لهذه.السلطة،.فعندما.تُعتبر.القوى.المدنية.أو.الشخصيات.المدنية.

الفعالة.في.المجتمع.كيانات.تهدد.أمن.البالد.س���تظهر.عندئذ.في.هذا.البلد.

محاوالت.الس���لطة.الحاكمة.الرامية.لبسط.السيطرة.على.القوى.المدنية.بما.

في.ذلك.األحزاب.المعارضة.تحت.شعار."حماية.الدولة"،.ولكن.في.حقيقة.

األمر.إن.الدولة.ما.هي.إال.آلية.بس���يطة.ليس���ت.لها.أي.قدسية.أو.علوية،.كما.
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أنها.ال.تنحصر.على.فئة.معينة.من.المجتمع.تخدم.مصالحها.الشخصية.بل.

هي.آلية.تقوم.على.تس���يير.األمور.في.البالد.وتقدم.الخدمات.لجميع.فئات.
المجتمع.دون.تمييز.بشكل.عادل.وتحترم.الدستور.والقوانين..

وق���د.تبي���ن.لنا.أن.العناص���ر.العميقة.في.الدولة.التركي���ة.قد.هيمنت.على.

الجي���ل.الثالث.من.اإلس���الميين،.وجعلته���م.متكبرين،.متفاخري���ن،.مولعين.

باألبه���ة.والعظم���ة،.غير.منصفي���ن،.ال.يبال���ون.باآلخرين.وال.يراع���ون.القيم.

األخالقية،.بحيث.إن.هؤالء.الذين.ينتهجون.السياسة.االحتكارية.لم.يدركوا.
أن.الدولة.هي.التي.احتكرتهم.

وكان���ت.السياس���ة.التوس���عية.الت���ي.تبناها.ح���زب.العدال���ة.والتنمية.على.

الصعي���د.الخارج���ي.وتعامل���ه.م���ع.القضي���ة.الس���ورية.وغيرها.م���ن.القضايا.

اإلقليمية.سبًبا.في.ظهور.ما.يسمى.بفكرة."العثمانيين.الجدد"،.وهذه.الفكرة.

أو.ما.تسمى.ب�"تركيا.الحديثة".قد.أظهرت.النوايا.الخفية.لدى.الحزب.الحاكم.

المتمثل���ة.ف���ي.تبني.الفك���ر.اإلمبريالي.المعاصر.الذي.يطمح.إلى.االس���تيالء.

على.المنطقة.بأس���رها،.كما.ظهرت.في.هذه.المرحلة.أن.الحزب.الحاكم.ال.

يعم���ل.من.أجل.توحيد.األمة.واإلعالء.من.ش���أنها.ب���ل.كان.همه.الوحيد.هو.
فرض.سيطرته.وزعامته.على.المنطقة.



هل العدالة والتنمية مشروع أعده األجانب؟

22.ديسمبر/كانون.األول.)2014م(

قد.أدلى.زعيم.حزب."الوسط.)Merkez(".التركي.الدكتور."عبد.الرحيم.

قارصل���ي.)Karslı(".ف���ي.وق���ت.س���ابق.بتصريح���ات.صادمة.خ���الل.برنامج.

أذي���ع.عل���ى.قناة.)+1(.التركية؛.حيث.نقل.عن.الس���يد."عبد.الرحمن.ديليباك.

)Abdurrahman Dilipak(".الكات���ب.الصحف���ي.المع���روف.والمق���ّرب.م���ن.

الرئيس."رجب.طيب.أردوغان".قوله:."إن."حزب.العدالة.والتنمية".أّسس���ته.

الواليات.المتحدة.وبريطانيا.وإسرائيل.كمشروع.سياسي،.فهذه.القوى.التي.
دعمت.الحزب.عند.تأسيسه.قدمت.له.ثالثة.وعود.وهي:.

:.مس���اندة.ح���زب.العدال���ة.والتنمي���ة.لوصوله.إلى.س���دة.الحكم.في. أوالاً
تركيا.

ثانياًا:.القضاء.على.جميع.العقبات.التي.تواجهه.أثناء.إدارة.البالد.

ثالثاًا:.تقديم.الدعم.المالي.

وف���ي.مقابل.ذل���ك.طلبت.هذه.القوى.الثالثة.من.حزب.العدالة.والتنمية.
تنفيذ.ثالثة.بنود.أساسية.وهي:

:.العم���ل.عل���ى.حماي���ة.أمن.إس���رائيل.ومس���اندتها.بما.يل���زم.إلزالة. أوالاً
العقبات.التي.قد.تواجهها.في.المنطقة.
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ثانياًا: تنفيذ.أهداف."مش���روع.الشرق.األوسط.الكبير".أي.تغيير.الحدود.

وإعادة.بلورة.الشرق.األوسط.عن.طريق.إعادة.رسم.الخريطة.السياسية.التي.
تعززها.األحداث.والصراعات.التي.تمر.بها.المنطقة.حالًيا.

ثالثاً���ا:.مس���اندة.الق���وى.العالمية.في.تش���ويه.صورة.اإلس���الم.من.خالل.
تقديم.الدعم.للتنظيمات.المتطرفة.في.المنطقة..

والحقيقة.أن.ثمة.س���ببين.رئيس���يين.وراء.كتابتي.في.هذا.الموضوع؛.أّما.

الس���بب.األول.فيتمثل.في.أن.الس���يد."قارصلي".قد.أش���هدني.في.تصريحاته.

التي.أدلى.بها.في.القناة.سالفة.الذكر،.حيث.تلقيت.عشرات.الرسائل.بالبريد.

اإللكتروني.التي.تستفسر.عما.إذا.كان.الموضوع.صحيًحا.أم.ال.بعد.تداوله.

عبر.مواقع.التواصل.االجتماعي،.وفي.الحقيقة.كنت.أنوي.عدم.الكتابة.عن.

هذا.الموضوع.لكن.عندما.أّكد.الس���يد."ديليباك".بنفس���ه.صحة.التصريحات.

المثي���رة.الت���ي.نقلها.عنه.الس���يد."قارصل���ي".وذلك.في.اتص���ال.هاتفي.جرى.

بين���ه.وبين.الكاتب.الصحفي.المعروف."أونال.طانيق.)Ünal Tanık("،.رئيس.

تحري���ر.الموقع.اإلخباري."روتا.خبر.)Rotahaber("،.قررُت.بعدها.مباش���رة.

الش���روع.في.الكتابة.عن.مالبسات.الموضوع،.والسبب.الثاني.هو.الضرورة.

التي.تمليها.علينا.الكتابة.من.أجل.الوقوف.على.أس���باب.التخبط.والس���جال.

الح���ادث.بي���ن.حكومة.ح���زب.العدال���ة.والتنمي���ة.والغرب.متمث���اًل.في.دول.

االتح���اد.األوروب���ي..نعم،.كنُت.حاضًرا.في.ذلك.االجتم���اع.الذي.ألقى.فيه.

الس���يد."عبد.الرحمن.ديليباك".-الذي.تربطني.به.صداقة.منذ.أربعين.عاًما-.

كلم���ة.أمام.مجموعة.من.الناس.تحدث.فيها.أن."حزب.العدالة.والتنمية".قد.
أسس.كمشروع.أجنبي،.وفيما.يلي.سأتناول.هذا.الموضوع.الهام:.

لق���د.تواف���د.عدد.من.المس���ؤولين.األمريكيي���ن.إلى.تركيا.ب���دًءا.من.عام.

)1998م(.لالجتماع.مع.عدد.من.الساسة.األتراك.للبحث.عن.سبل.إمكانية.



71 [هل.العدالة.والتنمية.مشروع.أعده.األجانب؟] ---------------------------------------  

تأس���يس.س���لطة.سياس���ية.في.تركيا.تكون.لديها.أرضية.دينية.قوية،.وفي.تلك.

الس���نوات.كن���ت.أقول.في.كثير.م���ن.المحافل.عند.تحليل���ي.التطورات.التي.

تش���هدها.الب���الد.ف���ي.تلك.المرحل���ة؛.إن.تركي���ا.بصدد.مرحلة.س���يلعب.فيها.

أنصار.اإلسالم.السياسي.أو.الفئة.المتدينة.من.الشعب.التركي.دوًرا.محوريًّا.

وحاسًما،.وال.يمكن.للمجتمع.التركي.أن.يحل.مشكالته.المزمنة.من.خالل.

العقلية.القديمة.التي.باتت.ال.تسمن.وال.تغني.من.جوع،.فتركيا.بصدد.تغير.

في.البنية.السياسية.كمنطقة.الشرق.األوسط،.كما.قلت.مراًرا.إنه.يجب.على.

الدول.الغربية.أن.تحترم.الدين.اإلس���المي.ونمط.حياة.المس���لمين.وجميع.

ثرواتهم،.فأما.نحن.المسلمين.فيجب.علينا.عدم.قتال.هؤالء.الغربين.ولكن.

ال.يعني.ذلك.أننا.نخضع.للسياس���ات.االس���تعمارية.والتحكمية.التي.يتبعها.

الغ���رب.ف���ي.بالدن���ا،.وأكدت.كذل���ك.أنه.يج���ب.تقليص.نفوذ.إس���رائيل.في.

المنطقة.والعمل.على.الحد.من.ممارس���ات.توس���يع.المستوطنات.اليهودية.

ف���ي.المنطق���ة،.كما.يس���مح.بتوزيع.ث���روات.المنطقة.بي���ن.أصحابها.بصورة.
عادلة،.وأال.يعرقل.السياسات.التي.يجيزها.اإلسالم.

وال.ب���د.أن.أؤك���د.هنا.أنني.لس���ت.ناش���ًطا.سياس���يًّا.أو.ل���دي.طموحات.

سياس���ية،.غير.أن.الس���يد."دليباك".ُعرف.عنه.منذ.وقت.طويل.أن.لديه.خطًطا.

سياس���ية.يمك���ن.تنفيذه���ا.عل���ى.الم���دى.البعيد،.وف���ي.تلك.المرحل���ة.أقصد.

.الس���يد."دليباك". بذل���ك.فترة.قبيل.تأس���يس."حزب.العدالة.والتنمية،.قد.أعدَّ

مش���روًعا.سياس���ًيا.يمك���ن.تنفيذه.في.تركي���ا،.حتى.إنه.عرض.هذا.المش���روع.

على.المس���ؤولين.الكبار.من.رجال.الدولة.آنذاك،.وعندما.علم.المس���ؤولون.

األمريكي���ون.الموج���ودون.في.تركي���ا.في.تلك.الفترة.إلج���راء.مباحثات.مع.

بعض.الش���خصيات.السياسية.من.أجل.الغرض.الذي.ذكرناه.آنًفا.سرعان.ما.

ركَّزوا.على.هذا.المشروع.وقاموا.بلقاءات.مع.شخصيات.غير.الشخصيات.

الت���ي.اجتمع���وا.معه���ا.من.قب���ل،.هذا.ولم.يم���ض.وقت.طوي���ل.حتى.فوجئ.
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السيد."دليباك".أن.المشروع.الذي.أعده.قد.تشكل.في.صورة."حزب.العدالة.
والتنمية".مع.بعض.التعديالت،.وما.حدث.فيما.بعد.نعرفه.جميًعا....

وفي.الحقيقة.إن.المس���ؤولين.األمريكيين.قد.عرضوا.مشروعهم.الكبير.

في.الش���رق.األوس���ط.على.الزعيم.السياس���ي.الراحل."نج���م.الدين.أربكان".

في.البداية.أثناء.توليه.رئاسة.الوزراء.إال.أنه.رفض.هذا.العرض،.وفي.لقائي.

األخي���ر.م���ع.الس���يد."أربكان".قبيل.وفات���ه.تحدث.إلّي.عن.مراحل.تأس���يس.

ح���زب.العدالة.والتنمية.كما.أطلعني.عل���ى.بعض.الوثائق.التي.تثبت.أن.هذا.

الحزب.تم.تأسيس���ه.من.أجل.تنفيذ.المش���روع.األمريكي.الكبير.في.الش���رق.

األوس���ط،.كما.ش���هد.هذا.اللقاء.الس���يد."أرتان.يوليك.)Ertan Yülek(".نائب.

رئي���س.حزب."الس���عادة".الذي.يعتبر.من.الش���خصيات.المقرب���ة.من.الزعيم.
السياسي.الراحل."أربكان".

كما.أكد.السيد."دليباك".في.كلمته.التي.ألقاها.في.منزل.السيد."قارصلي".

أن."حزب.العدالة.والتنمية.قد.تم.تأسيسه.على.النحو.المذكور.إال.أن.السيد.
.عن.القوى.الكبرى".. "أردوغان".يدير.سياساته.اآلن.مستقالًّ

إن.الق���ّراء.الذي���ن.يتابعون.مقاالتي.في.صحيفة."زم���ان".التركية.يعرفون.

جّي���ًدا.أنني.أعارض.من.اليوم.األول.سياس���ة.ح���زب.العدالة.والتنمية.القائمة.

على.مش���روع.الش���رق.األوس���ط.الكبير،.وأنني.كتبت.في.كثي���ر.من.مقاالتي.

الس���ابقة.أن.الوع���ود.الت���ي.اتفق.عليه���ا.الطرفان.عند.تأس���يس.الحزب.والتي.

ا.يصعب.تنفيذها. تتعلق.بمصير.إس���رائيل.ومنطقة.ش���رق.األوس���ط.ثقيلة.جدًّ

عل���ى.أرض.الواق���ع،.كما.دافعت.ع���ن.إمكانية.انتهاج.سياس���ة.إقليمّية.دون.

تقدي���م.أي���ة.وعود.إلى.الجهات.األجنبي���ة،.وأرى.أن.الدولة.التركية.ال.يمكن.

أن.تخطط.سياساتها.على.الصعيدين.اإلقليمي.والدولي.معتمدة.على.القوى.

الكب���رى.في.جميع.العهود.واألزمنة.ولكن.طريقة.التخلص.من.هذه.القيود.
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ال.تعني.قبول.جميع.الشروط.التي.تقدمها.هذه.القوى.في.البداية.ثم.محاولة.
االستقاللية.عنها..

وق���د.كت���ب.في.وقت.س���ابق.الكات���ب.الصحف���ي.الترك���ي."محمد.علي.

بولوط.)Mehmet Ali Bulut(".في.مقالته.التي.نش���رت.في.الموقع.اإلخباري.

ل�"القناة.الس���ابعة".التركية.بتاريخ.11.يناير/كانون.الثاني.)2014م(.أن.السيد.

.")Muhsin Yazıcıoğlu(.أردوغان".طلب.من.الس���يد."محس���ن.يازجي.أوغلو"

الزعي���م.الراحل.لحزب.االتحاد.الكبير.الذي.لقي.مصرعه.في.حادث.طائرة.

مروحية.أثناء.حملة.االنتخابات.المحلية.التي.أجريت.عام.)2009م(.وهناك.

ش���كوك.قوية.في.أّن.ذلك.الحادث.مدبّر.لقتله،.حيث.جرى.بينهما.الحديث.

التال���ي؛.ق���ال.الس���يد."يازجي".ل�"أردوغ���ان":.يا.أخي.العزي���ز.إن.الخبرة.التي.

اكتس���بتها.خ���الل.عمل���ي.السياس���ي.واألحداث.الت���ي.اطلع���ت.عليها.خالل.

ه���ذه.الفت���رة.علمتني.أن.الخطة.السياس���ية.المبنية.عل���ى.الدعم.األمريكي.ال.

تثم���ر.نتائج.مرجوة،.إذا.اعتمْدَت.في.سياس���اتك.س���واء.المحلية.واإلقليمية.

والدولية.على.الش���عب.فس���تجدني.أقف.معك.وإال.فاعلم.أن.األمريكيين.ال.

يراعون.في.سياساتهم.التي.ينفذونها.عبر.حلفائهم.إال.مصالحهم.الشخصية.

فق���ط،.وعندم���ا.رد.عليه.الس���يد."أردوغان".بقوله:."إننا.س���ننفذ.م���ا.يطلبه.منا.

األمريكي���ون.ف���ي.البداي���ة.ثم.نتب���ع.السياس���ات.التي.هي.لمصلحة.الش���عب.

الترك���ي،.وإذا.ح���اول.األمريكيون.منعنا.لن.نبالي.به���م.ونمضي.في.طريقنا".

قال.السيد."يازجي":."إن.الواليات.المتحدة.األمريكية.ليست.من.بين.القوى.

ف���ي.العال���م.التي.يمكن.خداعها.وع���دم.المباالة.بها،.وال.تنس.أن.َمن.يدخل.

الحلب���ة.م���ع.الفيل.يخرج.منها.مس���حوًقا"،.ثم.أبدى.الس���يد."يازجي.أوغلو".
ل�"أردوغان".رفضه.المشاركة.معه.في.هذا.المشروع.
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ال.ش���ك.أن���ه.م���ن.غير.المتص���ور.أن.يتمك���ن.الحزب.الحاك���م.في.تركيا.

من.إعالن.اس���تقالليته.وتحديه.للنظام.العالمي.وهو.الذي.تلقى.دعًما.ماديًّا.

ومعنويًّ���ا.من.القوى.العالمية،.فال.يزال.الش���عب.التركي.يدفع.فاتورة.باهظة.

الثمن.جراء.طموحات.الحزب.الحاكم.في.إس���قاط.نظام.األس���د.في.سورية.

وإعالنه.أن.الشؤون.الداخلية.السورية.تدخل.ضمن.الشؤون.الداخلية.التركية.

وافتخاره.بأن.المسؤولين.األتراك.سيؤدون.صالة.الجمعة.بعد.أسابيع.قليلة.

في.الجامع.األموي.الكبير.في.دمشق.مما.يذكرنا.باحتالل.الرئيس.العراقي.

الراح���ل."ص���دام.الحس���ين".لألراضي.الكويتي���ة.زاعًم���ا.أن.الكويت.جزء.ال.
ينفك.عن.العراق...



سيل المصائب!

25.ديسمبر/كانون.األول.)2014م(

أدل���ى.النائ���ب.بالبرلم���ان.الترك���ي.عن.حزب.العدال���ة.والتنمي���ة."بُوَلْنت.

تُوَران.)Bülent Turan(".بتصريح.خاص.في.وقت.س���ابق.حول.مقالتي.التي.

نشرت.في.جريدة."زمان".التركية.والتي.تحمل.عنوان."هل.العدالة.والتنمية.

مش���روع.أع���ده.األجان���ب؟"،.وق���د.وعدت.نفس���ي.وقّرائ���ي.أن.أرّد.على.كل.

ه.الس���يد. َم���ن.ينتقدن���ي.بأدب.واحترام.ملتزًما.باآلداب.اإلس���المية،.ولقد.وجَّ

"توران".إلّي.أسئلة.بأسلوب.مهذب.ومحترم،.وسأجيبه.وأبّين.له.في.النقاط.
التالية.المقاصد.التي.كنت.أرمي.إليها.من.تلك.المقالة:

أوال:.إنن���ي.ل���م.أدَّع.في.تلك.المقالة.أن.حزب.العدالة.والتنمية.هو.نتاج.

لمش���روع.سياس���ي.أجنب���ي،.بل.طرحت.س���ؤااًل.مف���اده."هل.ح���زب.العدالة.

والتنمية.مشروع.سياسي.أجنبي؟"،.وكان.هذا.عنوان.المقال،.وأما.َمن.ادعى.

أن.ح���زب.العدال���ة.والتنمي���ة.هو.مش���روع.خارج���ي.فهو.الكات���ب.المعروف.

بميول���ه.المؤيدة.للحكومة.الس���يد."عبد.الرحمن.ديليب���اك"،.وفي.األيام.التي.

كتبت.فيها.هذه.المقالة.كان.هناك.حديث.يتم.تداوله.بين.ألسنة.الناس.حول.

كلمات.قالها.الس���يد."ديليباك".في.منزل.رئيس.حزب.الوس���ط."عبد.الرحيم.
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قارصلي".مفادها.أن.حزب.العدالة.والتنمية.مشروع.أعده.األجانب،.وأما.أنا.

فبعدم���ا.أكدت.صحة.الكلمات.التي.قالها."ديليباك".أمام.أش���خاص.يتراوح.

عددهم.ما.بين.س���بعة.أو.ثمانية.اس���تمعوا.إليها.باندهاش،.نقلُتها.إلى.مقالتي.
دون.أن.أضيف.إليها.كلمة.واحدة.

وف���ي.األي���ام.التي.نش���رت.فيها.المقالة.علم���ت.أن.الس���يد."ديليباك".قد.

غض���ب.منّ���ي،.فأخبرت���ه.عل���ى.الف���ور.أنني.مس���تعد.لنش���ر.تصحيحات���ه.التي.

. .إذا.كان���ت.مقالتي.تحت���وي.على.أخطاء.في.حق���ه،.ورد.عليَّ سيرس���لها.إل���يَّ

بقوله."أن.جريدة."زمان".سترفض.نشرها،.وعلى.ذلك.قلت.له:.إذا.لم.تقبل.

الجريدة.نشر.هذه.التصحيحات.فإنني.سأنشرها.في.مقاالتي.القادمة.غير.أنه.

أفادني.بأنه."ال.داعي.لذلك"،.ولألسف،.فإن.صداقتنا.الممتدة.ألربعة.عقود.

قد.تضررت.كثيًرا.جراء.األحداث.األخيرة.التي.تمر.بها.تركيا،.بل.هناك.كثير.

من.األصدقاء.واألَُس���ر.قد.تضررت.عالقاتهم.خالل.هذه.الوتيرة،.وال.ش���ك.

أن.الشعب.التركي.يمر.بمرحلة.حرجة.في.تاريخ.جمهوريته.الحديثة.الممتد.

ألكث���ر.م���ن.قرن.من.الزمان.إذ.تمطر.على.الن���اس.المصائب.والباليا.من.كل.
جانب.كعقاب.إلهي.

���ا: إنن���ي.عل���ى.عل���م.بالتط���ورات.التي.ج���رت.أثناء.تأس���يس.حزب. ثانياً

العدالة.والتنمية.وهذا.ما.يمنعني.من.القول."إن.حزب.العدالة.والتنمية.ظهر.

كمشروع.أجنبي"،.وأقول.منذ.وقت.طويل.إن.حزب.العدالة.والتنمية.ظاهرة.

اجتماعي���ة،.ولقد.ألفت.كتاًبا.باللغة.التركية.يتألف.من.450.صفحة.عن.هذا.

الموضوع،.وباختصار.ش���ديد.إنني.أقول.إن.حزب.العدالة.والتنمية.قد.نش���أ.

كظاهرة.اجتماعية.سياسية.في.مواجهة.القوى.العميقة.التي.تمسك.بمفاصل.

الدولة،.وهو.حزب.يمثل.جميع.فئات.المجتمع،.وهذا.الحزب.يحافظ.إلى.
حد.ما.على.خصوصيته.هذه.حتى.اآلن..



77   ---------------------------------------------------------------- [سيل.المصائب!] 

ثالثاً���ا:.لكن.القوى.العالمي���ة.المتمثلة.في.الواليات.المتحدة،.وبريطانيا،.

وإس���رائيل.التي.تس���عى.لتحويل.جمي���ع.التوجهات.االجتماعية.والسياس���ية.

في.تركيا.لخدمة.مصالحها،.فرأت.االس���تفادة.من.هذه.الظاهرة.االجتماعية،.

وله���ذا.تواصل���ْت.م���ع.ش���خصيات.معينة.م���ن.الح���زب،.والس���يد."ديليباك".

المع���روف.بمواالته.لحزب.العدالة.والتنمية.يقول.حديًثا.مثيًرا.لالهتمام.في.

ه���ذا.الصدد.حيث.يلق���ي.الضوء.على.األحداث.التي.جرت.عقب.تأس���يس.
حزب.العدالة.والتنمية.حيث.يقول:.

"بينم���ا.كنا.نتف���اوض.مع.الق���وى.العالمية.ولدين���ا.القدرة.على.

المس���اومة.إذ.فوجئنا.بأن.أفراًدا.من.الحزب.قد.تواصلوا.مع.هؤالء.

للحص���ول.على.الدع���م.مقابل.تنفيذ.مصالحهم.المتوس���طة.وطويلة.
المدى"..

واألق���وال.التي.أوردته���ا.في.تلك.المقالة.نقاًل.ع���ن.الزعيمين.الراحلين.

"نج���م.الدين.أربكان".و"محس���ن.يازيجي.أوغلو".تؤكد.صحة.ادعاء.الس���يد.
"ديليباك".

���ا:.م���ا.أعترض.عليه.م���ن.وقت.طويل.هو.الدور.ال���ذي.تضطلع.به. رابعاً

تركيا.في.تنفيذ.مش���روع.الش���رق.األوس���ط.الكبير،.فمشروع.الشرق.األوسط.

الكبي���ر.يه���دف.إل���ى.تغيير.خريط���ة.المنطقة،.ه���ذا.فضاًل.عن.تغيي���ر.األنظمة.
الحاكمة.بالمنطقة،.وينص.المشروع.على:

.تك���ون.هناك.أية.دولة.قوية.ومؤثرة.في.المنطقة.س���وى.إس���رائيل،. أ..أالَّ

وأطرح.سؤااًل.في.هذا.الصدد:.هل.هناك.دولة.أقوى.من.إسرائيل.في.منطقة.
الشرق.االوسط.في.الوقت.الحالي؟

ب..سينفى.جميع.الفلسطينيين.إلى.وسط.األراضي.العراقية.واألردن،.

أليس.تقسيم.العراق.وسورية.إلى.ثالثة.أجزاء.والذي.نراه.اليوم.دليل.على.أن.
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مش���روع.الشرق.األوس���ط.الكبير.لديه.طموحات.في.المنطقة؟.وهناك.سؤال.

آخ���ر.يتب���ادر.إلى.الذهن.في.هذا.الصدد.وهو:.َمن.أصّر.على.صدور.تصريح.

من.البرلمان.التركي.يس���مح.للقوات.األمريكية.باس���تخدام.األراضي.التركية.
لغزو.العراق.عام.)2003م(؟.وَمن.أوصل.سورية.إلى.ما.هي.عليه.اآلن؟

ج�..يهدف.المش���روع.لتأس���يس.دولة."كردس���تان".في.المنطقة.على.أن.

يكون."مسعود.بارزاني".و"عبد.اهلل.أوجالن".لهما.دور.في.هذه.الدولة.دون.

أن.يكون.لهما.سيطرة.بشكل.كامل.على.زمام.األمور.في.هذه.الدولة،.فهناك.

حدي���ث.في.تركيا.يدور.حول."الحكم.الذات���ي".الذي.ال.نعرف.ماهيته.حتى.

اآلن.ولكن.هذا.الوضع.يس���وقنا.إلى.الس���ؤال.التالي:.هل."إقليم.كردس���تان.

العراق".هو.خطوة.لتأس���يس.دولة.كردية.ف���ي.المنطقة،.وهل.حماية.القوات.

الجوية.األمريكية.ثالث.مقاطعات.في.س���ورية.والمس���اعدات.اللوجيس���تية.

الت���ي.تقدمه���ا.تركي���ا.له���ذه.المقاطع���ات.تخ���دم.ه���ذا.المش���روع؟.أم.هن���اك.

طموحات.لتأسيس.دولة.كردية.في.جنوب.شرق.تركيا.وهل.ما.الحظناه.من.

تقوية."اإلدارات.المحلية".في.جنوب.شرق.تركيا.أثناء."مفاوضات.السالم".
التي.جرت.بين.الحكومة.التركية.وبين.األكراد.كانت.تخدم.هذا.المشروع؟

د..يس���تند.جزء.من.مش���روع.الشرق.األوس���ط.الكبير.إلى.بُعد.اجتماعي.

ثقاف���ي؛.إذ.يه���دف.المش���روع.إل���ى.التالع���ب.بنس���يج.المجتم���ع.المس���لم،.

ويس���تغلون.ف���ي.ذلك.منظم���ات.المجتم���ع.المدني.ذات.الطاب���ع.المتدين،.

والمنظمات.المدافعة.عن.حقوق.المرأة.والتعليم.وحقوق.اإلنس���ان.كوسيلة.

للوصول.إلى.مآربهم،.وال.ش���ك.ف���ي.أن.وتيرة.االنحالل.التي.أصبح.عليها.

المجتمع.واألسرة.كافية.لتبرهن.لنا.كيف.أن.هذا.المشروع.أصابنا.بالضعف،.
وكيف.أنه.جّرد.الدين.من.محتواه.
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���ا:.إن.حرك���ة."الخدمة".هي.ظاهرة.اجتماعية،.ولم.يس���تطع.أحد. خامساً

أن.يثب���ت.االتهام���ات.الموجه���ة.إليها.حتى.اليوم،.وال.ش���ك.في.أنني.أش���عر.

باضطراب.شديد.بسبب.استهداف.الحكومة.حركة."الخدمة".للقضاء.عليها.

وأطل���ب.من���ذ.الي���وم.األول.س���واء.في.عمودي.ف���ي.صحيفة."زم���ان".أو.في.

محاف���ل.أخ���رى.تخلي.الحكوم���ة.عن.ممارس���اتها.الظالمة.ضد.مؤسس���ات.

الحرك���ة.المدني���ة؛.وذلك.إيماًنا.مني.أن.هذه.المش���كلة.إذا.طالت.فس���تفضي.

إلى.إفس���اد.ذات.بيننا.وهذا.بال.ش���ك.لن.يضر.تركيا.فحسب.بل.يضر.العالم.
اإلسالمي.بأسره.

وأقول.في.النهاية."والصلح.خير".





الالجئون السوريون ضحايا لعبة سياسية قذرة

25.أغسطس/آب.)2014م(

لقد.أعلنت.وسائل.اإلعالم.التركية.أن.ما.يزيد.على.500.الجئ.سوري.

غادر.األراضي.التركية.متجهين.إلى.األراضي.الس���ورية.في.18.أغس���طس/.

آب.)2014م(.عقب.مظاهرات.مخزية.قام.بها.بعض.المواطنين.األتراك.في.

.")Gazi Antep(.و"غازي.عنتب.")Kahraman Maraş(.مدن."كهرمان.مرعش

و"أضنة.)Adana(".و"إس���كندرون.)İskenderun(".تطالب.بمغادرة.السوريين.

األراض���ي.التركية،.وه���ذه.المظاهرات.التي.وقفت.وراءه���ا.العناصر.الخفية.

ض.خاللها.بعض.الالجئين.الس���وريين.للضرب. م���ن.الدول���ة.العميقة.قد.تعرَّ

واإلهان���ة.وتدمي���ر.متاجرهم.وطرده���م.من.منازلهم،.فضال.ع���ن.مقتل.ثالثة.
سوريين.في.منازلهم.

وعندما.دققنا.النظر.في.األسباب.الكامنة.وراء.هذه.المظاهرات.وجدنا.

أن.هناك.عاملين.رئيس���يين.قد.لعبا.دوًرا.محوريًّا.في.نش���وب.هذه.األحداث.
وهما.المنظور.السكاني.واآلخر.السياسي:

وإذا.نظرنا.إلى.هذه.األحداث.المؤس���فة.من.المنظور.الس���كاني.وجدنا.

أن.عناص���ر.م���ن.الدولة.العميقة.قد.اس���تهدفت.من.خالل.ه���ذه.المظاهرات.
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عودة.الالجئين.السوريين.إلى.بالدهم.في.أقرب.وقت.ممكن.باإلضافة.إلى.

إلحاق.الضرر.بالحزب.الحاكم.مس���تغلة.األوضاع.المأس���اوية.التي.يتعرض.

لها.الالجئون.الس���وريون.في.األراض���ي.التركية،.هذا.فضاًل.عن.أن.العناصر.

العميقة.من.حزب.العمال.الكردستاني.قد.تبنّت.الهدف.نفسه.بُغية.اإلضرار.
بمفاوضات.السالم.التي.تجري.بين.األكراد.والحكومة.التركية.

تش���ير.اإلحصائيات.الرسمية.في.تركيا.إلى.أن.عدد.الالجئين.السوريين.

على.األراضي.التركية.المقيمين.في.المخيمات.وخارجها.قد.بلغ.أكثر.من.

مليون.ونصف.المليون،.هذا.إضافة.إلى.أن.العراق.واألردن.ولبنان.تحتضن.
ثالثة.أضعاف.أعداد.الالجئين.السوريين.المقيمين.في.تركيا.

إنني.على.يقين.بأن.مثل.هذه.األحداث.في.تركيا.ال.يمكن.أن.تنفذ.دون.

عل���م.وتوجي���ه.وموافقة.من.العناص���ر.العميقة.في.الدول���ة،.وال.أقصد.بذلك.

روا.في. أن.أجه���زة.الدول���ة.أو.المس���ؤولين.الحكوميي���ن.لهم.يد.أو.أنه���م.قصَّ

واجباتهم.مما.أدى.إلى.نش���وب.مثل.هذه.األحداث.المؤسفة.في.البالد،.بل.

أعتق���د.أن.القوى.العميقة.المتمركزة.في.داخل.أجهزة.الدولة.هي.التي.تقف.

وراء.هذه.األحداث،.هذا.وقد.ش���هدت.مدن.تركيا.ش���رًقا.وغرًبا.في.فترات.

معينة.مثل.هذه.األحداث.المؤسفة.التي.نعتقد.أن.هذه.العناصر.الخفية.أيًضا.
هي.التي.وقفت.وراءها.

إن.الس���بب.األساس���ي.الكام���ن.وراء.االنزع���اج.الذي.تش���عر.ب���ه.القوى.

العميق���ة.ف���ي.تركي���ا.إزاء.الالجئين.الس���وريين،.والتي.ترغب.ف���ي.مغادرتهم.

البالد.عن.طريق.االعتداء.عليهم.وتنظيم.مظاهرات.حاش���دة.ضدهم.وش���ن.

هجم���ات.على.منازلهم.وأماكن.إقامتهم،.هو.التخوف.من.تغيُّر.ديموغرافي.

ف���ي.البني���ة.المجتمعية.التركية.لصال���ح.العرب.واألكراد.ف���ي.المقام.األول،.

وخ���الل.ح���رب.الخلي���ج.قامت.الس���لطات.التركية.ف���ي.تلك.الفترة.بإنش���اء.
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مخيمات.ش���بيهة.بالس���جون.على.الحدود.العراقية.بعيًدا.عن.المدن.التركية.

إلقامة.األكراد.الهاربين.من.بطش.الرئيس.العراقي.الس���ابق."صدام.حسين"،.

هذا.وقد.منعت.السلطات.هؤالء.األكراد.من.دخول.المدن.التركية.من.أجل.

الحيلولة.دون.حدوث.اندماج.واختالط.بينهم.وبين.السكان.المحليين،.وال.

ش���ك.أن.هذه.اإلجراءات.-التي.تعرض.لها.ش���عب.مس���لم.هرب.من.ظلم.

وبطش.طاغية-.لم.تكن.جديرة.ببلد.غالبية.س���كانها.مس���لمون،.فالحقيقة.أن.

الس���لطة.الحاكمة.آنذاك.قد.خش���يت.من.استقرار.جزء.من.الالجئين.األكراد.
في.تركيا.بشكل.دائم.ولذلك.تم.ترحيلهم.خارج.تركيا.بأسرع.وقت.ممكن.

وال.شك.أن.وضع.الالجئين.السوريين.الناجم.عن.الحرب.األهلية.في.

س���ورية.يختلف.إلى.حد.ما.عن.وضع.الالجئين.األكراد.الذين.تدفقوا.على.

الح���دود.العراقي���ة.التركية.قبل.أكث���ر.من.عقدين.من.الزمان.وذلك.لس���ببين،.

أولهم���ا.قد.ازدادت.البني���ة.الديموغرافية.بهؤالء.الالجئين.الس���وريين.الذين.

يتش���كلون.من.ثالث.فئات.رئيس���ية.وهي.العرب.واألكراد.والنصيريون.من.

بين.السكان.المحليين.مما.يتنافى.مع.سياسة.التخطيط.السكاني.التي.تتبناها.

الدول���ة،.ثانًي���ا:.أن.الس���لطات.التركية.في.هذه.المرة.ق���د.أعلنت.وقوفها.مع.

المعارض���ة.الس���ورية،.كم���ا.أنه���ا.أعلنت.في.وق���ت.مبكر.أثن���اء.بداية.اندالع.

المظاهرات.الس���لمية.في.المدن.الس���ورية.عن.اس���تعدادها.إلنشاء.مخيمات.

لالجئي���ن.عل���ى.الحدود.التركية.الس���ورية.تكفي.إليواء.س���بعين.ألف.الجئ.

س���وري،.وكان.المس���ؤولون.الكبار.من.الحزب.الحاكم.يعتقدون.آنذاك.أن.

نظام.األس���د.سيس���قط.خالل.مدة.ال.تتجاوز.ثالثة.أش���هر.فقط،.كما.اعتقدوا.

أن.أع���داد.الالجئي���ن.لن.تزي���د.على.100.ألف.الجئ.كح���د.أقصى،.غير.أن.

األح���داث.الجارية.فيما.بعد.قد.أظهرت.عكس.هذه.التوقعات.تماًما،.حيث.

إن.نظام.األس���د.ال.يزال.قائًما.فضاًل.عن.أنه.أس���س.عالقات.ثنائية.وثيقة.مع.

الدول.الغربية.بدعوى.أنه.يحارب.تنظيم.داعش.اإلرهابي،.فيما.تجاوز.عدد.
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الالجئي���ن.الس���ورين.في.األراضي.التركية.خمس���ة.عش���ر.ضعف.م���ا.توقعته.
الحكومة.التركية.سابًقا.

وبغض.النظر.عن.العمليات.التي.تمارس���ها.العناصر.العميقة.في.الدولة.

ض���د.الالجئين.الس���وريين.ف���ي.تركيا.هناك.بعٌد.آخر.للمس���ألة.يهم.الش���عب.

الترك���ي.بش���كل.عام،.وه���ذا.البعد.له.أهمية.كبي���رة.وذو.مغزى.عميق.ال.يقل.

أهمي���ة.ع���ن.الجانب.األول.للمس���ألة،.حيث.الحظنا.خالل.ه���ذه.األحداث.

المؤس���فة.والمظاه���رات.غي���ر.الس���لمية.الت���ي.تع���رض.خالله���ا.الالجئ���ون.

الس���وريون.للضرب.واإلهانة.فضاًل.عن.حرق.متاجرهم.وأماكن.إقامتهم.أن.

هناك.لألس���ف.الش���ديد.فئة.من.المجتمع.التركي.ال.تعترف.بقيم.التس���امح.

واالحت���رام.ونصرة.الجالية.األجنبي���ة.المقيمة.في.أراضيها،.وفي.هذا.الصدد.

يتب���ادر.إل���ى.ذهن���ي.العنصريون.األلمان.الذين.ش���نوا.هجم���ات.إرهابية.ضد.

الجالي���ة.التركي���ة.في.ألمانيا.ولك���ن.هذه.الهجمات.كان���ت.على.نطاق.ضيق.

حيث.لم.نر.الش���عب.األلماني.وهو.يحتشد.في.شوارع.ألمانيا.ليشن.هجوًما.

على.األتراك.المقيمين.في.بالدهم.حتى.اآلن.ولم.يطارد.الش���عب.األلماني.

األتراك.بالعصّي.في.ش���وارع."برلين"،.ولألس���ف.ف���إن.التعصب.والعنصرية.

والفاش���ية.الت���ي.تؤج���ج.أواره���ا.الدول���ة.العميقة.ف���ي.تركيا.على.المس���توى.

الرس���مي.من���ذ.مائ���ة.ع���ام.قد.الق���ت.ترحيًبا.من.قب���ل.فئة.معينة.من.الش���عب.
التركي.

وفي.س���بيل.حل.هذه.المس���ألة.يجب.على.الحكومة.التركية.أواًل.وقبل.

كل.شىء.أن.تركز.على.المعنى.العميق.لهذه.الهجمات.ضد.السوريين،.كما.

يجب.على.مؤسس���ات.المجتمع.المدني.في.تركيا.تحمل.المس���ؤولية.تجاه.

الالجئي���ن.الس���وريين.انطالًقا.م���ن.فكرة.األخوة.في.الدين.واإلنس���انية،.وإال.

فإن.الش���عبين.التركي.والس���وري.ستس���وء.عالقتهما.لمئات.الس���نين،.وبكل.
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تأكيد.هناك.مؤسس���ات.مدنية.في.تركيا.تعمل.بكل.إخالص.من.أجل.تقديم.

المساعدات.اإلنسانية.لالجئين.السوريين،.هذا.ويجب.على.الشعب.التركي.

دع���م.هذه.المؤسس���ات.كما.ينبغي.له���م.في.الوقت.ذات���ه.أن.يظهروا.الوعي.
نفسه.إزاء.التركمان.واليزيديين.الذين.يحاولون.النجاة.بأرواحهم.





بأيِّ ذنٍب؟…

5.سبتمبر/أيلول.)2015م(

ْت﴾.
َ
تِل

ُ
ِيرّ َذنٍْب ق

َ
ْت  بِأ

َ
َمْوُءوَدةُ ُسئِل

ْ
يقول.اهلل..﴿َوإَِذا ال

كّلم���ا.تذك���رُت.ص���ورَة.الطف���ل."آيالن".ال���ذي.قذفته.أم���واج.البحر.إلى.

ش���واطئ.مدين���ة."ب���ودروم.)Bodrum(".جنوب.غ���رب.تركيا.تذك���رُت.هاتين.

اآليتين،.فآيات.سورة.التكوير.تصور.لنا.أحوال.اآلخرة.عموًما.إال.أنها.تشير.

إلى.حوادث.الدنيا.أيًضا،.ويلي.هاتين.اآليتين.قولُه.تعالى.في.اآلية.العاشرة:.
ْت﴾..أي.صحف.أعمال.البشر.في.الدنيا. ُحُف نُِشَ ﴿َوإَِذا الصُّ

ثمة.قوانين.إلهية.نافذة.في.حياتنا.االجتماعية.على.مدى.التاريخ،.وهي.

كالقواني���ن.الطبيعي���ة.الت���ي.تس���ّيِر.النظام.الكون���ي؛.وكال.هذي���ن.النوعين.من.

القوانين.يُسمى.ب�"السنن.اإللهية"،.وهذه.القوانين.تنعكس.في.بعض.الحكم.

واألمثال.الش���عبية،.مثاًل.هناك.حكم.ش���هيرة.تتداول.في.أفواه.الناس.مفاُدها.

"ما.من.ظالم.إال.يُقتّص.منه.للمظلوم"،.يقابله.المثل."إن.ظلمت.أحًدا.وقال.

. آه.بألم.ال.بد.أنك.ستتألم.مثله.إن.عاجاًل.أو.آجاًل".أو."إن.أنين.المظلوم.يهزُّ
عرش.الرحمان".

إن.الحرب.األهلية.السورية.التي.بدأت.بتحريض.من.القوى.الخارجية.

بدعوى.أن.رئيس���ها.ظالم.وطاغية.والشعب.السوري.يتعرض.للظلم.ويُمَنُع.
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من.الحرية.والديمقراطية.قد.أسفرت.حتى.اآلن.عن.مقتل.قرابة.ربع.مليون.

ش���خص،.فضاًل.عن.نزوح.الماليين.إلى.الدول.القريبة.والبعيدة،.وأصبحت.

سورية.اآلن.مفتتة،.وثمة.قوتان.أساسيتان.تسببتا.باألزمة.السورية؛.األولى.هي.

القوى.العظمى.التي.تعمل.على.تنفيذ.مشروع.الشرق.األوسط.الكبير.الذي.

يهدف.إلى.عدم.إبقاء.أية.دولة.للمسلمين.أكثر.فاعلية.وقوة.من.إسرائيل.في.

المنطق���ة،.أما.القوة.الثانية.فهي.الدول.التي.تخاف.من.امتداد.ثورات.الربيع.

العرب���ي.إليها،.هذا.وال.يمك���ن.أن.نقلل.من.الدور.اإليراني.في.تفاقم.األزمة.

ف���ي.س���ورية،.ولكن.ال.بد.من.االعتراف.كذل���ك.أن.موقف.الحكومة.التركية.

حيال.األزمة.السورية.كان.خاطًئا.جملًة.وتفصياًل.حيث.إن.انتهاج.الحكومة.

سياس���ة.اإلستيالء.على.المنطقة.مجدًدا،.وإفصاحها.عن.طمعها.في.المنطقة.

بأقوال.المس���ؤولين.الحكوميين.خير.دليل.على.ذلك،.إذ.صرح.المسؤولون.

في.تركيا.في.بداية.األزمة.السورية.بقولهم:."إن.سورية.مسألة.داخلية.بالنسبة.

لنا،.وسيسقط.نظام.األسد.خالل.ثالثة.أشهر،.وسنصلي.الجمعة.في.جامع.

بني.أمية.الكبير.في.دمش���ق،.وس���نعود.لبس���ط.س���يطرتنا.على.المنطقة"،.وقد.

كتبُت.منذ.اليوم.األول.من.اندالع.األحداث.في.سورية.عما.يمكن.أن.تجّره.
هذه.السياسة.الخاطئة.من.كوارث.حيث.قلُت:

. لي���س.بإمكان.الحكومة.التركية.إس���قاط.نظام.األس���د.الذي.يحظى.	
بدعم.اجتماعي.داخلي،.وإقليمي،.ودولي.

. إن.األس���لوب.الصحي���ح.ف���ي.التغيي���ر.لي���س.ه���و."الخ���روج.عل���ى.	
الحاك���م"،.ب���ل."التمكي���ن".الذي.يعتم���د.على.التغيي���ر.على.المدى.

البعيد.

. إْن.حاولت.الحكومة.إس���قاط.األس���د.بالقوة.فإن.س���ورية.ستتمزق.	
وستنشب.حرٌب.أهليٌة.تطال.ماليين.المظلومين.
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إن.معظم.الحركات.اإلسالمية.في.تركيا.قد.وقفت.مع.الحكومة.التركية.

في.سياستها.حيال.األزمة.السورية.التي.لم.تكن.تستند.إلى.معلومات.دقيقة.

حول.األوضاع.هناك.والتي.تهدف.في.األساس.إلى.الهيمنة.والسيطرة.على.

المنطق���ة.لي���س.إال،.وكان���ت.تركيا.ق���د.وقعت.في.الفّخ.ال���ذي.نصبه.الغرب.

وال���دول.التي.وعدت.بض���ّخ.النفط.والدوالرات؛.وذلك.ب���داًل.من.أن.تقوم.

تركي���ا.ب���دور.المصل���ح،.وتلع���ب.دور.الحكم.بي���ن.األط���راف.المتنازعة.في.

س���ورية.وتعم���ل.على.رأب.الص���دع.هناك،.والدعوة.إل���ى.الصلح.والصالح.

بوصفها.دولة.متأنية.وذات.خبرة.سياسية.عميقة....بداًل.من.هذا.كله.عملت.

على.تفاقم.األزمة.السورية.من.خالل.تقديم.الدعم.إلى.بعض.األطراف.في.
سورية.للقتال.ضد.النظام.الحاكم.هناك.

فاليوم.نجد.أن.هذه.السياس���ة.قد.انهارت.بش���كل.كامل،.إال.أنه.ما.زال.

هن���اك.بعض.الساس���ة.من.الح���زب.الحاك���م.يدافعون.عن.الموق���ف.التركي.

حي���ال.القضية.الس���ورية،.فالحقيق���ة.يكفينا.خجاًل.ما.يتعرض.له.الس���وريون.

الذين.يلجؤون.إلى.مختلف.دول.العالم.هرًبا.من.بطش.األسد.والتنظيمات.

المعارضة،.وكان.المسيحيون.يقولون.في.فترة.من.التاريخ:."إننا.نفضل.رؤية.

العمام���ة.التركي���ة.على.رؤية.القلنس���وة.الالتينية.في.الحك���م"،.ولكن.انقلبت.

األمور.اليوم.إذ.نرى.المس���تضعفين.من.المسلمين.اليوم.يفرون.من.األنظمة.
والتنظيمات.المعارضة.في.بلدانهم.ويلوذون.برحمة.الدول.الغربية.

ي���ا.أيها.المس���ؤولون!.لماذا.تلومون.كل.يوم.ال���دول.الغربية.وتحملونها.

المس���ؤولية.الكامل���ة.لم���ا.يحدث.في.س���ورية،.أليس.لكم.أي.مس���ؤولية.لما.

وصلت.إليه.س���ورية.اليوم،.كونوا.على.يقين.أن.خطاباتكم.الحماس���ية.باتت.
ال.تؤثر.في.وجدان.الناس.وال.تستطيع.إضالل.الرأي.العام...!.
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إن.محاسبتكم.أمام.اهلل..على.الطفل."آيالن".الذي.َغرق.في.البحر.لن.

تختلف.عن.محاس���بة.عرب.الجاهلية.عل���ى.وأِد.بناتهم.وهّن.أحياء،.فاقتران.

اآلي���ة.الت���ي.ذكرناها.ف���ي.مطلع.حديثن���ا.والتي.تحدثت.عن.ال���وأد.في.اليوم.

اآلخر.يثير.الخوف.لدى.اإلنسان،.صحيح.أنكم.استطعتم.في.هذه.الدنيا.من.

ج.ليل.نهار. خ���الل.قوتكم.وجبروتكم.ووس���ائل.اإلعالم.الضخمة.الت���ي.ترّوِ

لة. أن.السياسات.التي.انتهجتموها.في.القضية.السورية.لم.تكن.خاطئة.محّمِ

المسؤولية.لما.يحدث.في.سورية.على.عاتق.الرئيس.السوري."بشار.األسد".

ومعلنًة.للجميع.أنكم.كتبتم.أعظَم.المالحم.اإلنس���انية.في.التاريخ.البش���ري.

بفتحكم.الحدود.أمام.الالجئين.الس���وريين،.والقوانين.التي.أصدرتموها.من.

البرلم���ان.بفضل.أغلبيتكم.والتي.تس���تخدمونها.كوس���يلة.إللق���اء.الرعب.في.

قلوب.معارضيكم،.ولكن.قوتكم.اإلعالمية.وقوانيكم.لن.يجديا.نفًعا.عندما.

تُنش���ر.الصح���ف.التي.كتبت.بي���د."الكرام.الكاتبين".دون.زي���ادة.وال.نقصان،.

وعندئذ.ستس���ألون.عن.كل.قتيل.مظلوم،.كما.ستس���ألون.عن.الطفل."آيالن".

وغي���ره.م���ن.األطفال.الذين.غرقوا.في.البحر،.كما.س���تكون.هنالك.محاس���بة.
على.تفضيل.وتقديم.اإلستراتيجيات.والحسابات.الوطنية.على.اإليمان.

هذا.ما.يتعلق.باليوم.اآلخر،.وأما.في.الدنيا.إذا.أردنا.أن.نفهم.سر.القول.

"ما.من.ظالم.إال.يُقتّص.منه.للمظلوم".علينا.أن.ننظر.إلى.انجراف.بالدنا.نحو.

ض.بالدنا.للمصائب.والباليا.في. حرب.أهلية،.وال.ش���ك.أن.من.أسباب.تعرُّ

اآلونة.األخيرة.هي.دعوات.المظلومين.الس���وريين.وأنينهم.التي.ترتفع.إلى.

الس���ماء.الس���ابعة.والتي.تهز.عرش.الرحمن،.وأس���أل.اهلل.تعالى.أن.يبعد.عن.
بالدنا.الباليا.والمصائب.ويعصمنا.منها،.آمين.....



إعفاء اإلسرائيليين من التأشيرة وفرضها على 

الفلسطينيين

28.مايو/أيار.)2015م(

تظاه���ر.بع���ض.أبن���اء.الجالية.الفلس���طينية.ف���ي.تركيا.ي���وم.15.مايو/.أيار.

عام.)2015م(.أمام.القنصلية.اإلس���رائيلية.في.إسطنبول.في.الذكرى.السابعة.
والستين.لقيام.دولة.إسرائيل.والتي.يسمونها.ب�"ذكرى.النكبة".

وأدل���ى.المش���اركون.في.الوقف���ة.بتصريح.انتقدوا.فيه.مطالبة.الس���لطات.

التركية.للفلس���طينيين.بالحصول.على.التأش���يرة.لدخول.تركيا.في.حين.أنها.

تعفي.اإلس���رائيليين.من.ذلك.وال.تفرض.عليهم.التأش���يرة،.ونش���رت.وكالتا.

"دوغان".و"جيهان".التركيتان.لألنباء.الخبر.الخاص.بانتقادات.الفلس���طينيين.

ونقلت���ا.عنه���م.قوله���م:."إنن���ا.نطالب.الس���لطات.التركي���ة.بإلغ���اء.اإلجراءات.

القانونية.التي.تس���تلزم.حصول.الفلس���طينيين.على.تأشيرة.لدخول.األراضي.

التركي���ة.وذلك.من.أجل.إعادة.س���معة.الفلس���طينيين.ومكانتهم،.مؤكدين.أنه.

يجب.إعفاء.الفلس���طينيين.من.هذه.التأش���يرة.بداًل.من.الصهاينة،.كما.أعربوا.

عن.استيائهم.لتجول.مواطن.إسرائيلي.في.األراضي.التركية.دون.أن.يحتاج.

إلى.تأش���يرة.في.حين.يفرض.على.الفلس���طيني.التاش���يرة.ويمنع.من.دخول.
األراضي.التركية.بكل.حرية.كمواطن.إسرائيلي...
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وقد.تطرقت.إلى.هذه.المسألة.في.إحدى.مقاالتي.المنشورة.في.جريدة.

"زم���ان".التركي���ة.بتاريخ.يوم.25.ماي���و/.أيار.)2015م(.وقل���ت."إن.تركيا.ال.

تفرض.تأش���يرة.الدخول.على.اإلس���رائيليين،.فهم.يتمكنون.من.القدوم.إلى.

تركيا.في.غضون.س���اعات.إذا.ما.أرادوا.ذلك،.لكن.لماذا.ال.تعفي.الحكومة.

التركية.الفلس���طينيين.من.هذه.التأش���يرة؟.بل.دع.عنك.ذلك.فهناك.إجراءات.

عدي���دة.تجع���ل.إمكانية.حصول.فلس���طيني.عادي.على.تأش���يرة.دخول.تركيا.

أمًرا.مس���تحياًل،.فعلى.س���بيل.المثال.من.ضمن.الشروط.التي.يجب.توافرها.
لحصول.مواطن.فلسطيني.على.التأشيرة:

أ-.أن.يك���ون.لديه.حس���اب.بنكي.يتراوح.قدره.م���ا.بين.ثالثة.آالف.إلى.
خمسة.آالف.دوالر.أمريكي.

ب-.أن.يقدم.إلى.السلطات.التركية.تقريًرا.طبيًّا.

ج-.موافقة.أمنية،.تثبت.عدم.تورطه.في.أي.عملية.إرهابية.

علًما.بأن.الس���لطات.اإلس���رائيلية.يمكن.أن.تصنف.ش���خًصا.فلس���طينيًّا.

ضم���ن."المطلوبي���ن.ف���ي.قضية.إرهابية".إذا.ش���ارك.في.عملي���ة.إلقاء.حجارة.

على.جنودها.أو.حتى.نظر.نظرة.اشمئزاز.إلى.جندي.من.جنودها،.وفي.هذه.

الحالة.ال.يمكن.لمواطن.فلسطيني.أن.يحصل.على.موافقة.أمنية،.أما.بالنسبة.

للطلب���ة،.فتفرض.الس���لطات.التركية.عليهم.الحصول.على."ش���هادة.القبول".
من.الجامعة.أو.المدرسة.التي.ينوي.الطالب.الفلسطيني.الدراسة.فيها.

وم���ن.أج���ل.التندي���د.بهذه.اإلج���راءات.التي.تع���رض.لها.الفلس���طينيون.

المقيمون.في.األراضي.التركية.نظموا.المظاهرة.التي.تحدثنا.عنها.في.بداية.
الموضوع.
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وفي.هذا.الصدد.أريد.أن.أوجه.سؤااًل.إلى.المناصرين.للحزب.الحاكم.

وخاص���ة.الكّتاب.والصحفيين.منهم:.يا.أيه���ا.الكّتاب.المناصرون.للحكومة.

التركية:.ما.تفس���يركم.لهذا.الوضع؟.ففي.الوقت.الذي.تس���تمر.فيه.العالقات.

التجاري���ة.والدفاعي���ة.واالقتصادية.مع.إس���رائيل.على.أعلى.مس���توى.يُمنع.

الفلس���طينيون.م���ن.زي���ارة.تركي���ا!.ه���ل.م���ا.زلت���م.تصدق���ون.أن.تباكي.بعض.

المس���ؤولين.الحكوميي���ن.األت���راك.أمام.شاش���ات.التلفاز.من.أج���ل.العدوان.
اإلسرائيلي.على.الفلسطينيين.ينبع.من.أعماق.القلب؟!.

أم���ا.س���بب.كتابت���ي.ع���ن.ه���ذا.الموض���وع.فه���و.المظاه���رة.الت���ي.نظمها.

الفلسطينيون.في.إسطنبول.بينما.كنت.أنا.في.زيارة.إلى.مدينة.القدس،.وإلى.

ذلك.الحين.لم.يكن.لدي.معلومة.حول.فرض.الس���لطات.التركية.التأش���يرة.

عل���ى.الفلس���طينيين،.وقد.توصلت.إلى.تلك.المعلوم���ات.التي.ذكرتُها.أعاله.

حول.شروط.التأشيرة.والمعلومات.األخرى.المتعلقة.بهذه.المسألة.من.إخوة.

فلس���طينيين.موثوق.بهم،.ومع.ظهور.هذه.الحقائق.الجلية.أمام.الجميع.إال.

أنني.أتلقى.في.هذه.األيام.انتقادات.شديدة.اللهجة.من.قبل.الكّتاب.الموالين.

للحزب.الحاكم.حيث.يكتب.بعض.من.هؤالء.في.مقاالتهم.المنش���ورة.في.
الصحف.الموالية.للحزب.الحاكم.أنني.رجل.مفتر.وكّذاب!.

إن.الس���طور.الت���ي.أنقلها.أدناه.ه���ي.انطباعات.لمراس���ل.جريدة."زمان".

"س���ركان.صاغالم.)Serkan Sağlam(".الذي.يتابع.المس���ألة.الفلس���طينية.عن.
كثب.منذ.وقت.طويل.حيث.يقول."صاغالم":

"من.يرغب.في.زيارة.تركيا.من.أهل.غزة.عليه.أن.يتقدم.بطلب.

ف���ي.البداية.إلى.القنصلية.التركية.ف���ي.القدس،.ولو.جاءه.رد.إيجابي.

بعد.فحص.يستمر.لشهور،.يستطيع.أن.يسافر.إلى.األراضي.التركية.

عب���ر.معبر.رف���ح.المصري،.أما.الفلس���طينيون.المقيم���ون.في.الضفة.

الغربية.فيس���تطيعون.عقب.إتمام.إجراءات.التأشيرة.أن.يسافروا.إلى.
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تركي���ا.إم���ا.عن.طري���ق.األردن.أو.عن.طريق.إس���رائيل.لو.كان.لديهم.
إذن.بذلك.

إنن���ي.أعوذ.باهلل.م���ن.االفتراء.على.أحد،.فاليوم.ف���ي.ظل.أجواء.الصراع.

التي.نعيشها.في.تركيا.ال.يتورع.البعض.عن.مهاجمة.خصومه.بكل.الوسائل،.

رغم.أن.الكذب.واالفتراء.من.الخصال.المنكرة.المستقذرة.التي.أنأى.بنفسي.
عنها.وإن.كانت.ألعتى.أعدائي.

وف���ي.هذا.الصدد.فإنني.أطال���ب.وزارة.الخارجية.التركي���ة.بإصدار.بيان.

مفصل.لهذه.المس���ألة.ترد.فيه.على.األس���ئلة.التي.تش���غل.أذهان.الناس.مثل؛.

ه���ل.تفرض.الس���لطات.التركية.تأش���يرة.دخول.على.بعض.الفلس���طينيين.أو.

كله���م.أم.ال؟.ول���و.أن.هن���اك.إج���راء.كه���ذا.فم���ا.هي.ش���روط.الحصول.على.

التأش���يرة؟.فل���و.أعلن���ت.وزارة.الخارجي���ة.التركي���ة.أنه���ا.ال.تف���رض.تأش���يرة.

دخ���ول.عل���ى.الفلس���طينيين.القادمي���ن.م���ن.قط���اع.غ���زة.والق���دس.والضف���ة.

الغربي���ة.وإس���رائيل.فهذا.يعن���ي.أن.من.زودوني.بمعلوم���ات.حول.هذا.األمر.

ف���ي.القدس،.والفلس���طينيين.الذي���ن.نظموا.مظاهرة.في.إس���طنبول.يتحدثون.

خالًفا.للحقيقة،.وحينها.س���أعترف.بأنني.لم.أقم.بواجبي.على.النحو.األمثل.

وس���أعتذر.للجمي���ع،.ولو.لم.يك���ن.األمر.كذلك.فأنا.أحيل.حس���اب.أولئك.

الذين.نالوا.مني.بالكالم.الكاذب.إلى.يوم.الدين،.ذلك.أنني.سأكون.إن.شاء.
اهلل.أنا.الرابح.في.الحساب.هناك.إن.شاء.اهلل.تعالى.

وقد.نُشرت.عدة.مقاالت.لي.في.جريدة."زمان".التركية.يتضمن.بعضها.

انتقادات.موجهة.إلى.الحزب.الحاكم.بس���بب.أخطائه.في.سياس���ته.الداخلية.

والخارجية،.وكل.هذه.االنتقادات.قد.استند.كل.واحد.منها.إلى.دليل.قاطع.
ال.يشوبه.شك.أو.ريبة.
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وأعوذ.باهلل.من.أن.أوجه.انتقادات.ال.أس���اس.لها.من.الصحة.من.خالل.

معلومات.خاطئة.أو.كاذبة،.فغايتي.الوحيدة.هي.أن.تكون.تركيا.على.عالقة.

جيدة.بالعالم.وال.س���يما.العالم.اإلس���المي،.وتهيئة.أرضية.إلمكانية.التكامل.

اإلقليم���ي.عل���ى.المدى.البعي���د،.فأنا.أكتب.دائًما.مقاالت���ي.انطالًقا.من.فكرة.

توجيه.انتقادات.بناءة.ألصحاب.األخطاء.بغض.النظر.عن.توجهه.السياسي.
أو.الفكري.وإرشاده.إلى.األمور.التي.أعتقد.أنها.الصحيحة.

وع���ودة.إل���ى.مس���ألة.القضية.الفلس���طينية.ف���إذا.نظرنا.إل���ى.التقرير.الذي.

نش���ره.البن���ك.الدول���ي.نج���د.أن.هناك.ع���دم.مصداقية.لدى.الح���زب.الحاكم.

وقياداته.في.القضية.الفلسطينية.حيث.جاء.في.هذا.التقرير.الذي.نشره.البنك.

وال���ذي.يتضم���ن.أن.تركيا.التي.وعدت.بإرس���ال.200.مليون.دوالر.ألهالي.

غ���زة.ل���م.ترس���ل.حتى.اآلن.س���وى.520.أل���ف.دوالر.أمريكي.فق���ط)5(،.كما.

نجد.أن.المس���ؤولين.والمثقفين.الفلس���طينيين.يؤكدون.ف���ي.تصريحاتهم.أن.

الحكوم���ة.التركية.توزع.من.حين.إلى.آخر.األموال.على.الفلس���طينيين.حتى.

ي���رددوا.هتاف���ات.مناوئة.لحزب.العدالة.والتنمية.في.الش���وارع.الفلس���طينية،.

وأثن���اء.الزي���ارة.التي.ق���ام.بها."محم���د.جورم���از.)Mehmet Görmez(".رئيس.

الش���ؤون.الدينية.التركية.إلى.المس���جد.األقصى.في.ليلة.اإلس���راء.والمعراج.

في.عام.)2015م(.تظاهر.عقب.الصالة.في.س���احة.المس���جد.األقصى.عدد.

من.المتظاهرين.الفلس���طينيين.مرددين.هتافات.تندد.بإس���رائيل.وأخرى.تنوه.
بتركيا،.وفي.تلك.األثناء.ظهر.شيخ.فلسطيني.في.ساحة.المسجد.وقال:

"إن.ه���ذه.التظاهرات.ال.تخدم.القضية.الفلس���طينية.بش���يء.بل.مثل.هذه.

التظاهرات.تجلب.على.الفلسطينيين.مزيًدا.من.األضرار،.إنني.على.يقين.أن.

الحكومة.التركية.تستغل.مآسي.الفلسطينيين.في.سياستها.الداخلية.كما.أنها.
.يمكن.للقارئ.الذي.يريد.أن.يطلع.على.هذا.التقرير.العودة.إلى.الصفحة.الرسمية.للبنك.أو.يبحث.في.األرشيفات. )5(

المنشورة.في.المواقع.اإللكترونية..)النشر(.
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توزع.مس���اعدات.مالية.على.األهالي.الفقراء.في.قطاع.غزة.ليرددوا.هتافات.

مؤيدة.للحكومة.التركية،.وال.شك.أن.استمرارية.معاناة.الفلسطينيين.تصب.

ف���ي.مصلحتهم.الداخلية.من.أجل.اس���تغاللها.ف���ي.ميادين.االنتخابات.وأمام.
شاشات.التلفاز".



التجارة مع إسرائيل

26.يوليو/تموز.)2014م(

هن���اك.حدي���ث.ي���دور.في.تركيا.عن.نش���وب.أزم���ة.كبيرة.ف���ي.العالقات.

التركية.اإلسرائيلية.منذ.مقتل.عشرة.مواطنين.أتراك.في.الهجوم.الذي.نفذته.

القوات.اإلسرائيلية.على.سفينة."مرمرة.الزرقاء".التي.كانت.تحمل.مساعدات.

إنس���انية.إلى.قطاع.غزة،.ولكن.في.الحقيقة.أنه.ليس���ت.هناك.أزمة.بين.هاتين.

الدولتين.في.العالقات.االقتصادية.والتجارية،.والدليل.على.ذلك.أن.حجم.

التبادل.التجاري.بين.البلدين.4.مليارات.و22.مليون.دوالر.أمركي.في.عام.

)2011م(.وارتف���ع.ف���ي.عام.)2013م(.ليصل.إلى.4.مليارات.و858.مليون.

دوالر.أمريكي،.ويرى.رئيس.مجلس.إدارة.الغرفة.التجارية.في.مدينة."إزمير".

التركي���ة."أكرم.دميرط���اش.)Ekrem Demirtaş(".أن."تركيا.تعتبر.من.أهم.10.

شركاء.اقتصاديين.بالنسبة.إلسرائيل"،.وتأتي.تركيا.في.المركز.الخامس.بين.

دول.منظم���ة.التع���اون.االقتصادي.والتنمية.)OECD( ف���ي.تصدير.المنتجات.

إلى.إس���رائيل،.وفي.المرتبة.السادس���ة.في.اس���تقبال.الواردات.اإلس���رائيلية،.

حيث.تصدر.تركيا.إلى.إس���رائيل.األطعمة.والمنتجات.الميكانيكية.ووسائل.

التكنولوجيا.الحديثة،.وفي.مقابل.ذلك.تس���تورد.إسرائيل.من.تركيا.منتجات.

قطاعات.البالس���تيك.والمطاط.والنس���يج.والخرس���انة.والسيراميك.وآالت.
الزجاج.والسيارات.
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وف���ي.تعليقه.عل���ى.األحداث.الراهنة.في.قطاع.غ���زة.صرح.نائب.رئيس.

الوزراء.التركي.السابق."بُوَلْنت.أرنج".وهو.من.أبرز.الشخصيات.في.الحزب.
الحاكم.بأن.العالقات.التجارية.مع.إسرائيل.مستمرة.وال.يمكن.انقطاعها.

.،")TÜİK(.وإذا.حلَّْلنا.المعطيات.التي.يصدرها."معهد.اإلحصاء.التركي

نج���د.أن.تركي���ا.توف���ر.المع���دات.العس���كرية.التي.تس���تخدمها.إس���رائيل.في.

الح���رب؛.إذ.اس���توردت.ه���ذه.األخي���رة.أس���لحة.وذخيرة.من.تركي���ا.منذ.عام.
)2010م(.بقيمة.إجمالية.بلغت.نحو.11.مليون.دوالر.أمريكي.

وق���د.تبي���ن.لنا.ف���ي.اآلونة.األخي���رة.أن.األزمة.في.س���ورية.قد.صبت.في.

مصلحة.إس���رائيل،.حيث.بدأت.تتس���ارع.وتيرة.الس���فن.اإلسرائيلية.العمالقة.

التي.تبحر.من.ميناء.إسكندرون.التركي.متجهة.إلى.ميناء."حيفا".اإلسرائيلي.

لتنقل.الش���احنات.التجارية.التركية.وتوصلها.بذلك.إلى.البلدان.العربية.بكل.

سهولة.ويسر،.وفي.هذا.الصدد.يقول.مسؤول.بشركة.نقل.بضائع.إسرائيلية.
.:")Joseph Tarabani(.يدعى."جوزيف.تاراباني

"لق���د.فتحت.أمامنا.األزمة.الس���ورية.طرًقا.جديدة،.فالس���ائقون.

األتراك.بإمكانهم.نقل.بضائعهم.من.تركيا.إلى.األردن.عبر.أراضينا،.

وكانوا.فيما.مضى.يقومون.بذلك.عبر.س���ورية"،.وتدفع.تركيا.جزًءا.
من.رسوم.شحن.هذه.البضائع.إلى.السلطات.اإلسرائيلية".

وعلى.الصعيد.نفس���ه.أرس���لت.مؤسس���ة.الصناعات.الكيميائي���ة.التركية.

خطاًب���ا.إل���ى.الغرفة.التجاري���ة.البحرية.بتاريخ.3.س���بتمبر./.أيلول.)2013م(.

أبلغتها.بفتح.مناقصة.لنقل.شحنات.مكونة.من.31.ألفا.و508.قطع.ذخيرة.

دباب���ات.عي���ار.120.مم.من.إس���رائيل،.ف���ي.حين.أن.المس���ؤولين.الكبار.من.

الحكومة.قد.أعلنوا.في.وقت.س���ابق.عقب.حادثة.س���فينة."مرمرة.الزرقاء".أن.

اتفاقيات.ش���راء.األس���لحة.من.إس���رائيل.قد.ألغيت.بقرار.من.الحكومة،.كما.

أعلن���ت.مستش���ارية.الصناع���ات.الدفاعية.الوطنية.التركية.في.أبريل./.نيس���ان.
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)2011م(.أن.تركي���ا.امتنع���ت.عن.اس���تيراد.األس���لحة.من.إس���رائيل،.هذا.في.

الوقت.الذي.قال.فيه.رئيس.دائرة.الدفاع.األجنبية.اإلسرائيلية.العميد."شيمايا.

أفيلي".قبل.فترة.قصيرة:."إن.صادرات.إس���رائيل.إلى.تركيا.من.األس���لحة.لم.

تتوقف.في.أي.وقت.من.األوقات،.وهي.مس���تمرة.في.إطار.حماية.مصالح.

دولة.إسرائيل،.وإذا.نظرنا.إلى.اإلحصائيات.نجد.أن.صادراتنا.من.األسلحة.

إلى.تركيا.لم.تتوقف.أبًدا،.وقد.تلقينا.كذلك.طلبات.شراء.جديدة.من.تركيا،.
ونحن.بصدد.مناقشتها.في.الوقت.الراهن".

األم���ر.ال.يقتص���ر.عل���ى.ه���ذا.فق���ط؛.إذ.ال.يخف���ى.عل���ى.أح���د.أن.النفط.

المنق���ول.إل���ى.تركي���ا.من.كردس���تان.الع���راق،.بالرغم.من.اعت���راض.حكومة.

بغداد.المركزية،.يعبَّأ.على.ظهر.سفن.من.الموانئ.التركية.ليباع.إلى.إسرائيل.

ب.رئاس���ة.ال���وزراء.التركية.صحة.األنباء.التي. بطريقة.غير.مباش���رة،.وال.تكّذِ

تتح���دث.ع���ن.بيع.نفط.ش���مال.العراق.إلى.إس���رائيل.به���ذه.الطريقة،.فضاًل.

ع���ن.أن.صحيفة."ش���الوم"،.المملوكة.للجمعية.اليهودي���ة.التركية،.كتبت.في.

خبر،.نقاًل.عن.صحيفة."يديعوت.أحرونوت".اإلس���رائيلية،.إن."أحمد.براق.

أردوغ���ان.)Burak Erdoğan(".نجل.رئيس.الجمهورية.التركية."رجب.طيب.
أردوغان".ال.يزال.يواصل.عالقاته.التجارية.مع.إسرائيل.

كما.أكدت.الصحيفة.في.وقت.سابق.أن.السفينة."زعفران.1".العمالقة،.

البالغ.طولها.95.متًرا.والمملوكة.ل�"براق.أردوغان"،.تنقل.البضائع.بش���كل.

متب���ادل.بين.موانئ.تركيا.وميناء."أس���دود".اإلس���رائيلي،.وحس���ب.ما.نش���ره.

موقع."روتا.خبر".اإلخباري.بتاريخ.22.يوليو.)2015م(.أن.السفن.التجارية.

األخرى.ل�"براق.أردوغان".قد.ترددت.لعدة.مرات.على.المواني.اإلسرائيلية.

عقب.نش���ر.أخبار.في.الصحف.اإلس���رائيلية.تكشف.العالقات.التجارية.بين.
"براق.أردوغان".وإسرائيل.
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ويتبي���ن.لن���ا.مما.س���بق.أن.الحكومة.التركي���ة.التي.تتظاهر.أمام.الش���عب.

التركي.بالدفاع.عن.حقوق.الفلس���طينيين.بالبكاء.حيًنا.وبالخطاب.الحماسي.

حيًنا.آخر.وتدعو.الش���عب.التركي.لمقاطعة.البضائع.اإلسرائيلية.ولكنها.في.

ذات.الوقت.تواصل.عالقاتها.التجارية.مع.إسرائيل.على.أعلى.مستوى.في.

الوقت.الذي.يشهد.فيه.قطاع.غزة.واألراضي.الفلسطينية.أبشع.المجازر.التي.

يرتكبها.الجنود.اإلس���رائيليون،.ونعرف.جميًعا.أن.مسألة.المقاطعة.لم.تؤت.

أكله���ا.في.الفترات.الس���ابقة.منذ.أزمة.الكاريكاتير.م���ع."الدنمارك".ومجازر.

إس���رائيل.الس���ابقة.ف���ي.غزة،.وفي.مقابل.ذل���ك.نجد.أن.الق���وى.الغربية.وفي.

مقدمته���ا.الواليات.المتحدة.تفرض.عقوبات.ظالمة.على.الدول.اإلس���المية.

ف���ي.كثير.م���ن.األحي���ان،.وال.يخفى.على.أح���د.المعاناة.التي.عاش���تها.إيران.

والع���راق.بس���بب.هذه.العقوب���ات،.بحيث.فارق.مئ���ات.اآلالف.من.األطفال.

الحياة.في.العراق.بس���بب.نقص.الغ���ذاء.والدواء،.فيما.تحّول.قطاع.غزة.منذ.
سنوات.إلى.معسكر.مغلق.

إن.علم���اء.المس���لمين.ال.يجي���زون.المقاطع���ة.بالجملة،.كم���ا.ال.يمكن.

تطبيق.مبدأ.المقاطعة.حتى.في.حالة.الحرب.إذا.ما.ُخشي.على.الناس.خطر.

المعان���اة.م���ن.الج���وع،.بينما.ي���رى.اإلمام.أب���و.حنيفة.أن.بيع.مواد.تس���تخدم.

ف���ي.إنتاج.الس���الح.إلى.أعداء.المس���لمين.حرام.ش���رًعا،.كم���ا.أن.اآلية.126.

من.س���ورة.البقرة.تش���ير.إلى.أنه.ال.يجوز.معاقبة.الناس.من.خالل.تجويعهم.

ومنعه���م.م���ن.المواد.الغذائي���ة،.وعلى.هذا،.فإن.كان���ت.الحكومة.التركية.في.

ض���رورة.ملح���ة.إلى.التجارة.مع.إس���رائيل.فال.بد.أال.تش���تمل.ه���ذه.التجارة.

على.األس���لحة.والذخائر.والنفط،.كما.ينبغي.للجمعيات.التركية.التي.تنظم.

مظاهرات.مناهضة.لممارس���ات.إسرائيل.أن.تطالب.الحكومة.التركية.بالحد.
من.تجارة.األسلحة.والذخائر.والنفط.مع.إسرائيل!



نظرة مغاربية عربية إلى تركيا!

27.أبريل/نيسان.)2015م(

بينم���ا.كن���ت.أخرج.م���ن.قاعة."محم���د.الخامس".في.عاصم���ة.المملكة.

المغربي���ة."الرب���اط".جالت.بخاطري.األبيات.الش���عرية.التي.نظمها.الش���اعر.

.")Necip Fazıl Kısakürek(.الترك���ي.الراح���ل."نجيب.فاض���ل.ِقيَص���ه.ك���ورك

متأث���ًرا.بم���ا.اس���تمعت.إليه.من."قصي���دة.البردة")6(.التي.أنش���دها.األطفال.في.
القاعة،.حيث.يقول.الشاعر.".ِقيَصه.كورك":.

"أنت.غريب.في.وطنك.األصلي.ومنبوذ.في.أرضك..!".إذ.أمسكني.من.

يدي.ش���خص.في.الس���بعين.من.عمره.وقال:."ما.أس���عدنا.برؤيتك.معنا.هنا،.

ندعو.لك.أنا.وزوجتي.كثيًرا،.وكان.يتحدث.والدموع.تنهمر.من.عينيه،.وبعد.

أن.انتهى.من.حديثه.ش���كرت.له.وس���ألته.عن.س���بب.بكائه،.فرد.بقوله:."ابني.

يعم���ل.كمدرس.في.مدارس."الخدمة".في.الجزائر،.وبفضل.هذا.المهرجان.

���م.ه���ذا.العام.في.الرب���اط.اس���تطعت.أن.أتقابل.مع.ابن���ي.وزوجته. ال���ذي.نُظِّ

وأحف���ادي.القادمي���ن.م���ن.الجزائر.للمش���اركة.في.ه���ذا.المهرج���ان.ولكنني.

س���أفارقهم.غًدا.ألنهم.س���يعودون.من.حيث.أتوا،.وفي.تلك.األثناء.قلت.في.
.أحد.أشهر.القصائد.في.مدح.النبي.محمد.،.كتبها.الشاعر.الشهير.محمد.بن.سعيد.البوصيري.في.القرن.السابع. )6(

الهجري..)النشر(
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نفس���ي.:"ي���ا.اهلل!.يا.لها.من.أرواح.س���امية.تلك.الت���ي.يمتلكها.هؤالء.األوالد.
وأسرهم.الذين.يخدمون.اإلنسانية.في.ظل.هذه.الظروف.القاسية.والشاقة!".

وأثن���اء.المهرج���ان.دعان���ي.مقدم.الحفل.للصعود.إلى.خش���بة.المس���رح.

لتقدي���م.جائ���زة.إل���ى.رئي���س.مؤسس���ة.المجتم���ع.المدن���ي.ف���ي.المغ���رب،.

فاستحضرت.خالل.صعودي.إلى.خشبة.المسرح.الكلمة.التي.سألقيها.على.

الس���ادة.الحضور،.فاكتفيت.بجملة:."إنني.أش���عر.بالخجل.عندما.أتطلع.إلى.

معاناة.هؤالء.الس���ادة.والس���يدات.الذين.ضحوا.بأنفس���هم.في.س���بيل.خدمة.
األمة.في.شتى.بقاع.العالم".

وقد.أحسس���ت.ببالغ.الس���عادة.والفرح.لمش���اركتي.في."مهرجان.اللغة.

والثقاف���ة".ال���ذي.اس���تضافته.العاصمة.المغربي���ة.الرباط.هذا.العام.بمش���اركة.

الط���الب.القادمي���ن.من.م���دارس."الخدمة".من.خمس.عش���رة.دولة،.وكانت.

ه���ذه.الزيارة.بالنس���بة.ل���ي.بمثابة.انعزال.ولو.لفترة.قصيرة.عن.الجو.القاس���ي.
والصعب.الذي.نعيشه.اليوم.في.تركيا.

وقد.شعر.كثير.من.الناس.في.تركيا.حيال.القرار.الذي.اتخذته.الحكومة.

التركي���ة.الس���ابقة.بقيادة."رجب.طي���ب.أردوغان".وال���ذي.بموجبه.يتم.حظر.

إقام���ة."مهرج���ان.اللغ���ة.والثقافة".في.تركي���ا،.وهذا.المهرجان.الذي.يش���ارك.

في���ه.ط���الب.م���دارس."الخدم���ة".م���ن.ش���تى.بق���اع.األرض.ِليؤسس���وا.روح.

المحبة.والصداقة.بين.جميع.الش���عوب.بغض.النظر.عن.ألوانهم.وأعراقهم.

ومذاهبه���م.واعتقاداتهم،.وأنا.كذلك.ش���عرت.ببالغ.الحزن.واألس���ى.حيال.

هذا.القرار.المؤس���ف.ولكن.ما.يس���ليني.في.هذا.الصدد.هو.قول.اهلل.تعالى:.

ُكْم...﴾.)ُس���وَرُة.الَبَقَرِة:.216/2(،.وال.شك.
َ
ْن تَْكَرُهوا َشيييًْئا َوُهَو َخْيٌ ل

َ
﴿...َوَعَس أ

أن.أبناء.األناضول.الذين.انتش���روا.في.ش���تى.بقاع.األرض.يكتس���بون.خالل.

تجاربهم.في.تلك.البالد.منظوًرا.عالميًّا،.تخيلوا.معي.أن.هؤالء.المدرس���ين.
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العاملين.في.مدارس."الخدمة".المنتشرة.نحو.160.دولة.على.مستوى.العالم.

يعرف���ون.لغة.البلدان.الت���ي.يخدمون.بها.كما.يطلعون.على.عاداتها.وأنظمتها.

االجتماعي���ة،.وجمي���ع.الخدم���ات.التي.يباش���رونها.من.تعليم.وتنش���ئة.على.

أعلى.مس���توى.من.التقنية.في.تلك.البالد.وذلك.يصب.في.مصلحة.ش���عوب.

تلك.البالد،.ومن.سماتهم.األساسية.كذلك.احترام.األنظمة،.وبطبيعة.الحال.

ف���إن.تلك.الم���دارس.تعمل.تحت.رقاب���ة.الدول.التي.يخدم���ون.بها،.فعندما.

طلبت.الحكومة.التركية.وخاصة.الس���يد."رجب.طيب.أردوغان".من.زعماء.

ال���دول.إغ���الق.مدارس."الخدمة".-التي.تعمل.في.تلك.البالد.منذ.ما.يقرب.

م���ن.عش���رين.عاًما.من.أج���ل.تعليم.أبناء.ه���ذه.البلدان.على.أعلى.مس���توى،.

.نفوذه.السياسي.في.تلك. س���اعية.لتنش���ئة.جيل.يخدم.وطنه.وشعبه-.مس���تغالًّ

الب���الد.وجدن���ا.أن.معظم.زعماء.هذه.الب���الد.لم.يُلقوا.بااًل.لهذا.المطلب.ولم.

يأخذوه.بعين.االعتبار.بل.أعربوا.عن.تأييدهم.ووقوفهم.مع.هذه.المدارس...

وأرى.أن.مشاركة.السلطات.المغربية.في."مهرجان.اللغة.والثقافة".على.

المس���توى.ال���وزاري.ونواب.البرلمان.بمثابة.رس���الة.لطيفة.إلى.المس���ؤولين.

في.تركيا،.وما.أخبرني.به.أحد.اإلخوة.القادمين.من.كردس���تان.العراق.يؤكد.

عل���ى.م���ا.قلناه.أعاله.حيث.يق���ول.هذا.األخ.الكريم:."إنن���ا.نعمل.في.العراق.

من���ذ.21.عاًم���ا،.وقب���ل.فترة.قصي���رة.عندما.ش���اعت.أخبار.ف���ي."أربيل".تفيد.

بأن.تنظيم."داعش.اإلرهابي".على.وش���ك.دخول.المدينة.غادرت.الجاليات.

األجنبية.أماكن.عملها.في.المدينة.غير.أن.المدرس���ين.العاملين.في.مدارس.

"الخدم���ة".هن���اك.ع���ادوا.إلى.مباش���رة.أعمالهم.ف���ي.المدارس.عل���ى.الرغم.

م���ن.أنه���م.كانوا.في.عطلتهم.الرس���مية،.وبن���اء.على.ذلك.ق���ام.رئيس."إقليم.

كردس���تان.العراق".بتقديم.برقيات.الشكر.والتقدير.إلى.المدرسين.العاملين.

.ف���ي.م���دارس."الخدمة".قائ���اًل:."نحن.ال.يمكنن���ا.أن.نغفل.وقوفك���م.بجانبنا.
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ف���ي.الوق���ت.الذي.تخلى.عنا.الجميع.فيه،.وكما.هي.الحال.في.كل.عام.فقد.

توس���ط.بعض.رجال.الدولة.في.اإلقليم.هذه.الس���نة.لكي.يدرس.أبناؤهم.في.

م���دارس."الخدم���ة"،.وباختصار.فال.أحد.يلقي.ب���ااًل.لمطالبة.حكومة.حزب.
العدالة.والتنمية.بإغالق.مدارس."الخدمة".في.تلك.البلدان.

إنن���ي.خ���الل.ه���ذه.الزي���ارة.تمكنت.من.االط���الع.عن.كث���ب.على.نظرة.

العالم.العربي.إلى.التطورات.األخيرة.في.تركيا،.وباختصار.فإن.أبناء.العالم.

العربي.ينظرون.إلى.تركيا.نظرة.الرأفة.والش���فقة.ويش���عرون.بالحزن.واألسى.

عل���ى.الوض���ع.ال���ذي.وصلت.إليه.تركي���ا.اليوم،.فالحديث.ال���ذي.صرح.فيه.

أح���د.المس���ؤولين.الكبار.من."ح���زب.العدالة.والتنمية.المغرب���ي".وهو.كبير.

األكاديميين.في.بلده.عن.السياس���ات.الخاطئة.التي.انتهجها.الحزب.الحاكم.

ف���ي.تركي���ا،.قد.أثار.بعض.النقاط.في.أذهاننا؛.حيث.لخص.هذه.األخطاء.في.
النقاط.التالية:.

:.أضاع.ميراث.الكفاح.اإلس���المي.المس���تمر.منذ.قرون.من.الزمان،. أوالاً
واستغله.في.سبيل.تحقيق.الغنى.والقوة.

���ا: عل���ى.الرغم.من.أن.هذا.الحزب.يس���تغل.التدين.في.خطاباته.مع. ثانياً
الناس.إال.أنه.تبين.لنا.أنه.ال.يمتلك.أساًسا.إسالميًّا.متيًنا.

ثالثاًا: اتباعه.سياس���ة."إحي���اء.الخالفة.العثمانية.من.جديد".ش���وه.صورة.
الدولة.العثمانية.في.أذهان.الجميع..

ا:.حاول.التقرب.إلى.العالم.العربي.في.سبيل.السيطرة.على.المنطقة. رابعاً
وهذا.نابع.عن.فكره."اإلمبريالي"..

���ا:.أفسد.كل.مس���ألة.تدّخل.فيها،.وتسبب.في.اندالع.حرب.أهلية. خامساً
في.سورية.التي.حّولها.إلى.كتلة.من.الدمار.
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ا:.عزل.تركيا.عن.العالم.بينما.كان.الجميع.ينظر.إليها.في.الماضي. سادساً
بآمال.عريضة.على.أنها.نموذج.

ا: أضاع.الفرصة.التاريخية.لتركيا.في.تحقيق.تكامل.إقليمي.لسنين. سابعاً
عديدة.

ولألسف.فال.أحد.يسامح.حزب.العدالة.والتنمية.على.سياسته.الخاطئة.

التي.انتهجها.في.سورية.على.وجه.الخصوص،.فالالجئون.السوريون.نزحوا.
حتى.إلى.المغرب!



الفصل الثالث:

الفساد والرشوة.. وتبرئة النفس



هل يوجد مبرِّر النتهاك القانون والفساد؟!

29.ديسمبر/كانون.األول.)2014م(

ف."س���نتوريا.)J.J.Senturia(".الفس���اد.بأن���ه:."مجموع���ة.م���ن. لق���د.ع���رَّ

اإلج���راءات.غي���ر.القانوني���ة.تهدف.تحقيق.مكاس���ب.لإلداريين.في.الس���لطة.
العامة".

إنني.أرى.أن.هناك.فرًقا.بين."القانون".و"الحقوق"،.فالحقوق.مصدرها.

الش���ريعة.اإلس���المية.المنّزلة،.فإذا.كانت.األحكام.الت���ي.توافق.عليها.الفطرة.

الس���ليمة.والعقل.الس���ليم.ال.تتعارض.م���ع.األحكام.المنزل���ة.فحينها.يمكن.

اعتباره���ا."حقوًق���ا"،.إذ.من.الممكن.أن.يضع.الن���اس.مجموعة.من.القوانين.
المخالفة.للحقوق.أو.يقومون.بتطبيقها.بما.يتنافى.مع.الحقوق.

وإن.خير.مثال.على.وجوب.عدم.مخالفة.الحقوق.للشريعة.المنزلة.هو.

أن.الفساد.يمكن.تفسيره.بشكل.قد.يقبله.العقل،.فبذلك.التفسير.يمكن.اعتبار.

الفس���اد.مقبواًل.من.وجهة.نظر.العقل.في.حين.أنه.غير.مش���روع.من.الناحية.

الحقوقية،.فكاتب.ش���لبي)7(.يتناول.مس���ألة.الرش���وة.من.وجهتين.مختلفتين:.

أوالهما:.رش���وة.يُمنع.قبولها.وتقديمها،.وثانيهما:.فهي.رشوة.يُمنع.قبولها.

فق���ط،.فه���و.يرى.أن.النوع.الثاني.من.الرش���اوي.يمكن.إباحته���ا.في.حالة.إذا.
.كاتب.شلبي.أو.حاجي.خليفة.)1609-1657م(.هو.جغرافي.ومؤرخ.وله.مؤلفات.عدة.أشهرها."كشف.الظنون. )7(

عن.أسامي.الكتب.والفنون"..)النشر(
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كان���ت.الغاي���ة.من.قبوله���ا.هي.دفع.الضرر،.وهو.يفضل.الرش���وة.التي.تدفع.

الض���رر.على.التي.تجلب.المصلحة،.ألن.الرش���وة.المقص���ودة.هنا.هي.التي.

تدفع.الضرر،.وفي.عصرنا.هذا.ثمة.أناس.يزعمون.أن.ظواهر.الفساد.ليست.

س���يئة.بالجمل���ة،.كما.ي���رون.أنها.تلعب.دوًرا.في.تس���هيل.التطور.االقتصادي.
والنهضة.والتنمية.

وي���رى."س���بيرو.)Spiro(".و"وينر.)Weiner(".أن.ظاهرة.الرش���وة.ليس���ت.

مدم���رة.إل���ى.الح���د.الذي.تب���دو.ف���ي.الظاهر،.فهي.تمن���ح.للك���وادر.اإلدارية.

المرون���ة.ف���ي.ش���ؤونهم.اإلدارية.وصالحي���ة.في.اتخ���اذ.الق���رارات،.والذين.

يؤي���دون.ه���ذه.الفك���رة.نراهم.يب���ررون.لجوءهم.إل���ى.تقديم.الرش���اوى.إلى.

المس���ؤولين.ب���أن.القوانين.التي.تنظم.العمل.اإلداري.في.مؤسس���ات.الدولة.

تتضمن.ش���روًطا.مضنية.وال.داعي.لها،.مما.يجعل.تنفيذ.هذه.الش���روط.شبه.

مس���تحيل،.وهذا.ما.يؤدي.إلى.اللجوء.إلى.الرش���وة.من.أجل.تسيير.األعمال.

اإلداري���ة،.والجان���ب.المهم.في.هذا.الصدد.هو.تردد.بعض.التس���اؤالت.في.

بعض.أوس���اط.المجتمع.عن."إذا.كان.االلتزام.بالشروط.والقوانين.اإلدارية.

في.تسيير.األعمال.اإلدارية.يؤدي.إلى.عرقلتها.وعدم.إنجازها.فلم.ال.نتخلى.
عن.تطبيق.هذه.الشروط.والقوانين.وتكون.التنمية.والتطور.من.أولوياتنا؟"

وق���د.ظه���رت.في.تركي���ا.في.اآلونة.األخي���رة.فئة.تؤيد.فك���رة."أن.انتهاك.

القان���ون.في.تس���يير.األعم���ال.ال.يعتبر.فس���اًدا".وذلك.اس���تناًدا.إلى.األحكام.

المضنية.والقوانين.الس���خيفة.غير.المجدية.التي.عرقلت.الكثير.من.األعمال.
التي.كانت.ستصب.في.صالح.المجتمع.على.حد.زعمهم.

وفي.هذا.الصدد.يعتقد.المتورط.في.أعمال.الفس���اد.أنه.يحصل.على.ما.

يستحقه،.ويرى.كذلك.أنه.إذا.لم.يقدم.على.الفساد.سيحرم.من.حقه،.بل.إنه.

يعترف.بجريمة.الرشوة.من.الناحية.القانونية.والدينية.غير.أنه.يزعم.أن.إلباس.
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هذه.العملية.غطاء.ش���رعيًّا.س���يرفع.عنه.الجرم.والحرج.فيبقى.هناك.إثم.من.
الناحية.الدينية.يتحمله.المرتشي.بمفرده.

إن.م���ن.يؤي���دون.الفس���اد.يؤكدون.عل���ى.أن.التورط.في.أعمال.الفس���اد.

أول���ى.من.تعرق���ل.أعمالهم.الروتينية.التي.تخدم.المصال���ح.العامة.باعتبارها.

أخ���ف.الضررين.على.حد.زعمهم،.لك���ن.الحقيقة.خالف.ذلك.تماًما.حيث.

ًها.إلى. إن.الحديث.الذي.رواه.عبد.اهلل.بن.عمرو..عن.النبي..ليس.موجَّ

ط���رف.معين.دون.ذكر.الطرف.اآلخر.في.عملية.الرش���وة.بل.يش���مل.جميع.
اِشي َواْلُمْرَتِشي  األطراف.المتورطين.في.هذه.الجريمة.إذ.يقول.النبي.:."الرَّ
ِفي النَّاِر")8(،.والسبب.في.ذلك.هو.التأكيد.على.أن.السماح.بمسألتي.الرشوة.
والفس���اد.س���يؤدي.ال.محال���ة.إل���ى.االنح���الل.األخالق���ي.للمجتم���ع.الذي.
سيدفع.الثمن.المضاَعف.في.كل.عمل.يتم.من.خالل.الرشوة،.فعلى.سبيل.
المثال.أفادت.بعض.الجهات.المعنية.في.تركيا.أن.كل.مواطن.تركي.خس���ر.
3.273.ليرة.تركية.-ألف.دوالر.أمريكي.تقريًبا-.جراء.أعمال.الفساد.الذي.
ت���م.الكش���ف.عنها.في.17-25.ديس���مبر/كانون.األول.ع���ام.)2013م(،.هذا.
وقد.نرى.في.هذه.المرحلة.إجراءات.تهدف.لمعاقبة.الموظفين.الحكوميين.
واإلداريي���ن،.وأفراد.األمن.الذين.يعرفون.باإلخالص.والنزاهة.في.أعمالهم.
من.خالل.إبعاد.بعضهم.عن.مناصبهم.وإعتقال.اآلخرين.فضاًل.عما.نشاهده.
الي���وم.م���ن.انح���الل.أخالقي.ف���ي.تركيا،.فم���ن.المعل���وم.أن.المجتمع.الذي.
ينجز.عمله.عن.طريق.الرشوة.ال.يحترم.حكامه،.ويفقد.إيمانه.وثقته.بالنظام.
اإلداري؛.كما.أنه.بمرور.الزمان.يتقبل.جرائم.الفس���اد.واالنحالل.األخالقي.

على.أنها.نمط.حياة.معتاد.ال.يمكن.االنفصال.عنه..
.البزار،.المسند،.247/3.. )8(
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وعندم���ا.ننظ���ر.إلى.التطورات.الراهن���ة.على.الس���احة.التركية.في.اآلونة.

األخي���رة.يخط���ر.ببالنا.س���ؤال.مفاده؛.كيف.إلداري.أو.سياس���ي.ينعت.نفس���ه.

ب�"المتدين".يصبغ.أعمال.الفس���اد.بصبغة.ش���رعية؟.ففي.هذه.النقطة.نرى.أن.

اإلداري.المتدين.يس���ير.على.نفس.المنوال.الذي.يس���ير.عليه.إداري.علماني.

.منهم���ا.يتبن���ى.فكرة:."يمك���ن.انتهاك.القانون.من.أجل.تس���يير. حي���ث.إن.كالًّ

األمور.الهامة.ألن.تنفيذ.القوانين.في.غاية.الصعوبة"،.ولكن.اإلداري.المتدين.

يختل���ف.ع���ن.العلمان���ي،.حي���ث.إن.اإلداري.المتدين.يرى.أن���ه.يحمل.على.

عاتق���ه."قضي���ة.كبرى"،.إذ.يؤمن.بأن.المس���لم.يجب.أن.يك���ون.ذا.قوة.وبأس.

في.جميع.مجاالت.الحياة،.ومن.ثم.فإن.المس���لم.الذي.يتحمل.على.عاتقه.

قضي���ة.كب���رى.كهذه.يجب.أال.يبطئ.خطاه.في."مس���يرته.المباركة!".منش���غاًل.

بالقوانين.التي.تتضمن.شروًطا.مضنية،.وعليه.يرى.أن.انتهاك.القانون.ال.يعد.

ضمن.جرائم.الفساد.بل.إنه.يعتبر.انتهاك.القانون.قوة.دافعة.إلنجاز."القضايا.

الكب���رى".وإزال���ة.العقبات.التي.تحول.دون.تحقيقه���ا،.ومن.ثم.يصير.عملية.

انتهاك.القانون.هو.القانون.نفسه،.وهكذا.يتم.إلباس.ممارسات.الفساد.غطاًء.
شرعيًّا.عن.طريق.إعمال.العقل.والمنطق.

وأرى.أن.الحل.األمثل.والجذري.لممارسات.الفساد.والرشوة.المنتشرة.

في.مؤسسات.الدولة.يكمن.في.وضع.قوانين.صارمة.تحول.دون.وقوع.مثل.

ه���ذه.الممارس���ات،.وأما.الحكام.واألطراف.السياس���ية.إذا.ل���م.يقدموا.على.

إصدار.مثل.هذه.القوانين؛.هذا.يعني.أن.هؤالء.ليسوا.مخلصين.في.حل.هذه.
المشكلة.بل.إنهم.راضون.عن.ممارسة.الفساد.

وال.شك.أن.هناك.عوامل.أخرى.تدفع.المتدين.إلى.ممارسات.الفساد.
بأنواعه.بجانب.ما.ذكرناه.آنًفا...



لماذا هذه التبرئة السياسيّة... وإغالق ملف وزراء 

الفساد؟!

26.يناير/كانون.الثاني.)2015م(

ل���م.يمثُل.الوزراء.األربعة.الس���ابقون)9(.المتهم���ون.بالتورط.في.فضيحة.

الفس���اد.والرش���وة.أمام.المحكمة.العليا.وذلك.بفضل.أصوات.نواب.حزب.

العدالة.والتنمية.الحاكم.في.تركيا،.ولكن.النقاشات.المتعلقة.بهذا.الموضوع.

لم.تنته.بعد،.فما.زالت.االدعاءات.تشغل.الرأي.العام.بحق.هؤالء.المتهمين.

س���واء.كانوا.الوزراء.األربعة.أو.غيرهم.من.الموظفين.الحكوميين.أو.رجال.
األعمال.المقربين.من.الحزب.الحاكم.

وم���ن.المثي���ر.لالهتمام.في.هذه.المس���ألة.أنه.ليس���ت.المعارضة.وحدها.

هي.التي.تؤكد.على.وقوع.هذه.الفضيحة.بل.إن.هناك.عدًدا.من.الشخصيات.

البارزة.من.الحزب.الحاكم.يعترفون.كذلك.بتورط.بعض.الوزراء.في.عمليات.

الفساد.التي.وقعت.مؤخًرا.في.تركيا،.وعلى.سبيل.المثال.نجد.السيد."محمد.

علي.ش���اهين".وهو.ش���خص.بارز.من.الحزب.الحاكم.يعرب.عن.اس���تنكاره.

لقب���ول.الوزير.االقتصداد.والش���ؤون.المالية.الس���ابق."ظف���ر.جغليان".-الذي.

ورد.اس���مه.ضمن.قضية.الفس���اد.والرشوة-.س���اعة.يد.قيمتها.700.ألف.ليرة.

تركية.-250.ألف.دوالر.أمريكي.تقريًبا-.مقابل.تسهيل.عمٍل.ما،.مؤكًدا.أنه.
"معمر. السابق. الداخلية. وزير. .،"(Zafer Çağlayan) جغليان. "ظفر. السابق. المالية. والشؤون. االقتصاد. وزير. .وهم. )9(
ووزير.شؤون. .،"(Erdoğan Bayraktar) بيركتار. "أردوغ��ان. السابق. واإلسكان. البيئة. ووزير. .،"(Muammer Güler) جوالر.

المفاوضات.مع.االتحاد.األوروبي.السابق."أجمان.باغيش.(Egemen Bağış)"..)النشر(
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ال.يجوز.لوزير.أن.يرتدي.س���اعة.بهذه.القيمة.الكبيرة.في.بلد.ال.يتجاوز.فيه.

الح���د.األدن���ى.لألجور.ألف.ليرة.تركي���ة.-300.دوالر.أمريكي.تقريًبا-،.كما.

أن.ع���دًدا.من.اإلعالميين.الموالين.للحزب.الحاكم.يصدقون.حدوث.تورط.

ه���ؤالء.الوزراء.في.فضيحة.الفس���اد.والرش���وة،.ويمك���ن.أن.نذكر.هنا.ما.قاله.

الكاتب.الصحفي.الس���يد."أتيان.محجوبي���ان.)Etyen Mahçupyan("-والذي.

عمل.في.وقت.س���ابق.مستشاًرا.لرئيس.الوزراء."أحمد.داود.أوغلو"-.حيث.
يقول.السيد."محجوبيان":.

"إن.نس���بة.س���بعين.بالمائ���ة.م���ن.الش���عب.التركي.يؤم���ن.بتورط.
الوزراء.األربعة.السابقين.بفضيحة.الفساد.والرشوة"..

كما.أن.الكاتبة.الصحفية."ناجهان.آلتشي.)Nagehan Alçı(".التي.تُعرف.

باس���تماتتها.ف���ي.الدفاع.ع���ن.الحزب.الحاكم.تعترف.ه���ي.األخرى.بفضيحة.
الفساد.والرشوة.بقولها.في.أحد.برامج.التليفزيونية:.

"ليس.هناك.أحد.يدعي.عدم.حدوث.فضيحة.الفساد.والرشوة".

إذن.علينا.أن.نتساءل.هنا؛.كيف.يمكننا.أن.نقيم.إغالق.ملف.قضية.الفساد.

والرش���وة.التي.تعرف.إعالميًّا.ب�"17-25.ديس���مبر.فضيحة.الفساد.والرشوة".

وتبرئة.الوزراء.األربعة.السابقين.وغيرهم.من.المتهمين.ضمن.قضية.الفساد.

والرش���وة.م���ن.قب���ل.القضاة.الذي���ن.تم.تعيينهم.م���ن.طرف.الح���زب.الحاكم.

للنظ���ر.في.هذه.القضية،.في.حين.أن.هن���اك.أدلة.ووثائق.موثقة.وتصريحات.

شخصيات.معنية.تثبت.تورط.الوزراء.األربعة.السابقين.وغيرهم.في.الفساد.

والرشوة.في.تركيا،.فال.شك.أننا.ال.يمكن.أن.نقيم.هذا.الوضع.سوى.بجملة.

واحدة.وهي."إنها.تبرئة.سياس���ية.للمتهمين"،.أي.أن.الس���لطة.الحاكمة.تتستر.

على.أعمال.الفس���اد.والرش���وة.التي.تورط.فيها.بعض.وزرائها.في.الحكومة.

السابقة.من.خالل.تسخير.قوتها.ونفوذها.السياسي.سواء.كانت.في.البرلمان.
التركي.أو.الجهاز.القضائي.وذلك.من.أجل.أال.تصاب.سلطتها.بأي.أذى..
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والسؤال.الذي.يتبادر.إلى.الذهن.هنا."هل.السياسة.تحتل.مرتبة.ومكانة.

أعل���ى.م���ن.الحق���وق.واألخالق؟".والج���واب.على.هذا.الس���ؤال.يتطلب.منا.

التع���رف.عل���ى.قوانين.ثالثة.جارية.في.الكون،.أوله���ا.القوانين.الطبيعية.التي.

يِس���ير.النظام.الكوني.وفقها،.وثانيها:.قوانين.إلهية.أو.قوانين.وضعية.بش���رية،.

وأما.ثالثها:.الس���نن.الكونية.فهي.تلك.الس���نن.التي.تلع���ب.دوًرا.محوريًّا.في.

حي���اة.المجتمع���ات؛.فازده���ار.المجتمع���ات.وانحدارها.مرتبط.به���ذا.النوع.

األخي���ر.من.القوانين،.فهناك.مجتمعات.ترس���م.نهايتها.المأس���اوية.بارتكاب.

الذن���وب.والمعاص���ي،.فين���زل.اهلل..عل���ى.مث���ل.ه���ذه.المجتمع���ات.الباليا.

والمصائ���ب.فيمحقه���ا.ويزيلها.عن.مس���رح.التاريخ،.وال.ش���ك.أن.الس���لطة.

الحاكم���ة.المتمثلة.في.الح���كام.واإلداريين.الذين.وصلوا.إلى.س���دة.الحكم.

بتأيي���د.م���ن.الش���عب.له���م.ال���دور.الرئيس.ف���ي.انحط���اط.تل���ك.المجتمعات.

وانحداره���ا.وتغييبها.عن.مس���رح.التاري���خ،.واهلل..يصف.في.كتابه.الكريم.
َرْدنَا 

َ
ه���ؤالء.الحكام.واإلداريي���ن.بكلمة."المترف".ف���ي.قوله.تعال���ى:.﴿َوإَِذا أ

ْرنَاَها تَْدِميًا﴾. َدمَّ
َ
َقْوُل ف

ْ
ْيَها ال

َ
َحقَّ َعل

َ
َمْرنَا ُمْتَفِيَها َفَفَسييُقوا فِيَها ف

َ
ْريًَة أ

َ
ْن ُنْهلَِك ق

َ
أ

)ُسوَرُة.اإِلْسَراِء:.16/17(،.ما.الذي.يجب.أن.نستخلصه.من.هذه.اآلية.وما.التفسير.

. األمثل.لها؟.وهذا.ما.نجده.في.الحديث.الذي.روته.الس���يدة.عائش���ة.:."أَنَّ

ُم.ِفيَها. ُهْم.َشْأُن.الَمْرأَِة.الَمْخُزوِميَِّة.الَِّتي.َسَرَقْت،.َفَقالُوا:.َوَمْن.يَُكّلِ ُقَرْيًش���ا.أََهمَّ

.َرُسوِل.اهلِل. .أَُساَمُة.ْبُن.َزْيٍد،.ِحبُّ َرُسوَل.اهلِل.؟.َفَقالُوا:.َوَمْن.َيْجَتِرُئ.َعَلْيِه.ِإالَّ

.َقاَم. .َفَكلََّمُه.أَُساَمُة،.َفَقاَل.َرُسوُل.اهلِل.:."أََتْشَفُع ِفي َحّدٍ ِمْن ُحُدوِد اهلِل،.ثُمَّ
.َقاَل.:.ِإنََّما أَْهَلَك الَِّذيَن َقْبَلُكْم، أَنَُّهْم َكانُوا ِإَذا َس���َرَق ِفيِهُم  َفاْخَتَط���َب،.ثُ���مَّ
، َواْيُم اهلِل َلْو أَنَّ  ِعيُف أََقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ ِريُف َتَرُكوُه، َوِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الضَّ الشَّ

ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها")10(. َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ
.صحيح البخاري،.الحدود،.13. )10(
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وه���ذا.ما.نراه.في.جمي���ع.العصور.واألزمنة.حيث.إن.الطبقة.الراقية.من.

المجتم���ع.من.أصح���اب.النفوذ.وأول���ي.القوة.والس���لطة.واألثرياء.تحميهم.

س���لطتهم.ونفوذه���م.وأموالهم.من.توقيع.عقوبة.الس���رقة.عليه���م.بينما.نجد.

الفقراء.والمساكين.يقام.عليهم.الحد.والعقوبة.بأبشع.صورها.في.المجتمع.

ذاته،.والنبي..يش���ير.في.الحديث.الس���ابق.إلى.أن.األمم.السابقة.قد.أصابها.

اله���الك.والفن���اء.برفعهم.الحدود.ع���ن.األغنياء.وأصحاب.الس���لطة.والنفوذ.

وإقامته���ا.عل���ى.الفق���راء.والمس���اكين،.فكان.هذا.اإلجراء.س���بًبا.ف���ي.زعزعة.

العدال���ة.وانهي���ار.المجتمعات،.ويؤكد.النبي..على.ه���ذه.النقطة.الهامة.في.
حديث.آخر.حيث.يقول.:."َحدٌّ يُْعَمُل ِبِه ِفي اأْلَْرِض، َخْيٌر أِلَْهِل اأْلَْرِض 

ا".)11( ِمْن أَْن يُْمَطُروا أَْرَبِعيَن َصَباحاً

وق���د.وصف.الدكتور."وهبة.الزحيل���ي")12(.الحدود.في.قانون.العقوبات.

اإلسالمي.بأنها.حق.اهلل.تعالى،.وهذا.يعني.أن.الجرائم.التي.تستوجب.الحد.

تدخ���ل.ضم���ن.دائرة.التعدي.عل���ى.حقوق.العامة،.وبعب���ارة.أخرى.فإن.عدم.

.على.حق. توقي���ع.الح���دود.على.مرتكبي.الجرائم.ف���ي.المجتمع.ال.يعد.تعّدٍ

اهلل.تعالى.فحس���ب.بل.هو.تعدًيا.على.حقوق.األمة.بأكملها،.ومن.ثم.تكون.

التبرئة.السياس���ية.لمرتكبي.جرائم.الفس���اد.والرشوة.والس���اخرين.بآيات.من.
القرآن.الكريم.أمر.تستنكره.العقول.السليمة.

إن."حادث���ة.اإلفك".التي.نعرفه���ا.جميًعا.تعد.مثااًل.رائًعا.في.هذا.الصدد.

إذ.إن.من.أهم.العبر.التي.يمكن.أن.نستنتجها.من.هذه.الحادثة.أنه؛.إذا.كانت.

التبرئ���ة.السياس���ية.جائزة.في.اإلس���الم.الس���تطاع.النبي..أن.يب���رئ.زوجته.
.سنن بن ماجه،.الحدود،.3. )11(

.يعد.أحد.أبرز.علماء.أهل.السنة.والجماعة.السوريين.في.العصر.الحديث،.وهو.عضو.المجامع.الفقهية.بصفة. )12(

خبير.في.مكة.وجدة.والهند.وأمريكا.والسودان،.ورئيس.قسم.الفقه.اإلسالمي.ومذاهبه.بجامعة.دمشق،.بكلية.الشريعة،.كما.

حصل.على.جائزة.أفضل.شخصية.إسالمية.في.حفل.استقبال.السنة.الهجرية.الذي.أقامته.الحكومة.الماليزية.سنة.)2008م(.
في.مدينة."بوتراجايا"..)النشر(
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الس���يدة.عائش���ة..من.االفتراء.الذي.تعرضت.له.بكل.سهولة.ويسر.بصفته.

.رأس.الس���لطة.اإلدارية.األعلى.في.المدينة.المنورة،.وعلى.س���بيل.المثال.

كان.بإمكان���ه.اس���تنكار.ه���ذا.االفت���راء.والتخلص.م���ن.هذه.الوتي���رة.المؤلمة.

.وعلى. ب���أن.يقول.أله���ل.المدينة."إن.هذا.محض.كذب.وافت���راء.عظيم.عليَّ

أه���ل.بيتي.يهدف.إلى.زعزعة.وحدة.المس���لمين.وإلحاق.الضرر.بالمصلحة.

السياس���ية.لي.وللمس���لمين.بصفة.عامة".إال.أنه.لم.يفعل.ذلك،.ولم.يس���تغل.

نفوذه.وسلطته.من.أجل.تخطي.هذه.الوتيرة.الصعبة،.وال.شك.أنه..إذا.قال.

ه���ذا.ال���كالم.لصدقَّه.أصحابه.إال.أن.النب���ي..أراد.أن.يعلمنا.كيفية.التعامل.

م���ع.مث���ل.الموق���ف.الصعب.حيث.انتظ���ر.صدور.قرار.من.مق���ام.أعلى.منه،.

فنزل.الوحي.اإللهي.ليبرئ.سيدتنا.عائشة..من.االفتراء.الذي.ُوّجه.إليها...

وخالص���ة.الق���ول؛.إن.المجتمع.الذي.تتم.فيه.حماي���ة.أصحاب.النفوذ.

وأولي.القوة.والسلطة.واألثرياء.ينهار.آجاًل.أو.عاجاًل،.وهذا.من.مقتضيات.

س���نن.اهلل.تعالى.في.األرض،.ومن.ثم.فإن.التبرئة.السياس���ية.لمرتكبي.جرائم.

الفس���اد.والرش���وة.تع���د.في.ح���د.ذاتها.جريمة.أخ���رى.تضاف.إل���ى.الجريمة.

األول���ى،.ف���إن.أج���رى.اهلل.هذه.الس���نة.بداًل.ع���ن.رحمته.ورأفت���ه.في.مجتمع.

تس���تغل.فيه.الس���لطة.الحاكمة.نفوذها.السياس���ي.وتتبرأ.من.خالل.هذه.القوة.

م���ن.جميع.التهم.الموجهة.إليها؛.فعندئ���ذ.على.جميع.أفراد.هذا.المجتمع.
أن.يخافوا.مما.سيحيق.بهم.





هل منظمة "غالديو )Gladio(")1)) وراء تلك 

الفضائح... ؟!

17.فبراير/شباط.)2014م(

على.الرغم.من.أن.فضيحة.عمليات.الفساد.التي.عرفت.إعالميًّا.بفضيحة.

17-25.ديسمبر.عام.)2013م(.والتي.اعتقل.خاللها.عدد.من.أبناء.الوزراء.

ورجال.األعمال.المقربين.من.الحزب.الحاكم،.فضاًل.عن.اتهامات.الفس���اد.

والرشوة.التي.وجهت.إلى.أربعة.وزراء.في.حكومة."أردوغان".آنذاك.ضمن.

.دليٍل.قاطٍع.يُثبت.-كم���ا.اّدعى.الحزب. القضي���ة.ذاته���ا؛.إال.أنن���ا.ال.نج���د.أيَّ

الحاك���م.واألوس���اط.المقرب���ة.منه-.أن.حركة."الخدم���ة".أو.كوادرها.هم.من.
كانوا.يقفون.وراء.هذه.العمليات.

علين���ا.أن.نعترف.بأن.المجموعة.اإلعالمية.المقربة.من.حركة."الخدمة".

قد.حملت.على.عاتقها.مهمة.نشر.فضيحة.الفساد.والرشوة.التي.تورط.فيها.

الحزب.الحاكم.في.تركيا،.وإنني.إذ.أرى.أن.هذه.المجموعة.اإلعالمية.كان.من.

الممكن.أن.تتعامل.مع.هذه.القضية.بشكل.أخف.وأبسط؛.إال.أنني.أعارض.

بش���دة.االدعاء.الذي.يفيد.بأن.هذه.النش���رات.اإلعالمية.تأتي.ضمن.مخطط.

يه���دف.إل���ى.اإلطاحة.بح���زب.العدالة.والتنمي���ة.تزامًنا.مع.عمليات.الفس���اد.

والرش���وة،.بل.إنني.أرى.أن.هذه.النش���رات.اإلخبارية.تأتي.كرد.فعل.طبيعي.
الثانية.من.أجل. العالمية. الحرب. إيطاليا.عام.)1948م(.عقب. "الناتو".في. أنشأها.حلف. .هو.اسم.منظمة.سرية. )13(
أو.حتى. "الناتو". بلدان.حلف. الشيوعيين.في. العمليات.ضد. بالعديد.من. المنظمة. الشيوعيين،.قامت.هذه. الحرب.ضد.

البلدان.المحايدة..)النشر(
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تجاه.قرارات.الحكومة.غير.القانونية.-وقد.ألغتها.المحكمة.الدستورية.العليا.

مؤخًرا-.والتي.تقضي.بإغالق.المعاهد.التحضيرية.التابعة.لحركة."الخدمة"،.

والسبب.اآلخر.من.موقف.هذه.المجموعة.اإلعالمية.تجاه."فضيحة.الفساد".

هو.انتشار.القلق.بين.أفراد.حركة."الخدمة".بسبب.اإلجراءات.التعسفية.غير.

القانونية.التي.يتخذها.الحزب.الحاكم.واالعتقاالت.الموسعة.والتي.يقودها.

بي���ن.صف���وف.أفراد.الحركة،.أضف.إلى.ذلك.أن.هناك.غموًضا.حول.توقف.
هذه.العمليات.أو.عدمها.في.الفترات.القادمة.

وعندم���ا.نع���ود.إل���ى.حديثنا.ح���ول.عدم.وق���وف.حركة."الخدم���ة".وراء.

عملي���ات."فضيح���ة.الفس���اد".أذك���ر.هن���ا.عل���ى.س���بيل.المث���ال.آراء.عدد.من.

الش���خصيات.البارزة.في.الحزب.الحاكم.والتي.ش���غلت.مناصب.رفيعة.في.

ي.ب�"الدول���ة.الموازية"،.وم���ن.بين.هؤالء. الح���زب.والحكوم���ة.حول.ما.س���ّمِ

الس���يد."حيات���ي.ياِزِج���ي.)Hayati Yazıcı(".الذي.يُعتبر.من.أهّم.األس���ماء.في.
مجلس.الوزراء.في.الحكومة.السابقة.حيث.يقول.السيد."ياِزِجي":.

"إنن���ي.ال.يمك���ن.أن.أصدق.االدع���اء.بأن.هناك."دول���ة.موازية".

م.األدل���ة.الكافية.المقنعة. تس���ربت.إلى.مؤسس���ات.الدولة.حت���ى.تُقدَّ
التي.تثبت.صحته"..

 İdris Naim(.وف���ي.الس���ياق.نفس���ه.يقول.الس���يد."إدريس.نعي���م.ش���اهين
Şahin(".الذي.وقف.بجانب.السيد."رجب.طيب.أردوغان".منذ.االنتخابات.

البلدية.التي.جرت.في.ش���هر.مارس.من.عام.)1994م(.والذي.ش���غل.بنجاح.

منص���ب.وزي���ر.الداخلية.في.الدولة.في.ظل.حكوم���ة.العدالة.والتنمية،.إنه.ال.

يصدق.وجود.الكيان.الذي.يُطَلق.عليه.اسم."الدولة.الموازية".كما.أنه.أدلى.

بتصريح.أمام.وسائل.اإلعالم.أثناء.إعالن.استقالته.من.الحزب.الحاكم.جاء.
فيه:.

"إن.الحزب.الحاكم.بيد.فئة.صغيرة.من.المسؤولين"..
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.")Ertuğrul Yalçınbayır(.وكم���ا.أن.نداء.الس���يد."أرطغ���رل.ياْلِجين.باَي���ر

أحد.مؤسس���ي.ح���زب.العدالة.والتنمي���ة.إلى.رئيس.الوزراء.الس���ابق.ورئيس.

الجمهوري���ة.الحال���ي."أردوغان".يلقي.الضوء.على.هذه.المس���ألة.حيث.دعا.

الس���يد.".ياْلِجي���ن.باَير"."أردوغان".إلثبات.ادعاءات���ه.حول."الدولة.الموازية".
وإحضارهم.إلى.المحكمة.ليخضعوا.إلى.محاكمة.عادلة.

وعندم���ا.قل���ت.إن���ه.ليس.هن���اك."دولة.موازي���ة".تابعة.لحرك���ة."الخدمة".

تش���كلت.ف���ي.هي���كل.الدولة.ال.أعني.ذل���ك.أنه.ليس.هن���اك.محبي.ومؤيدي.

الحركة.في.مفاصل.اإلدارة.في.الدولة،.وهذه.الحقيقة.ال.تنحصر.في.حركة.

"الخدمة".ألنه.من.البدهي.أن.هناك.عدد.كبير.من.عاملي.الدولة.واإلداريين.

ينتس���بون.إلى.حركات.دينية.مختلفة،.وإذا.أجرينا.دراس���ة.حول.المس���ؤولين.

اإلداريي���ن.والمحافظي���ن.وحتى.الوزراء.الحاليين.نج���د.أن.عدًدا.كبيًرا.منهم.

ينتسبون.إلى.جماعة.دينية.معينة،.وهذا.أمر.طبيعي،.لكن.األمر.الذي.نرفضه.

وال.نقبل���ه.ف���ي.هذا.األمر.هو.أن.ينفذ.أولئك.الموظفون.أو.المس���ؤولون.في.

الدول���ة.أوامر.مش���ايخهم.ورؤس���اء.جماعاتهم.ب���داًل.من.تنفي���ذ.أوامر.القادة.

ط.لنصب. المس���ؤولين.عنه���م،.أو.وجوده���م.ضمن.ش���بكة.أو.عصاب���ة.تخطِّ

الفخ���اخ.واإليق���اع.بالدولة،.أو.س���وء.اس���تخدامهم.لصالحياتهم.والتصرف.

بشكل.غير.قانوني،.واألمر.الذي.نؤكد.عليه.منذ.ظهور.المشكلة.بين.الحزب.

الحاك���م.وحركة."الخدمة".هو؛.إذا.كانت.هناك.مؤامرة.ضد.الحكومة.يجب.

التحقيق.في.هذه.المؤامرة.في.إطار.القوانين.المشروعة.بحيث.يمكن.تنفيذ.

طه،.ولكن.ما.نراه.في.الفترة.األخيرة.أن.الحزب. العقوبات.ضّد.من.ثبت.تورُّ

الحاكم.يتعامل.مع.الموظفين.وأفراد.الشرطة.على.أن.تهمتهم.هي.أنهم.ِمن.

محب���ي.حركة."الخدمة".فيكيل.لهم.أنواع.القس���وة.كياًل،.فقد.تم.تس���ريح.ما.

يقارب.عشرة.آالف.موظف.وتشتيتهم.بين.مختلف.المدن.والبلدات.وذلك.

ر.أو.أي.عملية.تحقيق.معهم،.مع.العلم.أنه.ال.يوجد.لدى.الحكومة. دون.مبّرِ
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أي.م���ن.األدلة.التي.تدين.أولئك.الموظفين،.بل.تعتمد.على.الظّن.والش���بهة.

واإلخباري���ات.وعملي���ات.التحقي���ق.الس���رية.ح���ول.ال���والءات.واالنتماءات.

الشخصية،.ويمكننا.القول.إن.الحكومة.تطبق."العقاب.واالنتقام.الجماعي".

م.على.أيام.انقالب. ضّد.حركة.بأكملها،.حتى.أدت.بنا.األحوال.إلى.أن.نترحَّ
28.فبراير.)1997م(.

وعندم���ا.نع���ود.للحدي���ث.ح���ول."فضيح���ة.الفس���اد.والرش���وة.25-17.

ديسمبر".فإن.بعض.الناس.يتساءل؛.هل.جرت.هذه.العمليات.ضمن.تحقيق.

قضائ���ي.أم.كان���ت.مخطًطا.بهدف.اإلطاحة.بالح���زب.الحاكم،.ومع.أن.الرد.

ا.ف���ال.يمكن.أن.نتجاهل.أن.هن���اك.أمًرا.أهم.من. عل���ى.هذا.الس���ؤال.مهم.جدًّ

هذا.وهو.وجوب.متابعة.هذه.التحقيقات.من.قبل.قضاء.عادل،.وإذا.افترضنا.

أن.ه���ذه.العملي���ات.بدأت.ضمن.مخط���ط.كما.يدعيه.البع���ض.فإنه.ال.بد.أن.

يخض���ع.هؤالء.المش���تبه.به���م.لمحاكمة.عادلة.وإال.س���يبقون.في.نظر.الرأي.

العام.مش���تبًها.بهم.وبالتالي.لن.يس���تطيعوا.إثبات.براءتهم.من.تلك.القضايا،.

وال.شك.أن.هذا.الموقف.الذي.يتبناه.الحزب.الحاكم.وهو.عدم.قبول.إحالة.

المتهمين.إلى.محاكمة.عادلة.يضر.بس���معة.الحزب.ومكانته.المرموقة.لدى.
الشعب.

أرى.أن.التط���ورات.الت���ي.ج���رت.ف���ي.اآلونة.األخيرة.ف���ي.تركيا.كقضية.

ما.س���مي.ب�"الدولة.الموازية".و"فضيحة.الفس���اد.والرش���وة".وحادثة.توقيف.

الش���احنات.المملوءة.باألس���لحة.والذخيرة.الموجهة.إلى.األراضي.السورية.

تستخدمها.القوى.الداخلية.والخارجية.كأداة.فعالة.ومؤثرة.من.أجل.زعزعة.

االس���تقرار.في.الب���الد،.وما.نراه.اآلن.من.نزاع.بين.الح���زب.الحاكم.وحركة.

"الخدم���ة".وحتى.بين.الحركات.اإلس���المية.األخرى.ما.ه���و.إال.نتائج.لهذه.
المساعي.التي.تبذلها.القوى.المذكورة.آنًفا.
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وفيما.يتعلق.برفض.كل.جهة.التهم.الموجهة.إليها.في.األحداث.األخيرة.

كرفِض.حركة."الخدمة".التهَم.الموجهَة.إليها.على.أنها.تشكل.كياًنا.موازًيا.في.

هيكل.الدولة،.وكرفِض.الحزب.الحاكم.التُّهَم.بالتورط.في.فضيحة.الفس���اد.

والرش���وة؛.يتس���اءل."عزيز.يلدريم.)Aziz Yıldırım(".رئيس.نادي."فنربخش���ة.

)Fenerbahçe(".ل���دى.مش���اركته.في.برنامج.تليفزيون���ي.قّدمه."أحمد.هاكان.

)Ahmet Hakan(".الكاتب.الصحفي.حيث.يقول.السيد."يلدريم":

"كل.جهة.تنفي.مس���ؤوليتها.عن.الت���ورط.في.عمليات.التحقيق.

في.قضايا.الفس���اد.والرش���وة،.إذن.ال.بد.من.وجود.جهة.نّفَذت.هذه.
العمليات،.هل.هي.منظمة."غالديو؟"..

علًم���ا.بأن.منظمة."غالديو".التي.أش���ار.إليها.الس���يد."عزيز.يلدريم".هي.

منظمة.س���رية.أسس���ها."الناتو".من.أجل.القيام.بعمليات.تصّب.في.مصلحته،.

وف���ي.الحقيقة.أن.هذه.المنظمة.الس���رية.لم.تعد.تواصل.نش���اطها.في.الوقت.

الحال���ي.ولكن.هناك.جهات.أخرى.ورثت.عن.منظمة."غالديو".هذه.المهام.
والعمليات.

ال.ش���ك.أن.تركي���ا.تم���ر.بمرحلة.دقيق���ة.في.تاريخها،.وم���ن.الواضح.أن.

هناك.اس���تهداًفا.مباش���ًرا.للحركات.اإلس���المية.والح���ركات.الدينية.كافة.في.

تركي���ا،.وق���د.بدأت.هذه.العملية.بحركة."الخدمة".وذلك.بعد.أن.اس���تطاعت.

الجه���ات.العميق���ة.أن.تقنع.الحزب.الحاكم.بأن.الحركة.تس���عى.جاهدًة.من.

أج���ل.اإلطاح���ة.بالحزب.وذل���ك.من.خالل.مؤامرة.تس���تهدف.األش���خاص.

المعينين.بالحكومة،.ويبدو.أن.الحكومة.قد.انساقت.وراء.نيران.الفتنة.هذه،.

مع.العلم.بأن.جميع.األطراف.س���تكون.خاسرة.إذا.استمر.الحال.على.هذه.
الشاكلة.





أكل السحت

5.يناير/كانون.الثاني.)2014م(

إن.اآلي���ة.الكريم���ة.الت���ي.وردت.ف���ي.س���ورة.المائدة.تلق���ي.الضوء.على.
مسألتي.الفساد.والرشوة.حيث.يقول.اهلل.تعالى:

ييْحِت...﴾.)ُس���وَرُة.اْلَماِئَدِة:.41/5(.إن.الكذب. وَن لِلسُّ
ُ
ال

َّ
ك

َ
ِذِب أ

َ
ك

ْ
اُعوَن لِل ﴿َسييمَّ

وأكل.الس���حت.عام���الن.مهم���ان.في.انح���الل.النظام.االجتماع���ي.وانهياره،.

فالكذب.هو.إخفاء.الحقيقة.وتحريفها،.أما.السحت.فهو.أكل.الحرام.ويطلق.

على.كل.أنواع.الكسب.غير.المشروع،.ويرى.المفسرون.أن.كلمة."السحت".

الواردة.في.اآلية.إش���ارة.إلى.الرش���وة.المتفش���ية.على.وجه.الخصوص،.فقد.
ْش���َوُة ِفي  ���ْحُت: الّرِ س���ئل.النبي.األكرم.محمد..عن.الس���حت؟.فقال:."السُّ

الُحْكِم")14(،.ويقول.اإلمام.أبو.حنيفة..في.هذا.الصدد:.

"إذا.ارتشى.الحاكم.انعزل.في.الوقت.وإن.لم.يعزل،.وبطل.كل.
ُحكم.َحكم.به.بعد.ذلك"..

.تناولُه،. وقي���ل.إن.الس���حت.يأتي.بمعنى؛.المال.الح���رام.وكل.ما.ال.يحلُّ
وكل.حرام.َيقُبح.ذكُره.

.صحيح البخاري،.اإلجارة،.16. )14(
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.وإذا.أمعن���ا.النظ���ر.ف���ي.اآلي���ة.الت���ي.ذكرناه���ا.في.بداي���ة.حديثن���ا.نجد.أن.

ْحِت﴾.وهذا.يعني.أن.الحاكم. وَن لِلسُّ
ُ
ال

َّ
ك

َ
ِذِب﴾.اقترنت.مع.﴿أ

َ
ك

ْ
اُعوَن لِل ﴿َسمَّ

الذي.يأخذ.شهادة.الزور.بعين.االعتبار.في.القضية.التي.ينظر.فيها.ال.يمكن.

ْحِت﴾.الواردة.في.اآلية.تشمل. وَن لِلسُّ
ُ
ال

َّ
ك

َ
أن.يصدر.منه.قرار.عادل،.وكلمة.﴿أ

كل.ألوان.الكسب.غير.المشروع.من.خالل.المعامالت.الربوية،.واللصوصية.

المقننة،.والفساد.والرشوة،.واالستغالل،.والخداع،.وبيع.العرض،.وتجارة.

الخمر.والمخدرات،.وفي.هذا.السياق.ال.بد.أن.نعترف.أنه.ليس.من.السهل.

للقاضي.أن.ينطق.بالحكم.العادل.في.قضيٍة.ِكاَل.المتخاصمين.فيها.يستمرئ.

الكذب.والرشوة،.ألن.القاضي.مهما.كان.حكمه.سيرفضه.أحد.الطرفين.لما.
يرى.أن.هذا.الحكم.ال.يصب.في.مصلحته..

..وكان.بع���ض.اليه���ود.والمنافقين.من.أه���ل.المدينة.عندما.يأتون.النبي

يظه���رون.أنهم.يصدقونه.في.أقواله.وأفعاله،.ولكنهم.في.حقيقة.األمر.يكنون.

ف���ي.باطنه���م.اإلن���كار.والجحود.لما.جاء.به.النب���ي.،.إال.أن.اهلل.تعالى.يعلم.

م���ا.تك���ن.صدورهم.وما.يعلن���ون،.وكان.هؤالء.المنافق���ون.يرمون.بذلك.إلى.

ني���ل.ثق���ة.النبي..حتى.ال.يفتضح.أمره���م.وال.تتزعزع.مكانتهم.االجتماعية.

واالقتصادي���ة.ف���ي.المجتم���ع.غي���ر.أنهم.ال.يرغب���ون.في.تغيير.نم���ط.حياتهم.

التي.اعتادوا.عليها.والتي.كانت.مبنية.على.أكل.الس���حت.والحرام.والعداوة.

والبغض���اء،.كم���ا.أنهم.ال.يرض���ون.أن.يتخلوا.عن.الملذات.والش���هوات.التي.

تدمر.اإلنسان.أخالقيًّا،.باإلضافة.إلى.كل.ما.سبق.فإنهم.كانوا.يكنون.العداوة.

والبغضاء.لما.جاء.به.النبي..من.حقائق.إلهية.وكانوا.كذلك.يثيرون.العداوة.

والنزاعات.واالس���تقطاب.بين.أبن���اء.المجتمع.لكي.يحافظوا.على.مكانتهم،.

وكان.كسبهم.غير.مشروع.من.الناحية.األخالقية.والحقوقية،.وهذا.ما.يُعبَّر.عنه.

ا.من.النزاع.الدائم.فيما.بينهم.بسبب. ب�"أكل.السحت"،.وقد.كانوا.يعيشون.جوًّ
أكلهم.السحت.ومحاولة.بعضهم.التغلب.وفرض.السيطرة.على.اآلخر.
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والمؤس���ف.ف���ي.األمر.هو.عدم.تحم���ل.رجال.الدين.مس���ؤولياتهم.تجاه.

انتش���ار.أكل.الس���حت.في.مجتمعاتهم،.فهم.على.العكس.من.ذلك.-إال.من.

رحم.ربي-.كعامة.الش���عب.لم.يكفوا.عن.الذنوب.والعداوة.وأكل.الس���حت،.

وم���ن.أج���ل.لف���ت.االنتباه.إلى.الفرق.بين.ما.يقوم.به.عام���ة.الناس.وما.يقوم.به.

علم���اء.الدين.فقد.وص���ف.بعُض.العلماء.أعمال.عامة.الن���اس.ب�"العمل".فيما.

وصفوا.أعمال.علماء.الدين.ب�"الصنع"،.فالعمل.هو.أن.يرتكب.فرد.من.عامة.

الن���اس.الح���راَم.أو.الس���وء.دون.دراية.تامة.بكون���ه.حراًما،.أم���ا.ارتكاب.اإلثم.

بدرجة.الصنع.والصنعة.يكون.بوعي.متجذر.ودراية.باألمر،.وهذا.هو.الفرق.

بي���ن.الس���وء.الذي.يرتكبه.العوام.من.الن���اس.والتي.يطلق.عليها.بعُض.العلماء.

"األعمال".وبين.الس���وء.الذي.يرتكبه.اإلداريون.وعلماء.الدين.والذي.يندرج.

تحت.كلمة."الصنع"،.فاألعمال.السيئة.من.الفساد.وأكل.السحت.واالستغالل.

والع���داوة.والبغض���اء.التي.يتورط.فيها.اإلداريون.وذوو.الش���أن.وعلماء.الدين.

بصفتهم.القدوة.التي.يتبعها.العامة.ويحذون.حذوهم.يؤدي.إلى.ش���رعنة.هذه.

األعمال.الس���يئة.وترسيخها.بين.أبناء.المجتمع،.وفي.السياق.نفسه.يقول.ابن.

ييْحِت...﴾.". وَن لِلسُّ
ُ
ال

َّ
ك

َ
ِذِب أ

َ
ك

ْ
اُعوَن لِل عباس..عند.تفس���ير.قوله.تعالى.﴿َسييمَّ

ِتْلَك.اْلُحكَّاُم.َس���ِمُعوا.ِكْذَبًة،.َوأََكُلوا.ِرْش���َوًة")15(،.كما.قرأ."الضحاك".هذه.اآلية.

؛. بالنص���ِب.فقاَل."س���ماعين".بداًل.من."س���ماعون".وذلَك.نصًب���ا.لها.على.الذّمِ

للمبالغِة.في.ذمهم)16(،.ومما.يُنَسب.إلى.علي.بن.أبي.طالب.قوله..في.إحدى.

خطبه:."إن.ما.أهلك.الذين.كانوا.قبلكم.هو.عدم.نهي.العلماء.لهم"،.ومن.ثم.

يجب.على.العلماء.المسلمين.الذين.هم.بمثابة.وارثي.النبوة.وأصحاب.الرأي.

والمش���ايخ.والخطباء.أن.يستخلصوا.الدروس.والعبر.مما.ذكرناه.آنفا.واعين.
بأن.السلطة.ليست.أثمن.وأغلى.من.حفظ.األمانة.ومن.مراعاة.األخالق.

.تفسير الطبري،.325/6. )15(
.ابن عطية:.المحرر.الوجيز.في.تفسير.الكتاب.العزيز،.192/2. )16(
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يذّكرنا.القرآن.الكريم.في.سورتي.النحل.واإلسراء)17(.بمسؤوليتنا.تجاه.

ذوي.األرحام.وذوي.القربى.مؤكًدا.على.وجوب.مواصلة.العالقات.األسرية.

ورواب���ط.القراب���ة.على.أس���اس.الرحم���ة.والتعاطف.والتضامن.والمس���ؤولية.
المادية.واالجتماعية.

وال.ش���ك.أن.تقصير.األغنياء.في.القي���ام.بواجباتهم.تجاه.الفقراء.بالقدر.

الكاف���ي.يعتب���ر.عيًبا.في.حقهم.غير.أن.تقصيرهم.في.واجباتهم.إزاء.األقارب.

وذوي.األرح���ام.أش���د.عيًب���ا.وقبًحا،.ولق���د.جعل.اهلل..لإلخ���وة.واألقارب.

والفق���راء.واب���ن.الس���بيل.حًقا.في.أم���وال.األغنياء.كما.جاء.في.س���ورة.الروم.
يَن  ِ

َّ
ييبِيِل َذلَِك َخْيٌ لِل ِمْسييِكَن َواْبَن السَّ

ْ
ُه َوال ُقْرَب َحقَّ

ْ
آِت َذا ال

َ
قال.اهلل.تعالى:.﴿ف

وِم:.38/30(.وفي.الحديث. ُمْفلُِحوَن﴾.)ُس���وَرُة.ال���رُّ
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
يُِريييُدوَن وَْجَه اهللِ وَأ

َدَقَة َعَلى  الش���ريف.الذي.رواه.َس���ْلَماَن.ْبِن.َعاِمٍر..يقول.النبي.:."ِإنَّ الصَّ
ِح���ِم اْثَنَتاِن َصَدَقٌة َوِصَل���ٌة")18(،.وعلى.هذا. اْلِمْس���ِكيِن َصَدَق���ٌة، َوَعَلى ِذي الرَّ
فإن.النفقات.المصروفة.على.األقارب.والفقراء.وابن.الس���بيل.ليس���ت.مجرد.

مساعدة.أو.عطية.بسيطة.وإنما.هي.أداء.حق.واجب.على.كل.مسلم...
.ُسوَرُة.النَّْحِل:.90/16،.ُسوَرُة.اإِلْسَراِء:.26/17. )17(

.سنن النسائي،.الزكاة،.82. )18(
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وهناك.أشكال.عدة.للقيام.بالمسؤولية.تجاه.األقارب.والفقراء.مثل.تلبية.

احتياجاته���م.األساس���ية.وتقدي���م.رأس.المال.الكافي.ألولئ���ك.الذين.لديهم.

الق���درة.عل���ى.العمل.من.أجل.أن.يس���تطيعوا.تس���يير.أعماله���م.وتزويج.غير.
القادرين.وما.إلى.ذلك.

إن.زيارة.األقارب.أو.صلة.الرحم.تعزز.الروابط.األسرية.من.جهة.وتقوي.

من.أواصر.العالقات.بين.أفراد.المجتمع.من.جهة.أخرى،.بل.يذهب.بعض.

علم���اء.الطب.إلى.أن.زيارة.األقارب.تمن���ع.اإلصابة.بمرض.الزهايمر،.كما.

أثبتت.الدراس���ات.ارتفاع.نس���بة.اإلصابة.بمرض.الخرف.لدى.أولئك.الذين.

يعيشون.في.عزلة.منقطعين.عن.أقاربهم،.وعلى.النقيض.نجد.من.ال.يقطعون.

عالقاتهم.بأقاربهم.أو.أصدقائهم.بعد.س���ن.معينة.يعززون.قدرات.ذاكراتهم.
المتعلقة.بأحداث.الماضي.

وهن���اك.آي���ات.قرآنية.تصنف."ذوي.القربى".من.بين.الفئات.الذين.يحق.

للشخص.أن.يستفيد.من.مالهم.بعد.مماتهم.عن.طريق.الوصية،.ولذا.يجب.

على.المس���لم.أن.يفضل.أقاربه.على.غيرهم،.وهذا.التفضيل.يتفاوت.حسب.

درجة.القربى،.ففي.الحديث.القدسي.الذي.رواه.عبد.الرحمن.بن.عوف.عن.
ا ِمَن  ِحُم، َش���َقْقُت َلَها اْس���ماً ْحَمُن َوِهَي الرَّ النب���ي..ع���ن.رب.العزة:."أََنا الرَّ
اْسِمي، َمْن َوَصَلَها َوَصْلُتُه، َوَمْن َقَطَعَها َبَتتُُّه")19(.نرى.أن.اهلل..يؤكد.على.
م���دى.أهمية.صلة.الرحم،.كم���ا.ينبهنا.إلى.أن.القاطع.لها.منقطع.من.رحمة.

اهلل.تعالى.

ال.شك.أن.رعاية.حقوق.ذوي.القربى.تحتل.مكانة.أولى.بالنسبة.للمسلم.

وخاصة.إذا.كان.هؤالء.األقارب.من.ذوي.الحاجة.إلى.المساعدة.المادية،.هذا.

أمر.مهم.ال.يقبل.النقاش.فيه،.ولكن.إذا.كان.هناك.في.المجتمع.أناس.أش���د.
.سنن أبي داود،.صلة.الرحم،.133/2. )19(
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حاجة.من.هؤالء.األقارب.ففي.هذه.الحالة.يكون.االعتناء.بهؤالء.الفقراء.أولى.

م���ن.األق���ارب،.فتفضيل.الفقير.على.القريب.هنا.يحول.دون.انتش���ار.العصبية.
لألقارب.وأفراد.العائلة.على.حساب.الفقراء.وذوي.الحاجة.في.المجتمع.

إن.اآلي���ة.التس���عين.م���ن.س���ورة.النحل.الت���ي.يتلوها.معظ���م.الخطباء.في.

نهاية.خطبة.الجمعة.تتضمن.مبادئ.أساسية.ورسائل.عالمية.حيث.يقول.اهلل.
َفْحَشاءِ 

ْ
ُقْرَب َويَْنَه َعِن ال

ْ
َعْدِل َواإِلْحَسيياِن َوإِيَتاءِ ِذي ال

ْ
ُمُر بِال

ْ
تعالى:.﴿إِنَّ اهلَل يَأ

ُروَن﴾.)ُسوَرُة.النَّْحِل:.90/16(
َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
ْغِ يَِعُظُكْم ل

َ ِر َوالْ
َ
ُمْنك

ْ
َوال

وق���د.أمر.خامس.الخلفاء.الراش���دين."عمر.بن.عب���د.العزيز".بتالوة.هذه.

اآلي���ة.ف���ي.ختام.خطبة.الجمعة.ألول.مرة.في.تاريخ.اإلس���الم.وذلك.بغرض.

الحيلولة.دون.س���باب.أهل.البيت.الذي.كان.منتش���ًرا.في.عهد.األمويين.حتى.

أيام.توليه.منصب.الخالفة،.وال.تزال.هذه.العادة.الحميدة.مستمرة.في.بعض.

العواصم.اإلس���المية.حتى.اآلن،.وأما.اختيار.الخليفة.لهذه.اآلية.فيستند.إلى.

س���ببين.رئيسيين؛.أحدهما:.اش���تمال.اآلية.على.رسائل.عالمية.وثانيهما:.هو.

تشديدها.في.قوله.تعالى."ذوي.القربى".إشارة.إلى.أهل.بيت.النبوة،.وبطبيعة.

الحال.يمكن.أن.نفهم.من.مصطلح."ذوي.القربى".في.هذا.المقام.حق.أهل.

البيت.علينا،.إال.أن.اآلية.تش���تمل.أيًضا.على.المس���ؤوليات.التي.يحملها.كل.
صاحب.نفوذ.ومال.إزاء.ذوي.قرابته.القريب.منهم.والبعيد.

هن���اك.نقطة.أخرى.يج���ب.أال.نغفل.عنها.أال.وهي.أن.اهلل.تعالى.قد.ذكر.

في.اآلية."العدل.واإلحسان".قبل."إيتاء.ذوي.القربى"،.وهذا.يعني.أنه.يجب.

عل���ى.المس���لم.أال.يحيد.عن.الع���دل.بينما.يراعي.حق.أقارب���ه.وأن.يقدم.لهم.

الدعم.المادي.والمعنوي.دون.المن.عليهم.وإيذائهم.وجرح.مشاعرهم،.وال.

ش���ك.أنه.ليس.من.العدل.أيًضا.أن.يعيَّن.ش���خص.في.منصب.وهو.ليس.أهل.
له.بدعوى.أنه.من.ذوي.القربى..
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إن."الواسطة.والمحسوبية".في.حق.األقارب.ليست.إحساًنا.لهم.بل.هي.

إس���اءة.في.حقهم،.وال.ش���ك.إذا.انتش���رت.هذه.العادة.في.المجتمع.سيؤدي.
ذلك.إلى.ظهور.ما.يسمى.ب�"محاباة.األقارب".في.إدارة.الدولة.

كذل���ك.ف���إن.تفضيل.األق���ارب.وذوي.األرحام.على.أصح���اب.الكفاءة.

والخب���رة.س���واء.في.الوظائ���ف.الحكومية.وإدارة.الدول���ة.أو.القطاع.الخاص.
يؤدي.إلى.أضرار.من.جوانب.عدة.نذكر.منها:

:.إن.تنصي���ب.رج���ل.ف���ي.مقام.ليس.أهاًل.له.مثل���ه.كمثل.رجل.يقود. أوالاً

سيارة.دون.رخصة.قيادة؛.فيتسبب.في.وقوع.حوادث.ال.محالة.ويبلغ.ضرره.
الصالح.العام.

ثانياًا: إن.التوسط.لشخص.غير.مؤهل.وعديم.الكفاءة.يعّد.إثما.ألن.ذلك.

س���يضر.بالصالح.العام.وفي.الوقت.نفسه.س���يكون.ظلًما.ألصحاب.الكفاءة.
واغتصاًبا.لحقهم.

ثالثاًا: إن.إسناد.مهمة.القيام.بإحدى.الوظائف.إلى.شخص.عديم.الكفاءة.

والخبرة.ال.يصب.في.صالحه.حيث.إنه.يتولى.وظيفة.لم.يكن.يستحقها.في.
األصل.

وباختصار،.فإن.انتشار.مفهوم."المحسوبية.ومحاباة.األقارب".سواء.في.

المؤسسات.الحكومية.أو.القطاع.الخاص.يؤدي.إلى.عرقلة.األعمال.وعدم.

توخيه���ا.الع���دل.والقرارات.العقالنية،.فهناك.ف���رق.بين.رعاية.األقارب.وبين.

إسناد.األمر.إلى.غير.أهله،.وقد.لعبت.هذه.المسألة.دوًرا.محوريًّا.في.ظهور.

تيارين.كبيرين.في.المجتمع.اإلس���المي،.ولنلقي.الضوء.على.هذه.المس���ألة.

الهام���ة.عب���ر.تأمل.هذه.اآلي���ة.الكريمة.التي.وردت.في.س���ورة.األنفال.حيث.
َُسييُه َولِلرَُّسوِل َوِلِي  ُ

نَّ لِلِ خ
َ
أ
َ
ٍء ف نََّما َغنِْمُتْم ِمْن َشْ

َ
ُموا أ

َ
يقول.اهلل.تعالى:.﴿َواْعل

بِيِل...﴾.)ُسوَرُة.األَْنَفاِل:.41/8( َمَساكِِن َوابِْن السَّ
ْ
ََتاَم َوال ُقْرَب َوالْ

ْ
ال
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..إن.ذوي.القرب���ى.المذكوري���ن.ف���ي.ه���ذه.اآلي���ة.ه���م.أهل.بي���ت.النبي

وأقاربه.المقربون،.وقد.ذهب.بعض.علماء.اإلسالم.إلى.أن.المنحدرين.من.

بن���ي.هاش���م.وبني.عبد.المطلب.يدخلون.كذل���ك.ضمن.هذه.الفئة.المذكورة.

في.اآلية.في.حين.أن.علماء.اإلس���الم.اتفقوا.على.أن.المش���ركين.من.أقارب.

النب���ي..كأب���ي.لهب.ال.يدخلون.ضمن.هذه.الفئة،.وكان.النبي..يخصص.

ج���زًءا.م���ن.الغنائم.قدر.م���ا.يكفي.لتلبي���ة.احتياجات.أقارب���ه.المقربين.طوال.

م.إلى.الفقراء.منه���م.لكونهم."فقراء. حيات���ه.الش���ريفة،.وه���ذا.الجزء.كان.يق���دَّ

م.إل���ى.األغني���اء.منهم،.وكان.زي���ن.العابدين.بن.علي. ومحتاجي���ن"،.وال.يق���دَّ

.)ت:.740م(،.أحد.أحفاد.النبي.األطهار.يقول:."ليس.من.حقنا.أن.نبني.

القص���ور.ونمتطي.الخيول.م���ن.أموال.الُخمس"،.إش���ارة.إلى.خمس.الغنائم.

المذكور.في.اآلية،.وأما.اإلمام.أبو.حنيفة.فقد.ذهب.إلى.أن.نصيب.هذه.الفئة.
..سقط.أو.ألغي.بوفاة.النبي

وق���د.ظهرت.خالفات.بين.علماء.المس���لمين.بش���أن.هذه.المس���ألة.بعد.

رحي���ل.النب���ي..إلى.الرفيق.األعلى،.وعلى.س���بيل.المثال.فقد.ظهر.خالف.

بين.خليفة.المس���لمين.أبي.بكر..وس���يدتنا.فاطمة..حيث.طلبت.السيدة.

.،.أن.تخصص.لها.أرض."فدك".باس���مها.كميراث.من.والدها..فاطم���ة

إال.أن.الخليفة.أبا.بكر.الصديق..رفض.هذا.الطلب.بدعوى.أن.األنبياء.ال.

ثون.شيًئا.وإن.ما.يتركونه.من.األموال.يكون.في.حكم."الصدقة"،.وعلى. يُوّرِ

هذا.فقد.حكم.الخليفة.أن.السيدة.فاطمة.وأبناءها.يمكنهم.االنتفاع.من.هذه.
األرض.دون.امتالكها)20(.

وبالرغ���م.م���ن.وض���ع.الحك���م.على.ه���ذا.األس���اس.فقد.ش���هد.التاريخ.

تخصي���ص.م���وارد.مختلف���ة.م���ن.الميزاني���ة.العام���ة.للدول���ة.وتقدي���م.الهدايا.
.انظر:.صحيح البخاري،.المغازي،.14. )20(
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والعطايا.إلى.أفراد.أهل.البيت.من.ذرية.سيدنا.الحسن.أو.الحسين.الملقبين.

ب�"األش���راف".،.كما.حافظ.س���الطين.الدولة.العثمانية.حتى.آخر.مراحلها.

على.هذا.التعامل.حتى.إنهم.وسعوا.نطاق.هذه.المساعدات.والعطايا.حيث.

وزع���وا.المخصص���ات.بش���كل.منتظم.على.س���كان.مكة.المكرم���ة.والمدينة.

المن���ورة.وفق���راء.الحرمي���ن.الش���ريفين.وذل���ك.عبر.إرس���ال.قافل���ة.المحمل.

الش���ريف)21(.التي.حملت.األموال.إلى.س���كان.هذه.البلدان،.وقد.اس���تمرت.
هذه.العادات.عدة.فترات.في.التاريخ.العثماني.

وأم���ا.علم���اء.الش���يعة.فيرون.ض���رورة.تخصي���ص.الخمس.م���ن.جميع.

الكس���ب.وإي���رادات.الدول���ة.فضاًل.ع���ن.الغنائم.التي.حصل���ت.عليها.الدولة.

لألئمة.االثنا.عش���ر.المنحدرين.من.نس���ل.النبي..وبعد.انقطاع.هذا.النس���ل.

يجب.تخصيص.هذه.األموال.لمن.يُلقب.ب�"آية.اهلل".باعتبارهم.وكالء.عنهم.

في.وضع.األحكام.واالجتهاد.في.الفقه.اإلسالمي،.وقد.استمر.العمل.بهذا.

الحكم.منذ.فترة.الركود.التي.مرت.بها.األس���رتان."الصفوية".و"القاتش���ارية".

خ���الل.المرحل���ة.االنتقالية.في.إي���ران.إلى.اليوم،.وقد.أفض���ى.هذا.األمر.إلى.

س���يطرة.رج���ال.الدي���ن.عل���ى.م���وارد.مالي���ة.ضخم���ة.ومزاولتهم.ألنش���طتهم.

بش���كل.مس���تقل.عن.الس���لطة.السياس���ية،.وفي.الق���رن.الماضي.ق���د.أقر."آية.

اهلل.البروج���ردي".وهو.ش���يخ."آية.اهلل.الخميني".بجم���ع.أموال.الخمس.في.

مؤسس���ة.معينة.وتوزيعها.على.أش���خاص.معينين.من.خالل.تلك.المؤسسة،.

ونستخلص.من.ذلك.كله.أنه.يجب.على.المسلم.أن.يراعي.حقوق.ومصالح.

أقاربه.ومساعدتهم.ماديًّا.إذا.كانوا.في.حاجة.إلى.المال.بقدر.اإلمكان،.ولكن.

هذه.الرعاية.والمساعدة.ال.تعني.التوسط.لصالحهم.من.أجل.وصولهم.إلى.
.ولمزيد.من.المعلومات.حول.هذه.القوافل.التي.سميت.بالمحمل.الشريف.يمكنكم.الرجوع.إلى.كتاب."المحمل. )21(

الشريف.ورحلته.إلى.الحرمين.الشريفين".الذي.طبعته.دار.النيل.للنشر.والتوزيع..)النشر(
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وظائف.معينة.وهم.ليس���وا.أهاًل.لهذه.الوظيفة.وليس���ت.لديهم.كفاءة.الزمة.
ليستحقوا.تولي.هذه.الوظيفة.

وأم���ا.األم���ر.اآلخر.الذي.نس���تخلصه.مما.س���بق.أن.المقص���ود.من.كلمة.

"ذوي.القرب���ى".ال���واردة.في.اآلية.الس���ابقة.هم.أهل.بي���ت.النبي.،.وقد.أمر.

اهلل.تعال���ى.ف���ي.ه���ذه.اآلية.تخصيص.جزء.من.بيت.مال.المس���لمين.لهم،.إال.

أن.اإلم���ام.أب���ا.حنيف���ة.كما.ذكرنا.آنًفا.قد.ذهب.إلى.أن.هذا.الحكم.قد.نس���خ.

بعد.وفاة.النبي.،.وبناء.على.ذلك.الحكم؛.إذا.أراد.أحد.أن.يس���اعد.أقاربه.

الفق���راء.ال.يج���وز.له.أن.يصرف.المال.من.ميزاني���ة.الدولة.بل.يجب.عليه.أن.
يتبرع.عليهم.من.ماله.الخاص.

وال.ش���ك.أن.أب���رز.العوام���ل.الت���ي.تفضي.إل���ى.تدهور.النظ���ام.اإلداري.

والسياس���ي.واالجتماعي.بالدولة.هي.تش���كيل.نظام.في.الدولة.يس���تند.على.
صالت.القرابة.والمواطنة.والعالقات.العرقية.والمذهبية.والحزبية.

وإذا.تأملنا.في.هذه.المسألة.على.المستوى.الفردي.والعائلي.سنجد.أن.

األقارب.هم.س���بب.اختبار.وفتنة.ألصحاب.القوة.والس���لطة.على.أساس.أن.

حبه���م.يمث���ل.ضعًفا.فطريًّا.لدى.أي.إنس���ان،.وقليل.أولئك.الذين.نجحوا.في.

هذا.االختبار.ولم.يستسلموا.للضعف.الفطري.لديهم،.وأما.إذا.وسعنا.نطاق.

التأمل.على.المستوى.اإلداري.فإن.محاباة.األقارب.التي.تستند.في.األساس.

إلى.العصبية.تتحول.بمرور.الزمن.إلى.وسيلة.إلقامة.سلطة.قمعية.تخدم.أمن.
السلطة.وإدامتها.

إن.مس���ألة."محاباة.األقارب".أو."محس���وبية.األقارب".التي.يُطلق.عليها.

ف���ي.الغرب."نيبوتيزم.)Nepotizm(".هي.من.أكبر.المش���اكل.االجتماعية.التي.

نواجهه���ا.ف���ي.اآلون���ة.األخيرة.في.تركي���ا،.وكان.البابوات.ف���ي.عصر.النهضة.

يعّينون.أبناء.إخوتهم.)Nepos( في.أعلى.المراتب.الوظيفية،.ومن.هنا.اش���تق.
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مصطل���ح."نيبوتي���زم".في.الغ���رب.الذي.يأت���ي.بمعنى."المحس���وبية"،.وهذه.

المش���كلة.نصادفها.بشكل.أكثر.في.البلدان.التي.تحكمها.السلطات.الوراثية.

وحت���ى.الدول���ة.العثمانية.قد.عانت.من.هذه.المش���كلة.في.فت���رات.معينة.من.
تاريخها.العريق.

إن.انج���ذاب.اإلنس���ان.تج���اه.أقاربه.أمر.فطري،.ورعايتهم.والس���عي.من.

أجل.مس���اعدتهم.كذلك.أمر.محم���ود،.ولكن.ما.نتحدث.عنه.هنا.هو.تحول.
هذا.الحب.لألقارب.إلى.محاباتهم.على.حساب.غيرهم.من.الناس.

وكان���ت.أول.ح���رب.أهلية.كبيرة.وصراع.داٍم.على.الس���لطة.في.التاريخ.

.،.اإلس���المي.ق���د.وقع���ت.في.النص���ف.الثاني.م���ن.عهد.عثمان.ب���ن.عفان

حيث.كانت.رغبة.بني.أمية.في.تأسيس.منظومة.قائمة.على.محاباة.األقارب.

وإبع���اد.القبائ���ل.األخرى.والب���دو.القادمين.من.البادية.عن.الس���لطة؛.تعد.من.

أهم.األسباب.التي.أدت.لظهور.ذلك.الصراع.الدموي.في.العالم.اإلسالمي.

آن���ذاك،.ومن.أجل.فهم.األس���باب.المفضية.إلى.ه���ذا.الصراع.علينا.أن.نلقي.

نظرة.سريعة.على.الوضع.االجتماعي.وقتذاك،.فقد.جرت.هجرتان.كبيرتان.

..ف���ي.تل���ك.الفترة،.األولى.كانت.في.الس���نوات.التي.أعقب���ت.هجرة.النبي

الت���ي.وقعت.في.ع���ام.)622م(.حيث.وفدت.القبائ���ل.العربية.المجاورة.إلى.

المدينة.واس���تقروا.فيها.بتش���جيع.من.النبي.،.وأم���ا.الهجرة.الثانية.فكانت.

في.عهد.سيدنا.عمر.بن.الخطاب..عندما.حث.المسلمين.البدو.المتشتتين.

في.ش���به.الجزيرة.العربية.على.الهجرة.إلى.المدينة.المنورة.وأماكن.العمران.

األخ���رى.ليس���كنوها.ويقطن���وا.فيها،.غي���ر.أن.المعاناة.الت���ي.واجهتها.القبائل.

البدوي���ة.عن���د.تخليهم.عن.عاداتهم.وتقاليدهم.الس���ابقة،.واس���تيالء.بني.أمية.

على.مناصب.الدولة.عبر.نظام.يتبنى.محاباة.األقارب.قد.أديا.إلى.استقطاب.

فئ���ات.المجتم���ع.وتصنيفه���م.ومن.ثم.ظه���ور.صراع.داخلي.بي���ن.أبناء.هذه.



135 [المحسوبية.ومحاباة.األقارب.] ----------------------------------------------------  

المدن،.كما.أن.من.أهم.العوامل.التي.أدت.إلى.ظهور.الشيعة.والخوارج.في.

العالم.اإلس���المي.هي.تلك.السياس���ات.التي.تس���تند.إلى.محاباة.األقارب.أو.
المحسوبية.والتي.كان.يتبناها.بنو.أمية.في.إدارة.الدولة.

وأعتقد.أن.هناك.وجه.شبه.كبير.بين.تلك.الفترة.التي.ذكرناها.آنفا.والفترة.

الت���ي.نعيش���ها.في.تركي���ا،.حيث.تجرى.في.بالدنا.منذ.ع���ام.)1950م(.هجرة.

كبي���رة.من.القرى.ومراك���ز.التجمع.الصغرى.إلى.المدن.الكبرى،.والس���بيل.

الوحي���د.لت���واؤم.هؤالء.الس���كان.مع.النظ���ام.القائم.في.المدين���ة.هو.توزيع.

الثروات.وتقس���يمها.بش���كل.عادل،.والمقص���ود.بالعدل.هنا.مراع���اة.العدالة.

اإلجتماعي���ة.عن���د.توزي���ع.الم���وارد.البش���رية.والمادية.في.كاف���ة.المجاالت.

االجتماعي���ة.والقضائية.واالقتصادية.واعتب���ار.الكفاءة.والخبرة.عند.توظيف.

الن���اس.في.المناص���ب.وتقديم.الخدم���ات.مع.مراعاة.متطلب���ات.المجتمع.
والتخطيط.السكاني..

وأعتق���د.أن.الس���بب.الرئيس.للش���رخ.االجتماعي.العميق.الذي.نعيش���ه.

الي���وم.في.تركيا.ه���و.إهمال.الحزب.الحاكم.لمبدأ.العدالة.أثناء.مس���يرته.في.

طري���ق.التنمي���ة،.وعدم.تأسيس���ه.العدالة.بين.المتدينين.وغيرهم.من.ش���رائح.
المجتمع.التركي.من.العلمانيين.والعلويين.واألكراد.وغير.المسلمين.

لكنني.أرى.أنه.ليس.من.قبيل.اإلنصاف.تحميل.حزب.العدالة.والتنمية.

وح���ده.مس���ؤولية.عدم.إقام���ة.العدل.ف���ي.البالد،.فق���د.علمتن���ا.التجربة.التي.

عش���ناها.مع.الحزب.الحاكم.خالل.فترة.زمنية.تتجاوز.ثالثة.عش���ر.عاًما.أن.

الحركات.اإلس���المية.ف���ي.تركيا.لم.تكن.متمتع���ة.بالمعلومات.والتحليالت.

السليمة.والصحيحة.حول.السياسة.والدولة.ولم.تهتم.جيًدا.بمفهوم.العدالة.

التي.جاء.بها.اإلسالم.طوال.نضالها.الذي.استمر.قرًنا.من.الزمان،.كما.تبين.

لن���ا.خالل.ه���ذه.التجربة.أن.زعماء.الحزب.الحاكم.الذين.وصلوا.إلى.س���دة.
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الحكم.بتأييد.من.كافة.الحركات.اإلسالمية.في.تركيا.تقريًبا.والذين.يصفون.

أنفس���هم.بأنهم.من.المتدينين.والمحافظين.غير.راضين.عن.إش���راك.غيرهم.

في.الس���لطة،.ويس���عون.الس���تغالل.الس���لطة.ومواردها.لصالحهم.ولصالح.

المقربي���ن.منهم،.مغتصبين.حقوق.اآلخرين.بدون.وجه.حق.كما.فعل.بعض.
أسالفهم.في.الماضي...

إن.المحس���وبية.ومحاب���اة.األق���ارب.تظه���ر.ف���ي.المجتمع.حي���ن.تغيب.

العدال���ة...واألق���ارب.نوع���ان:.ذوو.األرحام.وذوو.القرب���ى،.والمحاباة.التي.

أقصدها.هي.التي.تش���مل.كال.النوعين.من.األقارب.باإلضافة.إلى.الموالين.

من.اإلعالميين.وغيرهم،.وهذا.النوع.من.المحاباة.والمحسوبية.تتشكل.من.

األس���رة.في.الدرجة.األولى،.والثاني���ة.ذوو.القربى،.والثالثة.الوحدة.القومية،.

والرابعة.األهالي.من.نفس.المدينة،.والخامس���ة.أهالي.المنطقة،.وأما.الفريق.

الموال���ي.للس���لطة.فهم.الذين.يحتل���ون.الدرجة.األخيرة.من.هذه.السلس���لة،.

ومع.أن.نظام.المحسوبية.ومحاباة.األقارب.وسيلة.لتقاسم.الثروات.بطريقة.
غير.عادلة.إال.أنها.تعتبر.وسيلة.جيدة.لضمان.البقاء.في.السلطة.



جريمة الَكسب غير المشروع

30.يناير/كانون.الثاني.)2014م(

إن.اآلي���ة.188.م���ن.س���ورة.البقرة.واآلي���ة.42.من.س���ورة.المائدة.تلقيان.

الضوء.على.مس���ألتي.الفس���اد.والرشوة،.وفي.الس���طور.القادمة.سنتناول.بعد.
عون.اهلل.تعالى.اآلية.188.من.سورة.البقرة.حيث.يقول.اهلل.تعالى:

ِريًقا 
َ
وا ف

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِم ِلَأ ُكَّ  الْ

َ
ييوا بَِها إِل

ُ
َاِطِل َوتُْدل

ْ
ُكْم بَيَْنُكْم بِال

َ
ْمَوال

َ
ييوا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
﴿َوالَ تَأ

ُموَن﴾.)ُسوَرُة.الَبَقَرِة:.188/2(.
َ
ْنُتْم َتْعل

َ
ِم وَأ

ْ
ْمَواِل انلَّاِس بِاإِلث

َ
ِمْن أ

إن.كلم���ة."الباط���ل".ال���واردة.في.اآلية.تطل���ق.بمعنى.الفاس���د.والضائع.

وال���ذي.يس���قط.حكم���ه.ولم.يترت���ب.عليه.األث���ر.المطلوب.من���ه،.وأما.كلمة.

"اإلدالء".فتطل���ق.عل���ى.إرس���ال.الدلو.وإلقائ���ه.في.البئر،.كم���ا.أطلق.البعض.

الرشوة.على.الدلو.أو.الحبل،.ويقول.ابن.سيده.عند.شرحه.كلمة."اإلدالء"،.

"وإنما.حملناه.على.الدلو.ألنه.يوصل.به.إلى.الماء.كما.يوصل.بالرشوة.إلى.
ما.يطلب.من.األشياء".

وال.شك.في.أن.ورود.هذه.اآلية.ضمن.اآليات.التي.تبين.أحكام.الصيام.

من.سورة.البقرة.أمر.ذو.مغزى.عميق،.ففي.الوقت.الذي.يمتنع.فيه.المسلم.

ع���ن.تن���اول.الطعام.الذي.اكتس���به.بالمال.الحالل.وبالطرق.المش���روعة.وهو.

صائم.فكيف.له.أن.يفكر.في.أكل.أموال.اكتسبت.بطرق.غير.شرعية.أو.حتى.
حقوق.اآلخرين.وثرواتهم؟!
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إن.ت���داول.العمالت.والتعامالت.المالية.وتوزيع.األموال.تعد.من.أهم.
األمور.في.الحياة.االجتماعية.

كذل���ك.إن.الحي���اة.االجتماعية.ال.يمكن.أن.تخلو.من.التعامالت.المالية.

وتوزيع.الخدمات.بين.أبناء.المجتمع،.فانتقال.هذه.األموال.والثروات.بين.

أبن���اء.المجتمع.يعتبر.من.أهم.أس���باب.الث���راء.لدى.فئة.معينة.من.المجتمع،.

والتج���ارة.كذل���ك.تع���د.من.ضمن.الوس���ائل.التي.من.ش���أنها.الحصول.على.

الم���ال.بالمبادل���ة.بهدف.الرب���ح،.غير.أن.هذه.العملية.يج���ب.أن.تعتمد.على.

أس���اس.مح���دد.وإطار.مش���روع،.فَمن.يأخذ.البضاعة.من.م���كان.وينقلها.إلى.

م���كان.آخ���ر.يؤدي.خدم���ة.مهمة.بي���ن.المنت���ج.والمس���تهلك،.وبالتالي.فمن.

الطبيع���ي.أن.يضيف.هذا.الناقل.مبلًغا.من.المال.كربح.على.س���عر.البضاعة،.

كم���ا.أن.دف���ع.أجر.مقاب���ل.هذه.الخدم���ة.أو.الجهد.المب���ذول.أمر.ضروري،.

ولك���ن.هناك.طريق.آخر.لكس���ب.المال.والذي.أش���ارت.إلي���ه.اآلية.الكريمة.

التي.ذكرناها.في.مطلع.حديثنا.بكلمة."الباطل".والتي.نؤولها.بالرشوة.وهي.
عبارة.عن.تداول.األموال.بطرق.غير.مشروعة.ومخالفة.للشرع.

إن.تب���ادل.األموال.من.خالل.الطرق.غير.المش���روعة.يعتبر.مكس���ًبا.غير.

مش���روع،.وهناك.أنواع.من.هذا.الكس���ب.غير.المشروع.كالسرقة،.واالبتزاز،.

والفس���اد.والرش���وة،.واالخت���الس،.والرب���ا،.والميس���ر،.والس���وق.الس���وداء،.

واس���تغالل.الس���لطة.للمصال���ح.الش���خصية،.والغش،.والخداع،.والوس���اطة.
والمحسوبية،.والمحاباة.وخيانة.األمانة.وما.إلى.ذلك...

ِم...﴾.ال���واردة.في.اآلية.الكريمة.فتعني. ُكَّ  الْ
َ

وا بَِها إِل
ُ
أم���ا.عب���ارة.﴿...َوتُْدل

الحصول.على.الكس���ب.غير.المش���روع.من.خالل.وس���اطة.أصحاب.النفوذ.

والمناص���ب.العالي���ة.ف���ي.الدول���ة،.وه���ذه.العملي���ة.تج���رى.عل���ى.صورتين؛.

إحداهما:.تقديم.رشاوى.إلى.المسؤولين.من.أجل.مصادرة.أموال.اآلخرين.
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أو.نهب.المصادر.العامة.للدولة،.وثانيهما:.تقديم.مال.أو.متاع.أو.بضاعة.إلى.

المسؤولين.لتسهيل.عملية.الحصول.على.خدمة.معينة،.ومن.المقاصد.التي.

ترمي.إليها.اآلية.الكريمة.هي.منع.الشخص.من.أن.يدلي.بماله.إلى.الحكام.

والح���ث.على.الدفاع.عن.الحقوق.الت���ي.حددها.القانون.من.أجل.الحصول.

على.المصالح.الشخصية.المشروعة،.ومكافحة.الرشوة.إن.كانت.تعامالت.

الدولة.تجرى.بهذه.العملية.غير.الش���رعية،.كما.أن.تحريم.استغالل.القوانين.

والجهاز.القضائي.لصالح.ش���خص.دون.وجه.حق،.وتقديم.الرش���اوى.إلى.

الحكام.والمسؤولين.لهذا.الغرض.ليعتبر.من.أهم.المقاصد.التي.ترمي.إليها.
اآلية.الكريمة.

وقد.يبدو.استغالل.المحاكم.والقوانين.والقضاة.توافًقا.مع.القانون.من.

الناحي���ة.الش���كلية.والصورية،.غير.أن.هذا.ال.يعن���ي.أن.األعمال.التي.تجري.

ف���ي.ه���ذا.اإلطار.تتواءم.مع.روح.القان���ون.أو.أن.العدالة.قد.أخذت.مجراها.

..أو.أن.صاحب.الحق.قد.اس���ترد.حقه،.وفي.هذا.الصدد.يقول.أبو.هريرة
في.حديثه.الذي.رواه.عن.رس���ول.اهلل.:."لعن اهلل الراش���ي والمرتش���ي في 

الحكم")22(.

وكلم���ة."الح���كام".ال���واردة.ف���ي.اآلية.الكريم���ة.والتي.تنهى.ع���ن.تقديم.

الرش���اوى.إليهم.ال.تنحصر.على.الحكام.فحس���ب.بل.تش���مل.كذلك.جميع.

اإلداريي���ن.وأصح���اب.الق���رارات.والمناصب.في.الس���لطة،.وعل���ى.هذا.فإنه.

يح���رم.على.جميع.أصحاب.المناصب.والق���رارات.أن.يقبلوا.الهدايا.مقابل.

إنج���از.عم���ل.معي���ن،.ذلك.أن.أح���ًدا.ال.تأتي���ه.الهدايا.وهو.جال���س.في.بيته،.

.."ْتِبيَّة والرسول..قد.غضب.غضًبا.شديًدا.عندما.قِبل.الصحابي."ابن.اللُّ

هداي���ا.منحت.له.بينما.كان.مكلًفا.م���ن.ِقبل.النبي..بتحصيل.أموال.الزكاة،.
.سنن الترمذي،.األحكام،.9. )22(
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ِه، َفَيْنظَُر يُْه���َدى َلُه أَْم الَ؟  وق���ال.:."َفَه���الَّ َجَلَس ِفي َبْي���ِت أَِبيِه أَْو َبْي���ِت أُّمِ
َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه الَ َيْأُخُذ أََحٌد ِمْنُه َشْيئاًا ِإالَّ َجاَء ِبِه َيْوَم الِقَياَمِة َيْحِمُلُه َعَلى 

ا َلُه ُرَغاٌء، أَْو َبَقَرةاً َلَها ُخَواٌر، أَْو َشاةاً َتْبَعُر")23(.. َرَقَبِتِه، ِإْن َكاَن َبِعيراً

وف���ي.رواي���ة.أب���ي.أمامة..يقول.النبي.:."َمْن َش���َفَع أِلَِخيِه ِبَش���َفاَعٍة، 
َبا")24(. ا ِمْن أَْبَواِب الّرِ َفأَْهَدى َلُه َهِديَّةاً َعَلْيَها َفَقِبَلَها، َفَقْد أََتى َباباًا َعِظيماً

.صحيح البخاري،.الهبة،.15. )23(
.سنن أبي داود،.البيوع،.82. )24(



تَبرِئَة النَّْفس

27.فبراير/شباط.)2014م(

ُم بَِمِن اتَّق﴾.
َ
ْعل

َ
ْنُفَسُكْم ُهَو أ

َ
وا أ

ُّ
الَ تَُزك

َ
قال.اهلل.تعالى.في.كتابه.الكريم.﴿ف

)ُسوَرُة.النَّْجِم:.32/53.(.

ال.ش���ك.أن.اهلل..يعلم.خائنة.األعين.وما.تخفي.الصدور،.فاإلنس���ان.

مهم���ا.حاول.تبرئة.نفس���ه،.فإن.اهلل.يعلم.ما.ف���ي.داخله.وما.اقترفه.من.ذنوب،.
يعلم.كذلك.ما.يجول.في.ذهنه.وَخَلده.

غريبٌة.هي.نفس.اإلنس���ان.إذ.تزين.له.كل.ش���ئ،.فيستِبيح.كل.ما.يحلو.له.

من.عمل.وإن.كان.محرًما.على.اآلخرين،.واألغرب.أنه.يحاول.ش���رح.ذلك.

بعقلية.يراها.صحيحة.لش���رعنة.أفعاله،.ولكن.مهما.أقنع.الش���خُص.نفس���ه،.

قه،.فإن. ومهما.حاول.تبرئة.ذاته.أمام.الناس،.حتى.إذا.جعل.العالَم.كله.يصّدِ

هناك.َمن.يعلم.خبايا.ذلك.اإلنس���ان،.ويعلم.نياته.وخفاياه،.أال.وهو.اهلل.رب.
العالمين.

بهة،.وكان.هو.بريًئا. ض.اإلنسان.التَِّهاٍم.ووقع.تحت.الظّن.أو.الشُّ إذا.َتعرَّ

منها.بالفعِل؛.ينبغي.له.أن.يتعامل.مع.تلك.االدعاءات.برحابة.صدٍر.ويرضى.
بالتحقيقات.والقانون.والمحاكمة.إلى.أن.تثُبَت.براءتُه.
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وال.ش���ك.أن.أفظع.حالة.لإلنس���ان.في.ميدان.الحشر.أن.تضاف.سّيِئات.

اآلَخرين.إلى.ميزان.أعماله،.وإْن.كان.قد.أنقذ.نفس���ه.من.الحس���اب.في.هذه.
الدنيا.الفانية،.فلن.تُعَطى.له.هذه.الفرصة.يوم.الحساب.األكبر.

.ومن.المسلم.به.أنه.يمكن.أن.يتعّرض.أناس.-ال.سيما.ذوي.المناصب.

���ر.خصوُمهم. العلي���ا.ف���ي.الدول���ة-.الفت���راءات.وتَُه���م،.ولي���س.ببعي���د.أن.يُدبِّ

السياس���يُّون.مؤام���رات.لإلطاح���ة.به���م،.وال.ننس���ى.أن.الغاي���ة.العظم���ى.من.

االفتراء.هي.تْرُك.عالمٍة.س���وداَء.على.جبين.الخصم،.كما.يهدف.االفتراء.أو.

االتهام.الكاذب.إلى.خلق.عالمات.اس���تفهام.حول.ش���خصية.المفترى.عليه.

���ر.أذهان.الن���اس،.لذلك.فالواجب.على.المرء.الذي.يتعرض.لمثل.هذه. لتعّكِ
التهم.هو.السعي.لتبرئة.نفسه.من.خالل.الطرق.المشروعة.والمعتَرف.بها.

والنب���ي..ال���ذي.ه���و.ق���دوة.حس���نة.لن���ا.ف���ي.جمي���ع.أمورن���ا.الدنيوية.

واألخروية.يرشدنا.كذلك.في.هذه.المسألة.بتعامله.الحكيم.في.حادثة.اإلفك.

التي.تعرضت.لها.س���يدتنا.أم.المؤمنين.عائش���ة.،.وخالصة.الحادثة.عندما.

كان.المؤمنون.في.طريق.العودة.من.إحدى.الغزوات.تأخرت.سيدتنا.عائشة.

ْك���ب،.مكث���ت.مكانها.تنتظر.أن.يع���ودوا.إليها،.وف���ي.هذه.األثناء. .ع���ن.الرَّ

م���ر.بها.أحد.أفاض���ل.أصحاب.النبي.،.فحملها.عل���ى.بعيره.وأوصلها.إلى.

المدينة،.فاستغل.المنافقون.هذا.الحادث.ونسجوا.حوله.اإلشاعات.الباطلة،.

وأوقع���وا.ف���ي.الكالم.معهم.رجااًل.من.المس���لمين...فاتُِّهَم���ت.إثَر.ذلك.إفًكا.

.المؤمنين.عائش���ة.،.وال.ش���ك.أن.النبي..كان.يثق.الثقة.التامة. وبهتاًنا.أمُّ

عاء.يعّكِر.أذهان.الن���اس،.ولذا.كان.ال.بد.من. بزوجت���ه،.ولك���ن.راح.ه���ذا.االّدِ

إظه���ار.الحقيقة،.والس���ؤال.ال���ذي.يتبادر.إل���ى.الذهن.هنا.أَوَلم.يكن.بوس���ع.

.وعلى. الرسول..كرئيس.دولة.أن.يقول.هذا.بهتان.عظيم.وجرم.جسيم.عَليَّ
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أهلي.ويُنهي.األمر؟.بلى؛.لكنه.لم.يفعل.ذلك،.بل.راح.ينتظر.الوحي.من.اهلل.

.لتبرئ���ة.زوجت���ه.من.هذه.الطعنة،.وقد.عانى.كثيًرا.خالل.هذه.الفترة….ثم.

ئًا.س���يدتنا.عائش���ة..في.س���ورة.النور.من. نزل.الوحي.من.اهلل.موضًحا.ومبّرِ
اآلية:11.إلى20.

إن.مهمة."المؤسسة.القضائية".هي.إصدار.الحكم...والحاكم.)القاضي(،.

والمحكم���ة،.والمحاكم���ة،.كلم���ات.كلها.م���ن.جذر.واحد،.كم���ا.أن.العدالة.

���س.بالحكم.الصحيح،.وإن.الحكم.الذي.يس���عى.إلى.تأس���يس.العدالة،. تؤسَّ

ضم���ان.إلع���ادة.الح���ّق.لصاح���ب.الح���ّق،.إذن؛.حيادي���ة.الحاك���م.)القاضي(.

والمحكمة.واستقالليتهما.واجب.لتأسيس.الحكم.الصحيح،.ولكن.إذا.كان.

المش���تَبه.به.هو.الذي.يعّيِن.حاكمه.)القاضي(،.وثبتت.براءة.هذا.المش���تَبه.به.

بقرار.حاكمه.)قاضيه(،.أال.يبقى.في.نظر.الناس.هذا.الش���خص."مش���تَبًها.به".
إلى.يوم.يُبعثون؟

ال.بد.هنا.من.التنويه.بأن.كل.فعل.إجرامي.لم.يُحاَسب.عليه.صاحبه.في.

هذه.الدنيا،.سُيحاَسب.عليه.حتًما.في.اآلخرة.أضعاًفا.مضاعفة،.وإن.رسولنا.

الكري���م..ه���و.المثل.األعلى.لنا.في.هذا.الش���أن،.إذ.ج���اء.في.الطبقات.عن.

ا.اش���تد.عليه.المرض.خرج.إلى.الناس.وَيٌد. عبد.اهلل.بن.س���عد.،.أنه..َلمَّ

.بن.أبي.طالب.،.وعندما. عل���ى.الفضل.بن.العباس.وَي���ٌد.أخرى.على.عِلّيِ

ن. وصل.إلى.المسجد.اعتلى.المنبر،.ثم.أمر.سيدنا.بالل.الحبشي..أن.يؤّذِ
في.الناس.ليجتمعوا.حتى.يوصيهم.وصيته.اآلخيرة.

راح.ب���الل.وأذَّن.ف���ي.الناس….بعد.فترة.قصيرة.امتأل.المس���جد،.عندها.
ق���ام..واس���تهّل.خطبت���ه.بالحمد.والثناء.ثم.قال:."يا أيها الن���اس، ِإنَُّه َقْد َدَنا 
���ي ُحُق���وٌق ِمْن َبْيِن أَْظُهِرُكْم، َوِإنََّما أََنا َبَش���ٌر، َفأَيَُّما َرُجٍل ُكْنُت أََصْبُت ِمْن  ِمنِّ
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، َوأَيَُّما َرُجٍل ُكْنُت أََصْبُت ِمْن َبَشِرِه َشْيئاًا  ِعْرِضِه َشْيئاًا َفَهَذا ِعْرِضي َفْلَيْقَتصَّ
، َوأَيَُّما َرُجٍل ُكْن���ُت أََصْبُت ِمْن َماِلِه َش���ْيئاًا َفَهَذا َماِلي  َفَه���َذا َبَش���ِري َفْلَيْقَتصَّ
َفْلَيْأُخ���ْذ، َواْعَلُم���وا أَنَّ أَْواَلُك���ْم ِبي َرُج���ٌل َكاَن َلُه ِمْن َذِلَك َش���ْيٌء َفأََخَذُه أَْو 

َحلََّلِني َفَلِقيُت َربِّي َوأََنا ُمَحلٌَّل ِلي")25(.

.ابن سعد،.الطبقات.الكبرى،.255/2. )25(



الفرق بين السرقة والفساد

27.ديسمبر/كانون.األول.)2014م(

تناول.الفيلسوف.واألكاديمي.الماليزي.الراحل.السيد."حسين.العطاس.

"عجلة".الفساد.والرشوة".في.بلده."ماليزيا"،.إضافة.إلى."إندونيسيا".و"الهند".
م.لنا.في.هذا.الموضوع.معلومات.تنير.دربنا)26(.. و"باكستان"؛.فقدَّ

ويظهر.لنا.التحليل.الدقيق.الذي.أجراه."العطاس".أن.وقائع.الفساد.في.

تركيا.تطورت.وفق.أسباب.وعوامل.مماثلة.لوقائع.الفساد.التي.ظهرت.في.

تلك.البالد.المذكورة.أعاله،.حيث.درس.ذلك.األكاديمي.حوادث.الفس���اد.

الت���ي.وقع���ت.أثناء.االنتق���ال.م���ن.المجتمع���ات.التقليدية.إل���ى.المجتمعات.

المتحض���رة،.وبطبيع���ة.الحال.فه���ذا.ال.يعني.أن.الدول.الغني���ة.اقتصادًيا.ليس.

بها.فس���اد.إذ.إن.هناك.ديناميكيات.مختلفة.للفس���اد.في.تلك.البلدان،.كما.أن.
العقوبات.االجتماعية.والقانونية.تفَرض.بشكل.مختلف.

إن.أعمال.الفس���اد.قد.ظهرت.في.جمي���ع.العصور.واألزمنة.عبر.تاريخ.

البش���رية،.ولقد.تناول.المفكرون.هذا.الموضوع.وبحثوا.عن.األس���باب.التي.

تؤدي.إلى.ظهور.الفس���اد.والرش���وة،.فيقول.المصلح.الصيني."وانج.أنش���ي.
)Wang Anshi(".)1021.-.1086م(:.

.- )1988م(. جريت"،. "ج��ودت. السيد. التركية:. إلى. ترجمه. المجتمعات"،. انهيار  في  الرشوة  "دور  .العطاس،. )26(
إسطنبول.
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"إن.هناك.عاملين.يؤديان.إلى.الفس���اد،.وهما."اإلنس���ان.الس���يئ.

والقان���ون.الس���يئ"،.أم���ا.أخطر.ما.ف���ي.هذا.األمر.فهو.س���يطرة.طائفة.

متدني���ة.أخالقيًّا.على.زمام.الحكم،.حيث.تتوالى.وقائع.الفس���اد.في.

كل.أركان.التسلس���ل.الهرم���ي.للدول���ة.تزامًنا.مع.أنش���طة.هؤالء.في.

مؤسس���ات.الدول���ة،.ف���إذا.قامت.الس���لطة.اإلدارية.بانته���اك.القوانين.

أو.تفس���يرها.بما.يحلو.لها.وأقدمت.على.إصدار.قوانين.تس���هم.في.

انتش���ار.األخالق.الس���يئة.بين.أبناء.المجتمع.سيؤدي.ذلك.ال.محالة.
إلى.انهيار.المجتمع.بشكل.كامل".

أما.المؤرخ.ابن.خلدون.فيعزو.أحد.أهم.األسباب.المؤدية.إلى.حدوث.

وقائ���ع.الفس���اد.إلى.اختي���ار.الُحكام.من.بين.الذين.يميل���ون.إلى.حياة.الترف.

والرفاهية،.فهؤالء.الحكام.والموظفون.الحكوميون.الذين.يميلون.إلى.حياة.

الرفاهي���ة.والت���رف.أكثر.م���ن.غيرهم.يقدمون.على.أعمال.الفس���اد.وذلك.من.

أج���ل.تموي���ل.هذا.النوع.من.الحياة،.غير.أن.هذه.الممارس���ات.تؤدي.بمرور.

الزم���ان.إل���ى.نش���وء.أزم���ات.اقتصادية.في.ه���ذا.البلد.كما.يؤدي.إلى.انتش���ار.
الفساد.في.جميع.هياكل.الدولة.

إن.الفس���اد.كالس���رطان،.م���ا.إن.يِصيب.بنية.الدول���ة.إال.ويتغلغل.وينتقل.

إلى.كل.أعضائها،.ويركّز.الفيلسوف.العطاس.عند.تناوله.مسألة.الفساد.على.

ثالثة.مصطلحات.وهي؛.الرشوة.واالستبداد.والواسطة،.وفيما.يلي.سنحاول.
عرض.الفروق.بين.الفساد.والسرقة:

:.إن.عمليات.الفس���اد.يتورط.فيها.أكثر.من.شخص.بخالف.السرقة. أوالاً
واالختالس.فإنها.تتم.في.الغالب.من.ِقبل.شخص.واحد.

ثانياًا:.الس���ّرية.هي.األساس.في.الفساد.كما.هي.الحال.في.السرقة،.لكن.

إذا.كان.لدى.الذين.تورطوا.في.الفساد.داعمون.أقوياء.فال.يبقى.هناك.حاجة.
إلى.السّرية.
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ثالثاًا:.يقوم.الفس���اد.على.المصالح.المتبادلة.والتعاون.المشترك.وهو.ما.
ال.مكان.له.في.السرقة.

���ا:.المتورطون.في.الفس���اد.يهيئون.غطاء.قانونيًّا.لما.يمارس���ونه.من. رابعاً
أعمال.غير.شرعية.وأما.السارق.فليس.في.حاجة.إلى.ذلك.

���ا:.يمتل���ك.المتورط���ون.ف���ي.الفس���اد.ق���وة.داعمة.للوص���ول.إلى. خامساً

أهدافه���م.وتتمث���ل.هذه.القوة.عادة.في.الس���لطة.والنظام.اإلداري.في.الدولة،.
غير.أن.السارق.ليس.في.حاجة.إلى.القوة.السياسية.أو.اإلدارية.

���ا:.أي���ة.عملية.فس���اد.تتطلب.خ���داع.المجتمع.واالحتي���ال.عليه،. سادساً

ويعتبر."العطاس".أن.توزيع.السياس���يين.مساعدات.مالية.وغذائية.قبيل.فترة.

االنتخاب���ات.بغ���رض.الحصول.على.أص���وات.الناخبي���ن.وتأييدهم.لون.من.
ألوان.الفساد.

م.مصلحة.فرد.أو.مجموعة.من.األفراد.على.مصلحة. ا:.الفساد.يقِدّ سابعاً

المجتم���ع؛.وعليه،.يتحول.نظام.محاباة.األقارب.والمحس���وبية.بالدولة.إلى.
عجلة.تدور.حول.مصلحة.أشخاص.وجماعات.بعينها.

ثامناًا:.بينما.تلحق.السرقة.أضراًرا.باألشخاص.أو.األماكن.التي.تتعرض.

له���ا.كالمن���ازل.والمكات���ب.وغيره���ا،.فإن.الفس���اد.يض���ر.بالمصلح���ة.العامة.
للمجتمع.بأسره.

وإذا.نظرنا.إلى.المسألة.من.زاية.العقل.والمنطق.بغض.النظر.عن.الناحية.

القانونية.فإن."الفساد".يختلف.تماما.عن."السرقة"،.فالسارق.يأخذ.ما.يملكه.

اآلخرون.خلس���ة،.لكن.هذا.ال.يعني.أن.المتورط.بالفس���اد.ال.يس���تولي.على.

أم���وال.أو.مص���ادِر.اآلخرين.أو.المال.العام،.وفي.رأيي.أن.اس���تيالء.الفاس���د.

عل���ى.أم���وال.مملوكة.لآلخرين.يعد.ضمن."س���رقة.نوعي���ة"،.لكونها.مخالفة.
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لألخ���الق.والقان���ون.وهو.أخطر.وأضر.من.الس���رقة.التي.نعرفها.جميًعا.بهذا.
المعنى.

عندما.يكون.مفهوم."تسهيل.اإلجراءات.القانونية".هو.العنصر.األساسي.

في.نظام.يقوم.على.الفس���اد.والرش���وة،.فإن.الش���ركات.الكبرى.في.هذا.البلد.

بعيًدا.عن.أدائها.الحقيقي.والفوائد.التي.حققتها.للصالح.العام.فإنها.ستحصل.

على.مصالح.عظيمة.أكثر.مما.تستحقها،.وإذا.سأل.القارئ.الكريم."إذن.من.

الذي.س���يتحمل.األضرار.التي.س���تترتب.عليها.ه���ذه.العملية؟".فإنني.أجيب.

عليها.بعبارة.واحدة."إنه.المجتمع.بأسره"،.وهذا.سيفضي.في.نهاية.المطاف.

إلى.مواصلة.الطبقة.التقليدية.زيادة.نفوذها.وقوتها.االقتصادية.والسياسية.في.

الب���الد.أو.ظهور.فئات.جديدة.في.المجتمع.تهدف.إلى.الوصول.إلى.س���دة.

الحكم.بطرق.ش���رعية.أو.غير.ش���رعية.وغايتها.األساس���ية.بس���ط.الهيمنة.في.
البالد.والحصول.على.الثراء.السريع.

وف���ي.النهاية.أود.أن.أطرح.س���ؤااًل:.كيف.لإلنس���ان.الذي.يصف.نفس���ه.

بالتدين.أن.يتورط.في.أعمال.الفس���اد.والرشوة.في.مجتمع.يعاني.أصاًل.من.
هذه.الممارسات.غير.القانونية؟





الفصل الرابع:

من على الحق؟



أُكلت يوم أُكل الثور األبيض)2))

12.يونيو/حزيران.)2014م(

ال.ش���ك.أننا.بحاجة.ماس���ة.إلى.الجدية.في.محاسبة.النفس.معترفين.بأن.

العالم.اإلسالمي.يعاني.اليوم.حالة.من.العجز.وقلة.الحيلة.
.المقولة.الشهيرة."أُكلت.يوم.أُكل.الثور.األبيض"..تعود.إلى.قصة.خيالية.تعبيرية،.وهي.أنه.ذات.يوم.دخل.الغابة. )27(
أسد.وعندما.أحس.بالجوع.ذهب.للصيد.في.الغابة.فوجد.ثالثة.ثيران؛.أبيض.وأحمر.وأسود،.فحاول.األسد.أن.يهجم.
عليهم.ليأكل.أحدهم.فهاجمته.الثيران.الثالثة.مجتمعة.فهزموه.وخرج.من.المعركة.مجروًحا،.وأحس.األسد.أنه.لن.يقدر.
على.أكل.أي.من.الثيران.ما.دامت.مجتمعة.فقرر.األسد.تفريقهم.للنيل.منهم،.وذات.يوم.ذهب.األسد.للثيران.وعندما.رأته.
استعدت.لمهاجمته،.فقال.لهم:."لقد.جئتكم.أعرض.عليكم.صداقتي.فنحن.جيران.في.هذه.الغابة"،.قالت.الثيران:."ولكننا.
أعداء.وأنت.تريد.أكلنا.وسبق.وهاجمتنا.لتأكلنا"،.قال.األسد:."كان.ذلك.في.الماضي.أما.اليوم.فأنا.ال.أريد.سوى.صداقتكم.
فلقد.أحببتكم.وأريد.أن.أكون.معكم.دائًما"،.قالت.الثيران:."لقد.أسأنا.فهمك.أنت.من.اليوم.فصاعًدا.أخ.لنا"،.ومرت.فترة.
من.الزمان.فانفرد.األسد.بالثور.األسود.والثور.األحمر.وقال.األسد:."إننا.إخوة.وأنتم.تعلمون.مدى.حبي.لكم.وخوفي.
عليكم.واخالصي.في.نصحكم"،.قال.الثوران:."نعم،.أنت.أخ.لنا.ولم.نر.منك.سوى.اإلخالص.في.األخوة.خالل.الفترة.
الن.علينا.االختفاء.عن.عيون.الصيادين. الماضية"،.وعلى.هذا.قال.األسد:."إن.لوني.أحمر.ولونكم.األسود.واألحمر.يُسّهِ
أما.الثور.األبيض.فمن.السهل.أن.يراه.الصيادون.مما.يعرضنا.جميًعا.للخطر.وإنني.أنصحكم.لخوفي.الشديد.عليكم".قال.
الثوران:."الحق.معك.فبما.تنصحنا"،.قال.األسد:."أنصحكم.أن.تتركوني.آكل.الثور.األبيض.حتي.ال.يكشفنا.لونه.للصيادين.
فنهلك.جميًعا"،.قال.الثوران:."هو.لك.فافعل.به.ما.تريد"،.وانفرد.األسد.بالثور.األبيض.وأكله،.ومرت.فترة.من.الزمان.
فانفرد.األسد.بالثور.األحمر.وقال.له:."إننا.أبناء.عمومة.أال.تري.أن.لوني.مثل.لونك.ويمكننا.التخفي.بكل.سهوله.عن.
أعين.الصيادين.ولكن.الثور.األسود.غريب.عنا.أال.ترى.اختالف.لونه.وإني.أخاف.أن.يكشفنا.للصيادين.فنهلك.جميًعا"،.
قال.الثور.األحمر:."الحق.معك.لونك.مثل.لوني.فعاًل.ومن.المؤكد.أننا.أبناء.عمومة.فماذا.نفعل.مع.الثور.األسود"،.قال.
األسد:."أرى.أن.تتركني.آكله.فنبقى.أنا.وأنت.فقط.ونستطيع.التخفي.في.الغابة.فنحن.من.نفس.اللون.وال.يستطيع.الصياد.
الثور.األحمر.وعندما. يأكل. الزمان.وجاع.األسد.فقّرر.أن. بالثور.األسود.فأكله،.ومرت.فترة.من. فانفرد.األسد. رؤيتنا"،.
أحس.الثور.األحمر.بذلك،.قال.لألسد:."ألسنا.أبناء.عمومة.كما.قلت.لي.أو.ليس.لوني.مثل.لونك.ألم.أتركك.تأخل.الثور.
األبيض.واألسود.لنحيا.سويًّا.في.أمان"،.قال.األسد:."وكيف.نكون.أبناء.عم.وأنت.طعام.لي.وقدرنا.أن.نكون.أعداء.وهل.

بين.الفريسة.والصياد.أخوة"،.وعلى.ذلك.قال.الثور.األحمر:."الحق.معك.فقد.أُِكلت.يوم.أُِكل.الثور.األبيض".
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وفي.الحقيقة.إننا.نش���اهد.مش���كالت.سياس���ية.اجتماعية.في.ش���تى.بقاع.

األرض.وهذه.المش���كالت.تتحول.أحياًنا.إلى.صراع.دموي،.لكن.ال.يمكن.

.بُقعة.في. عقُد.مقارنٍة.بين.المش���اكِل.االجتماعية.والسياس���ية.الواقع���ِة.في.أّيِ

.بأكمِلِه.تقريًبا.بأزمة. .الذي.يمرُّ العاَلم.مع.تلك.التي.يعيشها.العالُم.اإلسالميُّ

لت.إل���ى.بحيرات.من. .بعَض.المناِط���ق.المحيطة.بتركيا.تحوَّ كبي���رة،.كم���ا.أنَّ

الدم���اء،.ولي���س.هناك.بلد.إس���المي.تقريًبا.إال.وفيه.أزمات.تزعزع.اس���تقراره.

وأمن���ه،.ولق���د.تبين.لن���ا.ببداهة.أن.االس���تقرار.واألمن.ال���ذي.حققته.األنظمُة.

البعثّيُة.في.العراق.وس���ورية.في.الماضي.ما.هو.إال.استقرار.سطحي.سرعان.

م���ا.يتده���ور،.والِفئاُت.المجتمعيَُّة.الت���ي.تبدو.كأنها.تعي���ش.جنًبا.إلى.جنب،.

.هّزٍة.في.النظام. ينفِصل.بعضها.عن.بعض.ويتفكَُّك.أيَّما.تفكٍُّك.ما.إْن.تقع.أيُّ

،.حت���ى.تبدأ.بعدها.حالٌة.من.االس���تقطاب.والصراع،.ولقد.س���قطْت. القمع���ّيِ

أنظم���ٌة.قمعّي���ٌة.كانْت.أكثُر.صالبًة.م���ن.تركيا،.فترى.مثاًل.االتحاد.الس���وفيتي.

.صامًدا.خلف."الستار.الحديدي".سبعين.عاًما،.وفي.النهاية.تفكك. الذي.ظلَّ

راعاِت.التي.ش���هدتها. .الّصِ وانته���ى.عهده،.و.قد.وقعْت.مش���اكُل.كبيرةٌ،.لكنَّ

س���احات.النزاع.في.العال���م.لم.تكن.وخيمًة.وثقيلًة.وُمدّمرًة.وقاس���يًة،.كتلك.
. التي.وقعت.في.العالم.اإلسالمّيِ

يب���دو.أن.هن���اك.مش���كالت.يج���ب.علين���ا.التركي���ز.عل���ى.حله���ا،.وه���ذه.

المش���كالت.َضرب���ْت.بجذوِرها.في.أْعماق.تاريخنا.القدي���م،.وإذا.قارنّا.مثال.

وضعي���ة.غير.المس���لمين.عبر.التاريخ.ف���ي.البالد.اإلس���المية.بوضعيتهم.في.

البل���دان.األخ���رى،.س���نجد.أنه���م.عاش���وا.في.ظروف.جي���دة.نس���بيًّا.في.بالد.

المس���لمين،.حتى.إنهم.اس���تطاعوا.حماية.كياناتهم.إلى.حّد.ما،.بينما.نالحظ.

.فصيل.ديني.آخر.حرية.العيش. ف���ي.تاري���خ.أوروبا.القديم.أنها.لم.تمنْح.ألّيِ

المش���ترك.معها،.وعلى.س���بيل.المثال.ل���م.تتحّمْل.لمئاِت.الس���نين.المذهب.
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البروتستانتي.الذي.خرج.من.َرِحِم.تفسيٍر.مختلٍف.للنصرانية.الغربّية،.صحيح.

أن.أهل.الذمة.تمتعوا.في.العصور.الماضية.من.التاريخ.العثماني.بحرية.وأمن.

تحت.الحكم.اإلسالمي.وهذا.أمر.يستحق.التقدير.والمدح.ولكن.من.ناحية.

أخ���رى.نالح���ظ.في.تاريخنا.اإلس���المي.القديم.أنه.لم.يخل.في.أي.فترة.منها.

تقريًب���ا.م���ن.الصراعات.الدموي���ة.والتي.راح.ضحيتها.العديد.من.المس���لمين.

قتلى.بأيدي.إخوانهم.المسلمين،.نعم،.علينا.االعتراف.بهذه.الحقيقة.المّرة،.

وِم���َن.الواض���ِح.أنّنا.نتوارُث.أموًرا.س���ّيئة.م���ن.التاريخ،.فالظل���م.يطغى.على.

معامالت.المس���لمين.بي���ن.بعضهم.البعض.كم���ا.كان.الوضع.في.الماضي،.

وال.يعترف���ون.بالش���رع.الحنيف.في.وجود.كياناته���م،.واختالفاتهم.المذهبية.

والمجتمعية،.فكل.من.اس���تطاع.الوصول.إلى.الس���لطة.يس���عى.الس���تغاللها.

لصالح���ه.وتوس���يع.نف���وذه،.فنحن.نرى.أن.المس���لمين.يقت���ل.بعضهم.بعًضا.

في.عدد.من.البلدان.اإلس���المية.كما.هي.الحال.في.س���ورية.والعراق،.وعلى.

س���بيل.المثال.نرى.عناصر.منتس���بين.لتنظيم.القاعدة.يقتلون.سائقين.علويين.

اقتادوهم.للتحقيق.معهم،.بحجة.أنّهم.ال.يعرفون.عدد.ركعات.الصالة،.كما.

تج���د.مقاتالت.النظام.الس���وري.النصيري.تقصف.مدًنا.ومجمعات.س���كنية.
وتسويها.باألرض.

وأّما.إيران.التي.قامت.بثورٍة.عظيمٍة.س���عًيا.نْحَو.بناء.جمهورية.إس���المية.

فقد.لعبت.دوًرا.في.تحويل.األراضي.الس���ورية.التي.كانت.تنعم.باالس���تقرار.

النس���بي.إل���ى.بحيرٍة.من.الدم���اء.بحجة.أّن.حس���اباِتها.االس���تراتيجية.تتطّلُب.

ذل���ك،.وتركيا.التي.س���عت.إل���ى.االنضمام.لالتحاد.األوروبي.في.الس���نوات.

الماضية.تُْسهُم.هي.األخرى.في.تحوِل.سورية.إلى.مجزرٍة.يُقتل.فيها.الناُس.

بدم.بارد.وذلك.من.أجِل.تحقيق.أْحالِمها.الراميِة.للعودِة.إلى.الس���ْيطرة.على.
المنطقِة.كما.كانت.في.الماضي.ألربعِة.ُقروٍن.متواصلة.في.العهد.العثماني.
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وكذلك.اإلس���الميون.الذين.وصلوا.إلى.س���دة.الحكم.بوعدهم.القاطع.

ألنصارهم.بمناصرة.الفلس���طينيين.وتوعدهم.إس���رائيل.بتلقينهم.درًسا.قاسًيا.

نراه���م.اآلن.يتس���ببون.ف���ي.تحويل.س���ورية.التي.ه���ي.الدولة.الوحي���دة.التي.

تقف.بجوارهم.في.القضية.الفلس���طينية.إلى.دمار.وخراب،.وحس���ب.رؤيتي.

الش���خصية.ف���إن.القضية.الفلس���طينية.قد.انتهت.وأفل.نجمه���ا.بعد.األحداث.

األخي���رة.ف���ي.المنطقة،.وقد.ق���ال."نجم.الدين.أربكان".ال���ذي.يعتبر.من.كبار.
الزعماء.اإلسالميين.في.تركيا.في.عام.)2007م(:.

"إّن.إس���رائيل.س���تنتقم.لهزيمتها.في.حرب.لبنان.عام.)2006م(.

من.خالل.عملية.كبيرة.تكس���ر.خاللها.ش���وكة.س���ورية.ف���ي.المنطقة.

وتنزل.ضربة.قاس���ية.بحزب.اهلل.وس���وف.تس���تخدم.في.هذه.العملية.
تركيا،.وحينئذ.ينزلون.ضربة.قاصمة.للقضية.الفلسطينية"..

وحدث.هذا.بالفعل،.وإسرائيل.تعيش.حالة.من.السعادة.العارمة.بسبب.

األح���داث.الجاري���ة.ف���ي.المنطقة.في.حين.أن.قطاع.غ���زة.قد.أصبح.ال.حيلة.

ل���ه،.أصابت���ه.المهانة.والذلة.وصار.ال.يقدر.على.الدفاع.عن.نفس���ه،.فليذهب.
إذن.قادُة.غزة.عديمي.البصيرة!.وليكونوا.مجرد.رقعٍة.في.ثوب.حركة.فتح!

وف���ي.تركي���ا.فقد.تحولت.الس���لطة.الحاكمة.في.اآلون���ة.األخيرة.التي.تم.

الوصول.إليها.بعد.150.عاًما.من.الكفاح.إلى.كابوٍس.بسبب.انعدام.البصيرة.

.شيء،.ومن. والجهل.وقلة.الوعي.والجش���ع.والتعصب.وش���غف.امتالك.كّلِ

المؤك���د.أن.جميع.أطراف.الش���عب.ش���ركاء.في.الحال.ال���ذي.وصلت.إليها.

بالدن���ا.ف���ي.الفترة.األخي���رة.من.ظلم.وقهر،.ولقد.حكي���ت.لقرائي.الكرام.في.

إحدى.مقاالتي.السابقة.قصة.الثيران.الثالثة.مع.األسد،.وذكرت.أنه.سيحين.

ال���دور.على.اآلخرين.بعد.القضاء.على.حركة."الخدمة"،.وقد.تبين.للجميع.

أن.هناك.اس���تهداًفا.للحركات.اإلس���المية.كافة.في.تركيا،.ومن.أجل.تجاوز.
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هذه.المش���كالت.وحلها.جذريًّا.ال.بد.أن.نجلس.ونتش���اور.ونتحاور.بشكل.

ج���اد.ولك���ن.وا.أس���فاه.ونح���ن.بداًل.من.أن.نتش���اور.ونتح���اور.ونحاول.حل.

مش���كالتنا؛.ندخل.في.صراعات.ونزاعات.ونلجأ.إلى.االستقطاب.رغم.أننا.
نعيش.حالة.من.العجز...





ظاهرة اجتماعية لها حاضنة شعبية

5.فبراير/شباط.)2015م(

إن.تركيا.تش���هد.اليوم.على.الصعيد.المحلي.توتًرا.بين.الحزب.الحاكم.

وحركة."الخدمة"،.وهذه.األزمة.القائمة.بين.الطرفين.اكتسبت.بمرور.الزمان.

أبعاًدا.مختلفة،.كما.أن.التطورات.الجارية.على.الصعيد.اإلقليمي.في.سورية.
والعراق.المجاورتين.لتركيا.يُلِزمنا.الوقوف.عليها.بأبعادها.المختلفة.

إنن���ي.أرى.أن.منطقة.الش���رق.األوس���ط.بما.في.ذلك.تركي���ا.تنجرف.في.

اآلون���ة.األخي���رة.نح���و.فوض���ى.حقيقي���ة،.ولذلك.أناش���د.جمي���ع.األطراف.

المتنازعة.سواء.في.تركيا.أو.في.سورية.والعراق.أن.تفضل.طريق.التفاوض.

عند.حل.المشكالت.الناشبة.بينهم،.إذ.أاُلِحظ.منذ.مدة.أن.بالدنا.تشهد.حالة.
من.الغضب.والعداء.غير.مسبوقة.

إن.هناك.طرًفا.في.تركيا.قد.يتعرض.لظلم.وانتهاك.حقوقه.من.قبل.سلطة.

حاكم���ة،.وه���ذا.صحيح.ولكني.أري���د.أن.ألفت.األنظار.هن���ا.إلى.التطورات.

الجاري���ة.عل���ى.الحدود.التركي���ة.الجنوبية.لتتخ���ذ.األط���راف.المتنازعة.عبرة.

وعظة:.لو.كانت.االشتباكات.قد.توقفت.على.سبيل.المثال.في.سورية.عندما.

مات.ألف.شخص،.لما.كنَّا.نتحدث.اليوم.عن.مقتل.ما.يقرب.من.250.ألف.

ش���خص،.ولو.كانت.االش���تباكات.قد.توقفت.بعد.سنة.من.اندالعها،.لكانت.

حياة.150.ألف.ش���خص.قد.أُنقذت،.ولو.توقفت.االش���تباكات.اليوم.ستنَقذ.
حياة.من.سيموتون.غًدا.وهكذا.
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إن.العقل.يثبت.لنا.أن.اتخاذ.خيار.الصراع.في.حل.المشكالت.ال.يؤتي.

ثم���اًرا.مرج���ّوة.عل���ى.اإلطالق،.فالعامل.األساس���ي.في.تفاق���م.األزمة.وعدم.

وص���ول.أح���د.األطراف.إل���ى.غايته.في.س���ورية.هو.تغاضي.األط���راف.التي.

بدأت.في.صراع.شرس.فيما.بينها.عن.هذه.النقطة.الهامة.وهي؛.أن.األطراف.

المتنازعة.في.سورية.ليست.مجرد.تنظيمات.تتبنى.أيدولوجية.سياسية.معينة.

فحس���ب.بل.كل.من.تلك.األطراف.ظاهرة.اجتماعية.ذات.حاضنة.ش���عبية.ال.

يمكن.فكها.عن.المجتمع،.هذا.والعامل.الذي.يطيل.عمر.الحروب.األهلية.

هو.الحاضنة.الشعبية.ألطراف.النزاع،.وهذا.ما.الحظناه.في.الحروب.األهلية.

التي.نش���بت.في.لبنان.والعراق.وأخيًرا.في.س���ورية،.فلو.كان.بش���ار.األسد.ال.

يستند.إلى.قاعدة.شعبية،.لكان.من.السهل.إسقاط.نظامه،.فالحقيقة.أن.بشار.

األس���د.يحصل.حتى.اآلن.على.45%.من.دعم.الش���عب.الس���وري،.ونستنتج.

من.ذلك.أنه.ال.يمكن.القضاء.على.ظاهرة.اجتماعية.لها.حاضنة.ش���عبية.في.

المجتمع،.وبالتالي.هناك.طريقان.أمام.أطراف.النزاع؛.إما.أن.يختاروا.طريق.
التفاوض.والصلح.وإما.أن.يواصلوا.القتال.حتى.يستنفد.الجميع.قواهم.

وإذا.كان.من.المس���تحيل.القضاء.أو.الس���يطرة.بش���كل.ت���ام.على.ظاهرة.

اجتماعي���ة.له���ا.حاضنة.ش���عبية.فالحل.إذن.يكم���ن.في.اتخاذ.خي���ار.الصلح.

ومحاول���ة.التوص���ل.إلى.تس���وية.النقاط.المتن���ازع.عليها.بعقلية.س���ليمة،.فقد.

ش���هدت.تركي���ا.في.العام.الجاري.محاولة.الس���لطة.الحاكم���ة.مصادرة."بنك.

آس���يا".المق���رب.من.حركة."الخدم���ة".فتعرض.البنك.المذك���ور.لمداهمات.

م���ن.قبل.األم���ن،.فظنت.الحكومة.أو.قادة.حزب.العدال���ة.والتنمية.آنذاك.أن.

جميع.المودعين.في."بنك.آسيا".سيهرعون.في.صبيحة.اليوم.التالي.لسحب.

مدخراتهم.من.البنك،.لكن.ما.حدث.كان.عكس.ذلك.تماًما،.فعمالء.البنك.

س���ارعوا.إل���ى.توفي���ر.األم���وال.إليداعها.ف���ي.حس���اباتهم.أو.فتح.حس���ابات.

جدي���دة،.ونفس.الوض���ع.تماًما.حدث.عندما.حاولت.الس���لطة.الحاكمة.في.
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تركيا.مصادرة.جريدة."زمان".التركية.حيث.بلغ.معدل.توزيع.الجريدة.أكثر.

من.مليون.نس���خة.عقب.مداهمة.الش���رطة.المقر.الرئيس���ي.للجريدة.واعتقال.

رئيس.تحريرها.آنذاك.الس���يد."أك���رم.دومنلي.)Ekrem Dumanlı("،.تعرضت.

الجريدة.أثناء.ذلك.لضغوط.وممارسات.شديدة،.وكانت.قبل.هذه.المحاولة.

ت���وزع.أق���ل.من.مليون.نس���خة.يوميًّا،.كما.أن.أحزاب."الرؤي���ة.الوطنية".ذات.

الطابع.اإلسالمي.واألحزاب.الكردية.قد.حلت.في.الماضي.بسبب.موقفها.

المع���ارض.للس���لطات.الحاكمة.في.وقت.س���ابق.وأصح���اب.هذه.األحزاب.

وال���رؤى.أسس���وا.أحزاًب���ا.جديدة.بأس���ماء.مختلفة.ليواصلوا.مس���يرتهم،.فإن.

جريدة."زمان".التركية.أو.المؤسسات.األخرى.المقربة.من.حركة."الخدمة".

إذا.تعرضت.اليوم.لإلغالق.والمصادرة.فإنه.من.البديهي.ستقوم.هذه.الجريدة.

أو.غيرها.من.المؤسس���ات.بتغيير.أسمائها.وستواصل.أعمالها.الخدمية.دون.

انقطاع.طويل،.وكذلك.الحال.في.قنوات."سمانيولو.)STV(".اإلعالمية.التي.

اعتق���ل.مديره���ا.دون.دليل.واح���د.إلدانته.حت���ى.اآلن.إذا.تعرضت.في.األيام.

القادمة.للمصادرة.واإلغالق.فس���يقوم.أصحابها.بفتح.قنوات.أخرى.بأسماء.
مختلفة.لتواصل.مسيرتها.ونشر.أفكارها.

إن.األح���داث.التي.ش���هدتها.تركيا.على.م���دار.الثالثة.أعوام.الماضية.قد.

أظهرت.للجميع.أن.حركة."الخدمة".ليست.مجرد.جماعة.وهمية.أو.تنظيم.

منف���ك.عن.المجتمع.التركي.بل.هي.ظاهرة.اجتماعية.ذات.حاضنة.ش���عبية.

قوية.ولذا.ال.يمكن.للحزب.الحاكم.في.تركيا.القضاء.بش���كل.تام.على.هذه.

.")Çağlayan(.الظاهرة،.فأنصار.الحركة.الذين.احتش���دوا.في.ميدان."جغليان

بمدينة.إس���طنبول.تنديًدا.باالعتقاالت.في.صفوف.اإلعالميين.المقربين.من.

الحرك���ة.في.14.ديس���مبر.)2014م(.قد.أعلن���وا.للجميع.أن.الحركة.صامدة.

للدفاع.عن.حقوقها.في.إطار.القانون،.إنني.شخصيًّا.لم.أتوقع.في.البداية.أن.

تظهر.الحركة.صمودها.إلى.هذه.الدرجة.أمام.اإلجراءات.االس���تفزازية.التي.
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يمارس���ها.الحزب.الحاك���م.ضدها.في.اآلونة.األخي���رة،.صحيح.أن.الحركة.

ق���د.وقع���ت.في.حالة.م���ن.االرتباك.والقلق.بعض.الش���يء.ف���ي.البداية،.لكن.

س���رعان.ما.اس���تجمعت.قواه���ا.ووحدت.صفوفه���ا.وزادت.مقاومتها.بمرور.

الوقت،.هذا.وقد.اكتس���بت.جريدة."زم���ان".التركية.المقربة.من.الحركة.أكثر.

من.مائة.ألف.قارئ.من.ش���رائح.مختلفة.في.المجتمع.التركي،.كما.تقارب.

ف���ي.ظ���ل.هذه.الظروف.مفه���وم.الديموقراطية.والدي���ن.ألول.مرة.في.تاريخ.

تركيا.الحديثة.مما.جعل.األكاديمين.األتراك.يستوعبون.إمكانية.الجمع.بين.
الدين.والديموقراطية.

وف���ي.النهاي���ة.أود.أن.أق���ول.إن.األهم.من.ذلك.كله.أن.الش���عب.التركي.

اآلن.بحاجة.ماسة.إلى.السالم.المجتمعي.واالتحاد.حتى.ال.يخسر.ما.اكتسبه.
وبناه.خالل.العقدين.األخيرين.من.الزمان.



مواالة الحكومة أو معارضتها

7.أغسطس/آب.)2015م(

إن.أي.س���لطة.حاكم���ة.على.وجه.األرض.قد.تنته���ك.الحقوق.بوجه.أو.

بآخ���ر،.غير.أن.الش���خصية.الوحيدة.التي.يمك���ن.لها.الدفاع.عن.نزاهة.نظامها.

وسلطتها.من.االنتهاكات.غير.القانونية.هي.النبي.،.والدليل.على.ذلك.ما.

نراه.في.الحديث.الذي.رواه.أبو.س���عيد.الخدري.:.َبْيَنا.َنْحُن.ِعْنَد.َرُس���وِل.

اهلِل..َوُهَو.َيْقِسُم.َقْسًما،.أََتاُه.ُذو.اْلُخَوْيِصَرِة،.َوُهَو.َرُجٌل.ِمْن.َبِني.َتِميٍم،.َفَقاَل:.
َيا.َرُس���وَل.اهلِل،.اْعِدْل،.َقاَل.َرُس���وُل.اهلِل.:."َوْيَلَك َوَمْن َيْعِدُل ِإْن َلْم أَْعِدْل؟ 

َقْد ِخْبُت َوَخِسْرُت ِإْن َلْم أَْعِدْل")28(.

هن���اك.ثالثة.محاور.أساس���ية.في.الحوار.الذي.ج���رى.بين.النبي..وُذو.
اْلُخَوْيِصَرِة.وهي:..

األول:.أن.العدل.هو.أساس.الملك.أو.الُحكم..

الثاني:.أنه.يمكن.للرعية.أن.تطالب.حكامها.بإقامة.العدل..
.صحيح مسلم،.الكسوف،.47.. )28(
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الثالث:.هي.أن.الحكام.غير.العادلين.س���يكون.مصيرهم.الخس���ران.في.
الدنيا.واآلخرة،

فالخطب���ة.التي.ألقاها.النبي..على.منب���ره.في.المدينة.قبيل.وفاته.تؤكد.

لنا.أنه.ال.يُعفى.أحد.من.أداء.ما.عليه.من.حقوق.حتى.ولو.كان.رئيس.دولة،.

والجميع.له.حق.في.البحث.عن.حقوقه.والحصول.عليها.في.إطار.القانون.
ُ الَِّذي اَل ِإَلُه ِإالَّ ُهَو، َوَقْد  فلقد.صعَد.النبي..المنبَر.وقال."أَْحَمُد ِإَلْيُكُم اهللَّ
���ا َفَهَذا ِعْرِضي،  ���ي ُحُقوٌق، ِم���ْن َبْيَن أَْظُهِرُكْم، َفَمْن َش���َتْمُت َلُه ِعْرضاً َدَن���ا ِمنِّ
ا َفَهَذا َظْهِري َفْلَيْس���َتِقْد ِمْنُه، َوَمْن أََخْذُت  َفْلَيْس���َتِقْد ِمْنُه، َوَمْن َضَرْبُت َلُه َظْهراً
ْحَناَء ِمْن  ُف الشَّ َلُه َماالاً َفَهَذا َماِلي َفْلَيْأُخْذ ِمْنُه، َواَل َيُقوَلنَّ أََحُدُكْم ِإنِّي أََتَخوَّ
ُكْم ِإَليَّ َمْن  َرُسوِل اهلِل أاََل َوِإنََّها َلْيَسْت ِمْن َطِبيَعِتي، َواَل ِمْن ُخُلِقي، َوِإنَّ أََحبَّ

ا ِإْن َكاَن َلُه، أَْو َحلََّلِني َفَلِقيُت َربِّي، َوأََنا َطّيُِب النَّْفِس")29(. أََخَذ َحقًّ

ا.أن.تختلف.الهويات.السياس���ية.بين.رجال.السياسة.أو. من.الطبيعي.جدًّ

المس���ؤولين،.ومن.الممكن.أيًضا.أن.تكون.األعمال.واإلجراءات.التي.يقوم.

به���ا.هؤالء.متنافية.م���ع.المبادئ.الدينية.التي.يزعمون.أنهم.يس���تندون.إليها،.

هذا.وال.يجوز.للحاكم.الظالم.أن.يلتمس.الشرعية.ألعماله.غير.القانونية.من.
ِيَن آَمُنوا 

َّ
يَُّها ال

َ
الدي���ن،.ألن.الدي���ن.ال.يأمره.بالظلم.كما.قال.اهلل.تعال���ى:.﴿يَا أ

ِ... ﴾.)ُسوَرُة.الِنَّساِء:.135/4(،.فقد.يرتكب.المسلم. ِقْسِط ُشَهَداَء لِلَّ
ْ
وَّاِمَن بِال

َ
ونُوا ق

ُ
ك

الظل���م.بغية.تحقيق.المكاس���ب.التي.تروق.لنفس���ه.كالمكاس���ب.الش���خصية.

والعائلية.والفئوية.والطبقية.والفكرية.والعرقية.وذلك.باس���م.اإلس���الم،.غير.

أن.اإلس���الم.ليس.مس���ؤواًل.عما.يفعل���ه.المس���لمون.إال.إذا.كانت.ألعمالهم.
مستنًدا.صحيًحا.من.النصوص.اإلسالمية.

.الطبراني،.المعجم الكبير،.280/18. )29(
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عون.االنتماء.إلى. أعتقد.أن.هناك.عاملين.مهمين.لقيام.الحكام.الذين.يدَّ

اإلس���الم.بتصرفات.وأعمال.وإج���راءات.تخالف.غاياتهم.الس���امية،.أولهما.

أنه.ليس���ت.لديه���م.معلومة.كافية.ألهدافهم.الس���امية،.وليس���ت.لديهم.خبرة.

كافي���ة.لتطبي���ق.بعض.المبادئ.األساس���ية.التي.يعرفونها.لحياتهم.السياس���ية،.

وأما.ثانيهما:.ليس.لديهم.إيمان.بأنهم.يستطيعون.تنفيذ.مبادئهم.على.أرض.

الواقع،.فهؤالء.عندما.يصلون.إلى.سدة.الحكم.بدأوا.يعتقدون.أن.المبادئ.

الت���ي.كان���وا.يدافع���ون.عنها.لعدة.س���نوات.ما.هي.إال.مجرد.فك���رة.خيالية.ال.

يمك���ن.تحقيقها.عل���ى.أرض.الواقع.وبالتالي.نجدهم.س���رعان.ما.ينجرفون.
وراء.أهوائهم.وطموحاتهم.الشخصية.

وال.أحد.يود.التخلي.عن.السلطة.بعد.أن.وصل.إليها،.علًما.بأن.تمسك.

أح���د.بالس���لطة.الظالمة.ي���ؤدي.إلى.تضاعف.المظالم.في.ه���ذا.البلد….وإن.

كان.م���ن.يقت���رف.الظلم.يح���اول.تبرير.ظلمه.بنص���وص.دينية.كلما.ضاق.من.

ال.من.الناس.الذي���ن.يتعرضون.للظلم.بإلقاء. االنتق���ادات،.حينه���ا.يقوم.الجهَّ

الالئم���ة.على.الدين.اإلس���المي.الذي.يدعي.الظالم���ون.انتماءهم.إليه،.وهذا.
أشبه.بهجر.المسجد.بسبب.الغضب.من.اإلمام.

ولألسف.هذه.هي.حال.الساسة.الذين.يُعتقد.أنهم.من.ضمن.المنتسبين.

إلى.التوجهات.اإلسالمية.في.تركيا،.وهنا.أرى.أنه.من.الواجب.على.رجال.

الدي���ن.والعلم���اء.األفاضل.في.تركيا.أن.يبينوا.أمام.الرأي.العام.المظالم.التي.

تش���هدها.البالد.باسم.اإلس���الم،.ويعلنوا.للشعب.أن.هذه.اإلسالم.بريء.من.

هذه.اإلجراءات.غير.القانونية،.فهذا.هو.السبيل.الوحيد.للحيلولة.دون.ظهور.
التوجهات.واألفكار.المناهضة.لإلسالم.في.بالدنا.

إنن���ي.ال.أنتق���د.من.يق���ف.اآلن.في.تركي���ا.بجانب.الح���زب.الحاكم،.بل.

أناش���د.جميع.المتدينين.والمحافظين.الذي���ن.يعلنون.والءهم.لهذا.الحزب.
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أن.يذك���روا.لن���ا.األدل���ة.م���ن.كتب.التفس���ير.أو.الفق���ه.أو.الحدي���ث.التي.تؤيد.

اإلج���راءات.غي���ر.القانونية.واألعمال.المنافية.لحقوق.اإلنس���ان.التي.تنفذها.

الحكوم���ة.ض���د.م���ن.تصفه���م.بالمعارضة.س���واء.كانت.حرك���ة."الخدمة".أو.
غيرها.من.األطراف.المعارضة....

في.الحقيقة.لم.يقم.المؤيدون.وال.المعارضون.وسط.هذه.المشاحنات.

بإجراء.نقاش.حول.الحكومة.مبني.على.أس���س.إس���المية،.بل.أهملوا.المثل.

األصيل���ة.فيم���ا.اس���تجد.من.الوقائع.السياس���ية،.وليس.التيار.اإلس���المي.في.

تركيا.وحده.هو.الذي.تضرر.في.اآلونة.األخيرة.في.بالدنا.بل.اإلسالم.نفسه.
أيًضا.يتضرر.اآلن.في.تركيا.جراء.األحداث.األخيرة.



األسباب الحقيقية للنزاع بين الحركات الدينية في 

تركيا

8.نوفمبر/تشرين.الثاني.)2014م(

تطرق���ت.ف���ي.إحدى.مقاالتي.التي.نش���رت.ف���ي.جريدة."زم���ان".التركية.

بتاري���خ.8.ماي���و/.أي���ار.)2014م(.إل���ى.الحدي���ث.حول.س���بعة.أطر.تعصف.
بالشرق.األوسط.وهي:

. النزاع.بين.منتسبي.األديان.	

. النزاع.بين.منتسبي.المذاهب.	

. النزاع.بين.المجموعات.العرقية.	

. النزاع.بين.طبقات.المجتمع.	

. النزاع.بين.الحكومات.أو.الحكام.	

. النزاع.بين.األجناس.	

. النزاع.بين.الحركات.أو.المجتمع.المدني.والفرق.الثقافية.	

ويمك���ن.أن.نضي���ف.إلى.ما.س���بق.النزاع���ات.القائمة.بين.أنم���اط.الحياة.
ليصل.بذلك.عدد.هذه.اإلطر.إلى.ثمانية.
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ا.لتصعيد.هذه.النزاعات،.والطمع. وهن���اك.عوامل.عدة.تلعب.دوًرا.مهمًّ

ف���ي.الس���لطة.وامتالك.كل.ش���يء.يعد.من.أهم.هذه.العوام���ل.التي.تؤدي.إلى.

نش���وب.النزاع���ات.ف���ي.المجتمع،.وعندم���ا.ننظر.إلى.الصعي���د.التركي.نجد.

أن.التوتر.والنزاع.اللذين.نعيش���هما.في.الس���احة.التركية.ينبعثان.مع.األسف.

الشديد.من.هذين.العاملين،.والشكل.األكثر.اتساًعا.لهذا.النزاع.نجده.متمثاًل.
في.مشاهد.النزاعات.المذهبية.والعرقية.الدامية.في.الشرق.األوسط.

وتلج���أ.أنظم���ة.الحك���م.إل���ى.الديكتاتورية.عندما.يس���يطر.عليها.ش���عور.

الطمع.في.التمس���ك.بالس���لطة؛.وذلك.من.أجل.حمايته���ا.وضمان.دوامها،.

ومن.ثم.يزداد.تمس���كها.بالديكتاتورية.أكثر،.ش���أنها.في.ذلك.شأن.العطشان.

ال���ذي.يش���رب.من.البحر.وال.يرتوي.بمائ���ه،.فتصير.في.نهاية.المطاف.أنظمة.

ديكتاتوري���ة.م���ع.أنه���ا.بدأت.مس���يرتها.السياس���ية.بإعالن.تمس���كها.باحترام.
القانون.وإقامة.العدل.وعدم.قمع.الحريات.

وإذا.نظرنا.إلى.هذه.المسألة.بمزيد.من.اإلنصاف.والموضوعية.نجد.أن.

الحكام.أو.اإلداريين.ليسوا.هم.المسؤولين.وحدهم.عن.تحول.نظام.الحكم.

القائ���م.عل���ى.احترام.حرية.الرأي.والمس���اواة.والعدل.إل���ى.نظام.ديكتاتوري.

قمعي،.فمثل.هذه.األنظمة.أو.اإلداريين.غالًبا.ما.يمهدون.لنهايتهم.المؤسفة.
بعد.اتخاذهم.قرارات.خاطئة.تحت.عوامل.أو.ضغوط.جهات.مختلفة....

وح���زب.العدال���ة.والتنمي���ة.الحاكم.الذي.يدير.البالد.من���ذ.أكثر.من.اثني.

عش���ر.عاًما.نراه.اليوم.يس���ير.بخطوات.س���ريعة.إلى.هذا.االتجاه،.وفي.حقيقة.

األم���ر.إن.ه���ذا.الحزب.لم.يصل.إلى.س���دة.الحكم.بين.عش���ية.وضحاها.بل.

حصل.على.تأييد.فئات.متدينة.من.الشعب.كافحت.قرًنا.من.الزمان.وعانت.

ف���ي.س���بيل.ذلك.معاناة.ومش���قات.كبيرة،.فاهلل..قد.من���ح.الحزب.الحاكم.

فرص���ة.إحي���اء.تركيا.م���ن.جديد.لتكون.أماًل.للش���عب.التركي.بل.ولش���عوب.
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المنطق���ة.بأكمله���ا،.ولكن.يا.أس���فاه.لم.يس���تغل.ه���ذا.الحزب.ه���ذه.الفرصة.

بعقالنية.وفراس���ة،.بل.انغرس.في.مفهوم.القومية.التركية.بداًل.من.أن.يستغل.

ه���ذه.الفرصة.عن.طريق.اس���تخدام.القوة.العقلية.المرن���ة.النابعة.من.الحكمة.

والمعرفة.اإلس���المية.العميقة،.وعدم.نجاح.أصحاب.الس���لطة.في.استخدام.

ه���ذه.القوة.في.تحقيق.العدالة.االجتماعية.أدى.في.النهاية.إلى.نش���وب.نزاع.

وع���داوة.بي���ن.المتدينين،.فكل.طائف���ة.منهم.تدعي.أنها.على.الحق.وتس���عى.

لتدعي���م.وتقوي���ة.موقفه���ا،.وهناك.بعض.الح���ركات.والتكتالت.اإلس���المية.

ق���د.وقع���ت.ف���ي.أخطاء.كبيرة.ف���ي.هذه.المرحل���ة.الصعبة.من.تاري���خ.تركيا،.

ونالحظ.أن.هذه.الحركات.باس���تثناء.البعض.منها.لم.تطور.عالقاتها.بحزب.

العدالة.والتنمية.على.أس���اس.الس���الم.والتفاهم.والتصالح،.بل.على.أساس.

التميي���ز.والس���يطرة.والقمع،.ب���ل.إن.هذه.الحركات.تح���ث.الحزب.الحاكم.

ليتخذ.مزيًدا.من.اإلجراءات.القمعية.ضد.حركة."الخدمة".في.حين.أن.هذه.
الحركات.تقوم.بكل.أسف.باألعمال.التي.تتهم.بها.حركة."الخدمة"..

وقد.أصاب.الكاتب.الصحفي."نوزات.تشيتشك.)Nevzat Çiçek(".حين.

لفت.األنظار.إلى.هذا.الموضوع.في.مقاله.المنشور.في.صحيفة."تايم.تورك.

)Time Türk(".حيث.قال:."أغلب.الحركات.في.تركيا.س���لكت.طريًقا.خاطًئا.

ف���ي.عه���د.حكومة."العدال���ة.والتنمية".حيث.إنها.بداًل.من.أن.تس���تغل.مجال.

الحرية.المتوافرة.في.تركيا.على.أكمل.وجه،.ووضع.أساليب.تربوية.مثالية،.

والتوج���ه.إلى.حل.مش���اكل.الش���باب،.وإيجاد.أنظمة.تربوي���ة.جديدة،.ورفع.

المستوى.الثقافي.والفكري.لدى.المجتمع،.فقد.استسلموا.للنظام.ظنا.منهم.

أنه���م.قد.س���يطروا.عليه،.وباختصار.فإن.الدولة.التي.كان���وا.يعارضونها.فيما.

سبق.ويسعون.للسيطرة.عليها.قد.هيمنت.هي.عليهم.بقوتها.وإمكانياتها.وبما.

قدم���ت.إليهم.من.مناف���ع،.بل.اعتمدت.الدولة.عليهم.في.اس���تدامة.نظامها،.

وأرى.أن.الس���بب.األساس���ي.لنشوب.أزمات.في.الس���احة.التركية.أن.الحابل.
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ق���د.اختلط.بالنابل.أي.لم.تلتزم.القوى.السياس���ية.أو.القوى.المدنية.بمهمتها.

المنوط���ة.به���ا،.كما.نالحظ.ف���ي.اآلونة.األخي���رة.أن.الحكوم���ات.التي.تمثل.

الجناح.السياسي.والحركات.التي.تمثل.الجناح.المدني.ال.يثقان.ببعضهما"....

وكان."كنع���ان.أيفري���ن.)Kenan Evren(".ال���ذي.تول���ى.منص���ب.رئي���س.

الجمهوري���ة.ف���ي.تركي���ا.عقب.انقالب.عس���كري.ق���اده.في.12.س���بتمبر.عام.

)1980م(،.وال���ذي.تعرض.النتقادات.حادة.بس���بب.موقفه.السياس���ي.الذي.

اتبع���ه.في.تلك.الس���نوات.قد.رد.عل���ى.منتقديه.وهو.يعتري���ه.الغضب:."إنني.

أعل���م.أن���ه.لي���س.لديكم.معلوم���ة.حول.الجه���ات.المدنية.الت���ي.ألحت.علينا.

مطالب���ة.بقيامن���ا.بانقالب.عس���كري.في.ع���ام.)1980م("،.فبع���ض.الحركات.

والتكت���الت.الديني���ة.ف���ي.تركيا.تتبع.في.ه���ذه.الفترة.سياس���ة.هدامة.ومدمرة.

مس���تغلة.األج���واء.التي.ته���ب.في.صالحهم.دون.أن.ت���درك.أن.هذا.الموقف.

يض���ر."حزب.العدال���ة.والتنمية".بالدرج���ة.األول���ى،.وأرى.أن.المتدينين.في.

تركي���ا.لم.يكونوا.ف���ي.تجربتهم.األولى.النموذج.الذي.يحتذى.به.س���واء.في.
العالقة.بين.الدولة.والحركات.أو.الحركات.فيما.بينها.



من على الحق؟

19.يونيو/حزيران.)2014م(

ال.شك.أن.العاَلم.اإلسالمي.والشرق.األوسط.وتركيا.يمرون.في.الوقت.

الراهن.بفترة.عصيبة،.ونحن.بحاجة.ماس���ة.وبخاصة.في.هذه.األيام.الصعبة.

إلى.التفاهم.والحوار.وااللتفاف.حول.أهداف.مشتركة.حتى.نستطيع.تجاوز.
هذه.األزمات.التي.نواجهها.في.بالدنا.

إن.الصراع.على.الس���لطة.يكون.شرًس���ا،.ويتس���بب.في.جرح.المش���اعر.

وانكس���ار.الخواطر،.ويضر.كذلك.بوحدة.المجتمعات،.وقد.ش���هد.التاريخ.

اإلس���المي.عل���ى.مر.العصور.مثل.ه���ذه.الصراعات.من.أج���ل.الوصول.إلى.

س���دة.الحكم.والتي.نتج.عنها.س���فك.الدماء.والقتل.والدمار،.حتى.إن.بعض.

الصحاب���ة.الك���رام.قد.دخلوا.في.صراعات.من.أجل.هذه.الغاية،.وفي.الوقت.

ال���ذي.نعتبر.نحن.هذه.الصراعات.التي.نش���بت.بين.بع���ض.الصحابة.الكرام.

نتيج���ة.الجتهاداته���م.المختلفة؛.فإننا.ال.يمكن.لن���ا.الحكم.عليهم.بالخطأ.أو.

الص���واب،.فمث���ل.هذه.الصراع���ات.الكبيرة.ال.يمكن.ألح���د.الفصل.فيها.إال.
..اهلل

يُحَك���ى.أن.مجموعة.من.الخوارج.خرج���وا.على.رجل.وقطعوا.طريقه،.

.بن.أبي.طالب.أم.معاوية.بن. وسألوه:."َمن.يا.تَُرى.على.الحّق،.هل.هو.عليُّ

أبي.س���فيان.؟"،.والرجل.لم.يعرف.إلى.أي.فريق.ينتمي.هؤالء،.ورغم.أن.

قلب���ه.يمي���ل.إلى.س���يدنا.علّي.،.َتَوقَّف.قلياًل.ثّم.أجاب.قائاًل:."ال.ش���ك.أن.
عليًّا.على.حّق،.ولكن.لم.يُكن.معاوية.ُمخطًئا".
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ق.ماديًّا. إن.هن���اك.حقيق���ة.م���رة.وه���ي.أن.العاَلم.اإلس���المّي.الي���وم.ُمَم���زَّ

ومعنويًّ���ا،.ينتش���ر.ف���ي.أرجائ���ه.الظلم.والقه���ر.والفس���اد.والبطال���ة.والتحطم.

األخالق���ي.والفقر.فضاًل.ع���ن.الصراعات.المذهبي���ة.والعرقية،.كما.نرى.في.

كثير.من.البلدان.اإلس���المية.أن.المس���لمين.يقتل.بعضهم.بعًضا،.من.الطبيعي.

،.ولكن.ينبغي.أن.يُنَظر.أيًضا.إلى.الفئة.األخرى،. أن.تكون.هناك.فئٌة.على.حّقٍ
فهل.هي.ُمخطئة.تماًما؟

وهن���اك.حقيق���ة.أخ���رى.هي.أن.من.طبيعة.اإلنس���ان.أن���ه.يختلف.وينازع.

اآلخر،.ولكن.المعضلة.هي.عدم.حل.تلك.الخالفات.والنزاعات.التي.تنشب.

بينن���ا.بالتف���اُوض.والح���وار،.وعندما.تحدث.مش���كلة.بيننا.س���رعان.ما.نتكتَّل.

���ل.انتقاداته،. ويص���ارع.بعضن���ا.بعًض���ا،.وأضحينا.ال.نتحّم���ل.اآلخر،.وال.نتقبَّ

وَعِمَيت.أبصارنا.عن.رؤية.أخطائنا.وهفواتنا،.وبتنا.نس���تخدم.ألس���نتنا.كسهاٍم.
َمْسُمومٍة.

ال.ش���ك.أن.أي.ح���زب.حاك���م.ف���ي.أي.بل���د.م���ن.العالم.ق���د.يخطئ.في.

اإلج���راءات.أو.الق���رارات.التي.يتخذها.ألنها.في.النهاية.ما.هي.إال.من.صنع.

البش���ر،.فاألنبي���اء.وحدهم.المعصومون.من.الخط���أ،.وحتى.زالتهم.الصغيرة.

ح.بالوحي،.لهذا.فأكبر.معروف.يمكن.إسداؤه.للحزب.الحاكم. كانت.تَُصحَّ

هو.انتقاده،.كما.أن.أكبر.ضرر.نقدمه.له.هو.إظهاره.على.أنه.ال.تشوبه.شائبة،.
والحاكم.الَفِطن.هو.ذلك.الذي.يحترم.من.ينطق.بكلمة.الحّق.في.وجهه.علًنا.

إن.الذي���ن.ي���رون.الحزب.الحاك���م.على.أنه.منزه.عن.الخطإ.وال.تش���وبه.

ر. هة.إليه.عل���ى.أنها.هج���وم.ُمدّمِ ش���ائبة،.يعتب���رون.دوًم���ا.االنتق���ادات.الموجَّ

دون.أن.يتطرق���وا.إل���ى.جوهر.الموض���وع،.فضاًل.عن.ذل���ك.يتهمون.المنتقد.

ب���أن.انتقادات���ه.نابع���ة.ع���ن.حق���ده.وكراهيته.تج���اه.الح���زب.ويتهمونه.كذلك.

بأن���ه.ينتم���ي.إل���ى.حزب.أو.فئ���ة.معادية.للح���زب.الحاكم،.ويقول���ون.له."من.
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كان.بيت���ه.م���ن.زج���اج.فال.يرم���ي.الناس.بالحج���ارة"،.أضف.إل���ى.ذلك.أنهم.

هة.إلي���ه،.ويجب.على. ال.يقدم���ون.إجاب���ات.صريحة.ع���ن.االنتقادات.الموجَّ

الحزب.الحاكم.أال.يهتم.بنية.ومقصد.الناقد،.بل.الواجب.عليه.اإلجابة.عن.

أس���ئلة.منتقديه.برحابة.صدر،.وتعليلها.ومحاولة.إقناعهم.بها،.وأنا.أرى.بأن.

ه���ؤالء.الكّت���اب.المداهنين.يُلِحقون.ضرًرا.جس���يًما.برموز.الحزب.الحاكم،.
اَسة.المنتمين.إليه.بل.بالحزب.نفسه. وبالسَّ

إن.الذين.يتابعون.مقاالتي.التي.تنش���ر.في.جريدة."زمان".يعلمون.جيًدا.

أنني.أنتقُد.حزب.العدالة.والتنمية.منذ.تأسيس���ه،.كما.أني.أدعمه.وأدافع.عنه.

إذا.اقتض���ى.األم���ر.ذلك،.وانتقادي.للحزب.ليس.نابًعا.من.المش���كالت.التي.

تش���هدها.البالد.منذ.6-7.أش���هر.الماضية،.أحمد.اهلل.أنني.أتمتع.باستقاللية.

العق���ل.والفك���ر.فل���م.ول���ن.أبيعهما.ألح���د،.ولم.أه���ن.كرامت���ي.الفكرية.من.

أج���ل.الحص���ول.على.منصب.ف���ي.البرلمان.أو.ف���ي.الوزارة.مس���تقباًل،.إنني.

أرى.أن.الدول���ة.مض���ت.ُقُدًم���ا.في.الفترة.األخيرة.نحو.اإلجراءات.التعس���فية.

الت���ي.انتهجتها.س���ابًقا.في.االنقالبات.الس���ابقة.في.تركي���ا،.فأنا.كرجل.عاَصَر.

االنقالبات.التركية.كافًَّة،.أرى.وجَه.ش���بٍه.كبير.بين.اإلجراءات.التي.تنتهجها.

الدول���ة.في.الوقت.الحالي.واإلج���راءات.التي.انتهجت.في.أيام.االنقالبات،.

وأكرر.منذ.فترة.مؤكًدا.أن.هذه.العمليات.التي.تش���هدها.البالد.والتي.تهدف..

إلى.القضاء.على.حركة."الخدمة".ستتوسع.في.المستقبل.القريب.وستشمل.

الحركات.اإلسالمية.األخرى.بما.فيها.الحزب.الحاكم،.واألحداث.األخيرة.

التي.تشهدها.البالد.تؤكد.ما.أقوله.حيث.تبين.في.هذه.األيام.أنه.ُكِشَف.عن.

"الجناح.اليساري.القومي".فقط.من.تنظيم."أرجنكون")30(.الذي.يعتبر.الدولة.
.أرجنكون:.منظّمة.سّرية.وأهم.أهدافها.هو."المحافظة".على.تركيا.كدولة.علمانية.وعسكرية.وقومية.كما.كانت.في. )30(
عهد."كمال.أتاتورك".مؤسس.تركيا.الحديثة،.وتُتََّهُم.المنظمة.-التي.أطلقت.على.نفسها.اسم.)أرجنكون(.نسبة.إلى.جبل.
أسطوري.لجأ.إليه.األتراك.القدماء.هرًبا.من.جحافل.المغول-.بقيامها.باغتياالت.وتفجيرات.وزرع.عبوات.ناسفة.في.المدن.

التركية.ومحاولة.تنظيم.انقالب.على.الحكومة.وتتعاون.مع.منظمات.ودول.خارجية.لزعزعة.النظام.في.تركيا..)النشر(
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العميقة.في.تركيا،.وأما.الجناح.الذي.يصف.نفس���ه.ب�"المتدين".فلم.يكتشف.
بعد،.فهذا.األخير.يتالعب.بالحزب.الحاكم.ويحكم.قبضته.عليه.

وعندم���ا.ننظ���ر.إلى.السياس���ة.الخارجية.للحزب.الحاك���م.نجد.أن.هناك.

فش���اًل.كبي���ًرا.في.السياس���ة.الت���ي.اتبعها.الحزب.في.الش���رق.األوس���ط.حيث.

فقدت.تركيا.وضعها.ومكانتها.في.المنطقة،.س���واء.بين.األنظمة.الحاكمة.أو.

ِفين.وحتى.بين.الش���عوب.العربية.نفس���ها،.وفي.الفترة.األخيرة.تبين. بين.المثقَّ

أن.انتقاداتي.كافًَّة.بش���أن.هذه.السياسات.الخاطئة.في.الشرق.األوسط.كانت.

على.صواب،.وفي.الواقع.أنني.ال.أش���عر.بالس���عادة.لظهور.صحة.انتقاداتي.

ف���ي.هذا.الش���أن،.وما.يؤس���فني.أكثر.أنه���م.ال.يزالون.يتم���اَدون.في.األخطاء.

ذاته���ا،.فف���ي.الوقت.الذي.نقول.فيه.لهم:."س���تقعون.في.حادث���ة.ُمِميَتة.بهذه.

الس���يَّارة.الت���ي.ركبتموه���ا.مع.س���ائق.ال.يحم���ل.رخصة.قيادة،.انظ���روا،.فقد.

ْلتم.نس���اءهم. تس���ببتم.ف���ي.قتل.إخوانكم.الس���وريين.الذي���ن.وثقوا.فيكم،.فرمَّ

ويتَّْمُتم.أطفالهم"،.نجدهم.يردون.قائلين:."تريد.منّا.أال.نركب.سيارتنا.أصاًل.

خوًفا.من.احتمال.وقوع.حادثة؟،.فلتهتم.بشأنك.لقد.رأيناك.تسكب.الحساء.

على.نفس���ك.بينما.تحتس���يه"!.يقصدون.بذلك.إبعاد.من.ينتقدهم.عن.جوهر.

الموض���وع.إل���ى.موض���وع.آخر.بعيد.ع���ن.المقصود...إذا.م���ا.أمعنا.النظر.في.

.إلى.جوهر.الموض���وع.بصلة،.وليس.إجابًة. ه���ذا.المث���ال.فإننا.ال.نجده.يمتُّ
صريحة.مقنعة.على.نقدنا.

وف���ي.النهاي���ة.أرى.ف���ي.هذه.األيام.أناًس���ا.كنت.أحترمه���م.وأقدرهم.في.

الماضي.قد.انغمسوا.اآلن.في.نشوة.السلطة.واسودت.ضمائرهم.إذ.أصبحُت.

.وقٌت. ال.أسلم.من.إساءاتهم.لي.وكتاباتهم.العدائية،.فأمثال.هؤالء.ليس.َلَديَّ
أضّيِعه.معهم،.أدعو.اهلل..أن.يُصِلح.حالهم.



التهديدات الثالث

23.يناير/كانون.الثاني.)2014م(

إن.الدول���ة.التركي���ة.اتبعت.في.فترات.معينة.من.تاريخها.سياس���ة."ترميم.

النف���س".من.خ���الل.عمليات.عميق���ة؛.واالنقالبات.العس���كرية.التي.وقعت.

في.27.مايو.عام.)1960م(،.و12.مارس.عام.)1971م(،.12.س���بتمبر.عام.

)1980م(،.ومذك���رة.م���ا.بعد.الحداثة.في.28.فبراي���ر.عام.)1997م(؛.ما.هي.

إال.نم���اذج.م���ن.هذه.العمليات.التي.قامت.الدولة.من.خاللها.بترميم.نفس���ها.

وكيانها،.ويعتقد.بعض.الناس.في.تركيا.أن.مذكرة.28.فبراير.التي.عانى.منها.

المتدين���ون.بش���كل.ع���ام.تعد.نهاية.ه���ذه.العمليات.ولكن.ه���ذا.االعتقاد.غير.
صحيح.إذ.إن.الدولة.ال.تزال.تواصل.عملياتها.ضد.من.تسميهم.أعداءها...

إن.م���ن.أه���م.األم���ور.التي.تخش���اها.الدولة.هو.ابتعادها.ع���ن.الحركات.

الت���ي.يش���كلها.المجتم���ع،.والدولة.ترى.نفس���ها.ف���ي.خطر.دائ���م،.وفي.عام.

)1970م(.حاربت.الدولة.التركية.عناصر.التهديد.الشيوعية.والفوضوية.التي.

تس���ربت.إلى.هي���كل.الدولة.حيث.قام���ت.الدولة.بانقالب.عس���كري.دموي.

ف���ي.12.س���بتمبر.وقضت.عل���ى.جميع.هذه.العناصر،.وفي.التس���عينيات.من.

القرن.التاس���ع.عش���ر.اعتبرت.الدولة.المتدينين.وأنصار.الزعيم.اإلس���المي.

"نجم.الدين.أربكان".خطًرا.عليها.وتحركت.هذه.المرة.بانقالب.س���مي.في.

التاري���خ.التركي."انقالب.ما.بعد.الحداث���ة".أو."مذكرة.28.فبراير".وعزلتهم.
عن.الساحة...
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وم���ع.تف���كُّك.االتحاد.الس���وفييتي.لم.يُع���د.الش���يوعيون.يُمثِّلون.مصدر.

تهدي���ٍد.للدولة،.وأم���ا.األكراد.القوميون."االنفصالي���ون".بدؤوا.ينعمون.اآلن.

بالراحة.واإلطمئنان.النس���بي.بعد.أن.أصبحوا.جزًءا.من.عملية.التس���وية.التي.

تج���ري.حاليًّا.بين.األك���راد.والحكومة.الحالية.منذ.ع���ام.)2009م(،.وعندما.

نعود.إلى.الحديث.عن.مذكرة.28.فبراير.)1997م(.فإن.أهم.خطر.بالنس���بة.

للدولة.في.ذلك.الوقت.هو.ما.يسمى.ب�"الرجعية".التي.تنادي.بتطبيق.الشريعة.

اإلس���المية.-حس���ب.وجهة.نظرهم-،.ولكن.هذا.التهديد.س���رعان.ما.ُقوِبل.

بالرفض.من.قبل.الش���عب.حينها.افتقرت.الدولة.إلى.إمكانية.اس���ترداد.نفسها.

َلت.اإلذعان.للفصائل.الدينية.المتدينة.التي. من.براثن.جماعاٍت.أخرى،.وفضَّ

ترغب.بش���دة.في.الس���لطة.بعد.انفصالها.عن.الحركات.اإلسالمية.التقليدية،.

حي���ث.توافقت.تطلع���ات.القادة.المتدينين.الجدد.ف���ي.مطلع.القرن.الحادي.

والعش���رين.والتي.تتمثل.في.الوصول.إلى.مقاعد.الس���لطة.مع.المخطَّطات.

التي.رس���متها.القوى.العالمية.للس���يطرة.على.المنطقة،.لتنطلق.بذلك.مرحلٌة.

ل.إليه.كال. جديدةٌ.على.أس���اس.االتفاق.-الصريح.أو.الضمني-.الذي.توصَّ
الطرفين.

ونتيج���ة.لذلك.ف���ي.ع���ام.)2002م(.وقعت.الدولة.بي���ن.مطرقة.ضغوط.

اإلصالح.التي.طالبت.بها.الجهات.الخارجية،.وِس���ْندان.القوى.االجتماعية.

الداخلي���ة.المطالب���ة.بالتغيي���ر،.فلم.تج���د.مالًذا.تلجأ.إليه،.وس���لََّمت.نفس���ها.

يه.ع���ن.أيديولوجية.ما.يطلق.عليه. لح���زب.العدالة.والتنمي���ة.الذي.أعلن.تخّلِ

.جميع. اإلس���الم.السياس���ي.بع���د.أن.برز.على.الس���احة.بوصفه.ائتالًف���ا.يضمُّ

الفصائ���ل.الدينية،.ولك���ن.بعد.مرور.فترة.من.الزمان.تحركت.كل.من.القوى.

العالمي���ة.والدول���ة.العميقة.المعادية.لإلس���الميين.وذلك.بع���د.أن.أدركوا.أن.

المتديني���ن.ب���دؤوا.يخرقون.الحدود.التي.رس���مت.لهم.أض���ف.إلى.ذلك.أن.

مؤسسات.الدولة.أخذت.تحمل.طابًعا.دينيًّا،.وأصبح.التهديد.الجديد.يتمثل.
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في.حزب.العدالة.والتنمية.الذي.ظنته.الدولة.مصدر.النجاة.بالنس���بة.لها.في.
عام.)2002م(..

ووجه���ة.نظ���ري.الش���خصية.ف���إن.الق���وى.الداخلي���ة.والخارجية.تقس���م.

التهديدات.التي.يجب.التخلص.منها.إلى.ثالث.فئات.رئيسية:.األولى.تمثل.

عات. ف���ي.حرك���ة."الخدمة".والثانية:.حزب.العدالة.والتنمي���ة،.والثالثة:.التجمُّ

والفصائل.والمنظَّمات.الدينية.األخرى،.وفي.الس���ياق.نفس���ه.فإنني.أرى.أن.

البيان.الذي.أصدرته.مؤسسة.االستخبارات.التركية.والذي.ينص.على.تتبع.

ومراقبة.الموظفين.والعاملين.بالدولة.المنتمين.ِلما.يس���مى.بالدولة.الموازية.

ذو.مغ���زى.كبي���ر،.وأن���ا.متأك���د.م���ن.أن.نطاق.ه���ذه.التس���مية.ال.ينحصر.على.

األفراد.المحبين.أو.المقربين.لحركة."الخدمة".بل.يش���مل.كذلك.الحركات.
اإلسالمية.األخرى.

.والدول���ة.الت���ي.اتبع���ت.سياس���ة.القضاء.عل���ى.المتدينين.تحت.مس���مى.

"محارب���ة.الرجعيين.والمتش���ددين".ف���ي.أحداث.28.فبراي���ر.نراها.اآلن.تُغير.

ي.التهديد.الحديث.ب�"الدولة.الموازية".وكما.أن.الدولة.التي. التس���مية.وتس���ّمِ

استهدفت.أموال.المتدينين.خالل.أحداث.28.فبراير.تحت.مسمى."القضاء.

عل���ى.رأس.الم���ال.األخض���ر".ونراه���ا.حاليًّا.تح���اول.االس���تيالء.على.البنك.

المقرب.من.الحركة.وإقصاء.رجال.األعمال.المحبين.ل�"الخدمة".عن.مجال.
التجارة.واالقتصاد..

م.من.نفس���ها.وذلك.باس���تغالل. وفي.النهاية.أود.أن.أقول.إن.الدولة.ترّمِ

���ص.منها.في.وق���ٍت.الحق.بعد. الضحي���ة.الس���ابقة.أداًة.قب���ل.أن.تع���ود.للتخلُّ

���ق.الغرض.من.اس���تخدامها،.فقد.كان.اليس���اريون.ه���م.ضحايا.انقالب. تحقُّ

12.س���بتمبر،.ث���م.م���ا.لبث���ت.الدولة.أن.اس���تغلتهم.أداًة.في.االنق���الب.ما.بعد.

الحداث���ة.ف���ي.28.فبراي���ر.)1997م(،.وكان.ح���زب.العم���ال.-وه���و.الفاع���ل.
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الرئيسي.في.هذا.االنقالب-.قد.احتشد.في.يناير.)1997م(.بمدينة.إسطنبول.

رافًع���ا.الفتاٍت.تن���ادي.بتنفيذ.مبادئ.ثورة.أتاتورك.التي.تحد.من.ممارس���ات.

الحركات.الدينية،.وال.ش���ك.أن.ضحايا.أحداث.28.فبراير.هم.اإلسالميون.

والمتدين���ون،.وبع���د.هذه.األحداث.رأينا.أن.بعًضا.من.هؤالء.أعلنوا.تخليهم.

عن.فكرة.اإلس���الم.السياسي.ووصفوا.أنفسهم.ب�"المتدينين"،.وعندما.وصل.

ه���ؤالء.إلى.س���دة.الحكم.قضوا.على.قادة.مذك���رة.28.فبراير.وأحالوهم.إلى.

المحاك���م.للتحقي���ق.معهم.وفي.نهاية.هذه.المحاكمات.دخل.عدد.منهم.إلى.

الس���جون،.ولكن.الدولة.العميقة.سرعان.ما.استجمعت.قواها.وأُطلق.سراح.

جمي���ع.المعتقلي���ن.الذين.تم.التحقي���ق.معهم.ضمن.قضاي���ا.االنقالب.على.

الحكومة،.كما.قام.هؤالء.المنتس���بون.للدولة.العميقة.بإشعال.الفتنة.والعداء.

بين.من.يعتقد.أنهم.قد.أضفوا.طابًعا.دينيًّا.على.شؤون.الدولة،.وكذلك.نرى.

أن.ه���ؤالء.المنتس���بين.للدولة.العميقة.يوصون.كبار.السياس���يين.في.الحزب.

الحاك���م.بالتع���اون.م���ع.من.حاول���وا.االنق���الب.عليهم.ف���ي.الماضي.وذلك.

للقض���اء.عل���ى.ما.س���موها."الدولة.الموازي���ة"،.يبدو.أن.هن���اك.مخطًطا.دقيًقا.

. يق���وده.بع���ض.األطراف.الخفية.ف���ي.بالدنا،.وإذا.نجح.هذا.المخطط.س���يتمُّ

���ص.من.حركة."الخدمة".أواًل،.ثم.من.حزب.العدالة.والتنمية،.وأخيًرا. التخلُّ
من.جميع.الفصائل.الدينية.في.تركيا.

وف���ي.النهاي���ة.أود.أن.أؤكد.على.أمر.في.غاية.األهمية.وهو؛.أن.الس���بيل.

الوحي���د.م���ن.أجل.إص���الح.هذه.الدولة.ه���و.تطبيق.الدس���تور.والقوانين.وال.

أقص���د.بذل���ك.القوانين.العرفي���ة.أو.التقليدية.بل.أقص���د.القوانين.التي.تراعي.

حقوق.جميع.أفراد.المجتمع.دون.تمييز.بينهم،.ومع.األسف.الشديد.فإن.

م���ن.وصفوا.أنفس���هم.ب�"المتدينين".ووصلوا.إلى.س���دة.الحكم.في.بالدنا.لم.

ينجحوا.في.حمل.هذه.المهمة،.بل.إنهم.ظنوا.أنفسهم.بمثابة.الدولة.الخالدة.
التي.ال.تُقَهر....ولكن.هيهات!



الحقد والعدل ال يجتمعان

20.أكتوبر/تشرين.األول.)2014م(

إن.غاي���ة.المس���لم.في.هذه.الحي���اة.هي.تطبيق.مبادئ.اإلس���الم.وتحري.

الح���ق.والعدالة.ف���ي.كل.تصرفاته.وس���لوكياته،.فالعدل.أس���اس.النظام.على.

وجه.األرض.كما.هو.أساس.النظام.في.الكون،.فكلمة.العدل.في.اللغة.تأتي.

بمعنى."وضع.الش���يء.في.موضعه.المناس���ب.واإلتي���ان.بالفعل.في.محله"،.

وعل���ى.ه���ذا.ينبغ���ي.عل���ى.المؤمنين.احت���رام.الحق���وق.دوًما.فيم���ا.بينهم.في.

العالقات.االجتماعية،.في.األسرة،.والجوار،.والقرابة،.والتجارة.واالقتصاد،.

واإلدارة.والسياسة.في.تنظيم.الحياة،.في.العالقات.بين.المجتمعات.والدول.

وغيرها.من.العالقات.اإلنسانية،.كما.يجب.على.المؤمنين.تجنُّب.التصرفات.

والمواق���ف.المخل���ة.بحقوق.اآلخرين،.وعليه���م.أن.يفعلوا.ذلك.ابتغاء.وجه.

اهلل،.فالع���دل.ه���و.بمثاب���ة.ضم���ان.للس���الم.والطمأنينة.والكم���ال.األخالقي،.
ِقْسييِط َوالَ 

ْ
ِ ُشييَهَداَء بِال وَّاِمَن لِلَّ

َ
ونُوا ق

ُ
ِيَن آَمُنوا ك

َّ
يَُّها ال

َ
وقد.قال.اهلل.تعالى:.﴿يَا أ

ييَرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اهلَل إِنَّ اهلَل 
ْ
ق
َ
وا ُهَو أ

ُ
وا اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

َّ
ال

َ
ْوٍم َعَ أ

َ
َيِْرَمنَُّكييْم َشييَنآُن ق

وَن﴾.)ُسوَرُة.اْلَماِئَدِة:.8/5(
ُ
َخبٌِي بَِما َتْعَمل

إن.من.أهم.األس���باب.التي.أدت.إلى.ظهور.الحقد.والكراهية.والعداوة.

بي���ن.الن���اس.هو.تح���ول.الخالفات.التي.تنش���ب.بين.األفراد.لمس���ألة.ما.إلى.

التفرقة.واالس���تقطاب.وصواًل.إلى.الصراع���ات.والنزاعات،.هذا.هو.الواقع.
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ولك���ن.الواج���ب.فعل���ه.هو.إزال���ة.هذه.الخالف���ات.والنزاع���ات.والصراعات.

وفًق���ا.للقواني���ن.واألحكام.التي.وضعت.من.أج���ل.ذلك،.فإذا.ما.طبقت.هذه.

األح���كام.والقواني���ن.بش���كل.صحيح.تك���ون.العدالة.قد.تحقق���ت.حينئذ.في.
المجتمع.

���ق.فيها.القوانين. وف���ي.ظ���ل.هذا.الجو.من.العدال���ة.االجتماعية.التي.تطبَّ

إلحق���اق.الح���ق.وإبطال.الباطل.لن.يتعرض.أحد.للظلم.واالضطهاد.كما.أنه.

لن.يعترض.أحد.عندما.تصدر.في.حقه.عقوبة.بسبب.تورطه.في.جريمة،.وأما.

إذا.حدث.في.مجتمع.ما.انتهاك.للقوانين.وتطبيق.لإلجراءات.التعسفية.التي.

تتناف���ى.مع.القوانين.واألحكام.الش���رعية.ض���د.المعارضين.أو.فئة.معينة.من.

الش���عب،.عندئذ.تزداد.في.هذا.المجتمع.الصراعات.والنزاعات.بين.أفراده.

وتجرح.مش���اعر.الناس،.فعلى.س���بيل.المثال.إذا.َقَتَل.أحٌد.قريًبا.لكم،.فليس.

من.العدل.أن.تقتلوا.قريًبا.له.ألنه.برىء.ليس.له.أي.شراكة.في.هذه.الجريمة،.

أوليس.قتل.ش���خص.أو.تحميله.مس���ؤولية.الجريمة.الت���ي.ارتكبها.اآلخرون.

ْخَرى...﴾.)ُس���وَرُة.األَْنَعاِم:.164/6(،.وال.
ُ
منافًيا.لقوله.تعالة.﴿...َوالَ تَِزُر َوازَِرٌة وِْزَر أ

يمكن.أن.يُعاقب.أحٌد.بسبب.جرم.غيره،.فإن.ثبت.ارتكاب.شخص.أو.عدة.

أشخاص.من.أتباع.مجموعة.ما.جريمة،.يجب.أن.يحاكم.هؤالء.المجرمون.

م���ن.قبل.محاكم.عادلة،.وعلى.ذلك.أليس.معاقبة.المجموعة.كلها،.ووضع.

جميع.أفرادها.تحت.المراقبة،.وحرمان.محبيها.من.وظائف.الدولة.وطرهم.

من.أعمالهم،.وعزلهم.عن.الحياة.االجتماعية،.والتخطيط.لمصادرة.أموالهم.

وممتلكاتهم.-وأقصد.بالمجموعة.هنا.بعض.الحركات.اإلسالمية.في.تركيا.

وعل���ى.رأس���ها.حرك���ة."الخدمة".التي.تتع���رض.إلجراءات.تعس���فية.من.قبل.

الح���زب.الحاك���م.في.تركيا-.ظلًما.كبي���ًرا.وخرًقا.لمب���دإ.العدالة.االجتماعية.
ناتًجا.عن.الحقد.والكراهية؟
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وانطالًق���ا.م���ن.اآلية.التي.ذكرناها.آنًفا.ف���إن.تحميل.مجموعة.من.الناس.

المس���ؤولية.بس���بب.تورط.ف���رد.منهم.في.جريم���ة.يعد.انتهاًكا.لمب���دأ.العدالة.

االجتماعي���ة.التي.تراع���ي.حقوق.اآلخرين،.كما.أنه.ال.يجوز.تنفيذ.إجراءات.

تعسفية.ضد.هذه.المجموعة.بغرض.الثأر.واالنتقام.ولو.كانت.هذه.العمليات.
في.إطار.القانون...

ِيَن آَمُنوا 
َّ

يَُّها ال
َ
ويقول.اإلمام.القرطبي..عند.تفس���ير.قوله.تعالى:.﴿يَا أ

وا 
ُ
وا اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

َّ
ال

َ
ْوٍم َعَ أ

َ
ِقْسِط َوالَ َيِْرَمنَُّكْم َشَنآُن ق

ْ
ِ ُشييَهَداَء بِال وَّاِمَن لِلَّ

َ
ونُوا ق

ُ
ك

. وَن﴾،."َوَدلَِّت.اآْلَيُة.َعَلى.أَنَّ
ُ
َرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اهلَل إِنَّ اهلَل َخبٌِي بَِما َتْعَمل

ْ
ق
َ
ُهييَو أ

.ِمَن. ُكْف���َر.اْلَكاِف���ِر.اَل.َيْمَنُع.ِمَن.اْلَعْدِل.َعَلْيِه،.َوأَْن.يُْقَتَصَر.ِبِهْم.َعَلى.اْلُمْس���َتَحّقِ

.اْلُمْثَلَة.ِبِهْم.َغْيُر.َجاِئَزٍة.َوِإْن.َقَتُلوا.ِنَس���اَءَنا.َوأَْطَفاَلَنا. اْلِقَتاِل.َوااِلْس���ِتْرَقاِق،.َوأَنَّ

.َواْلُحْزِن. يَصاِل.اْلَغ���ّمِ وَن���ا.ِبَذِل���َك،.َفَلْيَس.َلَن���ا.أَْن.َنْقُتَلُهْم.ِبُمْثَل���ٍة.َقْصًدا.إِلِ َوَغمُّ
ِإَلْيِهْم")31(.

ال.ش���ك.أن.مس���ألة.تحقي���ق.العدال���ة.ال.تنحصر.على.إص���دار.األحكام.

العادل���ة.في.القضايا.المتعلقة.بالنزاعات.بين.الناس،.وال.يمكننا.أن.نتغاضى.

هن���ا.ع���ن.أهمية.إصدار.القاض���ي.حكًما.عاداًل.بين.المتخاصمين.في.مس���ألة.

ما،.ولكن.ال.بد.أال.ننسى.أن.قول.الحق.والشهادة.الصادقة.وعدم.التطفيف.

في.المكاييل.والموازين.أيًضا.تعتبر.من.العدالة،.ويرى.األس���تاذ."إس���ماعيل.

حق���ي.اإلزمي���ري.)İsmail Hakkı(".أن.هذه.األم���ور.التي.ذكرناها.آنًفا.تندرج.

تحت."العدالة.الظاهرية"،.وأن.هناك."عدالة.باطنية".حيث.قال:."إن.محاسبة.

النف���س.لدى.اإلنس���ان.وتطهير.القلب.من.المس���اوئ.وجعل���ه.صافًيا.نقًيا.هو.

م���ن.تجلي���ات."العدالة.الباطنية"،.ومن.جملة.ما.يدخ���ل.في.هذا.الباب.أيًضا.
مراعاة.األحكام.الشرعية.والرضا.بما.قدر.اهلل.والتحلي.باألخالق.الفاضلة".

.تفسير القرطبي،.109/6. )31(



-------------------------------------------------------  [آمال.كبيرة.وحقائق.مريرة]  180

وباختص���ار.ال.ب���د.م���ن.مراع���اة.تق���وى.اهلل.عن���د.تحقي���ق.العدال���ة،.وهنا.

يتب���ادر.إل���ى.الذهن.س���ؤال.مفاده،.هل.المس���لمون.اآلن.يتعاملون.فيما.بينهم.

على.أس���اس.العدل؟.مع.األس���ف.الش���ديد.فإنن���ا.نجيب.على.هذا.الس���ؤال.

بكلمة.واح���دة.وهي."ال"،.فالصراعات.المذهبية.والعرقية،.والحقد.والعداء.

المتب���ادل.بي���ن.الف���رق.والمجموع���ات.في.العالم.اإلس���المي.ق���د.أدت.إلى.
تغاضي.المسلمين.عن.مسألة.تحقيق.العدالة.

وال.ش���ك.أن.المس���لمين.اليوم.يعلمون.جيًدا.أن.دينهم.يأمرهم.بتحقيق.

العدل.في.جميع.معامالتهم.فيما.بينهم.ومع.أنهم.يقرون.أنهم.يؤمنون.باهلل.

تعال���ى.وبم���ا.ج���اء.به.النب���ي..إال.أن.إيمانهم.هذا.ال.يصل���ح.حياتهم،.فهم.

ال.يؤمن���ون.ب�"العدال���ة.الباطني���ة".حتى.يك���ون.لديهم.اهتمام.وس���عي.لتحقيق.
"العدالة.الظاهرية".أو.الموضوعية.

والعالم.الغربي.يعتقد.أن.الدين.اإلس���المي.هو.الس���بب.في.ذلك.الحال.

الم���زري.ال���ذي.وص���ل.إليه.المس���لمون.الي���وم،.والحقيقة.أننا.نق���وم.بأعمال.

تتنافى.مع.هذا.الدين.الحنيف.الذي.س���يأتي.يوم.القيامة.ويرفع.ش���كواه.إلى.
اهلل.تعالى.قائاًل:.إن.قومي.اتخذوا.هذا.الدين.مهجوًرا.



حركة "الخدمة" تواجه األزمة

7.يوليو/تموز.)2014م(

تكاد.أجندة.تركيا.ال.تخلو.يوًما.واحًدا.من.الحديث.عن.حركة."الخدمة"،.

حي���ث.تتعرض.الحركة.في.اآلونة.األخيرة.التهامات.من.قبيل.تدبير.مؤامرة.

ضد.الحكومة.لمصلحة.جهات.أجنبية،.وتش���كيل.تنظيم.مواٍز.داخل.هيكل.

الدولة،.وجمع.معلوماٍت.ووثائق،.وتسجيل.مقاطع.مصّورة.بشكل.يخالف.
القانون.واألخالق،.واستخدامها.كوسيلة.لالبتزاز.

وال.ري���ب.ف���ي.أن.ه���ذه.االتهام���ات.الخطيرة.ال.يمك���ن.التغاضي.عنها،.

ولكن.األمر.العجيب.في.هذه.المسألة.أن.من.كالوا.هذه.االتهامات.الخطيرة.

ل���م.يس���تطيعوا.أن.يقدموا.أي.أدلة.أو.وثائق.واقعي���ة.مقنعة.يبرهنون.بها.على.

صح���ة.ه���ذه.التهم.حتى.هذه.اللحظة،.كما.أن.المس���ؤولين.الكبار.من.حركة.

"الخدمة".وعلى.رأس���هم.األس���تاذ.فتح.اهلل.كولن.يرفض���ون.هذه.االتهامات.
جملًة.وتفصياًل.وبشكل.قاطع.

وت���رى.حرك���ة."الخدم���ة".أن.الح���زب.الحاك���م.ينفذ.مخطًط���ا.من.أجل.

القض���اء.عليه���ا.منذ.عام.)2004م(.وذلك.بع���د.اتخاذ.مجلس.األمن.القومي.

الترك���ي.مجموع���ة.من.القرارات.تص���ف.حركة."الخدمة".بأنه���ا."كيان.يهدد.
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األم���ن.القوم���ي"،.ومن.جهتها.تحاول.الحركة.الدفاع.عن.نفس���ها.من.خالل.
وسائل.اإلعالم.التابعة.لها.

والح���زب.الحاك���م.إذا.تخل���ى.ع���ن.تلفيق.األدل���ة.وتزوي���ر.الوثائق.التي.

يته���م.من.خاللها.الحركة.بأنها.تهديد.قومي.يجب.القضاء.عليه،.فإن.الورقة.

الوحي���دة.الت���ي.يمكن���ه.اس���تخدامها.لمحارب���ة.الحرك���ة.ه���ي.اعتبارها.حركة.

معارضة.تس���تخدم.وس���ائل.اإلعالم.المقرب���ة.منها.في.اس���تنكار.اإلجراءات.
التعسفية.التي.يتخذها.الحزب.الحاكم.في.اآلونة.األخيرة.

وأما.أنا.فقد.بذلُت.كل.ما.بوسعي.حتى.ال.يتضخم.الخالف.الذي.ذكرته.

آنًفا.ويتس���بب.في.حدوث.فرقة.بين.أبناء.الش���عب.الواحد.في.تركيا،.وأعتقد.

أن.هذه.المسألة.لم.تكبر.وتتفاقم.لهذه.الدرجة.لو.تحمل.الكّتاب.وأصحاب.

الرأي.-الذين.أؤمن.ببصيرتهم-.المسؤولية.على.عاتقهم.وتدخلوا.من.أجل.

حل.هذه.المشكلة.وإخماد."نار.الفتنة"،.وطّبقوا."مسألة.التحكيم".الذي.يأمر.

به.اإلسالم.عند.الخالف،.وما.آمله.اآلن.هو.أن.نتخطى.نحن.مسلمي.تركيا.
هذه.األزمة.بأقل.الخسائر.الممكنة.

ُكْم َوَعَس 
َ
ْن تَْكَرُهوا َشيييًْئا َوُهييَو َخْيٌ ل

َ
ويقيًن���ا.بقوله.تعالى:.﴿...َوَعَس أ

ُموَن﴾.)ُس���وَرُة.الَبَقَرِة:.216/2(،.
َ
ْنُتْم الَ َتْعل

َ
ُم وَأ

َ
ُ َيْعل ُكْم َواللَّ

َ
ِبُّوا َشيييًْئا َوُهَو َشٌّ ل

ُ
ْن ت

َ
أ

ف���إن.م���ا.ظاهره.القهر.يمك���ن.أن.ينطوي.على.كثير.من.الخي���ر،.لذلك.ينبغي.

للجميع.أن.يس���تخلص.العبر.من.هذه.األزمة.الدراماتيكية...وأنا.أؤمن.بأن.

أتب���اع.الحزب.الحاكم.سيس���تخلصون.الدروس.الالزم���ة.من.هذه.األحداث.

عاج���اًل.أو.آج���اًل،.كم���ا.أن.أتباع.حركة."الخدمة".س���يحللون.هذه.األحداث.
بكل.جوانبها.

إن.بعض.قرائي.الكرام.يوجهون.إلّي.في.هذه.األيام.أسئلة.منها:."لماذا.

ال.تنتقد.حركة."الخدمة".بقدر.ما.تنتقد.الحزب.الحاكم؟.وهل."الخدمة".في.
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رأيك.بريئة.من.أي.اتهام.ينس���ب.إليها؟...وأرد.على.هذه.األس���ئلة.في.النقاط.
التالية:

:.ال.يس���لم.أي.نش���اط.بشري.من.الخطأ،.فاإلنس���ان.بطبيعته.خطَّاء!. أوالاً
..ولم.يُعصم.أحد.من.الخطأ.سوى.األنبياء.والرسل

���ا:.وانطالًق���ا.م���ن.ه���ذا.المبدأ.ف���إن.حرك���ة."الخدمة".أيًض���ا.معرضة. ثانياً

الرت���كاب.األخط���اء،.وإن.حلَّل���ت.الحركة.األخطاء.التي.وقع���ت.فيها.اليوم.

تحلياًل.دقيًقا.وحاولت.تالفيها.واس���تخلصت.منها.العبر.والدروس.الالزمة؛.
فستواصل.طريقها.بنجاح.في.المستقبل.بعون.اهلل.تعالى.

ثالثاً���ا:.هناك.بُعدان.لحركة."الخدمة".يمكن.أن.نتناقش.حولهما،.وهذان.

البع���دان.يتلخص���ان.ف���ي.نقطتي���ن.أساس���يتين.األول���ى:.أس���لوبها.ف���ي.خدمة.

اإلس���الم،.والثاني���ة:.موقفه���ا.االجتماعي.ورؤيتها.السياس���ية،.فنحن.في.هذا.

الصدد.نناقش.المسألة.من.زاوية.سياسية.وليست.من.زاوية.دينية،.وال.نريد.

أن.نقول.إن.أسلوب.الحركة.في.خدمة.اإلسالم.ليس.قاباًل.للنقاش،.بل.نريد.

َة..الذين.ال.يملكون.القدر.الكافي.من. أن.نؤكد.أن.هذه.المناقشة.ليست.َمهمَّ
المعرفة.لمناقشة.مثل.هذه.األمور.من.السياسيين.وُكّتاب.األعمدة.

وعندم���ا.ننتقل.للحديث.عن.موقف."الخدمة".االجتماعي.والسياس���ي،.

أق���ول.إنني.قد.عبرت.عن.أفكاري.وبع���ض.انتقاداتي.حول.حركة."الخدمة".

في.كتابي."الدين،.المدينة.والجماعة:.نموذج.فتح.اهلل.كولن".الذي.نشر.في.

ع���ام.)2007م(.باللغ���ة.التركية،.وم���ع.أنني.ال.أزال.متمس���ًكا.بتلك.األفكار.

واالنتقادات.حول."الخدمة"،.إال.أنني.ال.أوجه.إليها.انتقادات.اليوم.لسببين.
اثنين:

األول:.أنني.أؤمن.بأن.هناك.محاولة.دولية.مدعومة.من.القوى.الداخلية.

ف���ي.تركي���ا.تهدف.إلى.إخراج.الوجود.اإلس���المي.بالكامل.من.المؤسس���ات.
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الحكومية.وعزله.تماًما.عن.الحياة.السياس���ية.وتهميش.وضعه.في.المجتمع.

بط���رق.غير.ش���رعية،.وهناك.مجموعة.صغيرة.داخل.ح���زب.العدالة.والتنمية.

الحاك���م.تتول���ى.زمام.األمور.في.الح���زب،.وهذه.المجموعة.أش���علت.فتيل.

ه���ذه.المحاول���ة.بإعالن.حرب.شرس���ة.عل���ى.حركة."الخدم���ة".في.وقت.لم.

تك���ن.الحركة.تتوقع.أنها.س���تتعرض.لمثل.ه���ذه.المحاولة.على.هذا.النطاق.

الواس���ع،.كم���ا.أن.الح���ركات.الدينية.األخرى.باإلضافة.إل���ى.حزب.العدالة.

والتنمية.يدخلون.ضمن.المستهدفين.بهذه.المحاولة،.وباختصار.فإن.القوى.

الدولي���ة.تخّل���ت.في.اآلونة.األخي���رة.عن."مفهوم.اإلس���الم.المعتدل".وتدير.

���ا.مؤامرات.ضد.المتديني���ن.بأيدي.أناس.يّدعون.أنه���م.متدينون.وأتباع. حاليًّ
اإلسالم.السياسي.

الثاني:.أن.انتقاد.األخطاء.التي.وقعت.فيها.حركة."الخدمة"،.وهي.على.

وش���ك.أن.تُذب���ح،.هو.بمثابة.مس���اعدة.للجزارين.الذي���ن.يقدمون.األضاحي.

للقوى.العالمية،.ش���أنه.في.ذلك.ش���أن.األزمة.التي.تعرض.لها.حزب.العدالة.

والتنمي���ة.عندم���ا.ُرفعت.دع���وى.ضده.تهدف.إلى.إغالقه.ع���ام.)2007(.فلم.

يك���ن.صواًب���ا.توجيه.االنتقادات.إليه.في.هذه.الفترة.الحرجة،.وكذلك.الحال.

م���ع.حركة."الخدمة".فليس.صواًب���ا.توجيه.انتقادات.إليها.في.وقت.تتعرض.

فيه.لعمليات.تهدف.إلى.القضاء.عليها،.لكننا.في.هذه.الفترة.الحرجة.يمكننا.

توجيه.النقد.الخفي.لها،.وستوجه.لها.االنتقادات.العلنية.عندما.تتخطى.هذه.
األزمة.بسالم.

م���ه.لحركة."الخدمة".هو.من. وهن���اك.أم���ر.آخر.وهو.أن.الدعم.الذي.أقّدِ

منطلق.الواجب.األخالقي...وإذا.كان.حزب.العدالة.والتنمية.أو.حركة.الفكر.

الوطني.أو.جماعات.النور.أو.السليمانيين.أو.الحركات.الدينية.األخرى.في.

تركيا.في.الموقف.نفسه،.لما.ترددت.في.تقديم.الدعم.ذاته،.وبالفعل.وقفت.



185 [حركة."الخدمة".تواجه.األزمة] ----------------------------------------------------  

بجان���ب.ه���ذه.الحركات.ف���ي.جميع.الظ���روف.الحالكة.التي.م���رت.بها.في.

الفت���رات.الماضي���ة،.ومن.ثم.ال.أريد.أن.يتع���رض.كال.الطرفين.محبي.حركة.

"الخدمة".أو.أنصار.حزب.العدالة.التنمية.على.الس���واء.إلى.أي.ضرر.بسبب.
الظروف.الصعبة.التي.تمر.بها.البالد.في.اآلونة.األخيرة.





هل هناك فرصة للصلح؟

31.يناير/كانون.الثاني.)2015م(

ال.ش���ك.أن.تفاق���م.األزم���ة.بين.حرك���ة."الخدمة".والح���زب.الحاكم.في.

اآلونة.األخيرة.في.تركيا.يلحق.األضرار.الجسيمة.بكيان.المجتمع.التركي،.

وأعتق���د.أن.الجماهي���ر.العريض���ة.من.الش���عب.التركي.ترغب.ف���ي.إنهاء.هذه.
األزمة.في.أقرب.وقت.ممكن.

ونح���ن.نعل���م.أن.هناك.الكثير.من.الدول.التي.تبدو.في.الظاهر.أنها.تنعم.

باالس���تقرار.واألمن.قد.نش���بت.فيها.الحروب.األهلية.مما.أس���فر.عن.مقتل.

مئات.اآلالف.من.الناس.ونزوح.الكثيرين.عن.أوطانهم،.وإذا.عمت.الفوضى.

والمصائ���ب.واألزم���ات.في.بلد.م���ا،.فهذا.يعني.أن.رجال.الس���لطة.الحاكمة.
ورواد.الفكر.والعلماء.في.هذا.البلد.قد.أضاعوا.بصيرتهم.وفراستهم.

ومن.الواضح.أن.هذه.المش���كلة.التي.نش���بت.بين.الطرفين.تشغل.الرأي.

العام.في.تركيا،.ربما.أن.هذه.المش���كلة.ليس���ت.بسيطة.كما.تبدو.من.الظاهر،.

وال.ينكر.أحد.أن.كال.الطرفين.لديهما.أخطاء،.فيجب.على.كال.الطرفين.أن.
يراجعا.حساباتهما.في.ظل.مناخ.تسوده.العدالة.وضبط.النفس..

وف���ي.تعليق���ه.على.األوض���اع.الراهنة.ف���ي.تركيا.ق���ال.الكاتب.الصحفي.

الموالي.للحزب.الحاكم."أحمد.َطاش.َجِتيَران.)Ahmet Taşgetiren(".-وهو.

يعتب���ر.من.أبرز.الش���خصيات.في.هذه.المرحلة-.لدى.مش���اركته.في.برنامج.
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تليفزيوني؛."ليس���ت.هناك.مش���كلة.في.مش���روعية.حركة."الخدمة"،.إذن.أين.

تكمن.المشكلة.في.الحركة؟.أنا.أرى.أنها.ال.تكمن.في.الخدمات.التي.تقدمها.

للن���اس،.فال.أح���د.يعترض.على.قي���ام.الحركة.بافتتاح.الم���دارس.والمعاهد.

لتسهم.في.رفع.مستوى.التعليم.في.البالد،.ومحافظتها.على.إقامة.الصلوات.
 Kimse(.ومساعدتها.الفقراء.والمحتاجين.عن.طريق.جمعية."هل.من.مغيث
yok mu(؟")32(....فما.هو.سبب.المشكلة.إذن؟.إن.المشكلة.تتمثل.في.تدخل.

حرك���ة."الخدمة".في.ش���ؤون.الدول���ة.بما.يتوافق.مع.مصالحها.الش���خصية،.

وقيامها.بمعاقبة.رجال.السياس���ة.الذين.ال.ينفذون.السياس���ات.التي.وضعتها.

ة.في.أجهزة.الدولة،.فمن.الطبيعي.أن.تتبنّى. لهم.من.خالل.عناصرها.الُمندسَّ

ا.بها،.وقد.يكون.لها.ُكتاب.صحفيون.ينتقدون. أي.حركة.فكًرا.سياسيًّا.خاصًّ

الحكوم���ة،.وقد.يكون.لها.أتباع.داخل.أجهزة.الدولة،.فالجدير.بالحكومات.

أال.تط���ارد.أي.إنس���ان.بس���بب.انتمائ���ه.إل���ى.حركة.أو.جماع���ة.أو.مذهب.ما،.

ولكن.يجب.على.هؤالء.المنتس���بين.لهذه.الحركات.أن.يباشروا.عملهم.في.

أجهزة.الدولة.من.خالل.تنفيذهم.األوامر.الصادرة.عن.مديريهم.ورؤسائهم.

ف���ي.العم���ل.فقط.دون.أن.يؤث���ر.انتماؤه���م.لحركة.أو.جماعة.ف���ي.االنصياع.
ألوامر.رؤسائهم.في.العمل"..

أواًل.إنني.أؤيد.الس���يد.""أحمد.َطاش.َجِتيَران".في.آرائه.التي.ذكرها.في.

الجزء.األخير.من.حديثه،.ولكن.السؤال.هنا.لماذا.ال.تستطيع.تركيا.تخطي.

ه���ذه.المش���كلة.إل���ى.اآلن؟.وإذا.كان.هناك.موظفون.حكومي���ون.ينتمون.إلى.

حركة."الخدمة".تورطوا.بالفعل.في.مؤامرة.ضد.الحزب.الحاكم.من.خالل.

عملية.التنصت.على.رجال.الدولة.بطرق.غير.ش���رعية.فأنا.هنا.أؤكد.أن.هذه.

العملية.جريمة.كبيرة.ال.بد.من.معاقبة.متورطيها،.ولكن.هذه.المعاقبة.ال.بد.
لمساعدة. الخيرية. الجمعية. تعمل.هذه. تركية.أسست.في.عام.)2004م(.ومقرها.إسطنبول،. .هي.جمعية.خيرية. )32(

الفقراء.والمساكين.على.المستوى.المحلي.والدولي..)النشر(
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أن.تنف���ذ.في.ح���ق.هؤالء.عقب.محاكمة.عادلة،.وال.ش���ك.أن.المدعي.العام.

إذا.أثب���ت.باألدل���ة.والبراهين.القاطعة.أمام.هيئ���ة.المحكمة.تورط.هؤالء.في.

مؤامرة.ضد.رجال.الدولة.لن.يس���تطيع.أحد.س���واء.أتباع.حركة."الخدمة".أو.

غيرهم.أن.يقفوا.وراء.مرتكبي.هذه.الجريمة،.غير.أنه.لم.يتّم.إبراز.األدلة.التي.

تثب���ت.صح���ة.هذه.اإلتهامات.حتى.اآلن،.على.الرغم.من.تأس���يس.الحكومة.

التركية.في.اآلونة.األخيرة.محكمة.خاضعة.لهيمنتها.تحت.مسمى."محكمة.

الصل���ح".للنظر.ف���ي.قضايا.المؤامرات.التي.تحاك.ض���د.الحكومة.على.حد.

زعمهم،.فضاًل.عن.إصدارها.قوانين.تيسر.عمل.هذه.المحكمة،.إال.أنها.لم.

تتمكن.من.إدانة.المتهمين.في.هذه.القضية،.وعلى.الصعيد.ذاته.يدعي.هؤالء.

المتهم���ون.م���ن.رجال.األمن.بأن.المداهمات.الت���ي.قاموا.بها.ضمن.فضيحة.

الفس���اد.والرشوة.التي.اش���تهرت.إعالميًّا.بفضحية.الفساد.والرشوة.25-17.

ديسمبر،.كانت.بإذن.من.المدعين.العموميين.وتحت.سمع.وبصر.مديريهم.
وبعض.رجال.األجهزة.السيادية.في.الدولة..

وأما.األمر.الثاني.الذي.ال.بد.أن.أؤكد.عليه.في.هذا.الصدد.إذا.افترضنا.

أن.هؤالء.بالفعل.تورطوا.في.هذه.الجرائم.كما.يدعي.الس���يد."رجب.طيب.

أدوغ���ان".والمس���ؤولون.بالح���زب.الحاك���م،.ألي���س.من.الظل���م.أن.تتعرض.

حرك���ة."الخدمة".بكامل.مؤسس���اتها.ورجالها.الذين.يس���عون.لخدمة.الوطن.

م���ن.خالل.فتح.الم���دارس.التعليم���ة.والمعاه���د.التحضيري���ة.باإلضافة.إلى.

األعمال.الخيرية.على.مستوى.الجمهورية،.وأوجه.كذلك.سؤااًل.إلى.هؤالء.

فم���ا.ذنب.المدارس.والمعاهد.والمؤسس���ات.المالي���ة.والجمعيات.اإلغاثية.

والمجموع���ات.اإلعالمي���ة.التابعة.لهذه.الحركة،.وباهلل.عليكم.ما.ذنب.معلم.

غادر.أهله.ووطنه.متجًها.إلى.كينيا.وغايته.الوحيدة.هي.تعليم.أبناء.هذا.البلد.

على.مستوى.عال،.وما.ذنب.رجال.األعمال.هؤالء.الذين.يكسبون.األموال.
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من.أجل.المساهمة.في.افتتاح.مدرسة.في.المغرب.العربي؟.أليس.هذا.األمر.
ْيَها َوالَ تَِزُر َوازَِرٌة وِْزَر 

َ
 َعل

َّ
منافًيا.لقول.اهلل.تعالى.﴿...َوالَ تَْكِسييُب ُكُّ َنْفٍس إاِل

ْخَرى...﴾.
ُ
أ

إنن���ي.أرى.أن���ه.من.الواجب.على.السياس���يين.أن.يهتموا.بتحقيق.العدالة.

وعل���ى.الح���ركات.والمؤسس���ات.المدني���ة.أن.تق���وم.على.خدم���ة.المجتمع.

المدن���ي.وأما.المثقفون.فعليهم.أن.ينش���روا.الحكمة.بي���ن.أفراد.مجتمعاتهم،.
وفي.سبيل.تحقيق.ذلك.علينا.أن.نتفق.على.النقاط.التالية:.

1-.الت���زام.الدول���ة.بالعدال���ة.والحيادي���ة.تج���اه.جميع.فئ���ات.وطوائف.
الشعب.

2-.إن.كل.م���ن.ح���اك.مؤامرة.على.الحكومة،.يجب.أن.يحاكم.ويعاقب.

إن.ثبت.جرمه.أمام.محكمة.عادلة،.بغّض.النظر.عن.شخصه.أو.الجماعة.

..أو.المجموع���ة.التي.ينتس���ب.إليها،.وذلك.انطالًق���ا.من.حديث.النبي
:.الذي.رواه.ابن.عباس

 ، ِة اهلِل ا َفَقْد َبِرَئ ِمْن ِذمَّ ا ِبَباِطٍل ِلَيْدَحَض ِبَباِطِلِه َحقًّ "َم���ْن أََع���اَن َظاِلماً
.)33(" ِة َرُسوِلِه َوِذمَّ

3-.إذا.كان.هن���اك.ش���خص.ينتمي.إلى.ه���ذه.الحركة.قد.ارتكب.جريمة.

بالفع���ل.ال.يج���وز.تحمي���ل.الحركة.بأكملها.المس���ؤولية.به���ذه.الجريمة.

ومعاقبته���ا.من.خالل.القضاء.على.جميع.مؤسس���اتها.الخدمية.انطالًقا.
ْيَها َوالَ تَِزُر َوازَِرٌة وِْزَر 

َ
 َعل

َّ
من.قول.اهلل.تعالى.﴿َوالَ تَْكِسييُب ُكُّ َنْفييٍس إاِل

ْخَرى﴾...
ُ
أ

.الطبراني،.المعجم الصغير،.147. )33(
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4-.أن.يُس���مح.للجمي���ع.بالتعبي���ر.ع���ن.أف���كاره.وآرائه.ب���كل.حرية.في.

إط���ار.الظ���رف.واألدب.واالحترام.المتبادل،.كم���ا.يحق.لهم.ان.يوجهوا.
االنتقادات.كما.شاؤوا.بال.إهانة.أو.تجريح.أو.تكفير.

5-.أن.تحل���ل.األح���داث.الت���ي.أدت.إلى.نش���وب.األزمة.بي���ن.الطرفين.

بالتأن���ي.والفراس���ة.والمنطق.بعيًدا.ع���ن.التعصب.للجماع���ة.أو.الحركة.

أو.الحزبي���ة،.واالبتع���اد.ع���ن.الش���خصيات.الت���ي.طالما.تس���عى.لتحقيق.

المكاس���ب.الش���خصية.من.خالل.األج���واء.الس���اخنة.والصراعات.بين.
فئات.المجتمع.في.تركيا.





"الجمل وصفين" وأزمتنا اليوم

18.مايو/أيار..)2015م(

ال.ش���ك.أن.من.أخطر.المصائب.التي.قد.تتعرض.لها.تركيا.هي.نش���وب.

انقس���امات.بي���ن.الح���ركات.التي.كرس���ت.نفس���ها.لخدم���ة.أبن���اء.المجتمع،.

ولألسف.نالحظ.في.اآلونة.األخيرة.هذا.االنقسام.حيث.تزداد.المشاحنات.

والخالف���ات.بي���ن.أبن���اء.هذه.الح���ركات.يوًم���ا.بعد.يوم.بش���كل.يه���دد.البنية.
االجتماعية.لهذا.البلد.

وال.أقص���د.هن���ا.بالح���ركات.حركة."الخدم���ة".أو.الحركات.اإلس���المية.

األخرى.فحس���ب.بل.أقص���د.بذلك.جميع.الطرق.الصوفي���ة.والفرق.الدينية.

والجمعيات.وغيرها.من.المنظمات.األخرى.التي.تباشر.أعمالها.وفق.مبادئ.
اإلسالم.األساسية.في.تركيا.

م���ن.المعل���وم.أن.دينن���ا.الحني���ف.يأمرن���ا.بالوح���دة.وينهانا.ع���ن.التفرقة.
ْصلُِحوا 

َ
أ
َ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة ف

ْ
والتش���تت.ونلتمس.ذلك.في.قول.اهلل.تعالى:.﴿إِنََّما ال

َخَوْيُكْم...﴾.)ُس���وَرُة.اْلُحُج���َراِت:.10/49(.هذا.ويجب.اللج���وء.إلى.القرآن.
َ
َبييْنَ أ

والس���نة.عندما.ينشب.نزاع.بين.فئتين.من.المسلمين.كما.تتحمل.الفئة.الثالثة.
مهمة.الحَكم.بينهما.
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إننا.نعلم.هذه.األمور.جيًدا.ولكن.هل.نطبق.ذلك.في.حياتنا.اليومية؟

وقد.رأينا.في.اآلونة.األخيرة.في.تركيا.تشرذم.العائالت.وتباعد.األشقاء.

وتزايد.معدالت.الطالق.واالس���تقطاب.الش���ديد.بين.فئات.المجتمع.وذلك.

بسبب.الخالفات.السياسية.التي.نشبت.في.البالد،.أضف.إلى.ذلك.أن.هناك.

أصدق���اء.قدام���ى.باتوا.يمتنعون.عن.تبادل.الس���الم.فيما.بينهم،.وال.ش���ك.أن.

انقس���ام.المجتمع.بهذا.الش���كل.س���يؤدي.في.نهاية.المطاف.حفظنا.اهلل.إلى.

ضعف���ه.وانهياره.ف���ي.النهاية،.فلنفترض.أن.هذه.الصداقات.كانت.ال.تس���تند.

إلى.أرضية.س���ليمة.ولذلك.تباعد.هؤالء.عن.بعضهم.ولكن.كيف.يمكننا.أن.
نفسر.ونوضح.تشرذم.العائالت.بسبب.الخالفات.السياسية؟..

فل���و.نظرن���ا.في.حياة.الجي���ل.األول.من.المس���لمين.لوجدنا.أن.الخالف.

كان.قد.وقع.بين.بعض.الصحابة.أيًضا،.ولكن.هناك.سؤال.يتبادر.إلى.الذهن.

ف���ي.ه���ذا.الصدد.كيف.يمكن.أن.يحدث.خ���الف.بين.الذين.تلقوا.التربية.من.
النبي.محمد.؟.

إن.الخالفات.التي.نشبت.بين.بعض.الصحابة.لم.تكن.نابعًة.عن.العصبية.

القبلي���ة،.وف���ي.معركة.الجمل.وحدها.ُقتل.أكثر.من.20.ألف.ش���خص.بينهم.

صحابة.وتابعون،.فترمل.آالف.النس���اء.وتيتم.آالف.األطفال،.والس���ؤال.هنا.
في.سبيل.ماذا.مات.هؤالء؟

إن.نظرتنا.الُسنّية.لهذه.األحداث.تمنعنا.عن.الخوض.فيها.بالنقد،.ولكن.

أال.يج���ب.علينا.التفكير.والتمعن.في.تلك.األحداث.المؤس���فة.الس���تخراج.
الدروس.والعبر؟

وحي���ن.أفك���ر.في.معركت���ي."الجمل.وصفي���ن".فإني.أفهم.سياس���ة.اليوم.

بش���كل.أفض���ل،.فم���ا.دام.بعض.الصحابة.س���فكوا.دماء.بعضه���م.فال.عجب.

.ف���ي.أن.نرى..قيام.بعض.المس���لمين.الضعفاء.بإب���ادة.بعضهم.في.أيامنا.هذه،.
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كما.أننا.إذا.نظرنا.إلى.األحداث.بمنظور.العلوم.االجتماعية.لوجدنا.أن.هناك.

عوام���ل.مختلف���ة.لعبت.دوًرا.فيها،.لكن.هناك.عامل.آخ���ر.أبعد.من.العوامل.

االقتصادية.واالجتماعية.هو.الذي.يتسبب.في.نزاع.المسلمين.قديًما.وحديًثا.
وهذا.ما.سنتحدث.عنه.في.السطور.القادمة.

إن.الصحاب���ة..ق���د.نظموا.نمط.حياتهم.في.ظ���ل.الوحي.اإللهي.الذي.

ه���و.بمثاب���ة.الحام���ي.لهم.وذلك.ف���ي.الفترة.م���ا.بي���ن.)610-632م(،.حيث.

كان���ت.جميع.األمور.في.مكة.والمدينة.تس���ير.وف���ق.الوحي.اإللهي.وتحت.

إش���راف.النب���ي..ال���ذي.كان.يتلقى.الوحي.من.اهلل..م���ن.حين.إلى.آخر،.

وف���ي.حال.حدوث.أي.خالف.بينه���م.كان.النبي..يتدخل.لحله،.لكن.مع.

انتقال���ه.إلى.الرفيق.األعلى.وانقطاع.الوحي.زالت.الحماية.اإللهية،.ولم.يعد.

هناك.نبي.ينظم.األمور،.وعندئذ.وجب.على.المس���لمين.أن.يقيس���وا.األمور.

وفًق���ا.للمنه���ج.اإلله���ي.الذي.جاء.به.النب���ي..ويفرقوا.بي���ن.الحق.والباطل.

والص���واب.والخط���أ،.فس���اداتنا.عائش���ة.والزبي���ر.وطلحة..لم.يك���ن.بينهم.

الرسول..كي.يراجعوه.ويسترشدوا.برأيه.بل.وجدوا.أنفسهم.أمام.امتحان.

صع���ب.عليه���م.أن.يتخذوا.فيه.قراراتهم.في.ض���وء.ما.يعلمون.ويفهمون.من.

الكتاب.والسنة،.وكما.كانت.هناك.أسباب.سياسية.واجتماعية.متعددة.توجه.

تصرفاتهم.السياس���ية،.فكذلك.اليوم.توجد.أس���باب.خارجية.عديدة.تس���اهم.

في.الفتن.واالنقس���امات.التي.نعيش���ها.في.الوقت.الراهن،.لكن.نفوسنا.أيًضا.

توجهنا.وتدفعنا.إلى.القيام.ببعض.التصرفات.والسلوكيات.الخاطئة،.فالعالم.

اإلس���المي.الي���وم.يعي���ش.معركت���ي.الجم���ل.وصفي���ن.من.جدي���د،.وأضحى.

المس���لمون.يقت���ل.بعضه���م.بعًضا.كل.ي���وم،.أما.تركيا.فُتع���د.محظوظة.بعض.
الشيء.فال.تسيل.فيها.الدماء.كما.في.سورية.والعراق.وليبيا.واليمن.

وأن���ا.أق���ول.يا.أيها.المس���لمون!.لنتعلم.الدروس.ونس���تخلص.العبر.من.

االمتح���ان.ال���ذي.ابتلي.ب���ه.الصحاب���ة،.فلنحاس���ب.أنفس���نا،.ولنكبح.جماح.
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أنفس���نا،.ونلت���زم.بح���دود.اهلل،.ف���إن.نجحنا.نح���ن.في.تركيا.ف���ي.تحقيق.ذلك.
وسلكنا.طريق.السالم.والصالح.نصبح.عندئذ.نموذًجا.للعالم.االسالمي.



ه انقلب إلى ضده" "الشيء إذا زاد عن حدِّ

3.سبتمبر/أيلول.)2015م(

إن.المقول���ة.الت���ي.ذكرناها.عنواًن���ا.لهذا.الموضوع.هي.من.المس���لَّمات.
التي.ال.جدال.فيها،.وهي.ظاهرة.اجتماعية.ال.نقاش.حولها.وال.غبار.عليها.

وأعتقد.أن.هذا.الحكم.أنسب.تعبير.لما.نعيشه.اليوم.في.تركيا.من.انتهاك.
الحقوق.والقانون.والمآسي.وما.إلى.ذلك.من.إجراءات.استفزازية.

وأحياًنا.ما.تتحول.األفعال.الرامية.إلقامة.العدل.إلى.ظلم.وبغي،.وعلى.

س���بيل.المثال.إذا.ق���ام.من.تعرضوا.للظلم.في.المجتمع.باس���ترداد.حقوقهم.

من.الظلمة.بأنفس���هم.دون.اللجوء.إلى.الس���لطة.القضائية.للدولة.والتي.هي.

مس���ؤولة.عن.تحقي���ق.العدل.بين.أفراد.المجتمع؛.س���يؤدي.ذلك.بداهة.إلى.

ظه���ور.ممارس���ات.ظالمة.في.المجتمع،.فالقان���ون.والعدالة.يعنيان.حصول.

صاحب.الحق.على.حقه،.وتقدير.عقوبة.المتهمين.على.قدر.الجرم.وتنفيذها.

على.هذا.األس���اس،.وعلى.ذلك.من.قام.باقتالع.عين.ش���خص.جزاء.ضرب.
ذلك.الشخص.ابنه.فقد.ظلمه.

ولذا.فقد.منع.الشرع.الحكيم.األشخاص.أو.الفئات.في.المجتمع.من.

تأس���يس.العدالة.اإلجتماعية.بأنفسهم.دون.الرجوع.إلى.الجهاز.القضائي.أو.

األجهزة.المعنية.في.الدولة،.هذا.وإن.الدولة.مكلفة.بأربع.مهمات.أساس���ية.
هي:.
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. تمثيل.جميع.أفراد.المجتمع.دون.تمييز.أو.تفرقة.بينهم.	

. جم���ع.الضرائب.م���ن.أفراد.المجتمع.واس���تخدامها.في.المصالح.	
العامة.

. تفعي���ل.النظ���ام.العدلي.أو.الجهاز.القضائ���ي.لتحقيق.األمن.القومي.	
وحصول.أصحاب.الحقوق.على.حقوقهم.بالكامل.

. تحمل.المسؤولية.الكاملة.في.الدفاع.عن.تراب.الوطن.	

ال.ش���ك.أن.العنصر.الوحيد.الذي.يمنح.الش���رعية.للسلطة.الحاكمة.هو.

مراعاتها.للدستور.والقانون،.وعلى.هذا.فإن.سيادة.القانون.ال.يجوز.تفويضها.

إلى.ش���خص.أو.حزب.أو.فئة.بعينها،.ولقد.حقق.اإلس���الم.هذه.الس���يادة.من.

خالل.أحكام.الش���رعية.ف���ي.حين.حقق.النظ���ام.الديموقراطي.الحديث.هذه.

الس���يادة.اليوم.من.خالل.الدس���تور.والقوانين.وقرارات.األغلبية.ناهيك.عن.

الحفاظ.على.حقوق.اإلنسان.األساسية.كحرية.التعبير.والفكر.والرأي،.هذا.

وإن.انتهكت.الدولُة.س���يادَة.القانون؛.فإن.المجتمع.س���يفرز.أناًسا.ال.يتوانون.

عن.ظلم.الناس.بدعوى.أنهم.يؤسس���ون.العدالة.االجتماعية.ويعملون.على.
إحقاق.الحق.

عندم���ا.ننظ���ر.إلى.ح���ال.الدول.عبر.التاريخ.اإلس���المي.س���نجد.أنها.لم.

تتمكن.من.تأسيس.نظام.ُحْكٍم.يضمن.العدالة.االجتماعية.على.الصورة.التي.

نراها.في.عهد.س���يدنا.وقدوتنا.رس���ول.اهلل..والخلفاء.الراش���دين.وعمر.بن.

عب���د.العزيز.،.فالدولة.التركية.على.س���بيل.المثال.خضعت.لتغيير.جذري.

ف���ي.نظ���ام.حكمها.وإيدولوجيتها.خالل.القرنين.التاس���ع.عش���ر.والعش���رين.

المي���الدي.إذ.انتهج���ت.سياس���ة.الظلم.والقهر.في.س���بيل.مواصلة.الس���لطة،.

.ول���م.يت���وان.جمي���ع.حكامها.ف���ي.هذه.الفترة.ع���ن.ظلم.المجتم���ع.للحفاظ.
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عل���ى.س���لطتهم،.وكما.أن.من.يزرع.القمح.ال.يمك���ن.أن.يحصد.الموز؛.فإن.

من.يس���تغّل.نظام."دولة.القومية".لمصالحه.وطموحاته.الش���خصية.ال.يُنتظر.
منه.إقامة.العدل.في.مجتمعه.

فقد.انتهج.حزب.العدالة.والتنمية.سياسة.قمعية.مع.معارضيه.دون.إعمال.

الفكر.حول.النتائج.التي.ستس���فر.عنها.مثل.هذه.السياس���ة.في.المستقبل.كما.

كان.يفعل.من.قبل.السياس���يون.المنتسبون.إلى.التيارات.اليسارية.والعلمانية.

والليبرالية،.وتتضح.هذه.السياس���ة.اليوم.في.اتخاذ.الحزب.الحاكم.قراراٍت.

أثن���اء.اجتم���اع.مجل���س.األمن.القوم���ي.التركي.ضد.بع���ض.المجموعات.أو.

فئات.المجتمع.وتسجيلها.في.ما.يسمى.ب�"الكتاب.األحمر")34(،.وعلى.ذلك.

نجد.الس���لطة.الحاكمة.تنتهج.إجراءات.اس���تفزازية.ض���د.هذه.المجموعات.

فتق���وم.بمص���ادرة.أمواله���م.وال.تتوانى.عن.تعذيبهم.في.الس���جون.لس���نوات.

طويلة،.ومصادرة.حتى.حرية.الدفاع.عن.أنفس���هم.أمام.المحاكم.وغير.ذلك.
الكثير.من.االنتهاكات.األخرى...

وف���ي.ه���ذه.النقطة.أريد.أن.أؤكد.بكامل.المس���ؤولية.أنني.س���أتناول.ِكال.

االتهامي���ن.الذي���ن.يتعرض.لهما.س���واء.الحزب.الحاك���م.أو.حركة."الخدمة".
سأتناولهما.بشيء.من.اإلنصاف.مع.االلتزام.بالحيادية.والعدل.وهما:

. اته���ام.بع���ض.المس���ؤولين.بالح���زب.الحاك���م.بالتورط.ف���ي.عملية.	
الفس���اد.والرش���وة.التي.ظهرت.في.17-25.ديسمبر./كانون.األول.

)2013م(.

. اته���ام.حرك���ة."الخدم���ة".بالوق���وف.وراء.عملي���ات.التنص���ت.ضد.	
المسؤولين.الحكوميين.وتدبير.مؤامرة.ضد.الحكومة.

.الكتاب األحمر:.هو.الكتاب.السري.أو.الدستور.الخفي.لمجلس.األمن.القومي.التركي.وسمي.بذلك.نسبة.إلى. )34(
لون.غالفه..)النشر(
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إن.مب���دأ.افت���راض.البراءة.وح���ق.الدفاع.عن.النفس.يضمنهما.الدس���تور.

والقانون.لكل.من.يتعرض.لالتّهام؛..إذن.لم.تكن.هناك.ضرورة.تستدعي.من.

المتهمي���ن.بالحزب.الحاكم.للهروب.من.المحاكمة.بل.كان.عليهم.االنتظار.

كم���ا.فع���ل.المتهمون.م���ن.محبي.الخدمة.حتى.يقول.القض���اء.كلمته.في.هذا.
الشأن.

إننا.نجد.اليوم.المجتمع.التركي.يعيش.حالة.من.االس���تقطاب.الواس���ع.

بين.شتى.فئاته.وحتى.تحول.هذا.االستقطاب.إلى.حالة.من.التوتر.والصراع،.

كما.نجد.العداوة.والبغضاء.بشكل.غير.مسبوق.بين.المتدينين.الذين.يصنفون.

أنفس���هم.في."دائرة.اإلس���الم"،.وال.شك.أن.هذه.األحوال.الخطيرة.التي.تمر.

بها.البالد.ال.تبشر.بالخير.وإذا.استمر.األمر.على.هذه.الشاكلة.سيؤدي.ذلك.
إلى.ما.صارت.إليه.سورية.والعراق.اليوم.من.حروب.أهلية.ونزاعات.طائفية.

وأرى.أن.بع���ض.األط���راف.التي.تع���ادي.جميع.المتديني���ن.وال.ترغب.

ف���ي.تح���ول.تركيا.إلى.دول���ة.القان���ون.والديموقراطية.يعملون.لي���ل.نهار.من.

���ون.ف���ي.الحركات. أج���ل.إيق���اع.العداء.بي���ن.المتديني���ن،.كما.يعمل.الُمندسُّ

اإلس���المية.في.تركيا.على.قدم.وس���اق،.ويختلقون.الفتن.إلشعال.ناِر.حرب.

أهلية.في.البالد،.وفي.الوقت.ذاته.تسعى.القوى.العالمية.لتحريض.الفوضى.

والنزاعات.في.منطقة.الشرق.األوسط.إلضعاف.بالد.المنطقة.وتقسيمها.إلى.
دويالت.صغيرة.

وعل���ى.الصعيد.نفس���ه.نج���د.المتدينين.في.تركيا.بداًل.م���ن.االتحاد.فيما.

بينهم.والعمل.على.حل.مش���كالتهم.من.خالل.األحكام.الشرعية.والدستور.

والقان���ون،.نراهم.ينتهكون.جميع.الحقوق.والقوانين.من.أجل.القضاء.على.

خصومهم.بش���كل.كامل؛.متغاضين.عن.األضرار.الجسيمة.التي.سيخلفونها.
من.تفكك.البالد.وجرها.إلى.الصراعات.الداخلية.
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وانطالًقا.من.مبدإ.عدم.جواز.تعميم.االتهام.لمجموعة.بأكملها.بس���بب.

الذنوب.التي.ارتكبها.بعض.من.أفراد.هذه.المجموعة؛.فإن.ما.نراه.اليوم.من.

اس���تهداف.حركة."الخدمة".ومحاولة.مصادرة.أموالها.وتضييق.الخناق.على.

جميع.الفعاليات.والخدمات.والمؤسس���ات.لهذه.الحركة.س���واء.في.داخل.

الب���الد.وخارجه���ا.بدعوى.أن.بعًضا.من.محبي.ه���ذه.الحركة.قاموا.بارتكاب.

جنايات.وانتهاكات.يُعاقب.عليها.القانون؛.فإن.ما.يجب.فعله.في.هذه.الحالة.

هو.إخضاع.هؤالء.المتهمين.لمحاكمة.عادلة،.وإذا.ثبت.تورطهم.في.الجرائم.

التي.تنس���ب.إليهم.يعاقبون.على.قدر.جرمهم،.وأما.إذا.ثبتت.براءتهم.يخلى.

س���بيلهم،.وبناء.على.ذلك.فإن.مثل.هذه.المعاقبات.الجماعية.س���تؤدي.إلى.

زيادة.االحتقان،.فهذا.االحتقان.ينقلب.بمرور.الوقت.إلى.ضده.وهو.الظلم،.
والظلم.يؤدي.إلى.انتشار.العداوة.والبغضاء.وتعميمها.في.أرجاء.البالد.

وفي.النهاية.إنني.أناش���د.جميع.رّواد.الفكر.وأصحاب.الرأي.والساس���ة...

أصح���اب.الضمائر.الحية؛.أناش���دهم.وأس���تحثهم.على.ض���رورة.إيقاف.هذا.

اإلنزالق.نحو.الهاوية،.وأدعوا.الش���عب.للوحدة.والتضامن،.إننا.على.ش���فا.

ج���رف.مؤامرة.كبيرة،.وينبغ���ي.لنا.أال.ننس.أمرين.مهمين.وهما؛.إن.تورطت.

الدولة.في.حرب.أهلية.وتمزقت.فال.مكان.حينذاك.لتيار.أو.حزب.سياس���ي.

أو.س���لطة،.واألمر.الثاني.أنه.ليس.باس���تطاعة.أي.أحد.رئيًسا.كان.أو.مرؤوًسا.

أن.ينقذ.في.اآلخرة.أتباعه.الذين.يوافقونه.في.منهجه.الخاطئ!.وسيقول.لهم.
ْنُفَسُكْم...﴾..

َ
وُموا أ

ُ
وُموِن َول

ُ
الَ تَل

َ
﴿...ف

.الزيت.عليها. علين���ا.أن.نصب.الماء.على.النار.إلخمادها.بداًل.من.صّبِ
وتأجيجها...



الفصل الخامس:

مؤامرة في تركيا.. ولكن ضد من؟



الصورة المكبّرة لألحداث

26.ديسمبر/كانون.األول.)2013م(

في.بداية.حديثي.أريد.أن.أنوه.إلى.أمرين.مهمين؛.أواًل.أنني.ال.أرغب.في.

أن.أُلِحق.بتركيا.أو.حزب.العدالة.والتنمية.أو.حتى.السيد.رئيس.الجمهورية.

"رج���ب.طيب.أردوغان".أي.ضرر.من.طرف���ي،.فانتقاداتي.التي.أوجهها.إلى.

سياس���ات.الحزب.الحاكم.وقادته.بنَّاءة.وهي.بمثابة.تحذيرات.أخوية.تهدف.

إلى.تصحيح.األخطاء.التي.وقع.فيها.قادة.الحزب.في.سياس���اتهم.الداخلية.

والخارجية،.ثانًيا:.إن.الهدف.األساس���ي.من.كتابتي.العبارات.التي.سأذكرها.

فيم���ا.يلي.ليس���ت.ه���ي.الفكرة.التي.أداف���ع.عنها.بل.هي.تحليل.وتش���خيص.

الواقع.الذي.نعيش.فيه،.وبعبارة.أخرى.فإن.الصورة.المكبرة.للواقع.والتي.

توصلت.إليها.من.خالل.تحليالتي.لألحداث.الجارية؛.هي.الصورة.الحقيقية.
لخلفية.األحداث.التي.نعيشها.وليست.الصورة.التي.آمل.وأحلم.بها.

عندما.ننظر.إلى.الصورة.المكبرة.لألحداث.الجارية.سواء.على.الصعيد.

الداخل���ي.أو.الخارج���ي.نج���د.أن."السياس���ة.الدولي���ة".للوالي���ات.المتح���دة.

األمريكي���ة.الت���ي.ه���ي.حليف.لتركيا.في.حل���ف."الناتو".وترتبط.بها.بش���راكة.

اس���تراتيجية؛.بات���ت.ال.تق���ر.سياس���ات.ح���زب.العدال���ة.والتنمي���ة،.كما.نرى.

أن.العالق���ات.الثنائي���ة.بي���ن.البلدين.ليس���ت.كم���ا.كانت.في.عهدها.الس���ابق،.

أم���ا.عالقاتنا.م���ع.االتحاد.األوروبي.فهي.في.غاية.الس���وء،.ورغم.مس���اعي.
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الحكوم���ة.الس���تمرار.وتي���رة.االنضمام.إليه.وهي.تس���ير.بب���طء.وفي.اتجاه.ال.

ا،.أما.سورية.ومصر.فقد. يدعو.إلى.األمل،.وعالقاتنا.مع.العراق.متوترة.جدًّ

تهدمت.الجس���ور.بيننا.منذ.زمن.بعيد،.أما.الس���عودية.فقد.دخلنا.في.عالقاتنا.

معه���ا.ف���ي.مرحلة.مغايرة.تماًما.لما.كانت.عليه.في.الس���ابق،.ودولة.قطر.التي.

تعتب���ر.أقرب.حليف.لنا.في.المنطقة،.ترس���م.لنفس���ها.خارط���ة.طريق.جديدة.

في.سياس���اتها.الخارجية.وذلك.بعد.تخلي.األمير.األب.عن.الحكم.وإخالء.

مكان���ه.إلى.األمير.االبن،.وأما.إيران.وهي.الجار.األكبر.من.حيث.المس���احة.

والس���كان.لتركيا.فهي.مقبلة.على.تغييرات.جذرية.في.سياس���اتها،.حيث.إن.

حكومة."روحاني".تسعى.إلى.تحسين.عالقاتها.مع.أمريكا.والغرب.بهدف.

إنهاء.الحصار.المضروب.عليها....ومن.يدري،.قد.تفتح.الحكومة.اإليرانية.

في.المس���تقبل.مس���اًرا.جديًدا.يس���هل.عملية.التواصل.بينها.وبين.إس���رائيل،.

وفي.أحد.البرامج.التليفزيونية.التي.بثتها.إحدى.القنوات.اإليرانية.ذكر.أحد.

المتحدثي���ن.ف���ي.البرنامج.أن.سياس���ات.حكوم���ة."أردوغان".الحالية.تش���به.

سياس���ات.حكومة."أحمدي.نجاد".إلى.حد.كبير،.باختصار:.إيران.تتجه.إلى.

إنهاء.العمليات.المالية.والتجارية.غير.الرسمية.التي.تقوم.بها.جراء.الحصار.

المضروب.عليها.بسبب.برنامجها.النووي،.وفي.السياق.نفسه.تجري.إيران.

تحقيقات.مع."ببك.زنجاني".الذي.تورط.في.عمليات.تجارية.غير.رس���مية.

ع���ى.أن.له.عالق���ات.مع."رضا. ف���ي.فت���رة.حك���م."أحمدي.نج���اد".والذي.يُدَّ
ضراب".الذي.ورد.اسمه.ضمن.تحقيقات.فضيحة.الفساد.في.تركيا.

ال.ش���ك.أن.ابتعاد.تركيا.عن.المنظومة.الغربية.واقترابها.من.روسيا.أحد.

الخي���ارات.المطروح���ة.أمامها.في.ه���ذه.الفترة،.غير.أن.روس���يا.ال.يمكن.أن.

تعط���ي.الضوء.األخضر.لتركيا.دون.أن.تراج���ع.أمريكا.والغرب،.ولقد.رأينا.

كيف.أقنعت.كلتا.الدولتين.العمالقتين.بعضهما.بعًضا.في.األزمة.الس���ورية،.

وباختص���ار.ف���إن.دول���ة.تركي���ا.الت���ي.حقق���ت.نجاح���ات.مبهرة.في.السياس���ة.
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الخارجي���ة.حت���ى.ع���ام.)2011م(،.تكاد.تعاني.اليوم.من.مش���اكل.مع.الدول.
المجاورة.فضاًل.عن.الدولة.البعيدة.

وعلى.صعيد.السياس���ة.الداخلية.للحزب.نجد.أن.المش���هد.الداخلي.ال.

.")Gezi(.يدعو.لألمل،.فموقف.الحزب.القمعي.حيال.أحداث.منتزه."جيزي

أدى.إل���ى.تش���كيل.كتلة.عدائية.في.المجتم���ع.التركي.للحزب.وزعيمه،.كما.

ب���دأ.أصح���اب.رؤوس.األموال.الكبيرة.الذين.تضاعفت.ثرواتهم.خالل.فترة.

حكم.حزب.العدالة.والتنمية.يتخذون.موقًفا.سلبيًّا.تجاه.الحزب.وسياساته،.

أض���ف.إلى.ذلك.أن.بعض.أصح���اب.رؤوس.المال.الكبيرة.من.المحافظين.

المعروفي���ن.بوقوفهم.م���ع.الحزب.الحاكم.منذ.تأس���يس.الحزب.قد.أخذوا.

يجم���دون.عالقاتهم.م���ع.الحكومة،.وأم���ا.التوتر.القائم.بين.ح���زب.العدالة.

والتنمي���ة.والليبراليين.منذ.االنتخابات.التي.أجريت.في.تركيا.عام.)2011م(.

ما.زال.يشّكل.عقبة.كبيرة.أمام.تركيا،.وأخيًرا.إن.األزمة.القائمة.بين.الحزب.

الحاك���م.وحرك���ة."الخدمة".التي.ب���دأت.مع.إصدار.الحكوم���ة.قراًرا.يقضي.

بإغ���الق."المعاه���د.التحضيرية".ق���د.تضاعفت.إثر.موقف.حرك���ة."الخدمة".

حيال.قضية."فضيحة.الفساد.والرشوة".كما.أن.إقدام.الحكومة.على.عمليات.

اعتقال.ومداهمات.موس���عة.في.صفوف.أفراد.الحركة.ومؤسساتهم،.واتهام.

الحركة.بأنها.متورطة.في."تشكيل.كيان.مواز.داخل.مؤسسات.الدولة.تعمل.

لصالحها".قد.زاد.الطين.بلة،.ومما.ال.شك.فيه.أن.األزمة.القائمة.بين.الحزب.

الحاكم.وحركة."الخدمة".إذا.استمرت.على.هذه.الشاكلة.فإن.ذلك.سيفتح.

ف���ي.البنية.المجتمعية.ش���روًخا.عميق���ة.وجروًحا.غائرًة.يصع���ب.اندمالها.بل.
حتى.نسيانها.على.مدى.قرون.طويلة.

إذا.كانت.الصورة.المكبرة.التي.حاولنا.رسمها.أعاله.صحيحة.وحقيقية.

فإن.هذا.يعني.أن.هذه.الحكومة.التي.تنتهج.سياسة.النزاع.والصراع.ال.يمكن.
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أن.تواص���ل.س���لطتها.على.هذه.الش���اكلة،.وربما.هناك.أي���اد.خارجية.تحاول.

أن.تُظِه���ر.ش���خصية."أردوغان".على.أنه."رجل.الح���ي.القوي.الذي.يتحدى.

العالم.كله،.ويتحدى.كذلك.الدبابات.بمسدسه.الذي.يحمله.بيده".ويبدو.أن.
البعض.يسهم.في.إنتاج.هذه.الصورة.والترويج.لها.

وقناعتي.الش���خصية.أن.الس���يد.رئيس.الوزراء.الس���ابق.وحكومة.العدالة.

والتنمية.تم.توجيهها.في.اتجاه.خاطئ.في.كل.من.األزمة.الس���ورية.ومأس���اة.

"أولودي���ري.)Uludere(")35(.وأح���داث.منت���زه."جيزي".وموض���وع."المعاهد.
التحضيرية".

إن.الحقيق���ة.الت���ي.ينبغ���ي.االنتب���اه.إليها.في.ه���ذا.الصدد؛.أن���ه.ال.يمكن.

اس���تمرار.الس���لطة.وإدارة.ش���ؤون.الب���الد.ف���ي.ظ���ل.السياس���ات.المتعارضة.

والمتضارب���ة.م���ع.القوى.الداخلية.والخارجية،.وال.ش���ك.كذل���ك.إن.زيادة.

حدة.التوتر.تدفع.البالد.إلى.حالة.من.النزاعات.والصدامات.الداخلية،.وإذا.

ا.خارج.الس���يطرة.فس���وف.يضرب.البلد.بزلزال.عميق. وصل.هذا.التوتر.حدًّ
يوقعه.في.خطر.االنفصال.والتشرذم.

عل���ى.الجمي���ع.أن.يتصرفوا.بش���عور.من.المس���ؤولية،.وأن.يس���عوا.إلى.

تخفي���ف.ح���دة.التوت���ر،.وال.س���يما.الس���يد.رئي���س.الجمهورية.ال���ذي.يملك.
الصالحيات.التي.تمكنه.من.تهدئة.الموقف.والوصول.بتركيا.إلى.بر.األمان.

التركية.بقصف. المقاتالت. .حادثة "أولوديري":.هي.حادثة.وقعت.في.28.ديسمبر.عام.)2011م(.حيث.قامت. )35(

جوي.على.عناصر.من.حزب.العمال.الكردستاني.عن.الحدود.التركة.العراقية.بالقرب.من.مدينة."شرناق.(Şırnak)".الواقعة.

األكراد. المهربين. من. الحادث.هم.مجموعة. هذا. أن.ضحايا. بعد. فيما. التحقيقات. أظهرت. ولكن. تركيا،. جنوب.شرق.

الذين.تسللوا.إلى.األراضي.التركية.عبر.الحدود.التركية.العراقية.وبلغ.عددهم.34.مواطًنا.كردّي.األصل.ال.ينتمون.إلى.

حزم.العمال.الكردستاني،.وقد.وصفت.منظمات.حقوق.اإلنسان.في.تركيا.هذه.الواقعة.المأساوية.بأنها.تنفيذ.الحكم.بال.
محاكمة.)النشر(



تفسير ما يحدث في تركيا

31.يوليو/تموز.)2014م(

لق���د.رفض.الس���يد.رئي���س.الجمهوري���ة."رجب.طيب.أردوغ���ان".عندما.

كان.رئيًس���ا.للوزراء.العرض.الذي.قّدمه.السيد."بُوَلْنت.أرنج".لتسوية.النزاع.

القائ���م.بي���ن.الح���زب.الحاكم.وحرك���ة."الخدم���ة"،.وبموجب.ه���ذا.العرض.

س���تطلب.الحركة.المس���امحَة.والعذَر.من.المس���ؤولين.الكبار.وعلى.رأسهم.

الس���يد."أردوغان".ويتم.بذلك.العفو.عن.الحركة،.إال.أن.الس���يد."أردوغان".
رفض.هذا.العرض.بقوله."لن.يحدث.ذلك.طالما.أنا.في.منصبي".

ومع.أنني.أرى.أن.أس���لوب.الس���يد."بُوَلْنت.أرنج".في.التعامل.مع.هذه.

القضية.الهامة.خاطئ.من.حيث.المبدإ.إال.أنني.أؤمن.بصدقه.وإخالصه،.ولكن.

هناك.حقيقة.ال.يمكن.أن.نتغاضى.عنها.أن.هذه.المش���كلة.لن.يتم.حلها.من.

خالل.اعتذار.أو.طلب.المسامحة.لطرف.من.اآلخر،.وإذا.كانت.ثمة.مؤامرة.

مدعوم���ة.م���ن.الخارج.ضد.حكومة."حزب.العدال���ة.والتنمية"،.وقام.البعض.

بالتنصت.على.المسؤولين.الحكوميين.بشكل.مخالف.للقوانين.واألخالق،.

وإذا.كان���ت.حرك���ة."الخدمة".وراء.هذه.المؤام���رة.على.حد.زعمهم؛.فيجب.

الكش���ف.عن.مالبس���ات.هذه.القضية.من.خالل.اإلجراءات.القضائية،.وإلى.

جان���ب.ذلك.ال.بد.أن.يُس���مح.للجهاز.القضائي.بحّري���ة.النظر.إلى.الملفات.

الت���ي.أعده���ا.المدعون.العموميون.حول.فضيحة.الفس���اد.والرش���وة.التي.تم.
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الكشف.عنها.في.)2013م(.والتي.تورط.فيها.الوزراء.األربعة.السابقون.من.

حكوم���ة.حزب.العدالة.والتنمية.وأبناؤهم.وبعض.رجال.األعمال.وغيرهم،.

ولك���ن.م���ا.رأيناه.م���ن.تدخالت.من.قبل.الحكومة.بش���كل.علن���ي.في.العمل.

القضائي.ومنع.المدعين.العموميين.من.استكمال.التحقيقات.مع.المتهمين.

والتعدي���الت.التي.أُدخلت.في.الجهاز.القضائ���ي.للحيلولة.دون.أن.يخضع.

المس���ؤولون.م���ن.الس���لطة.الحاكمة.لمس���اءلة.قضائية؛.ألق���ت.بظاللها.على.
احتمالية.أن.تشهد.تركيا.بعد.اآلن.محاكماٍت.عادلًة.ومحايدة.

أعتق���د.أن.الكثير.م���ن.الماليين.التي.تؤيد.الحزب.الحاكم.ونوابه.وعلى.

رأس���هم.الس���يد."بُوَلْن���ت.أرنج".ال.يوافق���ون.على.اإلجراءات.غي���ر.القانونية.

التي.ينتهجها.الحزب.في.اآلونة.األخيرة.في.التعامل.مع.األحداث.األخيرة.

التي.تشهدها.البالد.بل.إنني.على.يقين.أن.السيد."أرنج".يشعر.ببالغ.الحزن.

واألس���ى.لم���ا.تش���هده.تركيا.الي���وم.من.اإلج���راءات.التعس���فية.الت���ي.تنفذها.

الحكومة.ضد.مجموعة.من.الناس.األبرياء،.ويرى.السيد."أرطغرول.جوناي.

)Ertuğrul Günay(".الذي.تولى.منصب.وزير.الثقافة.في.الحكومة.السابقة.أن.

معظم.أنصار.حزب.العدالة.والتنمية.ومن.بينهم.النواب.من.الحزب.الحاكم.

يؤمنون.بأن.بعض.المسؤولين.من.الحكومة.قد.تورطوا.في.الفساد.والرشوة.

بالفع���ل،.فيم���ا.يعترف.الس���يد."عل���ي.باباج���ان.)Ali Babacan(".وزير.الدولة.

لش���ؤون.االقتصاد.الس���ابق.أن.تركيا.لم.تمض.قدًما.لتأسيس.دولة.ديمقراطية.

تحت���رم.الحرياِت.والعدال���َة.االجتماعية،.وأما.الس���يد."أردوغان".فقد.صرح.

ف���ي.ثالث.مناس���بات.بأن.هن���اك.نواًبا.من.الحزب.الحاك���م.ال.يدعمونه.وأنه.
يسجلهم.في.قائمة.لديه.

واألم���ر.ال���ذي.يتب���ادر.إل���ى.الذهن.ف���ي.هذا.الص���دد.أن���ه.إذا.كانت.هذه.

اإلجراءات.التعسفية.والعمليات.التي.تتنافى.مع.القوانين.ما.زالت.مستمرة.
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ف���ي.تركي���ا.بالرغم.من.عدم.موافقة.بعض.المس���ؤولين.م���ن.الحزب.الحاكم.

والن���واب؛.فه���ذا.يعن���ي.أن.هن���اك.فصياًل.معيًن���ا.يقف.وراء.ه���ذه.اإلجراءات.

والعمليات،.والدليل.على.ذلك.ما.قاله.الس���يد."إدريس.نعيم.ش���اهين".وزير.

الداخلية.األس���بق.في.حكومة.حزب.العدالة.والتنمية.عند.تحليله.لألحداث.
األخيرة.في.تركيا.حيث.يقول."شاهين":.

"إن.هناك.فصياًل.معيًنا.من.الحكومة.يس���يطر.على.زمام.األمور.
في.البالد".

إنن���ي.أتاب���ع.األح���داث.السياس���ية.والتط���ورات.الجارية.على.الس���احة.

المحلي���ة.واإلقليمي���ة.والدولي���ة.وأكت���ب.تحليالت���ي.وتوقعات���ي.ح���ول.هذه.

األحداث.والتطورات.منذ.ما.يزيد.عن.خمسة.وأربعين.عاًما.ولم.أخطئ.في.

معظم.هذه.التوقعات.بحمد.اهلل.تعالى.ألنني.أش���عر.دائًما.أن.كل.ما.أكتبه.أو.

أقوله.سيحاس���بني.اهلل.تعالى.عليه.يوم.الحس���اب،.وعلى.ذلك.أكتب.لقرائي.
الكرام.تفسيري.لألحداث.الجارية.في.تركيا.على.النقاط.التالية:

: إن.م���ا.يح���دث.الي���وم.ف���ي.تركي���ا.م���ن.تط���ورات.وأحداث.يش���ير. أوالاً

إل���ى.أن.هن���اك."مؤام���رة.كبي���رة.مدعومة.من.الخ���ارج.ضد.الفئ���ات.المتدينة.

م���ن.الش���عب.الترك���ي.باإلضاف���ة.إل���ى.الح���زب.الحاك���م.وحرك���ة."الخدمة".

ذو.هذه.المؤامرة.ينتهجون.أس���لوب.التضليل. والحركات.اإلس���المية"،.فمنّفِ

أي.يس���تهدفون.حركة."الخدمة".ولكن.يهدفون.من.خالل.ذلك.إلى.القضاء.

عل���ى.جمي���ع.خصومهم.بما.في.ذلك.الحزب.الحاك���م،.فهذه.المؤامرة.هي.

اس���تمرار.لالنقالب���ات.الت���ي.تقوم.بها.الدول���ة.العميقة.المتمرك���زة.في.جهاز.

الدول���ة.والتي.تتح���رك.بعقلية."االتحاد.والترق���ي"،.فالحركة.اآلن.ألقيت.في.

ح���وض.به.تمس���اح.قاتل.-إذا.جاز.التعبير-.تحاول.ب���كل.ما.أُوِتيت.من.قوة.

الخ���الص.م���ن.هذا.المأزق.الذي.تتعرض.له.ف���ي.اآلونة.األخيرة،.وما.يقوله.
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.")Nevzat Yalçıntaş(.الكات���ب.الصحفي.التركي.الس���يد."نوزاد.يالتش���ينطاش
يلقي.الضوء.على.هذه.المسألة.الهامة.حيث.يقول."يالتشينطاش":.

"إن.القوميين.العلمانيين.المتمركزين.في.أجهزة.الدولة.دائًما.ما.
يسعون.لتصفية.أي.فئة.أو.حركة.ال.تخدم.مصالحهم.الشخصية"..

وال.ش���ك.أن.القوميين.العلمانيين.ومن.يزعمون.التدين.من.المنتس���بين.

إلى.تنظيم."أرجنكون".الذي.تمت.محاكمة.أعضائه.في.وقت.س���ابق.ضمن.

قضية.محاولة.االنقالب.على.حكومة."أردوغان".في.تركيا،.يتظاهرون.اآلن.

بأنه���م.يقفون.بجانب.الس���يد."أردوغ���ان"،.ويريدون.تجفي���ف.جميع.منابع.

الحي���اة.لحرك���ة."الخدم���ة"،.كم���ا.يأملون.ط���رد.المتديني���ن.والمحافظين.من.

جمي���ع.أجهزة.الدولة.ال.أقص���د.بذلك.الجهاز.اإلداري.في.الدولة.فقط،.بل.
جميع.مجاالت.الحياة،.بدًءا.من.االقتصاد.وحتى.اإلعالم.والتعليم.

إن.م���ا.يح���دث.اليوم.في.تركيا.عبارة.عن.إعادة.ترميم.الدولة.نفس���ها.من.

خالل.القيام.ببعض.الممارس���ات.القمعية،.فالدولة.العميقة.تس���تهدف.حركة.

"الخدم���ة".لتضلي���ل.الرأي.العام.غير.أنها.تس���عى.من.خالل.ذلك.إلى.القضاء.

على.س���ائر.الحركات،.فأما.غايتهم.األساس���ية.فهي.نزع.جميع.المكتس���بات.

التي.حصل.عليها.المتدينون.سواء.في.المجال.االجتماعي.أو.اإلداري.نتيجة.

كفاحه���م.الذي.اس���تمر.قرًنا.م���ن.الزم���ان،.وإجباُرهم.على.االن���زواء.والعزلة.

من.الس���احة.السياس���ية.واالجتماعية.من.جديد،.والعودُة.بالدولة.إلى.نموذج.

الدول���ة.الخالية.م���ن.الدين.والمتدينين،.ونتذكر.في.ه���ذا.الصدد.الوثيقة.التي.

ظهرت.في.وسائل.اإلعالم.التركية.والتي.تم.الكشف.عنها.ضمن.قضية.تنظيم.

"أرجنك���ون".والت���ي.تنص.على."تخطيط.القضاء.على.حزب.العدالة.والتنمية.

وحرك���ة."الخدم���ة"،.ومن.البديهي.أنه���م.إذا.نجحوا.في.القض���اء.على.هذين.

ا.بالنسبة.لهم.القضاء.على.سائر.الحركات.والطرق. الكيانين.فمن.السهل.جدًّ
الصوفية.األخرى.التي.تباشر.أعمالها.في.مجال.خدمة.اإلسالم.في.تركيا.
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م.بعض.التعه���دات.إلى.القوى. ���ا:.إن.ح���زب.العدال���ة.والتنمية.قد.قدَّ ثانياً

العالمي���ة.وذل���ك.في.عام.)2002م(.قبيل.وصوله.إلى.الس���لطة.-كما.تحدثنا.

ع���ن.ه���ذا.الموضوع.من.قب���ل-،.إال.أن.الحزب.عجز.ع���ن.تنفيذ.بعض.هذه.

التعه���دات.بل.خرق.بعًضا.منها.ليخرج.عن.اإلطار.المرس���وم.له،.فاألخطاء.

الت���ي.ارتكبها.الحزب.عل���ى.الصعيدين.اإلقليمي.والدول���ي.خاصة.بعد.عام.
ا.يدفعها.الشعب.التركي.بأكمله. )2011م(.قد.كلفته.فاتورة.باهظة.جدًّ

ثالثاًا:.الرش���اوى.التي.حصل.عليها.رجال.الحكومة.من.رجال.األعمال.

مقاب���ل.أن.يس���هلوا.لهم.س���بيل.الحص���ول.عل���ى.المناقص���ات.العامة.وذلك.

ض. لغ���رض.اس���تخدام.هذه.الرش���اوى.ف���ي.مصالحه���م.الخاصة،.وم���ا.تمخَّ

ع���ن.ذلك.من.نتائ���ج.في.غاية.الخطورة.بأبعاده���ا.الداخلية.والخارجية.أحَد.

العاملين.اللذين.وضعا.الس���يد."أردوغان".في.موقف.حرج.على.الصعيدين.

الداخلي.والخارجي،.وأما.العامل.اآلخر.فهو.الكش���ف.عن.فضيحة.الفس���اد.

والرش���وة.والتعدي���الت.المخالفة.للقانون.التي.أُدخل���ت.على.جهاز.القضاء.

من.قبل.الحكومة.للحيلولة.دون.إخضاع.المس���ؤولين.الحكوميين.لمس���اءلة.

قضائي���ة.عن���د.تورطهم.ف���ي.أعمال.الفس���اد.والرش���وة.وغيرها.م���ن.الجرائم.

القضائية،.فهذان.العامالن.يمكن.أن.نعتبرهما.من.أهم.األس���باب.التي.أدت.

إل���ى.إجبار."أردوغان".على.التقرب.من."الفصيل.المعين".الذي.تكلمنا.عنه.
آنًفا.للحصول.على.الدعم.منه.من.أجل.الخروج.من.هذه.األزمة.

���ا:.أرى.أن���ه.ِم���ن.الالف���ت.للنظر.احتش���اد.آالف.من.أنص���ار.حركة. رابعاً

"الخدمة".أمام.المحكمة.ألول.مرة.في.تاريخها.عام.)2013م(.تنديًدا.بحملة.

االعتقاالت.التي.نفذتها.الحكومة.في.صفوف.رجال.األمن.الذين.ش���اركوا.

في.كشف.فضيحة.الفساد.والرشوة،.ولذا.يجب.على.المسؤولين.الكبار.من.
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الس���لطة.الحاكمة.في.تركيا.وعلى.رأس���هم.السيد."أردوغان".أن.يأخذوا.هذا.

األم���ر.على.محم���ل.الجد،.ويعلموا.جيًدا.أن.محب���ي.حركة."الخدمة".الذين.

احتش���دوا.في.س���احة.المحكمة.وفي.أيديهم.المصاح���ف.وكتيبات.األدعية.

ال.يَُش���بَّهون.أبًدا.بالمجموعات.اليسارية.التي.تقوم.بتدمير.وإلحاق.األضرار.
الجسيمة.في.المحالت.ومنازل.المواطنين.أثناء.مظاهراتهم.غير.السلمية....

أرى.أن.تركيا.مع.األسف.الشديد.تمضي.قدًما.نحو.الفوضى.العارمة،.

فأناشد.جميع.المسؤولين.من.الحزب.الحاكم.ونوابه.البرلمانيين.والكّتاب.

والصحفيي���ن.الموالين.للحكومة.وأصحاب.الرأي.والفكر.نصرة."أردوغان".
وحزب.العدالة.والتنمية.وحركة."الخدمة".انطالًقا.من.قول.النبي.:."اْنُصْر 
ا،  ا" َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلِل، أَْنُصُرُه ِإَذا َكاَن َمْظُلوماً ا أَْو َمْظُلوماً أََخاَك َظاِلماً
���ا َكْي���َف أَْنُصُرُه؟ َقاَل: "َتْحُج���ُزُه، أَْو َتْمَنُعُه، ِمَن الظُّْلِم  أََفَرأَْي���َت ِإَذا َكاَن َظاِلماً

َفِإنَّ َذِلَك َنْصُرُه")36(.

وع���ودة.إلى.تحليلي.لألحداث.الراهنة.ف���ي.تركيا.فإننا.نالحظ.اليوم.أن.

الرئيس.التركي."رجب.طيب.أردوغان".ال.يتوّرع.منذ.الكش���ف.عن.فضيحة.

الفس���اد.والرش���وة.الكبرى.في.تركيا.يومي.17.و25.ديس���مبر./.كانون.األول.

ع���ام.)2013م(.ع���ن.توجي���ه.اتهامين.أساس���يين.لحركة."الخدم���ة"؛.أولهما:.

االش���تراك.في.مؤامرة.إلس���قاط.الحكومة.التركية.لصال���ح.قوى."خارجية"،.

ويقص���د.بها.الواليات.المتحدة.وإس���رائيل،.وثانيهما:.التنصت.على.أس���رار.
كبار.مسؤولي.الدولة.والشعب.

لق���د.كتبُت.فى.وقت.س���ابق.ف���ي.عمودي.الخاص.ف���ي.صحيفة."زمان".

التركي���ة.ما.يلي:."ل���و.برهن.َمن.يرّوج.لهذه.االتهام���ات.على.صدق.مزاعمه.
.صحيح البخاري،.اإلكراه،.5. )36(
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فل���ن.أبق���ى.في.ه���ذه.الجري���دة.المقربة.من.حرك���ة."الخدمة".س���اعة.واحدة،.

وبالرغ���م.م���ن.مرور.أكثر.من.عام.على.نش���ر.هذه.االدع���اءات.لم.أقتنع.أبًدا.

بأن.حركة."الخدمة".تدبّر.مخطًطا.إلس���قاط.حكومة.حزب.العدالة.والتنمية.

لصال���ح.ق���وى.خارجية،.أو.أنها.تتنصت.على.أس���رار.الن���اس.كما.يزعمون،.

إنني.أؤكد.على.عدم.قناعتي.بهذه.االدعاءات؛.ألن.الحكومة.لم.تكشف.عن.
أية.وثيقة.أو.برهان.حتى.هذا.اليوم.يقنعنا.بصحة.هذه.االدعاءات.

وب���كل.تأكي���د.لس���ُت.أنا.فقط.َمن.يؤك���د.عدم.اقتناعه.به���ذه.االدعاءات؛.

إذ.لي���س.هن���اك.أصاًل.من.اقتنع.به���ذه.االدعاءات.ال.في.داخل.تركيا.وال.في.

خارجه���ا!.فعلى.س���بيل.المثال،.تقول.مق���ّررة.تركيا.ف���ي.البرلمان.األوروبي.

"ريناتا.س���ومر)Renata Sommer(.".إنها.تعتبر."ادعاء.االنقالب".الذي.تسوقه.

الحكومة.التركية."هراء"،.وترى.أنه.ليس���ت.هناك.أية.وثيقة.تثبت.صحة.هذا.
الزعم!

يض���اف.إل���ى.ذل���ك.أن.القي���ادات.الش���رطية.المعتقلة.على.ذم���ة.القضية.

ه.إليها.إلى.اآلن.أي.س���ؤال.بش���أن.عملية.التجس���س.على.عكس.ما. لم.يوجَّ

يزعمه.اإلعالم.الموالي.للحكومة،.أما.ما.يتعلق.بعملية.التنصت.فالمتهمون.

يش���ّددون.عل���ى.حجتين.بش���أن."عمليات.التنص���ت.غير.القانوني���ة".هما:.أن.

جمي���ع.عملي���ات.التنص���ت.ج���رت.بش���كل.قانون���ي،.وأن.القي���ادات.األمنية.

وبع���ض.المناص���ب.العليا.في.الدولة.كانت.على.علم.به���ذه.العمليات!.هذا.

وال.تؤمن.األغلبية.الس���احقة.من.أنصار.ح���زب.العدالة.والتنمية.بصحة.هذه.

االدعاءات.التي.تزعم.بأن.بعض.أفراد.الشرطة.في.جهاز.األمن.قام.بمحاولة.

االنق���الب.على.النظام.الحاكم.في.تركي���ا.من.خالل.عملية.ضد.من.تورطوا.

بعملي���ة.فضيحة.الفس���اد.والرش���وة.ف���ي.الحكومة.إال.أنهم.ال.يس���تطيعون.أن.

يعب���روا.ع���ن.هذه.الحقيق���ة.ذلك.أن.الظ���روف.الحالية.في.البالد.ال.تس���مح.
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بذلك،.وال.شك.أننا.سنرى.هؤالء.الناس.وهم.يصرحون.بهذه.الحقائق.فور.

سقوط.هذا.النظام.الذي.يندفع.كالشاحنة.المعطلة.فراملها.والتي.ستصطدم.
بما.يقابلها.ال.محالة.عاجاًل.أم.آجاًل.

وال.أح���د.يدع���ي.ف���ي.تركيا.أن.أجه���زة.الدولة.التركي���ة.تخلو.من.محبي.

حركة."الخدمة".التي.تباشر.أعمالها.منذ.ما.يقرب.من.نصف.قرن.من.الزمان.

لتربي���ة.أبن���اء.الب���الد.بل.في.الحقيق���ة.أن.هن���اك.آالًفا.من.محب���ي.الحركة.قد.

ش���غلوا.مناصب.س���واء.في.أجهزة.الدولة.أو.القطاع.الخاص،.وعندما.وصل.

حزب.العدالة.والتنمية.إلى.س���دة.الحكم.عام.)2002م(.اس���تفاد.من.هؤالء.

لس���د.احتياجاته.من.الموظفي���ن.ولدرء.محاوالت.االنق���الب.المتوقعة.ضد.

حكومته،.وبالفعل.اس���تطاع.هؤالء.الكش���ف.عن.عدة.محاوالت.لالنقالب.

ض���د.حكوم���ة.العدال���ة.والتنمية.في.فت���رات.معينة.من.تاري���خ.إدارة.الحزب.

للبالد،.ورفُض.البعض.لمجّرد.حدوث.محاوالت.لالنقالب.في.فترة.حكم.

حزب.العدالة.والتنمية.يعني.التغاضي.عن.جميع.االنقالبات.الدامية)37(.التي.

حدثت.في.تركيا.عبر.تاريخ.الجمهورية.وإنكاَر.االغتياالت.السياس���ية.التي.

أودت.بحي���اة.مئات.الناس.وعدَم.قب���ول.أن.هناك.خاليا.انقالبية.في.الجيش.

التركي.أعربت.عن.بالغ.س���عادتها.عند.وص���ول.حزب.العدالة.والتنمية.إلى.

س���دة.الحك���م.في.البالد،.ال.ش���ك.أن.ه���ذا.االدعاء.عاٍر.ع���ن.الصحة.فضاًل.

ع���ن.أن���ه.يثير.الضح���ك،.فالحقيقة.أن.هذه.البالد.قد.ش���هدت.عدة.انقالبات.

ترت���ب.عليه���ا.حل.البرلمان.التركي.والعمل.بالدس���تور،.كم���ا.عانى.كثير.من.

المواطنين.األتراك.جراء.االعتقاالت.السياسية.التي.نفذها.هؤالء،.وال.شك.

أن.تركيا.كانت.على.وش���ك.أن.تش���هد.انقالًبا.آخر.وهذه.المرة.على.حكومة.
.-االنقالب.العسكري.27.مايو/أيار.)1960م(،.وهو.أول.انقالب.عسكري.في.تركيا. )37(

..........-.االنقالب.العسكري.12.مارس/آذار.)1971م(.
..........-.االنقالب.العسكري.12.سبتمبر/أيلول.)1980م(.

..........-.المذكرة.العسكرية.28.فبراير/شباط.)1997م(،.أو.انقالب.ما.بعد.الحداثة.
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"أردوغ���ان".غير.أن.هذه.الكوادر.صدت.هذه.المحاولة،.فلم.يدبّر.أحد.منها.

"مؤام���رة.ضد.الجيش.الوطني".من.خالل.قضيتي."أرجنكون".و"مطرقة")38(.

االنقالبيتي���ن،.كم���ا.ادعى.ذلك.الس���يد."َيْلِجين.أكدوغان"؛.كبير.مستش���اري.

"رجب.طيب.أردوغان".سابًقا.ونائب.رئيس.الوزراء.حاليًّا،.بل.إن.الحكومة.

اتخذت.في.تلك.الفترة.تدابير.ضد.الخاليا.التي.سعت.للتخطيط.لالنقالب.

م���ن.أجل.تأس���يس.وصاي���ة.على.السياس���ة.المدنية،.ولو.كانت.ه���ذه.التدابير.

والعملي���ات.المنف���ذة.ض���د.األوس���اط.المعادي���ة.للديمقراطية.ق���د.اكتملت،.

أَلصبح���ت.تركي���ا.الي���وم.دولة.القان���ون،.والرتاح.جميع.أطي���اف.المجتمع.
التركي.وفي.مقدمتهم.األكراد.والعلويون.

إنن���ي.أرى.أن.هن���اك.عاملين.أساس���يين.عرقال.وتيرة.التق���دم.واالزدهار.

النسبي.التي.كانت.تشهدها.البالد؛.أولهما:.محاولة.الحكومة.التركية.إسقاط.

النظام.الس���وري.من.خالل.أيديولوجية."العثمانيين.الجدد".التي.ظهرت.في.

السياسات.الخارجية.لحكومة."أردوغان".بدًءا.من.عام.)2011م(.في.سبيل.

فرض.س���يطرتها.على.منطقة.الش���رق.األوس���ط،.وهذه.المحاولة.التي.أعتبر.

أنه���ا.مجرد.مغامرة.قد.كلفت.الش���عب.التركي.ثمًنا.باهًظ���ا،.أما.ثانيهما:.فهو.

تورط.مسؤوليَن.كباٍر.في.الحزب.الحاكم.في.عمليات.الفساد.والرشوة.التي.

كش���فتها.فضيحة."17-25.ديس���مبر".تلك.الفضيحة.التي.كش���فت.للجميع.

عملي���ات."جم���ع.الم���ال".من.رجال.األعم���ال.التي.يقوم.به���ا.بعض.أعضاء.

الحكوم���ة.على.نطاق.واس���ع.في.المناقصات.ليس���تخدموها.في.مصالحهم.

الشخصية.كشرائهم.بعض.وسائل.اإلعالم.من.صحف.وقنوات.تليفزيونية....

إل���خ.وهي.تتناف���ى.مع.القواني���ن.والمبادئ.اإلس���المية.واألخالقية.رغم.أن.
في. بدأ. له. التخطيط. أن. قيل. التركي. الجيش. في. علمانية. لجماعات. مزعومة. انقالب.عسكري. .المطرقة:.خطة. )38(
)2003.م(،.وأول.ما.ظهرت.التقارير.عن.خطة.االنقالب.في.جريدة."طرف".التركية.ذات.التوجه.الليبرالي.التي.قالت.أنها.
اكتشفت.وثائق.فيها.تفاصيل.عن.خطة.لتفجير.مسجدين.في.إسطنبول.واتهام.اليونان.بإسقاط.مقاتلة.تركية.فوق.بحر.إيجه.

بهدف.خلق.البلبلة.وتبرير.االنقالب.العسكري.)النشر(
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المسؤولين.الحكوميين.يرون.عكس.ذلك..

وباختص���ار.ف���إن.تعليقي.الخاص.على.األح���داث.األخيرة.في.تركيا.أن.

القض���اة.والمدعين.العموميين.الذين.حصل���وا.على.معلومات.ووثائق.تثبت.

تورط.بعض.المسؤولين.الحكوميين.ورجال.األعمال.المقربين.في.فضيحة.

الفساد.والرشوة.قاموا.بإصدار.أوامرهم.ألفراد.الشرطة.في.مباحث.األموال.

العتق���ال.المش���تبه.بهم.في.ه���ذه.الجرائم.وعلى.ذلك.تحرك.أفراد.الش���رطة.

الذي���ن.يعمل���ون.في.مباحث.األم���وال.بحملة.االعتقاالت.التي.تش���مل.أبناء.

الوزراء.وبعض.رجال.األعمال.وعلى.رأسهم.رجل.األعمال.اإليراني."رضا.

ض���راب".وف���ي.مقابل.ذل���ك.اعتبرت.حكومة.ح���زب.العدال���ة.والتنمية.هذه.

العمليات.بأنها.محاولة.انقالب.تس���تهدف.إس���قاط.النظام.بطرق.غير.شرعية.

على.حد.تعبيرهم.كما.روجت.وس���ائل.اإلعالم.التابعة.للحزب.االدعاء.بأن.

الدولة.الموازية.وتقصد.بذلك.المحبين.لحركة."الخدمة".في.أجهزة.الدولة.

بأنه���م.م���ن.قام���وا.بهذه.العمليات.للقض���اء.على.الحكومة.عل���ى.حد.زعمها.

ول���م.تكت���ف.الحكوم���ة.بذلك.بل.قام���ت.بإبعاد.ه���ؤالء.القض���اة.والمدعين.

العموميين.وأفراد.الش���رطة.عن.مناصبهم.وسجن.معظمهم.بتهمة.التجسس.

والتنص���ت.لصالح.الجه���ات.األجنبية.ومحاولة.لالنق���الب.على.الحكومة،.

وم���ن.جهة.أخرى،.رأى.ح���زب.العدالة.والتنمية.-الذي.ل���م.يلق.ترحيًبا.من.

األطراف.السياس���ية.بش���أن.ادعائه.أن.هناك.محاولة.االنق���الب.عليه-.نجاته.

ف���ي.التع���اون.مع.أعضاء.تنظي���م."أرجنكون".االنقالب���ي.واالتفاق.مع."عبد.

اهلل.أوج���الن".زعي���م.حزب.العمال.الكردس���تاني.المعتق���ل.حاليًّا.في.جزيرة.

"إمرال���ي.)İmralı(".واتح���اد.المجتمع���ات.الكردس���تانية.أم���ا.ه���ذه.األطراف.

-أرجنك���ون.وأوج���الن.واتح���اد.المجتمع���ات.الكردي���ة-.فتدع���م.الحكومة.

ش���ريطة.أن.يقضي."أردوغان".على.حركة."الخدمة"،.وبهذه.الطريقة،.نكون.

قد.شهدنا.تأسيس.تحالف.بين.حزب.العدالة.والتنمية.من.جهة.وبين.أعضاء.
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تنظيم."أرجنكون".واتحاد.المجتمعات.الكردستانية.من.جهة.أخرى،.حيث.

يسعى.هذان.األخيران.إلى.االنتقام.من.حركة."الخدمة"،.أي.يمكن.القول.إن.

حزب.العدالة.والتنمية.وقع.رهينة.بين.أيديهم،.وإذا.استطاعوا.توجيه.ضربة.

إل���ى.حركة."الخدمة".فس���يحين.ال���دور.على.حزب.العدالة.والتنمية.وس���ائر.

ق.ه���ذا.الكالم.عليه.أن. الح���ركات.الديني���ة.األخرى.في.تركيا،.وَمن.ال.يصّدِ

يتابع.وسائل.اإلعالم.التابعة.لتلك.التنظيمات.أقصد.بها.تنظيم."أرجنكون".

واتح���اد.المجتمع���ات.الكردس���تانية.المق���روءة.والمس���موعة.والمرئية.ليرى.
حقيقة.ما.أقول.





ما الذي غيّر مسار األحداث في تركيا؟

2.يناير/كانون.الثاني.)2014م(

م���ن.أج���ل.اس���تيعاب.األح���داث.الجارية.ف���ي.الفترة.األخيرة.ف���ي.تركيا.
بشكل.صحيح.ال.بد.أن.نتذكر.فترة.تأسيس.حزب.العدالة.والتنمية.

عندما.تأسس.حزب.العدالة.والتنمية.كانت.أحزاب.وسط.اليمين.ووسط.

اليس���ار.في.تركيا.قد.انه���ارت.بالكامل،.ومن.ناحية.أخ���رى.كانت.الواليات.

المتحدة.األمريكية.تخطط.لغزو.العراق.وأفغانستان.من.أجل.بسط.سيطرتها.
في.منطقة.الشرق.األوسط.

إن.ق���ادة.ح���زب.العدالة.والتنمية.قد.بنوا.رؤيتهم.السياس���ية.على.مفهوم.

"التوافق".الذي.يتمثل.في.المصالحة.مع.القوى.العالمية.الكبرى.كالواليات.

المتح���دة.األمريكية.واالتحاد.األوروبي.وإس���رائيل.والمؤسس���ة.العس���كرية.

والقوى.المدنية.في.الداخل.وأصحاب.الرأسمال.الكبار.ويبررون.سياستهم.

هذه.بأن.تجربة.انقالب.28.فبراير.)1997م(.المريرة.أثبتت.استحالة.الصعود.

إلى.س���دة.الحكم.ب�"عقلية.أربكان".التي.تتبنى.سياس���ة.مستقلة.عن.الواليات.

المتحدة.واالس���تقالل.عن.النظ���ام.االقتصادي.العالم���ي،.والطريق.الوحيدة.

الس���تمرارية.الحكم.هو.التوافق.والمصالحة.مع.العناصر.المذكورة.أعاله،.

والالف���ت.للنظ���ر.في.هذا.األمر.أن���ه.عندما.قرر.قادة.ح���زب.العدالة.والتنمية.

اتب���اع.سياس���ة.توافقية.ل���م.يلبث.اإلعالمي���ون.المؤيدون.للزعيم.اإلس���المي.
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الراح���ل."أرب���كان".أثناء.انق���الب.28.فبراير.والذي.ُع���رف.إعالميًّا.بانقالب.

م���ا.بعد.الحداثة.أن.أعلنوا.تخليهم.عنه،.والوقوف.إلى.جانب.حزب.العدالة.
والتنمية.الذي.انفصل.عن."حزب.الرفاه".الذي.يتزعمه."أربكان".

ومن���ذ.الي���وم.األول.ال���ذي.أعلن.فيه.ح���زب.العدالة.والتنمي���ة.تبنيه.مبدأ.

التواف���ق.وأن���ا.أحاول.س���واء.في.عمودي.ف���ي.جريدة."زم���ان".التركية.أو.في.

مناس���بات.ع���دة.توضيح.أن.هذه.الرؤية.تحمل.ف���ي.صميمها.كوارث.فادحة.

لتركيا،.حيث.إن.القوى.التي.يصبو.الحزب.إلى.التوافق.معها.هي.التي.تُعتبر.

السبب.األساسي.في.المشاكل.التي.تشهدها.منطقة.الشرق.األوسط.بما.فيها.

تركيا،.ولذا.سوف.تسعى.هذه.القوى.بعد.فترة.للتخلص.من.الحزب.وذلك.

عندما.تش���عر.بانتهاء.مصالحها.الش���خصية.معه،.لكن.لم.يُصِغ.إلّي.أحد.في.

ذلك.الوقت.بل.اتهموني.ب�"التخلف.العقلي".ك�"أربكان"،.وهكذا.انطلق.كثير.
من.رفقاء.دربي.في.االتجاه.الذي.سلكه.الحزب.الحاكم.

ا.وتبش���ر.بالوصول.إلى.س���دة. وف���ي.الحقيق���ة.أن.ه���ذه.الرؤية.مغرية.جدًّ

الحكم،.وفي.النهاية.أسس.الحزب.ليحتل.مكانه.من.بين.األحزاب.السياسية.

معلنين.عن.تبنيهم.لخطة."كمال.درويش".في.المس���ار.االقتصادي.وخارطة.

طري���ق.االتح���اد.األوروبي.في.اإلصالح.والتعديل،.األمر.الذي.أدى.بالدول.

األوروبي���ة.إل���ى.االصطفاف.على.ش���كل.طوابير.ليلتقوا.بالس���يد."أردوغان".

الذي.لم.ينتخب.بعد.كنائب.في.البرلمان.التركي،.وفي.الس���ياق.نفس���ه.التقى.

الرئي���س.األمريكي.الس���ابق.بوش.االب���ن.ب�"أردوغان".في.مقابلة.اس���تغرقت.

ساعتين.في.البيت.األبيض،.وهكذا.أِزَفت.ساعة.تنفيذ.الخطة.التي.عبر.عنها.

الرئيس.األمريكي.األسبق."بيل.كلينتون.)Bill Clinton(".في.أمريكا.في.وقت.
سابق:."تركيا.ستكون.لها.دور.فّعال.في.القرن.الواحد.والعشرين".
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.من.الواليات.المتحدة.األمريكية.والغرب.يرغبان. وفي.الحقيقة.أن.كالًّ

ف���ي.ذل���ك.الوقت.التوجه.نحو.الش���رق.األقص���ى.حيث.يُتوق���ع.أن.تقع.فيه.

الحًقا.صراعات.كبرى.قد.تصل.إلى.حروب.على.نطاق.واسع،.وأما.الشرق.

األوس���ط.فما.زال.يش���كل.بالنس���بة.لهما.فراًغا.لم.يس���تطيعا.بسط.سيطرتهما.

بالكامل.عليه،.وهذا.ال.يعني.أن.هاتين.القوتين.الكبيرتين.تنويان.التخلي.عن.
المنطقة،.فكان.أمام.هاتين.القوتين.نموذجان.في.هذه.الفترة:

وكان.النم���وذج.األول.يتمث���ل.ف���ي.المحافظي���ن.الج���دد.الذي���ن.يتبن���ون.

اس���تخدام.القوة.من.أجل.ترس���يخ.النظام.في.المنطقة،.وأما.النموذج.الثاني.

يتمثل.في.الديمقراطيين.الذين.يهدفون.إلى.تغيير.مس���ار.المنطقة.عن.طريق.

الق���وة.الناعم���ة.مث���ل.الحركات.النس���ائية،.ومؤسس���ات.المجتم���ع.المدني،.
والديمقراطية،.والفلسفة.الليبرالية،.والتعليم،.ومسلسالت.التلفزة.….إلخ.

وكان���ت.تركي���ا.الت���ي.يحكمها.العدال���ة.والتنمي���ة.تحمل.ف���ي.بنيتها.كال.

النموذجي���ن.في.حي���ن.أن.األنظمة.األخرى.كانت.بمثابة.الدواء.الذي.انتهت.
مدة.صالحيته.

وكان���ت.القوى.العالمية.-بما.في.ذل���ك.اللوبيهات.اليهودية.الخالية.من.

ذات.التوجهات.الليكودية)39(-.لديها.ثالثة.مبادئ.رئيس���ية.تس���عى.لتحقيقها.
في.الشرق.األوسط.في.تلك.الفترة:

أوله���ا:.أن.تك���ون.إس���رائيل.دول���ة.إقليمي���ة.مرس���ومة.الحدود.مس���تقرة.
األوضاع.

ثانيها:.يتم.تأمين.مصادر.الطاقة.والخطوط.الناقلة.للطاقة.
.هي.توجه.سياسي.في.يمين-وسط.الطيف.السياسي.اإلسرائيلي.المعارض.لحزب.العمل.اإلسرائيلي..)النشر( )39(
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وأم���ا ثالثه���ا: تُمَن���ع.المجموع���ات.اإلس���المية.الراديكالية.من.اس���تالم.
الحكم.

ولم���ا.كان���ت.إع���ادة.تنظيم.المنطق���ة.ال.تتم.إال.عن.طريق.إي���ران.وتركيا.

ومصر.في.تلك.الفترة.فقد.كلفت.القوى.العالمية.تركيا.بقيادة.حزب.العدالة.

والتنمية.بمهمة.إعادة.تنظيم.المنطقة.شريطة.أال.تدخل.في.صراع.مع.إيران،.

ألن.مث���ل.ه���ذا.الصراع.س���يزيد.ق���وة.إيران.الت���ي.اتبعت.سياس���ة.العداء.ضد.

الواليات.المتحدة.وإس���رائيل.منذ.تولي."الخميني".س���دة.الحكم.في.البالد،.

وبمرور.الوقت.س���وف.تتقارب.تركيا.وإيران،.وتس���وي.مشاكلها.مع.سورية.
وتقربها.من.الغرب.ثم.تنظيم.المنطقة.بالتعاون.مع.مصر..

وألن.دور.البطل.في.هذا.السيناريو.كان.قد.أعطي.لتركيا،.تم.الشروع.في.

إعادة.ترميم.ش���امل،.وفي.هذا.اإلطار؛.تم.تحويل.وجهة.الرأس���مال.العالمي.

ناحية.تركيا.حيث.بدأت.االس���تثمارات.تجري.نحو.تركيا.كالس���يل،.كما.تم.

تعزي���ز.تركي���ا.بدعم.خ���ارق.في.العالق���ات.الدولية.على.الصعيد.السياس���ي،.

وكذل���ك.ت���م.الضغط.عل���ى."االتح���اد.األوروبي".من.أجل.تفعيل.وتس���ريع.

وتيرة.انضمام.تركيا.إلى.االتحاد.األوربي،.وفي.السياق.نفسه.تم.دعم.تركيا.

ف���ي.الداخل.للقضاء.على.العصابات.العس���كرية.التي.كانت.تقوم.بانقالبات.

عس���كرية.بص���ورة.منتظم���ة.في.تركي���ا،.وبالتالي.ت���م."إيقاف".نظ���ام.الوصاية.

العس���كرية،.علًم���ا.بأن.هذا.الدعم.لم.يكن.يس���تهدف.القض���اء.على.الوصاية.

العس���كرية.ف���ي.تركيا.بش���كل.ت���ام،.باإلضافة.إل���ى.ذلك.س���عت.تركيا.إلقامة.

عالق���ات.اقتصادي���ة.وسياس���ية.قوية.م���ع.دول.الجوار.وباألخ���ص.المملكة.

العربية.الس���عودية.ودول.الخليج،.إلى.جانب.ذلك.تم.تأسيس.شبه.مجالس.

وزراء.مشتركة.وفًقا.لسياسة."تصفير.المشاكل.مع.دول.الجوار"،.كما.تمت.
إقامة.جسور.التواصل.المشتركة.مع.الدول.األفريقية.سياسيًّا.واقتصاديًّا.
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ولك���ن.عندم���ا.وصلنا.إلى.عام.)2011م(.انقلب.كل.ش���يء.رأًس���ا.على.

عقب،.إذ.إن.السياس���ة.الخارجية.التركية.فش���لت.في.ق���راءة.التحوالت.التي.

وقع���ت.ف���ي.العالم.العربي.مؤّخ���ًرا،.كما.أن.النجاحات.الت���ي.أنجزتها.تركيا.

بدعم.خارجي.أثارت.لدى.كبار.رجال.السياس���ة.بالحزب.الحاكم.الش���عور.

باالس���تقاللية.والثق���ة.الزائف���ة.بالنف���س،.وعندم���ا.أعلنت.تركيا.عن.مش���روع.

"العثمانيين.الجدد".وأعربت.عن.نيتها.في.بسط.هيمنتها.على.الشرق.األوسط.

العرب���ي.كم���ا.كان.في.الماضي،.والدخول.في.التناف���س.مع.إيران؛.تحركت.

القوى.العالمية.للحيلولة.دون.ذلك؛.ألن.هذا.المشروع.الذي.أعلنه.الحزب.
الحاكم.مخالف.للشروط.المتفق.عليها.مسبًقا.مع.الحكومة.التركية.





َوْهُم "الدولة الموازية"

5.يناير/كانون.الثاني.)2014م(

اجتمع.رئيس.الجمهورية.الس���يد."أردوغان".عندما.كان.رئيًسا.للوزراء.

م���ع.ع���دد.م���ن.الصحفين.وكّت���اب.األعمدة.بتاري���خ.4.يناي���ر.)2014م(.في.

مكتبه.بحي."بشكتاش.)Beşiktaş(".في.مدينة.إسطنبول،.وخالل.اللقاء.الذي.

اس���تغرق.أربع.س���اعات.تط���رق."أردوغان".إل���ى.بعض.األح���داث.الجارية.

على.الساحة.المحلية.واإلقليمية.والدولية،.كما.قام.بالرد.على.األسئلة.التي.

وجهت.إليه.من.قبل.الصحفيين.وكتاب.األعمدة،.وقد.كنت.أحد.المدعوين.
في.االجتماع،.لذا.أود.أن.أشارككم.بعض.انطباعاتي.حول.االجتماع.

ف���ي.البداي���ة.أود.أن.أق���ول.إنن���ي.لم.أخرج.م���ن.االجتماع.وأنا.منش���رح.
الصدر.مطمئن.البال،.بل.خرجت.يتملكني.شيء.من.الضيق.واالنقباض..

إن.م���ن.أه���م.ما.انتبهت.إليه.خ���الل.االجتماع.أن.الس���يد.رئيس.الوزراء.

الس���ابق."أردوغ���ان".لديه.اقتناع.كام���ل.بأن.هناك."دولة.موازية.تس���ربت.في.

كي���ان.الدول���ة"،.وهو.ينظ���ر.إلى.تصريح���ات.الهيئة.العليا.للقض���اة،.ومدعين.

���ا.ب�"عمليات. العموميي���ن.فيم���ا.يتعل���ق.بفضيحة.الفس���اد.التي.تع���رف.إعالميَّ

17-25.ديس���مبر".عل���ى.أنها.عمليات.ممنهجة.تجري.وفق.نظام.تسلس���لي.

داخ���ل.المنظمة.التي.يصفها.ب�"الكيان.الموازي"،.كما.يرى.أن.أحداث.منتزه.

"جيزي"،.و"فضيحة.فساد.25-17.ديسمبر".تهدف.كل.منهما.إلى.اإلطاحة.

بالحزب.الحاكم،.ويؤمن.الس���يد."أردوغان".كذلك.إيماًنا.قاطًعا.بالس���يناريو.
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التال���ي:.إن.تركي���ا.تخطو.خطوات.جادة.في.طريق.التح���ول.إلى.قوة.إقليمية.

كبي���رة،.كما.أنها.تس���عى.لتحتل.مكان���ة.بين.الدول.العظم���ى،.والتخلص.من.

الوصاية.الدولية.في.مجالي.السياس���ة.واالقتصاد،.وإن.أعداء.الدولة.التركية.

الذي���ن.ال.يري���دون.نهوضه���ا.وال.تقدمه���ا.ق���د.أقدم���وا.على.عملي���ة.انقالبية.

لإلطاحة.بالحكومة،.و"تنظيٍم.مواٍز.داخل.كيان.الدولة".هو.امتداد.لهم.داخل.
تركيا.على.حد.قوله.

لق���د.بل���غ.يقين."أردوغان".بوجود.مؤامرة.تحاك.ضده.مبلغه.لدرجة.أنه.

وصف.األحداث.التي.وقعت.عقب.قرار.إغالق.المعاهد.األهلية.للتحضير.

الجامع���ي.عل���ى.أنه���ا.سلس���لة.ممنهجة.ته���دف.إل���ى.القضاء.عل���ى.الحزب.

.م���ن."فضيحة.الفس���اد.والرش���وة".والش���احنة. الحاك���م،.وبالنس���بة.ل���ه.أن.كالًّ

المحمل���ة.باألس���لحة.والتي.كان���ت.متوجهة.إل���ى.األراضي.الس���ورية.وقيام.

مدع���ون.العموميون.بتفتيش���ها.ما.هي.إال.مؤام���رة.حثيثة.تهدف.القضاء.على.

الدولة.التركية.وشعبها،.ولذا.يجب.تصفية.تلك."المنظمة".على.حد.تعبيره،.

كم���ا.أعرب.الرئيس.أن.الحكوم���ة.عازمة.على.اتخاذ.خطوات.جادة.للقضاء.

عل���ى.ما.س���ماه.ب�"الدولة.الموازي���ة".وذلك.عن.طريق.تصفيات.موس���عة.في.

صفوف.األمن.والجهاز.القضائي،.وأكد.سيادته.كذلك.أن.التحضيرات.التي.

يقومون.بها.واسعة.النطاق،.وستفضح.جميع.المتورطين.في.هذه.المؤامرة.
بما.في.ذلك.المتواطئون.في.وضع.أجهزة.تنّصت.في.مكتبه.

ويعتق���د.الرئيس.أن.سلس���لة.األح���داث.التي.يصفها.بالمؤام���رة.الكبيرة.

ضد.الحزب.الحاكم.قد.بدأت.عقب.إصدار.الحكومة.قراًرا.يقضي.بإغالق.

المعاه���د.التحضيرية،.ويفيد.بأنهم.كان���وا.يتوقعون.رد.فعل.يتمثل.في.عملية.

تس���تهدف.الحكوم���ة،.ولكنه.يؤك���د.أنهم.لم.يكونوا.يتوقع���ون.أن.تصل.هذه.

العملي���ات.المض���ادة.إلى.هذا.الحد.من.العمق.واالتس���اع،.وفي.هذا.الصدد.
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يش���دد.سيادته.على.استحالة.التراجع.عن.قرار.إغالق.المعاهد.التحضيرية،.

���ل."الكيان.الم���وازي".الوقوف.وراء.عملي���ات.التنصت.على.كبار. كم���ا.يُحّمِ
رجال.الدولة.بغرض.االبتزاز.

من.الواضح.أن."أردوغان".قلق.ومرتبك.للغاية.حيال."فضيحة.الفس���اد.

والرش���وة"،.وفي.حين.أنه.-بطبيعة.الحال-.ال.يتبنى.أعمال.الفس���اد،.إال.أنه.

يزع���م.أن.عمليات.التحقي���ق.التي.قام.بها.المدعون.العموميون،.اس���تهدفت.

أناًس���ا.أبري���اء.فدوهمت.منازلهم.وش���ركاتهم،.ويؤكد.أنه.لن.يس���مح.بذلك.
أبًدا،.بل.يشدد.أنه.سيوقف.تلك.العصابة.عند.حدها.

وم���ن.األمور.التي.لفتت.انتباهي.خالل.االجتماع.أن."أردوغان".يرفض.

رفًض���ا.قاطًعا.تس���مية.حركة."الخدمة".التي.يحملها.مس���ؤولية.الوقوف.وراء.

"فضيحة.الفساد.والرشوة".ب�"الجماعة".حيث.قال.إن.هذه.المنظمة.ال.يمكن.

تصنيفها.من.ضمن.الحركات.اإلسالمية.التي.تباشر.أعمالها.في.تركيا،.وفي.
الحقيقة.إنهم.يسمون.أنفسهم.بالحركة.وليس.بالجماعة.

وفيم���ا.يتعل���ق.بتصفية.أفراد.الش���رطة.ورج���ال.الجه���از.القضائي.بتهمة.
ارتباطهم.ب�"الحركة".وجهت.إلى."أردوغان".سؤالين:

األول:.من.الواضح.أنكم.تقصدون.ب�"الدولة.الموازية".حركة."الخدمة"..

أجل،.من.حقكم.أن.تقيلوا.موظفين.داخل.الدولة.إذا.ثبت.أنهم.متآمرون.عليكم.

وينس���جون.مؤامرات.ضدكم.ش���ريطة.أن.تتم.هذه.العملية.في.إطار.القانون،.

ونح���ن.س���ندعمكم.في.ذل���ك،.لكن.من.ال���ذي.يضمن.لنا.أنكم.س���تحفظون.

حقوق.مئات.اآلالف.من.األبرياء.من.رجال.األعمال.والمعلمين.والموظفين.

والمواطنين.العاديي���ن.المحبين.ل�"الخدمة".وال.تظلمونهم.بمالحقاتكم.لهم.

بدعوى.أنهم.من."الحركة"؟.ألن.يحترق.عندئذ.األخضر.واليابس؟.ألن.يكون.
صنيعكم.هذا.مماثاًل.لما.فعله.انقالبيو.28.شباط.)1997م(؟
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الثان���ي: إن.أبن���اء."حرك���ة.الخدم���ة".ومؤي���دي.ح���زب.العدال���ة.والتنمية.

ومحبيه���م.ه���م.من.أرضي���ة.مجتمعية.واح���دة،.غير.أن.االضط���راب.والقلق.

الش���ديد.قد.ح���اّل.بتركيا،.حي���ث.تفتَّتت.عائ���الت.وتفرقت.فيم���ا.بينها.جراء.

التصعيد.الذي.تمارسونه،.أليس.هذا.التصعيد.من.شأنه.أن.يؤدي.إلى.تمزق.

المجتمع.بالكامل؟.أال.تفكرون.في.أن.تخففوا.من.حدة.التصعيد.هذه؟.أال.
تفكرون.في.أن.تقوموا.بخطوة.إيجابية.في.هذا.الصدد؟

وفي.رده.على.هذين.السؤالين.قال."أردوغان".إنهم.سوف.يفرقون.بين.

المتورطي���ن.في.المؤامرة.ضد.الح���زب.الحاكم.وبين.األبرياء،.ولن.يتعرض.
أحد.ألي.ظلم،.إال.أنه.لم.يعط.أي.مؤشر.إيجابي.على.تخفيف.حدة.التوتر.

إنن���ي.أرى.أنه.مما.يزي���د.الطين.بلة.في.هذه.الفترة.العصيبة.التي.تمر.بها.

تركي���ا.موق���ف.بع���ض.الصحفيين.وكت���اب.األعمدة.الذي���ن.يحرضون.رجال.

الدولة.وعلى.رأسهم."أردوغان".على.مواصلة.الحرب.ضد.حركة."الخدمة".

بصفته���ا."منظمة.متورطة.في.تش���كيل.كيان.مواز.داخ���ل.الدولة".وتحميلهم.

الحركة.كل.المس���ؤولية.عن.األحداث.الس���لبية.في.اآلونة.األخيرة.تقريًبا.بما.

ف���ي.ذل���ك.مقتل.34.مواطًن���ا.بريًئا.في."أولوديري".جراء.اس���تهداف.الطيران.

الحربي.التركي.له.عن.طريق.الخطإ.والتي.تس���تبعد.معظم.األوس���اط.التركية.

تورط.الحركة.في.مثل.هذه.األعمال،.فضاًل.عن.رفض.الحركة.رفًضا.قاطًعا.
تورطها.في.مثل.هذه.األحداث..

.الحاجة.إلى.التأني.والتروي.والهدوء.والمرونة. إنني.أعتقد.أننا.في.أمّسِ

ف���ي.هذه.المرحلة،.لكن.لألس���ف.ال.تهب.الرياح.ف���ي.ذلك.االتجاه....رغم.

ذلك،.علينا.أن.نواصل.الترنم.بنش���يد.األخوة،.وإال.فالحزن.األليم.س���يكون.
نصيب.بالدنا.



مؤامرة في تركيا.. ولكن ضد من؟

9.يناير/كانون.الثاني.)2014م(

لق���د.كتب���ُت.ف���ي.إحدى.مقاالتي.الس���ابقة.الت���ي.ألفتها.عق���ب.االجتماع.

ال���ذي.عقده.الس���يد.رئي���س.الجمهورية."رجب.طيب.أردوغ���ان".عندما.كان.

رئيًسا.للوزراء.مع.مجموعة.من.الصحفيين.يوم.4.يناير.عام.)2014م(.هذه.

العب���ارات:."إنن���ي.ل���م.أخرج.من.االجتماع.منش���رح.الص���در.مطمئن.البال"،.

وكثي���ر.م���ن.قرائي.الكرام.اعتقدوا.من.هذه.العبارة.أنني.أقصد.عملية.ش���املة.

س���وف.تق���وم.به���ا.الحكومة.ضد.حرك���ة."الخدم���ة"،.أو.أقصد.المناوش���ات.

الدائ���رة.بي���ن."الخدمة".والحكومة،.بالتأكيد.كان.هذا.جزًءا.من.س���بب.القلق.

ال���ذي.انتابني،.لكنن���ي.كنت.أحاول.في.الحقيق���ة.أْن.أومئ.إلى.أنني.لمحت.

إش���ارات.تنبئ.عن.أيام.باعثة.على.مزيد.من.القلق.ومزيد.من.الكآبة،.وآخر.
المستجدات.التي.نراها.اليوم.أثبتت.أن.مخاوفي.لم.تكن.عبًثا.

إن.كان.هن���اك.م���ن.ينظ���ر.إل���ى.األزمة.التي.نعيش���ها.في.تركي���ا.على.أنها.

"ص���راع.بين.حركة."الخدمة".و"الحكومة.التركية"،.فنؤكد.أنهم.ينظرون.إلى.

زاوي���ة.واح���دة.من.الص���ورة.الكبيرة،.ولك���ن.إذا.نظرنا.إلى.الص���ورة.الكبيرة.

فسوف.نجد.أننا.إزاء.موقف.في.غاية.الخطورة.يتجاوز.المشكلة.التي.نشبت.
بين.الحكومة.وحركة."الخدمة".
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إننى.أرى.أن.الضباب.ينقشع.شيًئا.فشيًئا.عن.األحداث.التي.تجري.في.

الب���الد،.والكلمة.المحوري���ة.في.هذه.المرحلة.ه���ي."المؤامرة".التي.تحدث.

عنه���ا."َيْلِجين.أكدوغان".كبير.مستش���اري."أردوغان".الس���ابق.والذي.ألمح.

-بعبارت���ه.الت���ي.تفي���د.بأن.هناك."مؤام���رة.حثيثة.ضد.الجي���ش.الوطني"-.إلى.

وج���ود.ب���ركان.تحت.الج���زء.الطاف���ي.على.الس���طح،.حيث.ل���م.تمض.مدة.

طويل���ة.حت���ى.رأينا.جميًعا.أولى.تداعيات.هذه.الكلمات.إذ.قضت.المحكمة.

-الت���ي.تنظر.في.قضيت���ي."أرجنكون".و"مطرقة".اللتي���ن.تمت.محاكمة.عدد.

م���ن.قادة.الجيش.التركي.خاللهما.بتهمة.محاولة.االنقالب.على.الحكومة-.

بإعادة.محاكمة.هؤالء.المتهمين.ثم.ما.لبثت.أن.قضت.باإلفراج.عن.جميع.
المعتقلين.المحكوم.عليهم.بالسجن.مسبًقا.

ال.ش���ك.أن.دولة.تركيا.تعيش.تحت."الوصاية".منذ.أن.اس���تولى.حزب.

االتحاد.والترقي.على.الدولة.عقب.انقالب.عس���كري.قام.به.ضد.الس���لطان.

عب���د.الحميد.الثاني.عام.)1908م(،.هذه.الوصاية.لها.بُعدها.الخارجي،.كما.

أن.لها.بعدها.الداخلي،.وفي.بداية.القرن.الحادي.والعشرين.استطاع.حزب.

العدالة.والتنمية.أن.يتربع.على.كرس���ي.الحكم.بمس���اندة.األوضاع.الدولية،.

واتف���اق.كل.الح���ركات.اإلس���المية.تقريًب���ا.وتحالفها.فيما.بينه���ا،.وعليه.فقد.

قطعت.تركيا.مسافات.كبيرة.في.شتى.المجاالت.منها.االقتصادي.والتجاري.

كما.حققت.أداًء.عالًيا.في.سياستها.الخارجية.التي.تتبنى.مبدأ.تأسيس.عالقات.

تعاون.جيدة.مع.جميع.الدول.وعلى.رأسها.الدول.المجاورة،.ولكن.عندما.

وصلن���ا.إلى.عام.)2011م(،.انقلب.المس���ار.ناحية.االتجاه.المعاكس.تماًما؛.

وقد.س���بق.أن.تناولت.العوامل.الخارجية.لهذا.المس���ار.المعاكس.في.بعض.

مقاالتي.التي.نشرت.في.جريدة."زمان"،.ومن.المؤكد.أنه.ال.يمكن.أن.نفسر.

م���ا.يح���دث.اليوم.بأن���ه.نتيجة.لعوامل.خارجي���ة.فقط،.ألن.العام���ل.الداخلي.
كذلك.له.ما.له.من.األهمية.والقدرة.على.تحديد.المسار.
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ال.شك.أن.الكلمة.التي.استخدمها.السيد."أكدوغان".-وهو.الذي.شغل.

.، منصب.كبير.مستشاري.رئيس.الوزراء.والذي.يحسن.التصرف.بذكاء.وترّوٍ

.كلمة.بميزان.دقيق.قب���ل.أن.يقولها،.ويكتب.ويتحدث.آخًذا.بعين. وي���زن.كلَّ

االعتب���ار.كافة.األحداث.الجارية.ف���ي.المناطق.القريبة.أو.البعيدة.من.تركيا-.

في.عبارته.التي.ذكرناها.آنًفا.وهي."المؤامرة".كان.فيها.إش���ارة.صريحة.إلى.

أن.الدول���ة.س���تعود.إلى.إجراءاتها.التعس���فية.التي.لجأت.إليه���ا.في.الماضي.

القري���ب.والبعي���د.وذلك.عندما.ش���عرْت.أن.هن���اك.خطًرا.يه���دد.كيانها،.فقد.

ب���دأت.تتحرك.نح���و.ذلك.بالفع���ل،.وأعتقد.أن.الساس���ة.البارزين.في.حزب.

العدال���ة.والتنمية.لم.يس���توعبوا.ه���ذه.الحقيقة.بعد،.بل.إنهم.منش���غلون.اآلن.

بمتابع���ة.مل���ف."ص���راع.الحكوم���ة.م���ع."الخدمة".ال���ذي.ُدبّ���ر.بليل.ووضع.
أمامهم.ليقضوا.جّل.وقتهم.منكبين.عليه.

ويتضح.لنا.أكثر.المقصود.من.كلمة."المؤامرة".عندما.نقرأ.العبارة.التي.

قاله���ا."حم���دي.كلي���ج.)Hamdi Kılıç(".الذي.كان.مستش���ار.رئي���س.الوزراء.
والتي.يتم.تداولها.عبر.المواقع.اإللكترونية.حيث.يقول."كليج":.

"لقد.لجأت.الدولة.إلى.بعض.الممارس���ات.القمعية.في.بعض.

الفت���رات.عل���ى.م���دار.تاريخها.للحفاظ.عل���ى.ذاتيته���ا،.اذكروا.عني.
هذا...".

)جريدة "سوزجو )Sözcü("، 2 يناير )2013م(. 

أض���ف.إل���ى.ذلك.ما.كتب���ه.واحد.من.مراس���لي.إح���دى.وكاالت.األنباء.
حيث.يقول:.

"أحياًن���ا...تجل���ب.االغتياالت.السياس���ية.التي.تق���ع.في.بلد.ما.

الس���كينة.والطمأنين���ة.له���ذا.البلد؛.فه���ذه.االغتياالت.تكم���م.األفواه.
وتحد.من.الثرثرة".

)موقع قناة "أودا )Oda TV("، 2 يناير )2013م(.
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.ه���ذا.الموضوع.جانًبا.وننتقل.إلى.الحدي���ث.حول."مفهوم.الدولة. ِلنَُن���ّحِ

والعقلي���ة.الت���ي.َترق���ى.بش���أن.الدول���ة.عب���ر.العص���ور"،.فالدولة.هي.الس���لطة.

الحاكم���ة.والق���وة.المهيمنة.التي.ال.تعبأ.بأحد.غيره���ا،.إذ.إنها.عندما.توظف.

أيديولوجية.أو.فئة.معينة.من.المجتمع.إلدارتها.وذلك.وفق.معاييرها.الزمنية.

والمتطلبات.العصرية.تظن.-تلك.الفئة.أو.األيديولوجية-.بمرور.الزمن.أنها.

المتحكمة.في.هذا.الكيان،.ولكن.س���رعان.ما.تدرك.أنها.ما.هي.إال.أداة.في.
يد.تلك.الدولة.تعمل.لحمايتها...

.منذ.زم���ن.بعيد.مبدأ.المصالح���ة.الوطنية،.فقد. إن.ه���ذه.الدول���ة.لم.تتبنَّ

أتى.عليها.حين.من.الدهر.وهي.تحارب.الشيوعيين،.وفي.حين.آخر.رأيناها.

ا.يهددها،. تح���ارب.العام���ل.ال���كادح،.وف���ي.زمن.آخ���ر.تتخذ.األك���راد.ع���دوًّ

وكذل���ك.الحظن���ا.في.فترات.مختلفة.من.التاريخ.أن.الدولة.اعتبرت.القومي.

ا.لها،.وال.توجد. التركي،.أو.اليساري،.أو.اليميني،.أو.السيدة.المحّجبة.عدوًّ

س���لطة.على.وجه.األرض.تس���تطيع.أن.تؤدب.الدولة.سوى."القانون"،.لكن.

الذين.يرغبون.في.الحفاظ.عليها.اليوم.نراهم.يحجمون.عن.تأمين.أنفس���هم.
بسياج."القانون".

إن.الدول���ة.له���ا.آلياته���ا،.ومناهجه���ا.وتكتيكاته���ا،.فهي.تفّع���ل.كل.هذه.
األدوات.بما.يتناسب.مع.الظروف.واألوضاع.

والقومي���ون.الذين.رفعوا.ش���عار.أيديولوجية."الدولة".وتمس���كوا.بفكرة.

"بقاء.الدولة.إلى.األبد"،.قد.تعرضوا.في.فترة.معينة.من.تاريخ.تركيا.الحديثة.

ألش���نع.مظال���م."الدول���ة".حيث.ُوضعوا.ف���ي.التوابيت.واقُتلع���ت.أظافرهم،.

���َنة.ضد. كما.أن.الدولة.قد.اس���تنفرت.القوميين.في.مواجهة.اليس���اريين،.والسُّ

العلويي���ن،.والعلويي���ن.ض���د.الس���نة،.والعلمانيي���ن.ف���ي.مواجه���ة.المتدينين،.
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والمتديني���ن.ض���د.العلمانيي���ن،.واآلن.ح���ان.دور.المتديني���ن.أن.يدخل���وا.في.
صراع.شرس.فيما.بينهم.

والواق���ع.أن.هن���اك.مجموع���ة.عميق���ة.في.الدول���ة.التركية.تس���يطر.على.

أوس���اط.مفاص���ل.الهيكل.اإلداري.للدولة.بطريقة.مباش���رة.أو.غير.مباش���رة،.

وه���ذه.المجموع���ة.هي.التي.تح���دد.الفئة.التي.تتولى.زم���ام.األمور.في.إدارة.

الدولة،.من.الممكن.أن.نرى.يوًما.ما.أنها.توظف.الشيوعيين.في.إدارة.الدولة،.

ومن.يدري.لعلهم.سيرون.في.المستقبل.ضرورة.إقامة."الشريعة".في.البلد،.

فه���ل.كان.يخطر.ببال.أحد.أن.فئة.ناضلت.من.أجل.الفكر.اإلس���المي.ردًحا.
من.الزمان،.أن.تدافع.اليوم.بهذه.االستماتة.عن.النظام.الربوي؟

ف���ي.الحقيق���ة.إن.الدول���ة.َتعتبر.نفس���ها.جماع���ة.بحد.ذاته���ا.وال.ترضى.

بجماعة.تش���اركها.في.الحكم،.وهي.تحافظ.على.وجود.كيانها.بفضل.ردود.

األفع���ال.ألعدائه���ا.الوهميين،.ومن.هنا.أقول.للحزب.الحاكم.الذي.يس���عى.

الي���وم.ب���كل.م���ا.أوتي.من.ق���وة.من.أجل.القض���اء.على.حرك���ة."الخدمة"،.إنه.

س���يأتي.يوم.س���تدخلون.أنتم.في.سلك.من.سُيقَضى.عليهم.الحًقا.باعتباركم.
"حركة.إسالمية".

وهنا.أذّكِر.قرائي.الكرام.بالخطاب.الذي.أرس���له.األستاذ.فتح.اهلل.كولن.

إلى.السيد.رئيس.الجمهورية.السابق.عبد.اهلل.جول.والذي.أشار.فيه."األستاذ".
إلى.هذه.النقطة.الهامة.حيث.يقول:

"إذا.ت���ورط.الح���زب.الحاك���م.في.اعتبار.حرك���ة."الخدمة".كياًنا.

موازًيا.تسلل.في.داخل.الدولة.وأعقب.ذلك.تصفية.العاملين.بالدولة.

المحبين.للحركة؛.فإن.ذلك.س���يفتح.باًبا.واس���ًعا.لممارسة.التصرف.

ذات���ه.على.كافة.الحركات.والفئات.والجمعيات.واألوقاف.األخرى.

التي.نش���أت.وترعرعت.وانتشرت.في.األرضية.الدينية.واالجتماعية.
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ذاته���ا،.وبالتالي.س���تعّرضونهم.لخطورة.التصفية.ذاتها.في.مس���تقبل.

قري���ب،.والح���ركات.اإلس���المية.ف���ي.بالدن���ا.تربطها.نقاط.مش���تركة.

كالتدي���ن.وحم���ل.هوية.إس���المية،.وإذا.نظرنا.من.ه���ذه.الزاوية،.فإن.

80%.م���ن.الموظفين.الذين.يعملون.في.الدوائر.الحكومية.في.تركيا.

يكنّ���ون.محب���ة.وتعاطًف���ا.مع.ه���ذه.الحركة.أو.غيرها.م���ن.الحركات.
اإلسالمية.األخرى".

إذا.ل���م.تنتب���ه.الحكوم���ة.إل���ى.ما.ح���ّذر.منه.األس���تاذ.فت���ح.اهلل.كولن.فإن.

المجموع���ة.المتحكم���ة.ف���ي.الدول���ة.والتي.تحدثن���ا.عنها.آنًفا.س���وف.تضع.

الحركات.اإلس���المية.بأكملها.في.قائمة.االس���تهداف.بالتعاون.مع.من.أُفِرج.
عنهم.في.القضايا.التي.تعرف.إعالميًّا.ب�قضيتي."أرجنكون".و"المطرقة".

إن.المرحلة.التي.بدأت.في.تركيا.في.عام.)2002م(.تحت.شعار."إنهاء.

الوصاية".تسير.اليوم.في.اتجاه.معاكس.تماًما،.والمجموعة.التي.تتحكم.في.

مفاص���ل.الدول���ة،.وتّدعي.أن.هناك."مؤامرة".قد.ُرتّبت.ضدها،.تنس���ج.اليوم.

"مؤامرة".ضد.الحركات.اإلس���المية.كافة.وبمهارة.فذة"،.والهدف.األول.هو.

"الخدم���ة"،.ثم.يليها.الح���زب.الحاكم.ثم.يعقب.ذلك.الحركات.اإلس���المية.

األخ���رى،.وهذه.الحقيقة.المريرة.تؤرقني.وتثير.القلق.والهواجس.في.قلبي،.

وف���ي.النهاية.أتمنى.أن.يأخذ.المس���ؤولين.الكب���ار.من.الحزب.الحاكم.وعلى.
رأسهم.السيد.رئيس.الجمهورية.هذه.النقاط.المشار.إليها.بعين.االعتبار.
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15.ديسمبر/كانون.األول.)2014م(

اعتق���ل.الس���يد."هداي���ت.كاراج���ا.)Hidayet Karaca(".مدي���ر.مجموع���ة.

"س���امان.يول���و".اإلعالمية،.والس���يد."أك���رم.دومانلي".رئي���س.تحرير.جريدة.

"زمان".التركية.آنذاك.في.وقت.س���ابق.ضمن.مداهمات.نفذتها.قوات.األمن.

التركية،.وأطلق.س���راح.الس���يد."أكرم.دومانلي".بعد.إج���راء.التحقيقات.معه.

إال.أن.الس���يد."هداي���ت.كاراج���ا".لم.يخل.س���بيله.حتى.كتابة.هذه.الس���طور،.

والغري���ب.ف���ي.هذه.الحادث���ة.أن.المدعي.الع���ام.الذي.قرر.مواصل���ة.اعتقال.

الس���يد."كاراجا".لم.يس���تطع.حتى.اآلن.أن.يقدم.دلياًل.واحًدا.يدينه،.وأتمنى.

أن.يتم.اإلفراج.عنه.ليواصل.حياته.العملية.مرة.أخرى،.وال.شك.أنني.أشعر.

ببالغ.األس���ف.حيال.هذه.األحداث.ولك���ن.وصول.بالدنا.إلى.هذه.الدرجة.
من.القمع.والظلم.قد.أحزنني.أكثر.

ومن.يلقى.نظرة.من.الخارج.إلى.التطورات.الجارية.في.تركيا.في.اآلونة.

األخيرة.يرى.بكل.وضوح.أن.تركيا.تس���ير.يوًما.بعد.يوم.نحو.الديكتاتورية،.

فالس���لطات.ف���ي.األنظم���ة.الملكي���ة.تخض���ع.لهيمن���ة.ف���رد.واح���د.أال.وه���و.

الس���لطان.أو.المل���ك،.وينتقل.الحكم.بالوراثة.م���ن.األب.إلى.االبن،.أما.في.

"األوتوقراطي���ة".أو."الدكتاتوري���ة".فالس���لطة.تخض���ع.لهيمنة.ف���رد.واحد.أال.

وه���و.رئي���س.الدولة.غير.أن.الحكم.ال.ينتقل.بالوراثة،.إن.أنظمة.الحكم.التي.
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تنوي.االنتقال.إلى.النظام.الديكتاتوري.تدعي.أواًل.أن.هناك.محاولة.انقالبية.

ضده���ا،.وبينم���ا.هي.تحارب.هذه.المحاولة.الوهمي���ة.تزيل.في.نفس.الوقت.
جميع.العقبات.التي.قد.تواجهها.في.تأسيس.الديكتاتورية.الجديدة.

وحينم���ا.ينتق���ل.النظ���ام.إلى.النظ���ام.الدكتات���وري.أو.القمع���ي.ال.يكتفي.

بس���حق.األوس���اط.المعارض���ة.والمنافس���ة.في.البالد.فحس���ب،.ب���ل.يُخضع.

المعارضة.لرقابته.وسيطرته.بشكل.تام،.ويلغي.حرية.التعبير.ويمنع.الجميع.

من.مس���اءلته.في.كل.األعمال.التي.يقوم.بها،.فال.ش���ك.أن.الحكومة.التركية.

تسلك.طريقها.في.هذا.المضمار.وهذا.ما.نراه.في.االعتقاالت.األخيرة.التي.

���ذت.ضد.اإلعالميي���ن.المعارضين.إلجراءات.الحكوم���ة،.ولذلك.فالذي. نُّفِ

يعتق���د.اآلن.م���ن.المعارض���ة.أن.ه���ذه.اإلج���راءات.القمعية.موجه���ة.إلى.فئة.

معينة.فقط.دون.غيرها.سيتعرض.في.مستقبل.قريب.لنفس.اإلجراءات.التي.

تتعرض.لها.هذه.الفئة.ألن.سياس���ة.األنظمة.القمعية.تتبنى.س���حق.المعارضة.
وإخضاعهم.بشكل.كامل.تحت.رقابتها.كما.ذكرنا.آنًفا.

تس���ود.ف���ي.تركيا.اليوم.حال���ة.من.االنقس���ام.واالس���تقطاب.بين.طبقات.

ا،.وي���زداد.احتم���ال.ح���دوث.ص���راع.فعلي. المجتم���ع.بص���ورة.مخيف���ة.ج���دًّ

بي���ن.ه���ذه.الطبق���ات.يوًما.بعد.ي���وم،.فالمجتمع.التركي.يتك���ون.من.طوائف.

متعددة.قابلة.للصراع،.ولكن.الفطرة.الس���ليمة.التي.تتميز.بها.هذه.الطوائف.

والتن���ازالت.المتبادل���ة.بينها.والبني���ة.الديمقراطية.للنظام.حال���ت.حتى.اليوم.

دون.تحق���ق.احتم���االت.الصراع.المتوق���ع.حدوثه.بينهم،.ولك���ن.التطورْين.

األخيرْين.اللذين.تمر.بهما.تركيا.والمنطقة.في.اآلونة.األخيرة.قد.يفس���حان.

المج���ال.لنش���وب.صراعات.كبيرة.قد.تح���دث.في.الفت���رة.القادمة.أحدهما:.

تطبي���ق.سياس���ة.مبنية.على.الص���راع.والتفرقة.بدأ.من.أعل���ى.رأس.في.الدولة.

إل���ى.أدن���ى.طبق���ة.بالمجتم���ع،.وأم���ا.ثانيهما:.تح���ول.الصراع���ات.المذهبية.
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والعرقية.إلى.حرب.أهلية.في.سورية.والعراق.الدولتين.المجاورتين.لتركيا،.

وبطبيع���ة.الحال.فإن.الش���عب.التركي.ليس.بمن���أى.عما.يحدث.في.الدولتين.

المجاورتين.له.من.نزاعات.وحروب،.ولذا.ليس.ببعيد.أن.يحدث.في.تركيا.
بشكل.مفاجئ.مثل.ما.يحدث.في.سورية.والعراق..

وعلى.صعيد.آخر.فإن.مسيرة.السالم.المتعلقة.بالقضية.الكردية.دخلت.

في.أحرج.مراحلها،.ونحن.ال.ندري.ما.هي.النقاط.التي.اتفق.عليها.الجانبان.

في.اللقاءات.والمباحثات.التي.تجري.بين.زعيم.حزب.العمال.الكردستاني.

المسجون.في.تركيا."عبد.اهلل.أوجالن".والحكومة.التركية،.وفي.هذا.الصدد.

أرى.أن���ه.يجب.منح.األكراد.كافة.حقوقهم.األساس���ية.دون.أي.مس���اومات،.

ولك���ن.إذا.كان���ت.هذه.المباحثات.التي.تجري.بين.الطرفين.تهدف.إلى.منح.

األك���راد.الحك���م.الذات���ي.في.ش���رق.وجنوب.ش���رق.تركيا،.فه���ذا.الموضوع.

يتج���اوز.صالحي���ات.الحكوم���ة.وح���زب.العم���ال.الكردس���تاني،.ويجب.أن.

يط���رح.األم���ر.على.ال���رأي.العام.الترك���ي،.وخاصة.أهالي.ه���ذه.المناطق.من.

األكراد.المتدينين.والعلمانيين.والليبراليين.والقوميين.غير.المؤيدين.لحزب.

العم���ال.الكردس���تاني،.وإذا.ت���م.من���ح.الحك���م.الذاتي.لتل���ك.المناطق.وهي.

ش���رق.وجنوب.ش���رق.األناضول.عندئ���ذ.يكون.من.الصعب.الس���يطرة.على.

باق���ي.المناطق.األخ���رى.في.البالد،.ومع.ذلك.يمكن.تحقيق.الحكم.الذاتي.

ف���ي.المناط���ق.المذكورة.أع���اله.في.حالة.موافقة.وتأيي���د.جميع.الفئات.التي.

ذكرناه���ا.أع���اله،.وما.أريد.قوله.إنه.ليس.من.الص���واب.أن.يُفَرض.هذا.األمر.
على.الشعب.التركي.

ومع.مرور.أكثر.من.ثالث.سنوات.على.كشف.فضيحة.الفساد.والرشوة.

���ا.بعملي���ات.17-25.ديس���مبر/كانون.األول.وإغالق. والت���ي.تع���رف.إعالميًّ

ملف���ات.القضي���ة.من.قبل.الحكومة.إال.أن.هذه.القضية.ومالبس���اتها.ما.زالت.
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تش���غل.الرأي.العام،.وهناك.اقتناع.سائد.بين.أطراف.الشعب.التركي.بحقيقة.

حدوث.هذه.الممارس���ات.غير.القانونية،.حتى.إن.الناطقين.باس���م.الحكومة.

يؤك���دون.ذل���ك،.ومما.يزيد.الش���كوك.ح���ول.المتهمين.في.ه���ذه.القضية.هو.

ع���دم.فتح.ملفات.القضية.وإجراء.التحقي���ق.معهم،.وإذا.كانت.الحكومة.قد.

قامت.بحملة.العتقال.السيد."هدايت.كاراجا".مدير.مجموعة."سامان.يولو".

اإلعالمي���ة،.والس���يد."أكرم.دومانلي".رئي���س.تحرير.جريدة."زم���ان".التركية..

آن���ذاك.ف���ي.الذكرى.الس���نوية.لفضيحة.الفس���اد.والرش���وة.17-25.ديس���مبر.

بغرض.نس���يان.تلك.الفضائح.كما.يدعيها.البعض.فأرى.أن.هذا.الغرض.لم.

يتحق���ق.عل���ى.اإلط���الق.بل.على.العكس.من.ذلك.بدأ.الن���اس.في.تركيا.بعد.

ه���ذه.االعتق���االت.يتحدثون.أكثر.عن.تل���ك.الفضائح.كما.زادت.الش���كوك.
حول.المتهمين.بشكل.أكثر.من.ذي.قبل..

وم���ا.يحزنن���ي.في.هذا.الصدد.ه���و.أن.تحصل.هذه.األح���داث.في.عهد.

حكومة.يدعي.أعضاؤها.التدين،.فوا.أس���فاه!.ما.كان.لثمرة.نضال.المتدينين.

-ال���ذي.اس���تمر.قرًن���ا.م���ن.الزمان.م���ن.أجل.التخل���ص.من.الوصاي���ة.وقمع.
ا.علقًما.كهذا. الحريات-.أن.يصير.مرًّ
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أبو داود،.سليمان.بن.األشعث.بن.إسحاق.بن.بشير.بن.شداد.بن.عمرو.األزدي.
ِجْستاني.)ت:.275ه�(؛.سنن أبي داود؛ )موسوعة الحديث الشريف  الّسِ

الكتب الستة-3( سنن أبي داود؛.دار.السالم،.الرياض.

ابن ماجه،.أبو.عبد.اهلل.محمد.بن.يزيد.القزويني،.)ت:.273ه�(؛.سنن ابن ماجه 
)موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة-6(؛.دار.السالم،.الرياض.

البصري،. بالوالء،. الهاشمي. منيع. بن. سعد. بن. محمد. اهلل. عبد. أبو. سعد،. ابن 

البغدادي.)ت:.230ه�(؛.الطبقات الكبرى؛.تحقيق:.إحسان.عباس؛.دار.
صادر،.بيروت،.1-8،.الطبعة.األولى،.)1968م(.

الرحمن.بن.تمام.بن.عطية. أبو.محمد.عبد.الحق.بن.غالب.بن.عبد. ابن عطية،.
الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر  المحاربي.)ت:.542ه�(؛. األندلسي.
العلمية،. الكتب. دار. محمد؛. الشافي. عبد. السالم. عبد. تحقيق:. العزيز؛.

بيروت..

العتكي. الخالق.بن.خالد.بن.عبيد.اهلل. أبو.بكر.أحمد.بن.عمرو.بن.عبد. البزار،.

.1 )من. اهلل. زين. الرحمن. تحقيق:.محفوظ. البزار؛. مسند  )ت:.292ه�(؛ 

إلى.9(.وعادل.بن.سعد.)من.10.إلى.17(.وصبري.عبد.الخالق.الشافعي.

)18(؛.مكتبة.العلوم.والحكم،.المدينة.المنورة،.1-18،.الطبعة.األولى،.
)2009م(.

البخاري،.محمد.بن.إسماعيل.أبو.عبداهلل.البخاري.الجعفي.)ت:.256ه�/870م(؛.

دار. البخاري؛. صحيح  الستة-1(  الكتب  الشريف  الحديث  )موسوعة 
السالم،.الرياض.

القاسم. أبو. الشامي،. اللخمي. مطير. بن. أيوب. بن. أحمد. بن. سليمان. الطبراني،.

الحاج. تحقيق:.محمد.شكور.محمود. الصغير؛. المعجم  )ت:.360ه�(؛.

األولى،. الطبعة. .،2-1 بيروت،. عمار،. دار. اإلسالمي،. المكتب. أمرير؛.
)1405ه�/1985م(..



-------------------------------------------------------  [آمال.كبيرة.وحقائق.مريرة]  240

ابن. مكتبة. السلفي؛. المجيد. عبد. بن. حمدي. تحقيق:. الكبير؛. المعجم. .،____
تيمية،.القاهرة،.1-25،.الطبعة.األولى،.)1415ه�/1994م(.

جعفر. أبو. اآلملي،. غالب. بن. كثير. بن. يزيد. بن. جرير. بن. محمد.  الطبري،.

)ت:.310ه�(؛.جامع البيان في تأويل آي القرآن؛.تحقيق:.أحمد.محمد.
شاكر؛.مؤسسة.الرسالة،.1-24،.الطبعة.األولى،)1420.ه�/2000م(.

النسائي،.أبو.عبد.الرحمن.أحمد.بن.شعيب.بن.علي.الخراساني،.النسائي.)ت.:.
303ه�(؛.سنن النسائي؛.دار.المعرفة،.بيروت،.1-8،.)1992م(.

القرطبي،.أبو.عبد.اهلل.محمد.بن.أحمد.بن.أبي.بكر.بن.فرح.األنصاري.الخزرجي.

أحمد. تحقيق:. القرطبي؛. تفسير  671ه�(؛. )ت:. القرطبي. الدين. شمس.
البردوني.وإبراهيم.أطفيش،.دار.الكتب.المصرية،.القاهرة.

سنن  279ه�(؛. )ت:. السلمي. الترمذي. عيسى. أبو. عيسى. بن. محمد. الترمذي،.
الترمذي؛.تحقيق:.أحمد.محمد.شاكر؛.دار.إحياء.التراث.العربي،.بيروت،.

.5-1

261ه�(؛. )ت:. النيسابوري. القشيري. الحسن. أبو. الحجاج. بن. مسلم. مسلم،.

)موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة-2( صحيح مسلم؛.دار.السالم،.
الرياض.


