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"االختراق الإ�سرائيلي لإفريقيا"
د .حمدي عبد الرحمن
مراجعة :نبيل املغربي

ىف إط�ار الس�عي املتواص�ل واجله�د
ال�دؤوب ال�ذي يتمت�ع به الدكت�ور محدي
عب�د الرمح�ن ألداء دور متمي�ز يف عملي�ة
تش�كيل الوع�ي الع�ريب واإلسلامي،
وتعريفه بخطورة التهديدات التي يطرحها
الكي�ان الصهيوين لدول اجل�وار اإلفريقية،
ص�در حدي ًثا كتاب "االختراق اإلرسائييل
إلفريقي�ا" ع�ن منت�دى العالق�ات العربي�ة
والدولية باملؤسسة العامة للحي الثقايف (كتارا).

يقع الكتاب يف  126صفح�ة ،يتناول فيها الكاتب
العالق�ات اإلفريقي�ة -اإلرسائيلية بمختل�ف أبعادها:
السياس�ية ،والثقافي�ة ،واالقتصادي�ة ،ويعال�ج قضي�ة
االختراق اإلرسائيلي إلفريقي�ا ،بالرتكي�ز على حتديد
الثابت واملتغري يف اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية يف املنطقة،
واألدوات املس�تخدمة لتنفي�ذ هذه األه�داف ،وعالقة
ذلك كله باألمن العريب.

وحي�اول املؤل�ف يف كتابه حتلي�ل أهداف السياس�ة
اإلرسائيلية وحمدداهتا جت�اه إفريقيا ،وذلك لبيان حقيقة
الوج�ود اإلرسائيلي يف إفريقي�ا يف ُم َ�دد زمني�ة خمتلفة؛
لينتق�ل بع�د ذل�ك إىل احلدي�ث ع�ن تط�ور العالقات
اإلرسائيلية اإلفريقية منذ بداية التغلغل يف اخلمسينيات
وم�رورا بالقطيع�ة اإلفريقي�ة إلرسائيل
والس�تينيات،
ً
يف الس�بعينيات ،وانته�ا ًء بالع�ودة الثاني�ة إلرسائيل إىل

إفريقيا ،وم�ا حلق هبا من تغريات وحتوالت
عىل مستوى األهداف والسياسات .يتناول
بعد ذلك التغري والثبات يف قضايا العالقات
اإلرسائيلية اإلفريقية.

كام يتوقف عند أهم الوسائل واألساليب
املتبعة يف هذه العالقة .وقد خصص الفصل
األول لرص�د أهداف السياس�ة اإلرسائيلية
يف إفريقي�ا وحمدداهت�ا ،وه�ي أه�داف ترتك�ز على
املصال�ح والقناع�ات األيديولوجي�ة يف املنطقة انطال ًقا
م�ن خصوصية الدول�ة العربية ،وأهم ه�ذه األهداف:
كرس ح�دة العزلة الدولية التي فرضته�ا الدول العربية
عىل إرسائيل ،وكس�ب تأييد ال�دول اإلفريقية من أجل
كس�ب الرصاع العريب اإلرسائيلي ،والعمل عىل حتقيق
أهداف أيديولوجية توراتية ،والسعي لتحقيق متطلبات
األم�ن اإلرسائييل؛ من حيث تأمني كيان الدولة العربية
وضمان هجرة اليهود األفارق�ة إليها ،باإلضافة إىل بناء
قاع�دة إستراتيجية لتحقيق اهليمن�ة اإلقليمية .وتتجىل
حم�ددات السياس�ة اإلرسائيلي�ة يف التعامل م�ع إفريقيا
يف حموري�ة الرصاع العريب اإلرسائيلي عند هذه الدول،
باإلضاف�ة إىل أمهية إفريقيا وحضورها يف أجندة الدولة
العربية.
أم�ا الفص�ل الث�اين فق�د تن�اول العصر الذهب�ي
للعالقات اإلرسائيلية اإلفريقية ما بني  1957و1967

ربيع 173 2015

عر�ض الكتب

 ،حي�ث أول�ت إرسائي�ل العالقات م�ع إفريقي�ا عناية
كبيرة ،وأقام�ت عالقات دبلوماس�ية م�ع ( )33دولة
إفريقي�ة ،وق�د رص�د الكت�اب دواف�ع ه�ذه العالقات
وأس�باهبا ،وبين كذلك العوائ�ق التي وقف�ت يف وجه
إرسائي�ل ،واجلهود التي بذهلا العرب من أجل توس�يع
الفج�وة بينها م�ع ال�دول اإلفريقية ،كام وق�ع يف مؤمتر
الدار البيضاء سنة  ،1961وأوضح الكاتب االجتاهات
اإلفريقية املبكرة جتاه إرسائيل ،التي كانت بمثابة اآلذان
الصاغية لرؤي�ة الدولة العربية ،وهو م�ا دفع بعالقات
ً
أشواطا بعيدة.
القارة السمراء مع إرسائيل
وحصر املؤلف جماالت هذه العالقات -باإلضافة
إىل الس�ياق الدبلوم�ايس -يف املج�االت :الفني�ة،
ُ
الفص�ل الثالث -الذي
والتجاري�ة ،والس�ياحية .وعزا
خصص�ه املؤل�ف لفترة التده�ور والقطيع�ة -تراجع
العالقات إىل تغري م�دركات األفارقة جتاه أزمة الرشق
األوس�ط؛ إذ نجحت اجلهود العربية يف منظمة الوحدة
اإلفريقي�ة ،ويف األم�م املتح�دة يف اس�تصدار ق�رارات
بإدانة إرسائيل وسياس�اهتا التوس�عية .ويوضح الفصل
الراب�ع أن ه�ذه العالقة ق�د عادت إىل أوجه�ا مرة ثانية
تدرجييا
ما بني 1982و ،1991حيث عادت العالقات
ًّ
مع الدول اإلفريقية ،بداية من دولة زائري س�نة ،1982
حي�ث اعتمدت إرسائيل عىل نفوذه�ا داخل الواليات
املتحدة.

أم�ا الفص�ل اخلام�س م�ن الكت�اب فق�د خصص
ملوضوع سياسات التطبيع وعودة الروح ،وغطى الفرتة
م�ا بين  1991و ،2011وقد متي�ز بتوقي�ع معاهدات
السلام ،وباغتنام إرسائيل التفكك احلاصل يف إفريقيا
إلعادة عالقاهتا الدبلوماسية وتثبيتها من جديد .وعدّ د
الفصل السادس من الكتاب أدوات االخرتاق واهليمنة
اإلرسائيلية إلفريقيا.
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وحياول الكتاب تعريف القارئ العريب بالدور الذى
تؤ ّديه إرسائيل يف الوقت الراهن داخل القارة اإلفريقية،
وما تش�كله اإلستراتيجية اإلرسائيلية من خطورة عىل
األمن القومي العريب ،وس�ط س�عي إرسائيل املتواصل
لإلرضار بمصالح العديد من الدول العربية اإلفريقية،
وعىل رأسها مرص والسودان واجلزائر ،إذ يعرج يف كتابه
للحدي�ث عن الدور الذي تقوم ب�ه إرسائيل يف جنوب
الس�ودان ،وم�ا يمثله ذل�ك من انعكاس�ات عىل مرص
بع�د ثورة  25يناير ،كاش�ف ًا النقاب ع�ن كيفية التغلغل
اإلرسائييل هناك ،مس�تخدمة عدة وس�ائل ،عىل رأسها
توظي�ف أدوات قواهتا الناعمة لكس�ب عقول وقلوب
شعب جنوب الس�ودان ،فض ً
ال عن توظيف ملف مياه
سياس�يا هبدف حم�ارصة منظومة األم�ن القومي
الني�ل
ًّ
العريب بشكل عام ،واملرصي عىل وجه اخلصوص.
كما يتحدث عن س�عي إرسائيل إىل نس�ج منظومة
عالقات متش�عبة م�ع جنوب الس�ودان هبدف حمارصة
النف�وذ اإلي�راين ملن�ع هتري�ب السلاح إىل قط�اع غزة،
لينتق�ل بعد ذل�ك إىل احلديث عن التح�رك اإلرسائييل
بالتنس�يق م�ع الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة وال�دول
الغربية هب�دف صياغة منطقة جنوب الس�ودان ورشق
إفريقي�ا خلدمة املصال�ح اإلرسائيلي�ة والغربية وتصفية
النفوذ العريب واإلسالمي فيها.

وال يكتف�ي بذلك ،بل يتحدث ع�ن خفايا الوجود
اإلرسائيلي يف منطق�ة ح�وض الني�ل ،وعالق�ات ت�ل
أبيب املتش�عبة مع كينيا وإثيوبي�ا ،فض ً
ال عن حضورها
العس�كري يف إريرتيا ،وس�عي إرسائيل لنسج عالقات
اقتصادية مع إثيوبي�ا ،والتوقيع معها عىل اتفاق لتوزيع
الكهرب�اء الت�ي س�يتم إنتاجها من س�د النهض�ة املزمع
بن�اؤه ...كل ذلك هبدف حمارصة مرص وابتزازها ،وهو
م�ا جتىل يف عرض إرسائيل التوس�ط بني مصر وإثيوبيا
حلل أزمة سد النهضة.

وخيص�ص املؤل�ف خامت�ة الكت�اب للج�واب عن
عربيا للحد من هذا االخرتاق
السؤال اآليت :ما السبيل ًّ
اإلرسائيلي للق�ارة اإلفريقية؟ وجييب ع�ن ذلك بطرح
جمموع�ة م�ن املفاهي�م واملضامين التي تصل�ح إلقامة
ح�وار إستراتيجي جديد يتج�اوز إش�كاليات اهليمنة
األمريكي�ة واإلرسائيلي�ة على دول األركان للعاملين
العريب واإلسالمي يف القارة اإلفريقية وهي كاآليت:

أو ً
ال :إع�ادة تصحي�ح املفاهي�م الت�ي تعك�س
املخزون الثقايف واحلضاري املتعلق بالعروبة واإلسالم
و(اإلفريقانية) وإزالة أي إمكانية متصورة للصدام.

ثاني ًا :ع�دم إختزال العالقات مع ال�دول اإلفريقية
يف جم�ال واح�د م�ن املقايض�ات السياس�ية واملقاب�ل
التجاري.

ثالث� ًا :اإلتف�اق على أس�س جدي�دة للتع�اون بني

العاملين العريب واإلفريقي بام حيقق املنفعة املتبادلة لكل
األطراف.

رابع ًا :الرتكيز عىل املدخل غري احلكومي ،وتوس�يع

قاع�دة إرشاك منظمات املجتمع األهلي يف التعاون مع
الدول اإلفريقية.

خامس� ًا :توكي�د مدخ�ل ووس�ائل الق�وة الناعم�ة

لبعض ال�دول العربية الكربى ،مثل مرص والس�عودية
واجلزائ�ر وليبيا وقطر هبدف إحت�واء النفوذ اإلرسائييل

يف إفريقي�ا .وق�د دع�م املؤلف خمتلف فص�ول الكتاب
بجداول ومعطيات تدعم فرضيات الكتاب وما ذهب

إليه.

••
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في طريق الأذى ...من معاقل القاعدة �إلى حوا�ضن داع�ش
ي�سري فودة
مراجعة :حممد �إ�سماعيل

"يف طري�ق األذى" ...كي�ف قب�ض
يرسي ف�ودة عىل مج�ر املهني�ة اإلعالمية يف
مواجهة القاعدة وداعش؟

يط�رح اإلعالمي يرسي ف�ودة يف كتابه
اجلدي�د "يف طري�ق االذى ...م�ن معاق�ل
القاع�دة إىل حواض�ن داع�ش" جمموع�ة
م�ن القضاي�ا واإلش�كاليات املهني�ة الت�ي
يومي�ا يف كل مكان
تعرتض صن�اع اإلعالم ًّ
بالع�امل ،والس�يام إذا ق�رر أحده�م أن يفع�ل مثلام فعل
الكات�ب ،وأن يسير بمح�ض إرادت�ه يف الطريق الذي
عرف�ه يف مقدم�ة الكتاب بأن�ه "مس�احة يمكن للعمل
ّ
الصحفي اجل�اد أن خيتلط فيها بام هو س�يايس /أمني/
أيديولوجي" ،أو بلغة أخ�رى ذلك الطريق الذي تنقل
في�ه الكاتب خالل فرتة ال تزيد عن مخس س�نوات بني
معاقل تنظيم القاعدة يف إسالم آباد جنوب قارة آسيا إىل
حماولة التسلل نحو املنطقة التي احتضنت اإلرهاصات
األوىل مل�ا ب�ات يع�رف اآلن بتنظيم الدولة اإلسلامية
"داعش" يف املنطقة احلدودية بني سوريا والعراق غرب
القارة.

يف مقدم�ة الكت�اب مجل�ة معلومات مهمة تس�تحق
ثمة تفاصيل أخرى تبدو صغرية
التوق�ف عندها ،لكن ّ
وخالي�ة من الطابع املعلوم�ايت ،لكنها ال ختلو من داللة
تشير إىل أي نوع من ُ
الك َّتاب ينتم�ي يرسي فودة؟ من
ذلك عىل س�بيل املثال أن اإلعالمي ذا الصيت الواس�ع
امتلك ش�جاعة نادرة بتوجيهه الش�كر لقناة اجلزيرة يف
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األس�طر الثالثة األوىل من بداي�ة الكتاب،
على أهنا هي الت�ي "منحته فرص�ة إلضافة
مدخل لصحافة التحقيقات االس�تقصائية
س�جل
التلفزيوني�ة بعي�ون عربي�ة" ،لكن�ه ّ
ً
أيض�ا يف اجلملة التي تليها أن ذلك الش�كر
والعرفان ال يغري حقيقة موقفه وخالفه مع
توجه�ات القن�اة بعد ذلك ،وهذه ش�هادة
ّ
من الصعب أن ُيديل هبا أي إعالمي مرصي
يف الوق�ت احل�ايل ،وإن كان أح�د أبرز نج�وم القناة يف
فترة م�ن الفرتات ،مثلما هو حال يرسي ف�ودة ،بل إن
الواقع يؤكد أن أغلب اإلعالميني املرصيني الذين سبق
سب
هلم العمل يف قناة اجلزيرة يتصدرون اآلن محالت ٍّ
تش�نها الفضائيات املرصية ضد القناة القطرية التي ُتعدّ
أه�م األدوات الت�ي يس�تخدمها النظام بدول�ة قطر يف
محالت اهلجوم املتبادلة بينه وبني النظام املرصي.

ومن بين التفاصي�ل ذات الداللة ً
أيض�ا أن يرسي
ف�ودة امتلك القدرة عىل مكاش�فة القارئ يف الس�طور
الت�ي بعده�ا ب�أن عن�وان الكت�اب "يف طري�ق األذى"
لي�س ً
ملكا له ،بل س�طا عليه -وفق تعبريه هو -فأخذه
من أح�د كتب مارت�ن بيل كبري مراسلي هيئ�ة اإلذاعة
الربيطاني�ة "يب يب يس" بع�د أن أذن له األخري بذلك...
هذه التفاصيل التي ربام تبدو هامش�ية هي أش�به بصك
مبكرا لصالح الكاتب ،ومن َث ّم
احترام يعتمده القارئ ً
مهيئً�ا ليضع ثقت�ه يف صفحات الكت�اب البالغة
يصب�ح ّ
 233صفحة من القطع املتوسط.

قصة لقاء يرسي فودة بالعقول املدبرة ألحداث 11
س�بتمرب ليست جديدة ،إذ يعود تارخيها إىل سنة 2003
بع�د م�رور عام واحد على ذلك اليوم ال�ذي "تغري فيه
وج�ه الع�امل ،أو أراد البع�ض لن�ا أن نفه�م أن هك�ذا
حدث" ،والوصف الس�ابق هو ال�ذي اعتمده الكاتب
لكي يستهل به حتقيقه الشهري "الطريق إىل  11سبتمرب"،
وه�و موضوع القس�م األول واألكثر جاذبية وتش�وي ًقا
م�ن الكت�اب ،أم�ا القس�م الث�اين ف�إن الكات�ب يروي
خالله تفاصيل حماولته الش�هرية للتس�لل إىل األرايض
العراقية عن طريق س�وريا عقب الغزو األمريكي وف ًقا
خلط السير ال�ذي كان يتخذه وقتها العنارص املتش�ددة
التي ش�كلت النواة األوىل ملا أصبح يعرف اآلن بتنظيم
الدولة اإلسالمية "داعش".

اخلالف�ات والتباين�ات بين القاع�دة وداعش تطل
برأس�ها من بين التفاصيل م�ن دون أن يتح�دث عنها
فودة بش�كل مبارش ،فبينام أصب�ح من الطبيعي اليوم أن
نحر عىل
يصح�و الع�امل عىل تس�جيل فيديو لصحف�ي ُي َ
ي�د عن�ارص تنظيم الدولة -فإن قصة القس�م األول من
ه�ذا الكتاب تبدأ بمكاملة هاتفية تل ّقاها يرسي فودة من
وجه له خالهلا دعوة لكي
أحد وس�طاء تنظيم القاعدةّ ،
يس�اعده يف إجراء (خبطة) صحفية م�ن العيار الثقيل،
عن الذكرى األوىل ألحداث  11سبتمرب ،والالفت أن
الكاتب أكد معنى بعينه أكثر من مرة ،وهو أنه "مل خيرج
يف غ�زوة عنرتية الصطياد القاعدة" ،وأن "احلقيقة أهنم
ه�م الذين اتصلوا ب�ه ،وهم الذين وجه�وا له الدعوة،
وهم الذين تركوا له حرية االختيار".

س�خاء العرض الذي وجهته القاعدة ليرسي فودة
ريا
وأمهيت�ه مل خيل�وا من إثارة إش�كالية مهني�ة تواجه كث ً
م�ن العاملني يف جم�ال اإلعالم ،ويمك�ن صياغتها عىل
مضطرا أن خيضع
النح�و اآليت" :هل يصب�ح اإلعالمي
ً
متا ًما إلمالءات وابتزاز املصدر ملجرد أن األخري قرر أن
يمنح�ه خبطة صحفية ها ّمة؟" اإلجابة كام أثبتها يرسي
ف�ودة بطريق�ة عملية هي" :ال" ،فال�ذي حدث أنه تتبع

الدعوة التي وجهتها القاعدة له حتى وجد نفسه داخل
"منزل آمن" يف باكستان -مكان حيظى بالتأمني الكايف-
ويف مواجهت�ه اثنان ممن وضعت اإلدارة األمريكية عىل
رأس كل منهم  50مليون دوالر ،ومها رمزي بن ش�يبة
وخالد شيخ حممد ...كان بوسع فودة أن يذهب إىل مقر
الس�فارة األمريكية يف باكستان بعد أن ينتهي من اللقاء
معهما ليحصل عىل املكافأة ،أو حتى ربع قيمتها ،وكان
ذل�ك كاف ًيا ليقيض ما تبقى له من العمر من دون عمل،
لكنه مل يفعل ،ألن الفارق كبري بني اإلعالمي واملخبرِ !

قب�ل أن يذه�ب يرسي ف�ودة إىل إج�راء احلوارات
م�ع عق�ول تنظيم القاع�دة كان ق�د علم أن أس�امة بن
ش�خصيا زعيم التنظيم ومؤسس�ه هو من اختاره
الدن
ًّ
املؤمن�ة جلس قياد ّيا
ليقوم هبذه املهمة ،وداخل الش�قة َّ
القاع�دة ،وق�د كش�فا أن أحدمها هو خالد ش�يخ حممد
ال�ذي يتوىل منص�ب رئيس اللجن�ة العس�كرية لتنظيم
املنس�ق ألحداث 11
القاعدة ،واآلخر رمزي بن ش�يبة ّ
س�بتمرب ،ويف غضون ساعات كانا قد انتهيا من اإلدالء
بالتفاصي�ل املتعلقة باحلادث كافة ،ول�دى تلك النقطة
"أصب�ح بحوزة صحفي قن�اة اجلزيرة معلومات أثمن
مم�ا كان ل�دى أعظ�م دولة بالع�امل ،بكل قواه�ا جمتمعة
وحلفائه�ا" وما بني االقواس تعبير الكاتب األمريكي
الكبري رون ساسكيند يف كتابه" :مبدأ الواحد باملئة".

عندم�ا وص�ل يسري ف�ودة إىل غرفت�ه يف فن�دق
رجيينت بالزا يف كراتيش ،بدأ يدرك حقيقة أنه ال يملك
دليًل�اً واحدً ا يؤك�د أنه التق�ى بالفعل بالعق�ول املد ّبرة
ألح�داث  11س�بتمرب ،ألهن�م (ببس�اطة) حتفظوا عىل
الرشائ�ط اخلاصة باحلوارات ،وقالوا له إهنم س�يتولون
عملية املونتاج بأنفس�هم من خلال ذراعهم اإلعالمية
"رشك�ة س�حاب" الت�ي كانت الت�زال ولي�دة وقتها،
وهن�ا بدأت رحلة من الش�قاء للحصول عىل الرشائط،
تعرض فيها يرسي الختبار قاس
استمرت عدة أش�هر ّ
عندما س�اومه أحد وسطاء تنظيم القاعدة عىل الرشائط
دوالرا
مقاب�ل مليون دوالر ،لكن�ه رفض أن يعطيه�م
ً
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واح�دً ا ،ألن�ه كام يق�ول كان ي�درك أن مصلحتهم تمُ يل
عليه�م ذلك ،وأن هذه املس�اومة وف ًق�ا للتحليل الذي
ذه�ب إليه لعبة جتري من وراء ظهر خالد ش�يخ حممد،
وأهنا س�تصل إلي�ه بمجرد أن يكتش�ف رئي�س اللجنة
العسكرية لتنظيم القاعدة ما جيري.

ىف مقاب�ل رف�ض الكات�ب كان صاح�ب امل�ال
والقناة يق�ول بوضوح" :مش أفض�ل ندفعلهم وناخد
رشايطنا؟" ،حدث ذلك حني صارح يرسي املسؤولني
بقن�اة اجلزي�رة بعد أكثر م�ن  50يو ًم�ا بحقيقة ما جرى
بينه وبني العقول املد ّبرة ألحداث  11سبتمرب ،ثم وجد
مدعوا عىل عش�اء يف وس�ط العاصمة الربيطانية
نفس�ه
ًّ
لن�دن ،وكان صاحب الدعوة هو الش�يخ مح�د بن ثامر
آل ثاين رئيس جملس إدارة قناة اجلزيرة ،وهو أمر مل يكن
خ�ارج املألوف يف إط�ار العالقة اإلنس�انية التي كانت
جتمعهم ببعض ،كام يقول فودة.
لكن�ه عندم�ا ذه�ب إىل املطع�م اإليطايل يف وس�ط
املدينة وجد "ما هو خارج املألوف" ،يطرح عليه اختبار
مهني قاس آخر ،حيث فوجئ برجل ممتلئ البدن كثيف
الش�عر :أملس�ه .أس�وده إىل حد النصوع .يرتدي بدلة
"اسبور" من اجلينز األزرق ،وينهمك يف تناول حساء
املينيرسوين اإليطايل املعروف ،ومل يس�تغرق األمر ثواين
عدة حتى أدرك أنه أمام أمري قطر الشيخ محد بن خليفة
آل ث�اين ،الذي اس�تقبله بس�ؤال يكش�ف س�بب دعوة
العشاء ،كان السؤال هو" :وين الرشايط ياريال؟"

طلب أمري قطر خالل اجللس�ة م�ن يرسي أن تدفع
هل�م قن�اة اجلزي�رة م�ا يري�دون لكن�ه رف�ض ،وطلب
مس�ؤولو قن�اة اجلزي�رة منه ً
تقريرا
أيض�ا أن يكتب هل�م
ً
عما جرى لكنه رفض ً
أيض�ا واعتذر؛ ألنه ال يكتب إال
نصوصا تلفزيونية للمشاهد ،أو صحفية للقارئ ،لكنه
ً
عل�م فيام بعد ما كان حيمله أمري قطر يف لقاء العش�اء يف
لندن ،عندما كش�ف رون ساسكيند يف كتابه أن جورج

تينت مدير االس�تخبارات األمريكي�ة دخل إىل اجتامع
اخلامس�ة مس�اء ليعرض التفاصيل الت�ي بلغته من أمري
قطر والفخر يملؤه ،ويناقش معهم كيف سيتم التعامل
مع هذه املعلومات ،لكن يرسي نفس�ه عقب عىل ذلك
قائلاً  :إنه ال توجد لديه أي وس�يلة لتأكيد أو دحض ما
ورد يف كتاب ساسكيند.

اجتاز يرسي كل االختبارات املهنية التي واجهته يف
طريقه لكشف ما وراء أحداث  11سبتمرب ،كان قد قرر
أنه لن خيضع البتزاز القاعدة ،وس�يلملم شتات القصة
م�ن هامب�ورغ ونيوي�ورك والقاهرة ولبن�ان وعواصم
أخ�رى ،وس�يبث احللقة وف ًقا مل�ا لديه م�ن معلومات،
حت�ى لو مل تصل إلي�ه الرشائط ،وكان قد ق�رر ً
أيضا أن
م�ا لديه من معلومات لن يكون ً
ملكا ألى جهة س�وى
املتلقي ،فحدثت املفاجاة الس�ارة ،وبعثت إليه القاعدة
بالرشائط ،مشفوعة باعتذار ،لكنه بعد بث احللقة وجد
أي
نفس�ه إزاء اختب�ار أقس�ى وأش�د وط�أة عىل نف�س ّ
صحف�ي ،حيث ت�م إلقاء القبض عىل رمزي بن ش�يبة،
وأصبح يرسي متهماً بتسليمه إىل األمريكان.

ع�رض يرسي يف الكتاب نامذج من املواد الصحفية
الت�ي تناول�ت االهتام�ات املوجه�ة إلي�ه ،بن�ا ًء على
الصحة إىل أن
معلوم�ات ال يوج�د هلا أي أس�اس م�ن
ّ
ج�اءت الرباءة من اجلهة الوحيدة التي حيق هلا أن توجه
إلي�ه أصاب�ع االهتام ،وهي تنظيم القاع�دة الذى أصدر
نص�ا" :إن لقاء يرسي فودة مع األخ خالد
بيا ًن�ا قال فيه ًّ
تم يف ش�هر مايو
الش�يخ واألخ رم�زي ب�ن الش�يبة ق�د ّ
(أي�ار) م�ن العام احل�ايل ،ال كام يظن البع�ض أنه تم يف
شهر سبتمرب اجلاري ،وقد تم هذا اللقاء حسب ترتيباتنا
األمنية اخلاصة ،وقد الت�زم يرسي فودة بجميع العهود
واملواثي�ق الت�ي قطعت علي�ه ،كام أن�ه كان أمينًا يف نقل
األح�داث والوقائع التي حصل عليها م�ن جانبنا ،مع
حتفظنا عىل بعض الفقرات التي وردت يف الربنامج".
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الخيال ال�سيا�سي للإ�سالميين "ما قبل الدولة وما بعدها"
هبة ر�ؤوف عزت
مراجعة :هاين يا�سني

تس�عى الكاتب�ة م�ن خالل ه�ذا العمل
القي�م ،إىل بناء عقليه إسلامية نقدية ،تفتح
ّ
األفق ملتابعة االجتهاد يف النظرية السياسية،
هبدف فهم الواقع من خالل أدوات جديدة
ومتنوع�ة ،حي�ث ذهب�ت إىل أن النظري�ة
والواقع ال يفرتقان ،وإنام يوجد بينهام جرس
يعرف ويفهم العقل البرشي خرائط الواقع
من خالله ،ويس�ترشف منه الرؤية املستقبلية
على نح�و أفضل ،حت�ى تتبل�ور رؤيته بش�كل أفضل،
ونضجا.
وتكون أكثر رشدً ا وحكمة
ً

كام ذهبت الكاتبة إىل أن فكرة "أس�لمة
الدولة" القومية القطرية حتتاج إىل مراجعة،
وم�ن ثم وجدت أن هناك رضورة إىل حالة
م�ن االنفت�اح يف االجتهاد يف ه�ذا االجتاه،
م�ع تقدي�م ن�وع م�ن النق�د العمي�ق الذي
قدمت�ه أيديولوجي�ات تعرف ه�ذه الدولة
من داخل منظومتها احلضارية التي نش�أت
فيها ،وأجادت فك ش�فرهتا ،مثل املاركسية،
فك�را نقد ًّي�ا واج ًبا فهمه
م�ن دون عدّ ه�ا مرجعية ،بل ً
ومتابعت�ه؛ ألن�ه ق�دم توصي ًفا آللي�ات الس�لطة والقوة
فيه�ا ،م�ع قبولن�ا أو رفضن�ا مقوالت�ه األخ�رى ،أو ما
طرحه من خمارج.

ورشعت الكاتبة ترضب مثالاً
ً
إليضاح األمر أكثر،
إذ أش�ارت إىل حماول�ة الدول�ة الفص�ل بني الس�لطات
واس�تقالهلا "القض�اء ،العلامء ،األوق�اف" ،وإقامة هذا
وأفقيا بني السلطات ،مثل سلطان امللك
رأس�يا
الفصل
ًّ
ًّ
واملؤسس�ة العلمي�ة ودائ�رة الع�دل والقض�اء ،وال بد
ماليا حلفظها من اس�تبداد الش�وكة
أن تكفل اس�تقالهلا ًّ
والعصبية.

وم�ع ما طرح�ه الكتاب م�ن فكر ونظري�ة توقعت
الكاتب�ة أن ذل�ك ربام لن يقنع البع�ض ،لكن يف الوقت
ذات�ه جعلت م�ن الواقع املعارص ذا ق�درة عىل اإلقناع،
معولة يف ذلك عىل النظر فيام خرسناه ،حني أهدر العلم
لصال�ح األيديولوجيات والتنظيامت ،بي�د أن الواقعية
بال فكر حتافظ عىل توجيه بوصلتها السياسية واإلنسانية

املك�ون م�ن  144صفحة يف مخس�ة
ج�اء الكت�اب
ّ
فص�ول بحس�ب تقس�يم الكاتب�ة الت�ي أوضح�ت يف
بداي�ة الكت�اب أن إلب�اس الدول�ة بمقوماهت�ا الثالث�ة
واجهة إسلامية دون إدراك ملنطقه�ا الداخيل املختلف
ع�ن املنظومة العقدية والترشيعية اإلسلامية -أمر غري
منطقي.

الشيء نفس�ه طرحت�ه الكاتب�ة يف مرحل�ة م�ا بعد
احلداثة ،مع اإلحاطة واالنتباه والوعي بالنسبية العميقة
الكامنة فيه ،واالطالع ً
أيضا عىل رؤاه النقدية ،من دون
املوافقة عىل ما قدمه من نتائج واستنتاجات.
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واألخالقية التي قد تنقلب إىل االنتهازية ،وقد تصل يف
بعض األحيان إىل نازية بأشكال وأطياف خمتلفة.

أصول�ه ومثاليته ،وال يعني األمر هنا حماولة االش�تباك
إسالميا.
مع مفهوم العلامنية وتفكيكه
ًّ

وغاي�ة الكتاب التي تريده الكاتبة بناء عقلية نقدية،
وفت�ح أفق ملتابع�ة االجتهاد يف النظرية السياس�ية ،وإن
كان الكتاب يمثل بداية للعودة إىل فهم الواقع بأدوات
متنوعة ،مع تأكي�د أن النظرية والواقع ال يفرتقان أبدً ا،
ويمكن للعقل من خالل اإلحاطة هبام أن يفهم خرائط
القضايا ،ويس�ترشف املس�تقبل بش�كل أفضل؛ لينطلق
إىل وجهته بمنهج أكثر رشدً ا وحكمة.

وتذه�ب الكاتبة إىل أنه ليس بين العلامنية والفكرة
سياسيا خصام وتنافر دائماً ،
مرشوعا
اإلسالمية بصفتها
ً
ًّ
فف�ي بعض األحايين تتواف�ق وتتطاب�ق الفكرتان عىل
الرغم من اختلاف املنطلق واملقاصد ،يف حني نجد يف
قضية أخرى حيدث التنافر بني الرؤية اإلسالمية مذه ًبا
ومثالاً م�ع النموذج الديمقراط�ي أو الليربايل أو قطاع
منهام ،ويف حلظة أخرى قد حيدث اس�تقالل يف مس�احة
م�ا ،فيتف�اوت جتلي املعنى ومظه�ر التم�دن يف اجلامعة
القومية ،اإليامنية ،املدنية.

ث�م تتط�رق الكاتب�ة يف جزء آخ�ر من الكت�اب إىل
احلدي�ث ع�ن ال�ذات واملس�احة والزم�ن ،ولع�ل من
أه�م القضايا الت�ي طرحتها رضورة البح�ث يف طبيعة
التم�دن ،واحلاج�ة إىل فه�م صي�غ التدي�ن يف اللحظ�ة
التارخيي�ة الراهنة؛ ألهنا مفتاح اإلجابة عن س�ؤال يلزم
املرحل�ة ،وهو :م�ا طبيع�ة رؤيتنا للع�امل؟ وم�اذا يقدّ م
اإلسالم للبرشية اليوم؟

وتنتقد الكاتبة يف مؤ َّلفها قصور اخلطاب اإلسالمي
الس�يايس يف دائ�رة مقارن�ة الش�ورى بالديمقراطي�ة،
والتس�اؤل عن مدى مرشوعية العمل احلزيب ،وتداول
الس�لطة بشكل س�لمي ،يف عرص تقدم الليربالية نفسها
بقوة عسكرية ومنظومة فكرية.

وملح�ت الكاتب�ة إىل أن اهلاج�س األكبر يف فك�ر
اإلسلاميني ه�و العلامني�ة ،حي�ث يضع اإلسلاميون
احلاكمي�ة مفهو ًم�ا ومنطل ًق�ا إلدارة ش�ؤون الدول�ة يف
مواجه�ة العلامنية ،وم�ا يمثله توظيفه�ا يف حالة اجلدل
الديمقراطي ،ووجودها حائلاً دون خيال اإلسلاميني
وخطاهبم الس�يايس ،األمر ال�ذي جعل أطروحاهتم يف
حالة ركود خالل قرن كامل.
دع�وات الكاتبة إىل االجتهاد هن�ا هيدف إىل تطوير
متجانس�ا مع
اخلط�اب اإلسلامي حت�ى يصبح بح�ق
ً
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ريا من خطاب اإلسلاميني
ذهب الكتاب إىل أن كث ً
ليبرايل رأسمايل يف جوهره ،لكن�ه مترسب�ل بالديباجة
الديني�ة ،ويس�عى إىل األس�لمة بتقني�ة اهلي�اكل م�ن
ظواهرها الرأساملية من دون نقض هلا ،وإعادة تأسيس
مؤسس�ة عىل بنيان
هياكل اقتصادية وسياس�ية وإدارية َّ
اإلسلام وفلس�فته يف العم�ران التي تقوم على العدل
ورشاكة الناس يف مقومات احلياة.

ويوض�ح الكت�اب أن هن�اك اتفا ًق�ا غال ًب�ا على أن
قطعي
الديمقراطي�ة يف املجتمع املس�لم ال تحُ ِ ّ�ل حرا َما
ّ
حت�رم حلالاً  ،وم�ا
الثب�وت وقطع�ي الدالل�ة ،وال ّ
انرصفت إليه األغلبية هو مناقش�ة املساحات السياسية
الفعلية يف النظام الديمقراطي التي يعيشها املسلمون يف
ضوء الكتاب والس�نة ،بينام ملحت إىل أن جدل العلامنية
والدين أكثر سخونة؛ ألنه يتعلق بالدولة والسلطان ،ال
باإلدارة السياس�ية ،أما صعوبته فتنب�ع من جمموعة من
األفكار احلاكمة للجدل الراهن يف تصور اإلسالميني.
وتعدّ د الكاتبة عد ًدا من حاالت اجلدل حول مفهوم
العلامني�ة ل�دى التيارات اإلسلامية ،عىل س�بيل املثال
اقتناعه�م بأهن�ا؛ أي الديمقراطية تعني إن�كار الوحي،
وحتكيم العقل املح�ض ،والتخيل عن احلاكمية اإلهلية،

بي�د أهنا تشير يف ه�ذا الص�دد إىل أن التيار اإلسلامي
وقصرا يف س�ياقها األوريب ،فتق�وم
قسرا
ً
ينظ�ر إليه�ا ً
الرؤية اإلسلامية بحب�س دالالت العلامني�ة ومعانيها
ونموذجا
يف اخلبرة الغربية ،بدلاً من أن تك�ون طريقة
ً
إلدارة العالق�ات بني الس�يايس واالجتامعي والديني،
وبين اخلاص والعام والثاب�ت واملتغري ،وبذلك تصبح
العلامنية أداة سياس�ية ال مرادف�ة للكفر واإلحلاد ،لكن
م�ا زال اخلط�اب اإلسلامي يوجس خيف�ة منها ،ومن
َث ّم حيرصه�ا يف مفهوم ضيق بدلاً م�ن إحداث نوع من
االجتهاد الس�يايس ،وبناء رؤي�ة للعالقة بني املجاالت
من منطلق إسالمي معارص.

وذهبت املؤلفة إىل دحض القول بأن العلامنية تعني
إفق�اد الدين قوته ،وإخضاعه للدول�ة ،معتربة العلامنية
يف نظ�ر املعارضني هلا تدف�ع بالدين إىل املجال اخلاص،
وترتك للدولة املجالني :العام والسيايس لتهيمن عليهام،
ّ
ُستش�ف منه
لكن ج�اء رد املؤلفة ب�أن هذا التصور ال ت
إمكانية أن يكون من األهداف املطلوبة؛ لضبط العالقة
بين الدولة والدي�ن وإخراج الدولة م�ن املجال العام،
وحرصه�ا يف الس�يايس الضيق ،واهليمنة على املجتمع
املدين وتوسعة حدوده
ث�م تذه�ب إىل ش�بهة جدي�دة تق�ول :إن العلامني�ة
وفصل اإلسالم عن السياسة هو جدل أنشأه االستعامر
إلضعاف األمة حتى ال تسرتد األمة رشيعتها وتعود إىل
ريادة اإلسلام وخالفته ،وت ّفند هذه الشبهة بقوهلا :إن
ه�ذا حق أريد به باطل ،فاجلدل يف ش�أن حدود الدولة
وجمال الس�لطة وقي�ود احلكم وعالقة الدي�ن بالترشيع
ودينامي�ات تنزي�ل األح�كام وتعدّ ي�ه م�ن القي�م م�ن
اخلاص إىل العام -قضايا متجددة من املمكن إنش�اؤها
بقواع�د جديدة ،حي�ث إن األصل يف الشرع متحيص
األف�كار والنظر يف أوجه املق�والت ،مع رضورة النظر

يف احلج�ج وتفنيدها وتفكيك منطقه�ا ،ثم إعادة بنائها
من منطلقنا اجلديد.

أما الش�بهة الثالثة التي ذكرهتا املؤلفة فهي أن هدف
العلامنية تكريس الفردية ،وأن غايتها نس�بية األخالق،
وهذا ينقض القيم اإلسالمية ،ويؤدي إىل هدم العقيدة،
وأهن�ا صن�و الليربالي�ة التي يراد هل�ا أن تنتشر يف العامل
اإلسلامي م�ن دون أي معارض�ة ،لك�ن هذه الش�بهه
بحس�ب ما ذهبت إليه الكاتبة تعيل من ش�أن األخالق
بش�كل تعميم�ي ،وهي ال تدرك الف�ارق بني األخالق
الفردي�ة وبين جتلياهتا عىل املس�توى امل�دين العام ،وال
تص�ورا عن األخالق والفضائل املدنية
تقدم يف املقابل
ً
اإلسالمية يف موازنتها بني العام واخلاص.

وتكمن مش�كلة هذه الفكرة الت�ي ترى أن العلامنية
تتناق�ض م�ع األخلاق يف كوهن�ا تداف�ع ع�ن ارتب�اط
السياس�ة باألخلاق لي�س بمعن�ى الس�ياج األخالقي
الرشع�ي يف العالقة بني الس�لطة والناس أو بني الدولة
والفاعلين اآلخرين يف العالق�ات الدولية ،وهي رؤية
بحس�ب وصف الكاتبة -بالغة اخلطورة ،ونموذجهااملث�ايل احلال�ة الوهابي�ة ،التي جتلت يف ظل نظ�ام ا ُمللك
الس�عودي ،واس�تبدلت بالضمير الف�ردي واجلامعي،
والنمط االجتامعي الع�ريف رقابة جديدة عىل األخالق
الفردي�ة ،فأثم�رت ازدواجي�ة املعايير االجتامعي�ة بني
الظاه�ر والباط�ن ،وضيع�ت الرشيع�ة يف مس�احتها
احلقوقية.
وتط�رح الباحث�ة الس�ؤال األه�م يف الكت�اب ع�ن
إش�كالية عالقة اإلسلام املعارص يف فكر اإلسلاميني
بالليربالي�ة الديمقراطي�ة ،وبصيغته�ا احلزبي�ة وحري�ة
عامليا ،ومن هنا تربز احلاجة
الس�وق وسيولة رأس املال ًّ
إىل فه�م فك�ر اإلسلاميني الس�يايس وحتليل�ه ،وفه�م
التباسا.
تصوراته للسياسة يف ظل هذه العالقة االكثر
ً
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ومن َث ّم تس�عى املؤلفة إىل إلقاء الضوء عىل مساحة

واهتم�ت الكاتب�ة يف مضمون الكت�اب بتأكيد نفي

الس�يايس هل�م ،كام يتجىل م�ن خطاباهت�م ومفاهيمهم،

مثاليا يقاس عليه ،بل
الليربالي�ة والديمقراطية
ً
نموذجا ًّ

من اجلدل بني اإلسلاميني من أجل استكشاف اخليال
وذل�ك هب�دف حتدي�د مص�در أزم�ة ه�ذا اخلط�اب ال

يف تعامل�ه م�ع قضي�ة الديمقراطي�ة ،ب�ل يف تعامله مع
السياس�ة ،ابت�دا ًء من معرف�ة كيف يفكر ه�ذا العقل؟

أن يك�ون هدفه�ا نق�د اإلسلاميني ،أو وض�ع مقايس
ّبين�ت أن هدفها هو اس�تطالع تصوراهت�م ومفاهيمهم

عن السياس�ة والديمقراطية :ملاذا تأيت عىل هذا النحو؟
وما املس�كوت عنه؟ َ
ومل س�قط؟ وما الذي تم استبعاده

وكي�ف يتخي�ل مفاهي�م الرشيع�ة واألم�ة والش�ورى

وجتاهل�ه؟ كام تس�عى إىل حماولة مس�اعدة اإلسلاميني

السياسة يف تصوره؟

وواقعهم.

والع�دل وقضايا أخ�رى مهمة؟ وكيف يرس�م خريطة

للقيام بتطوير أنفسهم عىل نحو أكثر مالئمة ملقاصدهم

••
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تركيا ..الأ�ساليب المعمارية الحديثة في التاريخ
حرره�ِ :سيبَل بوزدوغان� ،إ�سراء �أقجان
مراجعة :طاهرة �أرمان

ه�ذا الكت�اب ج�زء م�ن سلس�لة كت�ب
حول "األس�اليب املعامرية يف التاريخ" ،لكنه
م�ع ذلك يغط�ي جم�االت أكثر من اهلندس�ة
املعامري�ة والعم�ران يف تركي�ا احلديث�ة .إن�ه
عبارة عن دراس�ة ش�املة تتعلق بنت�اج البيئة
املادي�ة التي ش�كلها االقتصاد (الرأسمالية)
والدول�ة .وعلاوة على ذلك ،فإن�ه يوضح
كيفية استخدام البيئة املعامرية من قبل الدولة
الرتكي�ة لتش�كيل املجتمع .وهناك توضي�ح جيد للمعامل
واملامرس�ات واأليديولوجي�ات املتنوع�ة م�ن خمتل�ف
العص�ور .كذلك هن�اك معلوم�ات مفصل�ة ،فضلاً عن
جمموع�ة كبيرة ومتنوعة م�ن الصور والرس�ومات تقدّ م
ملخص�ا عن س�ياق العامرة احلديثة والعم�ران يف الوقت
ً
احل�ارض يف تركي�ا .ونتيج�ة لذلك ،أس�تطيع أن أقول إن
بالتميز يف كل م�ن املحتوى
ه�ذا الكتاب نت�اج االلت�زام
ّ
والعرض املرئي.
ومع ذلك ،فإن الفصول التي نتحدث عنها بإجياز فيام
يأيت ،ليست عىل القدر نفسه من ناحية جذب اهتامم القارئ
من حيث املواد واملحت�وى .كام أن املجموعة الكبرية من
القضايا التي يتضمنها الكتاب جتعل من الصعب احلفاظ
عىل مستوى االنخراط مع كل موضوع .عمو ًما ،نجحت
املؤ ِّلفتان يف الفص�ول األوىل بتناول املوضوعات املتعلقة
بش�كل مبارش بالتصميم واهلندس�ة املعامرية( :معلومات
مفصل�ة عن مب�ادئ التصمي�م ،وتقنيات البن�اء ،واملواد
املس�تخدمة يف كل مبن�ى وجمم�ع على ح�دة) ،واملب�اين

الت�ي ش�يدت خ�ارج االنضب�اط املعماري:
(على س�بيل املث�ال ،ظاه�رة العش�وائيات،
نتيج�ة املكون�ات االجتامعي�ة والسياس�ية
واالقتصادية والثقافية والتجريبية باإلضافة
إىل البعد املكاين/املادي).

يتك�ون الكت�اب م�ن تس�عة فص�ول،
بد ًءا م�ن عرشيني�ات القرن امل�ايض وانتها ًء
باأللفيني�ات .وق�د ت�م تقس�يم الفص�ول إىل
فرتات؛ مرشوع التحدي�ث املبكر ،والعرص الديمقراطي
والش�عبي الليربايل يف اخلمس�ينيات ،وعهد الس�تينيات،
سياس�يا يف الس�بعينيات ،وعرص
والس�نوات املش�حونة
ًّ
العومل�ة من�ذ الثامنينيات يف ظ�ل هيمنة خطاب وممارس�ة
الليربالية اجلديدة والسياس�ة الثقافية م�ا بعد احلداثة .ثم
ُنوقش�ت انقالب�ات األع�وام  1960و ،1980ومذكرة
ع�ام  1971يف فصل مس�تقل .الفص�ول الثالثة األوىل:
"عامرة الثورة" ،و"بناء األمة احلديثة" و"البيت احلديث"
تتحدث عن أوائل الفرتة اجلمهورية ،وتدرس حماوالت
النخبة اجلمهورية الستخدام اهلندسة املعامرية والتخطيط
احلرضي بصفنه وس�يلة لـ"حتدي�ث" و"تنوير" املجتمع.
ث�م تُعط�ى أمثلة عما أفرزته جه�ود النخب�ة اجلمهورية،
الذين التزموا بإضفاء أيديولوجية التحديث اخلاصة هبم
على الفضاء الع�ام وتعزيزها .وكجزء م�ن مرشوع كبري
لبناء جمتمع "حديث"ُ ،ج ِلب خمططون أجانب للتخطيط
لبناء أنقرة ،العاصمة اجلديدة لرتكيا احلديثة .حيث ُك ّلف
املهندس�ون األجانب بتصميم املباين الرس�مية ،وقاعات
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املع�ارض ،ومنش�آت التعلي�م العايل ،واملصان�ع ،ومباين
اإلس�كان التع�اوين .و ُبذل�ت جهود كبيرة يف بناء املدن
احلديث�ة "والبلدات واملصانع ،بل وحت�ى القرى احلديثة
" (يشير ُ
الكت�اب إىل كيفي�ة تنفي�ذ مرشوع�ات الق�رى
احلديثة) .لكن رسعان ما باءت جهود النخبة باإلخفاق،
واصطدمت أحالمهم بأرض الواقع.
ويتن�اول ه�ذا القس�م بالتفصي�ل ً
أيض�ا الطع�ن عىل
عن�ارص الط�راز املعماري الرتك�ي .فكان على مصممي
املب�اين وامل�دن التعام�ل م�ع الق�وى املتضارب�ة للتدويل
والقومي�ة :التصامي�م (ذات الطاب�ع اخل�اص بالبي�ت
الرتك�ي) ،كان عليها أن ترتك امل�ايض التقليدي ،وتتصل
بالعامل احلديث ،ويف الوقت ذاته عليها أن حتمل خصائص
اهلوية الرتكية.

القس�م الراب�ع" ،الديمقراطية الش�عبوية وحداثة ما
ق�وض ُمثل النخبة
بعد احل�رب" ،يتناول "الواقع" الذي ّ
اجلمهوري�ة :السياس�ة الش�عبوية ،الرأسمالية العاملي�ة
والعشوائيات يف الفضاء احلرضي .لقد أصبحت "إعادة
تطوي�ر" و"جتدي�د" إس�طنبول التي أمهلت عىل حس�اب
أنق�رة ،مهم�ة رئي�س ال�وزراء املنتخب يف ظ�ل التعددية
احلزبية .وقد ُش�يدت ش�وارع جديدة وعديد من الطرق
يف ش�به اجلزي�رة التارخيية ،مما تس�بب يف ه�دم الكثري من
املب�اين .حيث ُأزي�ل العديد من املباين بما يف ذلك املنازل
اخلش�بية واملخازن التي تعود للفترة العثامنية التارخيية يف
أثناء هذه العملية .وكان هذا التدخل اجلذري يف النسيج
احلرضي للمدينة نتاج فكرة أن األحياء املكتظة بالسكان
مصدرا للمش�كالت الصحية،
يف العصر العثامين كانت
ً
وأن املدين�ة جيب حتديثه�ا من خلال التخطيط العقالين
ال�ذي يؤكد "االنفتاح والرحاب�ة والنظافة" (ص.)108
وبأخ�ذ ه�ذه الفك�رة يف االعتب�ارُ ،بني�ت حديق�ة املنتزه
الع�ام (غ�ازي إينون�و) يف األربعينيات ،وم�ع ذلك فقد
بع�ض أراضيه لبناء فن�دق هيلتون ،عىل أنه رمز لتحالف
تركي�ا اجلديد م�ع الوالي�ات املتحدة .ولألس�ف ،مل يرد
ذك�ر العالقة بني هيلتون ومتن�زه غازي يف الكتاب .ومن
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نموذجا جديدً ا:
الناحية املعامري�ة ،كان تصميم هيلت�ون
ً
وع ّوض
كتل�ة أفقي�ة مع ش�بكة من اخلرس�انة املس�لحةُ .
'األسلوب الدويل للمبنى باستخدام موضوعات( :عىل
س�بيل املث�ال ،غرفة تولي�ب) ،وطرز معامري�ة (القبب)،
وم�واد (مث�ل السيراميك) املرتبط�ة بالس�ياق املحيل يف
الديكور.
وبينما كان رئي�س ال�وزراء يف ذلك الوقت مش�غولاً
بتحوي�ل إس�طنبول إىل مدين�ة حديثة باس�تخدام املوارد
املالي�ة املح�دودة للدول�ة ،إال أن اهلج�رة م�ن الري�ف
إىل احلضر النامج�ة ع�ن ميكن�ة الزراع�ة ،أدت إىل زيادة
عشوائيات املدينة.

يف الفص�ل اخلام�س" ،اإلس�كان يف مرتوبولي�س"،
تذك�ر املؤلفتان املب�اين العش�وائية التي بناه�ا املهاجرون
الفق�راء من الريف واملباين الس�كنية  -الت�ي بناها صغار
املقاولين ،والتي يش�ار إليه�ا باس�م ، apartmentse
واملباين املصمم�ة تصميماً
خمصوصا للربجوازية اجلديدة.
ً
وق�د واصل صغ�ار املقاولين بن�اء املجمعات الس�كنية
بع�د هدم البي�وت القديمة التي قطنته�ا يف الغالب أرسة
واح�دة ،وف ًق�ا لقان�ون اإلس�كان لع�ام  ،1965وق�ام
املهاجرون من الريف ببناء منازهلم عىل األرايض العامة،
وواج�ه املعامري�ون صعوب�ة يف تصمي�م "البي�ت الرتكي
احلدي�ث" اخلاص بعمالئهم اجلدد .ويتناول هذا الفصل
ً
أساس�ا
أيضا مرشوعات اإلس�كان التعاوين ،التي هتدف ً
إىل االس�تجابة الحتياجات األرس الفقرية ،باإلضافة إىل
املرشوع�ات الت�ي مولتها البن�وك ،وهو ما يث�ري النص
بمجموعة كبرية ومتنوعة من الصور الفوتوغرافية .ومع
ذلك ،فإن مش�كلة هذا الفصل هي الدراس�ة غري الكافية
للعشوائيات :فمس�ألة ملاذا استمر ظهور العشوائيات يف
تركيا؟ تتناىف مع حقيقة أن اإلس�كان "غري الرس�مي" يف
مدن العامل الثالث الرأسمايل األخرى تتطور .حتى جون
ترينر ،املستش�ار باألم�م املتحدة ،دافع ع�ن وجود املباين
العشوائية عىل أهنا "مساعدة ذاتية لإلسكان" حلل مشكلة
سكن فقراء احلرض.

يوضح الفصل السادس" ،العامرة يف ظل االنقالبات"،
التط�ور العمراين الذي بدأ يف فترة انقالب عام ،1960
وإخفاق�ه يف ظل انتش�ار العش�وائيات ،وتقل�ص املوارد
االقتصادي�ة ،وتس�ييس املجتمع .كانت ه�ذه هي الفرتة
التي حددت فيها غرفة املهندسين املعامريني بأن مهمتها
أن يصبح املجتمع مس�ؤولاً
اجتامعيا ،وظهرت خالفات
ًّ
بين أعضائه�ا ح�ول درجة املش�اركة السياس�ية .كام يتم
تن�اول التغيريات يف األس�لوب املعامري يف هذا القس�م،
باإلضاف�ة إىل املرشوعات اخلالفية -جرس البوس�فور يف
إسطنبول ومسجد كوجاتبا يف أنقرة.

الفص�ول الثالث�ة األخرية هتت�م بالتغيرات اجلذرية
التي تلت االنقالب العس�كري ع�ام  .1980أ ّدى حترير
االقتص�اد وتكام�ل تركيا مع األس�واق العاملي�ة ،وتزايد
دور اإلسالم يف املجتمع ،إىل حتوالت كربى يف املجتمع،
انعكس�ت على املش�هد احلرضي م�ن حي�ث املجمعات
الس�كنية واملس�اكن الفاخ�رة ومراك�ز التس�وق .وعقب
تقنني العش�وائيات بقانون منظم�ة العفو الدولية اخلاص
شيدت مبان سكنية تصل إىل
بالعش�وائيات لسنة ّ 1984
أربعة طوابق عالية حمل العش�وائيات .تزامن كل هذا مع
ازده�ار يف بن�اء املس�اجد واملنتجعات الصيفية للس�ياح.
تق�دم مؤ ّلفت�ا الكت�اب أمثلة لكل م�ن ه�ذه التطورات،
وق�د ُص ّنف�ت إىل ثالث�ة موضوعات يف الفصل الس�ابع:
("فضاءات االس�تهالك" ،و"اإلسلام السيايس ،وعامرة
املس�اجد العثامني�ة اجلدي�دة" ،و"الس�ياحة ومفارق�ات
اهلوية") ،ويف الفصل الثامن حتت عنوان" :الثروة اجلديدة،
والضواح�ي واملجمع�ات الس�كنية املتكامل�ة اجلديدة".
يف القس�م الت�ايل ،تُنا َق�ش أنش�طة " TOKIلإلس�كان
االجتامعي" والتي تبني اجلدل حول"مرشوعات التحول
احلرضية" التي ُن ّف�ذت يف كل من املناطق التارخيية داخل
املدينة والعشوائيات عىل أطراف املدن" .ومع ذلك ،فإن
مناقش�ة تصامي�م حرم اجلامع�ات اخلاص�ة والعامة التي
تنتشر اليوم غري موجودة يف الكتاب .وعالوة عىل ذلك،
املرشوع�ات العمالقة يف إس�طنبول :مث�ل جاالتا بورت

وخلي�ج ب�ورت ومرشوع حيدر باش�ا ،كان م�ن املمكن
إيالؤه�ا املزي�د م�ن االهتمام ،وكذل�ك املرك�ز امل�ايل يف
أتاشهري ،ألهنا غريت بشكل جذري النسيج احلرضي.

اجل�زء األكث�ر إش�كالية يف ه�ذا القس�م ه�و تن�اول
العش�وائيات وحتوهل�ا إىل كت�ل س�كنية؛ أي "مدين�ة غري
قانوني�ة" .وأخفق�ت املؤلفتان ً
أيض�ا يف إدراك أن العديد
م�ن أصحاب العش�وائيات ال يمكنه�م أن يتحملوا دفع
ثمن ملكية أراضيهم .وعالوة عىل ذلك ،فإن املباين التي
حلت حمل العشوائيات كانت بسيطة يف بعض احلاالت،
على الرغم من أن العديد من هذه العش�وائيات افتقر إىل
"الطراز املعامري" للمباين املصممة من قبل متخصصني.
وأود أن اس�تخدم مصطل�ح "مدين�ة غير قانوني�ة"
للمرشوعات التي بنتها توكي  TOKIالليربالية اجلديدة
التابع�ة للدول�ة ،ورشكات البن�اء الكبرى يف العاصم�ة
والقط�اع اخل�اص على نطاق واس�ع .ه�ذه املرشوعات
حول�ت املدين�ة من أجل الرب�ح ،وتم جت�اوز القوانني أو
إجراء تعديالت عىل القوانني.

وينته�ي الكت�اب بالفصل التاس�ع" :معامري�و تركيا
الش�باب يف عرص(العوملة)"– الت�ي تُقام فيها مرشوعات
جلي�ل الش�باب م�ن املهندسين املعامريين ،باإلضافة إىل
أفكاره�م حول دور مهنة اهلندس�ة املعامري�ة يف املجتمع.
ُقوم املؤلفتان بشكل نقدي املهندسني املعامريني الشباب
ت ّ
الليرباليين /تركيا يف عهد العوملة :خيتلفون عن نظرائهم
صغارا ،ومن السهل تطويعهم ،وكانوا
يف السابق" ،كانوا
ً
مبدعني ،وقادرين عىل انتقاء الفرص مما هو حمدود ،ومع
هذا ،فه�م غري قادرين عىل انتقاد االنتهازية ،يف الس�احة
عبر الوطنية للمهن�ة ،وال حول هلم وال ق�وة يف مواجهة
املشكالت الشاقة التي تواجه البالد" (ص.)296

وباختص�ار ،فإن دور املهندسين املعامريني وخمططي
امل�دن يف جه�ود التحدي�ث م�ن النخ�ب اجلمهوري�ة يف
الثالثيني�ات واألربعيني�ات اختطف�ه املهاج�رون الذي�ن
هاج�روا م�ن الري�ف إىل احلضر ،وش�يدوا مس�اكنهم
بأنفس�هم ،وصغ�ار املقاولين الذين بنوا مس�اكن الطبقة

ربيع 185 2015

عر�ض الكتب

الوس�طى يف اخلمس�ينيات والس�تينيات .أما الي�وم ،فإنه
ِ
ِ
حول املدن
بتحديث دولة أو
ليس
شعب التحديث الذي ّ
من أج�ل الربح ،وإنام رأس املال ال�دويل و/أو الوطني.
تو ّث�ق املؤ ّلفت�ان ه�ذه العملي�ات س�واء بش�كل مرئي أم
مكتوب .و َت ِرد أسماء املهندسني املعامريني ومرشوعاهتم
يف كثير م�ن احل�االت ،مع توثي�ق التاري�خ احلديث هلذا
املج�ال ،مما ُيث�ري الكتاب .وهو يربط الن�اس واألماكن
واألح�داث واألف�كار يف خل�ق "البيئة الرتكي�ة احلديثة"
والرصاع�ات على نتاجه�ا .عندم�ا يق�رأ أي ش�خص
الكتاب ،فإنه لن يتطلع فقط عىل اهلندسة املعامرية ،ولكن
ً
أيض�ا عىل األحداث السياس�ية واملش�كالت االجتامعية
والسياس�ات االقتصادي�ة الكبرى يف تركي�ا احلديث�ة،
وكله�ا تتعلق باملامرس�ات اخلطابي�ة واملكاني�ة يف البالد.
ريا لالهتامم ليس فقط للمصممني
وهذا جيعل الكتاب مث ً
واألكاديميني ،ولكن ً
أيض�ا للمهتمني باملجتمع الرتكي.

الكت�اب ممت�ع ،كما أن الص�ور تن�ال إعج�اب املهنيين
واألكاديميني واألشخاص العاديني عىل حد سواء.

ومع ذلك ،ف�إن هناك بعض األخط�اء الطفيفة .عىل
سبيل املثال :مل يتم إلغاء العاممة أبدً ا (ص)17؛ العلويون
ليس�وا مجاع�ة عرقية مث�ل األك�راد واليونانيين واليهود
واألرم�ن (ص)99؛ ت�م مترير قانون اإلس�كان اجلامعي
يف ع�ام  1965ولي�س يف ( 1966ص)161؛ وتوك�ي
 TOKIيف البداي�ة كانت تابعة لوزارة األش�غال العامة
واإلسكان ()Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
وأصبحت تابعة لرئاس�ة الوزراء بالقانون الذي صدر يف
ع�ام ً .2004
أيضا ،اس�تخدام 'الكاملي�ة' نعتًا يف كثري من
احل�االت (الدول�ة الكاملية ،والنخب�ة الكاملي�ة ،والثورة
الكاملي�ة ،وتركي�ا الكاملي�ة ،واألفضلي�ات األس�لوبية
الكاملي�ة ،إلخ) يب�دو وكأنه ف�رض موق�ف أيديولوجي
معني عىل وصف األحداث.
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الم�سلمون في تركيا الحديثة
الكمالية ،والحداثة ،وثورة المفكرين الإ�سالميين
�سنا قرا�سيباهي
مراجعة� :شيماء ماجد

يقدم كتاب املسلمون يف تركيا احلديثة:
الكاملي�ة ،واحلداث�ة ،وث�ورة املفكري�ن
اإلسالميني ملحة ش�املة عن أفكار املثقفني
األت�راك املعارصين ح�ول الفك�ر الكاميل.
وبمجموعة من س�تة مثقفني ،يقدم الفصل
األول ملحة عامة عن الفكر الكاميل والتأثري
االجتامع�ي والثق�ايف عىل كل م�ن املجالني
اخل�اص والع�ام يف الدول�ة الرتكي�ة الت�ي
تش�كلت حدي ًثا .ويف الفصول الثاين والثالث والرابع،
طرح املزيد م�ن التفاصيل عن حياة املثقفني املختارين
ُي َ
وأفكاره�م ،ث�م مقارنته�م م�ع نظرائه�م م�ن مثقف�ي
العامل العريب /اإلسلامي واملثقفين القدامى يف تركيا.
وعمو ًما ،جيمع الكتاب بني آراء املفكرين اإلسلاميني
بش�أن عملي�ة العلمنة يف تركي�ا ومفه�وم الدولة .ومع
ذل�ك ،تكمن نقطة ضعف الكت�اب يف أنه ال يدع جمالاً
لفضول القارئ ،ويرتكه يتساءل عام كان يقصده املؤلف
لإلسهام يف األدبيات املوجودة.
أولاً  ،يفتق�ر الكت�اب إىل بح�ث حم�دد يف دراس�ته
ونادرا ما تس�تخدم
للمفكري�ن اإلسلاميني يف تركي�ا.
ً
األدوات النظري�ة يف دراس�ة خط�اب املثقفين .وعلى
الرغ�م من اإلش�ارة إىل األطر املفاهيمي�ة املختلفة التي
تشري إىل فوكو ،وجراميش ،وبورديو ،خصصت الكاتبة
ريا م�ن الكت�اب ملختلف تعريف�ات مصطلح
ج�ز ًءا كب ً
"مثقف" ،والتي ال تقدم أي يشء قيم للدراسة .وعالوة

على ذل�ك ،تنس�ج املؤلف�ة أعمالاً للعديد
م�ن املثقفني م�ن دون حتديد مس�ألة حمددة
لدراس�تها ،أو حتليل نقط�ة بعينها للخالف
بين موقف املثقفين نحو الكاملي�ة .وتقدم
الكاتبة ً
أيضا عىل نطاق واس�ع سلس�لة من
األفكار حول خمتلف القضايا املس�تمدة من
العداء اإلسالمي-العلامين.

وعلاوة على ذلك ،فإن�ه ليس م�ن الواض�ح ملاذا
اخت�ارت الكاتب�ة ه�ؤالء املثقفين األت�راك والع�رب
بش�كل خاص؟ حيث كان هن�اك العديد من اخليارات
املهم�ة التي قد جتعل الدراس�ة أكثر ثراء وأكثر اتس�ا ًقا.
ّ
لاً
َ
تع�دّ قراس�يباهي الكاملية ش�ك من أش�كال احلداثة،
وه�و األمر ال�ذي حيمل منه املثقف�ون األتراك والعرب
موقف�ا فكر ًّي�ا متباينً�ا ،كما أهن�ا أخفق�ت يف ذك�ر أهم
ً
ورشطا
مظهرا
املثقفين الذين أ ّثروا يف العلامنية بصفتها
ً
للتحديث ،مثل الش�يخ مج�ال الدين األفغ�اين ،وحممد
عب�ده وعيل عب�د الرازق .وقد تلق�ى كال العاملني تعليماً
دينيا قو ًّيا ،وهلام مواقف مهمة جتاه املنافسة التارخيية بني
ًّ
اإلسالم والعلامنية وإمكانية التوفق العميل.

ثان ًي�ا ،م�ن خلال حتدي�د مواق�ف املثقفين نح�و
الكاملي�ة ،تواج�ه الكاتب�ة أيديولوجي�ة سياس�ية تبنتها
نخب�ة الدول�ة يف عرشيني�ات الق�رن امل�ايض ،والت�ي
مل تك�ن أفكاره�ا السياس�ية والثقافي�ة قابل�ة للتطبي�ق.
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ه�ذا اخلل�ل يعيدن�ا إىل مس�ألة اختيار ه�ؤالء املثقفني.
يف ه�ذه املرحل�ة ،أعتق�د أن�ه كان من األفض�ل اختيار
املثقفني اإلسلاميني /املحافظني ،الذي�ن تبنت النخبة
جزئي�ا ،مث�ل أف�كار
احلاكم�ة أفكاره�م ،وجتس�دت
ًّ
داود أوغل�و .وم�ا أثار دهش�تي ،هو عدم ذك�ر الكاتبة
كت�اب داود أوغل�وAlternative Paradigms: ،
The impact of Islamic and Western
Weltanschauungs on Political Theory
 ،(1994والذي -عىل النقيض من وجهة نظر املثقفني
املختارين" -يؤكد أن اإلسلام يمكن أن يكون مكملاً
معيار ًّيا لوجه�ات النظر العاملية األخ�رى ،بدلاً من أن
يك�ون يف رصاع معهم" .وقد ُن ّف�ذت هذه األفكار عىل
أرض الواق�ع من خالل املبادرات الدولية ،مثل حتالف
احلض�ارات ،ال�ذي أطل�ق يف اجلمعي�ة العام�ة لألم�م
املتحدة يف عام  2005بالرشاكة مع إسبانيا.

هذه املسألة تقودنا إىل نقص حتلييل آخر يف الكتاب:
مغالط�ة التعمي�م التي هتيم�ن عىل الدراس�ة عن طريق
وض�ع الكاملي�ة واإلسلاموية يف وضع الع�داء وعدم
االلتقاء .ومن املعروف جيدً ا كيف أ ّدت عملية العلمنة
إىل االستبداد والتنشئة االجتامعية القمعية التي ضيقت
اخلن�اق على التنوع ،حتى اإلش�ارات الرمزي�ة للدين.
وم�ع ذل�ك ،مل تع�د الكاملي�ة واإلسلاموية خصمني؛
حتول سياس�ية ،وهو األمر
ألن كلاّ منهام خضع لعملية ّ
الذي تغاضت عنه املؤلفة متا ًما .وحتى لو تم التنكر من
الدي�ن يف حكم الدول�ة واحتقر اإلسلاميون العلامنية
الت�ي دم�رت األصال�ة ،لكننا نج�د أن الكامليين دعوا
إىل دولة قومية عىل أس�اس اهلوية اإلسلامية ملواطنيها
وانتامئه�م إىل املذه�ب احلنف�ي  .وباإلضاف�ة إىل ذلك،
ح�دث (التولي�ف) اإلسلامي يف الثامنيني�ات ،حي�ث
أصبحت اهلوية الدينية واالنتامء الس�يايس متش�ابكني.
وعالوة عىل ذلك ،قبلت القيادة اإلسلامية /املحافظة
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حل�زب العدال�ة والتنمي�ة التحدي�ث م�ن خلال تبني
توجه�ا اقتصاد ًّي�ا ،وش�جعت مرشوعات
الرأسمالية
ً
ريا من
اخلصخصة والعق�ارات التي اجتذبت ع�د ًدا كب ً
رجال األعمال ،يف الوقت الذي تواص�ل فيه احلصول
عىل عضوية االحت�اد األورويب واندماج تركيا يف النظام
العاملي.
ق�د يك�ون الق�ارئ يف حيرة م�ن تعميمات املؤلفة
وإمهال الدراس�ة للمفكرين اإلسالميني التصاحليني يف
تركي�ا احلديثة ،والتي كان من املمك�ن أن تكون إضافة
مهمة للكتاب .وجتدر اإلش�ارة إىل أن الكاتبة ناقش�ت
ّ
غياب العمل الس�يايس من قبل املثقفني األتراك ،الذي
يب�دو خاطئًا ،والس�يام بالنظ�ر إىل حالة أرب�كان وداود
أوغل�و .على الرغ�م م�ن أن األول مل يكم�ل واليت�ه
جسد العقل السيايس
السياسية ً
رئيس�ا للوزراء ،إال أنه ّ
اإلسلامي بين عام�ي  1996و 1997ليس فقط عىل
املس�توى الوطن�ي ،ولك�ن ً
أيض�ا م�ن خلال املحافل
الدولية ،مثل منظمة املؤمتر اإلسلامي ،ومبادرات مثل
ال�دول الثامني�ة .أما بالنس�بة لداود أوغل�و ،فله العديد
م�ن اإلس�هامات األكاديمي�ة م�ن وجه�ة نظ�ر الفك�ر
اإلسالمي ،والتي ترمجت الح ًقا إىل مواقف ومبادرات
سياسية.
ثال ًث�ا ،إن قرار مقارنة املثقفني األتراك والعرب عىل
أس�اس االختالفات السياقية يبدو إشكالية إىل حد ما؛
حيث إن حتديد اإلطار السياقي يظهر بعض املشكالت
يف الدراس�ة .على عكس م�ا تدعيه الكاتب�ة ،واجه كل
م�ن الع�رب واألت�راك خط�ر التف�كك اإلقليم�ي من
قبل الدول الغربية (من خالل االس�تعامر والتقس�يم)؛
ومش�اعر اهلزيم�ة والدوني�ة أم�ام الغ�رب ،وإطلاق
عملي�ة التحدي�ث الصعب�ة والقمعي�ة من قب�ل اجليش
والنخ�ب الوطني�ة والعلامني�ة التي جاءت إىل الس�لطة
بفضل حتالفات مع القوى اإلسلامية وصياغة سياسة

خارجي�ة -تق�وم عىل حتالف�ات انتهازية حيوي�ة لتأمني
االستقالل الوطني.
كانت هناك جوانب رئيسة مشرتكة لسياق بناء األمة
العربي�ة والرتكي�ة يف بداي�ة القرن العرشي�ن ومنتصفه.
وردا عىل ذلك ،نرش املثقفون العرب واألتراك جمموعة
ًّ
واس�عة م�ن اآلراء ،ب�د ًءا م�ن التنص�ل م�ن التحديث
والعلمنة إىل التصالح.

كبير ا يف مجع أفكار س�تة
بذل�ت الكاتب�ة جه�دً ا ً

م�ن املثقفني األت�راك يف مقارن�ة مع ممن س�بقوهم،
وكذل�ك م�ع نظرائه�م يف ال�دول العربي�ة ،لك�ن
الكت�اب يفتق�ر إىل تطوي�ر البح�ث األكاديم�ي،

وال�ذي م�ن ش�أنه أن يضي�ف حتليًل�اً أكث�ر دقة إىل

األدبي�ات املوج�ودة.

••
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ً
�شرقا
تركيا تتجه
الإ�سالم والحداثة وال�سيا�سة الخارجية
�أيال غول
مراجعة :راجعته �أنيتا �سينجوبتا

أصبح�ت العالق�ة بين اإلسلام
موضوعا ش�ائ ًقا لعدد
والسياس�ة اخلارجية
ً
م�ن الدراس�ات يف الس�نوات األخيرة؛
حي�ث يس�عى العلماء لفه�م ال�دور الذي
يؤ ّديه اإلسلام السيايس يف حتديد السياسة
اخلارجية .ويف كثري من األحيان ،يقرتن هذا
املوض�وع بافرتاض أن اإلسلام ال يتوافق
بشكل أس�ايس مع احلداثة .تركيا ،ذات التاريخ املعقد
مع احلداثة واالنتقال من ماضيها العثامين ،التزال حالة
مثرية لالهتامم لدراس�ة العالقة الس�ببية بني بناء الدولة
القومية احلديثة ،واهلوية العلامنية والسياس�ة اخلارجية.
وق�د كان�ت إع�ادة اكتش�اف املصال�ح واالنتماءات
اإلقليمي�ة لرتكيا م�ن البلقان إىل مناط�ق غرب الصني
غائبة إىل حد كبري عن نقاش السياسة اخلارجية الرتكية
منذ تأسيس اجلمهورية .يف كتاهبا ،تركيا تواجه الرشق:
اإلسالم ،واحلداثة والسياسة اخلارجية ،حتلل آيال غول
بش�كل نقدي تفاعل تركيا م�ع احلداثة يف خضم حتوهلا
م�ن البنية العثامنية إىل الدول�ة القومية احلديثة من أجل
فهم السياس�ة اخلارجية الرتكية جت�اه جرياهنا الرشقيني
خروجا
بين األع�وام  1918و .1921وهذا يش�كل
ً
واضحا ومهماًّ عن الدراس�ات التي متيل لدراس�ة هذه
ً
الفرتة االنتقالية من حيث انخراط تركيا مع الغرب.
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ت�رى الكاتب�ة أن الفرتة من  1918إىل
مه�م ال م�ن حي�ث االنتقال
 1921أم�ر ّ
م�ن الدولة اإلمرباطوري�ة إىل دولة حديثة
فق�ط ،ولك�ن ً
أيضا بس�بب التق�ارب بني
أنق�رة وموس�كو ،وخف�ة ح�دة الع�داء
بين اإلمرباطوري�ة العثامني�ة والروس�ية
والتناف�س على جن�وب القوق�از .يف
الفصول النظرية الثالثة األوىلُ ،يس�تخدَ م هنج متعدد
التخصص�ات لفه�م العالقة بني حت�ول الدولة وصنع
السياس�ة اخلارجية يف سياق انخراط تركيا مع احلداثة
األوروبي�ة .وبدلاً من الرتكيز عىل السياس�ة الداخلية
مهمة يف السياسة
أو القيادة ،حتدد الفصول مخسة أبعاد ّ
اخلارجي�ة ،بام يف ذلك عنارص االس�تمرارية والتغيري،
وأث�ر اهلي�اكل يف اخت�اذ الق�رارات ،والعالق�ة املتبادلة
بين السياس�ة الداخلي�ة والسياس�ة اخلارجي�ة ،ودور
القائ�د الكاريزم�ي ،وتأثير السياس�ة اخلارجي�ة عىل
بن�اء اهلوي�ة الوطنية .و ُتفّس�رّ العالقة الس�ببية بني بناء
الدول�ة واالنتقال إىل احلداثة م�ن حيث وجود حداثة
بديل�ة يف س�ياق غير أورويب ،والذي يس�هم يف س�د
الفجوة بني صنع السياس�ة اخلارجي�ة وعلم االجتامع
التارخي�ي .ث�م متضي الكتاب�ة يف تس�ليط الض�وء عىل
كل من االس�تمرارية والتغيري يف السياس�ات العثامنية

واإلقليمية والرتكية .ويف الفص�ول األربعة التجريبية

اإلقليمية م�ن حيث العملي�ات التارخيية واالجتامعية

التي تس�اعد يف فهم مس�ار السياس�ة اخلارجي�ة وبناء

األخرية ،هناك حتليل مفصل عن السياسات الرتكية يف
جنوب القوقاز بني  1918وً .1921
أيضا َث ّمة تناول

ريا للمناقش�ات حول
األمة .يقدم الكتاب إس�ها ًما كب ً

والتقارب بني كامل ولينني بتحليل مفصل .وكان أول

تركيا عىل االس�تجابة لألحداث يف اجلوار.

لصعود احلرك�ة القومية الرتكية بقيادة مصطفى كامل،
اختبار رئيس للسياس�ة اخلارجي�ة القومية يف تركيا يف

أثناء فرض اهليمنة الس�وفييتية على أذربيجان ،عندما
واضح�ا أن القوميني األت�راك كانوا مصممني
أصبح
ً

على حتجي�م السياس�ات الس�وفيتية يف األناض�ول،

وأدرك�وا أمهية التعاون مع البلش�فيني من أجل األمن
اإلقليم�ي .كام تؤكد املؤلفة غ�ول أن التقارب الرتكي
دورا مهًّم�اًّ يف حتدي�د ح�دود مش�كلة
البلش�بفي أ ّدى ً

تركي�ا مع األرم�ن واهلوية السياس�ية .وت�رى الكاتبة

أن االس�تنتاجات العام�ة الت�ي توصل إليه�ا الكتاب
الب�د أن تك�ون مفي�دة يف حتليل العالقة بني السياس�ة

اخلارجي�ةوبن�اءالدول�ةيفال�دولاالنتقالي�ة.

السياس�ة اخلارجي�ة الرتكي�ة م�ن خلال حتلي�ل قدرة

ه�ذا الكت�اب هو واح�د من عدة جمل�دات حديثة

ح�ول السياس�ة اخلارجي�ة الرتكي�ة الت�ي جت�ادل ب�أن

مؤثرا
إقليمي�ا
تتوق�ع أن تصب�ح تركيا الع ًب�ا
وعاملي�ا ً
ًّ
ًّ

يع�ود بطريق�ة أو بأخرى ملوروثاهت�ا التارخيية .لبعض
الوق�ت ،كان هناك إعادة نظ�ر يف املوروثات التارخيية
واستنباط دروس للحارض واملستقبل .يف هذا السياق،

ف�إن التأري�خ الكمايل ،الذي نظ�ر إىل امل�ايض العثامين

باعتباره "دولة أخرى" ،يتم الطعن عليه .ويتضح هذا
االجتاه خاصة فيام يتعلق باملس�ائل األرمنية والكردية،
ً
وأيض�ا هن�اك موج�ة م�ن االهتمام الش�عبي بمعرفة
تاريخ الس�نوات األخيرة لإلمرباطورية والس�نوات

وعمو ًم�ا يق�ال إن املص�ادر الرئيس�ة للسياس�ة

األوىل للجمهوري�ة .كام أن هناك رغبة متزايدة إلعادة

التارخيي�ة لإلمرباطوري�ة العثامني�ة (ت�وازن الق�وى)؛

ودوليا ،ثب�ت أن التأخري يف عضوية االحتاد األورويب
ًّ

اخلارجي�ة التقليدي�ة للجمهورية الرتكي�ة هي التجربة

النظر يف املايض س�واء يف املص�ادر املحلية أم الدولية.

والث�ورة الكاملية والقومية وإنش�اء اجلمهورية نفس�ها
(ومن َث ّم االنعزالية)؛ والتوجه نحو الغرب يف سياسة

مفر
والفص�ل األرمن�ي م�ن امل�ايض العثماين أم�ر ال ّ
وحمليا ،فإن إعادة النظر ه�ذه ترتافق مع تصاعد
من�ه.
ًّ

األجنبية (متالزمة س�يفر) .هن�اك نوعان من املصادر

العلماين الوحدوي للدولة واألم�ة الرتكية ،وااللتزام

(األورب�ة) والتحدي�ث؛ والش�ك يف مصال�ح القوى
الفكري�ة األخ�رى هل�ذا املذه�ب التقليدي للسياس�ة

اخلارجية التي ظهرت يف الس�نوات الس�ابقة للحرب
العاملي�ة األوىل :النزع�ة القومي�ة الرتكي�ة والقومي�ة

الطوراني�ة .وباألخ�ذ يف احلس�بان ه�ذه العوام�ل،
يس�لط ه�ذا الكت�اب الضوء على بع�ض الرصاعات

احلديث ع�ن اهلوية الوطنية التي ش�ددت عىل الطابع

الق�وي بالتوجه نحو الغرب .جتم�ع الكاتبة غول بني
احلج�ج التارخيية والنظرية لتس�ليط الضوء عىل بعض

م�ن ه�ذه القضاي�ا من أج�ل فه�م أفض�ل للعالقات
اخلارجي�ة لرتكي�ا .وتس�تنتج أن التح�ول الرتكي كان
فريدً ا من نوعه ،وينبغي أال ينظر إليه عىل أنه نمط من
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أنامط ال�دول العربية التي كانت تابع�ة لإلمرباطورية

جدي�دً ا عن حت�ول الدول�ة الرتكية ،ويس�لط الضوء

يق�دّ م الكت�اب حتليًل�اً
متعم ًق�ا ع�ن الفترة
ّ
تارخيي�ا
االنتقالي�ة يف تاري�خ تركي�ا ،ويق�دّ م رس ًد ا
ًّ

املتخصصين يف ش�ؤون املنطق�ة ،ويف
للباحثين
ّ

العثامني�ة.

على أمهي�ة توج�ه تركي�ا رش ًق�ا .إن�ه إضاف�ة مفيدة
السياس�ة الدولية كذلك.

••
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