
 

 

 ال تفرتقان  الدميقراطية والعلمانية 

هدم  الكافر  الغرب  متكن  عندما  خالل  من  الواقع  تغيي  مكاهنمإب  أنه  ون الكثي   ظن  اخلالفة   دولة  من 
 ينادون  وأصبحوا.  العملية  هبذه   العلمانية  على  القضاء  مكاهنمإب  وأنه  اهب  خنراطاالو   احلالية  األنظمة  يف  الدخول

 ، غاية  وليست  وسيلة  هي  الدميقراطية   ألن  الدميقراطية  مع  لكن  العلمانية  ضد  هنمإ  للناس  يقولونو   ابلدميقراطية
 التخلص  استطاعو ا  هم  ال  ؛خيالية   الواقع  رضأ  على  هلا  حقيقة   ال  أفالطونية   نظرية  يف  والناس  أنفسهم  دخلواأو 

 اكانو   أن  وبعد  .تنقعاملس  يف  بقواو   ،العلمانية  على  القضاء  استطاعوا  هم  وال  العلمانية  الدميقراطية  مستنقع  من
 على  احلفاظ  هو  اهب  خنراطالوا  الدميقراطية  يةلمالع  استمرار  نأ  ونسوا  ها من   جزءا    أصبحوا  املشكلة   حبل  ينادون

 على  القضاء  ميكن  وال  الدميقراطية  على  احلفاظ  مع  العلمانية  على  القضاء  ميكن  فال  ،ذاهتا  حبد  العلمانية
 الفكرية  الناحية  من  املوضوع  يف  أغوص  ولن  ،ن آيتجز   ال  نآجز   كلتامهاف  ،العلمانية  على  احلفاظ  مع  الدميقراطية 

  مثال  عطاءإب  كتفيأس  مناإو   ...روسو  جاك  جانو   ،هوليوك  جورجو   ،جيفرسون  توماسو   ،لوك  جون  لاقو أب  يتآف
 : لكم احلكم بعدها تركأو  تركيا عن

 املصلحة  رابطة  ليست  لغربا  مع  تربطه  اليت  فالرابطة  ،مياناإل  حق  ابلعلماينة  يؤمن  كمال  مصطفى  كان
 هي  ما  لكن.  موته  بعد  تركيا  يف   العلمانية  يضمن  أن  يريد  كان  هذا  جل أل.  واملبدأ  الفكرة  رابطة  هي   بل  واملنفعة

 ال   جزئية  بقضاي   الناس  ويشغل  ، هاعن  األنظار  ويصرف  هايطبق   الذي  النظام  هو   وما  العلمانية  تضمن  اليت  اجلهة
السلطة و...  ابحلر   الشعب  كمال  مصطفى  وعد  ؟هلا  قيمة  السلطة  تداول  يتم  كيف  لكنية والرفاهية وتداول 

 الذي  ومن   ها حيمي  الذي  ن م    للخطر  العلمانية   تعرضت  حال   ويف  !تركيا؟  يف   الوحيد  احلاكم  احلزب  هو  وحزبه
 بريطانيا يف تركيا؟! نفوذ حيمي

 ةحبت  كمالية  يدةعق  هي  اجليش  عقيدة  صبحتأ  حىت  اجليش  يف   كامال  نفوذه  بوضع   كمال  مصطفى  بدأ
  أحزاب   لتأسيس  التشجيع  على   كمال   مصطفى   عمل فقد    النظام   انحية   من  أما .  كامال  اإلسالم  فيه  بوُغي  

 Terakkiperver Cumhuriyet)  احلزب اجلمهوي التقدمي الرتكي  يه  حماولة  أول  فكانت  ،سياسية
Fırkası)  من  أشهر  ستة  بعد  زباحل  أُغلق  لكن  م،1924  عام  يف  ابكي  قره  كاظم  يد  على  أسس  يذال  

فكانت   الثانية  احملاولة   أما   .سجن  وبعضهم  كمال   مصطفى  غتيال ا  حماولة  حبجة  أعضائه  بعض  وأُعدم  أتسيسه
الليربايل   اجلمهوري   فتحي  يد  على  احلزب  أتسس  حيث  (Serbest Cumhuriyet Fırka)احلزب 

التقى  كمال   مصطفى   من  بطلب  أوكيار   حزب  أتسيس  منه  وطلب  أوكيار  ي بفتح  يلوفا  إىل  زيرته  ثناء أ  الذي 
 وبقي  احلزب  أُغلق  بعدهاو   ،هفي  العلمان   للنظام  املعارضني  كل  جتمعا حىت    احلزب  أتسس  نإ  ما  لكن  ،سياسي

  زباحل  مندريس  عدانن  أسس  حيث  1946  عام  حىت  تركيا  يف   الوحيد   احلزب  هو   اجلمهوري   الشعب  حزب
 على  اجليش  واستوىل  وحزبه  مندريس  بعدانن  أطاح  عسكري  نقالباب  اجليش  قام  1960  عام  ويف  ،الدميقراطي
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  .تركيا  يف  الربيطان  والنفوذ  العلمانية  محاية  يه  اجليش  فمهمة  تركيا  يف  احلاكم  هو  اجليش  يبق  مل  لكن  ،احلكم
 1980  عام   ويف  ،اثنية  مرة  الدميقراطية  عمليةال  توعاد  سياسية  أحزاب  تأسيسل  السياسيني  اجليش  ادع  بعدهاو 

  أحزاب  تأسيسل  السياسيني  اجليش  ادع  وبعدها  احلكم  على  واستوىل  اثنية  مرة  نقالبيةا  ليةبعم  اجليش  قام
 .. .وهكذا اثنية مرة الدميقراطية العملية توعاد سياسية

 ذاته   حبد  هو  الدميقراطية  العملية  يف  خنراطاال  نأ  مثالك  الرتكية  اجلمهورية  اريخلت  ستعراضناا  خالل  من  نرى
 .شكال احلكم اليت حتمي العلمانيةأ من شكل يه اطيةالدميقر  نأو  ،علمانية

 جيب  الواقع  نأو   ،  لدميقراطيةا  بوجود  العلمانية   على  القضاء   ميكن  ال   هنأ  عصران  يف  سالميوناإل  دركأ  فهل
العمل  و   كليا    الواقع  هذا  نكارإ  سالمينياإل  على  جيب  نهأو   ،التفكي  مصدر  ال  التفكي  موضع   هو  يكون  نأ

 ؟! ه فيوا ينخرط نأدون  لتغييه
 ونسيت   اخلالفة  نسيتحىت    الدميقراطية  العملية  يف  سالمية اإل  اجلماعات  بعض  دخلت  نإ  ما  هنأ  يناأر   لقد
 عندهم   تظهر  حىت   مشكلة   حيلوا   نإ  فما.  العلمانية  نتجتهاأ  اليت  ابملشاكل  نشغلوا ا  ألهنم  العلمانية  على  القضاء
 وصوهلم  قبل  فكانوا.  السلطة  يف  البقاء  مههم  صبحأو   اهب  وانشغلوا  املشاكل  بدوران  داروا  وهكذا  !اثنية  مشكلة
 الريضية   ابلعمليات   حيسبون  اتريضي  ساتذة أ  صبحواأ  وصوهلم   وبعد   اإلسالم   ومحاة   اإلسالم   دعاة  للحكم

 !!يف السلطة بقيهمت يتالصوات األ
 ﴾ال ُمش رِِكيَ  ِمنَ   َأنَ  َوَما اّللَِ  َوُسب َحانَ  اتَ بَ َعِن  َوَمنِ  َأنَ  َبِصريَة   َعَلى اّللَِ  ِإَل  َأد ُعو َسبِيِلي َهِذهِ  ُقل  ﴿
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