
 معضلة دديقراطية الشرق األوسط، ىل اإلسالميون ىم احلل؟ رؤيتان من واشنطن
 

ىل الوالايت ادلتحدة متورطة يف حالة صراع مع القوى اإلسالمية ككل؟ أم فقط مع تلك اليت 
تستخدم وتؤيد العنف كوسيلة سياسية؟ ىل تؤيد الوالايت ادلتحدة وصول اإلسالميُت ممن ينبذون 

ريق أصوات الناخبُت؟ أم أن احلديث عن اإلسالميُت من واشنطن يعكس العنف للحكم عن ط
أسئلة ىامة . عالقة كراىية متبادلة تذىب جبذورىا إيل مبادئ متباينة ونكران لقيم وسلوكيات اآلخر

يستطلع تقرير واشنطن وجهيت نظر أمريكيتُت متناقضتُت تعربان عن ادلعضلة اليت تواجهها ليس 
دة، بل أيضا النظم العربية واجلماعات السياسية اليت تتخذ من اإلسالم مرجعية فقط الوالايت ادلتح

.  وحيدة ذلا
 

. ماال شك فيو أن الوالايت ادلتحدة أصبحت أكثر اىتماما ابالستماع لصوت اإلسالميُت ادلعتدلُت
دة عنها ونظرة قريبة علي ما دتوج بو مراكز األحباث األمريكية القريبة من اإلدارة، وكذلك البعي

ولقد سبق لوزيرة اخلارجية كونداليزا رايس أن اعتربت يف تصريح ذلا أن . يعكس مظاىر ىذا التوجو
الشيء الوحيد الذي "وصول اإلسالميُت إيل السلطة ىو احتمال غَت مرغوب فيو، غَت أهنا أضافت 

ث من أجل القيم ديكن للوالايت ادلتحدة أن تقوم بو، يف حال حتقق مثل ىذا السيناريو، ىو التحد
".  الغائبة، مثل التحرر واحلرية

 
فلنؤيد اإلسالميُت يف سعيهم للمشاركة السياسية  : الرأي األول

 
زميل الدراسات اخلارجية مبعهد ) Reuel Marc Gerechtيرى رؤول مارك جريتش 

أن ( وصاحب العديد من الدراسات حول اإلسالم السياسي www.aei.orgأمريكان إنًتبرايز 
ألوان قد حان لواشنطن لكي تتبٌت سياسة قبول األحزاب السياسية اإلسالمية كالعب شرعي ا

ويرى أن تلك األحزاب توفر بديال لألصولية العنيفة ادلمثلة . ومشارك ذو فاعلية يف البلدان العربية
فتاح وىف احلقيقة فان ادلذاىب الشيعية والسنية ادلعتدلة ىي امل. يف أيديولوجية أسامة بن الدن

وعلى الرغم من أنو ال جيب على أمريكا أن . الوحيد لعزل األصوليُت ادلتطرفُت وىزديتهم سياسيا
َ  على احلكومات العربية، حيث أهنم ما زالوا يبحثون فكرة السماح لألحزاب  تفرض اختيارًا

تقدمية اإلسالمية ابلدخول يف العملية السياسية، يرى جريتيش أن الليرباليُت وذوى ادلذاىب ال
ادلعروفة يف الغرب من عينة أمحد شليب العراقي، أو سعد الدين إبراىيم ادلصري، أو فريد الغادري 



ال يوفرون احلل يف القضاء على مذىب بن الدن ( مع اختالفهم كلية عن بعضهم البعض)السوري 
ة منعزل ومقصور ألهنم ضعفاء وغَت معروفُت شعبيًا، ومازال البديل من األفكار الليربايل. ادلتطرف

على فئات الدائرة الضيقة ادلثقفة، لذلك يري جريتش أن ادلساعدة األمريكية ادلباشرة ذلم تعد 
، مل يكن نشر الدديقراطية على قمة أجندة الوالايت (أيلول)سبتمرب  11قبل أحداث . جهداً ضائعاً 

 أن الطريق احلقيقي حنو ويري كثَت من األمريكيُت. ادلتحدة األمريكية فيما خيتص ابلشرق األوسط
. الدديقراطية يف ادلنطقة العربية ىو منهج الديكتاتورية التنويرية مثل اليت هنجها كمال أاتتورك يف تركيا

أن غياب الدديقراطية يف الدول ( أيلول)سبتمرب  11وتغَتت تلك الرؤية األمريكية بعدما أثبتت 
ت ادلتحدة الداخلي، وعلى مصاحلها ادلباشرة يف العربية أصبح ديثل خطرا حقيقيا علي أمن الوالاي

وسهل ظهور وجناح ظاىرة أسامة بن الدن الناجتة عن تزاوج احلكم الفردي . الشرق األوسط
ويري أنصار ىذا ادلبدأ أن انتشار الدديقراطية احلقيقية . الديكتاتوري مع أيديولوجية أصولية متطرفة
غيان والتطرف اإلسالمي، كذلك لن تستطيع الدديقراطية ادلؤثرة يستطيع أن يكسر الروابط بُت الط

.  أن تبسط جذورىا يف ادلنطقة إال إذا شارك اإلسالميون ادلعتدلون يف العملية الدديقراطية
 

من انحية أخري، ساعد ما نتج عن اخلربة الشيعية يف العراق يف زايدة اإلديان إبمكانية مشاركة 
وعلي العكس من أية هللا اخلميٍت لعب آية هللا على حسُت . ةاإلسالميُت يف العملية الدديقراطي

والذي أبعد رجال ( مشاركة رجال الدين يف احلكم)السيستاين دورا كبَتا واجيابيا يف مواجهو مبدأ
وعلى الرغم من أن السيستاين والعديد من رجال . الدين عن القيام بدور سياسي بصورة مباشرة

رض مع الفلسفات الغربية، ابإلضافة إيل كوهنم من مناىضي السياسات الدين الشيعة ذلم أفكار تتعا
ولذلك جيب على ادلسئولُت األمريكيُت أن يتعرفوا على . ، فأهنم يدعمون الدديقراطية أيضااألمريكية

ادلنافع الكبَتة الناجتة من العمل مع ىؤالء اإلسالميُت الشيعة ادلعتدلُت من أجل إرساء قواعد 
راق مع الدديقراطية يف بقية أرجاء العراق، مما قد يؤدي إىل دعم نفس اجلهود يف التعامل خارج الع

وجيب أدراك أن يف حالة صعود اإلسالميُت ادلعتدلُت للسلطة واستطاعتهم أن جيدوا . السنة ادلعتدلُت
حلواًل للمشاكل اليومية اليت يتعرض ذلا مواطنو شعوهبم، سيساعد ذلك على آتكل بريق الشعار 

ىذا النجاح  ويري جريتش أن مثل. لكل شيء" اإلسالم ىو احلل"الذي ينادي بو ادلتطرفون أبن 
سوف يقلل من االنبهار ابألصوليُت من ادلذىب السٍت ادلتطرف، وأن ىذه السياسة ىي األسلوب 

.  العملي األفضـل للقضـاء على مـذىب بن الدن والبد من اعًتاف احلكومة األمريكية بذلك
 

ال جيب السماح لإلسالميُت ابدلشاركة اآلن  : الرأي الثاين



 
ادلدير التنفيذي دلعهد واشنطن لدراسات الشرق ) Robert Satloffيرى روبرت ساتلوف 

على العكس من الرأي األول، أن ) www.washingtoninstitute.orgاألدىن 
وديثل ىذا . ىدف اإلسالميُت ينحصر يف تنظم اجملتمع وخلق حكومة على أساس الشريعة اإلسالمية

لذلك يرى ساتلوف أن سياسية . حتدة اليوماذلدف أكرب وأخطر هتداي أيديولوجيا علي الوالايت امل
الوالايت ادلتحدة جيب أن تعمل علي القضاء علي اإلسالميُت، وذلك عن طريق مساندة حتالف 

.  جيمع غَت اإلسالميُت و ادلناىضُت لإلسالميُت
 

د ويرى ساتلوف أن رؤية العديد من ادلراقبُت اليت تتمثل يف أن نبذ العنف ىو ادلعيار الوحيد لتحدي
وعليو فإذا كانت اجلماعة ضد العنف فأهنا )شرعية اجلماعات اإلسالمية يف ممارسة العمل السياسي 

وبينما تعد ىذة . وإذا تبنت العنف فقد رسبت يف االختبار غَت كافية( تكون قد جنحت يف االختبار
ون العنف ويعترب ساتلوف أن اإلسالميُت يستخدم. القاعدة قاعدة أساسية إال إهنا ليست كافية

كوسيلة تكتيكية وليست اسًتاتيجية شاملة، فقد ختلت اجلماعات اإلسالمية عن العنف بعدما مت 
عليو يؤكد ساتلوف عدم وجود سبب يدعو . الضغط عليها وبعد سلبت كافة البدائل أخرى

إال وسيلة لالعتقاد أن التزام اإلسالميُت ادلعتدلُت حنو ادلشاركة السلمية يف احلياة السياسية ما ىو 
.  تكتيكية مؤقتة فقط

 
فكرة أن اإلسالميُت ادلعتدلُت ىم احلل للتخفيف من حدة اإلسالميُت األصوليُت ىو رلرد زلض 

افًتاض، وعلى الرغم من ضرورة مدح السيستاين لتحفظو فيما يتعلق ابلرىان على رجال الدين بدال 
وابلطبع فان ىناك أمثلة ... ال يبدو بعيدا  من الليرباليُت الدديقراطيُت، فان احتمال الرىان عليهم

على اعتدال اإلسالميُت عندما يكونون يف السلطة، وحيدث ذلك يف بالد ذلا إطار للحكم القومي 
متفق علية ووجود رادع قوي إذا مت احلياد عن اخلط الدديقراطي ادلتفق عليو كما احلال ادلتمثل يف 

.  ادللك يف األردن أو اجليش يف تركيا
يضيف ساتلوف علي ضرورة إعالء معايَت قبول ادلشاركة يف السياسة االنتخابية أكثر من وقف و

وجيب أن ختضع األحزاب اإلسالمية إىل نوعُت من االختبارات حىت تستطيع البدء يف حوار . العنف
ال أوال الوقت، لقد كانت تركيا دديقراطية دلدة ذتان سنوات، وما ز. سياسي مع الوالايت ادلتحدة

اجليش ىو السلطة ادلركزية الرئيسية، واالختبار اآلخر خيتص بتقييم ادلنظور الكامل لسياسات 
فعلى سبيل ادلثال، إذا ما ألغت محاس . اجلماعة الناشطة وليس فقط التخلي الشفهي عن العنف



كل مفردات العنف من الالئحة اخلاصة هبا، ولكنها احتفظت بعناصر تدعو إىل كراىية األخر 
التعصب القائم على اإلديان ذو الطبيعة ادلؤمراتية والعداء للسامية، فلن يكون ذلك كافيا و

. للحصول على الدعم األمريكي، البد أن تظهر محاس ابلفعل وادلمارسات أن أىدافها قد تغَتت
وعلى الرغم من أن الوالايت ادلتحدة ليس ذلا دخل يف مسألة السماح لإلسالميُت ابدلشاركة يف 

اية السياسية يف دوذلم، فإنو جيب على واشنطن التقليل من االحتكاك بتلك اجلماعات قدر احل
وإذا ما استثمرت الوالايت ادلتحدة ماذلا ووزهنا السياسي . اإلمكان ويفضل عدم االحتكاك مطلقا

يف ادلكان اخلطأ، فان ليست تساعد أعدائها فقط بل تقلل أيضا من قيمة حلفائها الطبيعيُت من 
.  اإلصالحيُت والدديقراطيُت احملليُت

ال تستطيع واشنطن أن تسلك طريقُت يف آن واحد، فالوالايت ادلتحدة ال تستطيع أن تساعد 
ًَ من ذلك، تستطيع أن تؤيد األفراد  اإلصالحيُت واإلسالميُت يف وقت واحد، ولكنها بدال 

.  قوق األقليات والتسامحوادلؤسسات اليت تشارك يف القيم العادلية مثل سلطة القانون وح
 
 

:  ادلصدر 
 موقع تقرير واشنطن


