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االسالم السياسي تشكيل العامل االسالمي.  ويسمى  ، يعيدظهور له يف مصربعد مضي قرابة القرن من أول 

ال إتصبح حرة وعظيمة  تعين هذه االيدلوجية النشطة أن أمة املليار مسلم القوية لنو  ابإلسالموية،أيضا 

 احلال يف ي أن يعيش املسلمني حتت حكم والية تطبق الشريعة أو القانون االسالمي كما كان. أ ابلتقوى

ذين يرفضون تطبيق الشريعة ابلرفض طويال من قبل املسلمني القوبل اإلسالميون .  معظم التاريخ االسالمي

 -ابلرفق اترة ابلعنف واترة  - هذه املصادمات أشعلتن غري املسلمني الذين حياولون ابملسلمني رفضها. مو 
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مث  2011لربيع العريب وا 2001وهجمات القاعدة  1979يف ايران و  1952الثورات يف كل من مصر

 ."داعشـ"صعود مجاعات االسالم الراديكايل كما يف تنظيم الدولة املزعوم و املعروف ب

بل هو خالف عميق بني املسلمني حول الدرجة اليت  ، ليس االسالم كدين هو ما يولد الشقاق

يسوا ل -و غريهم ينياسالم –بية املسلمني مؤسسات اجملتمع. أغلالقوانني و جيب أن يشكل االسالم فيها 

. لقد  قد فرقهم صاحلهو ال املستمر بينهم حول أي نظام جمتمعلكن التنافس  ، ابلطبع جهاديني وال ثوريني

 خر.تعصية من املشاكل يفاقم بعضها اآلخلق عداوات شرسة تقاوم أي مقاربة. واحملصلة هي عقدة مس

الصراع لكن حىت االن مل تفلح هذه  وصناع القرار يف الغرب طويال لفهم طبيعة جاهد املثقفون

على الرغم من أن خرباء يف الفقه االسالمي والدين والتاريخ قدموا دراسات ثرية حول  . اجلهود كثريا

 ن االسالموية ليستأهو حالة فريدة من نوعها. والذي يتناسونه  تبارهاالعم مييلون أهن إال ،االسالموية

واليت جيب  ، احلياة العامةو خطة لتنظيم أوجيا يدلأهنا أما يعين  . أيًضا ولكنها مذهبية ، فقط اسالمية

قدر ما وَلد من املذاهب بخرى. ال يوجد جزء من العامل اخضاعها للتحليل كغريها من االيديولوجيات األ

من املفيد العودة لتاريخ اخلاص  ،فهم واضح للشرق االوسط املعاصر وللمساعدة يف ،فعل الغرب نفسه

 يف صراع األيديولوجيات. ابلغرب 

عام مضت  450قبل  وروابأالشمال الغريب من شبها ال يصدق أجزاء من عامل االسالم اليوم يشبه   

اندلعت موجة من انتفاضة دينية عرب مناطق واسعة  ،كما هو احلال اليوماثناء ما يسمى ابحلروب الدينية.  

  واجهت ،1560فقط يف ستينات القرن السادس عشر امليالدية  .املزيد موهتدد بتحطي دوال عدة شعلتأ

ومل  .لكالفينيةابتدعى  الفرع اجلديد من الربوتستانتية أنصارثورات قادها  كال من فرنسا وهولندا واسكتلندا
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وائل العصر أو التاسع عشر. الكالفينية أما هي يف القرن الواحد والعشرين أسقفية ك تكن كالفينيتهم مشيخية

هو أيدولوجية سياسية بقدر ما  ،خرآو أي مذهب مسيحي أاللوثرية  وأهي الكاثوليكية  ديث كمااحل

اقتصادي من  -ورواب بصدد صياغة قانون اجتماعيأ. ظهرت هذه احلركة يف وقت كانت مذهب عقائدي

. كان تبين هذه  النظامهنا معارضة هلذا أسها على الكالفينية نف قدمتف،  قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

 ضا.ة أيت احلروب الدينية حرواب سياسيلطاملا كان , األيديولوجيا التزاما سياسيا بقدر ما كان التزاما دينيا

الدولة.  ن تتبىنأب عاما حول أي شكل من املسيحية جي 150جاءت الثورات وسط صراع استمر 

واندلعت ، املعارضة بوحشية مت قمع ،حون للنفوذاأليديولوجيون يطم كانبينما   مألوف.واليوم للقصة وجه 

. أدى هذا االضطراب ابلنهاية خارجية ملصلحة االحزاب املتنافسةوتدخلت قوى  ،التوايل اجملازر الدينية على

مركز االمرباطورية الرومانية املقدسة آن ذاك.  ،واليت قتلت ربع سكان املانيا ،اىل حرب الثالثني عاما البائسة

بني امللكية والدستورية يف القرن الثامن عشر وبني الشيوعية  تبعتها معركتني فكريتني ،انتهاء هذه االزمةبعد 

  والليربالية يف القرن العشرين.

واليت كانت فيها دول أورواب منقسمة  -الطويل هذه الفرتات الثالث من الصراع األيديولوجيتقدم   

دروسا هامة يف احلاضر. على مستوى بعيد أظهر اتريخ الغرب أن أزمة  -فضل لتنظيم اجملتمعل النظام األحيا

 ي طريقة مباشرة. حلها أبا أنه ليس وارد خطورهتا، كماالشرعية احلالية يف الشرق االوسط ليست سابقة يف 

قوة جديدة من  -مثل كثري من األيديولوجيات الصاعدة يف املاضي -ياالسالم السياساجتذب 

ن هذا النوع من التنافس أىل إضف أوهو حمكوم ابلبقاء. ساعد على تذكيته قليمي الذي الصراع اإل

تتطور  حيتدم حىتبل  األكرب،يديولوجي الدائر يف الشرق االوسط ال ينتهي غالبا على طريقة الرابح األ
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النظام يف  تشكيل أعادتتورطت جهات خارجية و  إذافقط  حيدث هذااملذاهب املتنافسة أو تتقارب. 

ن أقل تظهر لكنها على األو  ، تحدايت الشرق االوسط اليوملاملنطقة. هذه الدروس ال تقدم حال سحراي 

ابستطاعة القادة والدول أن خيطوا خطوة ابجتاه حتجيم العنف  هأنو  ،هامشاكل املنطقة ليست فريدة من نوع

 وخلق ظروف أكثر موائمة لالزدهار البشري.

 

 األوسطىل هوبز يف الشرق إ وروابمن كالفني يف أ

م السياسي ظاهرة لكنه يتشابه". على الرغم من أن صعود االسال ،نفسهجرت املقولة "التاريخ ال يعيد  كما

  ىبد مامن اتريخ الغرب.  أجزاءزمات اليت فجرها حتاكي ن الطريق الذي سلكه واألأال إ ، فريدة من نوعها

حتول اىل صراع معقد. والسؤال  اإلسالمي،كتنافس بسيط بني االسالم السياسي والعلمانية يف العامل 

. يصر وى القانونحمت يف اجملتمع؟ وكانت شرارة البدء عن مصدر و السيادة االساسي هو ما هي أو ملن تكون

من الوحي املباشر : املقدس لإلسالم  ن تستمد من النصأهنا جيب أما يعين  ,ا الشريعة أهناالسالميون على 

أن القانون جيب أن يستمد من  العلمانيونبينما يرى قوال الرسول )احلديث(.أهللا حملمد واليت متثل القران مع 

نه ليس من االسالم أما العلمانيون املعتدلون فريون . أ جربة االنسانية وليس من االسالمالعقل البشري والت

 . وحده تستمد القوانني

 العلمانيةَ  من النخب املسلمة   ورويب. تبنت كثرياأل ستعماراالمع ط ءت العلمانية للشرق االوسجا

واليت تعترب  ،وروبية قد تفوقت على االمرباطورية العثمانية وأذلتها ن الدول املتقدمة األبعد االستقالل فقط أل

ميني ن االسالأهنا االسالموية .على إو النظام االسالمي السائد. لكن العلمانية قوبلت ابلرفض: أهي اخلالفة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 Copyright 2017© حكمة  5 

 

   ،)الدين الذي جاء به الرسول (  مبل هي ببساطة االسال ،ست مبذهب ا ليأهنيقدمون أيديولوجيتهم على 

قناعة لدى االسالميني  تحداثة. يف الربع الثاين من القرن العشرين من ثرأكصول ألطريقة معتقداهتم و 

 وبدأوا بتنظيم حركات مقاومة. ،م تقي حتت حكم نظام علماينكمسل  نه من الصعب العيشأاالوائل 

ىل دولة إىل العودة إبدأوا  دعوات ا و أصبح االسالميون اكثر تطرف ،ين يف مخسينيات القرن العشر 

حداث اهلامة يف العقود التالية كهزمية لكن األ ،لعلمانيني حىت الستينات تطبق الشريعة. كانت اليد العليا ل

ابإلضافة اىل حرب اخلليج  1979والثورة االسالمية يف ايران  1967مصر العلمانية  ضد اسرائيل عام 

االسالم السياسي .على  سالم السياسي. من انحية اذن انتصرقد حولت الزخم لصاحل اإل 1990-1991

د املسلمني ن متوسط عدأال إو اسالميني بشكل صرف , أسلمني املعاصرين ليسوا علمانيني ن املأالرغم من 

 2013ألحباث استطالعا للرأي عام جرى مركز بيو لأ.  االسالمينييرجح  فريقياأمشال  و طيف الشرق االوس

ملون أن تكون راضي الفلسطينية  أياأل املغرب و االردن و العراق و ن الغالبية العظمى يف مصر وأظهر أ

و  ليبياو  مصر – مخس دول يف املنطقة نه يفأظهر استطالع جالوب أ 2012لشريعة قانوان للبالد. ويف ا

النساء والرجال يفضلون تطبيق الشريعة بنفس القدر. على الرغم من وجود _ تونس واليمن   وسوراي

 احلياة العامة ودور رجال الدين يف حول دور الدين يف –انقسامات داخلية متواصلة  يف البيت االسالموي 

  حىت القادة العلمانيني اليوم يتبنون بعض عناصر االسالم السياسي . فمثالً   –الدولة 

ابلرغم من هذه النجاحات مازال االسالم السياسي يواجه حتدايت حول قدرته على البقاء.  و   

صار اخلرباء يعترب خارج خطى احلداثة . أما حديثا ف املراقبون اخلارجيون قد جتاهلوه مبكرا حيث انه كفكرة 
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مثل ارهاب االنتحار وقطع الرؤوس املمارس  - املتنامي يف الشرق االوسط ن العنفأبيطمئنون بعضهم بعضا 

 هنا عالمات على حتركات ايئسة يف رمقها االخري.أ -من قبل اجلماعات اجلهادية كداعش 

 رس جوهري للشرق االوسطد األيديولوجي من شأنه أن يقدم أي إن كان لتاريخ أورواب يف الصراعو   

االستهانة  خ أورواب يف احلروب الدينية يوضح ملاذااترين إ .ةهينوا ابالسالمويأن ال تست :يتفهو كاآل

بدا أن  ، يف مراحل كثرية خالل تلك احلروب للغاية. اً خطري  اً أمر  لوجيات اليت عفا عليها الزمن يعدابأليديو 

بينما كان التنافس بني الربوتستانتية  والكاثوليكية  يلقي بظالله على  ،نطق والتقدم ترسم حدا للعداوات امل

عندما أقر الوالة األملان حق تقرير املصري الديين  1555مشلت عام  -السكان واالقتصاد . يف مراحل عدة 

جلمهورية الربوتستانتية اهلولندية وعندما ضمنت ا ،الفرنسية  احلروب الدينيةانتهت عندما  1590ويف 

املستشارون و  النبالء و راء وماأل أأن االزمة قد انتهت . بدبدا وك –استقالهلا عن مملكة اسبانيا الكاثوليكية 

معها آماال أبورواب  حاملةً  اً .جمدد ت العقلية السياسية النفعية تسودأو بد .يرعاايهم يستقرون إىل سالم فعل

 الدول مبصاحلها املادية وليست املذهبية.  فيها جديدة تعتين

اليت تغذي هذا العنف مل ذلك ألن أزمة الشرعية و  ،تنتهي بعد من العنف األيديولوجي أورواب مل لكن  

و ما داموا على . السياسي حيتاج إىل احتاد مذهيب ضل كثري من األوروبيني مؤمنني أن االستقرار  حتل بعد.

وهذا ما حصل ابلضبط  . متعارضة ةد استقطاهبم اىل مجاعات راديكاليانت أدىن شرارة تعيك  ،اعتقادهم هذا 

ىل أن فصل  إ. 1618يف حرب الثالثني عاما سنة أبورواب  بوهيميا يف ثورة الربوتستانتيةعندما زجت ال

 .املتدينون سلطتهم احلارقة مائيونالدوغ دَ عندها فقَ  ن.االسئلة السياسية عن تلك الدينية هناية القر األوروبيون 
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خالل التنافس العاملي بني  ،حدثت يف فرتة حديثة نسبيا آخر من االستهانة ابأليديولوجياتنوع 

اقنعت متاعب الكساد العظيم كثريا من القادة املثقفني  1913عام  والليربالية   يف القرن العشرين.الشيوعية 

لفرتة وجيزة بدت الدول املركزية ذات األنظمة  لية قد جتاوزها الزمن.ية الليربايف الغرب بفكرة ان الدميقراط

رين دى ببعض املفكمما ح ،االقتصادية واالجتماعية اجلديدة القسرية أكثر تسلحا للتعامل مع التحدايت 

حتت حكم جوزيف ستالني   .السوفييت وعرب عن اعجابه صراحة القليل منهم زار االحتاد .لتبين الشيوعية

الصناعة تسري على قدم وساق ومل يلجأ العمال لإلضراب أبدا .هذا الشعور نرصده يف مجلة الصحفي  كانت

 ،" يقصد الشيوعية وأراها  فكرة انجحة ،ا قال " لقد اطلعت على املستقبل االمريكي لينكون ستيفينز عندم

  انتعشت الدميقراطية الليربالية وانتصرت. ابلنهاية طبعا

ن االسالموية ابلضرورة سوف تنتصر يف الشرق االوسط لكن حىت االذكياء من أ ليست الفكرة هنا 

 الناس يستخفون جبدوى االنظمة السياسية البديلة. والنتائج ابلفعل مؤملة أحياان ..

التاريخ  ،ني للتنظيم قد استخفوا به كثرياسر من أسرار بقاء االسالم السياسي طويال أن غري املنتم  

مع الدميوقراطية الليربالية  ذا توافر هلا دول ترعاها. كما حدثإأن حياة أي أيديولوجية قد متتد  اخيربان أيض

اال أن االسالموية  ،عيدا عن كوهنا احنرفت عن مسارها كما حيدث اليوم مع اإلسالموية. و ب  و 1930عام

 قد تتنفس الصعداء.
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 ه اإلل ابسم

األيديولوجيات املتنافسة يف القدم ليس على نسق واحد . رغم اشرتاك إن االسالم السياسي كغريه من  

ال اهنم على مشارب عدة : السنة والشيعة ,املتطرفون واملعتدلون, القوميون إالسالميني يف تفانيهم للشريعة , ا

ها احتواء والعامليون. هذا النوع من التباين أدى ملناظرة يف الغرب : هل جيب على الوالايت املتحدة وحلفاؤ 

؟ الذين يقولون ال  االسالميني الواقعيني املعتدلني يف املناطق اليت تنافس  فيها أمريكا حركات اكثر تطرفا

السياسي على يتصورون ان االسالموية حركة موحدة بكرهها للغرب. والذين يقولون نعم يصورون االسالم 

عارضون أليديولوجية ما غالبا ما حياولون توظيف . فامل ااجلدل ليس ابجلديد أبدهذا  .انه منقسم من الداخل

عرب التاريخ يف الغرب , حاولت القوى اخلارجية ابستمرار استخدام  . االنشقاقات األيدولوجية لصاحلهم

 تكتيكات من قبيل فرق تسد  وقد أعطت نتائج متضاربة  ,  وأحياان  تنتهي هذه اجلهود بنتائج عكسية.                

وروبية طويل اىل تشرذم األيديولوجيات األودا على احلروب الدينية مرة أخرى , أدى الصراع الع       

تية مبا يعرف ابللوثرية مث املهيمنة فبقيت بعض النسخ املتطورة منها لتحارب النسخ األصلية .بدأت الربوتستان

إىل مذهب جتديد العماد  و, يف سويسرا zwinglianism)   ( الزوينكالنية إىل تطورتا م سرعان

(Anabaptism) قبل أن تزدهر النسخة الكالفينية يف فرنسا واالجنيليكان يف اجنلرتا. كان  هذا يف أملانيا

النفوذ وهم أسوء عدو لبعضهما البعض من أي جمموعة   علىا غالب يتنافسون الكالفينيون و اللوثريون

 تبكل جد على تعزيز هذه االنقساماالكاثوليكية  . لقد عملت ساللة هاسبورغ احلاكمة كاثوليكية أخرى

حىت منعهم من تشكيل جبهة موحدة مع  وأضعاف الكالفنيني إهاية فشلت هذه االسرتاتيجية  يف لكنها ابلن

 اللوثريني يف حرب الثالثني عام.
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ابلتايل  و, جل التأكد أي من املؤدجلني مياال ضد الراديكالية أحيلة القوى اخلارجية هذه هي من  إن     

يف  ذلت جهود  ب  الثانية,  ةبعد احلرب العامليفلك بكل جناح. مكن عمل ذمن امل , معرفة كيف يكون متكينهم

ديد أي من بدى الرئيس االمريكي هاري ترومان براعة يف حتأ .وروابأيل احلد من النفوذ السوفيييت يف سب

ن الشيوعيني إىل إايت املتحدة. وخلص تصبح حليفة للوال نأ ورواب ممكنأاالحزاب اليسارية غرب 

واالشرتاكيني يف ايطاليا متجانسني . وهم متحدون يف دعم السوفييت ومعارضة خطة مارشال اليت تدعهما 

املسيحيني الدميقراطيني وساعدهم يف الفوز ابالنتخاابت احلامسة عام  ترومان ابملقابلدعم والايت املتحدة. ال

ف ترومان ابالشرتاكيني املناهضني للشيوعية وأبرم اتفاقا معهم أبن يسمح اعرت  فرنسا,بينما يف . 1948

 ن كان شريكا مشاكساَ.إ لفرنسا أن تكون شريكا حقيقيا للوالايت املتحدة و

ذا امتدت إ, هي مسة الزمة ملشكلة الشرعية  هذه التدخالت السرية والعلنية من قبل قوى خارجية     

االسالموية هو السباق االخري والذي اقحمت فيه جمموعة من  بني العلمانية و . وهذه الصدام لفرتات طويلة

كان ذلك العمل من حتت الطاولة أم   خرى سواءاَ أاعلة نفسها يف شؤون داخلية لدول االطراف اخلارجية الف

 ابلتدخل العسكري.

فغانستان أانتقد البعض كثريا من هذه التدخالت اخلارجية. وجادل النقاد حول احلمالت االمريكية على      

نه واقعيا  يعد  ألو من احلنكة السياسية. اال خت والعراق مث مؤخرا ليبيا أبهنا متثل محالت صليبية غري عقالنية و

ليست التدخالت اخلارجية  و .ا مرا طبيعيتغيريه أ وأنظام  تالقوى العظمى للقوة من أجل تثبي استخدام

و بعيدة ميكن جتنبها  يف الصراعات األيدولوجية بل هي جزء ال يتجزأ منها. هناك اكثر من أضافة محقاء إ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 Copyright 2017© حكمة  10 

 

حدثت اثناء أزمات الشرعية عمت  ائة عام املاضية غالبيتها العظمىمائتني تدخل جرى خالل اخلمس م

 وم.مناطق كاليت تضرب الشرق االوسط الي

إن االنقسامات العميقة نتيجة هذا النوع من الصراعات تفسر ملاذا التدخل هو أمر شائع ! غالبا ما     

ن الناس يصبحون أكثر والءَا لألجنيب ألدرجة  . يعمق الصراع األيديولوجي االنشقاق االجتماعي بشدة

ذه اإلعرتاكات ابلبالد والعباد  اىل جتنح ه معهم . نم من بين جلدهتم اللذين ال يتفقو مبادئه الذي يشاركهم

.   العداوات والصداقات مع ممثلني خارجيني خاصة من ذوي النفوذ ليمنحوهم ومعارضيهم اليد العليا

 ابملقابل يرى املمثلون اخلارجيون فيما جيري فرصا لتكوين صداقات جديدة أو منع ظهور أعداء جدد. 

أحياان  .ماديةيكفي أن تكون املصلحة  ،الصراعمصاحل دينية يف حتتاج القوى املتدخلة أن يكون هلا  ال    

على سبيل املثال، خالل ثورات الربيع جتتمع احلساابت األيدولوجية مع املادية ليحدث تدخال. أخرى , 

، أرسلت اململكة العربية السعودية ذات الغالبية السنية قوات اىل البحرين لوقف التمرد 2011العريب يف عام 

بعدها بقليل . فوذ ايران ذات الغالبية الشيعيةن و واء االمرين متدد االسالم الشيعيالشيعي وابلتايل احت

تدخلت ايران يف سوراي لدعم نظام االسد ضد املتمردين السنة واللذين حيتمل أن يتحالفوا مع السعودية فيما 

سوف تشهد ابزدايد دوال متهورة  لو انتصروا. تطورات كهذه صعدت املخاوف أبن منطقة الشرق االوسط

فيما لو مثال حازت ايران  راقبني قلقنيمنطلقة من أيديولوجيات عازمة على تغيري النظام االقليمي . بعض امل

 و حىت حترض على هناية العامل.أ زعزعة التوازن يف الشرق االوسط على اسلحة نووية أهنا لرمبا تستعملها يف

من املمكن أن تكون الدولة  أنهلكنه يظهر لنا  ،املخاوفبسطا عن مثل هذه ال يقدم التاريخ حكما م     

كالتغيري إيديولوجية.   رمبا كانت للنظام الذي حيكمه قادة مؤدجلون غاايت   .معاعقالنية وأيديولوجية يف آن 
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ما ال عند. كاالنسحاب مث . ولتحقيق هذه الغاايت رمبا وظفت طرقا عقالنية التعسفي لنظام االقليمي

لكنها أحياان تتصرف بطريقة تناقض منطق املصاحل واملفاسد يف أعراف اجلغرافية جدا . يصبح العدوان مكلفا 

 السياسية.. 

إمارة أملانية رائدة تعرف ابلبالطينية خالل احلروب الدينية  تصرفت ميثل هذه احلالتني: حكام تلك       

إلهناء اهليمنة الكاثوليكية يف االمرباطورية الرومانية املقدسة وكافة املقاطعة كانوا حماربني كالفينيني ممن جاهدوا 

قاموا إبرسال قوات  اورواب . وقد حاولوا مرارا وتكرارا سن حتالفات مع الربوتستانت ضد القوة الكاثوليكية  ,

طريقة للكالفينيني بفرنسا وهولندا لدعمهم  يف معظم القرن السادس عشر. اشتملت حساابهتم بت عدة مرا

فقد انسحبوا عندما واجهوا مقاومة كافية من قبل هاسبورغ  ،خليط من األيدولوجية والعقالنية ما على 

لكن الكالفينيني انشقوا بعد ذلك يف بوهيميا )من  عدم اكرتاث من قبل االتباع الربوتستانتيني . العظمى و

أن  فريدريك اخلامس ملواجهة هاسبورغ و طالبالرعااي االمرباطورية حيكمها الكاثوليك( مث استدعوا احلاكم 

فسه ابلرغم من املخاطرة لن ياوادعى تبعية بوهيم,  1619قبل فريدريك بذلك عام  .ليهمينصب ملكا ع

ن أكثر االوروبيني الربوتستانت رفضوا دعمه علنا .ابلطبع سحقت أحقيقة  و, دة فعل هاسبورغمن ر  احلقيقية

قمع الربوتستانتية هناك .وكانت تلك التحركات ما أشعل  و طتدمري البالذهبوا ل هاسبورغ جيش فريدريك  و

 فتيل حرب الثالثني عاما.
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   البقاء لألقوى

مثل كثري من الصراعات الفكرية املمتدة زمنا ونطاقا ذلك التنافس بني االسالموية والعلمانية سينتهي         

للدميوقراطية يف الشرق االوسط؟ كالمها سؤاالن  مىت سيحدث هذا وماهي االمكانيات املتوفرة. يوما ما 

 مطروحان.

ر حاسم من ن أزمة الشرعية عادة ما حتل نفسها بواحدة من ثالث طرق: انتصاأيظهر اتريخ الغرب 

طراف املتنازعة فوق الصراع أو ظهور نظام هجني جيمع بني املذاهب املتنافسة جانب واحد أو تسامي األ

اليوم االنتصار احلاسم الجتاه واحد يبدو غري وارد , اذا علمنا ان االسالموية بعيدة وهو ما يبدو مستحيال ..و 

الشيعة -عن التجانس , فانتصار التيار االسالمي لن حيسم مسألة أي تيار من االسالموية سيهيمن ) السنة

 خران يبدوان واردان. اجلمهوري( لكن االحتماالن اآل -كياملتطرف ام املل -ام الوسطي 

على الرغم أنه من الصعب رمبا أن نتخيل الشرق االوسط متجاوزا ألزمة الشرعية احلالية, اال أن واحدة        

من أزمات الغرب يف املاضي انتهت هبذه الطريقة. أورواب العصور الوسطى  يف هناية املطاف قد تغلبت على 

أمر ال  فات األيدولوجية العتيقة  إىلنظمة اليت صريت االختالا الدينية إبجياد نوع جديد من األصراعاهت

لكنهم توقفوا عن التفكري بطريقة احملصلة  ملعتقداهتم,خملصون  والربوتستانتك الكاثولي ضرورة له. بقي

وشيئا فشيئا تبنوا الفصل بني الدين والدولة.  و للتوصل اىل نتائج مماثلة يف الشرق االوسط يتوجب  ,الصفرية

على املسلمني سوآءا من النخب أو من عامة الناس التوقف عن النظر اىل مسألة  أتثري االسالم على القوانني 

 النقسام السائد اليوم فان توقع جتاوزوالنظام العام  على أهنا مسألة حياة أو موت. ولكن ابلنظر إىل هذا ا

 هذا يبدو بعيد املنال.
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منها مؤسسات و ممارسات ميكن لأليديولوجيات املتنافسة أن تتقارب. ويتبىن كل واحد  ،ابملقابل      

فخالل الفرتة بني عقدي سبعينيات القرن الثامن عشر خر. لقد شهدت أورواب هذا التطور أيضا. بعضها اآل

لقرن التاسع عشر انقسمت القارة بني أنصار نظام احلكم امللكي، الذين كانوا يؤمنون أبن احلكم ومخسينيات ا

كال   جيب أن يكون وراثياً، واجلمهوريني الذين أرادوا أن يكون احلكم ابالنتخاب. يف البداية  اتضح أن

 لكن بعد فرتة من القمع , أكثر من مرة. ة الثورات اجلمهوريةنظمة امللكيالطرحني يقصي اآلخر. سحقت األ

وعلى خطى اململكة املتحدة وعدد من الدول النمسا  .أورواب صفقة مع الطبقات الوسطى  عقد ملوك

"الليربالية احملافظة" وهو نظام يقيد  بـما جديدا للحكم. يسمى أحياان وفرنسا وايطاليا وبروسيا شيدوا نظا

 ن احلرايت املدنية.النظام امللكي ابلقيود الربملانية ويتيح مزيد م

تشري هذه القصة اىل درس اترخيي هنائي: النجاح الكامل لأليديولوجية ما أو أي مزيج من أيديولوجيات 

متعددة يعتمد ما اذا كان للدولة قادة أقوايء . جزءا من انتصار الليربالية احملافظة يف الغرب كان بسبب 

تحدة لزمن طويل تتمتع بنظام ري متثيل .كانت اململكة املالنجاح الذي مثلته اململكة املتحدة الربيطانية خ

نظام ملكي دستوري خيلط التقاليد مع االصالح . كانت اململكة املتحدة بال شك أقوى بلد يف ذلك  هجني

حيث كانت متلك أكرب اقتصاد، كما كانت متلك إمرباطورية ال تغرب عنها الشمس، ونظام اجتماعي الزمان 

هذا هو السبب يف إهلام هذا النظام اهلجني جلريانه  يف املنطقة  , لفاعليته , لقد ثبت مستقر الفت .وكان 

 أبنه نظام انجح.

و يف العامل االسالمي , ظهر مؤخرا نظام مركب خمتلف وحيمل بعض عالمات من قوة. يسمى هذا 

قراطية واالسالم ال يتفقان النظام املركب ابإلسالم الدميوقراطي . ابلرغم من اعتقاد بعض الفقهاء أبن الدمي
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أصال , ذهب بعض االسالميني والدميقراطيني حملاولة ربط هذين املذهبني نظراي وعمليا . ففي الفرتة بني 

، على سبيل املثال،  جاهد حزب احلرية العدالة يف مصر )اجلناح السياسي جلماعة 2013-2011عامي 

لة من خالل قبول التعددية الدينية والعقائدية،  ابلنهاية مل اإلخوان املسلمني( كثريًا لتقدمي نفسه كقوة معتد

تفلح اجلهود  , فقد استأثر الرئيس حممد مرسي ابلسلطة مث أطاح به اجليش املصري . منذ ذلك احلني بدا 

وكأن مصر قد هجرت الدميقراطية متاما , اال أن هلذا البلد احلجم والتأثري ليصبح بلدا منوذجيا لو أنه أعاد 

 تجربة من جديد.ال

االسالموية , قادها حزب  يف هذه االثناء , ظهرت حماولة أكثر جناحا للجمع بني الدميقراطية و       

ابلرغم من تبنيها االسالم السياسي علنا.  2014النهضة يف تونس عندما أجرى انتخاابت دميقراطية عام

ع موضع يف الربيع العريب , لقد أظهرت على تعترب تونس أصغر من أن تكون دولة منوذجية ,لكنها متثل أنص

 االقل ما هو ممكن.

هناك الكثري من األمور تعتمد على اخليارات السياسية ألقوى دولتني من ذات الغالبية املسلمة يف        

نطقة . املنطقة: إيران وتركيا ورغم أن كال الدولتني غري عربيتني اال أن كلتيهما هلا اتريخ طويل يف النفوذ يف امل

. ومع أن  1979جتسد ايران االسالموية , فلقد نصبت نفسها كحامل للواء هذ الفكر يف ثورهتا عام 

الدولة تعترب مجهورية لديها انتخاابت شبه تنافسية , اال أن السلطة العليا بيد آية هللا علي خامنئي. 

 وتداعياته، بسبب دعم طهران غري فاحتماالت جناح إيران كدولة منوذجية ضعفت كثريًا خالل الربيع العريب

احملدود لنظام األسد يف سوراي، وهو ما تسبب يف عزلتها عن الغالبية العظمى من العرب السنة. أضف اىل أن 

لشك  . االمر الذي يدعو ل2009النظام صار يبدو أكثر هشاشة منذ االنتخاابت املشبوهة اليت جرت عام 
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ت ايران هي النموذج لإلسالم السياسي, فإن اإلسالم السياسي يف مادام و أبن جرياهنا سيحذون حذوها .

 مأزق .

ا بدأت تنجرف ابجتاه اال أهن ،ن البالد تعترب مجهورية علمانية قد تكون تركيا قصة خمتلفة. فبالرغم من أ      

جديدا مركبا لدميقراطية  , بدت تركيا وكأهنا تتجه لتصبح منوذجاملاضية لثالث افي السنوات اف االسالموية.

احلزب تنمية بقيادة رجب طيب أردوغان , . عززت االنتخاابت التنافسية من حكم حزب العدالة والةإسالمي

الذي نصب نفسه أبنه طليعة الدميوقراطية االسالمية ) حىت وان كان يفضل تسمية هذا النمط من احلكم 

مازال  شعبية جارفة من اجلمهور منذ بداايت الربيع العريب و(. لقد متتع البلد بابإلسالميابحملافظ اكثر منه 

أبنه يتسع هذا التأثري حىت االن. لكن عندما يتعلق االمر بـنظام "الدميقراطية االسالمية" املركب , ممكن القول 

ة على رمبا تصبح تركيا قادر  .نوعا ما استبدادي يف احلكموذج ن اردوغان بدأ بتبين منقد خبا بريقه . ذلك أل

ن أبوتوقراطية من الطراز قراطي  املركب قد مت استبداله اآللكن ذلك العنصر الدميو  ،جتسيد نظام هجني 

 القدمي.

 

  ملاذا يقاتلون؟

وسط  الشرق األمة يفت األز فقد قاد ،بلذي ق ت املتصارعة منكما هو احلال مع كثري من األيديولوجيا

نقاد كثر تتبعوا ؟  ابلفعل هي السبب اجلذري لألزمةعما اذا كانت األيديولوجيات  لىل التساؤ إاملراقبني 

هي اليوم أمريكية  .لقد  كانت أوروبية يف السابق و  ،اما: إهنا اإلمربايلية الغربية الصراع وعللوه بشيء آخر مت

. من هذا ماعاتاجل أذلت املسلمني و حدت كثريا من مقدرهتم على تقرير مستقبلهم على مستوى األفراد و
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ل هو املسؤول عن العنف املنطلق، فإن الوجود العسكري للوالايت املتحدة يف املنطقة ودعمها إلسرائي

 العامل مليء ابألشخاص واجملتمعاتلكن جدال من هذا النوع يتجاهل حقيقة أساسية وهي أن  املتزايد.

لكن عقدة املشكالت الغريبة املثرية  لالضطراابت يف  اهليمنة االمريكية هي عاملية تقريبا. و ، العاجزة احملطمة

خلارجية املتكررة ابلكاد ميكن التدخالت ا باستجال و ومسلسل القمع واإلرهاب والوحشية الشرق األوسط

  .أن يوجد يف أي مكان آخر

ن األزمة إمزيدا من ثروة أو فرص ف كان للمسلمني  لور. فاآلخر يلقي ابلالئمة على الفقالبعض 

من اجملتمعات الفقرية يف العامل بدول  ا عديدنما قارن ذاإنحسر. لكن هذه احلجة داحضة أيضا ف تسو 

. لو كان الفقر هو العامل األهم الشرق االوسط جند أن تلك اجملتمعات الفقرية استطاعت جتنب الفوضى

ذن فأفريقيا جنوب الصحراء الكربى كانت ستشهد املزيد من األعمال اإلرهابية، واملوجات الثورية، إ

دلة تعطي استنتاجا خمتلفا: على الرغم من اعتبار الفقر والعجز عوامل ن األإاألجنبية . وهكذا فوالتدخالت 

نربط األمر أبزمة الشرعية املمتدة  إال أنه ال بد من أن ،لل الذي احلاصل يف الشرق االوسط مهمة لتفسري اخل

 يف املنطقة .

املبهج يف األمر أن الوالايت املتحدة قد تشجع مباحثات أكثر استقرارا على املدى البعيد عن طريق   

 ان فشل هذا النظام أن يكون علمانيا خالصا. دعم الدول واألحزاب اليت متثل نظام حكومة معتدل حىت و

هذا أقصى ما ميكن أن نتأمله, حىت القوة العظمى للوالايت املتحدة ال تستطيع حل   أما السيء يف األمر أن

كل مشاكل املنطقة , فكل األطراف سوف تعتربه بال شك تدخال متحيزا. جيب أن حتمي أمريكا مصاحلها 

آن ذاك مل  ابلطبع وهذه مهمة تتطلب القوة أحياان . لكن حىت االمرباطورية العثمانية القوة العظمى للمسلمني
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بني املسيحيني زمن احلروب الدينية إابن القرن السادس عشر. ال يوجد فاعل خارجي  تتمكن من حل  النزاع

 على إهناء حروهبم املذهبية. أبنفسهم رون قاداملسلمون وحدهم  .الشرق االوسطيع هتدئة الوضع يف يستط

   

 


