
 وصفة أمريكية جديدة لبناء شبكات اإلسالميني
 
 

خليل العناين  
 

ال يزال الغرب مسكوانً هباجس التطرف اإلسالمي، وال تزال الكثري من مؤسسات ومراكز األحباث األمريكية تقوم 
هتديد ابلعديد من الدراسات واألحباث حول كيفية تقويض واحلد من ادلد األصويل الذي تراىا عنصراً رئيسياً يف 

.  ادلصاحل الغربية حول العامل
اإلسالم "ويعتقد البعض أن أحد األدوات الرئيسية دلواجهة ىذا ادلد ادلتصاعد تكمن يف تقوية ما أطلق عليو تيارات 

وتعترب الدراسة اليت . ابعتبارىا حائط الدفاع األول يف مواجهة انتشار التطرف والتشدد يف العامل اإلسالمي" ادلعتدل
أحد العالمات البارزة يف ىذا اجملال،  2004للدراسات ونشرت عام " راند"شاريل بينارد الباحثة مبؤسسة  أعدهتا

". اإلسالم ادلعتدل"واليت صنفت فيها اإلسالم السياسي إيل أشكال متعددة، كان أمهها 
لني يف العامل بناء شبكات من ادلسلمني ادلعتد" دراسة شاملة حول " راند"قبل أايم قليلة أصدرت مؤسسة 

. شارك فيها أربعة ابحثني يف مقدمتهم شاريل بينارد وأصلل رابسا ولويل شوارتز وبيرت سكيل" اإلسالمي
وأن التحدي " صراع أفكار"وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادىا أن الصراع مع العامل اإلسالمي ىو ابألساس 

امل اإلسالمي سوف يقف يف مواجهة ادلد اجلهادي األصويل، أم الرئيسي الذي يواجو الغرب يكمن فيما إذا كان الع
.  أنو سيقع ضحية للعنف وعدم التسامح

وقد قامت ىذه الفرضية علي عاملني أساسيني أوذلما أنو علي الرغم من ضآلة حجم اإلسالميني الراديكاليني يف 
يسكنها اإلسالم سواء يف أورواب أو أمريكا العامل اإلسالمي، إال أهنم األكثر نفوذاً وأتثرياً ووصوال لكل بقعة 

واثنيهما ضعف التيارات اإلسالمية ادلعتدلة والليربالية واليت ال يوجد لديها شبكات واسعة حول العامل . الشمالية
.  كتلك اليت ديلكها األصوليون

ايت ادلتحدة بتوفري وانطالقاً من ىذه الفرضية فإن اخليط الرئيسي يف الدراسة يصب يف منحي ضرورة قيام الوال
ادلساندة لإلسالميني ادلعتدلني من خالل بناء شبكات واسعة وتقدمي الدعم ادلادي وادلعنوي ذلم لبناء حائط صد يف 

ديكن للوالايت ادلتحدة " خارطة طريق"ويف ىذا اإلطار تضع الدراسة ما تطلق عليو . مواجهة الشبكات األصولية
وتوصي . اإلسالميني ادلعتدلني ديكن من خالذلم مواجهة التيارات األصولية السري عليها من أجل خلق أجيال من

الدراسة إبمكانية االستفادة يف بناء ىذه الشبكات من جتربة احلرب الباردة مع االحتاد السوفييت السابق طيلة 
. النصف األخري من القرن ادلاضي

زاء، ديكن استعراضها علي حلقتني، ويف ىذه صفحة، إيل مقدمة وعشرة أج 217تنقسم الدراسة، اليت تقع يف 
: احللقة نتعرض لألفكار التالية



حتدي اإلسالم الراديكايل وحتمية البحث عن حلفاء  
تكتسب التفسريات الراديكالية لإلسالم مساحة كبرية يف اجملتمعات اإلسالمية، وذلك ألسباب عديدة منها انتشار 

اإلسالمي، فضاًل عن ادلناخ السليب الذي تفرزه البنية السلطوية للنظم  األدبيات وادلصادر ادلتشددة لشرح الدين
السياسية يف العامل اإلسالمي، انىيك عن الظروف االقتصادية واالجتماعية السيئة اليت جتعل ادلسجد مبثابة ادلؤسسة 

. الوحيدة اليت تستوعب مشاعر اإلحباط وعدم الرضاء لدي العديد من ادلسلمني
ىذه اخللفية يقدم اإلسالميون الراديكاليون أنفسهم ابعتبارىم البديل الوحيد لألنظمة االستبدادية  وانطالقاً من

وىم يديرون معركتهم مع ىذه النظم من خالل استخدام وسائل اإلعالم وادلنابر . وللخروج من ىذه احلال ادلأساوية
. ات من األوضاع القائمةالسياسية ادلختلفة لرفع درجة السخط واليأس السياسي لدي اجملتمع

ادلسلمني "ويف كل األحوال ينجح الراديكاليون والنظم السلطوية يف هتميش وإضعاف ما ديكن أن يطلق عليو 
حيث يواَجو ىؤالء إما ابلقتل أو ابذلروب خارج . وذلك علي غرار ما حيدث يف مصر وإيران والسودان" ادلعتدلني
. بالدىم

 تتوافرن لنظرائهم من ادلعتدلني أوالمها، التمويل، ويف ىذا اإلطار تشري الدراسة إيل وديتلك الراديكاليون مزيتني ال
الدور الذي قامت بو السعودية يف دتويل اإلسالميني ادلتشددين من أجل نشر ادلذىب الوىايب خارج السعودية 

، حيث ضلج ىؤالء حبسب يف واثنيتهما التنظيم القوي الذي يتمتع بو الراديكاليون. وذلك علي مدار ثالثة عقود
. بناء وتطوير شبكات تنظيمية علي مدار السنوات ادلاضية من أجل مد أنشطتها إيل خارج بلداهنا

ودتكن ىاتني ادلزيتني اإلسالميني الراديكاليني من االنتشار والتأثري، وذلك برغم ضآلتهم العددية مقارنة ابدلعتدلني، 
رورة العمل من أجل توفري ىذه ادلزااي لدعم موقف ادلعتدلني، وديكن يف ىذا وىو ما يفرض علي الوالايت ادلتحدة ض

اإلطار االستفادة شلا قامت بو الوالايت ادلتحدة دلواجهة االحتاد السوفييت السابق عرب بناء شبكات من ادلتحالفني 
ىا األنشطة اخلفية لوكالة والشركاء داخل البلدان االشرتاكية والشيوعية وذلك عرب استخدام كافة الوسائل مبا يف

. CIAاالستخبارات ادلركزية 
بيد أن صناع السياسة يف الوالايت ادلتحدة يواجهون، حبسب الدراسة، ثالثة حتدايت رئيسية ختتلف كلياً عما كان 

ضل أوذلا، يتعلق بصعوبة االختيار بني اسرتاتيجييت الدفاع أم اذلجوم، فالبعض ف. عليو احلال إابن احلرب الباردة
اللجوء لالسرتاتيجية اذلجومية من أجل خلخلة النظم الشيوعية يف أورواب الشرقية واالحتاد السوفييت السابق، من 

يف حني اعتقد البعض األخر ضرورة اللجوء . خالل خلق شبكات داخلية دلهامجة كافة احلكومات الشيوعية
من خالل دعم احلكومات الدديقراطية يف أورواب " االحتواء"لالسرتاتيجية الدفاعية من خالل اعتماد اسرتاتيجية 

. الغربية وآسيا وأمريكا الالتينية
التحدي الثاين يتمثل يف كيفية حفاظ احللفاء احملليني علي مصداقيتهم أمام شعوهبم بسبب ارتباطهم ابلوالايت 

.  ادلتحدة، ولذا فقد حاولوا وضع مسافة واضحة بني أنشطتهم وعالقتهم بواشنطن



لتحدي الثالث فيتمثل يف شكل وبنية التحالف الذي ديكن بناءه يف مواجهة الشيوعية، وىل يتم من خالل أما ا
العالقة مع االشرتاكيني السابقني الذي حتولوا ضد الشيوعية، ولكنهم أيضا ينتقدون السياسة اخلارجية األمريكية، أم 

إيل بناء حتالف كبري يضم مجيع من ينتقد  البحث عن شركاء آخرين؟ ويف النهاية جلأت الوالايت ادلتحدة
". كوصلرس احلرية الثقافية"األيديولوجية الشيوعية، لذا مت أتسيس ما يطلق عليو 

وقد وضعت الدراسة جدواًل توضيحياً دلعرفة الفروق الرئيسية بني اسرتاتيجية بناء الشبكات إابن مرحلة احلرب 
: النحو التايل الباردة، وبناءىا يف الوقت الراىن وذلك علي

 
مقارنة بني احلرب الباردة والشرق األوسط .. حتدي بناء الشبكات 

 
: ديكننا إجراء مقارنة بني احلرب الباردة والشرق األوسط من خالل ادلقارنة بني رلموعة من ادلتغريات 

:  دور اجملتمع ادلدين  -1
. ن يف بيئة الشرق األوسط ضعيف ويف حالة منو يف بيئة احلرب الباردة كان دور اجملتمع ادلدين قوايً بينما كا

: العالقة بني الوالايت ادلتحدة واحلكومات ادلستهدفة  -2
يف احلرب الباردة كانت ىناك خصومة مفتوحة بني الوالايت ادلتحدة واالحتاد السوفييت بينما ينظر لشبكات دعم 

الدديقراطية يف الشرق األوسط ابعتبارىا زلاولة من  
 

. ادلتحدة لزعزعة استقرار النظم السلطوية  الوالايت
: ظرة اجملتمعات للدور األمريكي  -3

يف احلرب الباردة ينظر للوالايت ادلتحدة ابعتبارىا قوة حترير ، أما يف الشرق األوسط فال ينظر إليها ابعتبارىا قوة 
. حترير 

: العالقات التارخيية والثقافية  -4
. رب الباردة بينما جتدىا ضعيفة يف الشرق األوسط كانت ىذه العالقات قوية يف احل

: أيديولوجية اخلصم  -5
. كانت أيديولوجية اخلصم يف احلرب الباردة علمانية بينما الشرق األوسط فهي دينية 

: طبيعة الشبكات ادلعارضة  -6
. غري مركزية يف احلرب الباردة كان ديكن التحكم هبا مركزايً أما يف حالة الشرق األوسط فهي مفككة و

: التحدايت العملية  -7
.  صلد ىذه التحدايت أقل تعقيداً يف بيئة احلرب الباردة عنها يف بيئة الشرق األوسط 

 



 
يف مواجهة اإلسالم الراديكايل ىم ادلسلمون الليرباليون والعلمانيون " احملتملني"وتشري الدراسة إيل أن أىم الشركاء 

والذين ديكن من خالذلم زلاربة .الذين يؤمنون بقيم الليربالية الغربية وأسلوب احلياة يف اجملتمعات الغربية احلديثة
". حرب األفكار"ديكالية، وديكن أن يكون ذلم دور مؤثر يف األيديولوجية اإلسالمية ادلتشددة والرا

بيد أن الدراسة تؤكد علي أنو البد من توفري كافة مصادر التمويل اليت دتكن ىؤالء ادلعتدلني من نشر أفكارىم 
وحصد مؤدين وأنصار ذلم داخل اجملتمعات اإلسالمية، وتوفري الدعم السياسي من خالل الضغط علي احلكومات 

. طوية للسماح ذلم ابلتحرك حبرية ودون قيودالسل
 

اجلهود األمريكية لكبح مجاح اإلسالم الراديكايل 
، دافعاً قواي لإلدارة األمريكية من أجل إعادة تقييم سياسات 2001مثلت ىجمات احلادي عشر من سبتمرب 

اية لألراضي األمريكية ومشروعات األمن القومي األمريكي، وقد مت ختصيص موارد كثرية من أجل توفري احلم
وىو ما أسفر عن زايدة سلصصات اجليش األمريكي وأجهزة االستخبارات األمريكية . ومواطنيها من أية هتديد إرىايب

واتسعت برامج مكافحة اإلرىاب لتشمل ليس فقط زلاكمة ومقاضاة . فضاًل عن تدشني وزارة لألمن الوطين
يضا التعاطي مع ادلصادر احلقيقية والبعيدة لإلرىاب، شلثلة يف إعادة ىيكلة ادلتورطني يف األنشطة اإلرىابية، وإمنا أ

األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف البلدان اليت دتثل مصدراً رئيسياً لظهور اإلرىابيني، وذلك علي حد 
يت أصدرهتا اإلدارة األمريكية ال" اسرتاتيجية األمن القومي األمريكي"وىو ما ترجم عملياً يف وثيقة . وصف الدراسة
، واليت تبنت فكرة نشر الدديقراطية واحلرية خارج احلدود األمريكية، أو ما أطلق عليها 2002يف سبتمرب عام 

". أجندة احلرية" 2002الرئيس بوش يف خطابو الشهري أوائل عام 
ام اخلمس ادلاضية لنشر الدديقراطية واحلرية، وتؤكد الدراسة أنو رغم اجلهود اليت بذلتها اإلدارة األمريكية طيلة األعو

والدفع ضلو مزيد من اإلصالح السياسي يف البلدان السلطوية، إال أهنا مل حتقق النتائج ادلرجوة ودفعت ضلول حال 
. من عدم االستقرار يف بعضها، يف حني مل حتقق تقدماً يذكر يف بلدان مثل ابكستان ومصر

إلدارة  Grand Strategyاعتربت االسرتاتيجية الكربى " أجندة احلرية"ن وتلفت الدراسة االنتباه إيل أ
الرئيس بوش مل تركز علي إجياد حلفاء ديكن االعتماد عليهم يف بناء شبكات من ادلسلمني ادلعتدلني، وتري أن 

تراتيجية التحدي احلقيقي الذي يواجو الوالايت ادلتحدة، والدول الغربية عمومًا، يكمن يف عدم امتالكهم اس
واضحة عن ماىية ىؤالء ادلعتدلني، وما ىي فرص بناء شبكات حتالفيو معهم، وما ىي أفضل السبل لتحقيق ىذا 

اذلدف؟ 
فقد جلأت إيل رلموعة من السياسات " حرب األفكار"وعطفاً علي عدم وضوح الرؤية األمريكية فيما خيص 

دتع ادلدين، ودعم التحرير السياسي واالقتصادي، وتغيري التقليدية مثل فرض الدمقرطة واحلكم الرشيد، ودعم ادلج
ادلناىج التعليمية والتثقيفية، فإهنا قد وضعت نفسها يف مواجهة ثالثة سلاطر رئيسية أوذلا يتعلق بفقدان البوصلة، 



مع  حيث فقد بعض اإلسالميون ادلعتدلون قدراً من مصداقيتهم بسبب العالقة مع الوالايت ادلتحدة كما ىو احلال
والثاين يتعلق بضياع الوقت واجلهد بسبب . حزب العدالة والتنمية ادلغريب، وحزب جبهة العمل اإلسالمي يف األردن

والثالث ىو ضياع الفرص احلقيقية للتغيري، وذلك بسبب . ازدواجية األنشطة اليت تقوم هبا اذليئات غري احلكومية
. اليت دتارسها البريوقراطية األمريكية التداخل الشديد يف االتصاالت والعالقات البينية

. وسط ىذا الوضع ادلعقد تضيع اجلهود األمريكية للتعرف علي ادلسلمني ادلعتدلني وتوفري الدعم الالزم جلهودىم
لذا تقرر الدراسة أن بناء شبكات ادلسلمني ادلعتدلني ديكن أن تتم من خالل ثالثة مستوايت أوذلا مساندة 

نيها التعريف الدقيق للشبكات احملتملة ودعم منوىا، واثلثها تعزيز قيم التعددية والتسامح اليت الشبكات القائمة، واث
. قد تساىم يف منو ىذه الشبكات

 
خارطة طريق لبناء شبكات اإلسالميني ادلعتدلني يف العامل اإلسالمي 

بدء هبا يف بناء شبكات من اإلسالميني تشري الدراسة إيل أن نقطة البدء الرئيسية اليت جيب علي الوالايت ادلتحدة ال
ويف ىذا الصدد تشري الدراسة إيل أنو ديكن التغلب علي . ادلعتدلني تكمن يف تعريف وحتديد ىوية ىؤالء اإلسالميني

صعوبة حتديد ماىية ىؤالء ادلعتدلني من خالل اللجوء إيل التصنيفات اليت وضعتها بعض الدراسات السابقة اليت 
العامل " "أصلل رابسا"، ودراسة "اإلسالم ادلدين الدديقراطي"حثي معهد راند مثل دارسة شاريل بينارد قام هبا بعض اب

".  سبتمرب 11اإلسالمي بعد أحداث 
 

وذلذا الغرض فقد وضعت الدراسة بعض ادلالمح الرئيسية اليت ديكن من خالذلا حتديد ماىية اإلسالميني ادلعتدلني 
:  أمهها ما يلي

 
يعترب قبول قيم الدديقراطية الغربية مؤشراً مهماً علي التعرف علي اإلسالميني ادلعتدلني، : ابلدديقراطيةالقبول  -1

فبعض اإلسالميني يقبل ابلنسخة الغربية للدديقراطية، يف حني أن البعض األخر يقبل منها ما يتوائم مع ادلبادئ 
.  طيةويرونو مرادفاً للدديقرا" الشورى"اإلسالمية خصوصاً مبدأ 

كما أن اإلديان ابلدديقراطية يعين يف ادلقابل رفض فكرة الدولة اإلسالمية اليت يتحكم فيها رجال الدين كما ىو 
". هللا"احلال يف إيران، لذا يؤمن اإلسالميون ادلعتدلون أبن ال أحد ديلك احلديث نيابة عن 

 
 الدراسة إيل أن أحد الفروق الرئيسية بني وىنا تشري: القبول ابدلصادر غري ادلتعصبة يف تشريع القوانني -2

فالتفسريات التقليدية للشريعة ال تتناسب . اإلسالميني الراديكاليني وادلعتدلني ىو ادلوقف من مسألة تطبيق الشريعة
مع مبادئ الدديقراطية، وال حترتم حقوق اإلنسان، وتدلل الدراسة علي ذلك من خالل مقال للكاتب السوداين 



قال فيو أبن الرجال والنساء وادلؤمنني وغري ادلؤمنني ال ديتلكون حقوقاً متساوية يف الشريعة " بن نعيمعبد هللا "
. اإلسالمية

 
ويف ىذا الصدد تشري الدراسة إيل أن ادلعتدلني أكثر قبواًل ابلنساء : احرتام حقوق النساء واألقليات الدينية -3

اع التمييزية للنساء واألقليات يف القرآن جيب إعادة النظر فيها، نظراً واألقليات ادلختلفة دينيًا، ويرون أبن األوض
وىم يدافعون عن حق . الختالف الظروف الراىنة عن تلك اليت كانت موجودة إابن العصري النبوي الشريف

. النساء واألقليات يف احلصول علي كافة ادلزااي واحلقوق يف اجملتمع
 
وىنا تؤكد الدراسة علي أن اإلسالميني ادلعتدلني يؤمنون، كما ىو احلال يف : وعنبذ اإلرىاب والعنف غري ادلشر -4

، ولكن جيب حتديد ادلوقف من استخدام العنف، وميت يكون مشروعاً أو غري "احلرب العادلة"معظم األداين، بفكرة 
مشروع؟  

ين اإلسالميني ادلعتدلني، وأولئك ويف هناية ىذا اجلزء تضع الدراسة رلموعة من التساؤالت، أشبو مبقياس للفرز ب
الذين يتخفون وراء مقوالت االعتدال والدديقراطية كما ىو احلال مع مجاعة اإلخوان ادلسلمني يف مصر وذلك علي 

. حد قول الدراسة
: ىذه األسئلة ىي مبثابة اختبار إلثبات مدي اعتدال أي مجاعة إسالمية من عدمو وتتمثل فيما يلي

ىل مع العنف أو دتارسو؟ وإذا مل تكن تتساىل معو فهل مارستو يف ادلاضي؟ ىل اجلماعة تتسا -
ىل اجلماعة تؤيد الدديقراطية ابعتبارىا حق من حقوق اإلنسان؟  -
ىل حترتم اجلماعة كافة القوانني والتشريعات الدولية حلماية حقوق اإلنسان؟  -
؟ (رية الدينية علي سبيل ادلثالمثل احل)ىل لديها أية استثناءات يف احرتام حقوق اإلنسان  -
ىل تؤمن أبن تغيري الداينة أحد حقوق اإلنسان؟  -
يتطابق مع الشريعة اإلسالمية؟ ( احلدود)ىل تؤمن بضرورة أن تطبق الدولة قانوانً جنائياً  -
م االحتكام ىل تؤمن بضرورة أن تفرض الدولة قانوانً مدنياً متالئما مع الشريعة؟ وىل تؤمن حبق اآلخرين يف عد -

مبثل ىذا القانون والرغبة يف العيش يف كنف قانوين علماين؟ 
ىل تؤمن بضرورة أن حتصل األقليات الدينية علي نفس حقوق األغلبية؟  -
ىل تؤمن حبق األقليات الدينية يف بناء دور العبادة اخلاصة هبم يف البلدان اإلسالمية؟  -
ابدئ غري دينية؟  ىل تؤمن أبن يقوم النظام القانوين علي م -
 

: ادلصدر 
 موقع تقرير واشنطن


