
 وصفة أمريكية لدعم فكر اإلسالم اظتعتدل
 
 

خليل العناين  
 
 

األمريكية حول كيفية بناء شبكات من " راند"نستعرض يف ىذه اضتلقة اصتزء الثاين من الدراسة اليت أعدهتا مؤسسة 
ل رابسا ولويل اإلسالميني اظتعتدلني، وىي الدراسة اليت شارك يف إعدادىا أربعة ابحثني يف مقدمتهم شاريل بينارد وأنج

.  وعرض تقرير واشنطن اصتزء األول األسبوع اظتاضي. شوارتز وبيرت سكيل
 

علمانيون وليرباليون ومتصوفة ...حلفاء ػتتملون 
تشري الدراسة إيل أن ىناك ثالثة قطاعات مهمة يف العامل اإلسالمي قد دتثل نواة جيدة لبناء شبكات من اإلسالميني 

وىذه القطاعات ىي العلمانيني واإلسالميني الليرباليني واظتعتدلني . اظتتطرفني اإلسالمينياظتعتدلني من أجل مواجهة 
. التقليديني مبا فيهم اظتتصوفة

ابلنسبة للعلمانيني تشري الدراسة إيل أن التيار العلماين يف العامل اإلسالمي، خصوصاً يف البلدان العربية، يعاين من 
وتشري الدراسة إيل وجود ثالثة . لوثيقة اليت نشأت بني العلمانية والنظم الشموليةالضعف والتهميش نظراً للعالقة ا

. أنواع من العلمانيني أوعتا، العلمانيني الليرباليني وىم الذين يؤيدون تطبيق القوانني العلمانية يف الدول اإلسالمية
أما النوع الثاين من العلمانيني فتطلق ". اظتدينالدين "وىم يؤمنون ابلقيم العلمانية الغربية اليت تقوم علي ما يسمي بـ

نسبة إيل العلمانية الرتكية، اليت حترم أي مظاىر للدين يف اضتياة العامة كاظتدارس أو " األاتتوركيني"عليو الدراسة اسم 
وىي أقرب ما تكون للنموذج الفرنسي والتونسي، وخري مثال علي ذلك موقفهم من قضية . األماكن العامة

وقائمتهم تشمل البعثيني والناصريني " العلمانيني السلطويني"أما النوع الثالث فتطلق عليو الدراسة . اباضتج
وعلي الرغم من علمانيتهم الظاىرة إال أن ىؤالء قد يتمسكون ببعض الرموز الدينية من الناحية . والشيوعيني اصتدد

الرئيس العراقي السابق صدام حسني  الشكلية فقط من أجل كسب التعاطف الشعيب علي غرار ما فعل 
أما ابلنسبة لإلسالميني الليرباليني، فعلي الرغم من أهنم خيتلفون مع العلمانيني يف أيديولوجيتهم السياسية، إال أهنم 

وتشري . حيملون أجندة فكرية وسياسية تتالءم دتاماً مع القيم الغربية، وىم أيتون من أوساط اإلسالميني التحديثني
وتري . وشبكتو الليربالية" عليل أبصار عبد هللا"سة إيل أبرز أمثلة ىؤالء ىو الناشط اإلسالمي يف ماليزاي الدرا

الدراسة أن ىؤالء لديهم منوذج خاص من الليربالية اإلسالمية يتواءم مع الدديقراطية الليربالية الغربية خصوصاً فيما 
بل األكثر أن موقفهم من مسألة تطبيق . التعددية السياسيةيتعلق ابلدديقراطية وشكل الدولة وحقوق اإلنسان و

الشريعة متقدم وبناء، علي حد وصف الدراسة، حيث ينظرون إيل الشريعة ابعتبارىا منتج اترخيي وأن بعض 



ويف ىذا اإلطار تشري الدراسة إيل ما كتبو الناشط السياسي التونسي . أحكامها مل يعد يتناسب مع الوضع الراىن
من أن الشريعة اإلسالمية إابن اضتكمني األموي ( االلتباس التارخيي.. اإلسالم واضترية )يف كتابو " شريفدمحم "

. والعباسي كانت تعبرياً عن التحالف بني رجال اضتكم ورجال الدين
عامل وابلنسبة لإلسالميني التقليديني والصوفيني، تشري الدراسة إيل أهنم يشكلون الغالبية العظمي من سكان ال

اإلسالمي، وىم يعربون عن اإلسالم احملافظ، ويؤكدون علي السري علي خطي السلف، والتمسك ابصتانب الروحي 
ووفقاً عتذه الدراسة فإن ىؤالء اإلسالميني من . وىم يعتمدون علي اظتذاىب األربعة يف فهمهم لإلسالم. لإلسالم

. ألد أعداء الوىابيني والسلفيني اصتهاديني
اسة إيل أن الصوفية تتمتع مبكانة ميزة يف كل من البوسنة وسوراي وكازاخستان وإيران وإندونيسيا، يف حني وتشري الدر

وتري الدراسة إيل أن بعض اصتماعات الصوفية . أهنم أيخذون شكاًل رشتيا يف اظتغرب وتركيا واعتند وألبانيا وماليزاي
. اظتتواجدة يف لبنان" اريع اطتريية اإلسالمية أحباشرتعية اظتش"متشددة ومتطرفة، وتشري يف ىذا الصدد إيل 

يف تركيا تعد مثااًل للصوفية اظتتمدينة، فهي " فتح هللا جولن"وابلنسبة للدراسة فإن النموذج الذي تقدمو جتربة 
 تعارض سياسة الدولة لفرض الشريعة اإلسالمية، ويري أن علي الدولة أال تسعي لفرض الدين علي اجملتمع ابعتبار

.  أن الدين ديثل شكل من أشكال اطتصوصية الفردية
 

ىل ديكن دمج اإلسالميني؟ 
تشري الدراسة إيل اصتدل احملتدم يف الوالايت اظتتحدة وأورواب حول اظتوقف من دمج اإلسالميني يف العملية 

األويل تتبين . ظتسألةوتستعرض الدراسة وجهيت نظر ؼتتلفتني حول ىذه ا. السياسية، والتعامل معهم ابعتبارىم شركاء
الدمج وتقوم علي ثالث حجج، أوعتا أن اإلسالميني ديثلون البديل احملتمل للنظم الشمولية يف العامل اإلسالمي 

اثنيها أن العديد من اصتماعات اإلسالمية تتبين أجندة دديقراطية تقوم علي احرتام التعددية . خصوصاً يف العامل العريب
اثلثها، أن ىؤالء اإلسالميني األكثر قدرة . اضتال مع رتاعة اإلخوان اظتسلمني اظتصريةوحقوق األقليات كما ىو 

. علي مواجهة اطتطر الراديكايل الذي ديارس العنف واإلرىاب، وىم أقدر علي ذلك من رجال الدين التقليديني
ثالث حجج، أوعتا عدم يف حني تقوم وجهة النظر األخرى اليت تعارض دمج اإلسالميني ومعاملتهم كشركاء علي 

وما إذا . التأكد من أن خطاب اإلسالميني بشأن موقفهم من الدديقراطية يعرب عن موقف تكتيكي أم اسرتاتيجي
كانوا سيقبلون مببدأ الفصل بني الدين والدولة، وما إذا كانت فكرة الدولة اإلسالمية ال تزال هتيمن علي ؼتيلتهم أم 

الء اإلسالميني، علي اظتدى القصري، بدور فعال يف مواجهة اصتهاديني، وىو ما قد اثنيها، إنو رمبا يقوم ىؤ. ال؟
. يفقدىم اظتصداقية أمام الشعوب، وتكون مواجهتهم مرتفعة الثمن يف اظتدى الطويل

واثلثها، أن أفضل طريق للتعاطي مع ىؤالء اإلسالميني يكون فقط من خالل تقوية شبكاهتم وجعلهم نداً لغريىم من 
. ماعات قبل اضتديث عن شراكة وحتالف معهماجل



وختلص الدراسة يف ىذا اصتزء إيل أن ستسة فئات جيب دعمها يف العامل اإلسالمي وىي، فئة األكاددييني واظتفكرين 
الليرباليني والعلمانيني، وفئة الشباب من رجال الدين وفئة نشطاء اجملتمع اظتدين، وفئة الناشطني يف غتال حقوق 

. وفئة الكتاب والصحفيني واإلعالمينياظترأة، 
 

اصتناح األورويب للشبكة 
تويل الدراسة اىتماما واضحاً للدور الذي ديكن أن تقوم بو التجمعات اإلسالمية يف أورواب يف دعم شبكات 

 وحتذر. مليون نسمة، حبسب الدراسة 15اظتعتدلني اإلسالميني، حيث يصل عدد اظتسلمني يف الدول األوروبية إيل 
الدراسة من التعاطي مع عدد من زعماء اظتراكز اإلسالمية يف أورواب ابعتبارىم معتدلني ومنهم اإلمام عبده لنب رئيس 

. اظتركز اإلسالمي يف الدامنرك الذي لعب دوراً سلبياً يف أزمة الرسوم الدامنركية، وذلك علي حد وصف الدراسة
لذين يعرفون أنفسهم ابعتبارىم مسلمني أوروبيني، وتذكر ىنا يف حني تشري الدراسة إيل ضرورة دعم اظتعتدلني ا

منتدى طالب االحتاد األورويب الذي يقوم بتنظيم برامج للتبادل الطاليب والثقايف لدعم فكرة اإلسالم الليربايل 
ويشارك يف أنشطة ىذه اظتؤسسة العديد من الصحفيني والكتاب واظتثقفني، ومنهم انصر خاضر عضو . اظتعتدل

لربظتان الدامنركي عن اضتزب الليربايل االجتماعي، ورشيد كاشي عضو الربظتان الفرنسي، والتونسية سامية لبيدا ا
. مؤسسة غتموعة من اصتمعيات غري اضتكومية لتقدمي الصوت اإلسالمي اظتعتدل يف أورواب

وصهيب . أبظتانيا، الذي يدين العنف والتمييز ضد اظتسيحيني" ابسوا"فضاًل عن الشيخ اعتادي الصباح أمام مسجد 
.  بن الشيخ، الذي يدين األصولية

، واالحتاد الوطين ظتسلمي "االحتاد األسباين للجمعيات اإلسالمية"أما علي مستوي اظتؤسسات فتشري الدارسة إيل 
. مي الربيطاين، فضاًل عن التجمعات اإلسالمية يف دول البلقانفرنسا، واجمللس اإلسال

 
جناح جنوب شرق آسيا 

هنضة "تؤكد الدراسة علي أن بناء الشبكة يف جنوب شرق آسيا البد وأن ينطلق من ترسيخ التعاون مع مؤسسة 
سات التعليمية اليت تضم شبكة من اظتؤس" احملمدية"ألف شخص، واظتؤسسة  15اليت تضم ما يقرب من " األمة

. واالجتماعية
يف مواجهة اظتد األصويل الذي واجو أندونيسيا،  2001أيضا ىناك شبكة اإلسالميني الليرباليني اليت تكونت عام 

، يف حني أصدرت 2004الذي أصدر اإلسالميون احملافظون فتوى بتكفريه عام " عليل أبصر عبد هللا"واليت يرأسها 
.  وى إبدانة أفكار التعددية والليربالية والعلمانية واهتمتها أبهنا معادية لإلسالمىيئة العلماء إبندونيسيا فت

وترصد الدراسة غتموعة من اظتؤسسات يف جنوب شرق آسيا ديكن النظر إليها ابعتبارىا من الشركاء احملتملني يف 
خاصة مدارس الفالحني  شبكة اإلسالميني اظتعتدلني ومنها اظتدارس اإلسالمية اظتنتشرة يف جنوب شرق آسيا

.  والطلبة



 
جناح الشرق األوسط 

تشري الدراسة إيل مدي ضعف شبكات اإلسالم اظتعتدل يف الشرق األوسط وىو ما يتطلب حبسب الدراسة خلق 
وتؤكد الدراسة أنو يف ظل غياب . تيارات ليربالية من أجل خطف التفسريات اظتتطرفة لإلسالم من أفواه الراديكاليني

. تظل األداة الوحيدة للتجنيد السياسي" اظتساجد"ليربالية فإن مؤسسات 
وتري الدراسة أن التيار الليربايل يف مصر حباجة للمساعدة، وأن ىناك من يدعو لطلب الدعم من الوالايت اظتتحدة 

طبيعتو معتدل، ب" اظتصري"ذلك أن اإلسالم . من أجل بناء شبكات ليربالية لزايدة التفاعل بني اظتثقفني الليرباليني
.  ويتناقض مع نظريه السعودي

يف حني تعد األردن بلداً منوذجياً لبناء شبكات معتدلة يف العامل العريب، وتستشهد الدراسة يف ىذا اإلطار مبا قالو 
اجملتمع األردين أكثر نضجاً من "الدكتور مصطفي اضتمارنة مدير مركز الدراسات االسرتاتيجية بعمان من أن 

.  وأن ىناك طلب داخلي قوي علي اإلصالح والدمقرطة "اضتكومة
وتشري الدراسة إيل أن معظم بلدان اطتليج لديها إسالم معتدل كما ىو اضتال يف الكويت والبحرين واإلمارات، 

يف حني ينعم السلفيون والصوفيون هبذه . ولكن اظتشكلة أنو ال توجد شبكات تنظم اظتعتدلني يف عالقات تفاعلية
.  والروابط علي حد وصف الدراسة الشبكات

 
ابلنسبة للكويت فإن رتاعة اإلخوان اظتسلمني هتيمن علي جامعة الكويت وعلي بيت اظتال الكوييت، يف حني يكافح 

أزتد بشارة . ومنهم علي سبيل اظتثال د. الليرباليون يف الكويت من أجل دعم الدديقراطية والتعددية واالعتدال
مشالن العيسي مدير مركز الدراسات االسرتاتيجية . الوطين الدديقراطي يف الكويت، داألمني العام للتجمع 

أما البحرين فتتمتع مبجتمع مدين حيوي . ودمحم اصتاسم رئيس حترير جريدة الوطن. واظتستقبلية يف جامعة الكويت
وشيعة وإخوان وانبض، علي حد وصف الدراسة، وقد جنحت القوي اإلسالمية مبختلف أشكاعتا من سلفيني 

كما أن ىناك دور فاعل للكتلة االقتصادية اليت . 2002مسلمني من حصد معظم اظتقاعد الربظتانية يف انتخاابت 
.  تدافع عن اضترايت واحرتام حقوق اإلنسان واالقتصاد اضتر

 
إلصالحي، ورتعية أما يف اإلمارات خاصة يف ديب وأبو ظيب فال يوجد تيار ليربايل حقيقي، وابستثناء ملتقي ديب ا

وتدور معظم أشتاء اظتثقفني اظتعتدلني حول الدكتور دمحم الركن . حقوق اإلنسان يف ديب ال توجد مؤسسات للتعبري
.  مساعد عميد كلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات، وعبد الغفار حسني رئيس اصتمعية اإلماراتية ضتقوق اإلنسان

ير الدراسة إيل أن ىناك غتموعة من اظتشاريع اليت تقوم هبا بعض اظتؤسسات وعلي صعيد اظتشروعات البحثية تش
الغربية من أجل دعم الدديقراطية يف منطقة الشرق األوسط، منها علي سبيل اظتثال مؤسسة بن رشد لدعم حرية 

. 1998التفكري اليت تتخذ من أظتانيا مقراً عتا تدعم اظتفكرين العرب اظتستقلني، وقد أنشئت عام 



أيضا ىناك مركز دراسات اإلسالم والدديقراطية اظتوجود بواشنطن ينظم دورات وبرامج تدريبية حول الدديقراطية 
ويرتكز عمل اظتركز يف عقد جلسات حوار بني . وحقوق اإلنسان ولقاءات للحوار يف األردن واظتغرب واصتزائر ومصر

النظر حول العديد من القضااي، كما أنو مهتم مثقفني من ؼتتلف التوجهات الفكرية من أجل تقريب وجهات 
. بتدريب طالب من الشرق األوسط علي مفاىيم الدديقراطية

 
اضتلقة اظتنسية يف حرب األفكار .. العلمانيون 

تشري الدراسة إيل أن أحد األطراف القوية اليت ديكنها أن تلعب دوراً مؤثراً يف حرب األفكار ىم العلمانيون يف العامل 
: مي، بيد أن ذتة عراقيل تواجو منو التيار العلماين لعل أمههااإلسال

. ارتباط العلمانية، خصوصاً يف العامل العريب، ابلعديد من النظم الشمولية السلطوية -
ارتباط العلمانية ابلتيار اليساري سواء كفرادى أو غتموعات، وىو ما يواجو مبعارضة دائمة، خاصة يف الوالايت  -

. أن ىناك حساسية من مراكز األحباث لدعم ىذه التيارات اظتتحدة، حيث
حيوط مفهوم العلمانية الكثري من الغموض خصوصاً يف العامل العريب، خاصة وأن البعض ينظر إليها ابعتبارىا ضد  -

. الدين
نيني يف العامل بيد أن ذلك ال يعين أنو من الصعوبة دعم التيار العلماين، حيث تشري الدراسة إيل بعض الكتاب العلما

، واظتثقف اظتصري الدكتور "أدونيس"العريب الذين جيب دعمهم، مثل الشاعر العريب علي أزتد سعيد اظتعروف ابسم 
. ، والفنان اللبناين مارسيل خليفة"أصغر علي"نصر حامد أبو زيد، واظتهندس اعتندي 

الذي " ائتالف اظتسلمني األحرار"ية ومنها أما علي اظتستوي اظتؤسسي فتشري الدراسة إيل بعض اظتؤسسات العلمان
ومؤسسة . فرع يف الوالايت اظتتحدة وفرع يف كندا وأخر مبصر 12أسسو احملامي الفلسطيين كمال نواش ولو 

.  1980الدراسات اإلسالمية اليت أسسها أصغر علي يف اعتند عام 
 
 

توصيات الدراسة 
التوصيات اليت جيب علي الوالايت اظتتحدة االلتفات إليها وديكن يف هناية الدراسة يشري الباحثون إيل غتموعة من 

: إجيازىا فيما يلي
أن تشرع الوالايت اظتتحدة يف بناء شبكات من اإلسالميني اظتعتدلني، وأن يكون ذلك جزء من االسرتاتيجية  -

. هبذا اصتهد األمريكية الشاملة حول ىذا اظتلف وىو ما ديكن حتقيقو من خالل وجود جهاز مؤسسي يقوم
جيب أن هتتم اإلدارة األمريكية من خالل مبادرة دعم الدديقراطية يف الشرق األوسط ببناء عالقات مع كل من  -

. العلمانيني ورجال الدين اظتعتدلني واظتفكرين والصحفيني والناشطني يف غتال اظترأة
. الدفاع اظتدنية وضع برامج ػتددة يف غتاالت التعليم الدديقراطي، اإلعالم، رتعيات -



. عقد ورش عمل ودورات للمعتدلني والليرباليني واالستماع إيل أفكارىم -
بناء شبكة دولية لربط الليرباليني واظتعتدلني اإلسالميني حول العامل ووضع برانمج ػتدد لتطوير أدواهتم  -

.  وإمكاانهتم
 
 

: اظتصدر 
 موقع تقرير واشنطن


