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أصدرت مؤسسة راند األمريكية  Corporation RANDمؤخرًا تقريرًا بعنوان )
بناء شبكات مسلمة معتدلة ( ،يقدم توصيات محددة وعملية للحكومة األمريكية أن
تعتمد على الخبرات السابقة أثناء الحرب الباردة في مواجھة المد الفكري الشيوعي،
وأن تستفيد من تلك الخبرات في مواجھة التيار اإلسالمي المعاصر .
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يوصي التقرير أن تدعم اإلدارة األمريكية قيام شبكات وجماعات تمثل التيار العلماني
والليبرالي والعصراني في العالم اإلسالمي ؛ لكي تتصدى تلك الشبكات والجماعات
ألفكار وأطروحات التيارات اإلسالمية التي يصنفھا التقرير بالمجمل بأنھا ) تيارات
متطرفة ( .كما يؤكد التقرير على الحاجة ألن يكون مفھوم االعتدال ومواصفاته
مفاھيم أمريكية غربية ،وليست مفاھيم إسالمية ،وأن يكون ھناك اختبار لالعتدال
بالمفھوم األمريكي يتم من خالله تحديد من تعمل معھم اإلدارة األمريكية وتدعمھم في
مقابل من تحاربھم وتحاول تحجيم نجاحاتھم.
يقدم ھذا المقال قراءة مختصرة لھذا التقرير ،مع التركيز تحديداً على الجزء الخاص
بتعريف االعتدال من وجھة النظر األمريكية ،وكيفية إقامة تلك الشبكات المعتدلة
بالمفھوم األمريكي .كما يتضمن المقال مجموعة من التوصيات حول اآلليات العملية
للتعامل مع مثل ھذه التقارير ،قبل أن تتحول توصياتھا إلى سياسات أمريكية عامة
تستخدم لتحجيم أو احتواء نھضة األمة اإلسالمية.
ﻤﻘﺩﻤﺔ

تسعى المراكز الفكرية األمريكية المھتمة بالشرق األوسط إلى تقديم العديد من
التوصيات لإلدارة األمريكية لتوجيه المعركة الفكرية مع العالم اإلسالمي .وتبرز
مؤسسة راند  ،Corporation RANDوھي أكبر مركز فكري في العالم ،كأحد أھم
المؤسسات الفكرية األمريكية المؤثرة على صناعة القرار في اإلدارة األمريكية
الحالية ،خاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط.
وقد أصدرت مؤسسة راند مؤخرًا تقريرًا في نھاية شھر مارس من عام 2007م )
ربيع األول 1428ھـ ( بعنوان ) بناء شبكات مسلمة معتدلة ( Building
 ،Moderate Muslim Networksوھو تقرير متمم لسلسلة التقارير التي بدأ ھذا
المركز الفكري الھام والمؤثر في إصدارھا لتحديد األطر الفكرية للمواجھة مع العالم
اإلسالمي في الفترة التي أعقبت أحداث سبتمبر .
يقدم التقرير توصيات محددة وعملية للحكومة األمريكية :
• أن تعتمد على الخبرات السابقة أثناء الحرب الباردة في مواجھة المد الفكري
الشيوعي.
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• وأن تستفيد من تلك الخبرات في مواجھة التيار اإلسالمي المعاصر عن طريق دعم
قيام شبكات وجماعات تمثل التيار العلماني والليبرالي والعصراني في العالم
اإلسالمي؛ لكي تتصدى تلك الشبكات والجماعات ألفكار وأطروحات التيارات
اإلسالمية التي يصنفھا التقرير بالمجمل بأنھا ) تيارات متطرفة (.
• كما يؤكد التقرير على الحاجة ألن يكون مفھوم االعتدال ومواصفاته مفاھيم أمريكية
غربية ،وليست مفاھيم إسالمية.
وقبل أن نتعرض لمحتوى ذلك التقرير وأھم ما ورد فيه من أفكار ،فلعله من المھم
إلقاء نظرة على التقارير السابقة لھذه المؤسسة الفكرية ،ومالحظة العالقة بين ما
تطرحه من أفكار ورؤى ،وما يتحول منھا إلى سياسات عامة تتبناھا اإلدارة
األمريكية ،وتفرضھا على العالم اإلسالمي والعربي .
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴﺎﺒﻘﺔ

اھتمت مؤسسة راند بما يسمى بالخطر اإلسالمي منذ أكثر من ثمانية أعوام ،وصدر
عنھا العديد من الدراسات التي ال يتسع المقام لعرضھا ،ولكننا نعرض فقط ھنا أھم
ھذه التقارير ،وأكثرھا تأثيرًا على اإلدارة األمريكية.
* وقد أصدرت مؤسسة راند كتابا ً في عام 1999م ،أي :قبل أحداث سبتمبر بعامين
بعنوان ) مواجھة اإلرھاب الجديد ( ،وھو من إعداد مجموعة من الخبراء األمريكيين،
وصدر الكتاب في  153صفحة ،وھو خالصة أفكار وأبحاث أھم خبراء ) اإلرھاب (
في الواليات المتحدة ،سواء في دوائر البحث واألكاديميات ،أو دوائر السياسة
واالستراتيجيات ،من أمثال  :إيان ليسر ،و بروس ھوفمان ،و ديفد رونفلت ،و جون
أركويال ،و مايكل زانيني ؛ كما يذكر مركز كمبريدج بوك ريفيو الذي قام بإعداد
قراءة متزنة لھذا التقرير.
حاول الكتاب أن يجيب عن سؤال عّما إذا كان ) اإلرھاب الجديد ( يشكل خطراً
استراتيجيا ً على الواليات المتحدة تحديدًا أم ال ؟ وأشار الكتاب إلى أن خطر اإلرھاب
الجديد سيتركز في منطقة الشرق األوسط ،وسيھدد مصالح كل من الواليات المتحدة
األمريكية والكيان الصھيوني.
* وبعد أحداث سبتمبر قامت مؤسسة راند في عام 2004م بإصدار تقرير بعنوان )
العالم المسلم بعد ( 11/9في أكثر من  500صفحة لبحث التفاعالت والديناميات
المؤدية إلى حدوث التغيرات ) الدينية  -السياسية ( التي يشھدھا المسرح اإلسالمي
الراھن بھدف إمداد صانعي السياسة األمريكية برؤية شاملة عن األحداث والتوجھات
الواقعة حاليا ً في العالم اإلسالمي.
قدم البحث في محوره األول  -كما تذكر باحثة متخصصة في العلوم السياسية -
خريطة شاملة للتوجھات األيديولوجية في المناطق المختلفة في العالم اإلسالمي،
مشيرًا إلى أن المسلمين ال يختلفون فقط في الرؤى الدينية ،بل يختلفون أيضا ً في
الرؤى السياسية واالجتماعية ،مثل :الحكومة ،والقانون ،وحقوق اإلنسان ،وحقوق
المرأة ،والتعليم  .وتذكر الباحثة أن البحث يصنع مساواة مفتعلة بين اإلسالم )
المعتدل ( وبين ) الَعلْمانية ( ،ويقسم العالم اإلسالمي تقسيما ً قسريا ً ؛ حيث يتم مثالً
تعريف منطقة معينة في العالم المسلم في كونھا ) سلفية ( ،وأخرى ) راديكالية (،
وثالثة ) معتدلة (.
وتناول الجزء الثاني من البحث الخالفات القائمة بين المسلمين بعضھم مع بعض ،مع
تركيزه على خالفين أساسيين ھما ) الخالف السني  -الشيعي ( و ) الخالف العربي -
غير العربي (؛ حيث يخلص إلى أن الواليات المتحدة يجب أن تثبت والءھا للشيعة
العراقية لصﱢد المد الشيعي اإليراني رغم صعوبة ذلك ].[1
* أما في فبراير من عام 2005م فقد صدر لمؤسسة راند تقرير بعنوان ) اإلسالم
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المدني الديمقراطي :الشركاء والموارد واالستراتيجيات ( ،ويرى التقرير  -كما ينقل
أحد الباحثين ] - [2أنه ال يمكن إحداث اإلصالح المطلوب من دون فھم طبيعة
اإلسالم في المنطقة ؛ الذي يقف سدًا منيعا ً أمام محاوالت التغيير ،وأّن الحل يكمن في
النظر إلى المسلمين عبر أربع فئات ،ھي:
• مسلمين أصوليين.
• مسلمين تقليديين.
• مسلمين حداثيين.
• ومسلمين علمانيين.
أما فيما يتعلّق باألصوليين فتقول ) راند ( :يجب محاربتھم واستئصالھم والقضاء
عليھم ،وأفضلھم ھو مّيتھم ألّنھم يعادون الديمقراطية والغرب ،ويتمسكون بما يسمى
الجھاد وبالتفسير الدقيق للقرآن ،وأنھم يريدون أن يعيدوا الخالفة اإلسالمية ،ويجب
الحذر منھم ألّنھم ال يعارضون استخدام الوسائل الحديثة والعلم في تحقيق أھدافھم،
وھم ذوو تمﱡكن في الحّجة والمجادلة .ويدخل في ھذا الباب السلفيون السنة ،وأتباع
تنظيم القاعدة والموالون لھم والمتعاطفون معھم ،و ) الوّھابيون ( ،كما يقول التقرير.
وفيما يتعلق بالتقليديين تقول ) راند ( :يجب عدم إتاحة أي فرصة لھم للتحالف مع
األصوليين ويجب دعمھم وتثقيفھم؛ ليشككوا بمبادئ األصوليين وليصلوا إلى
مستواھم في الحّجة والمجادلة ،وفي ھذا اإلطار يجب تشجيع االتجاھات الصوفية ومن
ثم الشيعية ) يقول ابن خلدون  :لوال التشيع لما كان التصوف ( ،ويجب دعم ونشر
الفتاوى ) الحنفية ( لتقف في مقابل ) الحنبلية ( التي ترتكز عليھا ) الوھابية ( وأفكار
القاعدة وغيرھا ،مع التشديد على دعم الفئة المنفتحة من ھؤالء التقليديين.
وأوصى التقرير بأھمية أن ) ندعم التقليديين ضّد األصوليين لنظھر لجموع المسلمين
والمتدينين وللشباب والنساء من المسلمين في الغرب ما يلي عن األصوليين:
• دحض نظريتھم عن اإلسالم وعن تفوقه وقدرته.
• إظھار عالقات واتصاالت مشبوھة لھم وغير قانونية.
• التوعية عن العواقب الوخيمة ألعمال العنف التي يتخذونھا.
• إظھار ھشاشة قدرتھم في الحكم وتخلّفھم.
• تغذية عوامل الفرقة بينھم.
• دفع الصحفيين للبحث عن جميع المعلومات والوسائل التي تشوه سمعتھم وفسادھم
ونفاقھم وسوء أدبھم وقّلة إيمانھم.
• وتجنب إظھار أي بادرة احترام لھم وألعمالھم أو إظھارھم كأبطال وإنما كجبناء
ومخبولين وقتلة ومجرمين؛ كي ال يجتذبوا أحداً للتعاطف معھم (.
* أما في العام الماضي فقد صدر لمؤسسة راند دراسة بعنوان ) ما بعد القاعدة (،
وھي تقع في مجلدين  :األول حول حركة الجھاد العالمية ،والثاني عن الحلقات
الخارجية لعالم اإلرھاب .تبحث الدراسة في أربعة مباحث رئيسة:
المبحث األول عن القاعدة :العقيدة ،واالستراتيجية ،والتكتيك ،والتمويل ،والعمليات،
وتغير األشخاص ،والمستقبل المحتمل.
أما المبحث الثاني فھو عن الجماعات الجھادية التي تبنت نظرة القاعدة العالمية،
والتي ليست مرتبطة رسميا ً بتنظيم القاعدة.
والمبحث الثالث حول الجماعات اإلرھابية اإلسالمية وغير اإلسالمية والتي ليس لھا
أي صالت معروفة بالقاعدة ،ولكنھا تھدد المصالح األمريكية واألصدقاء والحلفاء؛
كحماس وحزب ﷲ ،وغيرھما.
أما المبحث األخير فھو عن الرابطة بين اإلرھاب والجريمة المنظمة ،ويتضمن ذلك
طرق استعمال اإلرھابيين للمنظمات اإلجرامية في تمويل نشاطاته.
أشرف على إعداد تلك الدراسة ) أنجل راباسا ( ،وھو معد الدراسة التي سيتناولھا ھذا
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المقال أيضا ً .تدعو الدراسة الواليات المتحدة األمريكية إلى توسيع الجھود بشكل كبير
لتقويض الدعم للقاعدة وخاصة من داخل الدول اإلسالمية ،وتقول  :إن نجاح مكافحة
القاعدة ) الجھاد العالمي ( يتم من خالل مھاجمة العقيدة الجھادية العالمية ،وقطع
الصالت بين الجماعات الجھادية ،وتعزيز قدرات دول المواجھة إلى مواجھة تھديدات
الحركات الجھادية.
كما يقول التقرير ) :إن العقيدة الجھادية تواصل االنتشار وتلقى مزيداً من القبول في
العالم اإلسالمي ،وھذا سينتج إرھابيين أكثر يجددون صفوف القاعدة ،وإذا تم الطعن
في ھذه العقيدة ومصداقيتھا فإن القاعدة ستنزوي وتموت ( .يؤكد التقرير أن طرق
مكافحة اإلرھاب التقليدية ال تكفي لھزيمة القاعدة ،ويجب فھم أن الصراع مع القاعدة
صراع سياسي وعقدي ،وفي ھذا يقول راباسا  " :الحركة الجھادية العالمية حركة
أيديولوجية متطرفة  ..والحرب عليھا في أبسط مستوى يكون بحرب األفكار "،
والھدف من ذلك كما يقول التقرير ھو منع القاعدة من استغالل الخطاب اإلسالمي
والخطاب السياسي والذي استخدمته بكل براعة.
يرى التقرير أن تقويض العقيدة الجھادية العالمية من الخارج أمر صعب؛ فالقاعدة قد
عبأت المسلمين ضد الغرب ،لكن ليس كل الجماعات الجھادية تتفق مع القاعدة في
النظرة العالمية؛ ولھذا السبب تدعو الدراسة الواليات المتحدة إلى قطع الصلة بين
الجھاد العالمي والجھاد المحلي ،وذلك بنشر وتأكيد االختالفات بين حركة الجھاد
العالمية ) القاعدة ( ،وبين حركات الجھاد المحلية التي ال تھدد الغرب .ومن المھم
تأكيد وإبراز أن الدولة اإلسالمية التي تسعى القاعدة إلى إقامتھا ستستبعد التيارات
اإلسالمية األخرى ،وباإلضافة إلى ذلك فإن الواليات المتحدة ستسعى إلى القضاء
على الجماعات اإلرھابية ،وتعزيز قدرات الحكومات الحليفة والصديقة للتعامل مع
التھديدات اإلرھابية ،لكن بصفة استشارية بتوفير مجال جمع البيانات والتحليل
والتقرير.
* تقرير راند لعام 2007م  :أصدرت مؤسسة راند مؤخراً تقريراً في نھاية شھر
مارس من عام 2007م ) ربيع األول 1428ھـ ( بعنوان ) بناء شبكات مسلمة معتدلة
(  ، Building Moderate Muslim Networksوھو تقرير متمم لسلسلة التقارير
التي بدأ ھذا المركز الفكري والمؤثر في إصدارھا ؛ لتحديد األطر الفكرية للمواجھة
مع العالم اإلسالمي في الفترة التي أعقبت أحداث سبتمبر.
الجديد في تقرير ھذا العام أنه يقدم توصيات محددة وعملية للحكومة األمريكية:
• أن تعتمد على الخبرات السابقة أثناء الحرب الباردة في مواجھة المد الفكري
الشيوعي ،وأن تستفيد من تلك الخبرات في مواجھة التيار اإلسالمي المعاصر.
• كما يوصي التقرير أن تدعم اإلدارة األمريكية قيام شبكات وجماعات تمثل التيار
العلماني والليبرالي والعصراني في العالم اإلسالمي ؛ لكي تتصدى تلك الشبكات
والجماعات ألفكار وأطروحات التيارات اإلسالمية التي يصنفھا التقرير بالمجمل بأنھا
) تيارات متطرفة (.
• كما يؤكد التقرير على الحاجة ألن يكون مفھوم االعتدال ومواصفاته مفاھيم أمريكية
غربية ،وليست مفاھيم إسالمية ،وأن يكون ھناك اختبار لالعتدال بالمفھوم األمريكي
يتم من خالله تحديد من تعمل معھم اإلدارة األمريكية وتدعمھم في مقابل من تحاربھم
وتحاول تحجيم نجاحاتھم.
يقدم ھذا المقال قراءة لھذا التقرير ،وتحديدًا الجزء الخاص في ذلك التقرير والمتعلق
بتعريف االعتدال من وجھة النظر اإلسالمية.
أعﱠد الدراسة مجموعة من الخبراء األمريكيين العاملين بالمركز ،ومن أبرزھم ) أنجل
راباسا ( ؛ وھو باحث أكاديميَ ،عِمل سابقا ً في عدد من المناصب الھامة في كل من
وزارة الخارجية األمريكية و وزارة الدفاع ،وھو حاصل على الدكتوراه من جامعة
ھارفارد األمريكية ،ويجيد التحدث بأربع لغات غير اللغة اإلنجليزية ،وھي :
الفرنسية ،اإليطالية ،اليونانية واإلسبانية ،وله عدد من الكتب والدراسات حول العالم
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اإلسالمي.
يحاول التقرير  -الذي صدر في  217صفحة ،وق ُﱢسم إلى مقدمة وتسعة فصول،
وملخص للتقرير  -أن ينقل طبيعة المواجھة الفكرية من مواجھة بين اإلسالم
والغرب؛ لكي تصبح مواجھة من نوع آخر بين العالم الغربي من ناحية والعالم المسلم
من ناحية أخرى ،على غرار الحرب الباردة التي كانت بين معسكرين شرقي وغربي.
يؤكد التقرير أن الصراع ھو صراع أفكار إضافة إلى الصراع العسكري أو األمني،
وأن حسم المعركة مع اإلرھاب لن يتم فقط على الساحات األمنية أو العسكرية ،ولكن
األھم أن يھزم الفكر اإلسالمي  -الذي يصفه التقرير بالمتطرف  -في ساحة األفكار
أيضا ً.
يرى التقرير أن ھذا الصراع الفطري يحتاج إلى االستفادة من التجارب السابقة ،ومن
أھمھا تجربة الصراع الفكري مع التيار الشيوعي خالل فترة الحرب الباردة ،ويوصي
التقرير الواليات المتحدة أن تستفيد من تلك التجارب ،وتبحث في أسباب نجاحھا وما
يمكن أن يتكرر ويستخدم مرة أخرى من وسائل وأدوات وخطط وبرامج في إدارة
الصراع مع التيار اإلسالمي ،و يعقد التقرير مقارنة بين المعركة الفكرية مع التيار
ال كام ً
الشيوعي ،وبين المواجھة الحالية مع العالم اإلسالمي ،ويفرد لذلك فص ً
ال في
الدراسة.
كما يرى التقرير أھمية استعادة تفسيرات اإلسالم من أيدي التيار اإلسالمي
وتصحيحھا ! حتى تتماشى وتتناسب تلك التفسيرات مع واقع العالم اليوم وتتماشى مع
القوانين والتشريعات الدولية في مجاالت الديمقراطية وحقوق اإلنسان وقضايا المرأة.
ويركز التقرير كذلك على أھمية إيجاد تعريف واضح ومحدد لالعتدال اإلسالمي ،وأن
يصاغ ھذا التعريف من ِقَبل الغرب ،وأن يصبح ھذا التعريف ھو األداة والوسيلة
لتحديد المعتدلين في العالم المسلم من أدعياء االعتدال الذي ال يتوافق مع التعريف
األمريكي والغربي له.
كما يؤكد التقرير أن ھذا التعريف لالعتدال ھو من أھم ما يمكن أن يساھم به التقرير
في خدمة السياسة األمريكية ،وأن على أمريكا أن تدعم فقط األفراد والمؤسسات التي
تندرج تحت مفھوم االعتدال بالتفسير األمريكي له ،والمقدم في ھذا التقرير.
يوصي التقرير أن تھتم الواليات المتحدة األمريكية بصناعة ودعم شبكة من التيار
العلماني والليبرالي والعصراني ممن تنطبق عليھم شروط االعتدال اإلسالمي
بالمفھوم األمريكي ،وأن ت ُستخدم ھذه الشبكة في مواجھة التيار اإلسالمي الذي يرى
التقرير أنه ال يجب التعاون معه أو دعمه بأي شكل من األشكال ،رغم ادعاء بعض
فئات ھذا التيار أنھا معتدلة ،وأنھا تدعو للتعايش والحوار وتنبذ العنف ،و ينصح بعدم
التعاون مع كل فئات التيار اإلسالمي ،وأن يرتكز بناء شبكة التيار المعتدل على
التيارات العلمانية والليبرالية والعصرانية فقط.
ويجعل التقرير من المفھوم الجديد المقترح لالعتدال من وجھة النظر األمريكية أحد
أھم نتائج التقرير؛ ولذلك فإننا سنركز في ھذا المقال على ھذا المفھوم الخاص
باالعتدال األمريكي ،رغم أن التقرير يحوي العديد من القضايا الھامة األخرى التي
يجب دراستھا وتحديد سبل التعامل معھا ،ونأمل أن يحدث ذلك في المستقبل القريب
ومن خالل مقاالت ودراسات أخرى.
ﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ؟

تشير الدراسة إلى أن نقطة البدء الرئيسة التي يجب على الواليات المتحدة العناية بھا
في بناء شبكات من المسلمين المعتدلين تكمن في تعريف وتحديد ھوية ھؤالء
المسلمين ،وفي ھذا الصدد تشير الدراسة إلى أنه يمكن التغلب على صعوبة تحديد
ماھية ھؤالء المعتدلين من خالل اللجوء إلى التصنيفات التي وضعتھا بعض
الدراسات السابقة التي قام بھا بعض باحثي معھد ) راند ( .ولھذا الغرض فقد وضعت
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الدراسة بعض المالمح الرئيسة التي يمكن من خاللھا تحديد ماھية اإلسالميين
المعتدلين ،أھمھا ما يلي ]:[3
 - 1القبول بالديمقراطية :يعتبر قبول ِقَيم الديمقراطية الغربية مؤشرًا مھما ً على
التعرف على المعتدلين ؛ فبعض المسلمين يقبل بالنسخة الغربية للديمقراطية ،في حين
أن بعضھم اآلخر يقبل منھا ما يتواءم مع المبادئ اإلسالمية ؛ خصوصا ً مبدأ )
الشورى ( ويرونه مرادفا ً للديمقراطي،كما أن اإليمان بالديمقراطية يعني في المقابل
رفض فكرة الدولة اإلسالمية.
 - 2القبول بالمصادر غير المذھبية في تشريع القوانين :وھنا تشير الدراسة إلى أن
أحد الفروق الرئيسة بين اإلسالميين المتطرفين والمعتدلين ھو الموقف من مسألة
تطبيق الشريعة .تؤكد الدراسة أن التفسيرات التقليدية للشريعة ال تتناسب مع مبادئ
الديمقراطية ،وال تحترم حقوق اإلنسان ،وتدلل الدراسة على ذلك من خالل مقال
للكاتب السوداني ) عبد ﷲ بن نعيم ( قال فيه بأن الرجال والنساء والمؤمنين وغير
المؤمنين ال يمتلكون حقوقا ً متساوية في الشريعة اإلسالمية.
 - 3احترام حقوق النساء واألقليات الدينية :وفي ھذا الصدد تشير الدراسة إلى أن
المعتدلين أكثر قبو ً
ال بالنساء واألقليات المختلفة دينيا ً ،ويرون بأن األوضاع التمييزية
ً
للنساء واألقليات في القرآن يجب إعادة النظر فيھا؛ نظرا الختالف الظروف الراھنة
عن تلك التي كانت موجودة إب ﱠان عصر النبي محمد  -صلى ﷲ عليه وسلم .-
 - 4نبذ اإلرھاب والعنف غير المشروع :تؤكد الدراسة ھنا على أن اإلسالميين
المعتدلين يؤمنون كما ھو الحال في معظم األديان بفكرة ) الحرب العادلة ( ،ولكن
يجب تحديد الموقف من استخدام العنف ومتى يكون مشروعا ً أو غير مشروع.
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل

يضع التقرير في الفصل الخامس مجموعة من األسئلة التي يعّدھا مقياسا ً لالعتدال،
وأن اإلجابة عن ھذه األسئلة تحدد ما إذا كان الفرد أو الجماعة يمكن أن يوصف
باالعتدال أم ال ،و يحذر التقرير أن التيار اإلسالمي يدعي في بعض األحيان أنه تيار
معتدل ولكن وفق تفسير خاص به لالعتدال ،وأن وجود قائمة من األسئلة المختارة
والمتفق عليھا يمكن أن يحل ھذه المشكلة ،ويكشف لإلدارة األمريكية حقيقة نوايا
األفراد والجماعات من التيار اإلسالمي مّمن يﱠدعون االعتدال أو يطالبون أن يعاملوا
معاملة المعتدلين ،وھو ما يجب أن يقتصر  -حسب رؤية التقرير  -على من يجتازون
اختبار االعتدال.
يضع التقرير  11سؤا ً
ال تشﱢكل في مجملھا المحددات الرئيسة لوصف االعتدال
المقترح أن تتبناه اإلدارة األمريكية .وھذه األسئلة وردت بالتقرير ،و ھذه األسئلة ھي:
 .1ھل يتقّبل الفرد أو الجماعة العنف أو يمارسه؟ و إذا لم يتقبل أو يدعم العنف اآلن؛
فھل مارسه أو تقّبله في الماضي ؟
 .2ھل تؤيد الديمقراطية؟ وإن كان كذلك ؛ فھل يتم تعريف الديمقراطية بمعناھا
الواسع من حيث ارتباطھا بحقوق األفراد ؟
 .3ھل تؤيد حقوق اإلنسان المتفق عليھا دوليا ً ؟
 .4ھل ھناك أية استثناءات في ذلك ) مثال :ما يتعلق بحرية الدين ( ؟
 .5ھل تؤمن بأن تبديل األديان من الحقوق الفردية ؟
 .6ھل تؤمن أن على الدولة أن تفرض تطبيق الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات
الجنائية؟
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 .7ھل تؤمن أن على الدولة أن تفرض تطبيق الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات
ضلون
المدنية؟ وھل تؤمن بوجوب وجود خيارات ال تستند للشريعة بالنسبة لمن يف ﱢ
الرجوع إلى القوانين المدنية ضمن نظام تشريع علماني؟
 .8ھل تؤمن بوجوب أن يحصل أعضاء األقليات الدينية على حقوق كحقوق المسلمين
تماما ً؟
 .9ھل تؤمن بإمكانية أن يتولى أحد األفراد من األقليات الدينية مناصب سياسية عليا
في دولة ذات أغلبية مسلمة؟
 .10ھل تؤمن بحق أعضاء األقليات الدينية في بناء وإدارة دور العبادة الخاصة
بدينھم ) كنائس أو معابد يھودية ( في دول ذات أغلبية مسلمة؟
 .11ھل تقبل بنظام تشريع يقوم على مبادئ تشريعية غير مذھبية؟
إن من يقرأ ھذه الالئحة من األسئلة يدرك على الفور أن تعريف االعتدال بالمفھوم
األمريكي ال يعبر إال عن المصالح األمريكية الھادفة إلى تحويل المسلمين بعيداً عن
اإلسالم تحت دعوى االعتدال العالمي .إننا أمام محاولة إلعادة تعريف مفھوم االعتدال
داخل المجتمع المسلم بحيث ال يستند التعريف من اآلن فصاعدًا إلى مبادئ الوسطية
والتراحم التي حثت عليھا الشريعة ،وإنما أن تتحول ھذه المبادئ إلى مجموعة من
المسل ﱠمات الغربية التي ت ُقﱠدم للعالم على أنھا مبادئ دولية.
ومن المتوقع الحقا ً في حال إقرار ھذه التوجھات ودفعھا في الساحات الفكرية الدولية ؛
أن ت ُمَنع شعوب العالم من رفضھا أو حتى االعتراض عليھا بدعوى أن ذلك سيكون
اعتراضا ً على حقوق اإلنسان الدولية أو الشرائع العالمية ،كما حدث من قبل فيما
يتعلق بما يسمى حقوق اإلنسان؛ التي أصبحت مؤخراً حقوقا ً للشواذ وحقوقا ً لمخالفة
األخالق والقيم والعادات.
ومن الملفت للنظر أن التقرير يؤكد أھمية استخراج النصوص الشرعية من التراث
اإلسالمي والتي يمكن أن تدعم ھذه الالئحة وتؤكدھا ،وأن ي ُستخَدم الدعاة الجدد ) أو
الدعاة من الشباب كما أسماھم التقرير ( لتحقيق ذلك والقيام بھذا الدور .ويوصي
التقرير أن تكون الدعوة لالعتدال بعيداً عن المساجد ،وأن ت ُستخَدم البرامج التلفازية
والشخصيات ذات القبول اإلعالمي والجماھيري من أجل تحقيق ذلك.
كما يوصي التقرير أن ي ُستخدم التيار التقليدي والصوفي في مواجھة اإلسالم السلفي.
وقد تم تعريف التيار التقليدي في ھذا التقرير أنه :التيار الذي يصلي في األضرحة
بخالف ما تدعو إليه الوھابية ويميل إلى التمذھب ،وعدم االجتھاد ،والميل نحو
التصوف .يؤكد التقرير أن من مصلحة الغرب إيجاد أرضية تفاھم مشتركة مع التيار
الصوفي والتقليدي من أجل التصدي للتيار اإلسالمي.
ويؤكد التقرير على أھمية االعتناء األمريكي بالتعاون مع المعتدلين  -وفق المفھوم
الذي قدمته الدراسة  -من العالم المسلم ،مع التركيز على الفئات التالية:
• المفكرين واألكاديميين من التحرريين والَعْلمانيين.
• الدعاة الجدد المعتدلين.
• القيادات الشعبية الفاعلة.
• الحركات النسائية المطالبة بعدم المساواة .
• الصحفيين والُكّتاب والمفكرين.
ويرى التقرير أن على الواليات المتحدة أن تحدد من يندرج تحت مفھوم االعتدال
األمريكي من ھذه الفئات السابقة ،وأن يتم مساعدة ودعم المؤسسات القائمة لھذه الفئة،
وأن تساھم الواليات المتحدة بدور قيادي في تكوين مؤسسات أخرى تدعم التيار
المعتدل حسب المفھوم األمريكي ،وأن تساھم في تشجيع تكوين بيئة ثقافية وفكرية
واجتماعية تدعم وتسھل وتشجع قيام المزيد من ھذه المؤسسات التي تخدم المصالح
األمريكية وتواجه التيار اإلسالمي.
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ويوصي التقرير أيضا ً بأھمية التركيز على األطراف في الصراع مع التيار اإلسالمي
والبعد عن المركز؛ لصعوبة تحقيق انتصارات حقيقية في ھذه المرحلة ،وأن يتم
عكس مسار األفكار الحالي والذي يتحرك من المركز نحو األطراف .يؤكد التقرير
على أھمية استخدام الترجمة واآللة اإلعالمية من أجل تحويل مسار األفكار لتكون من
األطراف نحو المركز ،أو من الدول اإلسالمية التي يعتقد معّدو التقرير أنھا أكثر
اعتدا ً
ال وانفتاحا ً إلى المركز الذي يحدده التقرير بالعالم العربي.
كما يقدم التقرير العديد من النماذج للجھات واألشخاص الذين يمكن أن يوصفوا
باالعتدال ،ومن يمكن دعمھم أو مساندتھم لتحقيق أھدافھم .ومن المحزن أن من ضمن
األمثلة التي يقدمھا التقرير في ھذا الشأن مجلة تصدر في جنوب شرق آسيا أدارت
حواراً خياليا ً مع نبي اإلسالم  -صلى ﷲ عليه وسلم  ،-ومثال آخر إلمرأة من باكستان
تعيش في النرويج ،وتعمل في مجال الكوميديا المسرحية ،وتدخل إلى المسرح وھي
ترتدي البرقع ،وتروي النكات عن اإلسالم والمرأة المسلمة ،ثم تخلع البرقع على
المسرح ليظھر تحته فستان سھرة ،ويرى التقرير أن ھذا ضمن االعتدال الواجب
دعمه والتشجيع عليه .كما يذكر التقرير نموذجا ً آخر وھو موقع سعودي يتحدث عن
أحاديث الشھادة وينكر صحتھا ،ولذلك ال يرى الحاجة لاللتزام بھا.
ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍل

إن ھذا المقال المختصر ھو مقدمة للتعريف بھذا التقرير الھام ،وھناك الكثير من
القضايا األخرى التي أثارھا التقرير ،والتي يجب أن تتم دراستھا وتحديد سبل
مواجھتھا والتعامل معھا في دراسات وأبحاث أخرى كما أسلفنا .ولكننا نوصي  -فيما
يتعلق بموضوع التقرير بالعموم؛ وإعادة تعريف االعتدال بالمفھوم األمريكي
بالخصوص  -باألمور التالية:
صنّاع القرار في العالم العربي
• ترجمة التقرير ،وإتاحته في أسرع وقت ممكن ل ُ
واإلسالمي من العلماء والمفكرين والسياسيين ،والتعاون من أجل فھم ما يعنيه ھذا
التقرير ،وما يقدمه من توصيات لإلدارة األمريكية.
• إعداد رﱟد علمي يتناسب مع الطرح الذي قدمه التقرير فيما يتعلق بمفاھيم االعتدال،
والتحذير من اختطاف المصطلح من ِقَبل أنصار التحرر والَعلْمانية والليبرالية في
العالم العربي والغربي على حد سواء .نرى أھمية أن يؤكد العلماء والدعاة
والمفكرون على مفاھيم االعتدال الحقة التي دعا إليھا اإلسالم ،وتّوجتھا وسطية األمة
المسلمة ،وحث ﱠت عليھا الشرائع السماوية ،وليس التشريعات الَعْلمانية الموجھة سياسيا ً
لقمع اآلخر ،وإفساد العقول ،ومحاربة األديان .
• نؤكد على أھمية التعريف بالتقرير وما تضمنه من أفكار ،والدقة في ترجمة المعاني
الواردة فيه ،وتفسير أسباب رغبة اإلعالم الغربي في عدم اإلعالن بوضوح عن
صدور ھذا التقرير؛ وھل ھذا بسبب ما تضمنه من جرأة ومقترحات عملية ،أم بسبب
أن التقرير يقدم خريطة واضحة المعالم باألسماء الشخصية وأسماء المؤسسات التي
توصف من ِقَبل معﱢدي التقرير أنھا ) معتدلة ( وفق التعريف األمريكي المقترح
لالعتدال ؟
• بيان أن المواجھة الفكرية مع الغرب قد بدأت من ِقَبل الغرب ،وأن المراكز الفكرية
تقوم بحشد اآلراء والتوجھات والموارد من أجل ھذه المواجھة ،سواء قبلنا بذلك أو
استمر بعض منا في الدعوة فقط إلى التعايش والحوار .إن األمة اإلسالمية بأكملھا
تواجه حربا ً فكرية بدأت وتﱠم حشد األنصار لھا ،وال بد أن يكون رد الفعل من ِقَبل
األمة بجميع فئاتھا متناسبا ً مع الخطر ،وموحدًا في مواجھة خصم يوحد فئاته ،وأن
تلتزم األمة المسلمة في ھذه المواجھة بالضوابط الشرعية التي تحكم العالقة مع
الخصوم والمنافسين واألعداء أيضا ً.
• الحث على حماية أطراف األمة اإلسالمية إضافة إلى حماية مركزھا ،وھو ما ال
يجب أن يترك ألنصار الھجوم على أطراف األمة كما يذكر التقرير ويؤكد في أكثر
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من مكان.
• نوصي أن يكون اإلعالم المتزن والجاد ھو أحد أسلحة المواجھة الفكرية المضادة
للدفاع عن حقوق األمة المسلمة ،وأن يبتعد ما أمكن عن الخطاب العاطفي غير
العملي ،مع عدم التقليل من دور العاطفة المتزنة والمنضبطة شرعا ً في تحفيز الھمم
وتقوية العزائم والدفاع الصادق عن مصالح وحقوق األمة.
• نوصي عموم المسلمين أن الوالء الحق لھذه األمة في المرحلة القادمة يقتضي
الدفاع عن اإلسالم في مواجھة الحمالت الھادفة إلى المساس به  .ونوصي أنصار
التيار اإلسالمي ومحبيه أن الوالء الحق لإلسالم في المرحلة القادمة يقتضي مواجھة
الغرب فكريا ً وحضاريا ً وثقافيا ً وغير ذلك ؛ للدفاع عن أمتنا وحماية مصالحھا
وحقوقھا.
د .باسم خفاجي *
نقال عن مجلة البيان

* مدير وحدة الدراسات واألبحاث في المركز العربي للدراسات اإلنسانية القاھرة.
] [1مركز )راند( :اإلسالم )المعتدل( ھو الحل ألمريكا  ،مركز )راند( بواشنطن ،
قراءة وترجمة  :شيرين حامد فھمي  ،باحثة وأستاذة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
بجامعة القاھرة  25 ،مارس 2005م.
] [2لإلسالميين فقط  :احذروا من أن يستغلّكم األمريكيون في الحوار والتقارب
المزعوم  ،علي حسن باكير  ،موقع مجلة العصر  27 ،أبريل 2005م.
] [3وصفة أمريكية جديدة لبناء شبكات اإلسالميين المعتدلين  ،تقرير واشنطن  ،خليل
العناني  7 ،أبريل 2007م.
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* إننا  -في منبر التوحيد و الجھاد  -نحرص على نشر كل ما نراه نافعا من
كتابات  ،إال أن نشر مادة " ما " لكاتب " ما "  ،ال يعني بحال ؛ أن ذلك الكاتب
يوافقنا في كل ما نقول  ،و ال يعني ؛ أننا نوافقه في كل ما يقول في كتاباته
األخرى  ،و ﷲ الموفق لكل خير .
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* في حال عدم ظھور اسم كاتب مو ضوع " ما " بجوار عنوان مو ضوعه  ..فإن
ذلك إما لكون اسم المؤل ف غير معروف لدينا  . .أو أنه مذيل في نھاية المو ضوع
!
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