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 سرتاتيجيات، الشركاءالدميقراطي املدين: املوارد، اإل اإلسالم
Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies 

 
  Cheryl Benard  نارديدراسة أعدهتا: شرييل ب

 الوالايت املتحدة –صدار: مؤسسة راند )قسم أحباث األمن القومي( إ 
 الوالايت املتحدة - رعاية مؤسسة مسيث ريتشاردسونأُعد البحث بدعم و  

 4002/  3/  11اتريخ إصدار الدراسة: 
================= 

 بين يدي الدراسة:

أهم  ىحدإ التي تعد مؤسسة راندصدرتها هي تنبع أهمية هذه الدراسة من أن المؤسسة التي أ

.كما أن في الواليات المتحدة  المؤثرة في عملية صناعة القرار Think Tanksخزانات التفكير 

 مؤسسة سميث ريتشاردسون التي دعمت إصدار هذه الدراسة هي إحدى المؤسسات األمريكية التي
كية العامة ، وتهتم بتطوير سياسات مؤثرة الجادة التي تخدم رسم السياسات األمري "تدعم األبحاث

 ...".تخدم المصالح األمركية وقيمها على المستوى العالمي

فهي باحثة متخصصة في العلوم السياسية، Dr. Cheryl Benard أما المؤلفة د.شيريل بينارد 

ومجال تخصصها أفغانستان والشرق األوسط وقضايا التعليم، وهي خريجة الجامعة األمريكية 
والدبلوماسية  بحاث حول الراديكالية،أولها  ببيروت، وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة فيينا،

ونشرت دراساتها في عدة مؤسسات بحثية  االسالمي،التنمية في العالم  المرأة فيالعامة، وموضوع 
النمسا. وشغلت منصب استاذة مشاركة في العلوم السياسية في جامعة فيينا ب ميركية.أوروبية وأ

لألبحاث االجتماعية،  Theodore Keryوحازت على عدة جوائز من بينها جائزة ثيودور كيري 

. وهي عضو في العديد من اللجان الحكومية واالكاديمية Donauland Prizeوجائزة دوناالند 

 .االستشارية

سيمات ال تخلو من وتتبنى تق ها تتبنى رؤى استشراقية منحازة لفهم اإلسالم،الملفت في الدراسة أن
 –إلى تبني النظرة "الفرنسية  الباحثة سعيكذلك عتساف في فهم التيارات في الوسط المسلم، واإل

خطيرا  للسيطرة األصولية ودونية المرأة  التركية" المعادية في التعامل مع الحجاب باعتباره مظهرا  
تجاه هذا األمر.  سياسات أكثر تشددا   لى تبنيع اإلدارة األمريكية ةض المؤلفوتحر   وموقفا  سياسيا ،

غير أن أهم ما في الدراسة هي تلك التوصيات التي قدمتها للتعامل األمريكي مع التيارات في الوسط 
والمحافظين الجدد  ،المسلم، وهي على أي حال ال تختلف كثيرا  عن توجهات اليمين المحافظ

 لسياسة األمريكية الحالية.اعلى  ينالمسيطر
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 اض الدراسةاستعر 
 

 إىلصفحة من القطع الكبري، ومقسمة  11اإلسالم الدميقراطي املدين: املوارد، االسرتاتيجيات، الشركاء، دراسة مؤلفة من 
مقدمة وثالثة فصول وعدة مالحق، تقول صاحبة الدراسة يف مقدمتها حول دواعي اخلوض يف هذا املوضوع: مما ال شك فيه 

ة من التقلبات يسودها صراع داخلي وخارجي حول قيمه وهويته ومكانته يف العامل، ينازع فيها أن اإلسالم املعاصر يعيش حال
جانب حتّمل سائر العامل جزءاً  إىلاملتطرفون من أجل فرض سيطرهتم الروحية والسياسية. وقد كلف هذا الصراع أمثااًن ابهظة 

 إىلالوصول  إىللذلك فإن العامل الغريب يسعى بشكل حثيث منها تبعاهتا على األصعدة السياسية واالقتصادية واألمنية، و 
 إجياد موطئ قدم هلا يف هذا وفهمه وحماولة التأثري يف ما سوف يتمخض عنه.

اجملتمع الدويل برّمته يفضل عاملًا اسالمياً  إىلضافة الوالايت املتحدة والعامل الغريب الصناعي احلديث ابإل أنومن الواضح  
مع بقية املنظومة الدولية من حيث كونه دميراطياً، متطوراً من الناحية االقتصادية، يتمتع ابستقرار سياسي، يستطيع االنسجام 

كونه قاباًل للخضوع للقوانني واملعايري املتعارف عليها دولياً. من جانب آخر   إىلضافة ومتقدمًا من الناحية االجتماعية ابإل
عات ابتداء حباالت التوتر الداخلي اليت قد باع احلضارات" بكل ما حيمله من تصر ـ "بجتنب ما يسمى  إىلتسعى هذه الدول 

شها العامل يزاع بني األقليات املسلمة و"السكان األصليني" يف الدول الغربية، ومرورًا ابلصراعات العسكرية اليت يعـيسببها الن
 اإلسالمي وما ينتج عنها من إرهاب وعدم استقرار.

ول اخلروج مبقاربة حمكمة مبنية على دراسة عميقة توضح كنه الصراع القائم داخل اإلسالم وتبني ولذلك فإن البحث حيا
هداف حمددة ميكن من خالهلا تشجيع أكون شريكاً مما يسمح بوضع اسرتاتيجية ذات مل الغريب أي الفرقاء يصلح لكي يللعا

أن  -حسب وصف الباحثة –ره املهدد واملتأثر ابلصراع الدائر جيابية، وهبذا ميكن للعامل أبسإهذا الفريق ودفعه قدمًا بطريقة 
 يلعب دوراً ما يف اخلروج منه بنتائج اكثر إجيابية ومياًل حنو السالم.

فكرة تشجيع املنحى الدميقراطي املعتدل يف التعريف ابألسالم وتقدميه للناس كانت قيد البحث والتداول  أنوترى الباحثة 
، خاصة حني بدأ القادة السياسيون وصناع 4001أيلول  11اًي بعد احداث جدّ  ت منحىً خذألعدة سنوات، ولكنها 

القرار يف الغرب إبصدار تصرحيات تشدد على قناعتهم أبن اإلسالم برئ مما حدث، وأنه قوة إجيابية عاملية وهو دين 
ورواب أيضاً، إذ حاول القادة الغربيون أ ىلإالتسامح، وهي ظاهرة مل تقتصر على الوالايت املتحدة األمريكية فقط، بل تعدهتا 

ىل وجود سببني إعمال عنف ضد األقليات املسلمة يف بلداهنم ابإلضافة أىل إبذلك اتقاء ردات الفعل الداخلية اليت قادت 
من خالله  وهلما قصري املدى هتدف احلكومات الغربيةأىل اختاذ مثل هذه اخلطوات إعلى األقل دفعا السياسة الغربية اخلارجية 

سالم، ساس الفصل بني اإلرهاب واإلأرهاب على ىل دعم إمكانية قيام "احلكومات اإلسالمية" خبطوات يف مواجهة اإلإ
البعيد كان صناع القرار الغربيون حياولون خلق تصور ما يسهل بعده دمج الدول اإلسالمية وساستها يف املنظومة  وعلى املدى

ام للعديد من اتبة، فإن اإلسالم دين مهم ذو أتثري سياسي واجتماعي عظيم، وأنه مصدر إهلالدولية احلديثة. وحسب رأي الك
 نأجتاهات السياسية اليت يشكل بعضها خطراً جسيماً على االستقرار العاملي، وابلتايل، فإنه من املناسب األيديولوجيات واإل

ربز احملور يجتماعية مرنة. وهنا إوالدميقراطية والسالم، ورؤى ىل مزيد من االعتدال إيتم تبين اجتاهات إسالمية ذات طرح مييل 
 ؟االساسي يف الدراسة: من ميثل هذه االجتاهات
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ربعة اجتاهات: األصوليني، التقليديني، احلداثيني والعلمانيني، مث تقوم أىل إبعد ذلك تقدم الدراسة تقسيمًا للمسلمني 
جيابية، وتقدم إمكانية التعاون معها مبا حتمله من نقاط سلبية و إوتدرس  الدراسة ابلتعريف بكل طائفة من هذه االجتاهات

صورة عن طرائق تفكري كل من هذه االجتاهات من خالل طرح مقارابهتم ووجهات نظرهم يف أمور كثر احلديث واللغط حوهلا 
( جرائم احلدود، ،ب النساء)احلجاب، تعدد الزوجات، ضر  مثل: الدميقراطية، احلرايت السياسية والشخصية، وضع املرأة

ما مسّته ابلتيار احلداثي، الدعوة إىل تبين ىل إليه إىل الغرب. وختلص الدراسة فيما ختلص إمشروعية اإلصالح والتغيري، والنظرة 
برز ما أوهو يف احلقيقة التيار العلماين وتضع اسرتاتيجيات حمددة لتشجيع هذه اخليار سوف أنيت على ذكرها الحقاً. ومن 

 ه غري قابل للتطبيق يف هذا العصر!رادت الدراسة أن توصله هو أن القرآن الكرمي ال خيتلف عن اإلجنيل من حيث كونأ
ن آبعض آايت القر  إنإذ تقول الباحثة يف أحد الفصول:  ولذلك يالحظ من خالل الدراسة التشكيك بصحة القرآن متاماً 

هللا هو الذي أمر هبذا! وتستخدم الباحثة هذا الكالم لتشكك بصحة  يكون أننه ليس من املمكن أيوحي مضموهنا للقارئ 
ه مجع من إن، و صلى هللا عليه وسلم ال بعد وفاة النيب حممدإن القرآن مل جيمع إ: 42ذ تقول يف الصفحة إالقرآن الكرمي 

من الوحي،  وا شيئاً الصحائف وعظم احليواانت اليت كتب عليها من شهدوا نزول الوحي، كما مجع من صدور من استحفظ
مر الذي خيف فيه من االختالف فتم مجع نه حني مت االنتهاء من مجعه، ظهرت نسخ عديدة خمتلفة من القرآن، األإولذلك ف

هذه العملية ضاعت سوراتن  أثناءه يف إنبقاء على نسخة واحدة، وهذا النسخة هي الباقية حىت اليوم، و النسخ وحرقها واإل
بعض ما ذكر يف القرآن ممكن ان  أنىل هذا األمر، ويرون إاحلداثيني يشريون  إن، وتضيف الباحثة من القرآن على األقل

اتمًا ويرون أن القرآن  حني يرفض التقليديون هذا الكالم رفضاً  شكل خاطئ او غري صحيح متاماً، يفن بدوّ  يكون قد
والورق املطبوع عليه كلها  نآكل حرف من القر   أن أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، حىت أنه ال ميكن أنمقدس، و 

ن القرآن والسنة مل يعودا مرجعيتني مناسبتني هلذا العصر ولذلك جيب التخلي عنهما  إمقدسة، ويف موضع آخر تقول الباحثة )
يل جنعن التوراة واإليل وتبين روح اإلسالم دون التقيد ابلنصو،، كما ختلى اليهود والنصارى جنكما مت التخلي عن التوارة واإل

 والتزموا ابلروح العامة للداينتني اإلسالمية واملسيحية(.
تفـرد الدراسـة ملحقـاً خاصـاً حـول  حـرب األحاديـث كما جيري التشكيك ابلسنة النبوية يف ملحق خصـص لـذلك، مسـي:   

حكـام وممارسـات حمـددة فيـه هـي أهذا املوضوع إذ تقول أبن معظم اجلهود احلالية إلصالح اإلسالم ترتكز حـول اخلـالف علـى 
القـرآن بشـكل عـام فـوق النقـد  أنا ال تتناسـب مـع العصـر احلـديث، وتضـيف الدراسـة أهنـحمط انتقاد من غـري املسـلمني خاصـة 

يشــري اليهــا بغمــوض، ولــذلك فــإن  و أنــهأاي كثــرية مل يتطــرق اليهــا، ه هنــاق قضــاأنــن كــان األمــر غــري متفــق عليــه عامليــاً( إال إ)و 
"حروب ـســاس رؤيــتهم وتفســريهم للحــديث الشــريف األمــر الــذي تعرفــه الدراســة بــأني التيــارات االســالمية يقــوم علــى اخلــالف بــ

ه يف اي قضـية أنـنـه يف النهايـة ال يشـكل احلـديث الشـريف سـوى أداة ألنويـة ألسـباب عـدة ا هـا أاحلديث"، وتضيف الدراسـة 
صـحاهبا أد مـن حـث يعطـي مسـاحات واسـعة ءراء متباينـة يـدعي كـل وااحلـدي إنفإن احلديث ال يوفر سبيالً للفصل فيهـا، بـل 

 الشرعية لنفسه.
مني عليها أبهنم ال يزعجون أنفسهم ائوتشكك الدراسة بصحة األحاديث الشريفة اليت تنشرها مواقع اإلنرتنت وتتهم الق
نه احاديث شريفة )على حسب وصف ابقتفاء أثر ما ينشرونه ليعلموا مدى صوابه من خطئه، بل يكتفون بنشر ما يزعمون أ

إنه لو أخذ كل حديث  ةالتشكيك أبهم مصادر احلديث الشريف مثل صحيح البخاري قائل إىلالدراسة( مث تنتقل الباحثة 
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سبعني عامًا من العمل  إىلساعة على األقل من حياة البخاري للتأكد من صحته سندًا ومتناً، فإن صحيح البخاري حباجة 
سالم إالقول أبن احتضان  إىل وختلص الباحثة(. 11اه يف غضون ستة عشر عاماً؟ )أنظر ،أهنه أندعي الدؤوب، فكيف ي

 كثر دميقراطية يتطلب العمل على ثالثة خطوط متوازية فيما يتعلق مبوضوع احلديث الشريف:أ
لبقاء حتت رمحة سلطة دينية ا إىلفضل كيفية فهم دينهم أبنفسهم دومنا حاجة أواًل: جيب تثقيف العامة وتعليمهم بشكل أ

 غري نزيهة وغري مثقفة نصبت نفسها بنفسها.
حاديث املناقضة ملا هو بني يدي العامة هلؤالء الذين يريدون جمتمعات وحىت حيدث ذلك، جيب توفري مادة من األ ألنياً: 

 ".اسالمية كثر تساحماً ومساواة ودميقراطية وهم مقتنعون أن هذه التغيريات اليت يسعون هلا "غريأ
نفسهم أتشجيع االجتهادات الفقهية اليت يقوم هبا بعض الفقهاء هنا وهناق ممن مل حيصروا  اخلط الثالث واألخري فهوما أ

م ميزجون القوانني االسالمية ابلقوانني املدنية ليخرجوا ابجتهادات جديدة، مثل هذه اجلهود املتفرقة إهنمبدارسة فقهية معينة بل 
 من اجلمهور يف العامل االسالمي. تمنيهها بني يدي الفقهاء واملعها ووضعجيب مج
جتاه الذي تتوجه إليه الدراسة ابهلجوم أكثر من غريه هو التيار التقليدي، وهو ميثل الغالبية العظمى اإل أناملالحظ أيضًا و 

 اء العامل.أحنمن املسلمني واحلركات اإلسالمية املعتدلة واملنتشرة يف كافة 
خرى، ترفض الدراسة التعامل حبيادية مع مظاهر اإلسالم على أهنا حرية للتعبري، متامًا كما ظهر ذلك حني أة ومن انحي

ه خالل التقرير، مت ذكر الكالم التايل يف أنهلذا املوضوع حتت عنوان احلجاب كقضية للدراسة، ومن املالحظ  منوذجخصص 
صولية، لقد أصبح احلجاب قضية مسيسة ترفعها اجملموعات أصبح احلجاب رمزًا للتقليدية واألموضعني خمتلفني: "لقد 
 أنماليزاي مرورًا ابلعامل العريب برمته، على احلكومات الغربية وخاصة الوالايت املتحدة األمريكية  إىلاملعادية للغرب من تركيا 
كأحد احلقوق الدميقراطية البسيطة، فاحلجاب هو أكثر من ذلك "حق املرأة يف ارتداء احلجاب"   إىلتتوقف عن اإلشارة  

 (.44وصفحة  12بكثري، فالرسالة املخبأة وراء احلجاب خطرية جداً. )انظر صفحة 
ايت املتحدة األمريكية وغريها من الشكال اللباس التقليدية املقبولة يف الو أخر من آوترى الدراسة أن احلجاب ليس شكاًل 

و اللباس الديين اليهودي، وذلك ألن احلجاب مثار خالف شديد بني اجملتمعات، أيدية، مثل الساري اهلندي اجملتمعات التقل
وهناق الكثري من النساء اللوايت جيربن على ارتدائه حتت ضغط القوة والتهديد والضرب ورمبا التعرض للرشق مبادة األسيد، 

واع أنه نوع من أناحلجاب على  إىلقد ينظر البعض كما تقول الدراسة ورمبا تعرضن للموت اذا رفضن االنصياع هلذا االمر، 
سلوب حياة حيادية، وال أحرية التعبري او التعددية ولكن تلك النظرة تتجاهل مفهوما اكرب للموضوع، فاحلجاب ليس قضية 

 هو واجب ديين، لقد أصبح احلجاب تصرحياً سياسياً!
ربع جمموعات: املهاجرات اجلدد ممن أرتدى فيها من قبل دة فرتى أن احلجاب يُ تعطي الدراسة مثااًل عن الوالايت املتح

صولية، السيدات أقليات أ إىلزعة التقليدية؛ النساء اللوايت ينتمني ـيتحدرن من مناطق من العامل العريب تسيطر عليها الن
ماكن أف استفزازي يف املدارس واجلامعات و الطاعنات يف السن، او الفتيات اللوايت يردن لفت االنتباه او التعبري عن موق

 يف الوالايت املتحدة األمريكية. قلية يف جمموع املسلمني الذين يعيشونأالعمل، وهم برأي الدراسة يشكلون 
احلجاب رمز لدونية املرأة وترى أن احلجاب الذي ترى فيه احلكومة االمريكية وسيلة من وسائل اظهار  أنوترى الدراسة 

قضية احلجاب  إىلاملسلمني األمرييكيني ينظرون بعني القلق  أنلتسامح والتعددية هو حبد ذاته حقل ألغام وتنقل التعايش وا
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ه من انحية اخرى يعرض املرأة أنصبح يعترب مقياسًا إلميان املرأة، و أصبحت حسب وصفهم "خارج السيطرة" ألنه أاليت 
كي، وهو يزيد من ري م عن عدم االنسجام مع اجملتمع األبل التعبريد سأنه أحذ إللتمييز يف العمل ويعرضها للمضايقات 

 ني األمريكان وال يساعد يف حلها.مشكلة املسلم
وسع منه بكثري، فاألصوليون يعتربونة ذو قيمة داللية، فكما أن أاحلجاب هو مرآة خلالف  أنالقول  إىلوختلص الدراسة 

تقدمهم بفرض احلجاب فوراً  إىلفعل ذو داللة، فإن األصوليني يشريون ول ما يستولون على اإلذاعات كأالثوار يستولون 
 و النفوذ.أحيصلوا على القوة  أني ظرف استطاعوا فيه أو أي وقت أعلى املرأة يف 

 
 يف التعريف ابلتيارات اإلسالمية األربعة
الية تتكون من مركبني: أوهلما الفشل حتت عنوان الواقع: مشاكل مشرتكة وأجوبة خمتلفة، ترى الباحثة أن أزمة اإلسالم احل

يف النهوض، وانقطاع حبائل االتصال بينه وبني نزعة العوملة السائدة. فمنذ فرتة طويلة والعامل اإلسالمي موسوم ابلتخلف، 
كية زعات الوطنية والقومية العربية واالشرتا ـوالعجز النسيب، وقد جربت الكثري من احللول للخروج من هذه الوهدة مثل الن

شيوع جو من الغضب والتوتر، ويف نفس الوقت  إىلااًي منها مل يكتب هلا النجاح، مما أدى  أنالعربية والثورة اإلسالمية، اإل 
 أنفإن العامل اإلسالمي قد ختلف عن ركب احلضاري العوملي املعاصر، مما جعله يف موقف ال حيسد عليه من الناحيتني. إال 

يكون عليه اجملتمع اإلسالمي، ومن هنا ميكن  أنات هذه احلالة، وحول الشكل الذي جيب املسلمني خيتلفون حول مسبب
 التمييز بني أربعة تيارات اسالمية:

السلطة  إىلالوصول  إىلالذين يتبنون مقاربة توسعية عنيفة لالسالم وال خيجلون من انتهاج العنف ويهدفون  األصوليون:
القوة وقابلة للتوسع عاملياً قدر اإلمكان، ونقطة االعتبار  إىلهم: مستندة أبنفسهنا رمة لإلسالم يضعو جل فرض رؤية صاأمن 

و اجملموعة العرقية، وابلتايل، فإن السيطرة على دولة ما هو حمطة على طريق مشروعهم وليس ألديهم هي األمة وليس الدولة 
صولية احلرفية، واألصولية الراديكالية، فأما األوىل ألصولية: ااهلدف األساسي من املشروع. ومتيز الدراسة بني نوعني من األ

ركان الثورة أخرى، ومثال على هذا النوع أو أمؤسسة دينية  إىلجذور تعود )الهويت( وهلا  ثيولوجي فإهنا قائمة على أساس
 يف ايران، والوهابيون السعوديون.االسالمية 

و ألنصو، اإلسالمية إذ حياولون التحرر منها عن قصد أو غري قصد صولية الراديكالية، فهي أقل اهتمامًا حبرفية اما األأ
قائية والتعليم تاالن إىلي مرجعية مؤسسية، بل مييلون أحرارًا من أرمبا جلهلهم بنصو، اإلسالم املعتدلة، وعادة ما يكونون 

التحرير وغريها كثري من احلركات  الذايت يف تكوين تصورهم لإلسالم، وهؤالء يتمثلون بتنظيم القاعدة، وحركة طالبان، وحزب
 ة االسالمية املنتشرة يف العامل.الراديكالي

وحسب رأي الكاتبة فإن األصولية ال توافق وال تتقيد بشكل كامل ابملمارسات اإلسالمية اليت كانت سائدة يف العصور 
يف اجملتمع اإلسالمي األول، فهم  اإلسالمية األوىل، بل تتوسع فيها لتطبق مفاهيم أكثر تشددًا وقسوة عما كانت عليه

عتباطية تتخلى عن كثري من قيم املساواة والتسامح وآليات التطور اليت ينطوي عليها الكتاب والسنة إنتقائية إميارسون 
 االصولية الراديكالية.اخلاصة وهو أمر متحقق بشكل  خا، يف مكاهنا قواعدهم  ويضعون،
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قسمني، التقليديون احملافظون والتقليديون االصالحيون فأما التقليديون فهم  إىل تقسم الدراسة التقليديني التقليديون:
يتم اتباعها حرفياً، ويرون للدولة دوراً اساسياً يف حتقيق ذلك وتسهيله،  أنالذين يؤمنون أبن الشريعة والرتاث االسالمي جيب 
 ولكنهم بشكل عام ال يؤيدون العنف واإلرهاب.

 أنمقتضيات االستمرار وضرورات القبول يف خمتلف العصور تقتضي  أنحيون فهم الذين يرون أما التقليديون اإلصال
بعض التجديد يف التطبيقات، ولذلك فهم على استعداد ملناقشة قضااي االصالح وإعادة تقدمي االسالم  إىلخيضع االسالم 

ريعة كثري من احلذر ويتعاملون مبرونة نصو، الشبصورة تتوافق مع مقتضيات العصر، ولكنهم يتعاطون مع قضااي التغيري ابل
 من أجل احملافظة على روحها.

وسع من اجل إحداث تغيريات جدية يف فهم وتطبيق االسالم املعتدل، اذ يسعون أخيطو احلداثيون خطوات  احلداثيون:
ه أنءاً على يتجزأ من االسالم. ويرون صارت على مر العصور جز اليت التخلص من تبعات التقاليد احمللية واالقليمية املؤذية  إىل

"النواة االساسية لإلسالم" واحملافظة عليها ومحايتها من خالل التغيري حىت لو طال هذا التغيري قضااي ـمن املمكن التعريف ب
ره احلداثيون ما يقد أنهذا النوع من التغيري هو نتيجة حتمية لتغري الظروف التارخيية واالجتماعية. إال  أنأساسية، إذ يرون 

القيم  إنصوليون والتقليديون، إذ نها ليست هي نفسها اليت يراها األسالم مه النواة االساسية اليت يتكون اإلاعتبار  إىلويسعون 
سس املسؤولية االجتماعية واملساواة واحلرية، ميكنه أاالساسية ابلنسبة للحداثيني هي تعزيز الضمري الفردي، وبناء جمتمع على 

 املعايري الدميقراطية احلديثة. ينسجم مع أنبسهولة 
مر خا، جيب فصله عن السياسة والدولة وأن اهم التحدايت تكمن يف منع أالدين  أنيعتقد العلمانيون  العلمانيون:

ب تتدخل الدولة حبقوق الفرد مبمارسة حريته الدينية ويف نفس الوقت جي أنالتداخل بني األمرين يف كال االجتاهني، فال جيب 
رض الواقع، ومنسجمة مع حقوق االنسان؛ وتشكل الكمالية أأن تكون التقاليد الدينية خاضعة للقوانني املطبقة على 

 برز مثال على هذا التيار.أة يف تركيا لعلمانيا
ما  خطوط الفصل بينها تكاد تنعدم يف كثري من االحيان، إذ كثرياً  إنوبعد تقدمي هذه التيارات تقول صاحبة الدراسة 

ذ كثريًا ما إصولية، وتضيع معامل التفريق بني احلداثيني وبعض التقليديني االصالحيني خانة األ إىليقفز بعض التقليديني 
 لعلمانيني واحلداثيني املتطرفني.ن هناق تشاهباً كبرياً بني اأيكوانن شيئاً واحداً، كما 

 
 البحث عن الشركاء لتسويق اإلسالم الدميقراطي: اخليارات

 هذا الفصل تدخل الدراسة يف حساب اجيابيات وسلبيات التعاطي مع كل فريق من التيارات األربعة لتخرج بعد ذلك يف
بتفضيل للتيار احلداثي الذي ميكن تعريفه ابلتيار العلماين السائد يف العامل العريب واالسالمي، وبناء على ذلك تقدم الدراسة 

 ميقراطي ودعم التيار احلداثي ميكن تلخيصها مبا يلي:يجية لتسويق االسالم الدتبعدها اسرتا
 أوال: دعم احلداثيني:

 نشر وتوزيع إنتاجاهتم أبسعار مدعومة. -
 .تشجيعهم على الكتابة للجمهور ولعنصر الشباب -

 .دخال وجهات نظرهم يف برامج الرتبية والتعليم اإلسالميةإ -
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 .توفري قاعدة شعبية هلم -

لق ابلقضااي األصولية وفتاواهم الدينية يف متناول اجلمهور لتنافس آراء األصوليني جعل أرائهم وأحكامهم فيما يتع -
 فكارهم.أنرتنت، ودور نشر، ومدارس ومؤسسات وأدوات اخرى لنشر ديني الذين ميتلكون مواقع على اإلوالتقلي

 االسالمية.طرح العلمانية واحلداثة "كثقافات بديلة" على الشباب اإلسالمي غري املتأثر ابلتيارات  -

سالم واحلضارات االخرى غري االسالمية بشكل عام، و توفري ع الوعي بتاريخ وحضارة ما قبل اإلتسهيل وتشجي -
 ن آراءه ووجهات نظره اخلاصة.ال السياسي وأن يكوّ  اجمليثقف نفسه يف  أنمساحة يستطيع فيها املواطن العادي 

 يديني يف مواجهة األصوليني:نياً: دعم التقلاث
 الف بني األصوليني والتقليديني.النقد التقليدي للعنف والتطرف األصويل، وتسعري اخل نشر -
 الف بني األصوليني والتقليديني.ي حتأحماولة تثبيط  -

 الطيف احلداثوي. إىلقرب أتشجيع التعاون بني احلداثيني والتقليديني الذين يتبنون منهجاً  -

ن أأنفسهم بشكل أفضل ملواجهة أي نقاش مع األصوليني، إذ  على جتهيز  -مكن ذلكأمىت -ني يع التقليدتشجي -
ة، وعادة ما خطاب التقليديني عادة ما يتسم ابلركاكة السياسي أنقون عليهم ابحلجة والبيان، يف حني و األصوليني يتف

قيف تث إىلسالم الفولكلوري" ولذلك فإن التقليديني يف مناطق مثل آسيا الوسطى حباجة يكون قائمًا على "اإل
 كون هلم أرضية صلبة يقفون عليها.وتدريب على استخدام اخلطاب اإلسالمي املعتدل املقبول حىت ي

 حلداثيني يف املؤسسات التقليدية.حماولة زايدة عدد ا -

 .احلداثة إىلالتفريق بني القطاعات املختلفة من التقليديني، وتشجيع اولئك الذين مييلون أكثر من غريهم  -

 الصوفية يف اجملتمعات االسالمية.ول تشجيع انتشار وقب -

 مواجهة ومعارضة األصولية:اثلثاً: 
 كشف نقاط الضعف وعدم الدقة فيها.حتدي طروحاهتم وأتويالهتم فيما يتعلق ابإلسالم، و  -
 كشف صالهتم جبماعات ذات انشطة غري مشروعة. -

 عواقب أعماهلم العنيفة. إىلنشر ما يشري  -

 و حتقيق اي شكل من أشكال التطور اإلجيايب يف جمتمعاهتم وبلداهنم.أكم، ظهار عجزهم عن استالم سدة احلإ -

األقليات االسالمية يف  إىلالشباب املسلم، املسلمني التقليديني امللتزمني، و  إىلتوجيه هذا اخلطاب بشكل خا،  -
 املرأة. إىلالغرب و 

واالرهابيون واملتطرفون من أعمال عنف، بل  جتنب إبداء أي نوع من أنواع التفهم أو االحرتام ملا يرتكبه األصوليون -
 ."أبطال أشرار"جيب إظهارهم على أهنم جبناء ومتزعزعون ال على أهنم 

 األصوليني وغريهم من اإلرهابيني.تشجيع الصحافة على التحقيق يف قضااي فساد، ونفاق وعدم اخالقية  -

 ليني.تعميق حالة الفرقة بني األصو  -
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 علمانينينتقائي للالدعم اإلرابعاً: 
و اجلماعات املناوئة أاألصوليني على أهنم عدو مشرتق، وتثبيط اي حتالف بني العلمانيني والقوى  إىلتشجيع النظرة  -

 واليساريني.القوميني والوطنيني للوالايت املتحدة االمريكية، مثل أصحاب 
ن هذا األمر ال يعرض اإلميان للخطر، بل دعم النظرية القائلة إبمكانية الفصل بني الدين والدولة حىت يف اإلسالم، وأ -

 تعميقه. إىلقد يؤدي 


