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 أركان الديمقراطّية الخمس

 كيف يمكن للغرب أن يمّهد إلصالحات إسالمّية

 شيريل بينارد

 

 هذه الورقة تعاجل توصيًفا خاصًّا، ومن زاوية خاّصة ملا عليه واقع العامل اإلسالمّي واحلركات واأليديولوجيّات اإلسالمّية، وتسعى من
األزمات والفنت يف قلب اإلسالم وديار املسلمني، مرّكزًة على الدور املركزّي خالل التوصيف أن تقّدم توصيات لكيفّية إحداث 

الذي تراه مناسًبا يف املرحلة املقبلة للعلمانّيني املوالني للغرب وقيمه، وللحداثوّيني املسلمني بشكل خاص، فضاًل عن الفكر 
التقييم ملا صدر فيها، وتقديره ملدى موافقة الوارد ملا جيري احلداثوّي الذي يدخل إىل قلب العامل اإلسالمّي. نرتك للقارئ حرّيّة 

 اآلن من أحداث يف العامل اإلسالمي.

جل العلم واخلرب بطريقة تفكري الغرب بالعامل اإلسالمي من دون أن يكون ملعهد املعارف أموضوعة فقط من كما أن هذه الورقة 
 ...ل يف التفاصيل، ويرتك للقارئ احلكمة أي تدخّ احلكميّ 
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 أركان الديمقراطّية الخمس

 كيف يمكن للغرب أن يمّهد إلصالحات إسالمّية

 1شيريل بينارد

 2ترجمة: كريم شرارة

 

ات على باقي دول انعكاس يطرة املعنويّة والسياسّية، وهلذا األمرسابق األشكال املختلفة لإلسالم على الستت
 القادة   ،ديولوجّية يف اإلسالم والتمييز ما بني التيارات الفكريّة يف اإلسالماألي الصراعات   فهم   سيمّكنالعامل. و 

والعمل معهم لدحر التطّرف والعنف والتشجيع على نشر  ،الغربّيني من حتديد الشركاء اإلسالمّيني املناسبني
 الدميقراطّية والتطّور.

سالمّي أن يغّذي الريية اإلغري نّه على العامل مفادها أ فكرة  ، وطوال عقود، بقيت يف األوساط السياسّية
على أّن هذه إمجاع . فهناك 2001أيلول  11هبا بعد أحداث اإلسالمّية املعتدلة والدميقراطّية، وزاد االهتمام 

دون قد حيول وبعضها  خمتلفة، ومسارات سياسّية املقاربة هي ذات طبيعة بّناءة، إذ إّن يف اإلسالم أيديولوجّيات
نسيج اجتماعّي أكثر اعتدااًل ل التيارات اإلسالمّية اليت تدعودعم كمة لذلك سيكون من احل قرار يف العامل.االست

 .وتعمل من أجله وتقّباًل لآلخر ودميقراطّيًة وسلمّيةً 

إّن مسألة تغيري أحد األديان الكربى يف العامل ليس باألمر السهل، فإن اعتربنا أّن "بناء األّمة" هو باألمر 
مستقّل، إذ عوبًة وتعقيًدا. فاإلسالم ليس بكيان متجانس أو نظام أشّد ص لصعب، فإّن  "بناء الدين" هو أمر  ا

من الفعالّيات السياسّية يف الكثري واملشكالت. كما نرى أّن  اره ودخلت عليه الكثري من املسائلاعرتضت مس
 تعمد إىل "أسلمة" املسائل مبا خيدم أهدافها. العامل اإلسالميّ 

                                                           
 .(RAND)راند  مؤّسسةعاملة سياسّية قدمية يف  1
 معهد املعارف احلكمّية للدراسات الدينّية والفلسفّية. 2



3 
 

 عدين:هي ذات ب  على ذلك، نفهم أّن األزمة يف اإلسالم 

 .فشل اإلسالم يف االزدهار من تلقاء نفسه: البعد األّول .1

  لتّيار السائد يف العامل. عدم مواكبته ل مشكلة   معاناته: البعد الثاني .2

رّبت حلول حمّلّية هلذه . كما وج  من عدم اقتدار نسبّ من التخّلف و  طويلة فرتة ذمن العامل اإلسالميّ  عاىن
إحساس ، ما أّدى إىل تفّشي كّلها  مل تنجحوالثورة اإلسالمّية، و االشرتاكّية العربّية، و كالقومّية، والعروبة،   املسائل

ة إىل حافّ  واندفع شيًئا فشيًئا ،إطار املعاصرة عن بالغضب واليأس. ويف الوقت عينه، خرج العامل اإلسالميّ 
 املعادلة. ، ما وّلد موقًفا غري مريح لطريفقتصاد العامليّ اال

وما  ،وّلدها هو الذي أو ما، ب أن يتّم فعله إزاء هذه األزمةفاق بني املسلمني على ما جيال يوجد اتّ وكذلك 
و عن ماهّية األيديولوجّية )أو هفالغرب  أّما السؤال يف اليت جيب أن يكون عليها اجملتمع؟ الصورةهي 

  أهداف واقعّية جيب أن يتّم ذلك؟ أيديولوجّيات( اليت يتوّجب دعمها، وبأّي وسائل، وأليّ 

 

 يديلللجيّ األطيف ال

ولكّل منها  احلداثة، والعلمانّية.و التقليديّة، و : األصولّية، لوجّيات رئيسةأربع أيديو  حتكم العامل اإلسالمّي اليوم
نرى أنّه من املهّم أن يفهم القادة يف  لذلك يغوص هبا عن التمييز بني األيديولوجّيات الرئيسة. ن  يعجز م  تفريعات 

 الغرب االختالفات املوجودة بني كّل الفرق ويف كّل فرقة.

سلطويّة ومتشّددة متّكنهم من يرفض األصولّيون القيم الدميقراطّية والثقافة الغربّية املعاصرة، ويطمحون لدولة 
الستخدام االبتكارات والتكنولوجيا واألخالق. كما أهنّم مستعّدون  تطبيق نظرهتم املتطرّفة للقانون اإلسالميّ 

 ، وهم ال يستحون من اللجوء إىل العنف.احلديثة

 األصولّية:ن من نوعا وثّ  كما

متجّذرة يف العقيدة )الكالم( ويف مؤّسسة دينّية، وتعود لألصولّيني النّصّيني. وتشمل هذه  ،األولى األصللّية
 الوّهابّيني يف السعوديّة، وجتّمع األتراك املسّمى بالكابالن.و الفرقة معظم الثورّيني اإليرانّيني، 
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ظهرون فيها شيًئا يت ي  ال 3اإلسالميّ  رون اهتماًما أقّل حبرفّية النصّ ظه  ي  وهم ، الراديكالّيون ،األصللّية الثانية 
. وتقع ضمن هذا الفريق الكثري من احلركات جلهلهم بالتعاليم اإلسالمّية التقليديّة عمًدا، أو وذلك إّما من التحّرر

 حزب التحرير، وغريهم من اجملموعات العاملّية.و عن القاعدة، وحركة طالبان، اإلسالمّية الراديكالّية، فضاًل 

للحداثة واالبتكارات والتغيري،  مع حمافظ، وهم ينظرون بعني الريبالتقليديّون، فهم يطمحون لبناء جمتأّما 
 بينهما شاسع:وهم كذلك على نوعني، والفارق 

 تقليديّلن محافظلن

للدولة  مّية بصرامة وحرفّية، ويرون أنّ أنّه جيب اتّباع الشريعة والتقاليد اإلسالبيؤمن التقليديّون احملافظون 
أو  يف التشجيع على ذلك أو تسهيله. ولكّنهم يف العادة ال يؤيّدون الوسائل العنفّية اوالسلطات السياسّية دورً 

ظة من أجل احملافجاهدين كما ويعملون   إذ إهّنم يرّكزون معظم قواهم على احلياة االجتماعّية اليومّية. ،اإلرهاب
 مغريات احلياة احلديثة وسرعتها هتديًدا هلم. مناهضة للتغيري، ويرون يف واقفهمم، و على القيم واألعراف التقليديّة

 تقليديّلن إصالحّيلن

بعض التنازالت يف تطبيقه  يكون حاضًرا لتقدميأنّه على اإلسالم أن بأّما التقليديّون اإلصالحّيون، فهم يؤمنون 
فإهّنم ينظرون إىل التغيري  ،. ومع ذلكالدينّ  ملناقشة اإلصالحات وإلعادة تأويل النصّ  مستعّدونهم للتقاليد، و 

 هبدف احملافظة على روح الشريعة.  الشرعيّ  ذر، ويتمّيزون باملرونة يف التعاطي مع النصّ احلبعني 

 الحداثليّلن

بوترية  ة، وأن يتّم إصالح اإلسالم ليسريجزًءا من احلداثة العامليّ  يريد احلداثويّون أن يكون العامل اإلسالميّ 
لإلسالم وتطبيقاته، إذ إهّنم يريدون  يعملون على إجياد تغيريات جذريّة يف الفهم التقليديّ لذلك، العصر احلديث. 

 التخّلص من عبء التقاليد احملّلّية واإلقليمّية اليت اقرتنت مع اإلسالم خالل العصور.

، أزلّيةً  س حقائق  ك  ورس يف عصر الرسول ع  ّن اإلسالم الذي مإأي  احلداثويّون بتارخيانّية اإلسالم؛ويؤمن 
أّن جوهر اإلسالم  كذلك  يؤمنونو ذلك العصر، وال فعالّية هلا اليوم. مع  ةً اًل عن حوادث تارخيّية كانت متماشيفض

 ،جتماعّيةواألحوال اال ،تعكس تغرّي األزمان أمام تغيريات جذريّة ت أمام التغيريات، بل سيزداد ثباتًا وقّوةً سيثب  
                                                           

 .املرتجم وإن كانوا متحّررين يف التأويل.على ما هو عليه،  وذلك ألهّنم يقولون بضرورة فهم النصّ  3



5 
 

على أسس  واجملتمع املبنّ  الضمري اإلنسانّ  من كل    سيادة – على ذلك، فإّن مبادئهم األساس لظروف التارخيّية.وا
 مع املعايري الدميقراطّية احلديثة.منسجمة  –املساواة، واحلريّة و جتماعّية، املسؤولّية اال

 العلمانّيلن

كما حال الدميقراطّيات   يقبل بالفصل بني الدين والدولةأّما العلمانّيون، فهم يريدون للعامل اإلسالمّي أن 
أنّه على العادات الدينّية أن توافق ب ،. ويؤمنون كذلكالصناعّية الغربّية، وأن يبقى الدين يف دائرة الشأن اخلاصّ 

 الدولة. الذين وضعوا الدين حتت سيطرة الكمالّيون األتراك هذا التّيار   قوانني البالد وحقوق اإلنسان، وميّثل  

ه ال يوجد أّي فواصل جيب أن ي نظ ر إىل هذه التّيارات كأجزاء من حالة استمراريّة، ال كفئات منفصلة، إذ إنّ 
هم أشبه   حداثةً فأكثر التقليدّيني اقف بني التقليدّيني واألصولّيني؛فيمكن أن تتشابك املو  ،وعليه واضحة بينها.

خمتلفة من  تتبّّن كّل فئة مواقف   ،باحلداثوّيني، وأكثر احلداثوّيني تشّدًدا شبيهون بالعلمانّيني. ويف الوقت عينه
وضع املرأة، و ، يف الرتبية، ة والفرديّةيّ اليوم، يف مسائل متعّلقة باحلرّيّة السياس األحداث اجلارية يف العامل اإلسالميّ 

 رعّية اإلصالح والتغيري، واملواقف جتاه الغرب.شو العدالة اجلنائّية، و 

 أجندة لإلصالح

من  وأن يتبّّن سلسلةً  ،اجلوهريّة الغربّيةلقيم أن يلتزم باالغرب  من تتطّلب يولوجّية املضطربةهذه اخلمرية األيد
وقد تسنح لنا  والبالد. ختالف الشعوبفقة لسياقات إسالمّية خمتلفة، وأن تعتن هذه املواقف الاملواقف املوا

ه من مقاربة ميّكن؛ وقد يسمح ذلك للغرب بشيء من الليونة ودميقراطّيةً  هكذا مقاربة تطوير إسالم أكثر مدنّيةً 
 طريقة األنسب.مواقف املختلفة ب

 قف اليت جيب أن يّتخذها الغرب إزاءترتكز على املواوهي  املفرتضة، اإلسرتاتيجّيةسيحّدد املخّطط التايل شكل 
 ترتكز على "مخس أركانكما و ،  موعات األيديولوجّية األربع، وجتاه املدنّيني يف البالد اإلسالمّيةهذه اجمل

 يسري عليها العامل اإلسالمّي، وهي:للدميقراطّية" جيب أن 

ختيار ام مبنرب يسمح هلم بنشر أفكارهم. إّن دعم احلداثوّيني أّواًل، ونشر رييتهم لإلسالم عرب تزويده .1
بالنسبة إلينا، وهذا هو النهج  وف يكون مغر  الحتضان اإلسالم الدميقراطّي س كأدوات أساس  التقليدّيني

 تبّنيه، ولكّن الكثري من املشاكل حتول دون النصح باتّباع هذا النهج. الذي مييل الغرب إىل
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ذلك  يعيقداخل اإلسالم، وقد من جهود اإلصالحات اليت تطرأ يف  املبالغ فيهالتقليدّيني دعم  قد يقّوض
كثر جتانًسا مع قيم ز احلداثويّون كاألكّل هذه الفرق، يرب احلداثوّيني الذين يؤمنون بقيم مالئمة لقيمنا. فمن   الدعم

 تقدمي رييتهم لإلسالم على ريية التقليدّيني.وروحه. لذا، فنحن حباجة إىل  اجملتمع الدميقراطيّ 

لالبتعاد عن بعض عناصر التعاليم  نفعت الغرب، وليس الطرق التقليديّة، وهذا وّلد حاجةً  اليت احلداثة هيإّن 
يف تركيزه على  عن القرآنالعهد القدمي ال خيتلف و  صرها. لبعض عنا االنتقائيّ  الدينّية التقليديّة، وتغيريها والتجاهل

كن أن ختطر على البال يف اجملتمع احلديث، بل اليت ال ميو  ،السلوك اإلنساّن ووجود عدد من القواعد والقيم فيه
يصّرون أنّه علينا مجيًعا أن نعيش بالضبط كما   ة يف الغرب، ألّن الذيني خمالفة للقانون. وذلك ليس باملشكله

اىل . فنحن نسمح لرييتنا للرسالة الفعلّية للديانتني اليهوديّة أو املسيحّية أن تتعهم قّلة كان يعيش اآلباء اإلجنيلّيون
 عينها اليت يطرحها املسلمون احلداثويّون.هي ، أي ما نراه كتاريخ وأساطري. وهذه هي الريية احلريفّ  عن النصّ 

ا من الغرب ،أّما العلمانّيون منهم غري مقبول يف  ّص قيمهم وسياساهتم، ولكّن البعضا خيم يف فهم قريبون جدًّ
التواصل مع اجلمهور من مشكلة يف  وأهّنم يعانونمواقف أخرى. كما معاداهتم ألمريكا أو الغرب بسبب 

 اإلسالمّي التقليدّي.

، ولكّنهم لسوء احلّظ أضعف موقًفا من األصولّيني هلذه األسباب، ي  ع ّد احلداثويّون أفضل شركاء للغرب
ه جيب على القادة نّ إ نقول . على ذلكتّية متينة، ومنرب شعبّ ، وبنية حتموارد املالّيةينقصهم دعم، و  والتقليدّيني، إذ

 عم احلداثوّيني بالوسائل اآلتية:الغربّيني د

 وتوزيعها نشر أعماهلم بأسعار خمّفضة. 

 على الكتابة للجماهري وللشباب. تشجيعهم 

 .إدراج أفكارهم يف املناهج الدراسّية اإلسالمّية 

  نشر أفكارهم وأحكامهم للجماهري ليتمّكنوا من جماراة األصولّيني والتقليدّيني الذين ميلكون
 معاهد، والكثري من الوسائل األخرى لنشر أفكارهم.و مدارس، و ور نشر، دو مواقع إلكرتونّية، 

 ًبا املتأثّر سل لشباب اإلسالميّ ثقافّية مضاّدة للوصول إىل ا وضع احلداثة والعلمانّية كوسائل
 بالتّيارات األخرى.

 م استخدام اإلعالم واملناهج الدراسّية يف البالد املناسبة إلجياد حالة من الوعي لتارخيهم وثقافاهت
 .غري اإلسالمّية واجلاهلّية
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(. كما وجيب على املتوّفر دعم التقليدّيني مبا يتيح هلم مواجهة األصولّيني )إن كان هذا اخليار الوحيد .2
التقليدّيني املناسبني للمجتمع املدّن احلديث، أي التقليدّيني  بشكل خاصّ الغرب أن يدعم 

 يف دعمه للتقليدّيني مقابل اإلصالحّيني: ن للغرب أن يعتمد الوسائل اآلتيةميكو اإلصالحّيني. 

  ألعمال العنف اليت يرتكبها األصولّيون وتطرّفهم.نقد التقليدّيني نشر 

 واألصولّيني. تشجيع اخلالفات بني التقليدّيني 

 .إعاقة التحالفات بني التقليدّيني واألصولّيني 

 .تشجيع التعاون بني احلداثوّيني والتقليدّيني واإلصالحّيني 

 إذ أّن التقليدّيني املتفّوقني من حيث البالغة، تثقيف التقليدّيني لتمكينهم من مناقشة األصولّيني 
. لذلك جيب تدريب على الصعيد السياسيّ  نفعاإلسالم الشعبّية، وهي ال ت لغةيعتمدون باألساس 

 لتمكينهم من مواجهة األصولّيني.  يف اإلسالم التقليديّ  التقليدّيني يف آسيا الوسطى 

 .دعم وجود وحضور احلداثوّيني يف املؤّسسات التقليديّة 

 ة احملافظة.احلنبليّ  ة بغرض مواجهة املدرسةاحلنفيّ  درسةتشجيع التقليدّيني التابعني للم 

 وقبوهلا الصوفّية دعم شعبّية احلركة. 
 مواجهة األصولّيني بنشاط عرب ضرهبم يف مواطن ضعفهم، أي يف صدقّيتهم اإلسالمّية .3

اة أن يتغاضوا عنه، ق  والعقائديّة. جيب فضح ما ال ميكن للشباب املثالّيني يف مجهورهم أو للتقليدّيني الت   
، وعجزهم عن القيادة هم يف تطبيقهم لإلسالموأخطاي شّيتهم، وجهلهم، واحنيازهم وهو فسادهم، ووح

 واحلكم. لذلك جيب على الغرب أن حيارب األصولّيني باألساليب التالية:

 .الطعن برييتهم لإلسالم، وفضح أخطائهم 

 .فضح صلتهم مبنّظمات خارجة عن القانون، وقيامهم بأعمال غري قانونّية 

  أعماهلم العنفّية يف اإلعالم.  نتائجنشر 

 .إظهار عدم مقدرهتم على تطوير بالدهم وجمتمعاهتم مبا خيدم مصاحلهم 

   قاة، واألقّلّيات اإلسالمّية يف الغرب، جيب إيصال هذه الرسائل للشباب، والتقليدّيني الت
 والنساء.
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  جبناء ومضطربون، على أهّنم  واإلرهابّيني باخلصوص املّتبعني ألساليب العنفتصوير املتطرّفني
 .طااًل أبوا وليس

 .تشجيع الصحفّيني على فضح الفساد، والنفاق، والفسق يف أوساط التقليدّيني واإلرهابّيني 

 .تشجيع االنقسامات بني األصولّيني 

جناح األصولّيني الراديكالّيني يف تعبئة الشباب من رغم على اليظهر أنّه يوجد اسرتاتيّجية واعدة، إذ إنّه 
 هلذا التّيار الكثري من املظاهر اليت من شأهنا إبعاد الشباب عنه، ومل يتمّ  فإنّ سّيما الذكور منهم، ال املستاء، 

 سرتاتيجّية السياسّية األصولّية حّّت اآلن.استغالل هذا العيب القاتل يف اال

للشباب وأرواحهم، إذ إنّه حيّوهلم لذخرية مدافع وانتحارّيني عرب  عاليةً  أمهّّيةً  ال يويل اإلسالم الراديكايلّ إّن 
وعلى  الشباب على املوت يف شباهبم ،بالذات ،املدارس األصولّية التالعب حبّسهم الدرامّي والبطويّل. وتعّلم  

يف الغرب يف . ولكن إن بدأ الشباب املسلم بالنظر إىل هذه املسائل عرب نافذة األجيال كما فعل الشباب الشهادة
لثالثني. ات القرن املاضي، النتبهوا وتساءلوا عن السبب لكون معظم االنتحارّيني والشهداء حتت سّن ايسّتين

وإن كان األمر رائًعا هلذه الدرجة، فلما  طيع أن تربط نفسك حبزام متفّجرات،شرطًا لتست فالشباب يف النهاية ليس
 ال يقوم به من يكربهم سنًّا؟

 .ّيين في كّل مسألة على حدةالعلماندعم  .4

ب على الغرب أن يشّجع العلمانّيني لريوا األصولّية على أهّنا عدّو مشرتك، وأن يعمل أيًضا على عرقلة جي
التحالفات العلمانّية مع القوى املناهضة للواليات املّتحدة. كما وجيب على الغرب أن يدعم فكرة الفصل بني 

 هذا الفصل لن يعّرض الدين خلطر، بل سيزيد من قّوته. السياسة والدين يف اإلسالم، وأنّ 

 

 تطلير المؤّسسات والبرامج العلمانّية المدنّية والثقافّية. .5

ميكن للمنّظمات الغربّية أن تساهم يف تطوير منّظمات مدنّية مستقّلة ذات قدرة على إجياد فضاء يف العامل 
يثّقفوا أنفسهم يف العملّية السياسّية وتطوير قدرهتم على إيصال  اإلسالمّي للعاّمة من املدنّيني، يستطيعون فيها أن

 أفكارهم لآلخر.
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ميكن الحنياز صانعي السياسة فعل. جيب مقاربة أّي سياسة كهذه بشيء من احلذر من رّدة العلى ذلك، 
 ،ّيته. ولذلكالغربّية مع مواقف إسالمّية حمّددة أن يهّدد اجلانب الذي حياول الغرب مساعدته وأن يزعزع صدق

فيمكن هلذه الشراكات اليت تبدو مناسبة على املدى القريب )كاالرتباط بالتقليدّيني احملافظني( أن تؤّدي إىل نتائج 
بع قيمه اجلوهريّة وأن حيافظ عليها، أي قيم الدميقراطّية، غري مرجّوة يف املدى البعيد. لذلك جيب على الغرب أن يتّ 

 .ةاالجتماعيّ املسؤولّية و واملساواة، واحلرّيّة الفرديّة، 

 

 


