
 
 

   

 

 بيت الرحمة للدعوة اإلسالمية رحمةً للعالَمين

 

ي اإليديولوجيا اإلسالموية لمعهد هودسون2020_ 12_ 01
 
 _التيارات المعارصة ف

 

َحد
َ
ا "لقد برزت نهضة العلماء باعتبارها ُمت

ً
ي معركة عىل  ا عظيمً  ي

 
 اإلسالم"  روحللجهات الحكومية ذات النفوذ ف

 

التسامح والتعددية بإصدار الفتاوى المقصود منها إعادة  "لقد تجاوزت حركة ]اإلسالم لإلنسانية[ التظاهر بتأييد أفكار 

ي سياقه عن طريق إبطال تصنيفات مثل الكفار" 
 
 زرع اإليمان ف

 

ي الواليات المتحدة  لقد نشر مركز أبحاث    : العاصمة  واشنطن
ا "للمعركة عىل روح اإلسالم"، وأورد المركز  رائد ف 

ً
 عميق

ا
تحليًل

م اإلسالمي عىل القوة الدينية الناعمة والقيادة    نهضة العلماء باعتبارها بروز 
َ
ي سياق تنافس العال

قادرة عىل   –منافًسا عظيًما ف 

ي نفس مستوى دول مثل السعودية واإلمارات وتركيا وإيران. 
 العمل ف 

 

شر مقال الدكتور جيمس م. دورسي 
ُ
ي  –ن

ق األوسط وباحث كبير ف  ي الشر
  – جامعات رائدة بسنغافورة وألمانيا وإرسائيلخبير ف 

ي  
ي دورية    صفحة  18الواقع ف 

اإليديولوجيا اإلسالمويةف  ي 
 
المعارصة ف ها مركز معهد هودسون لإلسالم،    التيارات  ي ينشر

الت 

 . م اإلسالمي
َ
 والديمقراطية ومستقبل العال

 

ة،   ة قصير
ه بفي  ي خضم الجدال الحاد الذي تال قطع رأس مدرس  بعد نشر

ة، ف  َح المقال لجائزة الصحافة األوروبية الممير 
ِّ
ُرش

ي نيس وفيينا و 
ِكَبت ف 

ُ
 . نِدِرْسِد مدرسة فرنسي وهجمات إسالمية أخرى ارت

 

: اليختتم دكتور دورسي مقاله ب  توضيح التالي

 

العربية   واإلمارات  وإيران  السعودية  بير   العداوة  تخلق  اإلسالمية  المتدينة  الناعمة  للقوة  أساسية  معركة  ة  مَّ
َ
"ث

الدول. ال   لهذه  مي واإلقليمي 
َ
العال التأثير  ة حول دعم  بنسبة كبير تدور  تعير هذه  المتحدة وقطر وتركيا وإندونيسيا 

المعركة أدن  اهتمام لتطبيق أفكار إسالٍم معتدل من حيث النظرية أو التطبيق عىل الرغم من مزاعم يزعمها خصوم  

 بحقوق اإلنسان واألقليات أو بالحريات األساسية. 
ا
 عدة، وأغلبهم دول سلطوية تهتم قليًل

 

ي "
ف  ديمقراطية  أكير  ثالث  المسلمة،  األغلبية  ذات  إندونيسيا  منظمة   تختلف  َمت 

َ
راك لقد  الدول.  م عن هذه 

َ
العال

يها  
ّ
يرْ  بتبن ميَّ

َ
ا عال

ً
اف اًما واعي  م، احي 

َ
ي العال

تقليدية ومحافظة من عدة أوجه، وهي نهضة العلماء، أكير حركة إسالمية ف 

ب ِقرُّ 
ُ
ت ي 

الت  لإلنسانية  المتحدةلإلسالم  األمم  عن  الصادر  اإلنسان  لحقوق  العالمي  الو   اإلعالن  فيه والمبادئ  اردة 

ت خطوات فعلية  
َ
ذ
َ
خ
َّ
ي تراها عتيقة. بفعل ذلك،    وحقيقيةوات

لقد برزت نهضة  للتفاعل مع المبادئ اإلسالمية الت 

ي معركة عىل روح اإلسالم
النفوذ ف  الحكومية ذات  للجهات  َحدًيا عظيًما 

َ
ُمت باعتبارها  تزال تواجه  العلماء  لكنها ال   .

ب  
ُّ
التغل ي 

ِّ
اتحد العربية  الرؤية  عنها  عىل  يعيرِّ  ي 

األوللت  هللا  نهاية   عبد  بعد  الهاشمية  األردنية  المملكة  مؤسس 

 الخالفة، وهي الرؤية الذاهبة إل أن القيادة اإلسالمية يلزم أن تعود للعرب بطريقة ما". 
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 الدكتور دورسي واردة أسفله.  نسخة موجزة من مقال

 

 

 معركة عىل روح اإلسالم

 

ي  
الحاكم األردن   

َ
َمت

َ
ي    عبد هللا األول لقد ش

، ف  الحسير  عندما  1924بن  أتاتورك  ألغ  ،  الرجل    مصطف  كمال  ، وهو 
َ
الخالفة

العثمانية.   اطورية  اإلمير أطالل  من  الحديثة  تركيا  َل 
َّ
ك
َ
ش الذي  المستقبلية  الرؤية  لصحيفة  صاحب  عبد هللا  -الغارديان قال 

بها    مانشست   ألقوا  السياسية، ولقد  القوى  أعظم  الخالفة واحدة من  ي 
لهم ف  لقد كان  األتراك.  انتحر  الوقت، "لقد  ي ذلك 

ف 

إرسال   ي 
ف  أرغب   ... ا 

ً
كذلك،    تلغرافبعيد ي  عرنر والقرآن  عربًيا،  ي  النتر كان  عربية.  مؤسسة  الخالفة  كمال.   

مصطف  لشكر 

يك أن  ويجب  العربية  الجزيرة  ي 
ف  المقدسة  ي  واألماكن  النتر لقبيلة  يشير  هللا  عبد  وكان  قريش،  قبيلة  من  عربًيا  الخليفة  ون 

 محمد". وأضاف، "لقد عادت الخالفة اآلن إل الجزيرة العربية". 

 

والمشايخ  المفكرين  من  الكثير  انتقاد  ظل  ي 
ف  حت   الخالفة  بعودة  اهتمام  أدن   العرب  القادة  ُيظهر  لم  ذلك.  يحدث  لم 

ق األوسط م اإلسالمي إللغاء أتاتورك لها.    المسلمير  عير الشر
َ
أعلنت الحركات السياسية اإلسالموية المبكرة، من جانبها،  والعال

ي 
ا فورًيا. بعد قرن، ال تتقاتل مراكز النفوذ اإلسالمية ف 

ً
 من اعتبارها هدف

ا
ًعا بدًل

ُّ
 عن إحياء الخالفة عىل نحٍو كبير باعتبارها تطل

 من ذلك، ي
ا
م عىل الخالفة. بدًل

َ
ي تعميق كفاح القوة الناعمة الدينية لتحقيق السيادة والتأثير الجيوالعال

. -نخرطون ف   سياسيير 

 

اإلسالم  تخلق روح   عىل 
ُ
   المعركة

َ
أوسطية  بير     العداوة ق  الشر ّ تركيا،  اآلسيوية:  و القوى  مي

َ
العال اإلسالمي   

َ
الكرسي ي كانت 

الت 

ترّوج   ي 
الت  المتحدة  العربية  واإلمارات  ؛  اإلسالمي لإليمان  المقدسة  المدن  موطن  والسعودية،  الحقيقية؛  لتأويل  للخالفة 

ي عىل نحٍو حركي لإلسالم؛ وقطر بنسختها  
 ما  الوهابية  دوالن 

ٍّ
ا لحد

ً
ت ؛ وإندو األقل تزمُّ ي تميل لإلسالم السياسي

ي  والت 
نيسيا، الت 

ة تمد يديها لألديان األخرى وكذلك تمدهما للقوى الوسط ديَّ
ُّ
يمينية غير المسلمة -تدعم وتعزز فكرة عن اإلسالم إنسانية تعد

ي  
الت  والمغرب  م؛ 

َ
العال عن  حول  ة  المعيرّ الدولة  مكانة  احتالل  عىل  نفسها  المغرب  لتعير   وسيلة  باعتباره  الدين  تستخدم 

ي خرجت عن مسارها. اإلسالم المعتدل؛ وإي
 ران الشيعية بثورتها الت 

 

، ي التحليل األخير
ي سمبير   فائز يخرج ال  قد  ف 

 من بير  هذه الدول. لكن، يمكن لمسار المعركة تحديد الدرجة الت 
ُ
ف ت اإلسالَم  َعرِّ

عة المحافظة المتطرفة    أو أكير من األطياف المتنافسة ذوات الي  
ٌ
تدعو للطاعة المطلقة    أشكاُل إيمان دوالنية–وفقها واحدة

ل المؤسسات الدينية إل رهون للدولة.   م اإلسالمي عداوته رصيحة  للحكام و/أو تخي  
َ
مَّ سجاٌل أوسع مدى عىل امتداد العال

َ
ث

بير   العالقة  لقلب  والدين.  تصل  الدولة  لها دور من األساس،    الدولة، إن كان  التساؤل عن دور  السجال عىل  يتأسس ذلك 

يعية، والسياسات.   ي عملية التعليم، واألنظمة التشر
ي تعزيز وتقوية األخالق الدينية وموقع الدين ف 

ي عليها أداؤه ف 
الذي ينبغ 

ي سبيل القوة الناعمة الدينية بير  الد
ا، باحتدام المعركة ف 

ً
ول المتنافسة، صار الخط الفاصل بير  الدولة والدين أشد غموض

، كما فعل دوًما، عىل احتماالت انبثاق تأويل 
ا
ي تميل لألوتوقراطية. من شأن هذا الرصاع التأثير مستقبًل

ي الدول الت 
باألخص ف 

 أكير تسامًحا وتعددي بحق لواحد من األديان اإلبراهيمية الثالثة. 
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ته تشتد رصاع تنافسي    بمرور الزمن  وتتر

 

الدخول   مع  ته  وتير تشتد  تنافسي  رصاع  عن  الدينية  الناعمة  القوة  وراء  للسغي  الحديث  التاري    خ  عن  استقصاء  يكشف 

ي ودرجة من  
اك مع تدخل باكستان  ين، احتكر السعوديون، باالشي  ي ستينيات القرن العشر

، ف 
ا
المتعاقب لعدة العبير  جدد. أوًل

ي المساهمة لغرب  
ي تتلف 

إفريقيا، مجاَل اللعب لدرجٍة ما بإنشائهم للبنات ما سينبثق باعتباره الحملة الدبلوماسية العامة الت 

م... 
َ
 وتديرها الدولة، وهي األشد عىل مستوى العال

ا
 تمويال هائًل

 

ي عام  
ت الثورة اإلسالمية بإيران ف 

َ
ل
َّ
ي أصبحت حينها الثو   1979مث

 الت 
َ
السعودية ال يضاهيها أحد.    ة الناعمة الدينيةر اللحظة

ي العداوة السعودية
ي -كما أسست لمرحلة جديدة ف 

ق األوسط وشمال إفريقيا وما يتجاوزهما. اإليرانية الت  ابتلعت تدريجًيا الشر

 لهذه العداوة... 
ٌ
 القوة والتأثير الناعمان الدينيان عنرٌص ثابت

 

تها بمرور الزمن  معركة معقدة تشتد وتتر

 

ي المعركة عىل روح اإلسالملو  
ي ال تضاهيها قوة، تعريَف المرحلة األول ف 

ت حملة القوة الناعمة الدينية السعودية، الت 
َ
ل ،  توَّ

ا بينهم، ليس فقط بسبب وصول  
ً
وببدء المرحلة الثانية مع انبثاق إيران الثورية، فإن المرحلة الثالثة األحدث هي األكير تعقيد

 إنما كذلك الستلزامها وجود عداوات داخل العداوات الموجودة بالفعل تاريخًيا. العبير  جدد عىل الساحة و 

 

المتحدة، وتركيا، وقطر، وإندونيسيا.   العربية  باألساس هم اإلمارات  الجدد  ي  الالعبون 
اع ف  الي   ي 

الدول ف  تسبب دخول هذه 

إ المحضة  بزيادة  الدينية  الناعمة  القوى  بير   الفاصلة  الخطوط  داخل  هام  والكفاح  والقومية،  الثقافية،  الناعمة  والقوة 

 المجتمعات اإلسالمية عىل القيم، بما يتضمن الحريات المتعددة والحقوق واألنظمة السياسية المفضلة. 

 

وا بالفعل نموذًجا رابًطا بير  القوة  
ّ
الناعمة  المرحلة الثالثة معقدة بسبب الحقيقة التالية: كل الالعبير  باستثناء إندونيسيا تبن

ي تقودها  
ي الحرب الت 

ي أجنداتهم الخاصة. هذا األمر ظاهر بوضوح ف 
الدينية والقوة الصلبة واستخدام الوكالء إلحراز تقدم ف 

ي  
ف  المتصارعة  للجهات  كي 

والي  والمرصي  ي 
اإلماران  الدعم  ي 

وف  اليمن؛  ي 
ف  إيران   

ِّ
لصد المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية 

ي سوريا. الحرب األهلية بليبيا؛ 
ل تركيا ودول الخليج ف 

ُّ
 وتدخ

 

ي 
. عىل سبيل المثال، لقد كانت السعودية راغبة إما ف  ي يمارس بها أغلُب الالعبير 

ايد حقيقة االنتهازية الت  يكشف العنف المي  

لتنظيم تشكيل تحالفات أو تعزيز تحالفات قائمة بالفعل مع جماعات متوافقة مع اإلخوان المسلمير  عىل الرغم من إشارتها 

ي دعم قوى الثورة الليبية للقائد 
عي االعتدال لكنها تستمر ف 

َّ
ا إرهابًيا، بينما اإلمارات تد

ً
خليفة  اإلخوان المسلمير  باعتبارها كيان

 ... ا من المقاتلير  السلفيير  ً ا كبير
ً
 حفي  الذي تتضمن قواته عدد
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 الوافد الجديد 

 

ي التنافس عىل القوة الناعمة الدينية والقيادة،  لقد أثبتت إندونيسيا، وهي الوافد الجديد  
ز    أنها مسألة مختلفة تماًما. ف  لم تير

م،    وهي   برزت نهضة العلماء،  وإنما   حكومة الرئيس جوكو ويدودو،
َ
ي العال

، وهي باعتبارها منافًسا عظيًما أكير حركة إسالمية ف 

ي منافس قادر عىل العمل 
ي تتنافس معها. دول النفس مستوى  ف 

 الت 

 

. تستفيد دولة إندونيسيا من عالقاتها  نتيجة لذلك،   ّ بير  المسلمير  مي
َ
ي التنافس العال

اضطلعت دولة إندونيسيا بدور ثانوي ف 

ي عواصم 
م،    وارتباطاتها الوثيقة بنهضة العلماء وكذلك بقدرة الحركة عىل الوصول ألروقة السلطة والقوة السياسيتير  ف 

َ
العال

و   ، وبرلير  ولندن،  واشنطن،  يشمل  البابا  بودابستوبما  زيارة  تنظيم  ي 
ف  مفيدة  العلماء  نهضة  كانت   . ودلهي والفاتيكان،   ،

ي 
وس كورونا. 2020فرنسيس إلندونيسيا ف  ت اضطرارًيا بسبب وباء فير

َ
ل جِّ
ُ
 ، وهي زيارة أ

 

ت الحركة كذلك روابط عمل وثيقة مع مجتمعات ذات  
َ
ل
َّ
ك
َ
 ش

َ
ي أجزاء متعددة من العال

باإلضافة إل    م قاعدة شعبية إسالمية ف 

ميير  المتناميير  لنهضة العلماء  
َ
روابط وثيقة مع الجماعات اليهودية والمسيحية. لقد أصبح التأثير والوصول الدوليير  العال

ي  
ة ف  ي األخير

ّ ا عير تبت 
ً
قية("  2015أمًرا ممكن ت إعالن    لمبدأ "إسالم نوسانتارا )جزر الهند الشر ي أقرَّ

أو "اإلسالم لإلنسانية" الت 

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. لقد تجاوزت الحركة التظاهَر بتأييد أفكار التسامح والتعددية بإصدار الفتاوى المقصود منها 

عية مثل الكفار.  ي سياقه بالقضاء عىل تصنيفات رسر
 إعادة زرع اإليمان ف 

 

ي    تعود ثورة نهضة العلماء تجاه عملية
ٍع للعلماء ف  ي سياقه إل تجمُّ

برئاسة عبد الرحمن وحيد،    1992إعادة غرس اإلسالم ف 

" وقتها  المجموعة  الحظت  إندونيسيا.  رئيس  ا 
ً
الحق أصبح  ثم  الوقت  ذلك  ي 

ف  المجموعة  للواقع  قائد  المتغيرِّ  السياق  أن 

ورة خلَق تأويالت جديدة للقانون اإلسالمي والتعاليم اإلسالم
 ". ية األرثوذوكسيةيستلزم بالرص 

 

بعد   ألمانية  لصحيفة  حديثه  ي 
الخَط   25ف  ثقوف  خليل  يحتر  العلماء  لنهضة  العام  األمير   أرس  الحدث،  ذلك  من  عاًما 

أسماء   بدون تحديد  السياق  ي نفس 
إندونيسيا ف  المعتدل وفكرة خصوم  بير  فكرة مجموعته عن اإلسالم  الفاصل األساسي 

ا تحديد  منه  ُطِلَب  حير   "الخصوم.  ثقوف:  قال  اإلشكالية،  اإلسالمية  المسلمير  لمبادئ  بغير  المسلمير   عالقة و ،  عالقة 

أينما عاشوا  السائد  ي 
القانون  بالنظام  المسلمير   بالدولة. وعالقة  ، ...   المسلمير   الكالسيكي التقليد  ي 

بير    ف  العالقة  أن  ض  َ ي َ
ْ
ُيف

ي ...  المسلمير  وغير المسلمير  عالقة فصل وعداوة
م اليوم، يكون مذهٌب كهذا غير معقول. وبالمدى الذي يتشبث لكن ف 

َ
عال

ق وانسجام وسالم داخل مجتمعات القرن 
ُ
ي تواف

به المسلمون بهذه الرؤية لإلسالم، فإنها تجعلهم غير قادرين عىل العيش ف 

ين المتعددة ثقافًيا ودينًيا  ". الحادي والعشر

 

 
َّ

ي   ويدودو   تحىل
  ل يالتأو   منارة  بمثابة  إندونيسيا   العتبار   لحكومته  لإلنسانية  اإلسالم  عن   العلماء  نهضة  بيان  تقوية  بأمل  البدء  ف 

ي مناسبة تدشير  الجامعة اإلسالمية الدولية )  . اإلسالمي   لإليمان  الحديث
ا ف 
ً
ي غرب جاوة، أنشأ ويدودو تحدًيا  UIIIمتحدث

(، ف 

الحضارة   م 
ُّ
لتقد )الحاكم(  المرجع  أن تصبح  إلندونيسيا  والالئق  الطبيغي  "من  كان  أنه  بإعالنه  األوسط  ق  الشر ي 

ف  لمنافسيه 

ي حملة  
ت دوًرا أساسًيا ف 

َّ
ي أد

ا ببديل للجامعة اإلسالمية بالمدينة، الت 
ً
ي الجامعة إمداد

القوة الناعمة اإلسالمية". رأى ويدودو ف 

دراسة   منحات  تأثير  تحت  الواقع  قرون مضت،  إل عدة  تأسيسه  زمان  يرجع  الذي  القاهرة  ي 
ف  واألزهر  للسعودية،  الدينية 
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ي الفلسفة اإلسالمية، أمير  عبد هللا، إن 
. قال الباحث ف  ي

وباحثير  مدعومير  مالًيا من السعودية، باإلضافة إل التمويل اإلماران 

ّ لإلسالم الجامعة "خطوة واع مي
َ
 ". 'المعتدل'دة لتقديم إندونيسيا باعتبارها المركز العال

 

ت  
َ
ف
ِّ
ف
ُ
خ الدينية  الناعمة  القوة  عىل  ا 

ً
جاد منافًسا  باعتبارها  إندونيسيا  انبثاق  إمكانية  من  واإلماراتية  السعودية  المخاوف  إن 

تطلعاته ويدودو  حكومة  إدارة  ي 
ف   
ٌ
نقاد أحبط  عندما  ِفَن    .حدتها 

ُ
من  ود ح  الدينية    6مقي  الناعمة  القوة  لتعزيز  صفحات 

ي 
 العلماء ف 

ُ
ا قدمته نهضة ميًّ

َ
ي حكومة ويدودو مسؤول عن توفير الدعم  ، وهو بطلب من براتكينو  2016اإلندونيسية عال

وزير ف 

ح من شأنه تدمير العالقات مع دول
ي هذا المقي 

ّ  الخليج.  اإلداري لمبادراته، بعد تحذير وزير الخارجية من أن تبت 

 

العلماء  نهضة  التصميَم من جانب  السعودية وال اإلمارات ذلك  تتوقع  لم  لكن  القصة.  نهاية  يكون  أن  لهذا األمر  يمكن  كان 

ي دول مثل الهند. 
ي العواصم الغربية وف 

ة، وبما يتضمن أرفع مستويات الحكومة ف  ميَّ
َ
لدفع مبدأ اإلسالم لإلنسانية صوب العال

ي اشتباكها ولم يتوقعا كذلك رغبة  
ي مقابل بعضهما البعض عير دعم حملة نهضة العلماء ف 

ي وضع الطرفير  ف 
الرئيس ويدودو ف 

  .  مع المسائل الدينية مع كلٍّ من السعوديير  واإلماراتيير 

 

ل عل
َّ
ل
َ
ا أمٌر َبيرِّ  وُمد

ً
ي تتصور بها اإلمارات العربية المتحدة والسعودية إندونيسيا باعتبارها تهدد

ي  إن الدرجة الت 
سجاالت  يه ف 

الفاتيكان،    محتدمة يعقدها  عاٍل  مستوى  عىل  األديان  بير   اجتماعات  ي 
ف  المتحدة  تجري  الواليات  سفير  براونباك،  وسام 

 ، وآخرون عن مبادئ مثل تعزيز إعالن األمم المتحدة عن حقوق اإلنسان. المتنقل للحرية الدينية الدولية

 

"، بزيارة مقر نهضة العلماء  عبد الكريم العيسمحمد بن  كان بروز نهضة العلماء هو ما أقنع   م اإلسالمي
َ
، "رئيس رابطة العال

بدايات   ي 
ي جاكارتا ف 

الرابطة 2020اإلندونيسية ف  تاري    خ  ي 
م ف 

َ
العال ي 

المنظمات اإلسالمية ف  أبرز  لواحدة من  أول زيارة  . كانت 

ي   لمعارفه  نفسهتقديم  عاًما. سمحت هذه الزيارة العيس ل  60الممتد لقرابة  
ي حواره مع    األديان  بير    اتصاله  دوائر   ف 

وكذلك ف 

ي حالة حوار مع نهضة العلماء. المسؤولير  الغربيير  ومتحدثير  بارزين آخرين ذوي تأثير وكأنه 
 ف 

 

ا  
ً
ي نفس الوقت. أخير العيس متحدث

ي مكة ف 
رفض العيس فرصة مقابلة منذ عامير  عندما كان هو وشيخ من نهضة العلماء ف 

للقاء  غربيً  الوقت  توفير  من  يتمكن  ولم  اإلندونيسي  العاِلم  عن  قط"  قبل  من  يسمع  "لم  أنه  المقابلة  ترتيب  يحاول  كان  ا 

معتدلة  " بارزة  "شخصيات  تضمنت  دولية"  إسالمية  مع شخصيات  للغاية  مزدحم  بالفعل،  د 
َّ
ُمَحد لقاءات  جدول  بسبب 

 . ذات تأثير من فلسطير  والعراق وتونس وروسيا وكازاخستان"

 

ي  
ف  اإلندونيسية  الرئاسية  لالنتخابات  التحضير  ي 

ف  تالية  شهور  بعد  السعودية  ت  َ
ْجيرِ
ُ
جاكارتا،    2019أ ي 

ف  ها  سفير تغيير  عىل 

 أسامة بن محمد عبد هللا آل شعيب.  
َ
د
َّ
د
َ
ي تغريدة له عير تطبيق تويي     ن

ُ ف  وِقَف عمله منذ ذلك    –السفير
ُ
عير حسابه الذي أ

العلماء   المنظمةبأنصار،    –الوقت   نهضة  ة لشباب جمعية  ِتيَّ
َ
باعتبارها  الف المنحرفة"أ"،  الجماعات   حد 

ا
دَعَم مظاهرة   ، كما 

 مناهضة للحكومة. 

 

الدولية   الوسط  ي  ديمقراطتر ي منظمة 
لدورها ف  ايد  المي   التأثير  التنافس عير  العلماء عىل  نهضة  أكير عىل قدرة  التدليل  يمكن 

(CDI)  الوطن )، أكير تحالف لألحزاب السياسية  حزب نهضة 
ُ
م. تعير  عضوية

َ
ي العال

وهو الحزب السياسي لنهضة    (،PKBف 

مع  الناعمة  القوة  عىل  التنافس  ي 
ف  بارز  موقع  حيازة  عىل  العلماء   

َ
نهضة الدولية،  الوسط  ي  ديمقراطتر منظمة  ي 

ف  العلماء، 
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تأسيس األحزاب   تمنعان  الدولتير   المتحدة والسعودية، وكال هاتير   العربية  يتبت  حزب اإلمارات  األثناء،  ي هذه 
السياسية. ف 

( والتنمية  العدالة  من حزب  أكير  نحٍو   عىل 
َ
التعددية الوطن  ُ AKPنهضة  األخير أظهر  إذ  كيا، 

بي  نحٍو   نزعاٍت   (  سلطوية عىل 

ايد.   مي  

 

يناير   ي 
ف  الجاوية  يوجياكرتا  مدينة  ي 

ف  الدولية  الوسط  ي  ديمقراطتر لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  لقاء  بير  .  2020جرى   من 

رئيس الوزراء  و ،فيكتور أوربانن للدولة، ووزير الخارجية المجري  و  قادة بارزون من أمريكا الالتينية ورؤساء سابقير  المشارك

ي األسبق يانير  يانشا 
كلبالمستشارة األلمانية ، مساعد وثيق الصلة إلمار بروك، و السلوفيت   . أنغيال مير

 

والقيم  الكونية  باألخالق  ك  بالتمسُّ نادى  لقراٍر  الدولية  الوسط  ي  ديمقراطتر منظمة  ي 
ّ تبت  ي 

ف  ا 
ً
ن بيِّ العلماء  نهضة   ُ تأثير كان 

انبثاق دول ذات  . نادى القرار بمقاومة "اإلنسانية بناء عىل اإلنسانية الغربية، والديمقراطية المسيحية، واإلسالم لإلنسانية

 النظام المؤسس عىل القوانير  بعد الحرب العا تقبل  تمركز حضاري، وسلطوية ال 
َ
ة الثانيةل ، إما من جهة حقوق اإلنسان، أو ميَّ

ام الحدود الدولية وسيادة الدول األخرى  ". حكم القانون، أو الديمقراطية أو احي 

 

ي محمد أبو الفضل باعتباره  
 العلماء مما وصفه الصحف 

ُ
ا  تستفيد نهضة

ً
ي تيار  "ألي  رفض " كان، بحسب كلماته،  إسالمي عرنر

متشددة" ا 
ً
وجوه غاًبا  ي 

تخف  الغربية.  روافده  التصورات  ي 
ف  الفضل  رأى "  ب   "  أنه  أبو  يسم  ما  نحو  االتجاه  اإلسالم  'تم 

ا لتصدير أي أفكار تبدو متطرفة لآلخر، وأخف جموًحا  'اآلسيوي
ً
، وأقل استعداد

ا
ي معطيات متعددة أنه أكير اعتداًل

، الذي تسر

ي 
ات الملتبسة، وأشد حرًصا عىل التسامح ف   ". التفسير

 

 استنتاج 

 

ة معركة أساسية للقوة الناعمة المتدينة اإلسالمية تخلق العداوة بير  السعودية وإيران واإلمارات العربية المتحدة وقطر   مَّ
َ
ث

مي واإلقليمي لهذه الدول. ال 
َ
ة حول دعم التأثير العال  تعير هذه المعركة أدن  اهتمام لتطبيق وتركيا وإندونيسيا تدور بنسبة كبير

تهتم   يزعمها خصوم عدة، وأغلبهم دول سلطوية  مزاعم  الرغم من  التطبيق عىل  أو  النظرية  أفكار إسالٍم معتدل من حيث 

 بحقوق اإلنسان واألقليات أو بالحريات األساسية
ا
 .قليًل

 

أكير   ثالث  المسلمة،  األغلبية  ذات  إندونيسيا  تقليدية تختلف  منظمة  َمت 
َ
راك لقد  الدول.  هذه  عن  م 

َ
العال ي 

ف  ديمقراطية 

لإلسالم  يها 
ّ
بتبن يرْ   ميَّ

َ
عال ا 

ً
اف واعي  اًما  احي  م، 

َ
العال ي 

ف  إسالمية  حركة  أكير  العلماء،  نهضة  وهي  أوجه،  عدة  من  ومحافظة 

ِقرُّ ب
ُ
ي ت
ت خطوات فعلية  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدةلإلنسانية الت 

َ
ذ
َ
خ
َّ
والمبادئ الواردة فيه وات

بفعل ذلك،   عتيقة.  تراها  ي 
الت  اإلسالمية  المبادئ  مع  للتفاعل  َحدًيا عظيًما  وحقيقية 

َ
ُمت باعتبارها  العلماء  نهضة  برزت  لقد 

ي معركة عىل روح اإلسالم
ب عىل الرؤ للجهات الحكومية ذات النفوذ ف 

ُّ
ي التغل

ِّ
ي يعيرِّ  . لكنها ال تزال تواجه تحد

ية العربية الت 

مؤسس المملكة األردنية الهاشمية بعد نهاية الخالفة، وهي الرؤية الذاهبة إل أن القيادة اإلسالمية يلزم   عبد هللا األول عنها  

 أن تعود للعرب بطريقة ما. 

 

 

 ترجمة: إسالم سعد. 


