درا�سة من كتاب

شبكة اإلسالم
الليبرالي في إندونيسيا
النشأة والتطور
لؤي عبدالباقي

(

)

بعد ال�سقوط املفاجئ لنظام الرئي�س الإندوني�سي �سوهارتو
(الذي كان يعرف بنظام العهد اجلديد) يف عام  ،1998انطلق عهد
الإ�صالح والتحول الدميقراطي الذي رفع قيود احلكم ال�شمويل البائد
عن احلريات الأ�سا�سية ،وعلى ر�أ�سها ُح ّري َتا التعبري والتنظيم ،ففتح
بذلك الباب وا�سعا �أمام خمتلف التيارات ال�سيا�سية واالجتماعية
لتعب عن نف�سها بحرية وو�ضوح ،ولتنظم �أن�شطتها �ضمن � ُأطر
والفكرية ،رّ
قانونية وهيئات �شرعية معرتف بها .فانت�شرت اجلمعيات واملنتديات
الثقافية واالجتماعية وتكاثرت الأحزاب ال�سيا�سية ب�شكل غري
م�سبوق .ويف احلقيقة �أن تلك اجلمعيات والأحزاب املختلفة مل تكن
جديدة على ال�ساحة الإندوني�سية �إال من حيث الإطار القانوين وال�صفة
ال�شرعية الد�ستورية� ،إذ �أنها جاءت لتعرب عن تيارات فكرية وتوجهات
دينية و�سيا�سية كانت موجودة ومنت�شرة يف املجتمع الإندوني�سي� ،إال �أنها
كانت مكبوتة وحمرومة من التعبري عن نف�سها ب�شكل معلن ومنظم.

( ) باحث وكاتب ومدير معهد احلكمة للدرا�سات العربية والإ�سالمية.
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ُت�س ِّلط هذه الدرا�سة ال�ضوء على واحدة من تلك احلركات الفكرية التي ن�ش�أت
�ضمن �سياق عهد االنفتاح على احلريات والتحول الدميقراطي يف �إندوني�سيا؛ وعرفت
با�سم «�شبكة الإ�سالم الليربايل» ،وهي ما زالت ت�صارع لتجد لنف�سها موطئ قدم
على خارطة التيارات الإ�سالمية يف �أكرب دولة �إ�سالمية يف العامل من حيث عدد
ال�سكان .ورغم حداثة ن�ش�أتها ،و�ضعف خربة م�ؤ�س�سيها ال�شباب يف ذلك احلني� ،إال
�أن هذه ال�شبكة النا�شئة ا�ستطاعت ويف وقت ق�صري ن�سبيا� ،أن تكت�سب �صدى �إعالميا
وا�سعا على امل�ستوى الوطني ،واهتماما �أكادمييا الفتا على ال�صعيد العاملي؛ الأمر
الذي �أثار ت�سا�ؤالت و�شبهات كثرية حول م�صادر متويلها واجلهات التي تقف وراءها
وتدعمها ،وحول الهدف احلقيقي لهذا الدعم اخلارجي الذي تتلقاه! بل �إن حجم
االنتقاد لهذه ال�شبكة واال�ستياء �أو االرتياب من توجهاتها ون�شاطاتها ،كما �ستُبني هذه
الدرا�سة ،و�صل لدرجة �صدور فتاوى من بع�ض اجلهات الدينية ترتاوح بني حترمي
وتكفري االنتماء �إلى هذا التيار� ،إ�ضافة �إلى توجيه �أ�صابع االتهام بالتخوين واالرتباط
ب�أجندات خارجية تخدم م�صالح اجلهات الغربية التي تدعمها ومتول ن�شاطاتها.
من هذا املنطلق ،ت�أتي هذه الدرا�سة لتطرح �أ�سئلة �أ�صبحت ُملحَّة يف �سياق
البحث عن ت�صور حقيقي مل�ستقبل الفكر الإ�سالمي وللواقع ال�سيا�سي الدميقراطي يف
�إندوني�سيا� .أهم هذه الت�سا�ؤالت� :أين هو املوقع احلقيقي لـ»�شبكة الإ�سالم الليربايل» يف
خريطة الفكر واحلركة الإ�سالمية الإندوني�سية؟ ما هو حجم احليز الذي ا�ستطاعت
هذه احلركة ال�صاعدة �أن حتتله يف �أو�ساط التيار الإ�سالمي الإندوني�سي العريق؟ وما
هو م�ستقبلها يف �سياق ات�ساع نطاق احلريات ويف ظل االتهامات اخلطرية املوجهة
�إليها؟
وحتاول هذه الدرا�سة الت�صدي لهذه الت�سا�ؤالت والتمحي�ص يف هذه ال�شبهات
من خالل البحث املو�ضوعي وال�شامل الذي ُي�س ّلط ال�ضوء على هام�ش ن�ش�أة هذه
ال�شبكة ون�شاطاتها الفكرية وال�سيا�سية والإعالمية ،وعرب َ�س رْ ِب ر�ؤيتها وا�ست�شرافها
مل�ستقبل �إندوني�سيا ،وموقفها من التيارات الإ�سالمية الإندوني�سية� ،إ�ضافة �إلى ت�سليط
ال�ضوء على م�صادر الدعم املعنوي واملادي ،الذي تتمتع به على امل�ستويني الداخلي
واخلارجي.
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هامش النشأة

ذكرنا �آنفا �أن �سقوط النظام ال�شمويل يف العام  ،1998والذي ا�ستمر ما يقارب
الأربعة عقود من الزمن ،ومن َث ّم �إطالق احلريات الأ�سا�سية �أدى �إلى ظهور تيارات
فكرية و�أحزاب �سيا�سية عديدة .وكان عدد الأحزاب ال�سيا�سية التي جنحت يف حتقيق
ال�شروط القانونية التي ت�سمح لها بالت�سجيل واملناف�سة على االنتخابات النيابية لعام
 1999بلغ  48حزب ًا مرخ�ص ًا وقانوني ًا .من �ضمن تلك الأحزاب التي جنحت يف خو�ض
االنتخابات 21 ،حز ًبا يتبنى الإ�سالم كمرجعية �أ�سا�سية له .هذا العدد الكبري من
الأحزاب الإ�سالمية التي بد�أت ترفع �شعارات �إ�سالمية وتدعو ،ب�شكل �أو ب�آخر� ،إلى
تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية� ،أثار الكثري من املخاوف ،داخليا وخارجيا ،فبد�أت العديد
من الأطراف تطرح الت�سا�ؤالت وتبث ال�شكوك حول حقيقة موقف هذه الأحزاب
الإ�سالمية من الدميقراطية ،وحول �إمكانية انقالب هذه الأحزاب على النظام
الدميقراطي يف حال و�صولها �إلى ال�سلطة(.)1
يف هذا ال�سياق بد�أت جمموعة من ال�شباب النقا�ش حول كيفية الت�صدي
لظاهرة تنامي التيارات الإ�سالمية وحول الو�سائل �أو الأفكار التي ميكن من
خاللها الرتويج لفكرة «التف�سري الليربايل» للإ�سالم يف املجتمع ،وملواجهة اخلطاب
الإ�سالمي «الأ�صويل» ال�سائد .وكانت هذه احلوارات تدار من خالل جمموعة بريد
�إلكرتوين بد�أت ب�ستة �أ�شخا�ص العام 1999على موقع جمموعات ياهو )2(.تطورت
هذه املجموعة وا�ستمر عدد �أع�ضائها باالزدياد� ،إلى �أن قرر عدد من الذين يديرونها
االلتقاء بال�صحفي املحرتف قنوان حممد يف مكتبه( ،)3يف �شهر يناير (كانون الثاين)
(1) Louay Abdulbaki, ‘Democratisation in Indonesia: From Transition to Consolidation,’ Asian
Journal of Political Science, Vol. 16, No. 2008 ,2, pp. 172–151.
((( وكان عنوان املجموعة �آنذاك هو . islamliberal@yahoogroups.com :انظر:
Linda Christanty «Is There a Rainbow in Islam?», Latitudes, 30 July, 2003: http://www.seasite.niu.edu/
flin/liberal_islam/is_there_a_rainbow.html
((( الذين ح�ضروا اللقاء هم� :أوليل �أب�شار (�أويل الأب�صار)-عبد اهلل ،لطفي ال�شوكاين ،حامد ب�شايب ،نونغ دارول محَ َمدا� ،إح�سان علي
فوزي� ،أحمد �سهل ،وتوفيق عدنان �أمل .للمزيد من التفا�صيل حول هذا اللقاء وحول ن�ش�أة �شبكة الإ�سالم الليربايل ،انظر:

Muhamad Ali, «The Rise of the Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia,» American
Journal of Islamic Social Sciences, Vol 22, No 2005 ,1, pages 27 1.
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تنظيم �أو جمعي ٍة يتوا�صلون من خاللها فيما بينهم
لعام  ،2001ملناق�شة فكرة ت�أ�سي�س
ٍ
وين�سقون ن�شاطهم وي�ضعون الربامج العملية ملواجهة التيارات الإ�سالمية الأ�صولية
ّ
واملت�شددة .وقد �شكل ذلك اللقاء نقطة انطالق لهذا التجمع الفكري اجلديد ،الذي
ت�شكل ر�سميا يف �شهر �آذار (مار�س) حتت ا�سم «�شبكة الإ�سالم الليربايل»(.)4
وقد وقع االختيار على ت�أ�سي�س «�شبكة» ،بدال من «منظمة» اجتماعية �أو «حزب»
�سيا�سي ،كما تو�ضح ال�شبكة يف موقعها الر�سمي على الإنرتنت ،لأن امل�ؤ�س�سني �أرادوها
�أن تكون منتدى فكري ًا مو�سع ًا ي�ضم كل من ي�ؤمن بالفكر الإ�سالمي الليربايل وي�سعى
�إلى ن�شره يف املجتمع .وبالتايل فهذا يف�سح املجال �أمام خمتلف املثقفني والن�شطاء
لالن�ضمام �إلى ال�شبكة حتى و�إن كانت لهم ارتباطات تنظيمية بجمعيات �أو منظمات
�أخرى.
�أما بالن�سبة للهدف الأ�سا�سي من ت�أ�سي�س هذه ال�شبكة فقد ّ
خل�صه �أع�ضاء
ال�شبكة ب�شكل خمت�صر و�صريح يف �أنه «مواجهة امل ّد الإ�سالمي الأ�صويل»( .)5لقد
كان ُ
موقف م� ِّؤ�س�سي ال�شبكة �أكرث �صراحة وو�ضوحا يف مواجهة التيارات الإ�سالمية
ال�سيا�سية التي تدعو �إلى تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية� ,سوا ًء من خالل الإجراءات
الدميقراطية (عرب املجل�س النيابي)� ،أو د�ستوريا من خالل املطالبة بالعودة �إلى
وثيقة جاكرتا التي حذفت من د�ستور اال�ستقالل حيث كانت تن�ص على وجوب تطبيق
ال�شريعة الإ�سالمية على امل�سلمني( .)6وقد عرب عن هذا املوقف ب�شكل �صريح ال�سيد
�أوليل �أب�شار (�أويل الأب�صار) عبد اهلل ،الذي كان من�سقا لل�شبكة ،يف مقابلة خا�صة
(4) «Ulil Goes against Fundamentalism,» The Jakarta Post, 14 February 2003.
((( امل�صدر ال�سابق؛ انظر �أي�ضا انظر املوقع الر�سمي ل�شبكة الإ�سالم الليربايل على الرابط التايلhttp://islamlib.com/ :
en
((( وثيقة جاكرتا كانت جزءا من املبادئ اخلم�سة (البانت�شا�سيال) ،وهي :القومية الإندوني�سية (وحدة الأرا�ضي الإندوني�سية) ،الإن�سانية
(االنتماء �إلى املجتمع الدويل) ،الدميقراطية التوافقية ،العدالة االجتماعية ،والإميان باهلل مع وجوب تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية على
امل�سلمني .هذه املبادئ مت التوافق عليها بني التيار الإ�سالمي والتيار العلماين �إبان التح�ضري لإعالن ا�ستقالل �إندوني�سيا� ،إال �أن الرئي�س
�سوكارنو ،بعد اختياره رئي�سا من قبل اللجنة التح�ضريية ال�ستقالل �إندوني�سيا التي كان يهيمن عليها التيار القومي العلماين ،وباتفاق �سري
مع التيار العلماين ومع ممثلني عن امل�سيحيني ،قام بحذف الفقرة املتعلقة بتطبيق ال�شريعة من الد�ستور الذي مت اعتماده يف اليوم التايل
لإعالن اال�ستقالل يف ال�سابع ع�شر من �شهر �آب لعام  .1945لنقا�ش �أكرث تف�صيال حول هذا املو�ضوع ميكن الرجوع �إلى:
Louay Abdulbaki, Democratisation and Islamic Political Activism in Muslim Countries: Egypt and
Indonesia, Saarbrücken: VDM Verlag, 2010.
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�أجراها معه برين م�صطفى ون�شرت يف �صحيفة جاكرتا بو�ست ،حيث بني �أن الهدف
من ت�أ�سي�س ال�شبكة الليربالية هو مواجهة التيارات «الأ�صولية» ،التي �أطلق عليها � ً
أي�ضا
بـ«الإحيائية» ،التي تريد �إعادة الإ�سالم كما كان يف عهد الر�سول (�صلى اهلل عليه
و�سلم) منذ � 1400سنة(.)7
النشاط الفكري لشبكة اإلسالم الليبرالي

كتجمع فكري بالدرجة الأولى ،ف�إن جميع ن�شاطات «ال�شبكة» ت�صب يف خدمة
هدف �أ�سا�سي يكمن يف عر�ض الفكر الإ�سالمي «الليربايل» ون�شر خطابه يف املجتمع
على �أو�سع نطاق ممكن ،وذلك لتقوي�ض الفكر «الأ�صويل» ال�سائد .ال �شك �أن مفهوم
«الليربالية» ،املرتبط بالفكر الغربي احلديث ،من �أكرث املفاهيم �إثارة للجدل و�أ�شدها
عر�ضة للت�أويالت والتحيزات الأيديولوجية ،ك�ش�أن معظم املفاهيم الغربية احلديثة
التي اخرتقت الثقافات العربية والإ�سالمية ،حتى �أ�صبحت انعكا�ساتها على جمتمعاتنا
املعا�صرة واقعا ملمو�سا يف خمتلف املجاالت االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
ولكي ال نخو�ض يف نقا�ش جانبي ،ال يدخل �ضمن نطاق هذه الدرا�سة ،حول مفهوم
الليربالية وجذورها الفل�سفية ،وحتى ال نلقي بحموالت �أيديولوجية و�أحكام م�سبقة
على «�شبكة الإ�سالم الليربايل» ،التي هي حمور هذه الدرا�سة� ،سندخل يف ا�ستعرا�ض
مفهوم «الإ�سالم الليربايل» كما تتبناه ال�شبكة ر�سميا.
وحتدد ال�شبكة ر�سالتها �أو م�شروعها الفكري يف ثالث نقاط �أ�سا�سية(:)8
�أوال :تطوير تف�سري ليربايل للإ�سالم يتفق مع املبادئ التي ي�ؤمن بها �أع�ضاء
ال�شبكة.
ثانيا :فتح �آفاق جديدة للحوار بعيدة عن ال�ضغوطات التي ميار�سها املحافظون.
ثالثا :خلق بنية اجتماعية و�سيا�سية عادلة و�إن�سانية.
(7) «Ulil goes against fundamentalism».
((( انظر املوقع الر�سمي ل�شبكة الإ�سالم الليربايل ( )JILعلى الإنرتنتhttp://islamlib.com/en :
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وتبني ال�شبكة �أنها ت�ؤمن ب�أن الإ�سالم دين ليربايل ي�ؤكد على حترير الفرد من
كافة �أ�شكال اال�ضطهاد االجتماعي وال�سيا�سي .والليربالية ،ح�سب مفهوم ال�شبكة،
ت�شمل ُبعدين ها ّمني ال ميكن ف�صلهما عن بع�ضهما �أو �إبعاد �أحدهما ،وهما :احلرية
والتحرير .مبعنى �أنه ال يكفي �أن تكون ح ًرا حتى تكون ليربال ًيا ،بل ال بد �أن تعمل �أي�ضا
على حترير الآخرين من جميع ال�ضغوطات والقيود ال�سيا�سية واالجتماعية.
هذه املبادئ والأفكار التي تطرحها ال�شبكة تثري العديد من الت�سا�ؤالت:
ما هي �أهم معامل وخ�صائ�ص هذا التف�سري «الليربايل» للإ�سالم الذي ت�ؤمن
به ال�شبكة؟
ومن هم «املحافظون» ح�سب ت�صنيف ال�شبكة؟ وما هي �أ�شكال ال�ضغوطات التي
يريد الليرباليون التخل�ص منها؟
ثم ما هو املق�صود بخلق ُبنية اجتماعية و�سيا�سية «عادلة و�إن�سانية» يف جمتمع
ما زال يحتفل ب�إ�سقاط الدكتاتورية و�إجناز التحول الدميقراطي؟
يف موقعها الر�سمي على �شبكة الإنرتنت ،تو�ضح ال�شبكة مفهومها «للإ�سالم
الليربايل» ب�أنه تف�سري للإ�سالم يقوم على املبادئ التالية:
االنفتاح على جميع �أ�شكال اال�ستك�شاف الفكري للإ�سالم بجميع �أبعاده
ف�شبكة الإ�سالم الليربايل تعتقد �أن الإ�سالم يجب �أن يخ�ضع للتفكري النقدي،
و�أن هذا الأمر بحد ذاته مبد�أ رئي�سي يجب االلتزام به من �أجل �إمكانية احلفاظ على
الإ�سالم �صاحلا عرب خمتلف الأزمنة.
�إن �إغالق الباب �أمام �إمكانية �إعادة النظر يف فهمنا للإ�سالم �أو �إعادة «تف�سري
الإ�سالم» ،جزئيا �أو كليا ،ي�شكل تهديدا للإ�سالم نف�سه بالف�ساد ،كما ت�ؤكد ال�شبكة.
ويجب �أن نالحظ هنا �أن ال�شبكة ت�ستخدم كلمة «تف�سري» �أو «�إعادة تف�سري» الإ�سالم
�أكرث من ا�ستخدامها لكلمة اجتهاد ،وذلك لي�س مبح�ض ال�صدفة �أو عن غري ق�صد،
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فال�شبكة �أ�صال ال تعرتف مبفهوم االجتهاد كما اتفق عليه العلماء واملجتهدون ،وهي
– لذلك  -ترف�ض التقيد ب�ضوابط وقواعد االجتهاد الفقهية ،وتعتربها قيودا من
�إنتاج ب�شري يجب التخل�ص منها(.)9
بل �إن الليرباليني يعتقدون �أن ممار�سة التفكري النقدي على الإ�سالم لي�ست
ممكنة بالن�سبة للق�ضايا املتعلقة بالعالقات االجتماعية والعبادات فح�سب ،بل هي
�أي�ضا ممكنة ومطلوبة يف امل�سائل الإميانية واملعتقدات .وهكذا فالليرباليون ي�سعون
�إلى �إعادة النظر يف الفقه �أو الت�شريع ,ويف العقيدة الإ�سالمية على ح ّد �سواء .وهم
 عالوة على ذلك  -ال يقت�صر اهتمامهم على الن�صو�ص التي حتتمل �أكرث من معنىواحد ،والتي هي حمل اجتهاد عند علماء امل�سلمني ،و�إمنا ي�سعون �إلى �إعادة النظر
يف جميع الن�صو�ص ،القر�آنية والنبوية ،مبا يف ذلك الن�صو�ص التي �أجمع العلماء
على �أنها قطعية الثبوت والداللة .وهكذا فالليرباليون ال ي�س ّلمون بوجود قطعيات �أو
م�س ّلمات تتعلق بفهم الن�صو�ص وتف�سريها .وهذا ما تعنيه ال�شبكة مببد�أ :اال�ستك�شاف
َ
الفكري للإ�سالم «بجميع �أبعاده».
من ناحية �أخرى ف�إن الليرباليني يعتقدون �أن االجتهاد� ،أو تف�سري الإ�سالم ،ال
يجب �أن يكون حكرا على فئة معينة من امل�سلمني ،كالفقهاء واملف�سرين الذين و�ضعوا
�شروطا وقيودا يعتقد الليرباليون �أنها تكبل التفكري النقدي وتغلق الأبواب �أمام
�أي تطوير و�إ�صالح حقيقي يتما�شى مع متغريات الع�صر ،بل يجب �أن تكون عملية
االجتهاد مفتوحة ملختلف املجاالت والتخ�ص�صات ،فعلماء الفقه والتف�سري واحلديث
لي�سوا �أكرث �أهلية حلمل لقب «جمتهد» من العلماء املعا�صرين املخت�صني بدرا�سات
(.)10
االجتماع والفل�سفة والعلوم ال�سيا�سية وغريها
 جعل الأولوية (يف فهم وممار�سة الدين) للأخالق الدينية ،ولي�س للقراءةالن�صية واحلرفية للدين.
ّ
(9) Ulil Abshar-Abdalla, «New Muslim Mujtahids,» 2011/08/15: http://islamlib.com/en/article/newmuslim-mujtahids

( ((1انظر امل�صدر ال�سابق.
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احلقيقة �أن هذا املبد�أ يبني لنا ب�شكل �أو�ضح �سبب اعرتا�ض الليرباليني على
احتكار الفقهاء مل�س�ألة االجتهاد وتف�سري الن�صو�ص الدينية ،فالفقهاء ،كما يعتقد
الليرباليون ،يف�سرون ن�صو�ص القر�آن وال�سنة تف�سريا حرفيا ،وهذا ما يرف�ضه
الليرباليون .فال�شبكة الليربالية ،التي هي �أقرب �إلى املنهج الربوت�ستانتي بالن�سبة
�إلى امل�سيحية( ،)11ت�ؤمن ب�أن التف�سري الن�صي واحلريف للقر�آن وال�سنة يقيد الدين،
�أما التف�سري الذي يعتمد على روح الن�ص ويف�سر الدين تف�سريا «�أخالقيا» ،فهو
ي�سمح للإ�سالم ب�أن يزدهر ب�إبداع ،ويجعله جز ًءا من احل�ضارة الإن�سانية الكونية
يف هذا العامل! ال بد من مالحظة �أنه من ال�صعوبة مبكان تَخ ّيل ا�ستخدام م�صطلح
«احل�ضارة الإن�سانية» دون �أن يرتبط هذا املفهوم � -سوا ًء يف ذهن امل�ستخدم �أو املتل ّقي
 باحل�ضارة الغربية ب�شكل خا�ص ،لأنها بال �شك هي املهيمن الأول على احل�ضارةالإن�سانية الكونية يف عاملنا املعا�صر .و�إن كان ذلك ال يعيبها يف �شيء �إال �أن هذه
جمرد �إ�شارة �إلى �أن �أع�ضاء ال�شبكة ال يخفون �إعجابهم بكل ما هو قادم من الغرب،
لي�س فقط يف املجاالت ال�صناعية والتقنية ،بل �أي�ضا فيما يتعلق باملنظومات الفكرية
وال ِق َي ِم َية والأخالقية.
االعتقاد ب�أن احلقيقة ن�سبية ،مفتوحة ملختلف التف�سريات وللتعددية
ت�ؤمن �شبكة الإ�سالم الليربايل ب�أن مفهوم «احلقيقة» يف تف�سري الدين �إمنا هو
مفهوم ن�سبي ،ذلك �أن التف�سري الب�شري للدين يخ�ضع لظروف و�سياقات حمددة،
�إ�ضافة �إلى �أنه عر�ضة لل�صواب واخلط�أ .وكون «احلقيقة» متعددة فذلك لأنها تعك�س
حاجات امل َف ّ�سر التي تتغري عرب الزمان واملكان .مبعنى �آخر يحاول الليرباليون
التم�سك بفكرة �أن «احلقيقة» تكمن يف الوحي الإلهي ،ولي�س يف الفهم الب�شري لذلك
الوحي .من هذا املنطلق يتم�سك الليرباليون بفكرة «تاريخانية» القر�آن فينزعون
بذلك عنه القدا�سة ،ويتعاملون مع الن�ص القر�آين كن�ص ب�شري خا�ضع للنقد .ففي
درا�سة بعنوان «�أن�سنة القر�آن» ،وهي من�شورة على موقع ال�شبكة ومرتجمة �إلى اللغة
(11) Ansari Yamamah, «Renewal of Islamic Law According to Jaringan Islam Liberal of Indonesia: A
Reflection from Qawaidu ‘Uquli Al-ijtima’iyah», World Journal of Islamic History and Civilization,
2012, Vol. 94-87 :)2( 2.
98

المسبــار

لؤي عبدالباقي

الإنكليزية ،يقول الباحث الليربايل �أحمد فوايد �شاذيل« :جميع الن�صو�ص (اللغوية)
هي ظاهرة تاريخانية ،مبا يف ذلك القر�آن ،وتخ�ضع ل�سياق حمدد .وكوحي �إن�ساين
(ت�أن�سن �أو �أ�صبح �إن�سانيا) ،ف�إن القر�آن مل يولد يف فراغ ثقايف ،بل ولد يف ف�ضاء ثقايف
وزماين حمدد.
لذلك فالن�ص القر�آين هو ن�ص تاريخي» .ثم يعرتف الكاتب بعد ذلك �أن هذا
اال�ستنتاج لي�س من �إبداعه ال�شخ�صي ،بل هو من �إبداعات املفكر العربي املعروف
«ن�صر حامد �أبو زيد» �صاحب نظرية تاريخانية الن�ص القر�آين( .)12بل �إن الليرباليني
يذهبون �أبعد من ذلك في�ؤكدون �أنه «ال يوجد �شيء ا�سمه �شريعة �أو قانون مقد�س،
فـمحمد النبي» (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،ح�سب تعبري �أحمد منجد�« ،شخ�صية تاريخية
لها نقاط �ضعف ويجب �أن تدر�س بطريقة نقدية ،كما �أن الوحي (غري اللفظي) مل
ينقطع بعد حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) وهو مازال يتنزل ،مبا يف ذلك على ال�شعوب
الغربية عرب �إجنازاتهم.)13(»...
مفهومي «خمتلف التف�سريات» و«التعددية»َ ،
اللذين
ال بد �أن نالحظ هنا �أن
َ
تعتربهما ال�شبكة من مبادئ «الإ�سالم الليربايل» ،مل يذكرا على �سبيل التكرار �أو
الت�أكيد على �شيء واحد ،بل هما ي�شريان �إلى فكرة �أعمق و�أبعد مما قد يتبادر �إلى
ذهن القارئ العادي .ف�إذا كان مفهوم «خمتلف التف�سريات» ي�شري �إلى االختالف
والتنوع يف فهم الإ�سالم ،وذلك من منطلق املبد�أ املعترب عند فقهاء امل�سلمني« :ر�أيي
�صواب يحتمل اخلط�أ ،ور�أي غريي خط�أ يحتمل ال�صواب» ،ف�إن مفهوم «التعددية»
هنا ي�شري �إلى تعدد الأديان والفل�سفات والثقافات ،بل حتى تعدد الأجنا�س (لي�شمل
ذلك املثليني) .وهذا يعني �أنه يف غياب الوحي املبا�شر �أو غياب من يتلقى الوحي
ب�شكل مبا�شر (الأنبياء) ،ال يحق لأحد �أن يدعي ب�أنه يعلم احلقيقة ..ال فرق يف ذلك
�إن كان م�سلما �أو م�سيحيا �أو بوذيا �أو حتى عابد النار والأوثان ،فاجلميع يف معرفة
(12) Ahmad Fawaid Sjadzil, «Humanizing the Koran,» JIL, 2004/09/23: http://islamlib.com/en/
article/humanizing-the-koran

(13) Achmad Munjid, «Militant and Liberal Islam: The Unwanted Twin Children of Modernization

Indonesia, a Case Study», Paper Presented at AMSS 34th Annual Conference «Muslims and Islam in
the Chaotic Modern World: Relations of Muslims among Themselves and with Others», September
30 – October 2005 ,2.
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احلقيقة �سواء؛ ذلك على مبد�أ« :ديني �أو مذهبي �صواب يحتمل اخلط�أ !»...وهذا
بال �شك يتناق�ض مع مفهوم «الإميان» الذي يفرت�ض ثقة وطم�أنينة امل�ؤمن مبعتقداته
ومقد�ساته التي ي�ؤمن بها.
ويف �سعيها لرتويج هذه الفكرة قامت ال�شبكة ،بالتعاون مع «م�ؤ�س�سة �آ�سيا»
( )The Asia Foundationب�إ�صدار كتاب بعنوان «فقه االلتقاء بني الأديان»
( )FIQIH LINTAS AGAMAعام  .2004ويف هذا ال�سياق يقول فهمي �سامل
زبري ،املُد ّر�س يف املعهد العايل لعلوم القر�آن بجاكرتا تعليقا على ذلك« :وعند القيام
بتغيري الأحكام القطعية �أو تبديلها يكون الباب حينئذ مفتوحا لتغيري و�إزالة جميع
القيم والأحكام الإ�سالمية .هذه هي طريقة ا ّلليرباليني يف حماوالتهم الجتثاث
�أحكام الإ�سالم ،بتغيري طريقة االجتهاد وجعلها تخ�ضع للواقع �أكرث من خ�ضوعها
ملفهوم وداللة الن�ص نف�سه »...وي�ضيف زبري ،وهو ع�ض ٌو يف جلنة البحوث والتحقيق
مبجل�س العلماء الإندوني�سي (املركزي) و� ً
أي�ضا يف جمل�س الرتجيح بجمعية املحمدية
(املركزية) ،ب�أن ذلك ما دفع «مبجل�س العلماء الإندوني�سي – وهو �أعلى هيئة �إ�سالمية
حكومية ذات �سلطة �إ�صدار الفتاوى للأمة � -إلى �إ�صدار فتوى ب�أن مذهب التعددية
الدينية (وحدة الأديان) يتعار�ض مع تعاليم الدين الإ�سالمي وحترم على امل�سلمني
()14
اعتناق مفهوم التعددية الدينية يف اجلل�سة الوطنية عام  2005ميالدية».
االنحياز �إىل الأقليات امل�ضطهدة
التف�سري الليربايل للإ�سالم ،كما ت�ؤكد ال�شبكة ،ينحاز دائما �إلى الأقليات
امل�ضطهدة واملهم�شني .والليرباليون ي�ؤمنون �أنه من املخالف للإ�سالم �أن نقمع �أو
ن�ضطهد الذين يختلفون عنا يف املعتقد �أو الر�أي .وينبغي هنا �أال ن�أخذ فكرة الأقليات
مبفهومها ال�ضيق الذي يقت�صر على الأقليات الدينية ،بل �إن مفهوم الأقليات الذي
تتبناه ال�شبكة يت�سع لي�شمل الأقليات الإثنية والعرقية والثقافية واالقت�صادية وحتى
اجلن�سية .وت�ؤكد ال�شبكة  -والليرباليون عموما  -على امل�ساواة اجلن�سية ب�شكل عام
( ((1فهمي �سامل زبري« ،الليرباليون والقر�آن الكرمي :درا�سة حتليلية نقدية»:2011/12/12 ،

http://fahmi-salim.blogspot.com.au/12/2011/blog-post.html
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(مبا يف ذلك املثليني �سحاقيات ولوطيني) ،و�أن البنية االجتماعية احلالية م�ؤ�س�سة
على املفهوم الذكوري .لذلك ف�أي تف�سري للإ�سالم ال ي�أخذ بعني االعتبار امل�ساواة
اجلن�سية التي ت�ضمن حقوق اجلميع فهو خمالف ملبد�أ العدالة يف الإ�سالم .لذلك
تدافع ال�شبكة عن املثليني ب�شدة بو�صفهم �أقلية م�ضطهدة مل تنل حقوقها بعد يف
املجتمع الإندوني�سي ،وي�ؤكد �سعيد ميان �أحمد  -على �سبيل املثال � -أن املثليني ما زالوا
يواجهون م�صاعب كبرية عند ح�صولهم على بطاقة ال�شخ�صية (الهوية) �إذ يتوجب
عليهم حتديد هويتهم اجلن�سية بني خيارين فقط ،ذكر �أو �أنثى ،مما ي�ضطرهم
للكذب )15(.كما �أن ال�شبكة �أ�صدرت كتابا بعنوان «روعة الزواج املثلي» (عام ،)2004
يف حماولة للرتويج لفكرة حقوق اللواطيني يف الإ�سالم(.)16
االعتقاد بحرية ممار�سة املعتقدات الدينية
 ت�ؤمن ال�شبكة ب�أن حرية الإن�سان يف �أن ي�ؤمن بدين �أو ال ي�ؤمن ب�أي دين حقمن حقوق الإن�سان التي يجب �أن ت�صان ،فال يجوز �أن يظلم �أو ي�ضطهد �أي �إن�سان
ب�سبب دينه �أو ر�أيه ال�شخ�صي .لذلك ت�ؤكد ال�شبكة �أن العالقات االجتماعية ال يجب �أن
تقوم على �أ�سا�س الدين واملعتقد ،وهذه هي الطريقة الوحيد ل�صون املجتمع من ت�أزم
العالقات بني �أفراده ومكوناته املختلقة.
الف�صل بني �سلطات الأر�ض وال�سماء ،وبني الدين وال�سيا�سة
وهذا املبد�أ من �أهم املبادئ التي تدعو لها ال�شبكة بقوة وحما�س ،حيث ت�ؤكد
�أن ال�سلطات الدينية يجب �أن تبقى بعيدة عن ال�سيا�سة ،وهنا تتقاطع ال�شبكة مع
التيارات العلمانية ب�شكل وا�ضح حيث تدعو �إلى الف�صل التام بني الدين والدولة،
وتقف دائما يف مواجهة الدعوة �إلى قيام دولة �إ�سالمية وتعتربها نوعا من الثيوقراطية
واحلكم الديني .وتربر ال�شبكة وجهة نظرها ب�أن الدين م�صدر �إلهام قد ي�ؤثر يف �صنع
ال�سيا�سات العامة ،ولكن ال يجب �أن ي�صبح امتيازا مقد�سا مينح احلق جلهة ما يف
(15) Saidiman Ahmad «Minorities», JIL, 2011/12/05: http://islamlib.com/en/article/minorities
( ((1فهمي �سامل زبري« ،الليرباليون والقر�آن الكرمي».
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توجيه هذه ال�سيا�سات .بتعبري �آخر ،الدين يف مفهوم ال�شبكة يجب �أن يقت�صر على
ال�ش�أن اخلا�ص� ،أما ال�ش�أن العام فيجب �أن يدار من خالل الإجراءات التوافقية/
التعاقدية .ولكي نتجنب التكرار �أو الإ�سهاب الزائد� ،سنكتفي بنقا�ش هذه النقطة
الهامة يف فقرة «التيارات الإ�سالمية وموقف ال�شبكة منها» �أدناه.
البرامج العملية والنشاطات العامة

منذ بداية ن�ش�أتها قامت �شبكة الإ�سالم الليربايل بو�ضع برامج ون�شاطات
متعددة �سعت من خاللها �إلى ن�شر الفكر واخلطاب «الإ�سالمي الليربايل» يف املجتمع
على �أو�سع نطاق ممكن .و�أهم هذه الأن�شطة هو :ت�أ�سي�س نقابة �أو احتاد «للكاتب
الليربايل امل�سلم» ،والربنامج الإذاعي الأ�سبوعي «حوار مفتوح» (،)talk show
و�إ�صدار الكتب ون�شر املقاالت ،وتوزيع املن�شورات والكتيبات ،و�إطالق موقع على �شبكة
االنرتنت ،ون�شر الإعالنات مبختلف الو�سائل� ،إ�ضافة �إلى �إقامة النقا�شات واحلوارات
العامة عرب تنظيم الندوات وور�ش العمل وامل�ؤمترات.
نقابة �أو احتاد الكاتب الليربايل امل�سلم
وهذا عبارة جتمع للكتاب املعروفني و غري املعروفني الذين يهتمون بقيم
التعددية والت�سامح الديني والتف�سري الليربايل للدين .ومن �أهم م�س�ؤولياتها تقدمي
الدعم وامل�صادر لل�صحف املحلية عرب القيام مبقابالت �صحفية والإ�سهام بكتابة
املقاالت �أو جتميعها و�إر�سالها �إلى تلك ال�صحف املحلية التي تفتقر �إلى الكوادر
االحرتافية وامل�صادر النوعية .ولقد ا�ستفادت ال�شبكة من وجود نوع من اال�ستقاللية
للأقاليم حيث تلعب ال�صحف املحلية يف تلك الأقاليم دورا �إعالميا ها ًّما مما �ساعد
ال�شبكة على ن�شر مئات املقاالت يف �أكرث من �أربعني �صحيفة حملية )17(.وال�شبكة
م�ستمرة يف هذا الن�شاط حيث تقدم املقابالت ال�صحفية واملقاالت لهذه ال�صحف
ب�شكل �أ�سبوعي .وقد �صرح رئي�س ال�شبكة ال�سابق �أويل الأب�صار عبد اهلل �أنه ،من بني
جميع الن�شاطات التي تقوم بها ال�شبكة ،كان لتجميع ون�شر املقاالت الأثر الأكرب على
(17) Ahmad Ali Nurdin, «Islam And State: A Study Of The Liberal Islamic Network In Indonesia,
2004 1999,» New Zealand Journal of Asian Studies, Vol. 7, No 2 (December, 39-20 :)2005.
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الر�أي العام ،وخا�صة يف �شرق جاوا حيث كربى ال�صحف املحلية «جاوا بو�ست» ،التي
متتلك عددا من ال�صحف الإقليمية �أي�ضا ،حتدد م�ساحة �أو زاوية خا�صة لنا�شطي
()18
ال�شبكة ب�شكل منتظم.
الربنامج الإذاعي «حوار مفتوح» ()talk show
تقدم ال�شبكة الربنامج الإذاعي «حوار مفتوح» الذي يتم بثه �إلى �أنحاء
�إندوني�سيا عرب �إذاعة ( H 68جاكرتا) .وهذا الربنامج عبارة عن حوار مع �شخ�صية
عامة معروفة يتم اختيارها على �أ�سا�س التزامها بالدعوة �إلى التعددية الدينية
والتقارب بني الأديان .لذلك فغالبا ما تركز املوا�ضيع التي تناق�ش يف هذا الربنامج
على الق�ضايا الدينية واالجتماعية املتعلقة باملجتمع الإندوني�سي .وهو يبث ب�شكل
�أ�سبوعي عرب �شبكة ( H 68جاكرتا) التي تلتقطها ع�شرات املحطات الإذاعية
الإقليمية وتبثها بدورها يف خمتلف الأقاليم(.)19
م�شروع �إ�صدار الكتب
ومن �أهم الن�شاطات التي متار�سها ال�شبكة م�شروع ن�شر الكتب املتعلقة بق�ضايا
التعددية الدينية يف املجتمع الإندوني�سي والتي تتبنى الر�ؤية الليربالية يف تف�سريها
للدين ولعالقته بالدولة واملجتمع .ويت�ضمن هذا امل�شروع� ،إلى جانب الإ�صدارات
احلديثة ،ترجمة الكتب من اللغات الأخرى ،و�إعادة ن�شر الكتب القدمية التي تخدم
امل�شروع الليربايل� ،إ�ضافة �إلى جتميع املقاالت واملقابالت واحلوارات التي تنتجها
ال�شبكة ،ومن ثم القيام بن�شرها على �شكل كتب .ومن �أهم العناوين التي ت�صدرت
�إ�صدارات ال�شبكة ،على �سبيل املثال« :خطاب الإ�سالم الليربايل يف �إندوني�سيا»،
و«ال�شريعة الإ�سالمية ح�سب ر�ؤية امل�سلم الليربايل» ،و«نقد اجللباب» ،و«القر�آن من
�أجل الن�ساء» ،و«وجه الإ�سالم الليربايل يف �إندوني�سيا»(.)20
(18) Linda Christanty «Is There a Rainbow in Islam?».
(19) «Ulil Goes against Fundamentalism,» The Jakarta Post, 14 February 2003.
(20) Muhamad Ali, The Rise of the Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia.
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طباعة وتوزيع الكتيبات واملن�شورات
لكي تتمكن من �إي�صال فكرها �إلى عامة النا�س ،وت�ستقطب القارئ العادي،
عمدت ال�شبكة �إلى ن�شر وتوزيع كتيبات ،يرتاوح حجمها ما بني اخلم�سني واملائة �صفحة،
وتتم �صياغتها بلغة مب�سطة �سهلة القراءة لكي تنا�سب العامة من القراء .وتطرح
هذه املن�شورات ق�ضايا مثرية للجدل يف املجتمع الإندوني�سي وتعاجلها من وجهة نظر
الليرباليني .ومن �أهم هذه الق�ضايا :مفهوم اجلهاد ،وفر�ض تطبيق ال�شريعة على
امل�سلمني ،وم�س�ألة ممار�سة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ..وغريها من الق�ضايا
ذات ال�صلة .ومن خالل هذه الو�سيلة قامت ال�شبكة بعر�ض  -وبطريقة مب�سطة -
مفهومها الليربايل حول معنى اجلهاد الذي يقت�صر على النطاق الروحي والفكري
بدل القتال واحلرب ،ومفهوم ال�شريعة على �أنها جمموعة من «القيم والأخالق»
ولي�ست نظاما قانونيا �أو �أحكاما ت�شريعية ،و�أن م�س�ألة ارتداء احلجاب للمر�أة امل�سلمة
�إمنا هي ق�ضية �شخ�صية �أو عادة اجتماعية وال عالقة لها بالواجبات الدينية(.)21
�إ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم ال�شبكة بطباعة املن�شورات الأ�سبوعية التي يتم توزيعها يف
امل�ساجد �أيام اجلمعة عقب ال�صالة.
املوقع الر�سمي على �شبكة الإنرتنت
تعترب االنرتنت من �أهم الو�سائل التي ا�ستثمرها �أقطاب �شبكة الإ�سالم
الليربايل يف �إندوني�سيا؛ فقد كانت انطالقة �أن�شطتهم الأولى ،كما ذكرنا ،عرب
جمموعة ات�صال �إلكرتونية على موقع ياهو ( .)islamliberal@yahoo.comوكانوا
يديرون نقا�شاتهم وحواراتهم عرب هذه املجموعة منذ عام � 1999إلى عام .2001
ولكي ت�صل �آراءهم و�أفكارهم �إلى �أكرب عدد ممكن من املهتمني والقراء ،قامت
ال�شبكة ب�إطالق موقعها الر�سمي على الإنرتنت الذي يحمل ا�سمها باللغة الإندوني�سية
( ،)Jaringan Islam Liberalوعنوانه (  .)www.islamlib.comكما �أن معظم
(21) Achmad Munjid, «Militant and Liberal Islam: The Unwanted Twin Children of Modernization

Indonesia, a Case Study», Paper Presented at AMSS 34th Annual Conference «Muslims and Islam in
the Chaotic Modern World: Relations of Muslims among Themselves and with Others», September
30 – October 2005 ,2.
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حمتويات املوقع مرتجمة �إلى اللغة الإنكليزية ومتوفرة من خالل املوقع نف�سه.
وي�ضم املوقع تعريفا �شامال بال�شبكة و�أفكارها ومن�شوراتها و�أن�شطتها ،من
مقابالت ومقاالت �صحفية وبرامج تلفزيونية وحوارات و�أخبار ذات �صلة ب�أن�شطتها،
خا�صة� ،أو ب�أن�شطة الليرباليني امل�سلمني عرب العامل ،ب�شكل عام.
ن�شر الإعالنات
ومن الو�سائل امل�ؤثرة التي ا�ستخدمتها ال�شبكة لن�شر الأفكار والطروحات
الليربالية بث الإعالنات عرب و�سائل الإعالم املتنوعة ،وب�شكل خم�صو�ص القنوات
التلفزيونية واملحطات الإذاعية ،مبا يف ذلك القنوات واملحطات اخلا�صة واحلكومية
واالجتماعية .وتهدف هذه الإعالنات �إلى �إي�صال الفكرة بطريقة لفت االنتباه
وبعبارات ب�سيطة ،وعرب �شعارات و�صور وكلمات خمت�صرة ي�سهل فهم مغزاها
وحفظها .من هذه الإعالنات ،على �سبيل املثال� ،إعالن بعنوان «الإ�سالم ذو الألوان
املتعددة» و�آخر حتت �شعار «ال ت�ستخدموا الإ�سالم ك�سلعة �سيا�سية» .وكان �إعالن
«الإ�سالم ذو الألوان املتعددة» ،الذي مت بثه يف قنوات تلفزيونية عديدة ،قد �سبب
جدال وا�سعا يف املجتمع و�أثار حفيظة عدد من اجلماعات الإ�سالمية ملا ر�أوا فيه من
�إ�ساءة وت�شويه للإ�سالم( .)22وقد قام جمل�س املجاهدين الإندوني�سي  MMIبتقدمي
(.)23
�شكوى قانونية �ضد ال�شبكة ملحاكمتها ب�سبب هذا الإعالن
النقا�شات الإ�سالمية واحلوارات العامة
تقوم ال�شبكة بتنظيم ندوات وحما�ضرات تناق�ش فيها الق�ضايا الإ�سالمية
والفكرية واالجتماعية من وجهة نظر الفكر الليربايل .بع�ض هذه الن�شاطات يجري
ب�شكل دوري ومنتظم ،كاحلوارات ال�شهرية التي جتري يف مركز ال�شبكة ،وبع�ضها
جتري يف �أماكن غري ثابتة ،كالندوات التي تنظم بالتعاون مع هيئات وم�ؤ�س�سات
»(22) Muhamad Ali, The Rise of the Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia
( ((2قمر الدين هدايت و�أحمد غوث« ،مناذج للحركات الإ�سالمية املعا�صرة يف �إندوني�سيا» ،ترجمة :حممد �شريازي دمياطي،
(LibForAll): http://www.libforall.org/programs-isn-arabic.22.html
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�أخرى ،كاالحتادات الطالبية للجامعات واملعاهد .وقد نظمت ال�شبكة ندوات يف
جامعة �إندوني�سيا يف جاكرتا ويف جامعة ديبونيغورو يف �سمارانغ ويف معهد بوغور
للزراعة ويف معهد باندونغ للتكنولوجيا ويف جامعة �شريف هداية اهلل الإ�سالمية يف
جاكرتا ،وغريها .ودعت ال�شبكة عددا من املفكرين واملثقفني الذين يتبنون الفكر
الليربايل� ،أو التف�سري الليربايل للإ�سالم ،من داخل �إندوني�سيا وخارجها للم�شاركة
يف هذه الندوات والن�شاطات الفكرية(.)24
و ُتويل ال�شبكة �أهمية خا�صة للن�شاطات الطالبية يف اجلامعات حيث تن�شط
اجلماعات الإ�سالمية بني الطلبة وميتد نفوذها �إلى عدد كبري من احتادات الطلبة
اجلامعيني ،وقد عرب «�أويل الأب�صار» عن الهدف من هذه الندوات والن�شاطات بقوله:
نذهب �إلى اجلامعات واملعاهد لنقدم وجهة نظر خمتلفة عن الإ�سالم ،ونواجه �أي
(.)25
حماولة لعرقلة احلوار وتقييد نطاقه
التيارات الإ�سالمية وموقف ال�شبكة منها
ال تخفي ال�شبكة �أن الهدف الأول والباعث الرئي�سي لن�ش�أتها هو الت�صدي للمد
الإ�سالمي «الأ�صويل» .ولكن حينما نبحث يف �أدبيات ال�شبكة للك�شف عن مفهومها
للأ�صولية ،جند �أن اخلطاب الذي يطرحه �أقطاب ال�شبكة ال يخلو من التناق�ضات
التي ت�ضع ال�شبكة يف مواجهة مع معظم التيارات الإ�سالمية ال�سائدة ،لي�س فقط تلك
التي تطالب بتطبيق ال�شريعة ،وهي التي غالبا ما تكون املق�صودة بـ«الأ�صولية» ،بل
�أي�ضا معظم التيارات التقليدية والإ�صالحية املحافظة ،و�إن كان لدرجة �أقل حدة.
لكي نتمكن من تقدمي ر�ؤية وا�ضحة ملوقف ال�شبكة من التيارات الإ�سالمية ،ال
ب ّد لنا �أن نر�سم �صورة عامة ووا�ضحة لهذه التيارات ب�شكل ي�ضعها يف �سياق موقف
ال�شبكة منها.
( ((2انظر املوقع الر�سمي لل�شبكة
»(25) Muhamad Ali, «The Rise of the Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia.
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ميكن فرز التيارات الإ�سالمية يف �إندوني�سيا �إلى ق�سمني رئي�سيني تتفرع
عنهما عدة جماعات ومنظمات :تيارات ال�شريعة ،من ناحية ،والتيارات التقليدية
والإ�صالحية-املحافظة ،من ناحية �أخرى.
تيارات ال�شريعة
ونق�صد بتيارات ال�شريعة تلك اجلماعات الدينية والأحزاب ال�سيا�سية التي
تدعو �إلى تطبيق ال�شريعة بطرق و�أ�ساليب خمتلفة ،وميكن ح�صرها �إجماال يف �أربع
()26
جمموعات:
�أوال :احلركات التي تدعو �إلى فر�ض تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية على امل�سلمني
د�ستوريا (�أي تطالب بالعودة �إلى «وثيقة جاكرتا» الد�ستورية).
ثانيا :الأحزاب ال�سيا�سية ذات املرجعية الإ�سالمية التي تتبع الو�سائل ال�سلمية
الدميقراطية وتتناف�س على املقاعد الربملانية عرب �صناديق االقرتاع وتقبل بنتائجها،
وهذه الأحزاب ت�سعى لتطبيق ال�شريعة تدريجيا عرب �سن قوانني تتوافق مع ال�شريعة،
و�إن كان بع�ضها يعلن رف�ضه للعودة �إلى وثيقة جاكرتا.
ثالثا :احلركات الإقليمية :هناك �أقاليم حتكمها تيارات �إ�سالمية ت�سعى �إلى
تطبيق ال�شريعة حمليا دون فر�ضها على امل�ستوى الوطني ،مثل �إقليم �آت�شي ،وجنوب
�سوالوي�سي.
رابعا :التيارات التي تتبنى العنف كو�سيلة لفر�ض تطبيق ال�شريعة على املجتمع،
مثل جبهة الدفاع عن الإ�سالم التي نفذت غارات عنيفة على املالهي والنوادي الليلية
واخلمارات قامت خاللها بتحطيم حمتوياتها ،وذلك حتت �شعار الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر( .)27وح�سب �أدبيات ال�شبكة و�أع�ضائها ،ي�شمل هذا التيار� ،إ�ضافة
(26) A. Salim and A. Azra, eds., Shari’a and Politics in Modern Indonesia, (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2003), pp.3-1.
»?(27) Linda Christanty «Is There a Rainbow in Islam
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�إلى جبهة الدفاع عن الإ�سالم ،ك ًّال من جمل�س املجاهدين الإندوني�سي وحزب التحرير
وجبهة االت�صال لأهل ال�سنة واجلماعة املعروفة با�سم ال�سكار جهاد ()Laskar Jihad
التي حلت نف�سها ،واللجنة الإندوني�سية للت�ضامن مع العامل الإ�سالمي )28(.بالرغم
من �أن هذه اجلماعات ال تنخرط بالن�شاطات العنفية ب�شكل مبا�شر� ،إال �أن ال�شبكة
تعترب كل من يدعو �إلى اجلهاد �أو من ي�ؤيد اجلهاد يف �أي بقعة من العامل ،كالت�ضامن
مع احلركات اجلهادية الفل�سطينية على �سبيل املثال ،من تيارات العنف ال�سيا�سي �أو
املربرين له(.)29
ال يخفى على املراقب املحايد �أن هذه اجلماعات ،و�إن كانت تتفق يف مرجعيتها
الإ�سالمية ب�شكل عام� ،إال �أنها من ناحية مفهومها لنطاق ال�شريعة (من حيث العام
واخلا�ص – �أو ما يجب �أو ال يجب �أن تتدخل فيه الدولة) ومن ناحية كيفية تطبيق
ال�شريعة والو�سائل العملية التي تتبعها للو�صول �إلى هذا الهدف ،لي�ست كتلة واحدة
وال يجب �أن تعامل كذلك .وهذا ما مل تتداركه ال�شبكة التي تطلق �أحكاما معممة
حينما تزعم �أن هذه التيارات الإ�سالمية التي تدعو �إلى تطبيق ال�شريعة� ،سواء كان
با�ستخدام القوة �أو من خالل الد�ستور �أو عن طريق �سن القوانني عرب الربملان،
�إمنا تتجه باملجتمع الإندوني�سي نحو خلق التناق�ضات والأزمات بني امل�سلمني خا�صة
والإندوني�سيني عامة ،و�أن تطبيق ال�شريعة يف املجتمع الإندوني�سي �سيجعل الإ�سالم -
بدال من �أن يكون «رحمة للعاملني  -دمارا للإن�سانية»(.)30
التيارات التقليدية والإ�صالحية املحافظة
التيارات التقليدية واملحافظة ت�ضم �أكرب جمعيتني يف �إندوني�سيا على الإطالق

،قمر الدين هدايت و�أحمد غوث« ،مناذج للحركات الإ�سالمية املعا�صرة يف �إندوني�سيا» ،ترجمة :حممد �شريازي دمياطي )(28
(LibForAll): http://www.libforall.org/programs-isn-arabic.22.html
( ((2انظر امل�صدر ال�سابق.
(30) Ahmad Ali Nurdin, «Islam and State, p. 32.
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من حيث عدد الأع�ضاء ،وهما جمعية نه�ضة العلماء( )31وجمعية املحمدية( .)32فهاتان
اجلمعيتان تتمتعان بجذور را�سخة يف املجتمع الإندوني�سي ،وقد �أ�سهمتا ب�شكل ف ّعال
يف جميع جوانب احلياة ال�سيا�سية والدينية واالجتماعية والتعليمية واالقت�صادية
عرب تاريخ �إندوني�سيا احلديث ،ابتدا ًء من فرتة اال�ستعمار الهولندي ،ومرورا
مبختلف املراحل والظروف ال�سيا�سية التي مرت بها البالد �إلى يومنا هذا .ففي فرتة
الدميقراطية املبكرة التي �شهدتها البالد يف اخلم�سينيات من القرن الع�شرين كان
لهما دور �سيا�سي بارز� ،أما يف العهد اجلديد حتت حكم الرئي�س �سوهارتو فقد عانتا
من القيود ال�سيا�سية التي فر�ضت على التيارات الإ�سالمية ب�شكل خا�ص .كما لعبتا
دورا هاما يف احلفاظ على اال�ستقرار �أثناء فرتة التحول الدميقراطي بعد �سقوط
�سوهارتو .وتت�سم �سيا�سة هاتني اجلمعيتني حاليا بالن�أي عن التدخل املبا�شر بال�ش�ؤون
ال�سيا�سية ،على الرغم من �أنهما تعتربان من �أهم امل�صادر التي تعد وترفد املجتمع
بالكوادر ال�سيا�سية الن�شطة والفاعلة ،وخا�صة بالن�سبة للأحزاب ال�سيا�سية ذات
املرجعية الإ�سالمية(.)33
وتعترب جمعية نه�ضة العلماء الوجه الأبرز للتيارات املذهبية التقليدية ،وهي
تتبع املذهب ال�شافعي� .أما بالن�سبة جلمعية املحمدية فهي تعرب عن التيار الإ�صالحي
املحافظ الذي ال يتقيد ب�أحد املذاهب الأربعة التقليدية ،بل يدعو �إلى االجتهاد �ضمن
القواعد الأ�صولية التي اتفق عليها العلماء امل�سلمون ك�إطار �شرعي يجب التقيد به يف
تف�سري الن�صو�ص الدينية وا�ستنباط الأحكام الفقهية منها .وهذا هو التحدي الكبري
الذي يواجه �شبكة الإ�سالم الليربايل ،فتجد نف�سها يف مواجهة هاتني اجلمعيتني
توجه �سهام انتقاداتها نحو كل من يخالف التف�سري «الليربايل»
الكبريتني حني ّ
للإ�سالم ويتبنى املناهج وال�ضوابط الأ�صولية التي تعارف عليها العلماء امل�سلمون،
( ((3ن�ش�أت جمعية نه�ضة العلماء يف �إندوني�سيا عام  ،1926على يد ها�شم �أ�شعري �أحد العلماء الذين نا�ضلوا طويال �إبان اال�ستعمار
الهولندي يف �سبيل احلفاظ على الثقافة الإ�سالمية ،وتعزيز الروح القومية .وتعترب هذه اجلمعية ر�سميا �أكرب جماعة �إ�سالمية على م�ستوى
العامل من حيث عدد الأع�ضاء الذي يتعدى الأربعني ( )40مليونا.
( ((3جمعية املحمدية هي ثاين �أكرب اجلماعات الإ�سالمية يف �إندوني�سيا من حيث العدد ،حيث يرتاوح عدد �أع�ضائها بني � 25إلى 30
مليون ،وهي ت�سبق جمعية نه�ضة العلماء من حيث الن�ش�أة؛ �إذ يعود تاريخ ن�ش�أتها لعام  ،1912حيث ت�أ�س�ست على يد حممد الدروي�ش املعروف
با�سم خمي�س دحالن.
(33) Louay Abdulbaki, Democratisation and Islamic Political Activism in Muslim Countries.
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�سواء كانوا تقليديني �أم �إ�صالحيني.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،فبالرغم من �أن اجلمعيتني ال تطالبان ر�سميا بتطبيق
ال�شريعة� ،أو �أنهما تعتقدان �أن الظروف احلالية غري منا�سبة للدفع بهذا االجتاه ملا فيه
من خماطر على وحدة البالد� ،إال �أنهما ال تقبالن مببد�أ ف�صل الدين عن الدولة الذي
ت�صر عليه ال�شبكة يف جميع �أدبياتها ،وهذا يعترب التحدي الثاين والكبري التي يرتتب
على ال�شبكة معاجلته كي تتمكن من بناء عالقة ت�صاحلية مع اثنتني من كربيات
اجلمعيات الإ�سالمية لي�س فقط يف �إندوني�سيا بل على م�ستوى العامل الإ�سالمي
على الإطالق .بنا ًء على ذلك ،على الرغم من �أن عددا ال ب�أ�س به من �أع�ضاء �شبكة
الإ�سالم الليربايل يتحدرون من خلفيات لها �صلة بهاتني اجلمعيتني� )34(،إال �أن ذلك
ال يعني �أنهم يعربون عن تيار وا�سع داخل هاتني اجلمعيتني� ،أو �أن هاتني اجلمعيتني
تقبالن بطروحات و�أفكار ال�شبكة� ،إذ ال ب ّد لنا �أن نذكر هنا �أن هاتني اجلمعيتني قد
�أفرزتا �أي�ضا عددا من الأحزاب ال�سيا�سية التي تتبنى املرجعية الإ�سالمية يف وثائقها
ب�شكل ر�سمي.
من مواجهة األصولية إلى مواجهة جميع التيارات
اإلسالمية غير الليبرالية!

تعلن ال�شبكة ،كما بينا �آنفا ،موقفها ال�صارم يف مواجهة التيارات «الأ�صولية»
التي تطالب بتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية وبـ�أن هذه التيارات هي العد ّو الأول جلميع
قيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وعلى ر�أ�س هذه القيم احلرية الفردية والتعددية
والت�سامح الديني .ولكن من ناحية ثانية ،عندما نتتبع �أدبيات ال�شبكة ،جند �أن مفهوم
«الأ�صولية» ،بالن�سبة لأقطاب هذه ال�شبكة ،يتو�سع لي�شمل جميع التيارات الإ�سالمية
املحافظة التي يرون �أنها ت�سيطر على جميع مفا�صل احلياة العامة يف �إندوني�سيا،
ابتدا ًء من امل�ساجد� ،إلى حافالت النقل العام ،مرورا باملحطات الإذاعية والربامج
الدينية للقنوات التلفزيونية .هذا التعميم الذي ي�ضع ال�شبكة يف موقف مت�شدد يف
مواجهتها جلميع التيارات الإ�سالمية الإندوني�سية ي�سبب احلرج لأن�صار ال�شبكة،
»?(34) Linda Christanty «Is There a Rainbow in Islam
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الذين يرفعون �شعار الت�سامح واالعتدال يف املواقف ،عندما يجدون �أنف�سهم يف حاجة
لتقدمي التربيرات .جند ذلك وا�ضحا يف حماولة حممد �إح�سان �أليف تربير هذا
الت�شدد ،حيث يقول« :ف�إن موقف ال�شبكة املت�شدد يجب �أن يفهم يف �سياق ر�ؤيتهم ب�أن
اخلطاب حول الإ�سالم يف عهد ما بعد �سوهارتو تهيمن عليه التيارات الراديكالية
والأ�صولية املحافظة»(.)35
ومبا �أن التيارات الإ�سالمية التي تتبنى العنف يف �إندوني�سيا ال ت�شكل �إال �أقلية
�صغرية يف املجتمع و�أن الغالبية ال�ساحقة تعار�ض الت�شدد والعنف ،حتاول ال�شبكة اللعب
على هذا الوتر لك�سب ت�أييد وتعاطف الغالبية ال�صامتة عرب حماولتها تقدمي نف�سها
كالبديل الوحيد للتطرف والعنف و«الأ�صولية» ،وذلك من خالل تبني خطاب املفا�صلة
«نحن» و«هم»؛ نحن املت�ساحمون واحل�ضاريون واملتعاي�شون مع الآخر ،وهم املتطرفون
واملت�شددون والأ�صوليون .وهنا تكمن خطورة اللعب باملفاهيم� ،إذ �أن التطرف كما
يفهمه عامة النا�س هو مفهوم �سيا�سي يرتبط با�ستخدام العنف كو�سيلة لتحقيق
�أهداف �سيا�سية� ،أما الأ�صولية ،كما يظهر يف �أدبيات �شبكة الإ�سالم الليربايل ،فهو
مفهوم ديني يرتبط بتف�سري الإ�سالم وفق القواعد والأ�صول التي تلتزم بها جميع
التيارات الإ�سالمية ،مبا يف ذلك تيارات ال�شريعة والتيارات التقليدية والإ�صالحية
املحافظة؛ �أي جميع التيارات التي ترف�ض التف�سري الهرمنيوطيقي للإ�سالم الذي
تتبناه ال�شبكة(.)36
وهذا ما دفع جمعية نه�ضة العلماء �إلى �إ�صدار قرار يف م�ؤمترها العام ،لعام
 ،2005يعرب عن رف�ض اجلمعية للهرمنيوطيقا ك�إحدى طرق ا�ستنباط الأحكام
ال�شرعية ،وذلك لتعار�ض هذا املنهج مع قواعد التف�سري املعتربة ومناهج اال�ستدالل
يف الفقه و�أ�صوله .كما �أ�صدر �أي�ضا جمل�س العلماء الإندوني�سي فتوى حرمت على
امل�سلمني اعتناق العلمانية والتعددية الدينية والليربالية يف تناول الدين الإ�سالمي.
(35) Muhamad I. Alief, «Political Islam and Democracy: A Closer Look at the Liberal Muslims», in
Asia Program Special Report, 110, (Woodrow Wilson International Center for Scholars: April 2003),
p. 15.
( ((3فهمي �سامل زبري ،الليرباليون والقر�آن الكرمي :درا�سة حتليلية نقدية:
http://fahmi-salim.blogspot.com.au/12/2011/blog-post.html
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ويف هذا ال�ش�أن يرى ع�ضو جلنة البحوث والتحقيق مبجل�س العلماء الإندوني�سي
(املركزي) وع�ضو جمل�س الرتجيح بجمعية املحمدية ،فهمي �سامل زبري�« ،أن م�شروع
واجهه الأمة بكافة
ليربالية الإ�سالم يف �إندوني�سيا ،يف وقتنا احلا�ضر ،هو �أكرب تحَ ّد ُت ِ
قطاعاتها� ،سواء يف �أو�ساط املعاهد الدينية� ،أو اجلامعات الإ�سالمية� ،أو املنظمات
واجلماعات الإ�سالمية� ،أو امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الإ�سالمية (البنوك وال�شركات
الخ)� ،أو الأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية .لأن م�شروع ليربالية الإ�سالم قد ك�شف عن
وا�ضحا لكل ذي عينني �أن ما ي�ستهدفونه هو الق�ضاء على الإ�سالم
وجهه القناع ،و�صار ً
مربما و َقل ِعه من جذوره ،ال فرق يف ذلك بني العقيدة الإ�سالمية ،ون�صو�ص
ق�ضا ًء ً
القر�آن� ،أو �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية»(.)37
مصادر الدعم الداخلي والتمويل الخارجي

�إن �أية حركة فكرية �أو اجتماعية �أو �سيا�سية ،لكي ت�ضمن ا�ستمراريتها وتتمكن
من حتقيق �أهدافها يف الت�أثري والتغيري املن�شود ،ال بد لها من م�صادر معنوية وم�صادر
مادية ت�ستند �إليها� .أما الأولى ،فال ميكن ملنظمة �أن ت�ستمر وت�صبح م�ؤثرة يف املجتمع
بدون اال�ستناد �إلى ت�أييد �شريحة اجتماعية معينة �أو قاعدة �شعبية ثابتة .ومن ناحية
ثانية ،لكي تتمكن املنظمة من الو�صول �إلى  -وبالتايل خماطبة  -هذه ال�شريحة
االجتماعية �أو القاعدة ال�شعبية امل�ستهدفة ،ال بد لها من م�صادر مادية؛ مالية وتقنية.
بالن�سبة ل�شبكة الإ�سالم الليربايل ،لو نظرنا �إلى �أهدافها ومبادئها املعلنة و�إلى
براجمها املطروحة لوجدنا �أنها و�ضعت بعناية فائقة ت�أخذ بعني االعتبار جميع هذه
اجلوانب الهامة؛ الأمر الذي م ّكنها من ك�سب تعاطف الأقليات الدينية والإثنية ،ومن
ت�أييد معظم التيارات ال�سيا�سية العلمانية التي تعترب التيارات الإ�سالمية خ�صمها
(�إن مل نقل عد ّوها) الأول ،ومن جذب الدعم املادي الغربي.
�إن جمرد رفع الفتة الفكر «الليربايل» و�إعالن هدف مواجهة «التطرف»
و«الأ�صولية» يف جمتمع �إ�سالمي يتمتع بتنوع ديني و�إثني وثقايف وفكري وا�سع ،كاملجتمع
الإندوني�سي ،كان كافيا لتحقيق ا�صطفاف �سريع ووا�ضح بني مع�سكري «ا َمل َع» و«ال�ضد»
( ((3امل�صدر ال�سابق.
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يف املجتمع ،وال�ستقطاب الدعم املايل من العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية والغربية التي
تتقاطع �أهدافها مع هدف ال�شبكة يف مواجهة املد «الأ�صويل» الإ�سالمي.
فبالن�سبة ملبد�أ «االنحياز �إلى الأقليات امل�ضطهدة» ،لقد �ساعد هذا املبد�أ ال�شبكة
على ك�سب تعاطف خمتلف الأقليات ،وبالأخ�ص الأقلية امل�سيحية الإندوني�سية .وقد
جتلى ذلك يف م�شاركة العديد من املنظمات والأفراد من غري امل�سلمني يف ن�شاطات
وبرامج ال�شبكة ،كما �أن ال�شبكة د�أبت على دعوة �شخ�صيات عامة وفكرية من غري
امل�سلمني وا�ست�ضافتهم يف براجمها الإذاعية واحلوارية .ومبا �أن الأقليات الدينية
تخ�شى من هيمنة الإ�سالميني على م�ؤ�س�سات الدولة ومن تزايد املطالبة بتطبيق
ال�شريعة فقد كان ملبد�أ «ف�صل الدين عن الدولة» ،الذي تعلنه ال�شبكة بو�ضوح وتدافع
قوي الجتذاب تعاطف كبري من قبل الأقلية امل�سيحية ،وقد
عنه ب�شدة� ،أث ٌر هام ودافع ّ
عرب �إ�سمارتونو ،الذي ينتمي �إلى الكني�سة الكاثوليكية ،عن تعاطفه مع ال�شبكة من
منطلق ت�أييده لهذا املبد�أ بقوله« :يف الكاثوليكية ،نحن ال نطالب احلكومات ب�أن ترعى
�ش�ؤوننا الدينية»(.)38
�أما فيما يتعلق بالدعم اخلارجي ،والغربي ب�شكل خا�ص ،فلي�س خفيا على �أحد
�أن �أهم �أهداف ال�شبكة ،املتمثلة مبواجهة التيارات الإ�سالمية املت�شددة والأ�صولية،
تتقاطع مع �أهم �أولويات ال�سيا�سة اخلارجية للكثري من الدول الغربية التي ت�سعى
دائما �إلى احليلولة دون قيام �أية دولة �إ�سالمية يف �أي مكان يف العامل .لذلك مل تواجه
ال�شبكة �صعوبات يف احل�صول على الدعم املايل الغربي ال�سريع ،وذلك عن طريق
بع�ض امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة التي متوَّل من قبل الدول الغربية حتت غطاء دعم م�شاريع
منظمات املجتمع املدين وق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان واملر�أة والأقليات..
وغريها .وت�أتي على ر�أ�س قائمة الداعمني واملمولني «م�ؤ�س�سة �آ�سيا» (The Asia
 )39()Foundationويتبعها «معهد احلرية» ( )The Freedom Instituteيف
(38) Linda Christanty «Is There a Rainbow in Islam?»; see also Muhamad Ali, «The Rise of the
»LiberalIslam Network (JIL) in Contemporary Indonesia.

( ((3مل�ؤ�س�سة الآ�سيوية ( ،)The Asia Foundationكما تعرف نف�سها على موقعها الر�سمي ،هى منظمة غري حكومية وغري ربحية
ت�سعى �إلى تطوير منطقة املحيط الهادي يف �آ�سيا لتحقيق ال�سالم والعدالة والرفاهية .وامل�ؤ�س�سة تدعم املبادرات الآ�سيوية لتطوير ولإ�صالح
احلكم والقانون والتنمية االقت�صادية والبيئية وتفعيل دور املر�أة يف املجتمع� ..أما فيما يخ�ص م�صادر متويلها ،فتذكر امل�ؤ�س�سة الئحة طويلة
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�إندوني�سيا(.)40
ويت�ضح التقاطع يف الهدف بني امل�ؤ�س�سة الآ�سيوية و�شبكة الإ�سالم الليربايل
يف تعبري املمثل ال�سابق للم�ؤ�س�سة الآ�سيوية يف �إندوني�سيا روبن بو�ش )41(،حيث
تقول« :كانت �إندوني�سيا حتى عام  1998ترزح حتت حكم الديكتاتور «�سوهارتو»
الذي كان حتت احلماية القوية للواليات املتحدة ،وكانت املخاوف �شديدة من �أن
ميلأ «املتطرفون الإ�سالميون» الفراغ بعد �سقوط الرئي�س ،« ...وتتابع بو�ش ذكر �أهم
عوامل جناح التحول الدميقراطي يف �إندوني�سيا م�شرية �إلى بع�ض التحليالت حول
نتائج االنتخابات الربملانية فت�ؤكد �أن «ن�سبة الأ�صوات التي حت�صل عليها الأحزاب
الإ�سالمية يف االنتخابات هي يف تناق�ص م�ستمر ...لقد كان وا�ضحا بعد �سقوط
�سوهارتو مبا�شرة �أن عملية الإ�صالح قد جنحت ب�صورة ملحوظة :مت حتديد مالمح
التغيري الد�ستوري و�سلطة الرئي�س ورئي�س الربملان ،و�أعد املخطط التف�صيلي لإ�صالح
املحكمة العليا الذي �أكد رئي�سها �أن �إندوني�سيا لن تكون دولة �إ�سالمية»( .)42ال تخفي
ال�سيدة روبن بو�ش � ًإذا �أن من �أهم معايري جناح الإ�صالح ال�سيا�سي املن�شود ،ح�سب
ر�ؤية املنظمة الآ�سيوية ،هو تناق�ص �شعبية الأحزاب الإ�سالمية و�أن �إندوني�سيا لن
تكون دولة �إ�سالمية.
مستقبل شبكة اإلس�لام الليبرالي :بين انتقاد
الخصوم وتقييم األصدقاء

هذا الدعم القوي الذي تتلقاه ال�شبكة من «امل�ؤ�س�سة الآ�سيوية» بدا للكثريين
من املمولني ،من �أهمها عدد من الدوائر واملو�س�سات الأمريكية والأ�سرتالية والكندية والهولندية والربيطانية ،بالإ�ضافة �إلى البنك الدويل،
وبنك التنمية الأ�سيوي ،وبرنامج الأمم املتحدة التنموي ،وم�ساهمات �أخرى من م�ؤ�س�سات مالية و�شركات خا�صة.
»?(40) Linda Christanty «Is There a Rainbow in Islam
( ((4روبن بو�ش �شغلت من�صب ممثل امل�ؤ�س�سة الآ�سيوية يف �إندوني�سيا بني عامي  2008و ،2011وهي خبرية يف �ش�ؤون الإ�سالم وال�سيا�سة
يف �إندوني�سيا ،وكانت ت�شرف على برامج امل�ؤ�س�سة يف جماالت احلكم واملجتمع املدين والدميوقراطية و�سيا�سة برامج امل�شروعات و الإ�صالح
االقت�صادي فيها .كما كانت قبل ذلك م�س�ؤولة امل�شاريع املتعلقة بالإ�سالم والتنمية عرب جميع مكاتب امل�ؤ�س�سة الآ�سيوية يف قارة �آ�سيا.
Robin Bush, «Indonesia: An Example for Egypt, or a Democracy in Retreat?», IN ASIA: Weekly
analysis and Insight from The Asia Foundation, (February 2011 ,16):
http://asiafoundation.org/in-asia/16/02/2011/indonesia-an-example-for-egypt-or-a-democracyin-retreat/
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من النقاد �أنه دليل على �أن ال�شبكة تعمل خلدمة امل�شروع الغربي ،وهو �أي�ضا �صاحب
الدور الأكرب يف �صعود جنمها �إعالميا ،وقد عرب عن ذلك الأ�ستاذ موه �شاه �أغو�سدن،
املحرر التنفيذي ملجلة ميديا دكوة (�إعالم الدعوة) ،الناطقة با�سم جمل�س الدعوة
الإ�سالمية يف �إندوني�سيا ،حيث يقول يف مقابلة �أجراها معه ال�سيد �أخ ُمز ّكي :لوال دعم
«امل�ؤ�س�سة الآ�سيوية» ،ف�إن «�شبكة الإ�سالم الليربايل» هي ال �شيء وال �أثر لها يف املجتمع
الإندوني�سي لأن قوة ال�شبكة تكمن يف التمويل اخلارجي الذي تتمتع به فقط(.)43
ولكن هل �ساعد هذا الدعم املايل الغربي والظهور الإعالمي الكبري لـ»�شبكة
الإ�سالم الليربايل» على جناح ال�شبكة يف لعب دور «عمالء التغيري االجتماعي
املحليني»؟(.)44
يرى الكثري من املحللني �أن الدعم املايل الأجنبي الذي كان يعترب م�صدر قوة
�شبكة الإ�سالم الليربايل ،والليرباليني عموما ،هو �أحد �أهم �أ�سباب ف�شلها .وهذا
الر�أي مل يعد يقت�صر ترديده والنقا�ش حوله على �أو�ساط �أن�صار التيارات الإ�سالمية؛
الأمر الذي كان ي�ؤخذ على حممل اتهامات اخل�صوم ،بل �أ�صبح مما ال ميكن �إنكاره
من قبل الليرباليني �أنف�سهم الذين بد�ؤوا يناق�شونه على �أ�سا�س �أنه �أحد ال�سلبيات �أو
التحديات التي ينبغي معاجلتها.
ففي كلمة �ألقيت يف معهد الدفاع والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف ماليزيا ،اعترب
Muzakki, «Contestation between Liberalism and Anti-liberalism in the Reformasi Indonesian Islam:
Jaringan Islam Liberal and Media Dakwah,» Annual Conference Kajian Islam, Lembang Bandung,
30-26 Nopember 2006.

( ((4امل�صطلح هنا من ا�ستخدام �إبراهيم عبد النبي ،يف مقاله «متويل ودعم �شبكات امل�سلمني املعتدلني والليرباليني :الغايات والو�سائل:
النعيم وعالقته مع �شبكة الإ�سالم الليربايل ( »،)JILحيث ا�ستخدمه كرتجمة لكالم اقتب�سه عن الدكتور عـبد اهلل النعيم حول «برنامج
متويل عمالء التغيري االجتماعي» الذي يتولى الإ�شراف عليه ،و�إدارته ،حيث يقول :هذا العمل ال بد من �إجنازه عرب («عمالء» تغيري اجتماعي
حمليني) ،يعملون من داخل جمتمعاتهم وجتمعاتهم املحلية ..ه�ؤالء «العمالء» املحليون ال �شك يحتاجون �إلى الدعم املادي وال�سيا�سي من
الفاعلني اخلارجيني ..ولكن الدعم يجب �أن يقدم بطرق ال ت�شكك يف م�صداقية و�شرعية التحول الداخلي ،»...انتهى كالم النعيم .ثم
يتابع عبد النبي قائال� :إن عبارة النعيم هذه( :ولكن الدعم يجب �أن يقدم بطرق ال ت�شكك يف م�صداقية و�شرعية التحول الداخلي) ،عبارة
مفتاحية ،وهي التي حتدد معنى ،وغر�ض ،قوله ،يف �آن معا ..ذلك �أنه ،ملا كان الت�أثري والنفوذ ،قد اقرتنا بالتمويل املم ّوه ،واخلفي ،حتت
غطاء البحث الأكادميي ،مل يكن هناك �أن�سب من امل�سمى الذي مت حتديده ملنت�سبي برنامج النعيم( :عمالء التغيري االجتماعي املحليني)!!»
انظر موقع �سودانيز �أونالين على الرابط:
http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php?news=15047
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الدكتور فار�ش نور ،الذي يح�سب على تيار امل�سلمني الليرباليني� ،أن جماعات امل�سلمني
الليرباليني ،من �أمثال «�شبكة الإ�سالم الليربايل» (  ) JILالإندوني�سية و «�أخوات يف
الإ�سالم» (  ) SISاملاليزية �أ�صبحت منتهية ال�صالحية ،وذلك لأ�سباب عدة� ،أهمها
اعتمادهم ب�شكل �أ�سا�سي على الدعم والتمويل الغربي ،وحماولة تربير� ،أو على الأقل
�إحجامهم عن انتقاد ،ال�سيا�سات الغربية اخلاطئة يف الدول الإ�سالمية ،وخا�صة
يف ال�شرق الأو�سط؛ ما يجعلهم يظهرون ب�صورة املت�آمر مع الغرب ل�ضرب الإ�سالم
�أو زعزعة املجتمعات الإ�سالمية من الداخل .ومن الأ�سباب الأخرى والهامة التي
�ساهمت يف ف�شل امل�سلمني الليرباليني ،ح�سب ر�أي الدكتور فار�ش� ،إخفاقهم يف بناء
عالقات قوية مع جمتمعاتهم ،و�صرف جل جمهودهم يف تنظيم م�ؤمترات وور�ش عمل
نخبوية تعتمد يف معظمها على �شخ�صيات غري م�ؤثرة (�إن مل نقل غري مرغوبة) يف
املجتمع(.)45
من ناحية ثانية ،يرى حممد �إح�سان �أليف �أن �أع�ضاء �شبكة الإ�سالم الليربايل
يعتمدون ب�شكل كبري على امل�صادر الغربية يف دفاعهم عن �أفكارهم ويف حماولتهم
لتفنيد �آراء خ�صومهم ،الأمر الذي يجعلهم عر�ضة لالتهام بالتواط�ؤ مع الغرب
وباالرتباط بامل�شروع الغربي .عالوة على ذلك ،فريى ال�سيد �أليف �أن �أع�ضاء ال�شبكة
مت�س م�شاعر �إخوانهم يف الدين بح�سا�سية كافية� ،إذ �أن
ال يتناولون الق�ضايا التي ّ
�أ�سلوبهم يف النقد ،مع امل�سلمني خا�صة ،مبا�شر وجارح وال يكرتث كثريا مب�شاعرهم
الدينية .كما �أنهم انتقائيون يف الق�ضايا واملوا�ضيع التي يتناولونها .وينبه حممد
�أليف �إلى �أنه ،ما مل تتدارك ال�شبكة هذه الق�ضايا البالغة احل�سا�سية ،ف�إن ت�أثريها
يف املجتمع قد يتال�شى ،الأمر الذي قد يقو�ض امل�شروع الليربايل الإندوني�سي بر ّمته.
�أما بالن�سبة �إلى احلل الأمثل لتجاوز هذه املثالب والتحديات ،فين�صح ال�سيد �أليف
�أع�ضاء ال�شبكة مبحاولة التقرب من جمعيتي نه�ضة العلماء واملحمدية ،وب�أن ُيظهروا
توا�ضعا �أكرب يف تعاملهم مع امل�سلمني بحيث يولوا اهتماما �أكرب للقاعدة ال�شعبية

(45) Religious Rehabilitation Group, «Traditional Muslims Take on Radical Islamists»:
http://www.rrg.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=70:traditional-muslimstake-on-radical-islamists&catid=4:recent-articles&Itemid=9
116

المسبــار

لؤي عبدالباقي

وم�شاكل املجتمع احلقيقية(.)46
الخاتمة

حاولت هذه الدرا�سة �أن تقدم للقارئ العربي بع�ض الإ�ضاءات التي تبني جانبا
�صغريا من جوانب الن�شاط الفكري الإ�سالمي الوا�سع يف جمتمع ،رغم �أنه ي�شكل �أكرب
جتمع ب�شري �إ�سالمي يف العامل ،مازال يعترب الأكرث غمو�ضا بالن�سبة لعاملنا العربي.
وكما تبينَّ من خالل هذا البحث ،ف�إن ن�ش�أة «�شبكة الإ�سالم الليربايل» يف �إندوني�سيا
جاءت كردة فعل ل�صعود التيار الإ�سالمي ال�سيا�سي يف �سياق عهد االنفتاح و�إطالق
احلريات .ورغم جناحها يف اقتحام �أمواج اجلدل ال�صاخب يف الأو�ساط الفكرية
وال�سيا�سية واالجتماعية يف �إندوني�سيا� ،إال �أن هذه ال�شبكة وبعد �أكرث من عقد على
ت�أ�سي�سها الر�سمي ،بدت منهكة ويف طريقها �إلى االنح�سار ،ورمبا التال�شي التام ما مل
تتدارك �أهمية التحديات الكبرية التي تواجهها.
حاولت «�شبكة الإ�سالم الليربايل» ،كما بينت هذه الدرا�سة� ،أن تقدم نف�سها
للمجتمع الإندوني�سي على �أنها البديل الوحيد ،العقالين واملعتدل واملقبول لدى الغرب،
الذي ي�ستطيع مواجهة �صعود وانت�شار التيارات املت�شددة .وعلى الرغم من �أنها حققت
جناحا �إعالميا ن�سبيا �أك�سبها تعاطفا قويا من قبل بع�ض الأطراف الداخلية؛ كبع�ض
الأقليات والتيارات العلمانية ،ودعما ماديا من اخلارج� ،إال �أن هذه املكا�سب الآنية
جاءت على ح�ساب �سمعتها الوطنية وم�صداقيتها الفكرية! فمعظم امل�سلمني يف
()47
�إندوني�سيا ،بل ويف جنوب �شرق �آ�سيا ،كما ي�ؤكد الكثري من املراقبني واملحللني
ينظرون �إلى ال�شبكة و�إلى الليرباليني امل�سلمني عموما بعني الريبة وال�شك ،كما �أنهم
يرف�ضون منهجهم يف تف�سري الإ�سالم ويعتربونه نوعا من الهرطقة واالنحراف عن
مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف .لذلك �سوف تواجه ال�شبكة م�صاعب جمة يف تدارك
الهوة الكبرية التي تف�صلها عن الأو�ساط الإ�سالمية الإندوني�سية ،حتى و�إن حاولت
التقرب من جمعيتي نه�ضة العلماء واملحمدية اللتني ا�ستطاعتا املحافظة على هويتهما
(46) Muhamad I. Alief, «Political Islam and Democracy…» p. 15.
»(47) Religious Rehabilitation Group, «Traditional Muslims Take on Radical Islamists
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الإ�سالمية عرب تاريخ �إندوني�سيا املعا�صر.
من هذا املنطلق ،ف�إنه من املرجح �أن ال�شبكة ،يف �أح�سن �أحوالها� ،ست�ستمر
كمنرب �إ�ضايف من املنابر العلمانية املتواجدة على ال�ساحة الإندوني�سية منذ ع�شرات
ال�سنني ،وهذا بالطبع ي�شكل ف�شال ذريعا لل�شبكة يف حتقيق هدفها الأ�سا�سي يف ن�شر
اخلطاب �أو التف�سري الليربايل للإ�سالم وتقوي�ض اخلطاب الإ�سالمي ال�سائد� .أما
االحتمال الآخر ،والذي يرتبط مب�صري تيارات امل�سلمني الليرباليني يف العامل ،فهو
يتمثل يف �أن ت�ؤول هذه احلركة �إلى االندثار ك�ش�أن كثري من التيارات التي ف�شلت يف
بناء جذور قوية يف املجتمعات الإ�سالمية عرب التاريخ ،كتيارات املعتزلة والفال�سفة
امل�سلمني املتقدمني� ،أو تيار «الإ�سالم املارك�سي» املعا�صر الذي ن�ش�أ يف �إندوني�سيا
يف بدايات القرن الع�شرين ،حيث كان ي�شكل تيارا قويا داخل �أول حزب �إ�سالمي
�إندوني�سي ،هو حزب «االحتاد الإ�سالمي»( ،)48ثم انف�صل عنه يف الع�شرينيات ،من
القرن املا�ضي� ،إثر الإعالن عن ت�شكيل احلزب ال�شيوعي الإندوني�سي �آنذاك.

 مل تت�سنَّ لنا الإ�شارة �إلى هذا احلزب �أو �إلى التيار املارك�سي الذي كان ي�شكل جزءا منه ،وذلك لعدم دخول تلك الفرتة الزمنية يف نطاقهذه الدرا�سة ولعدم �صلته املبا�شرة مبو�ضوع البحث.
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