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 لإلسالم العصري التأويل من الفزع
 

 زيد أبو حامد نصر. د
 هبوالندا مقيم, مصري وأكادميي مفكر

 
 م2008جملة الدميقراطية، شتاء 

 
 
 شور  نوو ي‘ هنوا التحليلوي منووجيي وسيكون, اإلسالمي العامل أحناء يف اإلسالمية احلركات فيه تتشارك ما
 خاصوة, لإلسوالم حودايي عصوري أتويو  أي مو  الفوز  جلو  هوو, اخلصوو  ويوه علوي وإندونيسويا ماليزاي ’آسيا
 إيل حتولو  نفسواا ’أتويو ‘ كلموة إن بو . النبويوة والسونة الكورم القورآن: املؤسسوة النصو  التأوي  هذا طال إجا

 هوذ  معواي علوي اإليديولويويوة واألوهوام الشخصوية الوريي فرض تعين أهنا أساس علي شرحاا مت إج خميفة كلمة
 املعوواي هووي فالسوول طرحاووا الووي املعوواي أن الوودقي  وغوور ارخييالتوو غوور الفاووم هووذا أصووحا  رأي ويف. النصووو 
 أهنووم األول: لسووببن التاليووة األييووال موو  الفاووم علووي أقوودر كووانوا يزعمووون هكووذا فالسوولف, غرهووا دون الصوواةبة

 .عاصري امل حن  منا تقوي أكثر كانوا أهنم هو الثاي والسبب, الذهيب العصر لفرتة زمانيا أقر 
 يريووور بووو  حممووود‘ تفسووور موسووووعة أن جلووو  علوووي ودليلوووي, ’أتويووو ‘ لكلموووة اترخيوووي غووور فاوووم هوووذا إن أقوووول

, ’رآنالقوو آي أتويوو  يف البيووان يووام ‘ عنواهنووا( يالدياملوو العاشوور) اهلجووري الثالوو  القوورن يف عووا  الووذي ’الطوو ي
 السويا  إن. اهلجوري الثالو  القرن هناية حي السلبية الدالالت تل  حتم  مل ’أتوي ‘ كلمة أن يعين الذي األمر
 القورن يف الشويعي-السوين الفكوري الصورا  سيا  هو السلبية الدالالت تل  ’التأوي ‘ مفاوم حتمي  فيه مت الذي
 .الراب 

 املفوردات شور  ومناطوه ’التفسور‘ بون الوداليل التمييوز بسوبب, دقيو  غور السليب الفام هذا إن -اثنيا وأقول
 إيل ابلعووودة الرتكيووب داللووة باطالسووتن سووعي هووو الووذي ’التأويوو ‘ وبوون, القوورآن لغووة يف والغامضووة الصووعبة اللغويووة
 (.الكالسيكية األداة هي القرآن علوم)=  السيا 
 جلوو  إيل ابإلضووافة وهووو, تتقوودم ال املعرفووة أن يفوورتض ادعوواء فاووو فامووا أكثوور كووانوا السوولف أن ادعوواء أمووا
 متاحووا يكوو  مل معووريف تووراكم موو  الووزم  إاي  مينحنووا مووا إيل ابإلضووافة, لنووا متووا  سوولفال فكوور أن حقيقووة يتجاهوو 
 .الكالسيكي املعين يف اختصار  الصعب وم , أخالقيا ومعرفيا علميا مطلبا ’التقوي‘ سؤال ويظ . للسلف



 2 

 التجديوودي الفكوور ومو , عمومووا النقودي الفكوور مو  املسوولمن خووو  لتحليو  نتقوواللال ضورورية املقدمووة هوذ 
 هوذ  ألن, لإلسالم ’الغر ‘ عداء مسألة أانقش أن جل  قب  أود لكين. الدينية النصو  معين طال إجا خاصة

 التجديود مو  الفوز  كوان وإجا. الغور  إرضواء هو إليه الداف  أن أساس علي جديدالت لرفض تكأة تتخذ املشكلة
 شوور  ينووو  يف املشووكلة فوو ن املفاوووم إيل املضووا  السووليب ابملعووين ’أتويوو ‘ أبنووه ’التجديوود‘ وصووم منحووي يتخووذ
 Hermeneutics أينبيوة الكلموة كوون إيل اإلشوارة السوا  مو  إج, ’اهلرمنيوطيقوا‘ صطلحم م  ابلفز  ترتبط آسيا

 .وإندونيسيا ماليزاي يف نسمعه كما العريب العامل يف جل  نسم . ابلتغريب االهتام لتأكيد
 

 : والسياسة احلضارة بني: الغرب
, بعيود مو  النظر علي القدرة األخرة عشرة اإليني السنوات خالل الغر  يف اإلقامة ظرو  يل أاتح  لقد

 الوذي ’الغور ‘ هوذا يف التفاصوي  إدراك علوي القودرة إيل ابإلضوافة هوذا. كاملوة الصوورة رييوة مو  إليوه تفضي وما
 ننسوووباا الوووي, ’احلضوووارة‘ مفاووووم: مفاوووومن بووون ’الغووور ‘ يف التمييوووز الضوووروري مووو  أيووود لوووذا. مكانيوووا ويينحيتووو

 منظوموة ال- املنظوموات مو  جمموعوة إيل" احلضوارة" األول املفاوم يشر. ’السياسي الغر ‘ مفاوم وبن, للغر 
 ال اجلموو  بصوويغة أخووري موورة- املنظومووات إيل ابإلضووافة, والسياسووية والثقافيووة والفكريووة الفلسووفية -فقووط ةواحوود

 إيل فيشووور, ’السياسوووي الغووور ‘ مفاووووم, الثووواي املفاووووم أموووا. واألدبيوووة والفنيوووة املعماريوووة اجلماليوووة- املفووورد بصووويغة
 نظوووم وهوووي. ألمريكيوووةا املتحووودة والووووالايت أورواب بلووودان يف احلاكموووة واإليوووديولوييات السياسوووية الووونظم موعوووةجم

 السياسوية الونظم تلو  تتبعاوا الوي السياسوات أن كموا, ’احلديثوة احلضوارة‘ ’قويم‘ ابلضرورة متث  ال وإيديولوييات
 .املثلي احلضاري السلوك مقتضيات وتويااهتا أداةاا يف تعكس ال قد

 األطموووووا  ملرحلوووووة امتوووووداد هوووووي الوووووي, املصووووواح عالقوووووات حتكموووووه ’السياسوووووي الغووووور ‘ مواقوووووف أن شووووو  وال
 حودود علوي االعتوداء عمليوات يف هوذا يتجلي. ’املوحدة العاملية السو ‘ سيا  هو يديد سيا  يف االستعمارية

 أصوحاهبا مو  تفريغاوا وحمواوالت فلسوطن أرض يف الصوايوي الكيوان زر  يف جروهتا  بلغ والي, الوطنية السيادة
 العوووووريب العووووواملن شووووو ون يف والتووووودخ  العووووورا  احوووووتالل يف مسوووووتمرا االعتوووووداءات مسلسووووو  يوووووزال وموووووا. األصووووولين
 الرفض إن ب , نرفضه أو خنتار  أمرا ليس ’السياسي الغر ‘ جل  العتداءات عداءان أن يعين وهذا. واإلسالمي

 الغوووور  هووووذا إبدانووووة يكتفووووي أال الوووووطين املثقووووف ماووووام وموووو . الوووووطين سوووولوكنا يف اإلميووووان أضووووعف ميثوووو  واإلدانووووة
 شوورقية واإلعالميووة والثقافيووة الفكريووة املنووابر كوو  خووالل وموو , لديووه املتاحووة دواتواأل الوسوواة  بكوو  ’السياسووي‘

 موو  الدريووة نفووس تتحموو  الووي العربيووة احلكووم ألنظمووة إدانتووه كووذل  وضووو  وبكوو  يعلوو  أن عليووه بوو , وغربيووة
 موو  م ةوون, ’السياسووي الغوور ‘ رقبووة يف اجلوورس نعلوو  أن احلكمووة موو  لوويس. املوورتدي الوضوو  هووذا عوو  املسوو ولية
 .اتما إغالقا ومقاومته للعدوان الشعيب التصدي أبوا  فيغلقون الشعو  يقارون الذي  حكامنا املس ولية
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 احلضوووارة‘ مووو  موقفنوووا أن أتكيووود إيل حبايوووة أي أظووو  ال واملصوووطلحات املفووواهيم وحتريووور التوضووويح هوووذا بعووود
 منظووور موو  معاووا التعاموو  علووي يقوووم ال موقووف وهووو. اخلووال  النقوودي التفاعوو  موقووف يكووون أن جيووب ’احلديثووة
 علوووي يقووووم ال أنوووه كموووا, واملعوووريف العلموووي أساسوووه جتاهووو  مووو , التكنولوووويي املنوووت  اسوووتراد علوووي يعتمووود برامجووواي
 مغوووايرة وجمووواالت ومنوووا  بي وووة يف آليوووة نيكيوووةميكا بطريقوووة فرضووواا وحماولوووة واملعرفيوووة العلميوووة ’النظووورايت‘ اسوووتراد
 عشووور التاسووو  القووورنن يف طويلوووة عقوووود خوووالل ’االسوووتراد‘ هنووو  تطبيووو  مت لقووود. أنتجتاوووا الوووي واجملووواالت للبي ووات

 أننووا تقووديري يف والعلووة. العلمووي للتفكوور منووا  لوو خ يف وال, علمووي جمتموو  أتسوويس يف ال يوونجح ومل -والعشووري 
 الفكوور جمووال دون, وحوود ا والتكنولوييووا العلووم يف تفوقووا بوصووفه القوورنن هووذي  والطوو ’الغوور ‘ تفووو  إيل نظووران

 إجنواز علي يتفو  منه الرتايي رصيدان أن تصوران الذي حيالرو  النشاط جمال دون أي, والفنون والثقافة والفلسفة
 ’العلووم‘ قضووااي علووي تركووز وبقوووة اآلن توورتدد الووي ’التقوودم’و ’الناوووض‘ دعوووات تووزال ومووا. فيووه احلديثووة احلضووارة

 .احلديثة احلضارة يف اإلنسانيات مناه  إجنازات م  ابلتفاع  اإلنسانية علومنا تطوير ع  مبعزل ’التكنولوييا’و
 علوي بتدريبوه الطفولوة مرحلوة منوذ معرفيوا تكوينوه مت الوذي اإلنسوان هوو والتكنولوييوا للعلوم املنت  اإلنسان إن

 للتخلوي واالسوتعداد, أحودها اختيوار قب  األيوبة يف والتفكر, املمكنة حتماالتاال وتقليب, األس لة إاثرة أ ية
 مونا  إنوه. ونقود فحو  دون الشواة  الورأي قبوول عدم كله جل  م  واألهم. دقتاا عدم له يب  إجا قناعته ع 

 . ’دالتقلي’و ’الطاعة’و الزاةف ’اليقن’و األعمي ’اإلميان‘ منا  ال, النظر ةوإعاد, واملرايعة, ’الش ‘
  للتعلم؟ حنتاج كم

 أن اسووتطا  مووا احلضووارة مضوومار يف سووبقو  مموو  ’الغوور ‘ يووتعلم مل فلووو, إاثرتووه موو  خنجوو  أن ينبغووي ال سووؤال
 .اآلن عليه هو ما يكون

 داةموا مشوغولون, شعوبنا مصاح ضد العدوانية ممارساته حبكم السياسي للغر  كراهيتنا رغم, أننا والعجيب
, ’السوخرية‘ حود إيل يواانأح تصو  بدهشة يصيبين أمر وهذا. الغر  هذا إعالم عيون يف بصورتنا االنشغال أشد

 يف هوذا ويثور. أحوالنوا وعو  أنفسونا عو  صوحيحة صوورة تكووي  األول و نوا األساسي شاغلنا يكون أن جيب إج
 بتصووراتنا كثورا وال قلويال اتمووني وال, عنودان بصوورهتم الغربيوون ينشوغ  ال ملواجا: أكتمه أن يصعب سؤاال نفسي
 يف امسوا لوه أدري ال, عضوال مرض أعراض م  عرضا يعد ما داخلنا ’الوسواس‘ هذا يف أليس هلم؟ ونظرتنا عنام

 وهووي, هجوور  الووذي احلبيووب فيووه يفكوور مبووا أبوودا املشووغول ’املاجووور‘ احلبيووب مثوو  إننووا ’االيتموواعي الوونفس علووم‘
 أن يتحوتم الوذي املتقودم املعلوم إنوه: األخوري  القورنن يف ابلغور  التارخييوة عالقتنوا إشوكالية تشوخ  متثيلية صورة
 ياوة مو , سوالحه بونفس وإن, حناربوه أن يتحوتم ذيالو الغاشوم املعتودي العودو كوذل  وهوو, ياوة م  منه نتعلم
 .أخري
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 إبلقواء مسو ولية أيوة حتمو  مو  الوذات حتموي الوي, ’املفسورة‘ صوارت أن حود إيل ’ؤامرةاملو‘ نظريوة وصل  لقد
 يف هوذا عودو  فويود, الشيوعية ع  بدي  اسرتاتيجي عدو ع  ابحثا الغر  تصوير فتم, اآلخر علي كلاا التبعة

 موو  فانوواك, الووبعض يتوووهم كمووا ياموودة اسووتاتيكية نظوورة ليسوو  لإلسووالم الغوور  نظوورة أن يقووةواحلق. ’اإلسووالم‘
 األمريكوي االهتموام بدأ. لإلسالم ’األمريكية‘ النظرة وبن جمملاا يف ’األوروبية‘ النظرة بن االختال  أويل ياة

 يف األمريكيووة السووفارة احووتالل موو  قارنووه ومووا, إيووران يف اإلسووالمية الثووورة جنووا  موو  ابإلسووالم المووياإلع السياسووي
. السوووفارة وحتريووور الرهووواة  لتخلوووي  األمريكيوووة العسوووكرية احملووواوالت  وفشووو, الرهووواة  مووو  عووودد واحتجووواز طاوووران
, لإلسوالم األمريكيوة الرييوة يف املسويطر العامو  هوو السياسوي اهلوايس أن الباحو  يالحو  أن السوا  مو  لوذل 
 القوودر بوونفس األوروبيووة الوودواةر مناووا انزعجوو  نظريووة وهووي, ’اتاحلضووار  صوودام‘ نظريووة أمثوور الووذي اهلووايس وهووو

 هتووتم ال األمريكيووة السياسووة جيعوو  السياسووي اهلووايس هوذا. االنزعوواج أسووبا  اخووتال  موو  مناملسوول أزعوو  الوذي
 هتووودد ال دامووو  موووا, اإلسوووالمية راديكاليتاوووا كانووو  ماموووا, اوتسوووانده معاوووا تتعامووو  الوووي األنظموووة بطبيعوووة كثووورا

 مووو  غر ووا أو ’الدن بوو  أسوووامة‘ أو ’الوور   عبوود عمووور‘ موو  التعوواون مووو  السياسووة هووذ  يف أبس وال. مصوواحلاا
 خووط يبقووي اللحظووات مجيوو  ويف. أخووري حلظووة يف -ميتووا أو حيووا- ’الرقووا ‘ طلووب مث, معينووة حلظووة يف القيووادات
 مو  هوذا. مسوتبعدة كانو  ماموا, مفاي وة الحتمواالت حتسوبا والتنظيموات القيوادات بعوض م  مفتوحا االتصال

 القيوووادات وبووون أمريكووا يف القووورار صوون  دواةووور بوون- اهوووذ املفتوووو  االتصووال خوووط يقوووم أخوووري ياووة ومووو , ياووة
 واإلسوالمي العوريب العواملن يف السياسوية األنظموة لتاديود ’الفزاعوة‘ بودور – واإلرهابيوة بو , الراديكالية اإلسالمية

 يف احلوايل الوض  إبقاء يف‘ به يقوم الذي الدور نفس إنه. قيماملست األمريكي النظام علي سرها استمرار لضمان
 يف حاليوة مؤشورات وهناك. وحضارة وترااث واترخيا شعبا أبكمله العرا  علي القضاء هو الثم  كان ولو, ’اخللي 

 غوووور كوووانوا ولووووو حوووي, اإلسووووالمين مووو  ابلتعاموووو  ينصوووح النافووووذي  مفكريوووه بعووووض يف مموووثال األمريكووووي اخلطوووا 
 اسوووتخدام‘ مبووودأ عووو  ختلووويام هوووو اإلسوووالمين هوووؤالء مووو  للتعامووو  الوحيووود الشووورط. احلريوووة ويعوووادون, دميقوووراطين

 يف ’هللا حوز ‘ لعوزل سوعيا اإلسوالمين السوتيعا  اإلمريكوي اخلطا  ينفتح أخري بعبارة. للتغير وسيلة ’العنف
 .أخري ياة م  فلسطن يف ’ اس‘ علي والقضاء, ياة م  لبنان

 اآلن تتخوذ بودأت قد, ةالصليبي احلرو  منذ استعمارية سياسية بدأت وإن, فاي لإلسالم ’أورواب‘ نظرة أما
 مرةيووا, اإلعووالم أن ننسووي أال الضووروري موو  اإلعالميووة يووةالناح موو . وأكادمييووا وسياسوويا إعالميووا متعووددة مسووارات

 هلووذا. الريوو  يعقوور الووذي لووبابلك منووه الكلووب ’يعقوور‘ الووذي ابلريوو  اهتمامووا أكثوور, مقووروءا أم مسووموعا أم كوان
 قضوواةيا حكمووا أو, ختوون ’طفلووة‘ أو, ياووايم ’قبطيووا‘ أو, يقتوو  ’سوواةحا‘ أو, تنفجوور ’قنبلووة‘ أن نووتفام أن جيووب

 لووإلدالء اخلوو اء واسوتدعاء والتعليوو  للتحليو  مكووان كو  يف اإلعووالم شواية يثوور أمور, فنووان أو كاتوب ضوود يصودر
 م  الواقعة أو احلدث أص  لك , الواقعة أو احلدث عرض يف يموتضخ مبالغات ابلقط  هناك. اخل … آبراةام
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, هلوا اللونيوة الرتوو  إضوافة يف املبوال , إلعالميوةا الصوورة. كافيوا نقداي أتمال نتأمله ال واق  نتاج وم , حن  صنعنا
 يف ابلووو  مامووا, اخلوو  انقووو  كاملووة املسوو ولية يتحمووو  أن ميكوو  هوو . عووودم موو  اختالقووا املطوووا  هنايووة يف ليسوو 
 كوو  الغووريب اإلعووالم صوون  هوو  احلقيقووي واجملوورم األصوولي الفاعوو  دون, وتضووخيماا السوولبية يوانبووه وإبووراز تصوووير 

 .’اإلسالم‘ ابسم والفنون املرأة ضد ’طالبان‘ متارساا كان  الي واحلماقات اجلنون هذا
 ختتلوف لإلسالم األوروبية السياسية لنظرةا أن ندرك أن فعلينا, للسياسة انتقلنا ف جا, الغريب اإلعالم ع  هذا

 هنوواك. أورواب بلوودان يف, متباينووة ألسووبا , املسوولمن املاووايري  أعووداد تزايوود سوويا  يف خاصووة, بلوود إيل بلوود موو 
 للفاوووم حموواوالت هنوواك كمووا(, املثووال سوووبي  علووي وأملانيووا فرنسووا) فيووه مبوووال  وبعضوواا مشوورو  بعضوواا, ’خموواو ‘

 األوروبيووة واجلامعووات املؤسسووات يف األكادمييووة النظوورة أمووا(. مووؤخرا وإجنلوورتا داهولنوو) احلقوواة  موو  والتعاموو  اهلواد 
 التعوواون تسووتدعي بوو , فقووط واالحوورتام التقوودير ال تسووتح  وترايووه واترخيووه لإلسووالم خدمووة تقوودم جمملاووا يف فاووي

 .األساتذة وتبادل املبعوين إبرسال
 هوذا بدايوة يف تقاليودها إيل تعوود أن إيل اإلسوالمية الدراسوات جمال يف حتتاج العلمية مؤسساتنا أن أقول ه 

, ’دراز’و ’شولتوت’و ’اخلوويل أمون’و ’الوراز  عبود مصطفي‘ طراز م  علماء لنا أنت  تفاعال شاد الذي, القرن
, اإلسوالمية الدراسوات جموال يف املستشورقن أعموال ألهوم ترمجوات شواد الوذي القورن وهوو, ’حممود احلليم عبد’و

 حتريرهوا جملوس ويف, ضواأي ’القرآنية املوسوعة‘ إصدار اكتم  وقد. ’اإلسالمية املوسوعة‘ ترمجة مشرو  ع  فضال
 مو  احلديثوة الطبعوة أ لو  كموا هتمو  أم تورتيم فاو , السوطور هوذ  كاتوب منام, العر  املتخصصن م  يالية

 .عام حوايل منذ الثالثة الطبعة إصدار يف العم  وبدأ, اكتمل  الي ’اإلسالمية املوسوعة‘
 قوود, العديوودة كتبووه يف ’سووعيد إدوارد‘ رصووينا علميووا حتلوويال حللووه الووذي, ’التعصووب‘ أن أقووول مووا معووين لوويس

 صون  ةوردوا ويف واإلعالميوة األكادمييوة املؤسسوات يف مسواحات حيتو  التعصب يزال فما. املاضي تراث م  صار
 ريوال دافو  الفكوري املسوتوي علوي. وبيونام بيننا مشرتكة مسة ’التعصب‘ أن بشجاعة نقرر أن علينا لك . القرار
 ’دييوووارو  روييوووه‘ الفرنسووي املفكووور لوووه تعوورض الوووذي االضوووطااد عوو  -معوووا واملسووويحي ياإلسووالم عنووودان الوودي 
 عوو  دفاعووا عنوودان الوودي  ريووال هنووض احملاكمووة هوذ  إزاء. أصوودر  كتووا  بسووبب الفرنسووية احملوواكم حاكمتووه حيو 
. انعنود حيودث جلو  مثو  كوان إجا املووت صوم  صوامتون أحوواهلم أحس  يف أهنم واملفارقة, والتعبر الفكر حرية
 غور وصوخب ’يوارودي‘ حماكموة إزاء حكويم غور صوم , الغربيوة األكادميية الدواةر يف هنا ملستاا املفارقة نفس

 أن موو  بووهأن أن أيضوا وايوويب وموو . اإلسوالمي العووامل يف كاتوب حماكمووة أو أغنيووة أو كتوا  ’مصووادرة‘ إزاء عوادي
 خطابنوووا يف احلوووال هوووو كموووا, زاةفوووا متجيووودا ومتجيووودها الوووذات لت ةوووة تكوووأة يكوووون أن أبووودا جيوووب ال الغووور  نقووود

 .اإلعالمي
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 حيوور  ملووا إعالمووه وعلووي ’الغوور ‘ علووي النقوود برتكيووز يقوواوم ال إغووراء يغووري ’اإلسووالم موو  الفووز ‘ موضووو  إن
 الوايوب ومو . خاصوة بصوفة عوريب هوو موا لكو  بو , فقوط واملسولمن لإلسوالم ال السولبية الصوورة إبوراز مو  عليوه
 هوو عموموا واملسولمن العور  مو  الغوريب اإلعالموي املوقف ’نقد‘ إن. اإلغراء هذا يقاوم أن األمن لباح ا علي

 صووارحةفم الووداخ  إيل املويووه اخلطووا  يف أمووا. جاتووه الغووريب اإلعووالم يكووون أن جيووب مكانووه ولكوو , عوون فوورض
 لووري أحوودكم إن’:السووالم عليووه املسوويح السوويد قووول علينووا ينطبوو  أن جيووب ال إج. بنووا أويل الووذات ونقوود نفسالوو

 .‘نفسه عن يف اخلشبة يري وال أخيه عن يف القشة
 فزاعوة مسوتخدمة للسولطة تسوعي اإلسوالمي العوامل يف ياسويةوس ايتماعيوة قووي ويوود عو  نعرفه ما سرا ليس

 جلوو  فعوو : العووريب عاملنووا يف هنووا بوودأ اإلرهووا  بصووفة اإلسووالم وصووم أن املؤسووف وموو . شووعار  ورافعووة ’اإلسووالم‘
 الوصوووواية تلووو  مقاومووووة أرادوا مووو  ابملثووو  وفعلووووه, القلوووو و  العقوووول علووووي صوووايةو  ’اإلسوووالم‘ ابسووووم ميارسوووون مووو 

 احلابوو  اخووتلط املرتبوو  السوويا  هووذا ويف. والسياسووية االيتماعيووة احليوواة يف واألداين العقاةوود شووأن موو  ابلتاوووي 
 الودي  إلقصواء دعووة بوصوفاا تفاوم -السلطات فص  ’السلطة’و ’الدي ‘ بن ابلفص  املطالبة وصارت, ابلناب 

 اتريو  تتنواول حورة فكريوة ملناقشوات مفتو  جمال مثة يعد مل أنه جل  م  األخطر. األمري  بن وشتان, احلياة ع 
 تثووري بطريقووة وااليتموواعي التووارخيي السوويا  يف واجتاهاتووه مدارسووه تكووون كيفيووة وال, نقووداي تنوواوال الووديين الفكوور
 بعووض حتولوو  حيوو , والتصووورات واملفوواهيم األفكووار جمووال يف خاصووة, احلوودود أبعوود إيل املاوورت  الفكووري واقعنووا

 .مناا االقرتا  جيوز ال دينيه لثواب  الشديد لألسف التارخيية واألفكار التصورات
 جتوار  وكأهنوا احلكوااي تبودو. وإندونيسويا مواليزاي مو  لكو  زايراي يف معوي حودث موا حكايوة إيل هذا يقودي

, الرمسووي الووديين للفكوور الفعلووي الواقوو  علووي كاشووفا ضوووءا لتلقووي الفرديووة التجربووة تتجوواوز داللتاووا لكوو , شخصووية
 .القدم نقد أو التجديد م  الفز  واق 

 
 : ماليزاي
 نظمتووووه ’واملدرسوووية السياسووووية لتبسووويطاتا ضوووود: األصوووولية حتووودي‘ عوووو  ملوووؤمتر 1995 عووووام إبريووو  يف دعيووو 

 إيل الثانيوووة رحلووي هوووي هووذ  كانوو . اإلسوووالمية موواليزاي يامعووة مووو  ابلتعوواون األملانيووة هيوموووان فريوودري  مؤسسووة
 الووزايرة تلوو  خووالل لكووين. اليوواابن يف زاةوورا أسووتاجا كنوو  حوون 1987 عووام سوواةحا موورة أول زرهتووا فقوود, موواليزاي
 يف أنوين األهوم لك . كبر حد إيل طيبا لقاء وكان, األساتذة ببعض رمسي غر لقاء والتقي  اجلامعة زرت األويل
. ’وحووود  القووورآن هوووو اإلسوووالم‘ أن ملفاووووم توووروج  كانووو الوووي, ’أ ووود قاسوووم‘ جبماعوووة التقيووو  األويل الوووزايرة هوووذ 

 أتسسوو  أساسووه علووي, عشوور التاسوو  القوورن يف اهلنوودي الوورتاث يف نقوودي لتقليوود اسووتمرارا اجلماعووة هووذ  كانوو 
 الوي الدينيوة املريعيوة بونفس تتمتو  أهنوا يورون ال ولكونام, ’السونة‘ ينكورون ال وهوم, القرآن أه ‘ مجاعة: مجاعتان
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 إيل متوأير نقودي ملونا  للسونة األساسوي احلامو  وهوو ’احلودي ‘ خيضوعون أهنوم يانوب إيل هذا, القرآن هبا  يتمت
 املثبتوون وهوم, ’احلودي  أهو ‘ مجاعوة هوي املناهضوة اجلماعوة. واجلديود القودم للعاودي  التوارخيي ابلنقود كبور حد

 أهو ‘ مو  لقواةي يف. السوند أو املون انحيوة مو  إن ’احلودي ‘ نقود جتديد يناهضون أهنم جل  م  واألهم, للسنة
 أمجلووه ممووا كثوورا توضووح ’احلوودي ‘ األساسووي وحاملاووا السوونة‘ أن سوواسأ علووي معاووم اختلفوو  موواليزاي يف ’القوورآن
 .اخل والوضوء الطاارة وتفصيالت الصالة كيفية ع  فضال هذا, مثاال اخلمس الصلوات: القرآن

 وسووأترك. خمتلفووة كانوو  املووذكور املووؤمتر يف للمشوواركة 1995 عووام زايري لكوو , 1987 عووام املنووا  كووان هكووذا
 كانو . الكاتوب هوو الوذي ’الشوخ ‘ يف أم, املواليزي املنوا  يف هوو هو , االخوتال  مكمو  أي  ختمن للقار 
 وصل  حن (.1995 يونيو يف ’الشخصية والاألح داةرة) املصرية االست نا  حمكمة حكم صدور بعد الزايرة

 ’نووريين‘ السويدة, التنظويم جلنوة أعضواء إحودي التقتوين االفتتاحيوة اجللسوة بدايوة مو  جلو  وكوان, املوؤمتر مكان إيل
 وكووان, العينوون متورمووة كانو . قوودمياا إمخوو  يلإ رأسوواا قموة موو  ابلسووواد متشووحة وكانو (, ابلعووريب عيووين نوور)

 وهووي, ’نوووريين‘ السوويدة مووين طلبوو . عزيووز فقوود سووببه العوون حوودقي يف البووادي البكوواء أن أتصووور أن املنطقووي موو 
, خطباووا مووا اسووأهلا أن الطبيعووي موو  كووان. املووؤمتر قاعووة إيل أدخوو  أن قبوو  قلوويال نتحوودث أن اجلامعووة يف اسووتاجة

, ’املوؤمتر ننقوذ أن علينوا كوان‘. عزيوز فقود مو  أفود  اخلطوب: يواهبوا وكوان تبكيه الذي العزيز الشخ  هو وم 
 علوي اعرتضووا كموا, للموؤمتر دعوتو  علي اجلامعة يف شددوناملت األساتذة اعرتض. مصغيا وظلل  بدأت هكذا
 اعتووذر قوود ’النعوويم‘ كووان. السووودان موو  ’النعوويم هللا عبوود أ وود‘ ودعوووة, سوووراي موو  ’العظووم يووالل صوواد ‘ دعوووة
  الطريو يف الطواةرة مون علوي أنو  كنو ‘ واصول . ’الفيوزا لويع احلصوول يسوتط  فلوم ’العظم‘ أما, مشغول ألنه
 تقوودر أن وأريووو, اليوووم مشووكلتنا هووي هووذ ‘. املشوواركة موو  منعوو  أو, املووؤمتر إلغوواء العووايل التعلوويم وزيوور قوورر حوون

 واثةوو  كوو  علووي موو  األسووود ابملووداد ’العظووم‘ واسووم امسوو  شووطبنا: هتقبلوو لعلوو  حوو  إيل وصوولنا لقوود. الظوورو 
 ستحضوور جلوو  مقابوو  يف. واياناهووا الوي املشووكلة علووي يوودل الشووطب جمورد. ابلفعوو  طبعوو  كانوو  الووي, املوؤمتر
 علوي لسواتاجل ريسواء كو  مو  اتفقنوا أننوا هوو معقووال يكوون أن ريووأ الذي احل . اجلماور بن كمشارك املؤمتر

 نوووريين واصوول  ’أبوزيوود‘ بروفسوور هبووذا. اجللسووات مجيوو  يف النقووا  يف للمشوواركة تريوود الووذي الوقوو  كوو  منحوو 
 دثحيو كموا الوقو  بسوبب مقاطعوة دون تعورض وأفكوارك أمثو  شواركت م تكون‘ اتما صمتا صام  وأان الكالم

 بوودأت وقوود رأي يل يكوو  مل ’رأيوو  فمووا. املووؤمتر أنقووذان قوود نكووون أيضووا وبووذل , املنصووة علووي موو  املشوواركن موو 
 كوان املطورو  احلو  أن أدركو , داخلوي الغضوب كو  مو . متاموا األسود دادامل أخفا  وامسي, ابلفع  املؤمتر وقاة 
 أو معارضووة ودون بوضووو  أريوود مووا كوو  قلوو  لكووين, املسووتمعن صووفو  موو  املووؤمتر يف شووارك . البووداة  أفضوو 

 احلو  كوان. املوؤمتر هوذا يف أسولو  مو  أبكثور اجلديود مو  الفز  هذا ’نقد‘ علي قادرا كن . املنصة م  مقاطعة
 مووو  مووواليزاي يف الفكوووري املنوووا  اختلوووف هووو : اآلن والسوووؤال. املعرتضووون علوووي كاريوووة كوووان موووا بقووودر, يل مرضووويا
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 حتديودا املوؤمتر هوذا علوي بظاللوه ألقي الذي املصري املنا  هو أم, 1995 عام  االنغال إيل 1987 عام االنفتا 
, االقتصوادي منوهوا مو  تعوارض يف يبودو الوذي, الوديين فكرهوا وتزمو  ضوي  أاتب  لكين, جل  بعد ماليزييا أزر مل

 الديين؟ أم السياسي: نصد  م . ولي اليا ب , مدنيا, منفتحا يبدو الذي, اب الس رةيساا خطا  وم  ب 
 

 : إندونيسا
 العاشوور إيل أغسوطس 26 مو  الفوورتة يف يل زايرة أول كانو  بو , ألندونيسوويا سوياحية زايرة ظورو  يل توتح مل

 International Center for Islam and والتعدديوة لإلسوالم الودويل املركوز مو  بودعوة 2004 عوام سوبتم  مو 

Pluralism (ICIP ) إعالميوة مقوابالت, زايرات, نودوات, حماضورات األنشوطة مو  جمموعوة املركوز يل نظوم حيو ,
 إيل ترمجتووه متوو  قوود كتوويب موو  الكثوور كووان الوودعوة هووذ  قبوو . كووذل  غافورةسوون يف بوو , وحوودها إندونيسوويا يف ال

 بووو , وحووودها الكتوووب بفضووو  ال, واسووو  نطوووا  علوووي معروفوووة وأفكووواري أراةوووي كانووو  وابلتوووايل, اإلندونسوووية اللغوووة
 يف اخلصووو  ويوه علوي ليودن يامعووة ويف هولنودا يف هبوم التقيو  الووذي  اإلندونسويين والبواحثن الطوال  بفضو 
 أحوووود أزال ومووووا كنوووو  والووووذي, اإلسووووالمية الدراسووووات جمووووال يف اهلولنوووودي اإلندونيسووووي التعوووواون بوووورانم  سوووويا 

 اجلامعووات يف أسوواتذة األن صوواروا طوواليب موو  كثوور. والوودكتورا  املايسووتر رسوواة  علووي ابإلشوورا  فيووه املشوواركن
: إندونسويا يف إسوالميتن منظمتون أهوم علوي مباشور بشوك  تعرفو  الوزايرة هوذ  يف. إندونيسويا يف العليوا واملعاهد

 اإلخوووان مجاعووة أتسويس قبوو  أي 1912 عوام أتسسوو ) ’علمواءال هنضووة’و( 1908 عوام أتسسوو ) ’احملمديوة‘
 الووورةيس واحووود الووور   بعبووود التقيووو , والسوووابقة احلاليوووة بقياداهتوووا والتقيووو (, قووورن ربووو  حبووووايل مصووور يف املسووولمن
 حووووارات يف املنظمتوون هووواتن بشووبا  التقيوو  كموووا, ’العلموواء هنضوووة‘ يوود  أسووس والوووذي, ألندونيسوويا األسووب 
 املؤسسوات خوالل مو  يل نظمو  الوي األنشوطة يانوب إيل هذا. مرة ك  يف ساعتن م  ألكثر امتدت مفتوحة
 الوي Liberal Islam Network ’الليو ايل اإلسوالم بكةشو‘ مثو  ,التحوديثي الوديين الفكور جموال يف الناشطة املدنية

 واملفكوووووري  األسوووواتذة موووو  عديووووود ومبشوووواركة ’الووووديين اخلطووووا  نقووووود’بعنوووووان إشوووورايف حتووووو  عموووو  ورشووووة عقوووودت
 يف اجلامعوووات خمتلوووف يف احملاضووورات مووو  عوووةجممو  إللقووواء دعيووو  انوووين أيضوووا ابلوووذكر اجلووودير مووو . األندونيسوووين

. طويلووة ودردشووات حوووارات يف احملاضوورة وبعوود قبوو  والطووال  ابألسوواتذة التقيوو  حيوو , ياكووارات-وتشووو يوواكرات
 .كرين ال ضيافة وبكرم ابحرتام مشب  حوار منا  النشاط هذا ك  يف املنا  كان

 Theالسوولمي التعووددي اإلسووالم بووذور لغوورس واحوود الوور   عبوود مؤسسووة‘ افتتووا  مت سووبتم  موو  السوواب  يف

WAHID Institute: seeding Plaural and Peacful Islam’ يف كلمووة إللقوواء واحوود الوور   عبوود فوودعاي 
 يف التعدديوووة‘ عووو  التوووايل اليووووم يف عقووودت الوووي العمووو  ورشوووة يف األساسوووي احملاضووور كوووونأل دعووواي مث, اإلفتتوووا 
 أن الحظوووو  أن بعوووود ’الباسووووم اإلندونيسووووي اإلسووووالم‘ عبووووارة صووووغ  تلوووو  العموووو  ورشووووة يف. ’القوووورآي اخلطووووا 
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 مووو  والضوووح  ابالبتسووام كانووو  موووداخالهتم علووي النقديوووة وتعليقووواي الحظووايمل اإلندونيسوووي الشوووبا  اسووتقبال
 إندونسوويا يف داةموا يتكوورر شوعار مبثابوة The Indonesian Smiling Islam ارةالعبو هوذ  صووارت. أحيواان القلوب
 (.مثال القول صار فقد اغهص م  اسم ابلطب  يذكر ال) إندونيسيا وخارج

 يف للفقوووه العوووايل املعاووود يف يوووومن لقضووواء يل نظمووو  الوووي الوووزايرة تلووو  نظوووري يف األنشوووطة هوووذ  أهوووم لعووو 
 التقليديوووووة للمووووودارس تطوووووورا األكثووووور الصوووووورة ميثووووو  املعاووووود هوووووذا. ’يووووواو ‘ يزيووووورة شووووور  Situbondo سووووويتوبوندو
Pesentren ,إيل ابحلايووة العلموواء أحووس حيوو , اإلندونيسووي التعلوويم نظووام يف التطووور فرضوواا الووي الصووورة وهووي 

 أكثوور بطريقووة الميةاإلسوو والعلوووم الفقووه دراسووة التقليديووة املدرسووة موو  املتخوورج الطالووب فيووه يبوودأ عووال معاوود إنشوواء
 وفتيووة فتيووات, املعاوود طووال  هبووا اسووتقبلين الووي الطريقووة عوو  أحتوودث أن أريوود ال. العليووا للدراسووات تؤهلووه تطووورا

 أحوووود كوووأنين قبل اسوووت االيتمووواعي انتموووواةام عووو  تكشوووف الوووي املرهقووووة وويووووهام الفقووورة التقليديوووة مبالبسوووام
 البدايوة يف. ييوايب بلموس التو ك عو  فضال, أغراضي    أو يدي تقبي  م  منعتام وبصعوبة, األيالء شيوخام

 ترمجوة دون العربيوة ابللغوة يودرس ’القورآن علووم يف دراسة: الن  مفاوم‘ كتايب أن عرف  حي غريبا جل  يل بدا
 عوودة ألقيوو  املعاوود هووذا يف. ’القوورآن علوووم‘ مووادة يف القووراءة مقووررات ضووم  – اإلندونيسووية إيل موورتيم أنووه موو 

 اللغوة الطوال  يتحودث طبعوا) أيضوا العربيوة ابللغوة والطوال  الطالبوات م  النقا  وكان, العربية ابللغة حماضرات
 (.احلية اللغة يتحديون مما أكثر املكتوبة الكالسيكية
 تتحموو  ال بينمووا, اإلسووالمي العووامل موو  اجلووزء هووذا يف يوودرس كتوويب أحوود أري وأان شووعوري يتخيوو  أن للقووار 

 كليوووة مكتبووة ورمبووا, ’القووواهرة يامعووة‘ مكتبووة. مكتباهتووا يف كتووويب موو  إي موو  نسوووخة تضووم نأ عربيووة يامعووة أي
 الكليوووة عميووود وال اجلامعوووة رةوويس يسوووتط  ومل. إاي  احلكوووم صوودور بعووود رفوفاوووا موو  كتووويب اسوووتبعدت, هبووا اآلدا 
 ليس, إندونيسيا يف جتاريب أهم م  املعاد يف اليومان هذان كان. الكتب استبعاد قرار اختذ م  يفسر أن آنذاك
 والنقوا  Kiai ابلشويو  اللقواء بسوبب بو , العربيوة ابللغوة والطالبوات الطوال  مو  احلمويم اللقواء هوذا بسبب فقط
 إنوه ونيور  بو , إسوالميا تشوريعا ’الزويوات تعودد‘ أن يورون ال هبوم التقيو  الوذي  التقليوديون الشيو  هؤالء. معام
, اليتوامي مشوكلة حلو  اسوتخدمه اإلسوالم ولكو , اإلسوالم علوي سواب  توراث إيل ينتموي أي, إسوالمي غور تقليد

 .قليال إال العريب العامل يف شي  م  تسمعه ال كالم هذا. معا  التعام  يف العدل حتقي  أي  م 
 يامعوة وفود ضوم  كنو , 2007 عوام نووفم , الثانيوة زايري يف. 2004 عوام إندونيسويا يف جتربي كان  تل 

 وهووو, ’إندونيسوويا يف االيتموواعين والتغيوور التطوووير عمليووة وقيووادة املسوولم الشووبا ‘ عوو  مووؤمتر يف شوواركةللم ليوودن
 املووؤمترات عقوود يانووب إيل. إندونيسوويا يف الدينيووة الشوو ون ووزارة ليوودن يامعووة بوون العلمووي التعوواون موضووو  نفووس

 الشووبا  االيتمواعين والناشوطن والبواحثن الطوال  اسوتقدام علووي أساسوا املشورو  يركوز, املشورتكة العمو   وور 
 منظموو صومم ولقود. الودكتورا  بعود موا أو ودكتوورا  مايسوتر, اجلامعيوة دراسواهتم مواصولة أو للتودريب هولندا إيل
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 موو  أي, العاموة االفتتاحيووة احملاضورات يف مووداخلي إدراج علوي واإلندونيسووي اهلولنودي اجلووانبن مو  املووؤمتر انم بور 
 .الوزارة يف العايل الديين التعليم ع  املس ول, للمؤمتر العام واملقرر الوزير

 مشواركي أن تعلو  النقوال هواتفي علوي رسوالة أتلقوي يب فو جا, بيوومن املوؤمتر بدايوة  قبو إندونيسويا إيل وصول 
. الووديين التعلوويم عوو  املسوو ول هووو الرسووالة علووي املوقوو . الوووزير موو  مشوواورة بعوود إبلغاةاووا قوورار صوودر قوود املووؤمتر يف

 القوورار أن علووي الرسووالة توون  إج, احلضووور حالووة يف حيوواي علووي خطوور بويووود يوووحي الرسووالة يف كوراملووذ  السووبب
, املتوقعوة غور املفايوأة قودر علوي الرسوالة غموض قدر علي. ’مس ولية أي تتحم  ال الوزارة وأن, وهناةي حاسم‘

 حووي – ابملناسووبة يووزال مووا وامسووي. مضوو  أشووار سووتة منووذ املشوواركن الةحووة علووي موودريا كووان امسووي وأن ةخاصوو
 كووووو  علوووووم. indonesianyoungleaders.org موقووووو  صوووووفحة علوووووي املنشوووووور الووووو انم  يف مويوووووودا اللحظوووووة هوووووذ 

 عقودت أن بعد خاصة, اخل  انتشر. والتخويف التاديد البتزاز خنض  أال فقرران, ابألمر إندونيسيا يف أصدقاةي
 لقواء املوؤمتر توال. ومشواركته واحود الور   عبود وحبضوور يواكرات يف ’واحود الور   عبود مؤسسوة‘ يف صحفيا مؤمترا

 يسووم  وأن ’ال‘ صوووت أبعلووي يقووول أن إندونيسوويا يف املوودي اجملتموو  اسووتطا . صووحفية لقوواءات عوودةو  تليفزيوووي
 يف سوووهارتو أسسووه الووذي اجمللووس وهووو ’إندونيسوويا علموواء جملووس‘ البتووزاز احلكومووة خلضووو  رفضووه املسوو ولن كوو 

 موو  األساسووي الغوورض كووان. اإلسووالم شوو ون يف الرمسيووة االستشووارية اهلي ووة ليكووون املاضووي القوورن موو  السووبعينيات
 هنضوة: األكو  املنظمتون أتيور مو  يقل  أن سوهارتو وراةه م  قصد, احلقيقة يف سياسيا الرمسية اهلي ة هذ  ءإنشا
 وجموالس قوومي جملوس م  اهلي ة هذ  تتكون. سوهارتو حكم لنظام الداةمة معارضتاما بسبب, واحملمدية ماءالعل

 هوم, يواو  يزيورة شور , املوؤمتر هبوا عقود الوي Malng ’موالن ‘ ملدينوة احمللوي اجمللوس أعضواء بعض أن يقال. حملية
 .املؤمتر يف مشاركي علي اعرتضوا الذي 

 ؟األسبا  هي ما
. ’يقوايف منوت ‘ القورآن أن يوري فاوو العلمواء يقولوه ما م  تتعارض أفكار القرآن ع  زيد أبو نصر أفكار إن 
 .أوال هذا

 .القرآن دراسة يف اهلرمنيوطيقا مث  استشراقية ربيةغ مفاهيم يستخدم إنه: اثنيا
 والدراسووووات اإلسووووالم علووووي خطوووورا ميثوووو  وهووووذا, أبفكووووار  أتيووووروا قوووود الشووووبا  البوووواحثن موووو  كثوووورا إن: اثلثووووا
 .إندونيسيا يف اإلسالمية
 العلميوة واحملافو  املوؤمترات يف وأفكوار  آبراةوه االستشوااد يوتم موا فكثورا, ار وأبفكو بوه حيتفي اإلعالم إن: رابعا

 .إندونيسيا يف
. كلاوا احلووارات هوذ  نشور مت وقود, معوي عقودت الي احلوارات يف االدعاءات هذ  ك  علي رددت ابلطب 

 ذاهوو, بكتوواابي ’اجلاوو ‘ موو  مفزعووة حالووة علووي يقوووم االدعوواءت هووذ  ترديوود إن أقووول أن القووول انفلووة موو  ولوويس
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 حتوو  ختوورج قوود بعضووام أبن التووام العلووم موو , للدراسووة ليوودن إيل الطووال  إرسووال حقيقووة بوون التنوواقض عوو  فضووال
. مسواعد  أو للووزير وال, العلمواء للسوادة متاحوا نصواا يكو  ومل, سوألقياا كنو  حماضرة م  ’الفز ‘ وبن إشرايف

 حيووو , إلندونيسووويا األكادمييوووة العاصووومة ’تشووووياكارات‘ يف يل حماضوورة ترتيوووب مت, الوقووو  ضوووي  ورغوووم, ابملناسووبة
, ’ةاحلريوو‘ هووو املوضووو  كووان. وشووابة شووا  موواةي موو  أكثوور حضوورها والتجاريووة السياسووية العاصوومة هووي ياكووارات
 كافووة موو  احلريووة موضووو  فياووا تناولوو  الووي, احملاضوورة بعوود سوواعتن موو  أكثوور الشووبا  هووؤالء موو  احلوووار اسووتمر

 عو  فضوال, اعيوةوااليتم السياسوية ابحلرية مرورا الدينية احلرية إيل حياته ترتيب يف الفرد حرية م  دءاب, اجلوانب
 .اخل … التعبر وح  الفكر حرية

 وموا ؟الوديين وللفكور للودي  رخييالتوا والتحليو , النقودي الفكور مو  الفوز  هوذا سور موا: مفتوحوا السؤال يبقي
  ؟’العصا ‘ حد إيل يص  الذي الفز  هذا نتاة 

 الكووايوليكي الووزواج هووو واحلوال. عليووه هووو كمووا احلوال ظوو  إجا منووه شووفاء ال عضوال موورض وكأنووه األموور يبودو
 وحيتواج, وايتماعيوا سياسويا مفتقودة شورعية الكتسوا  العلمواء أتييود احلكوموات حتتواج :والعلمواء احلكوموات بن

 روسوتذ الكاسحة العوملة راي  أن اجلمي  وينسي. الناس رقا  علي قبضتام تبقي كي احلكومات لدعم العلماء
 .والوعي ابملعرفة الناس يتسلح مل ما, طريقاا يف شيء ك 

 : السوق وإله العوملة
 تعبوور جموورد لوويس ’السووو ‘ امسووه يديوود إلووه يفرضوواا قوووانن أبهنووا ’العوملووة‘ إطووار يف السووو  قوووانن وصووف إن
 ’العوملووة‘ خطووا  يف عنووه واملسووكوت للمسووتور كاشووف ’وصووف‘ هووو مووا بقوودر, الشخصووية صووياغي موو  جمووازي

 عصووووور وانتاووووواء التووووواري  بناايوووووة -’فوكوايموووووا‘ أعوووووين الوووووبعض شووووورانب السياسوووووي اخلطوووووا  يف. والثقوووووايف السياسوووووي
 األقو  علوي انبثاقاوا مرحلوة يف األداين ك  أن مبعين, ابمتياز ديين مفاوم ’التاري  هناية‘ ومفاوم. اإليديولوييات

 التواري  أن ’فوكوايموا‘ يبشوران هكوذا. ومعواانهتم عوذاهبم مو  البشور خبوال  األخورة البشوارة أبهنا الزعم م  تنطل 
 ’الرأمساليووة‘ ينووة يف الراحوة إال سووبي  مو  -البشوور كوو  البشور أمووام يعود ومل, واسووتقر األخوورة رحلتوه إيل وصوو  قود

 ومل ’اإليووديولوييا‘ إطووار يف ظلوو  ’فوكوايمووا‘ بشووارة لكوو . ’األمريكووي‘ الوونمط علووي ’يووةالدميقراط‘ بنعوويم والتمتوو 
 الوذي, ’واحلسوا  الدينونوة‘ يووم اقورتا  مثو  مفواهيم مو  هبوا يورتبط وموا, الدينية ’اليوتوبيا‘ مستوي إيل أبدا تر 
 قوادم تعوويض ’العوملوة‘ ديو  يف لويس. احليواة هوذ  يف والظلوم الضويم أصواهبم ملو  تعويضا املطل  لعدلا يتحق  فيه
 .واملنكسري  للضعفاء حمتم  ولو عزاء أي فيه ليس, آخر عامل يف

 علوووي تبووودو الوووي, فوكويوموووا ’بشوووارة‘ تطوووورت فقووود نفسووواا إنتووواج إعوووادة عووو  تكوووف ال ’اإليوووديولوييا‘ وألن
 أيووووة لكوووو . ’احلضووووارات صوووورا ‘ مفاوووووم يف ’هوووواتنجتون‘ عنوووود متشوووواةمة سوووووداوية ’نبوووووءة‘ إيل, متفاةلووووة السووووطح

 احلضوارات كو  إهنوا والعشوري ؟ احلوادي القورن مسة سيكون بيناا الصرا  أن ’هاتنجتون‘ تنبأ ليا تل  حضارات
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 -اخلصوو  ويوه علوي واليواابن الصون ’آسويا‘ حضوارات إهنوا, احلديثوة ’الغر ‘ حضارة حملاا حل  الي القدمية
 يووذكر ومل, نفسوواا أمريكووا يف ’املسوويحية األصووولية‘ عوو  شووي ا ’هوواتنجتون‘ يقوو  مل. حتديوودا ’اإلسووالم’و ’أفريقيووا’و

 واضوح عوداء يف وجمود ا هباء ا تعيدانتس األصوليتن وكلتا, ’إسراةي ‘ يف ’الياودية األصولية‘ ع  واحدة كلمة
: حمودد واحود أبمور مشوغوال كوان ألنوه املشواد تفاصوي  مو  شوي ا ’هواتنجتون‘ يوذكر مل. وعلمانيتاا ’احلداية‘ ملقي

 أو ’أخضووور‘ أو ’أصوووفر‘ شووويطاان ’ديوووداجل العووودو‘ ولووويك , ’األ ووور الشووويطان‘ حمووو  حيووو , ’يديووود‘ عووودو خلووو 
 خصوصووا األمريكووي ’املخلوو ‘ ويووه إلبووراز الووديين ’القنووا ‘ بوودور ’الشوويطان‘ يقوووم أن فاهلووام, لووون بووال شوويطاان

 .العموم ويه علي ’الغريب’و
 فيوووه ميثووو  الوووذي الووودي , األخووور ’الووودي ‘ بوصوووفاا وحضووواراي اويقافيووو سياسووويا نفسووواا ’العوملوووة‘ تطووور  هكوووذا

 أو مقاومتاوووا البشووور علوووي ويسوووتحي , أبووودا تقاووور ال الوووي ’القووووة‘ أبداة املسووولح اجلديووود اإللوووه وشوووريعته ’السوووو ‘
, والسووال  والعلووم ملووالا فسووالحاا, شوويء كوو  علووي قوادرة قوووة إهنووا. جل وهتووا التصوودي يف -التفكوور جموورد التفكور

 وتوودف  التجووارة حريووة‘ هووي للسوويطرة الوودي  هووذا أدوات. اخلصوصوويات كوو  فاةقووة بسوواولة تنتاوو  الووي القوووة إهنووا
 .خاصة بصفة األمريكي الغريب املقاس علي ’اإلنسان قو ح’و ’الدميقراطية‘: هي ومواعظه, ’املعلومات
 والتصوودي, اجلديوود ’الوودي ‘ هووذا ملقاومووة البشوور يسووعي أن, دينووا ’العوملووة‘ صووارت وقوود, الطبيعووي موو  ألوويس

, ’احلدايوة‘ صونع  الوي اجملتمعات داخ  حي, استثناء بال الثقافات ك  يف ’الدي ‘ ابستدعاء, املضمر لالهوته
 الووي األداين ’آهلووة‘ إن العوملووة ديوو , اجلديوود الوودي  هووذا موو  موورة ألووف خوورا البشوورية يربتاووا الووي األداين أليسوو 
 جتمو  األق  علي ألهنا -و الس ’العوملة‘ إله وفظاظة قسوة يف ليس  الطوي  اترخياا امتداد علي البشرية عرفتاا

 العكوس علوي. أخوري ياوة مو  والر وة ’اجلموال‘ صوفات وبون, ياوة مو  ’اجلوالل’و والقسووة القوة صفات بن
 جتسوويد إنووه, األقووايء صوونعاا صوارمة قوووانن مو  قوود إلوه إنووه, ر ووة أو المجو العوملووة إلوه صووفات يف لويس جلوو  مو 

 الودماء مصوا  أن أساسوي فوار  مو  ’داركيووال‘ الودماء مصوا  ألسوطورة ويقوايف واقتصوادي وايتماعي سياسي
 سوواعة وعشوري  األربو  موودي علوي أبودا نشووط العوملوة إلوه بينمووا, ضوحااي  دليتصوي لوويال إال ينشوط ال األسوطورة يف
 .يقظة أو نوم بن أو هنار أو لي  بن متييز ال حي , ’الكونية‘

 إلوووه‘ العيوووين الوودماء مصوووا  وبوون -الووودماء مصووا  األسوووطورة إلوووه بوون إليوووه اإلشووارة مووو  بوود ال آخووور فووار 
 األسووطورة يف الودماء مصوا  لوودف  كافيوا ’الصوليب‘ عالموة رفوو  أو الضووء مو  حزموة تركيووز جمورد كوان. ’السوو 
 ال, اآلخوور اجلانووب علووي, ’العوملووة‘ مصووا . صوودر  يف خشوويب وتوود د  موو  ألكثوور حيتوواج قتلووه يكوو  ومل. للاوور 
 .خفيف ولو بدوار الصلبان ك  تصيبه وال العامل أضواء ك  ختيفه

 الصوولبان ومنووت  األنوووار صووان  هووو فصووار, األسووطورة يف سوولفه جتربووة اجلديوود الوودماء مصووا  اسووتوعب لقوود
 وصوي  أشوكال يف نفسوه إنتواج إعوادة علوي قوادر سولفه مثو  -العوملوة إلوه أنوه جلو  مو  أكثور, مناا خيا  فكيف
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. القرآنيوووة اآلايت وال االسوووتعاجة عبوووارات وال الرتاتيووو  فيوووه توووؤير ال ’شووويطان‘ إنوووه. ياجبيوووة مووو  ختلوووو ال ومالموووح
.. وكونفوشيوسوية وبوجيوة وإسوالمية وياوديوة مسويحية الثقافات ك  يف ’الدي  إيل العودة‘ دعوات تصبح كذاوه
 إهنووا. العوملووة إلووه, اجلديوود الشوويطان شوور ملقاومووة ’التعاويووذ‘ تووالوة أو ’الصووليب‘ اسووتخدام مبحوواوالت أشووبه -اخل
 ملنووايزة سووبي  ال أنووه جلوو  معووين لوويس. الهوتووه بنيووة يف إايهووا توعبامسوو ضوودها اجلديوود اإللووه حتصوو  قدميووة لحةأسوو

 ال بوو  ,التقليديوة الدينيوة األسولحة اسوتخدام فيوه يكفوي ال املمكو  املنازلوة سوبي  إن بو , دينيوة أبسولحة الشويطان
 .بعد ’العوملة‘ إله ضدها يتحص  مل دينية أسلحة شحذ م  بد

 موو  فجعوو , ’احلضوارات’و ’األداين‘ بوون خطابوه يف ’هوواتنجتون‘ سوربه الووذي ابلتطواب  ننخوود  أن ينبغوي ال
, اإلنسوانية للحضوارات تركيبيوا ءبنوا بوصوفاا ال, الغور  حضوارة إبوراز  هبود, متميوزة مسوتقلة حضارة ’دي ‘ ك 

 مووو  جيعووو  أن وأراد, ’التووواري  هنايوووة‘ الغووور  حضوووارة مووو  جيعووو  أن ’هووواتنجتون‘ أراد. حمطاهتوووا مووو  حمطوووة وجمووورد
 حتليلوووه مووو  اسوووتبعد وحووون. يةاإلنسوووان علوووي خطووورا -حضوووارات اعتبارهوووا لووويع أصووور الوووي ’األداين’و ’الثقافوووات‘

 بقنوووا  املقنعوووة الدينيوووة ’اإليوووديولوييا‘ عووو  كشوووف اخلطووورة ’األداين‘ داةووورة مووو  والياوديوووة املسووويحية األصووووليتن
 .فقط السطحية بنيته يف إال املسلمن املتعصبن خطا  ع  هنا ’هاتنجتون‘ خطا  خيتلف ال. سياسي

 الفاتيكوووان خطووا  يعتوو  مووودي أي وإيل ’الفاتيكووان‘ يف ممثلووة الغربيوووة املسوويحية الكنيسووة خطوووا  عوو  موواجا
 رغوووم ’اتيكوووانالف‘ أن ابإلشوووارة واجلووودير للنظووور الفووو ال مووو  الثقوووايف؟ السياسوووي ’العوملوووة‘ خلطوووا  صووودي الوووديين
. متاموا غاةوب أمور ’حممود‘ بنبوة االعرتا  ف ن, إهليا دينا ابإلسالم الرمسية البابوية واثةقه يف الستينات منذ اعرتافه

 تعوورت . الكثوورة البابويووة اخلطووب يف وال للفاتيكووان الرمسيووة الواثةوو  يف يووذكر السووالم عليووه ’حمموود‘ اسووم يكوواد ال
 ومو . الوديين التواري  حقواة  تفرضوه أمور وهذا, السالم عليه ’موسي‘ بنبوة ابلقط  وتعرت  ابلياودية ’املسيحية‘

 الوورتاث موو  يووزءا الياوديووة تصووبح أن ’املقوودس الكتووا ‘ بنيووة يف واألانييوو  ةالتووورا انوودجم  وقوود كووذل  الطبيعووي
 عليوه عيسوي بنبووة تعورت  وال دينوا ابملسويحية تقور ال الياوديوة أن أي, واحود طر  م  ’اندماج‘ وهو. املسيحي
 بنبووووة ويقووور, املسووويحية أو الياوديوووة مووو  أاي ديسوووتبع ال الوووذي الووودي  أي, اجلوووام  ي الووود هوووو ’اإلسوووالم‘. السوووالم

 إجن لنعورت . مسولم فرد ك  علي دينيا وايبا وتوقر ا هبما االعرتا  ويعت  السالم علياما ’عيسي’و ’موسي‘
 فووتح مو  بوود ال وهنوا. زمانيوا التووايل الودي  هوو اإلسووالم أن حقيقوة هوو مووا بقودر املسولمن تسووامح لويس الوداف  أن

 ريحووا يف علنا أعلنته ما هذا, املطلقة للحقيقة مفاوم أي ادعاء دون التارخيي التحلي  م  هنا أنطل  أان: قوس
 .القوس انتاي. 2007 نوفم  15 يوم ’مباشر اجلزيرة‘ قناة علي

 نتوقوو  أال سياسووي/الهوووي منظووور موو  فعلينووا, احلضووارات وحوووار األداين حلوووار النبيلووة الصووياغات كوو  ورغووم
 ’الفووز ‘ موو  حالووة تصوويبنا أن جيووب وال, ’الياوديووة‘ موو  يتعاموو  كمووا ’اإلسووالم‘ موو  عاموو يت أن ’الفاتيكووان‘ موو 

. ’الصوليبية احلورو ‘ يوراةم عو  للمسولمن يعتذر وال أصاهبم الذي االضطااد ع  للياود الفاتيكان يعتذر حن
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 هوو هذا, أساسه م  للكنيسة الالهوي البناء يادم نبيا السالم عليه ومبحمد دينا ابإلسالم الكام  االعرتا  إن
 عو  ’الالهوت‘ نفص  إال علينا لك . واملسلمن اإلسالم ضد مفاوم غر احنيازا يبدو ما وراء ’الكام ‘ السبب
 أن للفاتيكوان أمكو  املصواح أرض وعلوي التواري  هوذا منطلو  م . واملصاح لتاري ا ع  أي, واالقتصاد السياسة

 سووالمال عليووه املسوويح دم موو  ’اليوووم‘ ياووود فوو أ, السووالم عليووه املسوويح زموو  ’الناصوورة‘ وياووود اليوووم ياووود بوون مييووز
 االسووتعمار بتوواري  والفاتيكووان الكنيسووة اتريوو  جتموو  الووي, املصوواح أرض علووي وموو  لكنووه.  بووذل وييقتووه وأصوودر

 فلسووطن يف للياووود التووارخيي احلوو  فأصووبح, التوواري  وياووود ’اليوووم‘ ياووود بوون يفصوو  مل, عشوور الثووام  القوورن منووذ
 وييقوة يلغوي أن ف موا, نفسوه مو  ابالتسوا  ’الفاتيكوان‘ نطالوب هو . هبوا مسلما قضية خاصة ’قدسال‘ ويف عامة
  حوو وال هلووم اترخييووا حوو  ال – املسوويح يقتلوووا مل الووذي  اليوووم ياووود أن يعلوو  أن وإمووا, املسوويح دم موو  الياووود ت ةووة

 .القدس يف وال فلسطن يف ال دينيا وال سياسيا
 ؟’اإلسالم م  اخلو ‘ جمرد م  أعم  أسبااب والعر  املسلمن ضد لالحنياز أن نفام أن اآلن ميك  ه 

 لكناوا, التوارخيي ارتباكه يف اإلسالمي العامل منشؤها ةحال ’اإلسالم م  لفز ا‘ أن ندرك أن األوان آن وه  
 لتمريور إيديولوييوة واملبالغوة ابلتاوي  فياا النف  خالل م  واإلعالمي السياسي الغر  ليصوغ م را أعط  حالة
 ويف. ممتوووازا موقعوووا الصوووايونية املسووويحية حتتووو  اجلديووود الووودي  هوووذا يف. والفاتيكوووان كنيسوووةال مبباركوووة ’العوملوووة‘ ديووو 

 .املدل  العامل طف  -االستيطاي االستعمار دولة الصايونية الدولة تصبح املوق  هذا م  القلب
 املوورأة واضوطااد العقو  ومطواردة ’احلودود’و ابتالعقوو  قووانون إسوالم ،العسوكرية األحكوام إسوالم يصولح هو  

 ؟األخطار تل  ملواياة -يلالتسا م  واخلو 


