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مشكلة �ألصولية

� Oية �هللا �لسيد ها�M �ملد�سي* �

عنها  tتلف  كمصطلح  �ألصولية   �@ توضيح  من  البد  �ملوضو¨  صلب   ^ للدخو� 

�ألصو� ��لقو�عد � Eملعاي� �لتعصب �ألعمى، بعيد9 عن  كمفهوi، فهي ^ �ملصطلح تع\ 

�ملتفق عليها بني �لبشر.

�ملنهج. � Dلعقيد��جلذ�،̂  Rاال� �لفكر � y= ¨لرجو��لكن �ألصولية كمفهوi تع\ 

�ألصالة. y= Dلعو�� gملع تسا�� ��هي ֲדذ

 ±��ستخر بثقافتها �ا�لة  �تتمسك  تر�ثها،  على  تعتمد  �حلركا�  بعض  كانت  �لئن 

�حلائط.. =ال @�  Yألصو� عر�� Eا تضر4 باملعايs@ D�حللو� ملشاكلها فال يع\ بالضر�

�لبعض @حيان& ²لط ما بني �ألصولية كمصطلح �بينها كمفهوi، فتطلق هذ¦ �ملفر�D للتنديد 

بتلك �حلركا�، ��ִדامها بالتطر� ��لتعصب ��لعنصرية. �على كل حا� فإ� من �لسذ�جة 

مبكا�: @� يطلق @حد ִדمة (�ألصولية) كمصطلح على كل من ®ا�� �لعو�y= D ثقافته، 

�لنا	 بالتنقيب عّما عند¦،  Hألصالة لد��لرغبة ^  �لكنو� من تر�ثه، ��ستثما ±��ستخر�

بد� �لبحث عّما عند �آلخرين.

�ملاليني من  iألمم، فاִדا��من �لسذ�جة @يضا =طال- ִדمة �ألصولية ��لتطر� على 

�ملؤمنني بالدين باألصولية، ألsم يلتزمو� بو�جباִדم �لدينية مثًال، �يؤ��� �لصالz Dاعة، 

�حلج كل عاi، �يرفضو� �لتنا�� عن حقوقهم �ما @شبه fلك، =�ّّ =طال-  y= يذهبو��

.-�* مفكر =سالمي، �لعر
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هذ¦ �لتهمة على @مة بأكملها يكشف عن عنصرية �لذين يطلقو� عليهم هذ¦ �لتهمة، �كأ� 

 ±fلنمو��إلحلا� �ليس �إلميا�، ��لذ�با� ^ � ،i��ملطلو4 من تلك �ألمة �مليوعة �ليس �اللتز

�لو�حد، �ليس �لقبو� بالتنّو¨. 

@عمى  �تعصب&  �تشد�9  تطرف&  ֲדا zاعة   iتقو @صولية  @صوليتني:   Âهنا  �=  £

للباطل.. �@خرH هي �D فعل لتلك �ألصولية ^ صوD مو�قف �@فعا�.

�لفعل بد�� =��نة @صولية �لفعل، ألsا �نتقائية  D�ّ�ملعقو� @� تد�� @صولية  Eمن غ�

�ملكاييل. فمن يضربك على خدÂ من غE سبب فإ� �D فعلك �لطبيعية � Eظاملة للمعاي

، �من 
(١)

ستكو� @� ترّ� �لصا¨ عليه مبثله {َ�َلُكْم ِفي �ْلِقَصاِ  َحَياDٌ َيْا ُ@�ِلْي �َألْلَبا4ِ}

يتوقع من �لنا	 @الَّ يصفعونه فال ³و� له @� يبا� بصفعهم، �ليس مقبوًال منه =��نتهم 

�لفعل) من ��� =��نة (�لفعل)  D��لفعل هذ¦ جتاهه. =f ال ميكن =��نة ( Dبر� �=f ما قامو

�ملنطقي @� نسمح بتطر� �لظاملني، £ Ýا�� @� مننع �ملظلومني من تطر�  Eته، فمن غ�f

مضا�.

�من هنا فال ميكن @� نضع �ملتطرفني من �جلانبني ^ مصا� ��حد، أل� �لبا�© ��ئم& 

@ظلم، �ظلمه هو �لسبب ��لعلة. فمثًال ال ³و� @بد9 @� يقبل �لعاm بتطر� �ملستوطنني 

��� @فعا� جتاههم ��عتباها  Hما @بد �f= آلخر��ليهو� ��عتبا¦ تدين&، £ =��نة �لطر� 

تطرف&.

�يانة  @تبا¨  @صولية  فض � معينة،  �يانة  @تبا¨  بأصولية  �لقبو�  =طالق&  ميكن  ال 

.Hخر@

يتجز@.  ال  �حلق � @بينا،   i@ fلك  شئنا  �ملشط،  كأسنا�  �لنا	 �  ،Dحد�� �لبشرية   �=

�ملوقف �لصحيح منها @� نكو� �ايدين ^  fاt��سة �ألصولية ��من £ فإ� علينا ^ �

�ملو�قف. fاt��لتقييم، �ملتزمني باحلق ^ 

�ملسلمني على سبيل �ملثا� ال ميكن @� يهينو� بأg شكل من �ألشكا� �لنÃ موسى  �=

ن  ُ- َبْيَن َ@َحٍد مِّ �بن عمر�� f= ،F ليس مسلم& من ال يؤمن باألنبياz pيع& {َال ُنَفرِّ

 ،C مد� Ãلن�، �لكن حينما يقدi بعض �ملتطرفني من �ليهو� على =هانة 
(٢)

ُسِلِه} ُّ

على  �ملسيحيني  من  �ملتطرفني  بعض   iيقد حينما   �@ �يصو�نه ^ صوD (خÅير).. 

كلمة (�مد   �@  ..pلنسا�� للرجا�  �لد�خلية  �ملالبس  =ال �هللا) على  =له  كلمة (ال  طباعة 

�لقياi بأية �D فعل  iملسلمني �عد�سو� �هللا) على �ألحذية، فال ³و� @� نتوقع سكو� 

� فعلو� fلك.f= لتطر���ملسلمني على هذ¦ �إلهانة، @� نتهمهم باألصولية � Hلد

�لفعل هذ¦ من ��� =��نة �لفعل نفسه �ي عني �لتطر�، كما @sا على  D��نة �= �=

كل حا� ال حتل مشكلة �ألصولية بأg شكل من �ألشكا�.

�لنا	 ^ fلك �لبلد حتت �الحتال� �لغر¿ �ملباشر  Áئر) فلقد عا�لنأخذ مثًال (�جلز
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@كثر من مليو� شهيد ^ حر4   ��للتخلص من �الحتال� قدمو �لزمن،  فترD طويلة من 

�لتحرير حµ مت �م �الستقال�، £ خّيبت جبهة �لتحرير �لوطنية �ما� �لنا	 فبد� @� 

 y=  Dلعو��� �الجتماعي � �لسياسي  هم �� للجماهE مبماسة  �الستقال�  تسمح حكومة 

@صالتهم �ل_ �منو� ֲדا ��ل_ عّبر عنها �لنشيد �لوط\ �ملعر��: >شعب �جلز�ئر مسلم 

�لعر�بة ينتمي< @ينا خطة مد�سة̂  عدD مر�حل إلبعا� �لشعب �جلز�ئرg عن @صوله  y=�

 ��@ �لديكتاتوية. �حينما جر�  �ثقافته �عن �يطه �عن قضايا¦، كما فرضت عليه 

�عية مند�بيهم، �فا� �إلسالميو� ^ تلك � D���نتخابا� بلدية نزيهة ��نتخب فيها �لنا	 بإ

�النتخابا�، @ينا كيف @� �لغر4 قاm� i يقعد، �هّو� من �لو�قعة متهم& �لنا	 باألصولية 

�لتطر� حµ قبل @� يستلم @حد من �ملرشحني منصبه ^ �لبلدية، مع �لعلم @� �لبلديا� �

¨ �=ناִדا �تنظيم �ملد� ��حلد�ئق �ما �ليس �ا �� سياسي، �=منا ��ها تنظيف �لشو

شابه fلك.

�جليش بالتدخل، �=لغاp نتائج �النتخابا�، £ حلت �لتنظيما�  iلغر4 قا��بتشجيع من 

 (4�حلبل على �لغا ���لسال¢، ��عتقل �عما�ها �جرH ما جرH. (�ما� Dإلسالمية بقو�

 .pألبريا��آل� معظمهم من �ملدنيني  µكثر من تسعني @لف قتيل ح@ dسقو y= لكf H�@�

�نة صر®ة �= نسمع   �@  ��� من  �إلسالمية  للحركا�  �لغر4  �نة �= عن  نسمع  �لنا  �ال 

ملماسة �لعسكر �لديكتاتوية، تلك �ملماسا� �ل_ @غرقت �لبال� ^ �اما� من �لدi ال 

.�Åت ��تز

�لبلد،  �ترH هل =� =��نة �D فعل �لنا	 ^ �جلز�ئر ميكن @� حتل @g مشكلة ^ هذ

@i @� هذ¦ �إل��نة تزيد �أل�ضا¨ سو9p �تعقيد9؟.

=ننا بالطبع ال ميكن @� نقبل بذبح �ملدنيني �ألبرياp من قبل من ينتمو� =yهذ¦ �حلركة 

يعة كا�، �لكننا @يض& ال ميكن @� نقبل بعمل f حتت @ية ��@i تلك، فالقتل �لعشو�ئي مد

�لعسكر ضد �حلركا� �إلسالمية ��ملتدينني بشكل عاf ^ iلك �لبلد.

�ملتطرفني �لدينية، �ليس حسب �حلقيقة  ��pنتما��@يض& فإ� تصنيف �لتطر� حسب 

�لكونفوشيوسي @� ��ندg مقبوًال ^ مو�جهة  �@ gليهو��vيث يكو� �لتطر� �ملسيحي @� 

�لتصنيف لن ®ل  ��ملسلمني، �يكو� تطر� �ملسلمني ^ �D فعلهم مرفوض&. فمثل هذ

مشكلة �لتطر� ��ألصولية بأg شكل من �ألشكا� @يض&، بل يزيدها تعقيد9.

�لفعل بالنسبة  D��لفعل لنستطيع معاجلة  lنعا �@ y= ننا��لعقل ��ملنطق يدعو �=

=ليه.

 �@ هو  فيه  شك  ال   gفالذ نقو�:  ما  على  كشاهد  جديد  من  �جلز�ئر   y= �نعو� 

 iكو� gهو �جو� منطق عسكر Âمية هنا�� `��p ما ®صل من @حد�لسبب �لرئيس �

�ملنطق ال ير�� @ية حلو�  �بر�ية غربية جتا¦ @g حركة =سالمية متنامية، �@صحا4 هذ
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�ملسلمة =ال �لقضاp عليهم ��ستئصا� شأفتهم، هذ¦ �لر�ية �ملتحكمة ^ عقلية  Eجلماه�مع 

�جلنر�ال� ^ �جلز�ئر هي �ل_ فتحت با4 �لعنف، ��لعنف �ملضا� ^ �لبال�، �من £ فإ� 

�حلركا� �إلسالمية، �=منا ^ �ضع حد  pلعسكر الستئصا� @بنا��حلل ال يكو� حتم& بتشجيع 

�النتخابا� �حلّرD كما هو �ملعمو�  p�لقمع �لعسكر �ذ¦ �حلركا�، �=تاحة �لفرصة للنا	 بإجر

@g @كثرية �لنا	. i�به ^ �لد�� �لدميقر�طية، ��حتر

عضوي&  �ملرتبط  �لعسكر   Hيغذ حيث  تركيا:  هو  للجز�ئر  �خر   ±fمنو هنالك   £

�إلسالمي �هو ال يتو¨ عن �ابته ^ @بسط �لقضايا، �يد�	  بالغر4 باخلو� من �لتيا

 Âهنا فالعسكر  ملبا�ئه،  �لتنكر  على  �لتركي  �ملسلم  �لشعب   إلجبا �إلنسا�،  حقو-  على 

�خلاصة �ل_ يديرها  	�®ا4 حµ مثل �حلجا4، �يصا� حق �لنا	 ^ �لتعليم ^ �ملد

�لنا	،  ���ألصولية �لعلمانية، حيث حتا4 عا� ¨��مللتزمو� من �ملسلمني، �هذ� من @بشع @نو

�لعسكر على حسا4  Âلغر4 يشجع سلو��تقاليدهم، �=مياsم �سلوكهم، �مع fلك فإ� 

 �Pـ @� ي Hألخر��لغر¿ ®ا�� بني ـ �لفينة � iإلعال��لشعب �لتركي �ملسلم، بل =�  D��=

�لعسكر �لتركي  ��p� للعاm =جرPإلسالميني، لكي ي�حدث& ما يصفه بالتطر� من قبل 

�لبعيدD كل �لبعد عن �حتر�i حقو- �إلنسا� �مبا�© �لدميقر�طية.

�من �ملستغر4 هنا =ننا ال نكا� نسمع، �لو =��نة ��حدD من قبل مسؤ�� ��حد، @� 

�لعسكر �لتركي، �=منا ^ �ملقابل تسمع ��ئم& �لتPير  ��p��لغر4 إلجر ^ Dحد�مؤسسة �

�لتشجيع �ما @شبه.�

 Dغال pعا��� ،Hألخر� ��£ هنالك @يض& �ألصولية ^ تصرفا� �لغر4 جتا¦ �حلضا

�أل�حد للتنمية، �من £ �لتنكر للثقافا�  ±fلنمو��لغربيني �حتكاهم للحقيقة، ��متالكهم 

�لطر-   µبش �لتدخل � بل  �آلخرين.   Hلد �لتنمية   ±fمنا فض � �لشعو4،  عند   Hألخر�

.mلعا��لطريقة �لغربية، ^ @g بقعة من بقا¨  إلفشا� @g جتربة خا± =طا

 pلضحايا من @بنا��لعل �لغربيو� @نفسهم ال يشعر�� ببشاعة @صوليتهم هذ¦، �لكن 

�ִדم �ثقافاִדم، هم �لذين يعانو� �ملخالفة حلضا ��p��لذين تطا�م �إلجر ،Hألخر��لشعو4 

 gلذ��أل�حد  ±fلنمو��لغر¿ هو  ±fلنمو�من نتائج �عتقا� �لغر4 بأنه ®تقر �حلقيقة، �بأ� 

�لسE على منهجه. Hألخر�³ب على �لشعو4 

�لتايخ)  (sاية   ��عنو حتت   Dتا ها Pي� �ألصولية  �ذ¦  يفلسف  من   Üيأ  £

 �آلخرين خا± =طا Hلد ��حيث �لتنكر ألg �جو� لألمم ��لشعو4 ��لثقافا� ��حلضا

�لغربية  �لثقافة � كإطا سياسي،  �لدميقر�طية   =طا  ±�خا  ،gقتصا��  iكنظا �لر@�الية 

�جتماعي، ليس ^ �حلاضر فحسب بل ^ �ملستقبل @يض&!. كإطا

�لعاm �على  �لغر4 قد�D @هل   �@ ��) على خلفية �حلضا ¨�@� حتت عنو�� (صر

�آلخرين تقليد¦ بعينني مغمضتني ^ كل صغDE �كبDE فحسب، �له �لوالية �ملطلقة على 
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�Â، �سحق تطلعا� �لشعو4 f �@ لبلد� ��لبشرية zعاv ،pيث =� له �حلق ^ �لتدخل ^ هذ

حتت تPير�� =يدلوجية حين&، ��قتصا�ية حين& �خر.

�لغر4، ³د  ^ D�ألخبا @� يطالع �جلر�ئد ��ملجال� �لصا� ��=� كل من يتابع نشر

�آلخرين �معتقد�ִדم، �كيف @sم ®قر�� كل  ��بوضو¢ كيف @� �لغربيني يسفهو� عا�

من ليس غربي& @� ال يعيش على طريقتهم.

�لغربية ^ شؤ�� �ألمم �ألخرH عا�D ما تسمى  �لتدخال�  �من هنا فإننا جند @� 

�لعصرنة ��لتعمE، باعتبا @� غEهم متوحشو� vاجة =y من يعلمهم � iلتقد� pبأ�ا

.Dحليا�@صو� 

�ألصوليا�) �منشأ بر��  i@) لغر4 هي ^ حقيقتها�� كنا منصفني فإ� @صولية f=�

كل �ألصوليا� ^ |تلف مناطق �لعاf ،mلك @� عمل �لغر4 على سحق ��وية �لشخصية 

�لتز�ما�  �تسفيه   ،Hألخر� �لعقائد   Eلشعو4، �حتق�  ��على حضا  pلقضا�� لآلخرين، 

�ألمم �خلاضعة له، مثل هذ¦ �ملماسا� البد @� تكو� �ا (�D فعل)  Hلدينية لد��لنا	 

�لفعل هذ¦ تPيرها ��لطبيعي ��ملنطقي، أل� �لنا	  Dال شك @� لر�� ،Hألخر��لشعو4  Hلد

�ִדم، �ال عن �ياناִדم على كل حا� لن يتنا�لو� عن هوياִדم �لشخصية، �ال عن حضا

مبجر� @� غEهم ال يرتا¢ =ليها.

 ،Òلد���@يضا جند منوfج& ألصولية �لغرR ^ 4ا� �القتصا� لدH صند�- �لنقد 

 (Áكا� قر�) ل_ متثل��لبنك �لد�Ò �كل �ملنظما� �لد�لية �ألخرH، هذ¦ �ملنظما� �

�لغربية  �ملا� لفرY قو�نني �لسو-  y= 4لشعو��لعاملي حيث تستغل حاجة   Hملستو�على 

عليهم، حتت طائلة �لتهديد بالتجويع ��ملقاطعة ��حلصا، �حسب تعبE @حد �ملؤلفني فإ� 

�لغربية، تو��sا  Dلسيا���ل_ نركبها zيع& فقد�، بعد áسة قر�� من  Yسفينة �أل

� ما �ستمر� ^ هذ¦ �الجتا¦.f= -بالغر Dهي مهد��

�كنموf± على هذ¦ �ألصولية نذكر �جلز�ئر @يض& �ل_ تغر- ^ �يو� تتجا�� (áسة 

�عشرين بليو� ��ال) �ال ميكن �ستعما� مد�خيل نفط �جلز�ئر �غا�ها ^ جتهيز �لبال� 

 gلذ� �لوقت  �لديو�، ^  لفو�ئد  كتسديد  تدفع  �ملد�خيل  �ألساسية، أل� هذ¦  من حاجاִדا 

@ما �جليل �جلديد  �لـ ٣٠٪،  �ملتوسط  �لبلد من �جليل   ��لعمل ^ هذ �لعاطلو� عن  يتجا�� 

�لشبا4̂  سن �لعشرين فليس �م @مل̂  �ملستقبل =طالق&، =f ال توجد =مكانية لتشغيلهم، �

�لد�� �لغنية كفو�ئد للديو�. y= �لبال� ُتصّد ��بينما مو

�لغربيو� بالطبع مشغولو� عن fلك بقضية �لعاطلني عن �لعمل ^ بال�هم، �نسبتهم �

 ،Dالقتصا�ية جيد�ال تتجا�� ١٠٪ من �ليد �لعاملة لديهم̂  �لوقت �لذg تكو� فيه @�ضاعهم 

�¦ كلها تنحد =ليهم، �مع ��لثالث �fهبه �مو mلعا��ملصانع تشتغل بشكل طبيعي، �نفط �

fلك فإ� ضجيج �لعاطلني عن �لعمل عندهم ميأل �لدنيا �يشغل �لنا	، بل �هم ®مّلو� 
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�لشعو4 �ألخرH مسؤ�لية fلك، �جند @sم بني فترD �@خرH يسنو� قو�نني جديدD للحد 

من �لعمالة �ألجنبية بل �طر� �لعّما� �ألجانب، �لذين هم عا�D ما يكونو� ضحايا �حتال� 

�لثالث �باخلصو  ^  mلعا��لثالث. لكن �لغر4 ��ئم& مشغو� عن مشاكل  mلغر4 للعا�

 gلذ��لبلد  ���لة مثل �جلز�ئر �ل_ �حتلها �لغر4 لفترD طويلة �سحق شعبها، �vfهم، هذ

�حلقبة �ل_ كانت �جلز�ئر تطعم  y= حلقيقي� gالقتصا��يعو� فيه سبب �لبطالة ��لتخلف 

�لفرنسية بالرجا�، �بعد fلك سقتهم بالنفط ����ִדم بالغا�. D�لثو Áفيها جيو

@ية حكومة هنا �هناÂ تطلب منه   y= 9�لغر4 ميد يد¦ فو  Hليس عجيب& @� تر@

=ليها  حتتا±  �ل_  باملصانع   �@ �عية، �لز باآلال�  �لبال�  هذ¦  ميد  @حد  ال  بينما  �لسال¢، 

للحصو� على لقمة �لعيش؟

�لدبابا�  �@ ±�Eمل� ���جلز�ئريني m يكونو� ^ يوi من �ألياv iاجة =y طائر �=

�ئما vاجة =y �ال� للتنقيب عن ميا¦ � ��لثقيلة، للدفا¨ عن حد�� بال�هم، لكنهم كانو

 �آلبا =y حفر  �لكنها vاجة  �جلز�ئر   ^ Y�أل �فرD حتت � �لشفة  ميا¦  �لشر4، أل� 

�لغر¿ m يبد �الهتماi =ال بطلبا� �ألسلحة للتصدير، ��لنفط ��لغا�  mلعا��التو��ية، لكن 

�قتصا�ية جهنمية تضر بالشعو4 من كل �جلها�، فالنفط  D�� من �جلز�ئر، ^ ��Eلالست

�نتفاضة  لقمع  =ال  �جلز�ئر  =ليه  �لذg ال حتتا±  �لسال¢  بثمنه   gليشتر �لغر4   y=  يصد

.Eجلماه�

 Eخط @ّما ^ Rا� �لثقافة فلم جند @حد9 يهتم ֲדا للجز�ئريني، مما @�y= H تدهو

�جلانب، ففي عهد عبد �لقا� كانت �جلز�ئر متلك ٦٥٪ من مثقفي �للغة �لعربية، @ّما  �^ هذ

 Hلفرنسية فلم يستفد منها سو��للغة  µألميني، �ح�حني حتريرها فقد ضمت ٦٥٪ من 

�لبشرية، �متتلك  ��٩٪ من سكا� �جلز�ئر، �نتيجة fلك فإ� �لد�لة �جلز�ئرية �ملليئة باملو

ضها- @� تكو� @ � ُعِمل على تشجيع كفاpִדا ��ستثماf=- اsل_ من شأ��ضي شاسعة �@

 ±�لغذ�p، ال تز�� تستو� كل حاجاִדا من �خلا ^ Ü��لذ pالكتفا��عة �منوfج& ^ Rا� �لز

 ���لسيا =ليها   ��كانو� يصد كيما�ية،   Dفا� �@�د�كانت vاجة =y جر ألsا حينما 

�لقمع. Dجهز@� ،±�Eمل� ���لفخمة، ��لعطو، �طائر

�جلز�ئر على مدH عدD قر�� @نو�ع& من �الستغال� �لغر¿ ��لشرقي،  �Pخت�لقد 

�لسوفي_  ±fلنمو��@نو�ع& من �الÝطاd: فمن @�الية �لغر4 �تقليد �ملحتلني، =y تقليد 

�إلجباg القتصا�   iالنضما� �ملؤممة ^ عهد (بو مدين)، £  �لثقيلة  �لصناعا�  إلقامة 

 Üلوضع تأ� ��لشركا� �ل_ تدين �جلز�ئر، ^ هذ� Òلد���لسو- بو�سطة صند�- �لنقد 

sضة �حلركة �إلسالمية للتعبE عن فض �لنماf± هذ¦، �فض �لفسا�، ��لتبعية، ��ألمية 

�ملنّضم، لكن تطلعا� �لنا	 هذ¦ �ل_ ظهر� ^ صوD تأييد �حلركا� �إلسالمية  i��إلجر�

يعة �ابة �ألصولية.f لقمع حتت��لغر¿ يؤيد  mلعا�� ،يتم قمعها باحلديد ��لنا
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مشكلة �ألصولية
�لثالث هي فض إلصولية �لغر4 �ل_ سبقتها، �لصنمية �لسو-  mلعا�=� @صولية 

�ملا�، �ملحابة �لفسا� �ألخالقي، �لكن ال @حد يتحد` عا�D عن �لعو�مل ��ألسبا4، �=منا �

.mلعا� �� بذلك قمع تطلعا� �لشعو4 ^ هذ�Pلفعل، لي� ���يتحدثو� ��ئما عن 

�لقمع   	�متا  ،g���ستبد  iنظا  y= تستند   Âهنا �حكومة  هنا  حكومة  من  �كم 

�إلها4، �تغر- �لبال� ^ �لفسا� �ألخالقي ��لسياسي، �مع fلك ال يتحد` عنها @حد �ال �

�لغر¿ لكى تغّير من سياساִדا، ��لسبب @sا  mلعا�تدينها منظمة، بل �ال ينصحها @حد ^ 

حليفة للغر4.

 gقوقهم، ³رv حلكوما� مطالبني� تلك  يتظاهر�� ضد  �لنا	   �@ �حينما جند 

�لغر4 تلك �ألعما� vجة �ابة �ألصولية @�  Pي� ،pألبريا�قمع تلك �لتظاهر�� �يقتل 

.Hجة @خرv

�للغة نفسها �ل_ تستخدمها  iستخد��لو @� �لبعض ^ ظل حكوما� �الستبد�� هذ¦ 

�لعنف ضدها، فإ� �لغر4 كله يصطف ضد¦ �يتهمه باإلها4 ��لتطر�،  i��حلكومة فاستخد

 �fينه @يض&، فإ� ���ألفظع من fلك جتا�� �لذg يرتكب �لعنف، لكي يشمل �لشعب كله، �يد�

كا� من يقوi بأعما� �لعنف من �ملسلمني ـ حµ �=� كا� منسلخ& عن �إلسالi ـ فإsم ^ 

�لغر4 يتهمو� �إلسالi �بال خجل ��ملسلمني zيع& بال تر��.

لقد @خطأ �لغر4 �ال يز�� عندما تعامل مع �ألصولية باعتباها مشكلة @منية، �بذلك 

 p��لقمع ��إلها4 �ملنظم ^ مو�جهة �حلركا� �إلسالمية، مستبعدg@ 9 حل �خر، سو بّر

�حلقو-   i��حتر �ألقل  @� على  �حلريا�،  �لدميقر�طية �=طال-  باعتما�  @كا� حالًّ سياسي& 

 مع تلك �حلركا�.��أل�لية لإلنسا�، @� Rر� �حلو

�لتعامل مع �حلركا�  �إلسالمي، على  mلعا�  ^ Dملستبد��لغر4 يشجع �حلكوما�   �=

�إلسالمية من خال� فوهة �لبندقية، �ليس من خال� صنا�يق �القتر�¨، �قد ثبت @� �حلل 

�ألم\ قد يؤ�y= g كسر شوكة �حلركا� �إلسالمية �ملعاضة، لبعض �لوقت، �لكنه حتم& 

كل  على   Dموجو� تبقى  تغذيها  �ل_  �ألضية  �=sائها، أل�  عليها   pلقضا�  y=  gيؤ� لن 

حا�.

فالظر�� �ملوضوعية �ل_ يعا� منها �لنا	، مثل �لفقر ��حلرما� �لسياسي �تعثر 

�لتنمية ��لبطالة �مشاكل �لشبا4 ��لنساp �ما شابه fلك، لن حتل بضر4 �حلركا� �إلسالمية 

بل يزيد من تفاقمها. 

�إلسالمي �ا جذ� �@بعا� متعد�D، ال تتصل باجلانب �ألم\ فقط،  mلعا��ملشكلة̂   �=

�ال ميكن حصرها ^ هذ¦ �لز��ية، �مما الشك فيه هو @� �حلركا� �ل_ يسميها �لغربيو� 

�ستغلظ ��ستوH على سوقه. ��ذ¦ �حلركا�  ¨باألصولية m ت�Å من �لسماp، بل هي �

قو�عدها �الجتماعية، �مشر�عيتها �لو�قعية، �من �لسفه �لتعامل معها �كأsا Rر� مشكلة 
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�لسياسية، بدًال عن �حتساֲדا  Dحليا�@منية. �من �حلكمة �بعد �لنظر =�ما± هذ¦ �حلركا� ^ 

�ملحجوبة عن �لشرعية، أل� ^ هذ¦ �خلطوD حتريض& �ا على كو4 مر�كب  Dلقو�ضمن 

�لعنف، �ألمر �لذg يتظاهر �لغر4 كما �حلكوما� �ملحلية بأsا ضد¦.

سياسي  توظيف  لعملية  خضعت  كمصطلح  �ألصولية   �@  ^ تكمن  هنا  �ملشكلة   �=

 ���=عالمي خا  من قبل �لغر4، �كانت �ملصلحة مشتركة ^ fلك بني حكوما� �الستبد

�ملصطلح  ��لعاm. �صدَّ- �لغربيو� =عالمهم �لذg يطر¢ هذ ^ HPك Dلغر4 كقو��ملحلية، �

 ���كمسلَّمة البد من �لقبو� ֲדا، ��لتعامل معها كما طرحت =عالمي& حيث =� �ألصولية تتد

@كثر  �يعقدها  للمشكلة،  �خر  بعد9  �لو�قع يضيف  �لطر¢ ^   �كر�يف لإلها4، �مثل هذ

عندما يتم بط �ألصولية مبجموعة مشاكل عاملية مثل �لعنف، ��لتطر�، �هي @مو نبعت 

�لثالث �ال باملسلمني. mا ال بالعا� dتبا��لغر4، �ال  ^

�D فعل  g@ ر� عنف، بينما ينسبR ملسلمني� Eلعنف من غ� Pلغر4 يعت� �ّ= £

 به قمع �ملاليني من Pنفسه، لي iإلسالمية كلها �يربطها باإلسال�من قبل �ملسلمني لألمة 

 iألعال��لتعميم ^ �سائل  gملسلمني £ ³ر��لنا	، �@حيان& يتم توجيه �ִדاi ظاm لبعض 

 �لعنف، �عندما ينكشف خال� fلك فال @حد يعتذ ملليا gيسا� iإلسال��لنا	 بأ�  iإليها

 ¦Eمت تفج gلذ�، كما حد` fلك ^ حا�ثة تفجE مركز @�كالهاما Pبال م �مسلم @�ينو

من قبل عناصر @مريكية �مليشيا� �لية.

�ملسلمني خللق صوD مشوهة عن  y= ألصولية =منا ينسب��من هنا فإ� مصطلح 

 iعة لتخويف من يلتز��حلركا� �إلسالمية �@هد�فها �لنبيلة، �يستخدi @يض& كفز� iإلسال�

�ألمة �إلسالمية بدينه �مبدئه �مصا� @مته، حتت طائلة �الִדاi باإلها4 ��لعنف  pمن @بنا

�ما @شبه.

فيلم  مثًال  �منها  �لغر4،  ينتجها  �ل_   iألفال�  ^  ±fلنما� من   Eلكث� لذلك  �جند 

 p��لذg ميثل نظرD مسبقة من �لغر4 جتا¦ �ملسلمني باعتباهم ��ئم& هم � (�حلصا)

مكتب  من  (@بطا�)  ثالثة  تعا��  حو�   تد� �لفيلم  �قصة   ،mلعا�  ^ �إلها4  عمليا� 

�ملركزية C I A للقضاp على خلية  ���جليش ��كالة �الستخبا� ،F B I Ò��لتحقيقا� �لفيد

سرية من �إلهابيني، �لذين يعتزمو� تفجE مدينة نيويوÂ بأسلحة نو�ية حضاية.

�كالعا�D فإ� هذ¦ �خللية تتشكل من =هابيني مسلمني عر4 يتلو� �لقر��، �يصلو�، 

�ملسلمني � iإلسال��لغربيني عقلية بط   Hيرّكز لد gلذ� �ألمر  ،(Pهللا @ك��يصرخو� (

�لعنصرية  �لتفرقة  تPير   y= �يدفع   ،�لدما� بالقتل  �لتوحيد  كلمة  بط � باإلها4، 

جتاههم.

فاملسلمو�  فيه،  شك  ال  @مر   ��هذ �لباطل،  �لعنف � �لتطر�  يقبل  ال   iإلسال�  �@

 >iإلسال�يضعو� ��ئم& قو� سو�م �لكرمي نصب @عينهم: >ال =فر�d �ال تفريط.. ^ 
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مشكلة �ألصولية
لكن طلب �لعد�لة ��جب vسب كافة �لديانا� �لدH كل �لشعو4. فال ³و� بط كل حركة 

تطالب بالعد�لة باإلها4 ��لعنف.

�حلقيقة فإ� �إلسالi �ين �ح يقوi على �ملنطق، ��لدعوy= D سبيل �هللا باحلكمة  ^�

�ملوعظة �حلسنة، �لكن فيما يرتبط vقو- �لنا	 فال ميكن @� تطالب من يتعرY للظلم �

 iالִדا��لوضع �ال يثو حلقوقه، حتت طائلة  ��الستبد�� بأ� يستمر ^ تقبل هذ� ���لعد��

بالتطر� ��ألصولية.

�لفعل من  D��لإلنصا� فإ� عصبيا� �لغر4 غالب& ما كانت من @جل �لباطل، بينما 

قبل �ملسلمني كانت من @جل �حلق. فاألصولية �إلسالمية حسب �صف �لغر4 �ا ليست 

�القتصا�ية � �لسياسية  لفرY سيطرته  �لغر4  قبل  من   iملستخد� للعنف  فعل   �  Hسو

�الجتماعية على �ملسلمني، �لعل من �ألمثلة على fلك هو �لدفا¨ �ملستميت من قبل �لغربيني �

�لكتا4 =منا مت تأليفه  �عن (سلما� شدg) مؤلف كتا4 (�آليا� �لشيطانية). فأساسا هذ

�ل_ طبعته ٨٠٠ @لف ��ال ملؤلفه، قبل  ��هللا �لعظاi، �قد �فعت �لد pنبيا@� iإلسال�إلهانة 

�Â. فهو كا� فعًال عد��ني& ضد ما يؤمن به @كثر من f لكتابه yأل��@� يقوi بكتابة �لكلما� 

 p��لفعل -�ل_ لنا حتفظاتنا عليها- شن �لغر4 �لة شعو D�مليا مسلم، £ حينما حدثت 

�لكتا4، @� @��نو� مؤلفه ��صفو� fلك باإلها4 ��ألصولية. �ضد �لذين @��نو� هذ

�حلقيقة m يكن هنالك @g خطا4 @�اÒ غر¿ ميكن @� يتجاسر على �ملسلمني  ^�

�مقدساִדم كما جتاسر سلما� شدg على �ملسلمني �مقدساִדم، �ما كا� ملؤ�مرD ُيقصد 

 ،Hf@ من  �لشيطانية  �آليا�  ֲדم  @حلقت  ما  باملسلمني  ُتحلق   �@ �ִדم �مقد �ملسلمو�  ֲדا 

�ملع البد  ��لفعل. �لكي نفهم هذ D��ال ��لت تفعل، سو�p من حيث �لفعل @� من حيث 

 NEW) Dأل�يا� ^ جريد��� نتذكر ما كتبه (R.WGOHNAON) حتت عنو�� حر�4 

 µح ،D��لبا �حلر4  �نكشفت � �لشيوعية  تقوضت   �@ >ما  قا�:  حيث   (STATEMENT
�حلديدg صر�ع& مفPك&.. @�كنا @�  �حلر ��لستا mلعا�كنا ^ @�با كم كا� �لفر- بني �@

 mلعا�تلك �حلد�� m تكن يوم& ما حقيقية، �=منا �حلد�� �حلقيقية هي بني �لغر4 �ملسيحي �

.>iإلسال��لغر4 @ع\  p��

�� مرD =� كا� ال يز�� يؤمن f سأ� gلذ� gشد�لعله لذلك كا� �لدفا¨ عن سلما� 

.>Dث& عن عقيدv ين؟ فأجا4: >ما ندمت على جهد @ضعته =ال على جهد @ضعته� gبأ

�مع @� �ألكثرية من �ملسلمني m يدخلو� ^ مو�جهة، ال ^ �لكالi �ال ^ �لعمل، مع 

� ®تفى ��ئم& بأمثا� fهو: ملا iملسلمو� بشكل عا��ملؤلف @� مع �لناشر فإ� �لذg يتساpله 

�إلسالi، بينما جند @� من يتحد` عن قضية من  y= لذين ُيسيئو��سلما� شدg من 

@مر من  @� يشكك ^  باليهو�  ترتبط  تا²ية  يناقش ^ قضايا   �@ �ملسيحية  �لقضايا ^ 

.D���ألمو، حµ لو m يكن مرتبط& باملسيحية ��ليهو�ية كأ�يا�، فإنه ®ا4 بال هو
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ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� يكفر �لدكتو (جو± كgE) @سقف (ليد�)̂  �قتها، �ئيس �لكنيسة �إلجنليزية fملا

 Hملسيح ليست سو�حالي&. حينما �عم ^ بيع i١٩٩٦ =با� قد�	 عيد �لفصح بأ� قيامة 

مز @كثر منها قيامة �ملسيح بالفعل، فقامت �لدنيا �m تقعد حµ تا4 �@نا4 ��ستغفر من 

�لفاتيكا�).)

� @�قف عرY مسرحية (�لتوبة) عاi i١٩٨٣ بعد �لليلة �أل�y بتهمة �لتجديف fملا�

�D؟.vق �لتو

 �� جند مثال =ّ� (غا��g) حينما يشكك ^ قضية تا²ية �هي: عد� �لذين قتلوfملا�

من �ليهو� على يد �لنا�يني̂  �حلر4 �لعاملية �لثانية فهو ®اكم، �يد��، �تفرY عليه �لغر�مة 

بينما �لقضية ال ترتبط ال بالديانة �ليهو�ية �ال باليهو� �ملعاصرين �ال حµ بإسر�ئيل.. �=منا 

�ملسألة كلها هي Rر� �لتسا�� عن عد� من قتلو� =با� �حلر4 �لعاملية �لثانية.

 g@لر�  ^ �|الفته  �لتحضر،  على  �ليًال   gشد سلما�  عن  �لدفا¨   Pُيعت  �fملا  £

�لكالi �ليًال على �إلها4 ��لتطر� ��ألصولية؟ بالرغم من @� �لرجل هو �لذg بد@  �@

�لتجديف vق �إلسالi. �ليس �ملسلمو�.

�ملفكرين ^ �لغر4 جاp لكي يقو�: >=� ^  Eملفكرين @� غ�� m جند @حد9 من fملا�

جًال مثل  �@ �لعكس �جدنا كيف  بل  �ملسلمني<  ملقدسا�  بالفعل  =هانة  �لشيطانية  �آليا� 

�لرئيس �لفرنسي �ألسبق (ميتر��) يعلن ^ عاi ١٩٨٩: >@� حرما� سلما� شدg من 

حريته (@g حريته ^ �إلساDp لإلسالi) مبثابة �عتد�p على مبا�© �جلمهوية �ملستقاD من 

�لفرنسية نفسها<. D�لثو

�قتصا�ي&  �=y جانب �لدفا¨ عن سلما� شدg، قامو� vركة =هابية �هو �حلصا

�سياسي& �=عالمي& على �ملسلمني ^ كل مكا�، �تشكلت ^ �ملقابل جلا� عاملية للدفا¨ عنه، 

�لغر4  ^ iلقو��ßرd ^ تلك �للجا� �ل_ �فتتحت �ا فر�¨ ^ كل قرية �مدينة، علّية �

من ��� @� يكو� هنالك Rا� ألحد ^ @� يقّيم كتابه، �@� ير� عليه بل @صبح �لرجل 

�عت�P¦ مع �حلرية �مع �حلضاD، �من كا�  gشدميز�ن& للحضاD. فمن كا� مع سلما� 

هابي& @صولي& البد من قلعه �قمعه.= ¦�Pعت�|الف& له 

�لفعل �لطبيعية عليها،  ��تلك كانت بعض �لنماf± لألصوليا� �لغربية �ملعاصرD �لرّ�

�لفعل. �مثل  ��� 4�جلذ� �=منا هو فقط ®ا lلغر4 ال يريد @� يعا��ل_ يبد� @� �

fلك لن ينفع بال تر�يد.

��و�مش:
�لبقرD، �ية ٩٧١. D(١) سو

�لبقرD، �ية ٥٨٢. D(٢) سو


