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 الملّخص 

ئ�ي، أو العودة إ��  
ّ
، الذي  الّسنة العظيمة�� هذا املقال املقتطف من كتاب أوليفيي �اري: "اإلسالم الال

  ا بموج��  تّم   ةمهمّ   أرسوا سّنةد ال�اتب أن �ستدّل ع�� أن علماء الكالم املسلم�ن قد  ا، أر 1993صدر سنة  

ي�ن م��م والشيعة هم الذين  
ّ
، بداية من وضعوافصل السيا��ّي عن الّدي�ي، وأّن املت�لم�ن املعاصر�ن الّسن

الصّ 19ق يقطع  إصالحا  تجاه  ،  يدفع  كب��ا  انحرافا  أر��ى  الذي  وهو  واملنفتح،  املرن  الطو�ل  بالتقليد  لة 

 التطّرف. 

 

Abstract: 

 

In this article, fromhis book "Laique Islam, or The Return to the Great Tradition," 

publishedin 1993, Olivier Carré wanted to provethat  Muslim  theologians have forged a Great 

Tradition that  separates  politics  from  religious  and that  itis  contemporary  Sunni and Shia 

theologians who have created - from the 19th century - a reformism  that breaks with the long 

flexible and open Tradition and which  installs a great deviance pushing towards extrimism  

installs a great deviance pushing towards extrimism . 
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 مقدمة: 

ترجمة    املقال  العلما�يهذا  "اإلسالم  كتاب  من  الثا�ي  الصفحة  ،  للفصل  الصفحة    29من  أو .  38إ�� 

نة العظيمة" من الصفحة     Olivier Carréلل�اتب الفر���ّي أولفيي �اري  .  38إ�� الصفحة    29العودة إ�� السُّ

والبحوث   و�احث �� مركز الدراسات، وهو فر���ّي مختّص �� اإلسالم والسياسة واالجتماع �� العالم العر�ي

فاتھ:.  ا�جديدة و�� مركز البحوث الدولّية  ن السور�و عمل مدّرسا �� جامعة  .  الدولّية
ّ
"اإلسالم والدولة    من مؤل

  Armand Colinوقد صدر الكتاب عن دار أرمند �والن  .  )1983) و"اإلخوان املسلمون"(1982�� عالم اليوم" (

 .  1993سنة 

لإلسالم   ا�حا�ّ�  الوضع  السيا��ي يبدو  ل�جوهر  يا 
ّ

دينا،  مغذ باعتبارها  اإلسالم  لثيوقراطّية  ، و�ذن 

ي��ّ 
ّ

ق األمر إال �سّنة قص��ة وحديثة حّ�ى نتحّدث هكذا  ،  �� الواقع،  لكن.  و�ا�خصوص اإلسالم الش
ّ
ال يتعل

 .  عن "سّنة منحرفة"

تنافر مع الّسّنة اإلسالمّية الكب��ة    و�� منحرفة ألّ��ا ��،  إّ��ا سّنة ألّن جهازا إسالمّيا دولّيا يفرضها و�حم��ا

 .  وهوما سنبّينھ �� الفصل ا�خامس، �� السياسة

و�التأكيد: فال يوجد إ�ل��وس �� اإلسالم بمع�ى .  ثّمة تضامن دو�ّ� ب�ن ما يمكن أن �سميھ جهاز اإلسالم

جتماعّية املعت��ة ال�ي تمارسها  مثلما هو األمر �� املسيحّية مع الّرقابة اال ،  ال��اتبّية ال�ي تملك سلطات مقّدسة

 .  غر�ا الكنيسة خاّصة من خالل سّر التو�ة

ي�ّون �� العالم اإلسالمّي شبكة    وهو،  متخّصص �� مهام العبادة والعقيدة  بالّتأكيد هناك طاقم،  ولكن

، ألضرحةا  ومن أئمة عدد ال محدود من املساجد أو  ومن فقهاء القانون اإلسالمي.  من علماء �� ا�جال الدي�ي

املسلم�ن بمسائل  منشغل�ن  وقضاة  ا�جمعة  والفقهّية  .  وأئّمة  والثقافية  العملّية  املشا�ل  �ّل  وتناقش 

�� اجتماعات دولّية اقم 
ّ
الط ال�ي تطرح ع�� هذا  والفقهاء،  والسياسّية  للعلماء  ندوات  ،  و�� مؤتمرات  و�� 

بمثابة مركز ثقا�ّ� قديم  ،  اإلسالمّية بالقاهرة مثالو�عت�� جامعة األزهر  .  لرؤساء الّدول اإلسالمّية أو لوزرا��م

ا�جاالت �ّل   �� اإلسالمي  العشر�ن.  للفكر  القرن  بدء  إسالمّية ،  ومنذ  مؤتمرات  أو    عقدت  الهند   �� إّما 

ة لسنة   (مؤتمرمستوحاة من املشرق العر�ّي  ، باكستان
ّ

 )1931والقدس لسنة ، 1926مك

ذا تأث�� باكستا�ّي وأندوني��ّي ،  1949اإلسالمي الذي تأّسس �� كرا���ي سنة  و�بقى املؤتمر الدائم للعالم  

السعودّية.  أيضا للعر�ّية  الّصاعد  املا�ّ�  الوزن  ة  ،  لكّن 
ّ

بمك املقّدسة  ا�حّج  أماكن  حماية   �� بدورها  مق��نا 

مة دول املؤتمر اإلسال ، يمنحان هذا البلد أهمّية م��ايدة، واملدينة
ّ
  1970مي سنة خصوصا منذ تأسيس منظ

مة غ�� ح�ومّية تأّسست سنة    (و��و�التوازي مع رابطة الدول اإلسالمّية  ،  ال�ي يقع مقّرها �� جّدة
ّ
)  1962منظ

فثّمة مساجد فخمة  . ذات شبكة بنكّية إسالمّية ع�� العالم،  1975ومنذ ، ذات األهداف الثقافّية والّدعوّ�ة

ل العالم وخصوصا إفر�قيا،  غالبا ع�� نفقة الّسعودي�نمشّيدة  ،  ومراكز جامعّية جديدة مجّهزة جّيدا
ّ
، تتخل

 .  منذ بضع سنوات

 .  أّن القطب�ن الّسعودّي والباكستا�ّي يت�امالن أك�� مما يتنافسان و�بدو
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ولكّ��ا مدعومة منھ بطر�قة مباشرة نوعا ما  ،  و�شأت حر�ات إسالمّية رادي�الّية ممّ��ة عن هذا ا�جهاز 

وقد أصبحت حر�ات إسالمّية رادي�الّية إّما م��افتة وعنيفة و�ّما �� ش�ل مجموعات  ،  07الـ  منذ السنوات  

 .  �� أحزاب سياسّية -حيث �سمح القانون بذلك-تت�ّون ضغط 

UNION -L’EX( ومن أندونيسيا إ�� املغرب مرورا من أفغا�ستان واالتحاد السوفيا�ي السابق املسلم 

SOVIÉTIQUE MUSULMANE  (  و�وغسالفيا قديما وسور�ا ومصر وتركيا و�فر�قيا الّ�حراوّ�ة واملغرب

 .  �ش��ك هذه ا�جموعات تقر�با �� نفس األف�ار ونفس ممارسات النشطاء ف��ا

و�� الواقع "األصولّية"  ،  ا�حركة اإلصالحّية"“بـ  فإّن للموقف اإلسالمّي العام أصال داخل ما �س�ى  ،  وحالّيا

و�ّن هذا الّنوع من الّسنة ال�ي تد�� نيو�سالم قد أصبحت  .  أك�� من التجديد واإلصالحوالعودة إ�� ا�جذور  

 .  اليوم مقبولة عند �عض املتطّرف�ن سواء من اإلسالمّي�ن أومن العلمانّي�ن

حّل وسط وليس طفرة    وهذا الّتكّيف هو.  فإّن الّتكّيف اإلسالمّي مع العالم املعاصر موجود،  ومع ذلك

يجب ببساطة تبّ�ي علوم الغرب وتكنولوجياتھ دون مما�عة  ،  وحسب هذه الّسّنة ا�حالّية.  تحّوال ثقافيا  أو

ر ظاهر
ّ

تأخ (التشريعات) االجتماعّية،  ودون  التطبيقات  ال�لّية ع�� املعتقدات وع��  ،  ولكن مع ا�حافظة 

الّدغمائّي  اإليمان والتفك��  ھ ال يخ��ق 
ّ
أن العلم طاملا  �غّ��  ونتقبّ ،  فنقبل  ھ ال 

ّ
أن التكنولو�ّ� طاملا  التقّدم  ل 

التوحيدّية األخرى .  العقلّيات والب�ى االجتماعّية واألسرّ�ة الديانات  ��  ،  وع�� خالف  إّن اإلسالم  ھ يقال 
ّ
فإن

العقل والعلم النّص  ،  وتبعا لذلك.  توافق جوهرّي وك�ّ� مع  �� اإليمان و�خضاع  ل 
ّ

التدخ العلوم  يمنع ع�� 

حق ملنا�جهاالقرآ�ّي وأحا
ّ

األّول والال املسلم�ن  الرسول وحياتھ وتار�خ  النقطة فقط.  ديث  ُرفض  ،  و�� هذه 

ما إصالحات خارج  ،  ليست إعادة هي�لة رسمّية إذن.  العلم املعاصر ومازال مرفوضا �� اإلسالم " الّرس�ّي"
ّ
و�ن

دد الذين ترفضهم الّسنة ا�حالّية  الّنواة العقائدّية باستثناء ما هو عند �عض املثّقف�ن أو الروحانّي�ن ا�ج

 .  وسنذكرهم �� الفصل ا�حادي عشر. وتضطهدهم

ھ  
ّ
إّن الّسنة ا�حالّية ل�جهاز الّدو�ّ� املتأثرة بالغ الّتأثر باإلخوان املسلم�ن منذ السنوات ا�خمس�ن ترى أن

فات ال
ّ
.  تشريعّية اإلسالمّية للّسنة من الّضرورّي إعادة إثبات التشريعات اإلسالمّية �املة مثلما بلور��ا املؤل

شريع،  وفعال
ّ
وز�ادة ع�� القانون املد�ّي والقانون العاّم والقانون  .  فإّن التفك�� اإلسالمّي منغرس دائما �� الت

وقد تّم  .  �ع�ن االعتبار بدافع من رجال القانون الّسعودّي�ن فإّن القانون العام والّتأسي��ّي قد أخذ،  ا�جبائي

الّدول اإلسالمّية  1978مّي سنة  اق��اح دستور إسال  ��  .  صا�ح �جميع  العاملّي  أ�شأه ا�جلس اإلسالمّي  وقد 

و�� ش�ل "نموذج لدستور إسالمي"    1981اإلسالمّي العاملي �حقوق اإل�سان" (باريس لندن    ش�ل "اإلعالن

العا).  1983إسالمباد  ( اإلسالمية  الرابطة  مباشرة  كتبتھ  مّما  وغ��ها  الوثائق  هذه  من  وحسب  ھ 
ّ
فإن ملية 

�عد القانون    1983هو معمول بھ �� السودان سنة    الضرورّي تنقيح األح�ام والقانون ا�جنائّي ع�� طر�قة ما 

.  دون أن نذكر مثال إيران املطعون فيھ،  القديم الذي �ان للعر�ية السعودّية وأحدث منھ قانون باكستان

 .  "تطبيق الشريعة" والشعار هو 
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و�حاول  ،  ة والّتعددية منذ السنوات الثمان�ن قد �ّجلت تطبيق الشريعة �� ال��ملانو�ّن مصر الديمقراطيّ 

هو ،  البعض سنة    مثلما  السودان   �� الفورّي ،  1989ثّم    1983ا�حال  إسالمّية  ،  بالقّوة،  اإل�شاء  �ح�ومة 

دين �� ذلك النظام السعودّي ومطّبق�ن فورا ما يظّنونھ الشريعة
ّ
 .  مقل

 يحملھ املشروع �� ال��اية: ما  وها هو 

،  منع �ّل قرض بفوائد وهو، وهدا �ع�ي حسب رأ��م منع الر�ا، و�� صدقات إجبارّ�ة محّددة املبالغ ز�اة:

قوان�ن مدنّية  ،  و�صفة فورّ�ة،  ولكن خصوصا،  (بدون فوائد)  مع تمديد وصرامة بارزة من البنوك اإلسالمّية

قانون دستورّي يؤّسس مجلسا استشارّ�ا  ،  وأيضا،  ��م التمي��ّيةتفرض نفوذا ع�� غ�� املسلم�ن وع�� وضعيّ 

وتطبيق (دون إعداد  ،  دون نفوذ وال �شريع وال تنفيذ لدى األم�� (اإلمام) الذي يتمّتع بالوالء ال�خ��ي للرعايا

لتار�خ ا�جتمعات وللقانون  أّي مع�ى  القرآن وال  )قانو�ّي ودون  ال�ي ينّص عل��ا  عادات  العقو�ات ا�جسدّية 

ضّد املرتّدين والّزناة والزناة   ) األو�� للمسلم�ن من قبيل عقو�ة املوت وعقو�ات القطع (قطع أعضاء ا�جسد

صوص واملتمّردين ع�� الّنظام العام والثالب�ن
ّ
وعقو�ات الّدية املسّماة "ثمن الدم"  ، با�حارم والّسارق�ن والل

 . قرآنّيا بال�امل أك�� مّما �ان عليھوالقانون األسري وقانون األحوال ال�خصّية سي�ون 

) " أسلمة القانون " �� هذا االتجاه أك�� بقليل مّما �ان  1985) ومصر (1984هكذا �ان ع�� ا�جزائر (سنة  

 .  �� الّسنة ا�جديدة ال�ي اعت����ا محّرفة ها. عليھ

 ��اذا ��رّفة؟

فإّن الشريعة  ، املؤّسسات اإلسالمية الّرسمّية بالنسبة إ�� املسلم�ن املتنّور�ن الذين ي�اد ال ُ�سمع لهم ��

،  تار�خّيا ومغلق منذ ف��ة طو�لة  دمحّد ُمعّ�� عنھ �� سياق  ،  ومسار،  �� إلهام،  حّ�ى �� مجال قانون الزواج

لـ إّ��م  .  األساسّية للقانون"  ئ للمباد "  "حقوق اإل�سان " و   "حّق الطبي�ّ�" ولـ   يتناسب مع املفاهيم ال�ونّية 

ق �شؤون ا�جتمع الطبي�ّ� 
ّ
يأخذون سّنة املسلم�ن العظيمة ال�ي بمقتضاها ي�ّحح قانون السلطة املتعل

و�ضيف إل��ا مهاّم دينّية لكّنھ ال يحّدد لها  .  والّصرا�ّ� لإل�سان والسلوك االجتما�ّ� والقانون اإلل�ّي املعلن

ر: ،  واآلن.  جوهرها
ّ

نفك التقليدّية سواء  ه  دعنا  الشريعة اإلسالمّية   �� السائدة  الّنظر  النظرة �� وجهة  ذه 

أو بدعّية،  الشيعّية الّسنّية  �عت��  ال�ي  للتّيارات  املتطّرف�ن  الناشط�ن  نظرّ�ات  مواجهة  ثّم  ،  ��  ا�خوارج 

   ).6و 5اإلسماعيلّية (مقصورون ع�� فئة معّينة) ا�ختلفة (وال�ي سأتحّدث ع��ا �� الفصل�ن  

 
ّ

لكّ��ا تجد نفسها ُمنتقدة  .  هذه الّسمة ا�حقيقّية �� �� األساس معادية لفكرة املهدي املنتظر وخاضعة �

وسيناقش  .  بقّوة سواء من اإلسالمي�ن الذين يؤمنون بفكرة ظهور املهدي أومن قبل اإلسالم الّرس�ّي نفسھ

ة من اإلصالحّي�ن واملص�ح�ن ا�حقيقّي�ن الّنظرّ�ات اإلسال 
ّ
اإلصالحّية    مّية �عمق سواء م��ا اإلصالحّية أوقل

شيطة وسيبّينون   ا�جديدة أو
ّ
أّن السيا��ّي والّدي�ّي متمايزان �� اإلسالم كما  ،  وليس بدون أسباب،  الثورّ�ة الن

  قد فصلت �عناية الّرو��ّ ،  وليس املمارسة فقط،  وأّن الّنظرّ�ة اإلسالمّية �� نفسها ،  �� ا�حضارات األخرى 

وأّن "السّنة ا�حّرفة " ا�حالّية مستوحاة من سّنة �سيطة وغ��  ،  �ّي عندما ان��ت املمارسة النبوّ�ةعن الّزم

د هوّ�ة الّدين والّدولة والزم�ّي �ش�ل عام
ّ

الذي اس��جعھ    )دنيا دولة  دين(وهذا الّروسم "ددد"  .  تقليدّية تؤك

ا�حا�� اإلسالمي  الس�ي  "التقاليد،  العقل   ��  
ّ

إال لھ  قيمة  (باملفهوم    ال   " الّصغ��ة  املساجد  أو"  الصغ��ة" 
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ع�� هوامش اإلسالم ال�ي تر��ا ا�جموعات    أو،  الّسوسيولو�ّ�) سواء املقصورة ع�� فئة معّينة غ�� مسلمة

املتطّرفة ا�حالّية بطر�قة عدوانّية: إّ��ا سنن ا�خوارج واإلسماعيلّية املتطّرفة ال�ي �عت�� أّن ممارسة ا�حكم  

و�نظر إ�� ا�حرب باعتبارها (ضّد السّنة  ،  م عادل أمر ضرورّي وال�ي تفرض دوما الثورة وا�حربمن قبل مسل

 .  العظيمة) فرض ع�ن (يقود إ��) تطه�� دائم

وقد تبّ�ى اإلسالم الّرس�ّي منذ العشر�نات (مؤتمر املسلم�ن وا�جامعات وكبار املفت�ن) أك�� فأك�� رؤى  

) وال�ي رّ�ما تّتفق مع وضع تبعّية أو  1328�عض ما كتب ابن تيمّية (ت    و��،  الّسنة العظ�ى األقّل خضوعا

ره لألسف إ�� الفكر    )1935وقد تأثر رشيد رضا (ت  .  رضوخ الحتالل عسكرّي 
ّ
اإلصال�ّ� بابن تيمّية ونقل تأث

لّيا يخلط  وهذا �ع�ي مذهبا سياسّيا رادي�ا،  فقد سادت إذن حنبلّية جديدة ا�جال السيا��يّ .  الرس�ّي ا�حا��ّ 

 .  ب�ن الرو�� والسيا��ي �� صفوف تالميذ ابن تيمّية

سعودي�ن اليوم،  و�ان هؤالء الّتالميذ
ّ
ينتمون للمدرسة الفقهّية "ا�حنبلّية" األك�� انضباطا من  ،  مثل ال

ا�جديدة  بخالف ا�حنبلة  ،  ولكّ��ا ليست متطّرفة أبدا �� ا�جانب السيا��يّ ،  املدارس الّسنّية الثالث األخرى 

وا�خط�� أن نّد�� أّن اإلسالم �� ا�جوهر يجمع ب�ن الّدي�ّي والسيا��ّي بالّرغم من امليل    أ ومن ا�خط.  ا�حالّية

 . )3املذه�ّي اليوم �� إسالم ا�جهاز و�� اإلسالم املوازي (انظر الفصل 

بأف�ار  ،  ولألسف باإلسالم  واملنشغل�ن  املهتّم�ن  قّراءهم  �سقون  الكّتاب  �عض  ��  فإّن  و�ثقة  خاطئة 

 .  النفس مفاجئة

فإّن طبعة ثانية مراجعة ومنّقحة لكتاب جديد تذ�ع أّن التفك�� العر�ّي اإلسالمّي ينكر �ّل تفرقة  ،  وهكذا

َص  ،  )109ب�ن ا�جتمع املد�ّي وا�جتمع السيا��ّي (ص  
ّ
وأّن من الّضرورّي بالنسبة إ�� أغلب املفّسر�ن التخل

ورة ع�� الظالم  أة نزوال عند مبدمن القيادة عندما ت�ون مدان 
ّ
،  و�الفعل.  وهذا يتعارض بقّوة مع ا�حقيقة،  الث

  أ كما ترتكز ع�� مبد،  فإّن هذه اإلسالمّيات ترتكز ع�� ثيوقراطّية اإلمامّية الشيعّية املث�� قبل الفتنة الك��ى 

�� العصر الوسيط اش�ن 
ّ

ا�حش ا.  اإلسماعيلّية املتطّرفة وع��  ملص�ح�ن اإلسالمّي�ن ذوي  إّ��م ال يرون غ�� 

ا�حالّي�ن اإلسالمّي�ن  الناشط�ن  �عض  سوى  يرون  ال  كما  وامل��ّمت  ا�جائر  السّنة  .  اإللهام  تجاهل  تّم  وقد 

الّزمان  �� لها،  املمتّدة  الالحقة  والف��ة  النبّوة  ف��ة  ب�ن  بقّوة  تمّ��  أّ��ا  السياسية  ،  وا�حال  السلطة  و��ن 

 . والّسلطة الدينّية

الّتجاهل لهذه ا�حقائق املعّقدة يف�ح ا�جال لعديد األح�ام املسبقة و�دفع إ�� أعمال معادية  و�ّن هذا  

تھ الك��ى يتبّ�ى مواقف اإلسالمّي�ن   و�� تدعو ،  لإلسالم
ّ
وهو أيضا قد ��ّجع  ،  إ�� االعتقاد بأّن اإلسالم �� سن

 . فضل املؤمن�نمسل�ي فر�سا ع�� أن يصبحوا متطّرف�ن ظّنا م��م بأّ��م سيصبحون من أ

إ�� االعتقاد بأّن الّ��مة املفضوحة باإلعدام واملالحقة اإلرهابّية    يدعو،  و�ّن تصديق ما �� هذه الكتابات

��اية األمر ��مة إسالمّية  �� ال��يطا�ّي سلمان رشدي ت�ون  الهندّي  باملّرة،  لل�اتب  و�ّن  .  وليس األمر كذلك 

حس�ن محّمد  بنا�ّي 
ّ
الل الشي�ّ�  مارس    املتطّرف  شهر   �� أعلن  قد  هللا  ة    1989فضل 

ّ
مجل  �� لل�حا�ّ� 

ريعة عن  
ّ

ذي أعلن فيھ وجوب قتل رشدي لم يكن قرارا متماشيا مع الش
ّ
"ليب��اسيون" أّن موقف ا�خمي�ي ال

إيران  �� اإلسالمّية  الثورة  إنقاذ   �� ل 
ّ
تتمث عليا  فائدة  تحقيق  منھ  يراد  والذي  آخر،  املعتاد  فإّن ،  و�تعب�� 



وليفيــي كاري   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سّنة محّرفة 
ٔ
 ا
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ما �انت هذه األعمال نافعةاألعما
ّ
 أّن إعالن وجوب قتل  ،  ل املمنوعة تصبح نافذة حسب فضل هللا �ل

ّ
إال

رشدي واألمر بذلك دون محاكمة ودون اح��ام ا�حدود الّدولّية واالعتقاد بأّن املرء قادر ع�� أن يقرأ تماما  

(�ّل هذا) �� ا�حقيقة إ�� القيام مثل هللا نفسھ ما �� ذهن رشدي وا�حكم عليھ بالكفر وعدم اإليمان يف��ي  

.  بفعل جاه�ّ� مضاّد تماما لإلسالم وال عالقة لھ باملّرة بالقرآن الذي ال يأمر بقتل النفس خارج إطار ا�حرب

ھ ملوقف غ�� إسالمّي املوقف الذي صدع بھ ا�خمي�ي
ّ
 . إن

ة:
ّ
 ولنشرح ذلك بأك�� دق

ال اآليت�ن  اليق�ن  معرفة  �عرف  مثّقف  مسلم  �ّل  �عد  إّن  الو��  ��خهما  ت�ن 
ّ
الل املوجزت�ن  يطانّيت�ن 

ّ
ش

وليستا من  ، وترى الثقافة اإلسالمّية أّن هات�ن اآليت�ن املمالت�ن من قبل الشيطان.  ظهورهما �� القرآن نفسھ

فهما تقّران بوجود فع�ّ� ومجٍد  .  عند هللا قد أنكرهما الّرسول محّمد وحذفتا فيما �عد من امل�حف القرآ�ّي 

ة "إّ��ا اآللهات العظيمات و�ّن شفاع��ّن ملرجّوة"آللهات  
ّ

و�ّن نفسّية محّمد املعّقدة عند حصول  .  ملشر�ي مك

ا�خط سياسّيا،  أهذا  جّدا  مفيد  خطأ  ھ 
ّ
أن ا�خيال  ،  وا�حال  ألهم  قد  ا�خمي�ي)  خطأ  هللا  فضل  يرى  (مثلما 

كتاب نرّجح أن ي�ون أك�� روحانّية و�سالما  "اآليات الشيطانّية" وهو    الّسردّي ا�جميل لدى رشدي �� كتابھ

وقد سبق ل�خمي�ي الذي �ان ناشطا مغمورا �� الّسنوات األر�ع�ن أن أصدر .  من الفتوى ال�ي أصدرها ا�خمي�ي

حكما باإلعدام �� حّق �اتب آخر وهو اإليرا�ّي أحمد خسروي الذي أعدم حّقا �عد سنوات من ذلك ع��  

 .  فدائيي اإلسالمأيدي مجموعة إرهابّية تد�� 

إّن االستشراق املتسّرع يرى أّن مثل هذا الّصنيع منطقّي ويساعد بصفة خاّصة الناس ع�� اعتبار ذلك  

اش�ن، من اإلسالم حّقا
ّ

 . و�ّن ذلك �جرائم وعقو�ات ع�� طر�قة اإلسماعيلّية وا�حش

ّي والثقافة العالية ونظ��ه  إّن الباحث املشهور صب�� صا�ح املسلم الّس�ي اللبنا�ي صاحب اإليمان القو 

ي�ّ� حس�ن مرّوة قد أعدم �� ب��وت سنة ، املثّقف املسلم ذا الّتوّجھ املارك��ي
ّ

كما أعدم �عد ذلك   1987الش

، لكّنھ نّ��،  و�ّن الّسودا�ّي الذي �ان م��م�ا �� تفس�� للقرآن سريع،  زمي�� وصديقي الفر���ّي ميشال سورا

الذي ال  ،  و�نفس املنطق،  1992سنة    وحديثا.  1985ھ هو اآلخر سنة  ح�ومت  قد أعدمتھ،  وهو محمود طھ

�اء الفاحش،  يمّت بصلة إ�� اإلسالم إال قليال
ّ
أعدم ال�اتب املصرّي فرج فوده ع��  ،  مهما اّد�� مشارقة ال�

باإلسالم صلة  تر�طھ  ال  مصر  أحواز  من  صغ��  خمي�ّي  من  شيطا�ّي  بأمر  ر�ق 
ّ
الط إذا  ،  قارعة  إال  هم 

ّ
الل

 . و�� هذا إشارة إ�� الطا�ع ا�خط�� لكتابا��م . عناه ملقاييس "املتخّصص�ن" ا�جددأخض

تبّ�ى ارتجاال إعدام رشدي  �� سّنيتھ ا�حّرفة ا�حالّية قد  العالم   �� ولكن بطر�قة  ،  إّن اإلسالم الرس�ّي 

ّن هذا املوقف لم يقع  فإ،  وفعال.  وقد تّم ضمنّيا رفض فتوى ا�خمي�يّ .  صارمة ودون تتّبع قضائّي وال إرها�ّي 

خاّصة بصفة  ال�اثوليكّية  اإلسالمّية  غ��  الدينّية  الّسلط  من  بوضوح  لھ  ر 
ّ

مصادمة  ،  التنك عدم  ة 
ّ
بتعل

 .  حساسّيات غ�� املؤمن�ن بصفة عاّمة

 

 




