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  آيف يمكن مواجهة التطرف الديني؟
ه                    ة علي اجزة عن االجاب ة الع ل سؤال    . سؤال مطروح منذ سنوات على العديد من الحكومات العربي ب

ى العنف                      ة ال د تحول الحرآات الديني ذ ان تأآ ا ضرورة ملحة من استحال معضلة في حين صار حله
.الصوليالمسلح، وصار لزاما االقرار بحقيقة اسمها االرهاب ا

ة التي تعطى                          ول ان االجاب ان من االدق الق ا آ سؤال؟ او ربم ولكن، لماذا تصعب االجابة على هذا ال
ة عن الجزء            عادة ال تفي بالغرض النها تقتصر على الجانب البوليسي، بينما تتخلى الحكومات المعني

  .اآلخر واالهم من التحدي، ونعني التحدي االيديولوجي الفكري
سير ن التف اس      يمك ي التب ع ف ق المجتم ي عم ولية ف صدي لالص ن الت ي ع ز العرب ذا العج سط له  االب

ة      . المؤسسات الحاآمة حيال المسألة الدينية   ى في موقف الدول اس يتجل ولعل اسطع تصوير لهذا االلتب
ا يحض            . المصرية ورئيسها  وهكذا نجد الرئيس مبارك يتبنى قرارات المنع الصادرة عن االزهر فيم

. مواجهة التطرف الدينيالكتاب على
يط    أنها تثب ة، من ش ا الظالمي ي مواقفه اراة مؤسسة االزهر ف ى ان مج رئيس المصري ال ه ال م ينتب أل
ا            عزائم اولئك الكتاب الذين يدعي تشجيعهم؟ ألم ينتبه الى انه في الواقع يشجع االرهاب الفكري، بينم

ذين       هو يشكو من تفشي االرهاب المسلح؟ وبكلمات ادق، أليس من          ة ال أة للقتل ودة مكاف ع مؤلفات فرج ف
ا،      اهم ويرعونه ي ترع ة الت ر، والدول شايخ االزه ر م ة نظ ن وجه ا م ون منطقي ه، يك الوه؟ وعلي اغت

.اصدار عفو عن الجناة
    .ال نحسب الرئيس المصري غافال من هذه التناقضات

ذي يتأ                     ر ال اقض االآب ه يعرف آيف يحل التن ه     ولعله لم يكن ليغرق بها لو ان ه حكم ي  . سس علي ونعن
ضا              التعارض بين التوجه الديموقراطي المستحسن غربيا، ورفض توسيع اطار الديموقراطية، وهو اي

  .مستحسن غربيا، طالما ان عّرابي النظام المصري ال يطمئنون الى اي بديل آخر
سية بالتخاذل الفكري وا                   اليب البولي ى مزج االس ة عل د    في مقابل التجربة المصرية المبني لمجتمعي، ق

ديني                   سألة التطرف ال . يكون مفيدا النظر الى آيفية تعامل نظام عربي آخر، هو النظام التونسي، مع م
سية التق                     اليب البولي ى االس ه ال ة،  ما يميز هذه التجربة هو ان الحزب الحاآم بادر، الى جانب لجوئ ليدي

الى تشجيع المثقفين على تحدي االصوليين، وفي مسائل المجتمع آافة، والسيما قضية تحرير المرأة،              
  .مواصال في ذلك افضل ما خلفته البورقيبية

وت        هر خف ذ اش ظ من ان يالح ه، وان آ ي رهان سي ف م التون اح الحك ؤ بنج ر التنب ن المبك ون م د يك ق
دة      اال انه آن االوان     . االصوات االصولية  ة الوحي ة الجذري . لالتعاظ، وتاليا للتصدي لالصولية بالطريق

ا ان االسالم    . قد يعتبر البعض ان في ذلك تعرضا لالسالم  . أي التصدي لمرجعيتها الفكرية   لكن يقينن
اآبر من ان يختصر بالفكر السلفي الذي يراد فرضه على منطقتنا باتفاق االصوليتين المتنافستين، اي               

  .سيةالوهابية والفار
ا    . يستتبع ذلك انه يجب التصدي لكل الممنوعات، بما فيها ما يعتبر منافيا لالخالق العامة              لن ندخل هن

المهم في النهاية، واالهم بكثير مما. في نقاش حول تحديد مفهوم االخالق العامة او مستواها المرجو

  
ثقافيا.. .تحّدي األصولية 
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ا       : ، هو الجواب على سؤال بسيط     "اخالقا"يسمونه   ل الكّت ب والصحافيين، او التحدث      ما هو اهون، قت
  عن تحرير المرأة؟
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