
	  

 صحيیفة االنيیويیورركك تايیمز
باسيیفيیك ا   آآسيی

من إندونيسيا، تحدي إسالمي إليديولوجيا الدولة اإلسالمية  
 

.2015نوفمبر٬،  26 –بقلم: جو كوكريین   
 

 
 مسلمونن يیَُصلّونن خاللل شهھر ررمضانن في مسجد بإندوونيیسيیا. يیوجد في هھھھذهه االدوولة أأكبر تعداادد للمسلميین في االعالَم. (نيیماسس لوال

Nyimas Laula .(رروويیترزز /  
 
 
جاكاررتا٬، إإندوونيیسيیا ـــ االمشهھد مألوفف بشكل مرعب. يیقودد جنودد االدوولة ااإلسالميیة ططابورًراا من االسجناء لضفة نهھر٬، يیطلقونن عليیهھم 

لقونن بأجساددهھھھم على ررصيیف غاررقق في االدماء وومنهھ إإلى االماء.االرصاصص ووااحًداا تلو ااآلخر وويی  
 

لكن بدًال من االموسيیقى ااالحتفاليیة ووكلماتت االتهھليیل االُمتََوقََّعة في فيیديیو جهھادديي٬، ووضعواا مقطوعة بهھا ررئيیس إإندوونيیسيیا ااألسبق٬، عبد 
االرحمن ووحيید٬، ووهھھھو يیشدوو بقصيیدةة صوفيیة جاوويیة: "يیحب كثيیٌر من حافظي االقرآآنن وواالحديیث إإدداانة ااآلخريین بوصفهھم كفارًراا بيینما 

ال ززاالت قلوبهھم ووعقولهھم تتمرغغ في االدَّنَس".با"٬،  كفرهھھھميیتجاهھھھلونن   
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حملة وواافتتاحيیة يیعاددلل إإنكارًراا دديینيیًا قاسيیًا للدوولة ااإلسالميیة ددقيیقة  90ووهھھھذاا االمشهھد االقويي ووااحد من عديید االمشاهھھھد في فيیلم مدتهھ 
عالَميیَّة بوااسطة أأكبر جماعة للمسلميین في االعالَم لتحدِّيي إإيیديیولوجيیتهھا بشكل مباشر.  

 
يیثيیراالدهھھھشة أأنن االتحدِّيي يیأتي من إإندوونيیسيیا االتي تمتلك أأكبر تعداادد للمسلميین في االعالَم لكنهھا تبعد آآالفف ااألميیالل عن قاعدةة  وورربما مما

االدوولة ااإلسالميیة في االشرقق ااألووسط.  
 

 
مليیونن عضو٬، في فيیلم  50االرووحي لجمعيیة نهھضة االعلماء٬، ووهھھھي منظمة إإسالميیة إإندوونيیسيیة بهھا  أأ. مصطفى بصريي٬، االقائد

وواالمعهھد االدوولي للدررااساتت  LibForAllمؤسسة  "ررحمة إإسالمم نوسانتارراا" (االفضل ااإللهھي إلسالمم جزرر االهھند االشرقيیة). 
االقرآآنيیة.  

 
 

االجماعاتت االمتطرفة  –"يیجعل اانتشارر فهھٍم ضحل لإلسالمم هھھھذاا االموقَف حرًجا٬، إإذذ تبررر عناصر صوتهھا عالٍل من االمسلميین بالجملة 
سلوكهھا االقاسي وواالذيي غالبًا ما يیكونن هھھھمجيیًا عبر ااالددعاء بتصرفهھا ووفقًا ألوواامرهللا٬، ررغم أأنهھم مخطئونن بشكل كبيیر"٬، هھھھكذاا  –

مليیونن عضو. 50د االرووحي لجمعيیة نهھضة االعلماء٬، ووهھھھي منظمة إإندوونيیسيیة إإسالميیة بهھا أأكثر من تحدَّثث أأ. مصطفى بصريي٬، االقائ  
 

ووتعبيیر عن االديین ُمَشبًَّعا بالحب وواالتعاططف٬، ووأأنن يیرعى االطبيیعة كل جانب  يیجب أأنن يیكونن ووقالل: "ووططبقًا للرؤؤيیة االسنيیة لإلسالمم٬،
ااإلنسانيیة".   

 
تقع هھھھذهه االرسالة للتسامح في قلب حملة االجمعيیة ضد االجهھادديیة٬، وواالتي ستُنَفَّذ عبر ااإلنترنت٬، ووفي غرفف ااالجتماعاتت بالفناددقق 

أأعدَّهه االجناحح االشبابي للمنظمة مؤتمر وومرااكز ااالتفاقيیاتت من أأمريیكا االشماليیة ألووررووبا آلسيیا. نُِشَر االفيیلم يیومم االخميیس في بداايیة 
ليیوجيیاكرتا.  مديینة جاووةة االمركزيیة  

 
ووبيینما يیناشد قاددةةُ االعالَم االمسلميین ألخذ االقيیاددةة في االمعركة ااإليیديیولوجيیة ضد فرعع يینمو ووعنيیف بشكل متزاايید يینتمي لديینهھم٬، يیقولل 

االمحللونن إإنن حملة االمجموعة تريیاقٌق تأهھھھيیلي للجهھادديیة.  
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نشغل بتحليیل االدعايیة االتي تقدمهھا االدوولة كيینجز بلندنن٬، وواالذيي يی بكليیة٬، ووهھھھو باحث ززميیل Nico Prucha قالل نيیكو برووكا

االوحيیدةة االتي يیمكن للحكوماتت االغربيیة  ااإلسالميیة باللغة االعربيیة عبر ااإلنترنت: "أأررىى االسردديیة االمضاددةة باعتباررهھھھا االطريیقة
ثَمَّة إإسترااتيیجيیة ااآلنن". يیسلتعامل بهھا مع ددعايیة ددااعش٬، لكن٬، لاا  

 
كا: وورالتهھم نحو االجهھادد. وويیقولل االسيید بمع االذيین يیكونونن مالئميین بشكل أأكبر الستمووغالبًا ما يینقص االقاددةة االغربيیونن االمصدااقيیة 

"ال يیتحدثونن االلغة االعربيیة٬، وولم يیحيیواا قَط في االعالَم ااإلسالمي".  
 

)٬، نحو إإسالمم ليیبراالي تعدُّدديي٬، في ووقت يیكونن .N.U –ووتأتي االحملة االتي أأططلقتهھا جمعيیة نهھضة االعلماء٬، االمعرووفة بـ (نن.عع 
  مم في حربب مع نفسهھ٬، وويیدوورراالنزااعع حولل أأسئلة الهھھھوتيیة مركزيیة تتعلق بكيیفيیة تعريیف ااإليیمانن في االعصر االحديیث.ااإلسال

 
 

من أأكثر  ةةْعتَبَر بمثابة ووااحدندوونيیسيیا٬، أأررضض إإسالمم نوسانتارراا االتي تُ ووبطريیقة ما٬، ال يیجب أأنن يیثيیر ددهھھھشتنا مجيء هھھھذهه االرسالة من إإ
ًما في االعالَم. وويیعودد تارريیخ االحركة  وويیشيیر ااسمهھا باإلندوونيیسيیة إإلى "إإسالمم جزرر االهھند االشرقيیة"  –االحركاتت ااإلسالميیة تقدُّ ألكثر  -

يیًا لإلسالمم يیؤكد على االالعامم ووتدعم تأوويیًال ررووح 500من  عنف٬، وواالشموليیة ووقبولل ااألدديیانن ااألخرىى.-  
 

 
ررَ  بشكل ططبيیعي في مكانن كانت االهھندووسيیة وواالبوذذيیة فيیهھ االديینيَْین االرئيیسيیيَین قبل مجيء ااإلسالمم في  يیقولل االمحللونن إإنن االالهھھھوتت تطوَّ

تقريیبًا. اامتزجج ااإلسالمم ااإلندوونيیسي باالعتقاددااتت وواالتقاليید االديینيیة االمحليیة خالقًا لمجتمع تعدُّدديي ررغم ووجودد أأغلبيیة مسلمة. 13االقرنن   
 

 
مسلم٬، لكنهھا تحتويي كذلك على حكومة علمانيیة ووأأقليیاتت مسيیحيیة٬، ووهھھھندووسيیة٬، ووبوذذيیة  مليیونن 190ووإإندوونيیسيیا االيیومم بهھا أأكثر من 

ذذااتت تأثيیر.  
 

اددةة للدوولة ااإلسالميیة٬، بحسب االمحلليین.ضهھھھذهه االليیبرااليیة حجة م تطرحح  
 

ًداا٬، ووبما يیعني أأنهھ لو كانن هھھھناكك فكرةة أأخرىى لإلسالمم ال  "نتحدىى فكرةة ددااعش بشكل مباشر٬، إإذذ تريید ددااعش أأنن يیكونن ااإلسالمم موحَّ
تتبع أأفكاررهھھھم٬، يیكونن هھھھؤالء االتابعيین للفكرةة ااألخيیرةة كفارًراا يیلزمم قتلهھم"٬، هھھھكذاا تحدَّثث يیحيیى خليیل ثقوفف٬، االسكرتيیر االعامم للمجلس 

ااإلسالمم". في حالةلماء. "ووسنبيین أأنن ااألمر ال يیسيیر هھھھكذاا ااألعلى لجمعيیة نهھضة االع  
 

 
٬، في وويینستونن سالِم٬، شمالل كاررووليینا٬، Bayt ar-Rahmahلقد أأسست جمعيیة نهھضة االعلماء منظمة غيیر رربحيیة٬، بيیت االرحمة 

وومناقشاتت لدعم تقليید إإندوونيیسيیا االمتعلق بالال تتوواالتي ستكونن مركز ااألنشطة االدووليیة بما تتضمنهھ من مؤتمراا عنف٬، ووااإلسالمم -
االتعدُّدديي٬، ووهھھھكذاا تحدَّثث االسيید يیحيیى.  

 
 

على هھھھذهه االرسائل٬، وواالذيي  ددٍّ هھيیز ررَ جتعمل نهھضة االعلماء كذلك مع جامعة فيیيینا بالنمسا٬، وواالتي ترصد ووتحلل ددعايیة ددااعش٬، لت
ستنشرهه نهھضة االعلماء عبر ااإلنترنت ووفي االمؤتمرااتت.  

 
 
وومن االمتوقَّع تشغيیل مركز ووقائي مقرهه بإندوونيیسيیا٬، بنهھايیة هھھھذاا االعامم٬، ووسيیدرربب ططلبة ذذكورًراا ووإإناثًا يیتحدثونن االلغة االعربيیة لالشتباكك 

مع ااإليیدوولوجيیا االجهھادديیة وواالترااسل تحت إإشراافف الهھھھوتيیي نهھضة االعلماء االذيین يیستشيیروونن ااألكادديیميیا االغربيیة.  
 

" (االفضل ااإللهھي إلسالمم جزرر االهھند االشرقيیة) لإلنجليیزيیة وواالعربيیة لنشرهه عالَميیًّا٬، نوسانتاررااررحمة إإسالمم فيیلم " لقد تُرِجمَ 
ررهه في إإندوونيیسيیا٬، وويیتضمن حوااررااتت مع باحثيین إإسالميیيین إإندوونيیسيیيین. ووعبرااإلنترنت. يیستكشف االفيیلم ووصولل ااإلسالمم ووتطوُّ  
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للقرآآنن وواالحديیث٬، كتابب تعاليیم االنبي محمد٬، باعتباررهھھھا [أأيي هھھھذهه مشهھد تلو مشهھد٬، يیتحدوونن وويینبذوونن تأوويیالتت االدوولة ااإلسالميیة 
االتأوويیالتت] خاططئة وومنحرفة ووااقعيیًا.  

يیتخذ الهھھھوتت االدوولة ااإلسالميیة٬، االمتجذِّرر في االحركة االوهھھھابيیة٬، إإررشاددااتهھ من االفقهھ ااإلسالمي االمنتمي للعصورر االوسيیطة٬، حيیث 
ونن بأنن االقانونن نن لكنهھم يیحاجّ قبل صانعو االفيیلم شرعيیة هھھھذهه االموااقف لآليیكانت االعبودديیة ووإإعداامم االسجناء من ااألمورر االمقبولة. 

.21ااإلسالمي في حاجة لتحديیثهھ ووفق معايیيیر االقرنن   
 

وولقد ساقت ططواائف مسلمة ووقاددةة مسلمونن هھھھذهه االحجة من قبل. ووتميیل االبلداانن غيیر االعربيیة مثل إإندوونيیسيیا ألنن يیكونن لهھا تأثيیر أأقل 
٬، باألخص في االشرقق ااألووسط.في ما يیتعلق بمماررسة ااإلسالمم  

 
 the State للجامعة ااإلسالميیة بجاكاررتا ووررئيیس أأسبق ٬، ووهھھھو باحث إإسالميAzyumardi Azra ووقالل أأززيیومارردديي عزرراا

Islamic University in Jakarta َّب االديیني. وويیشعروونن صُّ عَ : "إإنن مشكلة إإسالمم االشرقق ااألووسط تتعلق بامتالكهھ لما أأسميیهھ بالت
  هھھھم االمسلمونن االحقيیقيیونن٬، ووأأنن ااآلخريین ليیسواا كذلك".أأنن االعربب ووحدهھھھم 

 
وولقد حاززتت االسعودديیة٬، مهھد ااإلسالمم وواالمصدرر ااألساسي للدعم االمالي للوهھھھابيیة عبر االعالَم٬، على نجاحح أأكبر من جهھة فرضض تأوويیلهھا 

ن بلداانن االخليیج االعربي٬، وومنهھا وولقد أأحدثت اانتهھاكاتت كذلك في إإندوونيیسيیا. وويیقولل االمحللونن إإنن معدًال ثابتًا من تدفُّق ااألمواالل م
االسعودديیة ووقطر٬، يیدعم حركة ووهھھھابيیة نشطة وومتناميیة هھھھنا.  

 
هھھھجماتت  من لعالَمي لنهھضة االعلماء بدًال من عرقلة االتطرُّفف االعنيیف في االوططن. لقد عانت إإندوونيیسيیااا ووثَمَّ تحفُّظاتت تتعلق باالنتشارر
ووبما يیتضمن تفجيیرااتت االقنابل في في االسنوااتت ااألخيیرةة وواالتي قتلت االمئاتت٬،  مقاتليین إإسالميیيین إإررهھھھابيیة مميیتة عديیدةة على أأيیديي

.2009وو ٬2003، ووفناددقق خمس نجومم في جاكاررتا في 2005وو 2002جزيیرةة بالي االسيیاحيیة في   
 

وولقد تحطمت االجماعة ااإلسالميیة في جنوبب شرقق آآسيیا٬، ووهھھھي ااألشهھر من بيین االجماعاتت االجهھادديیة ااإلندوونيیسيیة٬، ووهھھھي االفرعع 
لكن ثَّم جماعاتت منشقة موجوددةة لآلنن٬، باإلضافة إإلى جماعاتت إإسالميیة مسلحة مثل االجبهھة تنظيیم االقاعدةة٬،  سيیويي االسابق منااآل

االدفاعيیة ااإلسالميیة االتي تحطِّم االباررااتت ووتهھاجم ااألقليیاتت االديینيیة ووأأماكن عباددتهھم.  
 

جلس االتنفيیذيي لمعهھد سيیتارراا للديیمقرااططيیة ٬، االرئيیس ااألسبق للمBonar Tigor Naiposposقالل بونارر تيیغورر نايیبوسبوسس 
وواالسالمم بجاكاررتا إإنن حملة نهھضة االعلماء تمتد بنفس االشكل لالشتباكك مع االراادديیكاليیيین االمحليیيین.  

 
يیريیدوونن أأنن يیُْظهِھروواا للمجتمع ااإلندوونيیسي٬، "اانظروواا٬، نحن إإسالميیونن وولديینا قيیم عالَميیَّة٬، لكننا نحترمم االثقافاتت االمحليیة كذلك"٬، هھھھكذاا 

. "لسنا كاإلسالمم في االشرقق ااألووسط".قالل  
 

٬، حتى لو كانن هھھھذاا االمكانن يیبعد بآالفف ااألميیالل عن سورريیا لدوولي يیجب عليیهھ االبدء من مكانن ماوويیقولل آآخروونن إإنن االخطابب االعمومي اا
وواالعرااقق.  

 
ووااشنطن ووتعمل ٬، ررئيیسة االمنظمة االدووليیة لتطويیر االمواارردد وواالتعليیم٬، وومقرهھھھا Hedieh Mirahmadiقالت هھھھديیة ميیرااهھھھمادديي 

فف٬، إإنهھ ططبقًا للبيیاناتت االمتاحة االم مليیونن ررسالة يیوميیًا  2.8يیرسلونن متوسط  كانواا االدوولة ااإلسالميیة إإنن ددااعميدرر٬، صلمجابهھة االتَّطرُّ
ألتباعهھم عبر تويیتر.  

 
دىى لهھذاا ااألمر؟"."من سيیتص ووسألَت:  

 
االواليیاتت االمتحدةة٬، ووفي أأماكن أأخرىى. فلتغمر االفضاء٬، ووتأمل ووقالت: "هھھھذاا هھھھو ما يیفعلونهھ في إإندوونيیسيیا٬، ووهھھھذاا هھھھو ما يیفعلونهھ في 

أأنن تصل االرسائل االصحيیحة للناسس".  
 

تررجمة: إإسالمم سعدد 	  


