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تمر األمة المسممة اليوـ بطور تاريخي ينذر بالخطر، يتميز بالمكابدة ضد إمكاف األفوؿ الحضاري الذي 

ذا كانت مرحمة ما بعد سقوط ىذا الخالفة حكميا منطق الجياد  يتربص بيا منذ سقوط الخالفة اإلسالمية، وا 

لغزو العسكري حكميا منطق الجياد باألنفس واألمواؿ ضد الغزو العسكري األجنبي المباشر، فمرحمة ما بعد ا

بالكممات واألقالـ مف أجل الحصوؿ عمى االستقالؿ العقمي في النيوض باألوضاع الفكرية والثقافية 

واالقتصادية واالجتماعية لممجتمعات العربية واإلسالمية، فضال عف الرغبة في استئناؼ الفعل الحضاري 

ف ىذا الطموح اصطدـ بواقع االنقساـ السياسي المؤلـ بيف فئة اإلسالمي في مختمف تجمياتو الوجودية، غير أ

الديانييف مف جية وفئة العممانييف وأنظمة السياسة مف جية ثانية، وما يزيد مف خطورة ىذا االنقساـ عمى وجود 

 .االقتتاليةاألمة، أنو اتخذ أشكاال مف العنف سياسي بمغت، أحيانا، حد المواجية 

ذا كاف العممانيوف   يرجعوف ىذا العنف إلى إدخاؿ الديف في السياسة، فالديانيوف، عمى خالفيـ، يرجعونو إلى وا 

محاولة فصل الديف عف السياسة، عمى اعتبار أف اإلسالـ نظاـ متكامل مف العقائد والقيـ والتشريعات، ال يمكف 

ما لو كانت سبب ىذا إيقاع الفصل بيف مجاالتيا المختمفة، فاشتدت الخصومة في الديف حتى بدا الديف ك

 النزاع.

، لوجدنا أف كثيرا مف مظاىر العنف السياسي التي  ولو تأممنا بعمق كبير في واقع الممارسة السياسية اليـو

ابتميت بيا المجتمعات العربية اإلسالمية، ال ترجع أسبابيا الحقيقية إلى حقائق الديف اإلليي المنزؿ كما يزعـ 

نما ترجع  1ترجع إلى مجرد فصل الشريعةكثير مف العممانييف، وال ىي  عف السياسة كما ىو اعتقاد الديانييف، وا 

باألساس، إلى مغالطات مفيومية وأخطاء منيجية، انبنت عمييا تنظيرات العممانييف وتصورات بعض الديانييف 
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 فتطمق عمى كل ما جاء بو الديف اإلسالمي، بل ىي الديف نفسو. 
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العممية لطريق النيوض بأوضاع المجتمعات العربية واإلسالمية في سياؽ التحوالت القيمية والمستجدات 

 . 2والفكرية التي أنتجتيا الحضارة الغربية الحديثة

وسنحاوؿ في ىذا المقاؿ المركز أف نكشف النقاب عف ىذه المغالطات المفيومية واالختالالت المنيجية، وفق 

 استراتيجية نقدية تزاوج بيف اليدـ والبناء، قاصديف مف وراء ذلؾ كمو ليس االنتصار لياتو الفئة أو تمؾ، إنما

صالح أخطائنا، عسانا بذلؾ، أف نسيـ مع غيرنا مف أىل  اإلسياـ النقدي في مراجعة أنفسنا، وتقويـ أفكارنا، وا 

ضيق السياسة الميتة إلى سعة السياسة  الفكر في فتح آفاؽ جديدة في الفكر العربي واإلسالمي، يخرج مف

 الحية.  
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ال فأصوؿ الصراع عموما قد تضرب  إلييا كل تيار لتعميل فعل العنف السياسي، باعتبارىا اإلطار الفمسفي الناظـ. وا 
 جذورىا في النفس اإلنسانية الدفينة.
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  العممانيينالعنف السياسي والمغالطة المفهومية عند  أوال:

يذىب كثير مف العممانييف إلى ربط الديف بالعنف السياسي بيف العمماني والدياني في المجتمعات العربية 

واإلسالمية، وذلؾ باعتباره، في زعميـ، عامال يسيـ في إثارة ىذا العنف، ولكف ىذا التصور  يصبح مجرد 

لعممانيوف في تعميل نقل الخصومة في الديف إلى قمب ادعاء متى عممنا أف األسباب العقمية التي يستند إلييا ا

النزاعات السياسية بيف مختمف األطراؼ السياسية في المجتمعات العربية واإلسالمية، ال ترجع إلى عامل 

نما ترجع باألساس إلى مغالطات مفيومية يبني عمييا ىؤالء العممانيوف تصورىـ لمعمل  الديف كـ يعتقدوف، وا 

المتداوؿ اليوـ، وتتمثل ىذه المغالطات المفيومية في بطالف ثالثة تصورات يستندوف إلييا،  السياسي، بمعناه

أوليا تصورىـ لمفيوـ الديف والثاني تصورىـ لمفيوـ السياسة، أما الثالث فتصورىـ لطبيعة العالقة بيف الديف 

 والسياسة.

 بطالن تصورهم لمفهوم الدين - 1

مجموعة مف العبادات الطقسية والقيـ األخالقية والمعاني الوجدانية التي تصل  ينظر العممانيوف الديف باعتباره

المؤمف بربو في سره خاصة، وال يتعدى أثرىا نطاؽ الحياة الشخصية لمفرد الواحد إلى غيره مف مجاالت 

 الحياة العامة، بحيث يصبح العمل الديني، وفق ىذا التصور، ال يفارؽ خاصة الوجداف، كما ال تتعدى

 تجمياتو نطاؽ الدائرة الخاصة بالفرد إلى نطاؽ الدائرة العامة.

والعجب أف ىذا التصور لمفيوـ الديف الذي أقاـ عميو العممانيوف العرب نظريتيـ في التدبير السياسي 

نما عمى العكس  لمصالح المجتمع، لـ يكف مف وضع قرائحيـ الخاصة وال ىو مف بنات أفكارىـ المتفردة، وا 

قمدوا فيو غيرىـ تقميدا حرفيا، فيذا المفيوـ ، كما ىو معروؼ في الفمسفة السياسية، ابتدعو الفالسفة مف ذلؾ، 

الغربيوف في سياؽ المواجية التي دار رحاىا بيف رجاؿ الالىوت الكنسي وخصوميـ مف ذوي التوجيات 

لالىوت الكنسي، المناىضيف السياسية المدافعيف عف استقالؿ السمطة السياسية، أو سمطة الدولة، عف سمطة ا
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 –الزمني، وىذا التصور االختزالي لمديف  –الروحي في المعنى السياسي  –ضد حضور المعنى الديني 

ليس مفيوما جوىريا شامال لكل الثقافات اإلنسانية وديار المعمور، وال ىو  -المنقوؿ عف السياؽ الغربي 

نما، عمى العكس مف ذلؾ، ىو اختراع حقيقة تاريخية أجمعت عمييا كل األمـ الدينية في  كل التاريخ، وا 

مفيومي غربي تاريخي صرؼ أو قل اختراع مفيومي غربي مخصوص،  مثمما تؤكد كثير مف الدراسات 

، بحيث اصطنعو خصوـ الالىوت  والبحوث األكاديمية في الغرب نفسو الذي يعد موطف نشأة ىذا المفيـو

تقمبت فييا نشأة الدولة الحديثة، وذلؾ حتى يتمكنوا مف التعميل  المسيحي الكنسي في سياؽ األطوار التي

الظاىر لفصل الكنيسة عف السياسة، والحد مف سمطاتيا بقصد فتح الطريق أماـ سيطرة الدولة القومية 

الميبرالية عمى مناحي الحياة العامة لمفرد ولممجتمع، وىذه الحقيقة يؤكدىا غير واحد مف الباحثيف الغربييف 

أف محاولة ": إلى (William T. Cavanaughوليام . ت. كافانو" )عاصريف، فقد ذىب الباحث "الم

القوؿ: إف ىناؾ مفيوـ لمديف عابر لمتاريخ والثقافة، وأنو منفصل عف الظواىر العممانية، ىو في حد ذاتو جزء 

غرب، في ىذا السياؽ تـ التأسيس مف ترتيبات معينة لسمطة الدولة القومية الميبرالية الحداثية التي نشأت في ال

، وىو ما يؤكده، أيضا، 3"لمديف كشأف جواني شخصي ... ومنفصل جوىريا عف العاـ، العقالني العمماني

، بحيث ذىب إلى أف الديف (Wilfred Cantwell Smith"ويمفريد كانتويل" )المفكر الكندي البارز 

لسياسة وبقية مناحي الحياة اإلنسانية األخرى، عبارة عف بوصفو نشاطا إنسانيا منفصال ومستقال عف الثقافة وا

،  وبيذا يكوف النظر إلى 4اختراع غربي حداثي، وال يوجد ما يكافئو خارج المجاؿ التداولي الغربي الحديث

الديف، بوصفو شأنا خاصا جوانيا مستقال عف نشاطات حياة اإلنساف األخرى، مجرد مفيوـ مخصوص 
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و أسباب تاريخية واجتماعية وسياسية خاصة بتجربة المجتمعات الغربية مع الديف، فال بالسياؽ الغربي، أفرزت

 يصح تعميمو عمى األمـ األخرى، نظرا الختالفيا في ىذه التجربة.  

أما في المجاؿ الثقافي اإلسالمي فال يوجد عند النظار المسمميف تعريف أو تصور مخصخصا لمديف مثمما 

غربي الحداثي، بل عمى العكس مف ذلؾ تماما، ينظر إلى الديف في التصور عميو الحاؿ في التصور ال

اإلسالمي بوصفو مفيوما كميا شموليا، يعـ مختمف أنحاء الوجود، الظاىرة منيا والجوانية، ويشمل أصوؿ 

وضع عف  -يعني الديف  –بقولو:" عباَرة  أبو البقاء"الشرائع وفروعيا، فعمى سبيل المثاؿ ال الحصر، يحدده "

آليي سائق لذوي العقوؿ باختيارىـ المحمود إلى الخير بالذات، قمبيا كاف أو قالبيا، كاالعتقاد والعمـ والصالة. 

وقد يتجوز فيو فيطمق عمى األصوؿ خاصة فيكوف بمعنى الممة، وعميو قولو تعالى: }دينا قيما ممة إبراىيـ{، 

ذلؾ ديف القيمة{ أي: الممة القيمة يعني فروع ىذه وقد يتجوز فيو أيضا فيطمق عمى الفروع خاصة، وعميو }

 .5األصوؿ، والديف منسوب إلى هللا تعالى، والممة إلى الرسوؿ، والمذىب إلى المجتيد "

" مفيوـ الديف بقولو: "وضع إليي سائق لذوي العقوؿ باختيارىـ إياه، إلى الصالح في الحاؿ، "التهاونيويحدد 

إلى تحديده بأنو  "ابن مسكويه" ، وذىب الفيمسوؼ المسمـ6العقائد واألعماؿ"والفالح في المآؿ، وىذا يشمل 

 .7"وضع إليي يسوؽ الناس باختيارىـ إلى السعادة القصوى"

وعمى ىذا، نقوؿ إف نظرة العممانييف العرب إلى الديف لـ تخرج عف األفق المفيومي الذي سطره النظار 

خي، ال يمـز غيرىـ مف األمـ األخرى السير عمى منواليـ فيو، الغربيوف العتبارات مخصوصة بسياقيـ التاري

بينما، بالمقابل، أعرضوا كمية عف اآلفاؽ المفيومية التي يفتحيا مفيوـ الديف وفق التصور اإلسالمي، التي ال 
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مصدر نجد ليا نظيرا بالمرة في المجاؿ الثقافي الغربي الحديث، الذي يعتبر منيل ىؤالء العممانيوف المقمدة، و 

 عدتيـ النظرية وجيازىـ المفيومي.

وفي ىذا مغالطة مفيومية شنيعة، إذ كيف يصح أف ننزؿ المجتمعات المسممة عمى مقتضى تصور لمديف،  

ال ينعكس فيو إال واقع غيرنا،  وال يترجـ إال تأويالتيـ العقمية المجردة لمديف، التي أفرزتيا تجربتيـ الحضارية 

الالىوتي المسيحي الكنسي، بل الخطير ىو أف ىذا التصور الذي اقتبسو العممانيوف  والتاريخية الصراعية مع

العرب المقمدة ال يجيب عف أسئمة زماننا نحف المسمميف ، وال يزيد أوضاعنا اإليمانية إال مزيدا مف التقيقر، 

مطموب ىو إقحاـ فضال عف كونو ينقل إلينا مشاكل األمـ الغربية وأزماتيما التاريخية،  كما لو أف ال

المجتمعات المسممة في خندؽ الصراعات والنزاعات التي عرفتيا التجربة اإلنسانية األوروبية الحديثة مع 

 الالىوت الكنسي، وال يذىب إلى ىذا إال مف يريد حجب الحقيقة اإلسالمية وطمس البصيرة وتضميل العباد. 

حقيقة الديف، وتضيق سافر لحدود تجمياتيا وآفاقيا وال يخفى ما ينطوي عميو ىذا التصور مف تجزيئ فاسد ل

الوجودية واألخالقية، ذلؾ ألف حقيقة الديف، كما أشرنا إليو سابقا، أنو عبارة عف منيج إليي شامل لتدبير 

الحياة اإلنسانية كميا بما يصمحيا في العاجل واآلجل، ظاىرا وباطنا، فالديف اإلليي المنزؿ ال ينحصر في 

ر الشعائر الظاىرة والقيـ المعنوية المرسمة، مثمما ال تنحصر آثار قيمو المثمى في الدائرة مجموعة مف صو 

الخاصة لمفرد، وال تقصر إمداداتيا عمى شأنو المخصوص، بل إف الديف اإلليي المنزؿ "أورد ىذه القيـ 

اء بنظاـ متكامل مف باعتبارىا أصوال تبنى عمييا الحياة بكميتيا، ولـ يقف عند حد سرد ىذه القيـ، بل ج

 .8األوامر والنواىي والتوجييات والتعميمات تنزؿ ىذه القيـ عمى الواقع"

نما   كما أف صمة العبد بربو ليست صمة في جانب خاص مف جوانب حياتو أو في جزء مف أجزاء كميتو، وا 

مة باهلل ىي صمة ىي صمة يدخل فييا المؤمف بكميتو وتنعكس آثارىا في جميع مناحي حياتو، ذلؾ ألف "الص
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بالذي أحاط بكل شيء عمما، والصمة بالمحيط، جل وعال، ال بد أف تكوف صمة شاممة ومييمنة عمى كل 

أنواع الصالت األخرى، أي البد أف تنعكس آثارىا عمى كل مظاىر حياة الفاعل الديني بما فييا عالقاتو 

 .9االجتماعية وروابطو المادية"

إف الديف وفق الوضع اإلليي عمى خالؼ ما يتصوره العمماني، عبارة عف نظاـ شامل ومتكامل مف القيـ  

واألحكاـ والمعتقدات، التي توجو اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا، وتحدد لو الطرائق التي ينبغي أف يسمكيا في 

يا كي يتمكف مف االرتقاء بإنسانيتو كدحو ونضالو حتى يسعد، وترشده إلى المسالؾ التي ينبغي أف يسير في

 في سمـ الكماؿ الروحي والخمقي، ال فرؽ في ذلؾ بيف ظاىر أعمالو أو باطنيا، خاصيا وعاميا، دقيا وجميا.

صحيح أف الديف اإلليي المنزؿ لـ يفصل في جميع المسائل والوقائع، التي يمكف أف تعترض مسيرة  

أجاب عنيا عمى وجو اإلجماؿ، وذلؾ بوضع مبادئ عامة وقيـ  اإلنسانية في ىذا العالـ المشيود، ولكف

جامعة وضوابط كمية، يفرع عمييا اإلنساف القيـ واألحكاـ والمعايير، التي يتطمبيا الجواب عف األسئمة 

 والحوادث المستجدة، والتغمب عمى التحديات الطارئة.

اه إلى غيره مف مجاالت حياة الفرد العامة إف القوؿ إف الديف اإلليي المنزؿ يمـز خاصة الوجداف وال يتعد

مجرد ادعاء باطل، يفنده القوؿ الديني نفسو، وتأويل ضيق ليس عند صاحبو فيو حجة وال برىاف، بل إف ىذا 

 القوؿ يفضي بصاحبو إلى نتائج فاسدة، نذكر منيا ما يمي:

لعامة األخرى لتدبير العقل إف حصر الديف في خاصة الوجداف والدائرة الفردية مع ترؾ المجاالت ا - أ

المجرد، يوحي بأف العقل اإلنساني المجرد أفضل مف التدبير اإلليي في المجاالت العامة، وىذا تناقض 

صريح مع فرض إقرار العممانييف لإللو بالقدرة الواسعة والعمـ المطمق، ىذا إف كانوا صادقيف في ىذا اإلقرار، 

ال فسيكوف اإللو عندىـ أعجز مف خمق  و والعياذ باهلل.وا 
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 9  ي المركزمواد الموقع ال تعبر بالضرورة عف رأالواردة في اآلراء 

 

العقل المجرد عمى المجاؿ العاـ يؤدي مقتضى الديف في المجاؿ الخاص، وتسييد مقتضى أف حصر  - ب 

إلى إقحاـ اإلنساف في ازدواجية سموكية أقرب ما تكوف إلى النفاؽ الخفي، بل يفضي، مع مرور الوقت،  إلى 

نساف في ىذا الوضع يكوف في حاؿ يتصارع إحداث شرخ صارخ في شخصية ىذا اإلنساف، وبياف ذلؾ أف اإل

في داخمو نظاماف قيمياف متناقضاف: النظاـ القيمي الديني الذي يؤمف بو وجدانو وتتمبس بو جوانحو فضال 

عف جوارحو، وىو مف وضع اإللو، والثاني نظاـ قيمي عمماني دنياني مفصوؿ عف اإللو وال يقر إال بما تقرره 

ى اإلرادة اإلالىية، بحيث يكوف في سياؽ مع اإللو وفي سياؽ آخر يكوف مع الذات مف غير اعتبار لمقتض

غير اإللو، في حيف أف اإلنساف بمقتضى االختيار الوجودي ال يمكف أف يكوف إال مع اإللو أو مع غير 

اإللو، أو قل مع الطاغوت، ألف اإلنساف مخير بيف الكوف مع اإللو أو الكوف مع الطاغوت، فالثالث مرفوع 

 في ىذا االختيار. 

والثاني مف اختصاص العقل  ،جعل األوؿ مف اختصاص اإللوثـ ، زمنيوال الروحيأف الفصل بيف  - ج

 :غاية في الشناعة، وبينا ذلؾ كاآلتيالمجرد، يوحي بمعاف 

 أو الحياة الخاصة لألفراد روحيات: أف اإلنساف يتقاسـ مع اإللو ىذا العالـ، فاإللو يختص بمجاؿ الاألول     

بينما اإلنساف يختص بغيره مف المجاالت الظاىرة والعامة، كما لو كاف اإلنساف ندا لإللو، وىذا باطل بطالنا 

اإلنساف تابع لإللو في كل شيء في خمقو ورزقو وحياتو ومماتو، ال يممؾ مف ىذا أي شيء، ذلؾ ألف مطمقا، 

 وال يقوؿ بيذا إال مف ليس عنده مسكة عقل أو معاند لمحق. !!!!؟كيف يجوز لممخموؽ أف يكوف ندا لمخالقف

بينما احتفظ أف اإللو أوكل إلى اإلنساف تدبير شؤوف الدنيا العامة عمى مقتضى العقل المجرد،  الثاني:

وىذا باطل أيضا، ألف الثابث في الديف أف اإليماف الحق ال يتحقق إال لنفسو بتدبير عالـ الباطف الروحي، 

اإلنساف الكاممة لإللو في كل أمر مف أموره جمييا وخفييا، خاصيا وعاميا، بحيث نجد الديف قد فصل بتابعية 

في بعض القضايا الدنيوية وجعل لكل مسألة منيا حكما خاصا لـ يترؾ فييا لإلنساف مجاال لالجتياد إال 



 

 10  ي المركزمواد الموقع ال تعبر بالضرورة عف رأالواردة في اآلراء 

 

مع فقد وضع لإلنساف كميات اجتياد التنزيل، أما ما سكت عنو مف القضايا والمستجدات التي تطرأ في المجت

 عقدية وأخالقية وحكمية ييتدي بيا في الجواب عنيا.

أف أحكاـ اإللو غير قادرة عمى تدبير المجاؿ العاـ بما يحقق مصالح اإلنساف ويرتقي بو،  الثالث:         

ألنو جيل صريح بالقدر اإلليي، إذ كيف يعجز اإللو الحق عف سف ما بو يتـ تدبير  ،وىذا ضالؿ مبيف

بل كيف يعجز عف   !!!!ء؟وىو القادر عمى كل شي ،الفسادعنو الصالح ويدرأ لو بما يجمب  ،جاؿ العاـالم

ذلؾ وىو الذي سف ما بو صالح الحياة الباطنة لإلنساف التي ال يضاىييا مجاؿ مف مجاالت الحياة تعقيدا 

   !!!!؟ ودقة وخفاء

بل الديف اإلليي المنزؿ، حقيقة ال ينطبق عمى أف مفيوـ الديف عند العممانييف مما سبق كمو، والحاصل 

وال ىو منحصر في  الروحية يخالف منطوؽ الحقيقة الدينية نفسيا، فال الديف اإلليي خاص بالوجدانيات

رشاده إلى  نما ىو نظاـ شامل متكامل، متعالق بعضو ببعض، جاء لمعناية باإلنساف وا  الدائرة الخاصة، وا 

 و في كمية كينونتيا وتكامل مكوناتيا وتعاضد أجزائيا.واالرتقاء بآدميت ،طرؽ الخير

 بطالن تصورهم لمفهوم السياسة - 2

يرى العممانيوف أف السياسة غير الديف، ال تعنى إال بتدبير الشأف العاـ الذي ىو كل ما يتصل بتدبير 

طنيف حفظا لحريتيـ في الحياة التي تعـ كل األفراد في مجتمع معيف، وأنو ال تتدخل في الحياة الدينية لمموا

ومراعاة الستقالليـ األخالقي، غير أف ىذا التصور يفنده واقع المجتمعات العممانية، الذي  ،االعتقاد الديني

نما يشمل  يشيد بأف التدبير السياسي مثمو مثل الديف، ال ينحصر أثره في الدائرة العامة كما يزعموف، وا 

 مختمف مناحي حياة اإلنساف، بما فييا الناحية الروحية.



 

 11  ي المركزمواد الموقع ال تعبر بالضرورة عف رأالواردة في اآلراء 

 

لما قررت االنفصاؿ عف الديف اإلليي المنزؿ، بحكـ استنادىا إلى مبدأ العممانية  أف السياسية ،وبياف ذلؾ 

في  الشعور بمفيوـ اإللزاـ عمييـ بتفقير انعكس ،الحداثي، أدى ذلؾ إلى ترؾ فراغ روحي مذىل في النفوس

ي وملء الفراغ المواطنيف، وىذا الوضع دفع العممانييف إلى أف يتولوا بأنفسيـ تقوية الضمير األخالقضمائر 

الذي خمفو انحجاب المقدس الديني في نفوس المواطنيف، فدخموا في االشتغاؿ عمى نقل  ،الروحي واالعتقادي

بعض مقومات القداسة التي يختص بيا العمل الديني إلى العمل السياسي، فػ"جعموا ليذا العمل ىو اآلخر 

يخمصوا ليا ويضحوا مف أجميا كما أخمص معتقدات وطقوس ورموزه، طالبيف مف المواطنيف، بقوة، أف 

 .10أسالفيـ لعقائد وشعائر دينيـ اآلفل وضحوا في سبيميا"

لـ السياسة اإليطالي اونجد مف العمماء والمفكريف الغربييف مف يؤكد ىذه الحقيقة، فعمى سبيل المثاؿ ذىب ع

مجرد مجاؿ لتدبير  إلى أف السياسة في العصر الحديث ليست (Emilio Gentileإميميو جنتايل" )"

نما ىي عبارة عف ديف، بوصفيا "نظاما مف المعتقدات،  المصالح العامة كما ىو االعتقاد السائد، وا 

واألساطير، والطقوس، والرموز التي تؤوؿ وتحدد معنى وغاية الوجود اإلنساني، عبر إخضاع مصير األفراد 

بيف نوعيف إثنيف: األوؿ الديف السياسي وينطبق ، وميز في "ديف السياسة" 11والمصير الجمعي لكينونة أعمى"

، وكتب 12عمى األنظمة التوتاليتارية والثاني الديف المدني وينطبق عمى األنظمة السياسية الديمقراطية

قائال: الماركسية "ىي تحديدا الديف الذي قتل المسيحية، إنيا ديف  (Antonio Gramsci) "غرامشي"
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 12  ي المركزمواد الموقع ال تعبر بالضرورة عف رأالواردة في اآلراء 

 

بأسرارىا وممارساتيا، ألنيا قد استبدلت في وعينا اإليماف باإللو الكاثوليكي  بمعنى أنيا أيضا تمتمؾ إيمانيا

 . 13المفارؽ باإليماف باإلنساف وطاقاتو العظمى، باعتباره الحقيقة الروحية الوحيدة"

عبارة عف ديف بشري وضعي في مقابل بمعناىا الحداثي الغربي إذا قمنا إف السياسة  جانب الصوابولذلؾ ال ن

الذي أفرزتو التحوالت التاريخية  اإلليي المنزؿ، فمو تأممنا بعمق كبير في نظاـ السياسة الحديثالديف 

ضد نظاـ الالىوت الديني الكنسي، ىذا النظاـ  ، وقمبنا النظر في مختمف أطوار الصراع التي خاضياالغربية

مع نمط التدبير ذي الصبغة  نظاـ التدبير السياسي الغربي االذي يدعيي ة التاريخيةعيدركنا بأف القطأل

ليس سوى معنى يتراءى عمى مستوى الظاىر فقط، أو قل السطح، أما في العمق فيو المسحية، الالىوتية 

مع وجود فرؽ بينيما في  ،القديـالكنسي الالىوت المسيحي  يقوـ مقاـعبارة عف إنشاء الىوت سياسي جديد 

 المضموف.طبيعة 

بواسطة  ،تـ تشييد بنيانو وبناء معمارهالحداثي في أف الالىوت السياسي  ويتمثل ىذا الفرؽ المضموني 

عناصر وقوالب الالىوت الديني الكنسي القديـ، بحيث عمد أصحابو وأربابو إلى تفريغ ىذه العناصر والقوالب 

التي والمحتويات األصل اإلليي المطمق، ثـ استبداليا بالمضاميف  اتالقديمة ذومضامينيا مف محتوياتيا 

ذي األصل اإلنساني الدنياني، أو قل تـ تفريغيا مف محتوى السماء ثـ  ،يتطمبيا الالىوت السياسي الجديد

اقتباس معظـ جيازىـ المفيومي مف الالىوت الديني القديـ، مع التستر عمدوا إلى  ، إذممؤىا بمحتوى األرض

عقمية، وسمكوا في ذلؾ كمو طريقيف  عمى ىذا االقتباس، وذلؾ باستبداؿ المصطمحات الدينية بمصطمحات

 اثنيف:

، ويتمثل في اعتماد مكاف المقوالت المتداولة في الديف مقوالت مقابمة ليا، غير طريق المبادلة األول:

معروفة بنفس االستخداـ النظري في الديف، مثل استبداؿ اإلرادة اإلليية باإلرادة اإلنسانية، واالستعاضة عف 
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 13  ي المركزمواد الموقع ال تعبر بالضرورة عف رأالواردة في اآلراء 

 

طف، أو استبداؿ اإلحساف بالتضامف، أو المقابمة بيف تشريع اإللو لمغير وتشريع الذات محبة اإللو بمحبة الو 

 لمغير، أو المقابمة بيف اإليماف والعقل، أو استبداؿ النعيـ بمممكة السعادة....

ويتجمى في تقدير األحكاـ التي يأخذ بيا نظاـ السياسة عمى مثاؿ األحكاـ  الثاني: طريق المقايسة،        

بيا الديف، مثل مقايسة قيمة أوامر اإلنساف في القانوف عمى قيمة أوامر اإللو في الشريعة، أو  التي يأخذ

مقايسة كونية القوانيف اإلنسانية عمى كونية القوانيف اإلليية، أو مقايسة سيادة الشعب عمى سيادة اإللو، أو 

 يف مف تقرير الديف....القوؿ بأف تشريع القوانيف مف تقرير العقل عمى غرار القوؿ بأف القوان

مثمما تجمى في التجربة الحضارية الغربية، ال  الحديث وعمى ىذا يمكف القوؿ إف نظاـ التدبير السياسي

 "التغييب"،ثمرة استراتيجية شخصنة المطمق، أو قل بتعبير الفيمسوؼ طو عبد الرحمف مجرد يعدو أف يكوف 

ث يصبح خروج نظاـ الالىوت السياسي عف نظاـ أي رفع ما ىو إنساني إلى مستوى ما ىو إليي، بحي

نما خروج مف ديف ثالالىوت الديني الذي يدعونو، ليس خروجا مف الديف بمعناه االن روبولوجي العاـ، وا 

مخصوص، الذي ىو الديف اإلليي المنزؿ إلى ديف وضعي آخر جديد، وىو الديف السياسي العمماني، 

التحويل" المتمثمة في "تحويل العنصر الديني القديـ إلى عنصر آخر وتوسموا صناعو في ىذا الخروج بػ"آلية 

، وذلؾ بػ"إعادة تأليف العالـ البشري بمجممو عف طريق إعادة االندماج واالنصيار، وا عادة 14غير الديف"

 .15تكويف لما يضفي عمى ىذا العالـ، خالؿ آالؼ عدة مف السنيف، ىيئة الغيرية الدينية"

ف بدا في ظاىره ضربا مف فالمسار التاريخي ا  لذي تقمب فيو تطور نظاـ الالىوت السياسي العمماني، وا 

الصراع الذي خاضو قادة التوجو الميبرالي العمماني البرجوازي ضد الكنيسة التي كانت تمثل النظاـ الديني 

جديد يحل لكف في العمق كانت تحركو إرادة تشكيل ديف وجودي  -المسيحية في صورتيا الغربية  –اإلليي 
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 14  ي المركزمواد الموقع ال تعبر بالضرورة عف رأالواردة في اآلراء 

 

محل الديف القديـ، مع توسل ىذه اإلرادة بآلية االقتباس المقمد لصورة النسق الديني، ثـ حشو ىذه الصورة 

المقتبسة بمفاىيـ ومقوالت وعناويف وغايات منفصمة عف المطمق اإلليي، تقـو عمى ثالث مبادئ انفصالية 

 تحويمية، وىي:

 عمق باإلنساف.المبدأ األوؿ: تحويل التعمق باإللو إلى الت

 المبدأ الثاني: تحويل التعمق بالوحي إلى التعمق بالعقل.

 المبدأ الثالث: تحويل التعمق باآلخرة إلى التعمق بالدنيا.  

ولقد أدى ىذا االختراع العمماني إلى فتح الطريق لتديف سياسي أثمر "أديانا عممانية"، تقوـ عمى أساس  

اـ الدولة باعتباره ممثال إلرادة الشعب، ويقوـ ىذا التقديس عمى اعتناؽ تقديس الكياف السياسي المتمثل في نظ

نسق متكامل مف المعتقدات والرموز والطقوس التي تحدد معاني الوجود اإلنساني ومصيره كما يحددىما 

جانب مف الديف المنزؿ، ويتولى النظاـ السياسي، وضع ىذا النسق العقدي العاـ، متعاليا عمى مختمف 

ف المنزلة، مبشرا الناس بأف األخذ بيذا النسق المتكامل سوؼ يجمب السعادة والتقدـ والرفاىية لإلنسانية، األديا

ال فال أقل مف دمجيا في ىذا النسق  .16ساعيا إلى محو األدياف المنزلة، وا 

التمثيل  أصبح مع مرور الزمف دينا سياسيا جديدا لإلنسانية الحديثة، تحولت فيو قبمةىذا النسق السياسي، 

مف الفاعل المفارؽ المتعالي إلى الفاعل المحايث، بحيث "نجد بيف التمثيل التجسيدي في زمف اآللية والتمثيل 

التفويضي في زمف المواطنيف المتساويف العناصر نفسيا تعمل بشكل مختمف وبتوزيع مختمف ... فالغيرية 

اآللية السياسية نفسيا، بصورة غير مرئية، المستبعدة لصالح تفوؽ معياري عادت لتنبثق مف جديد داخل 
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 15  ي المركزمواد الموقع ال تعبر بالضرورة عف رأالواردة في اآلراء 

 

وغير معروفة بالنسبة لممعنييف بيا، ولكف بفاعمية شديدة. إف ما كاف يتخذ مظيرا دينيا بحتا نراه مجددا، 

 . 17وبشكل عممي، في قمب الرباط الجماعي"

زؿ بدعوى ىكذا يتضح إذف، أف سعي العممانييف إلى إقامة نظاـ سياسي منفصل عف الديف اإلليي المن

الزمني، ليس سعيا إلى تمييز مجاؿ العمل السياسي عف مجاؿ العمل  -الروحي والدنيوي  -التمييز بيف الديني

نما ىو، باألساس، بوعي أـ بغير وعي، سعي إلى إحالؿ الىوت ديني عمماني مف وضع اإلنساف  الديني، وا 

مماني المخترع يتولى ال مجرد تدبير محل ديف منزؿ مف وضع اإللو، بحيث يصبح ىذا الديف السياسي الع

نما يتولى تحديد معاني الوجود برمتو مثمما يتولى الديف المنزؿ تحديدىا.  الشأف العاـ كما يزعموف، وا 

 بطالن تصورهم لعالقة الدين بالسياسة -3

يرى العممانيوف العرب، مثمما رأى أساتذتيـ الغربيوف، أف العالقة بيف الديف والسياسة ىي عالقة بيف مجاليف 

مستقميف مف مجاالت الحياة اإلنسانية المعمومة، بحيث يتولى الديف تدبير المجاؿ الخاص باإلنساف المتمثل 

ير المجاؿ العاـ لمحياة اإلنسانية المتمثمة في الوجدانية بربو، بينما تتولى السياسة تدبالروحية في عالقتو 

مصالحة الدنيوية، وأشكاؿ العالقة التي تربطو باألغيار في المجتمع، غير أف ىذا التصور، عمى انتشاره بيف 

 الناس، فاسد، وذلؾ لالعتبارات اآلتية:

ىـ، فصال وظيفيا، أف فصل السياسة عف الديف في تدبير شؤوف المجتمع ليس، وفق تصور  االعتبار األول:

نما   فالفصل البنيوي أو الماهوي فصل بنيوي أو ماىوي، وشتاف بيف الفصل الوظيفي والفصل الماىوي، ىو وا 

عمماني السياسي الالىوت اليسعى إلى فصل القيـ الدينية عف مختمف مجاالت المجتمع واستبداليا بقيـ 

لمجتمع، بحيث نكوف أماـ رؤية فمسفية وجودية تأخذ مكاف القيـ الدينية وتقطع صمتيا بشؤوف ال ،جديدال
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مثمما المشيود تتولى تحديد أنماط تواجد اإلنساف في ىذا العالـ  ،عممانية تحل محل الرؤية الفمسفية الدينية

 .المنزؿاإلليي يتوالىا الديف 

اة ، فعمى العكس مف ذلؾ، فال يسعى إلى فصل القيـ الدينية عف مجاالت الحيأما الفصل الوظيفي 

نما يسعى أوال: إلى الفصل بيف األدوار والفوائد والوظائف التي يختص بيا كل مجاؿ مف العامة المجتمعية ، وا 

مع حفظ صمتيا بالقيـ الدينية، وثانيا: إلى عدـ حصر ىذه األدوار والفوائد والوظائف عمى فئة  ،ىذه المجاالت

كوف تدبير ىذه المجاالت متاحا ألي فرد مف رجاؿ الديف، أو قل الفقياء بالمعنى الخاص لمفقو، بحث ي

 المجتمع استجمع شروط الخبرة والكفاءة واألىمية المطموبة.

المتمثل في نظاـ  -والروحي  -المتمثل في نظاـ السياسة  -أف الفصل بيف الزمني  االعتبار الثاني:

ف سمـ بو في السياؽ الغربي العتبارات تاريخية واجتماعية معمومة، فضال عما تضمنتو  - الديف النصوص وا 

نتيجة التحريفات والتبديالت التي  ،نجيل، مف مفارقات وأخبار ومعاني ال يقبل بيا عاقلاإلو  تيةتوراال، الدينية

ياؽ لـ يتعرض فيو القرآف الكريـ طالتيا، فال يمكف التسميـ بو في السياؽ اإلسالمي، نظرا ألف ىذا الس

لمتحريف والتبديل الذي تعرضت لو غيره مف الكتب المنزلة، كما أنو لـ يعرؼ في تاريخو ما يشبو مؤسسة 

الكنيسة وال رجاؿ ديف بالمعنى الغربي، فمـ يثبت في تاريخ اإلسالـ أف رجاؿ الديف، أو قل الفقياء، صادروا 

 كنيسةيـ واشتطوا في حكميـ، مثمما صادرىا واحتكرىا واشتط فييا رجاؿ الالسمطة السياسية واحتكروىا ألنفس

 في تاريخ الغرب.

أف الفصل بيف نظاـ السياسة ونظاـ الديف، يوىـ بأف السياسة ال تخاصـ الديف  االعتبار الثالث:        

نما تحفظ لو مجالو وتبقي عمى حرمتو، وىذا باطل ، ألنو إذا تأممنا واقع الممارسة  ،المنزؿ وا  السياسية اليـو

عبارة عف تدبير شمولي ال يخرج عنو مجاؿ مف  ،مثمما تجمت في الغرب ،وأخذنا بعيف االعتبار أف السياسة

ال نجد كثير عناء في تبيف خصومة السياسة لمديف، والشاىد عمى ذلؾ إقصاء الديف مف و مجاالت المجتمع، 
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سي بما يجعمو ال يقدر عمى التأثير في ىذه مختمف مجاالت الحياة اإلنسانية، وحصره في اليامش المن

المجاالت، أو اإلسياـ في توجيييا، بدء بالتسييس، ثـ العمـ واالقتصاد، مرورا بالفف واإلعالـ، وانتياء 

باألخالؽ، فيل ىناؾ ما ىو أشد خصومة مف تحييد الديف عف مختمف مجاالت الوجود اإلنساني في صورة 

 !!تعقيـ لو؟

أف فصل السياسة عف الديف، مع حفظ بنيتيا العممانية، يخل بمقتضيات السياؽ االعتبار الرابع:       

اإلسالمي، ألف الديف في ىذا السياؽ ال يختص بمجاؿ الوجدانيات والروحيات والعبادات المخصوصة 

نما ىو نسق متكامل يعـ مختمف مجاالت الوجود اإلنساني برمتو، ويقوـ عمى أربعة أنظمة  فحسب، وا 

 ي:جوىرية، وى

ويتمثل في مجموعة مف القضايا االعتقادية التي تحدد نظرة اإلنساف إلى العالـ،  أوال: نظام االعتقادات،

 وتزوده برؤية فمسفية شاممة لموجود.

ويتجمى في منظومة مف القيـ الروحية والخمقية، التي ييتدي بيا اإلنساف في  ثانيا: نظام القيم المثمى،

 مقاصد معيارية لمختمف أفعالو وتصرفاتو. مختمف أنماط وجوده، ويتخذىا

ويبرز في مجموعة مف األحكاـ والقواعد الموجية، التي تعينو في تنظيـ  ،القيم التشريعيةثالثا: نظام 

مختمف أشكاؿ المعامالت والتصرفات التي يحتاج إلييا في حياتو، وتساعده عمى الجواب استجد أو 

 استشكل منيا.

ويتمثل في مجموعة مف األعماؿ التعبدية، التي يتواصل بيا مع الخالق  ة،رابعا: العبادات المخصوص

 جل شأنو.
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ويتمثل في مجموعة مف النماذج العممية التي تبيف لو طرؽ تنزيل ىذه  خامسا: نظام المثل العممي،

 األنظمة الدينية وسبل تشخيصيا في الواقع المرئي، حتى يتمكف مف التأسي بأفضميا.  

نما ىما طريقاف إف السياسة وا لديف ليسا مجاليف مستقميف مف مجاالت الحياة كما يدعي العممانيوف، وا 

تدبيرا يأخذ بعيف االعتبار مقتضى  ،متقابالف يتوصل بيما إلى تدبير مصالح كل واحد مف مجاالت الحياة

رحمف "منيجاف عالقة اإلنساف بالعالميف: عالـ الغيب وعالـ الشيادة، أو قل بتعبير الفيمسوؼ طو عبد ال

، فالسياسة، باعتبارىا 18متقابالف لتدبير الحياة اإلنسانية عمى مقتضى العالقة بيف العالميف: المرئي والغيبي"

دينا عممانيا محايثا، تدبر مجاالت الحياة اإلنسانية مف منطمق أف اإلنساف كائف ال يمكف أف يحيا إال في عالـ 

عتباره وحيا إلييا، فيدبر مجاالت الحياة اإلنسانية مف منطمق أف واحد وىو العالـ المرئي، أما الديف، با

اإلنساف كائف ذو طبيعة متعدية ال قاصرة، إذ "يحيا في عالميف اثنيف: األوؿ عالـ مرئي الذي ينوجد فيو 

، بحيث يجد اإلنساف نفسو موصوال بالعالـ الغيبي وصمو 19بجسمو وروحو وعالـ غيبي يتواجد فيو بروحو"

بالمرئي في كل عمل يأتيو، بل يسعى إلى تنزيل أفعالو وأعمالو في العالـ المرئي عمى مقتضى العالـ الغيبي، 

وىكذا فكل ما يتـ تدبيره بواسطة السياسة يتـ تدبيره بواسطة الديف، عمى أف التدبير الديني ىو تدبير يقـو 

ساس التعبد لمحق جل شأنو، بينما تدبير السياسي تدبير يقوـ عمى أساس التسيد عمى الخمق، أي تدبير عمى أ

 يستبدؿ سيادة اإللو بسيادة اإلنساف، كما لو كاف اإلنساف نظير اإللو، وحاشى أف يكوف كذلؾ.

ديده لحقيقة الديف وال يخفى أف ىذه التصورات الباطمة التي انبنى عمييا الفكر السياسي العمماني في تح

والسياسة والعالقة بينيما، تؤدي إلى التضيق عمى الوجود اإلنساني عموما، وعمى وجود الفاعل الديني 

خصوصا، فإذا كاف ىذا التضيق ظاىرا في اختزاؿ الديف اإلليي المنزؿ في جممة العبادات والروحانيات فيو 
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ة العامة لإلنساف، إذ "التحييد ينزع مف الديف كل أظير بقدر أكبر في تحييد ىذا الديف عف مجاالت الحيا

 .20أسباب الفاعمية واإلنتاجية داخل المحيط االجتماعي ويعز لو عف معترؾ الحياة بالكمية في صورة تعقيـ لو"

ومتى عممنا أف ىذا التصورات التي انبنى عميو الفيـ العمماني ىي تقميد صريح ألساتذتيـ الغربييف، تبيف أف 

ال يفضي أبدا إلى التفاعل مع الحداثة الكونية المزعومة، ألف مثل ىذا التفاعل ال يتحقق بالتقميد  سعي ىؤالء

نما يتحقق باإلبداع المستقل،  لحاقيا بالنموذج و وا  يفضي، حتما، إلى االستتباع الثقافي لمشعوب اإلسالمية وا 

 .الحداثي الغربي

ىذا النموذج تحكمو إرادة تقـو عمى أساس ليس إغناء  وال نكوف مبالغيف في ىذا االستنتاج متى عممنا أف 

نما إفقار ىذه التعددية، بل القضاء عمييا، بكل الوسائل المتاحة بدءا  التعددية الثقافية والقيمية بيف األمـ وا 

: "الغرب صامويل هنتنجتون باإلكراه السياسي والعسكري، وانتياءا باالختراؽ الثقافي والغزو اإلعالمي، يقوؿ 

كاف دائما أمة تبشيرية، يعتقد أف الشعوب غير الغربية البد أف تمتـز بالقيـ  - خاصة الواليات المتحدة -

الغربية فيما يتعمق بالديمقراطية واألسواؽ الحرة والحكومة المحدودة وحقوؽ اإلنساف والفردانية وحكـ القانوف، 

أف ىذا النموذج ليس سوى إمكاف عقمي  ، عمى الرغـ مف21وأنيا البد أف تجسد تمؾ القيـ في مؤسساتيا"

مخصوص بالمجاؿ التداولي الغربي ال يمـز غيره مف األمـ األخذ بو وفق االستراتيجية التي اتبعيا الغرب 

 الحديث في تطبيقو ، نظرا الختالؼ المجاالت التداولية لألمـ.

وني الذي أفرزتو الحداثة الغربية، صحيح أف المجتمعات المسممة اليـو ال مفر ليا مف التفاعل مع الواقع الك

لكف التفاعل الحقيقي مع الحداثة الكونية ال بد لو مف الوفاء بشرطيف اثنيف، وىذاف الشرطاف أخال بيما 

 العممانيوف العرب أيما إخالؿ، وىما:
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 بحيث ينظر إلى الكونية، أو العالمية، عمى أنيا تعبيراألول: حفظ العالقة بين الكونية والخصوصية،       

عف تظافر جيود خصوصيات األمـ كميا في تشكيل ثقافة عالمية، أو قل كونية، وليس تعبيرا عف فرض 

الخصوصية الغربية عمى باقي األمـ، وىذا ال يمكف أف يتـ إال باستعادة المنظور العالمي والتاريخي المقارف، 

ماتو وتاريخو، تماما كما أف بحيث يصبح التشكيل الحضاري الغربي تشكيال حضاريا واحدا لو خصوصيتو وس

 .لكل التشكيالت األخرى خصوصياتيا وسماتيا وتاريخيا

نما يعني محاولة الوصوؿ   والمنظور المقارف ال يعني عالقة التأثير والتأثر الشائعة في الدراسات الجامعية، وا 

والنماذج المتعددة، التي  إلى رؤية عالمية حقة مف خالؿ مقارنة البنى الحضارية والتجارب التاريخية المختمفة

تعامل اإلنساف مف خالليا مع العالـ، فأبدع أشكاال حضارية خاصة متنوعة، ليا قوانيتيا الداخمية، وتنبع 

إنسانيتيا مف خصوصيتيا ال مف خالؿ اتساقيا مع قانوف عالمي عاـ وىمي، ىو في نياية األمر "قانوف 

 .22"غربي

فاإلنساف الذي ال ىوية لو ال يمكنو أف يبدع، ألف  بداع،لثاني: حفظ العالقة بين الهوية واإلا        

اإلنساف ال يبدع إال إذا نظر إلى العالـ بمنظاره ىو وليس بمنظار اآلخريف، ألنو لو نظر بمنظار اآلخريف، 

أي لو فقد ىويتو وأصبح عقمو في أذنيو، فإنو سيكرر ما يقولونو ويصبح تابعا ليـ، كل ىمو أف يقمدىـ أو أف 

 .23بيـ، ويبدع داخل إطارىـ، بحيث يتحقق إبداعو مف داخل تشكيميـ الحضاري يمحق 

وعمى ىذا فسعي العممانييف العرب إلى غرس النموذج السياسي العمماني في المجاؿ التداولي لمشعوب 

اإلسالمية والعربية، بدعوى التحديث الثقافي، يوقعيـ في مفارقة عجيبة، وتتمثل ىذه المفارقة في تناقض 
                                                           

د الوىاب المسيري، فقو التحيز، في إشكالية التحيز: رؤيٌة معرفيٌة ودعوٌة لالجتياد )المجمد األوؿ(. تأليف نظر عبػػ  22
 .1993وتحرير )مجمداف كبيراف(، نقابة الميندسيف، القاىرة والمعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، الطبعة األولى، 

 لكتروني:عبد الوىاب المسيري، أسئمة اليوية، عمى الموقع االػػػ  23
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ليـ باالختالؼ الثقافي والتعددية القيمية مع واقع ممارستيـ الفكرية، الذي يشيد عمى سعييـ الحثيث إلى قو 

إلحاؽ المجتمعات اإلسالمية والعربية بالمجتمعات الغربية، بينما كاف عمييـ، بموجب قوليـ بالتعددية، أف 

ظاىر التعددية العالمية، وتجميا مف يحفظوا ثقافة ىذه المجتمعات وقيميا، عمى اعتبار أنيا مظيرا مف م

 تجميات االختالؼ الكوني الوجودي.

وال نبالغ إذا قمنا إف الخيار العمماني الذي تعمق بو كثير مف المفكريف العرب، وأخذت ببعض مقتضياتو  

، بعض األنظمة العربية واإلسالمية، شكل عائقا خارجيا حقيقيا في وجو النيوض باإلبداع العربي اإلسالمي

نظرا لما ينطوي عميو مف عنف شديد يأتي عمى رصيد األمة اإلسالمية مف القيـ العقدية واألخالقية والثقافية 

 .والحضارية

إلى الدعوة  -تعالى  وعمى رأسيـ دمحم عابد الجابري رحمو هللا - ولعل ىذا ما دفع بعض المفكريف العرب 

، باعتباره إنتاجا مخصو  صا باألسباب التاريخية والعوامل االجتماعية التي مرت إلى التخمي عف ىذا المفيـو

 ،بيا المجتمعات الغربية خاصة، وال يمكف تعميمو عمى المجتمعات اإلسالمية ألنيا لـ تعرؼ مثل األسباب

: " أنا أرى أف اإلسالـ دنيا وديف، وأنو أقاـ رحمو هللا تعالى الجابري دمحم عابد ولـ تمر بيذه العوامل، يقوؿ 

ذف دولة م نذ زمف الرسوؿ )عميو الصالة والسالـ( وأف ىذه الدولة توطدت أركانيا زمف أبي بكر وعمر، وا 

ىو في نظري قوؿ يتجاىل التاريخ ... العممانية بمعنى فصل الديف عف  ،فالقوؿ بأف اإلسالـ ديف ال دولة

 24. ألنو ليس فيو كنيسة حتى تفصل عف الدولة" ،الدولة غير ذات موضوع في اإلسالـ

يقوؿ، أيضا، في سياؽ مقاربة سؤاؿ النيضة العربية الحديثة، "يتضح مما تقدـ، إذف، أف العوامل و 

األولى المحددة لثنائية الديف والدولة في المرجعية النيضوية العربية ثالثة رئيسية: استمياـ التجربة الدينية 

 ،ف والدولة، أي استمياـ النيضة األوروبيةاألوروبية، مشكمة الطائفية الدينية، ربط النيضة بالفصل بيف الدي
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 22  ي المركزمواد الموقع ال تعبر بالضرورة عف رأالواردة في اآلراء 

 

وىذه العوامل الثالثة تختمف اختالفًا كميًا عف تمؾ التي تحدد العالقة بيف الديف والدولة في المرجعية التراثية 

 .25اإلسالمية"

والحاصل أف سعي العممانييف في المجتمعات العربية واإلسالمية إلى فرض نظاـ سياسي عمماني شامل عمى 

س، متوسميف في ذلؾ بكل الوسائل المتاحة ليـ، يعد مصادرة صارخة لحق ىذه المجتمعات في تدبير النا

مختمف مناحي وجودىا عمى مقتضي القيـ الدينية وتوجيياتو السنية، إذ يمزمونيـ بتدبير عمماني يضيق مف 

الء العممانيوف قد أتوا أشد نطاؽ وجود اإلنساف وال يستوعب كميتو وال يمبي مطالبو، وبيذه المخالفة يكوف ىؤ 

أنواع العنف عمى اإلنساف المؤمف، وىو العنف الروحي، المتمثل في حرماف الفاعل الديني مف تنزيل المعاني 

أسباب العنف، ألف "إلغاء الديف  يغذيالتي يزوده بيا الديف عمى واقعو المرئي، وليس يخفى أف ىذا الصنيع 

الديف ليس بأقدر عمى توفير التعايش مف الديف الذي يعتبر الديف، ألنو ىو ذاتو ديف، وأف الديف الذي يمغي 

 .26ديف مثمو"

ذا كاف الديف العمماني يمغي الديف اإلليي المنزؿ، فال يستبعد حينئذ أف  فئات المجتمع، ال قدر  تنجر بعض وا 

أف ىذا السبيل ال يؤدي إال إلى  عممال العنف المضاد لمقاومة ىذا العنف الروحي، يسبإلى سموؾ هللا تعالى، 

مزيد مف التصارع والتقاتل الذي يخرب البالد والعباد، ويزداد ىذا  الطريق انفتاحا متى عممنا، كما أشرنا إلى 

نما كانت  ،ذلؾ سابقا، أف ىذه التصورات التي ينطمق منيا العممانيوف العرب لـ تكف مف إبداعيـ الخاص وا 

بييف، مما يجعميـ يظيروف بمظير خداـ التبعية الفكرية واالحتالؿ الثقافي الذي صريحا لنظائرىـ الغر  اتقميد

 تتعرض لو المجتمعات اإلسالمية اليوـ.
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