
السياسة وادلين: مسارات خمتلفة وسياقات متباينة

تأيلف
ادلكتور عبد السالم طويل

رئيس حترير جملة اإلحياء، أستاذ زائر بكلية احلقوق جامعة حممد اخلامس/ السوييس- سال

كرا�سات علمية 30



رئيس جملس اإلدارة
إسماعيل رساج ادلين

املرشف العام

خادل عزب

سكرتارية اتلحرير

أمنية اجلميل

اتلدقيق اللغوي

أمحد حممد شعبان

اتلصميم اجلرافييك

حممد شعراوي

كرا�سات علمية محكمة تعنى بر�سد اأهم الظواهر االجتماعية الجديدة ال �سيما في االجتماع 
الديني العربي واالإ�سالمي، ت�سدر عن وحدة الدرا�سات الم�ستقبلية بمكتبة االإ�سكندرية.

30

االآراء الواردة في »مرا�سد« ُتَعبِّر عن راأي الكاتب فقط، وال تعبر عن راأي مكتبة االإ�سكندرية.



السياسة وادلين: مسارات خمتلفة وسياقات متباينة



© 2016 مكتبة الإ�سكندرية.

اال�ستغالل غير التجاري

كلها  اإ�سدارها  اإعادة  ويمكن  تجارية،  غير  لأغرا�ض  العامة  والمنفعة  ال�سخ�سي  لال�ستخدام  الكرا�سة؛  هذه  في  الواردة  المعلومات  اإنتاج  تم     
اأو جزء منها اأو باأية طريقة اأخرى، دون اأي مقابل ودون ت�ساريح اأخرى من مكتبة الإ�سكندرية. واإنما نطلب الآتي فقط:

يجب على الم�ستغلين مراعاة الدقة في اإعادة اإ�سدار الم�سنفات. 	•

الإ�سارة اإلى مكتبة الإ�سكندرية ب�سفتها »م�سدر« تلك الم�سنفات. 	•

ل يعتبر الم�سنف الناتج عن اإعادة الإ�سدار ن�سخة ر�سمية من المواد الأ�سلية، ويجب األ ين�سب اإلى مكتبة الإ�سكندرية، واأل ُي�سار اإلى اأنه تمَّ  	•
بدعٍم منها.

اال�ستغالل التجاري

بموجب اإل  التجاري،  ال�ستغالل  اأو  التوزيع  بغر�ض  منها،  جزء  اأو  كلها  الكرا�سة،  هذه  في  الواردة  المواد  من  متعددة  ن�سخ  اإنتاج  يحظر     
الإ�سكندرية،  بمكتبة  الت�سال  ُيرجى  الكرا�سة،  هذه  في  الواردة  المواد  اإنتاج  لإعادة  اإذن  على  وللح�سول  الإ�سكندرية،  مكتبة  من  كتابي   اإذن 

secretariat@bibalex.org :ض.ب. 138 ال�ساطبي 21526، الإ�سكندرية، م�سر. البريد الإلكتروني�

مكتبة الإ�شكندرية بيانات الفهر�شة- اأثناء الن�شر )فان(

طويل، عبد ال�سالم محمد، 1967-
ال�سيا�سة و الدين : م�سارات مختلفة و �سياقات متباينة / عبد ال�سالم طويل.- الإ�سكندرية، م�سر : مكتبة الإ�سكندرية، 

وحدة الدرا�سات الم�ستقبلية، 2016.
�ض. �سم. )مرا�سد ؛ 30(        

          تدمك 978-977-452-356-9
         ي�ستمل على اإرجاعات ببليوجرافية.

   1. الدين و ال�سيا�سة. اأ. مكتبة الإ�سكندرية. وحدة الدرا�سات الم�ستقبلية. ب. العنوان. ج. ال�سل�سلة.

ديوي –322.1                                                                             2016801824                                                 

2016/7930رقم الإيداع:
 ISBN: 978-977-452-356-9



ىلع سبيل اتلقديم

أواًل: هل اإلسالم دين علماين؟

ثانيًا: يف نقد املقاربة العقائدية للعلمانية

ثاثلًا: يف نقد أطروحة الفصل املطلق بني السياسة وادلين

رابًعا: إشاكيلة العالقة بني العلمانية وادليمقراطية: ملن األسبقية؟

خالصة

7

10

19

27

41

66





7 إبريل 2016

ىلع سبيل اتلقديم 

ىلع  رسيانها  يف  اعمة  قاعدة  وادلولة  ادلين  بني  للعالقة  والعنيفة  املتوترة  الطبيعة  تكن  لم 

العالقة  الوسطى. فقد اكنت هذه  القرون  بأوروبا  البرشية، وإنما اكنت حالة خاصة  لك املجتمعات 

مطبوعة باالنسجام واتلفاهم العام بني ابلوذية والكونفوشيوسية وادلولة يف آسيا، وبني اإلسالم وادلولة 

يف اتلجربة اتلارخيية اإلسالمية، ويه كذلك ايلوم بني املسيحية وادلولة يف أوروبا وأمريكا، ذلك 

أن اتلناقض بني قيم ادلين وقيم املجتمع اعدة ما ال حيصل إال يف حاالت استثنائية وظرفية؛ إذا اكن 

ادلين مفروًضا بالغزو، أو إذا اكن املجتمع قد جتاوز الفكرة ادلينية القديمة وطور نظاًما دينيًّا جديًدا، 

مع العلم أن املشلكة ال تطرح يف احلالة األخرية إال يف املرحلة االنتقايلة؛ ألن ادلين رساعن ما يعود 

يلتالءم مع ادلولة. كما أن ادلولة رساعن ما تلجأ إىل إاعدة تأسيس وجتديد رشعيتها ىلع ادلين اذلي 

ال يمثل قوة حمافظة بالرضورة، كما ال يمثل، يف حقيقته اجلوهرية ونقائه األول، حالة من االغرتاب 

اإلنساين أو الويع الزائف كما ذهبت إىل ذلك األيديولوجية املاركسية، وإنما قد يمثل عنرص تثوير 

للنظم االجتماعية القائمة)1). 

واحلاصل أنه ما إن انقضت اثلورة الفرنسية سنة 1798 حىت اعد انلاس يف أوروبا ويف غريها من 

ابلدلان إىل إقامة توافقات واتفاقات خبصوص العالقة بني ادلين والسياسة بناء ىلع مناقشات علنية 

وهكذا  ادلينية..  املمارسة  وتنظيم  املمتلاكت،  ويف ضمان محاية  اتلعليم  يف  مؤسساتية  حول جماالت 

أصبحت ادلولة األملانية، ىلع سبيل املثال، تقوم بتمويل األنشطة والفعايلات ادلينية، كما تم االعرتاف 

امللك مع ضمان  الكنيسة يف تكريس  الكنيسة األنكلياكنية مقابل حق  برئاسة  الربيطاين  للتاج 

حرية االعتقاد للجميع. 

)1)  أنتوين غدنز، علم االجتماع: )مع مدخالت عربية(، ترمجة وتقديم فايز الصايغ، ط. 4، علوم إنسانية واجتماعية )بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، 
2005): 578 وما بعدها.
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ويف إسبانيا وهونلدا وغريهما جند اتفاقات وتراضيات مماثلة أثبتت قدرتها ىلع االستمرار. لقد 

أثبتت اتلجربة اتلارخيية أن استمرار اتلالزم النسيب بني املجالني ادليين والسيايس يف هذه احلاالت 

يقتيض التسليم برضورة ضبط العالقة بينهما عرب مستويات خمتلفة من الفصل، رشيطة االعرتاف 

بما بينهما من جديلة، مشدودة للتجربة اتلارخيية بكل ما تزخر به من أعراف واعدات وارتباطات 

واإلصالحات  التسويات  ومجيع  السياسية  الرضورات  وكذا  اجلماعة،  ضمن  جمتمعني  األفراد  بني 

واتلغيريات..)1).

إنما جاء،  إن استحضار إشاكيلة العالقة بني بقية األديان وادلولة وفق رؤية منهجية مقارنة، 

هنا، يلربز رؤية اإلسالم اخلاصة هلذه العالقة؛ فخالفًا بلقية اتلجارب؛ فإن اتلجربة اتلارخيية العربية 

اإلسالمية ظلت حمكومة بانقسام اهليئة ادلينية شبه ادلائم بني أصحاب الطرق الصوفية املقاطعني 

للسياسة ادلنيوية، وأصحاب العلوم الرشعية من علماء وفقهاء، املنقسمني بدورهم بني الوالء لدلولة 

أو الرباء منها..

 وباتلايل فعندما ظهرت بدايات ادلولة احلديثة، لم يضطروا، كما حصل يف أوروبا، إىل خوض 

ولكنهم  العلمانية،  بالتسوية  والقبول  الصلح  عقد  ىلع  إلجباره  ابلابا  جيوش  مع  عسكرية  حروب 

اصطدموا باملؤسسة ادلولوية القديمة؛ جبيوش االنكشارية اذلين رفضوا االنصياع للنظام احلديث، 

وبانلخبة اململوكية اليت خنقت املجتمع وحتولت تماًما إىل طبقة- دولة.

 وذللك لم حيتج األمر هنا لظهور العلمانية كنظرية حترير ادلولة من سلطة الكنيسة، الستقالل 

العكس  هو  حصل  اذلي  ولكن  والفكرية،  االجتماعية  القيم  منظومة  داخل  ادلنيوي  عن  ادليين 

تماًما؛ اإلحياء السيايس لدلين كإطار إلاعدة ترميم ادلولة القانونية والسلطة السياسية املدنية، وتأمني 

الرشعية ومقاومة السلطة الفردية والتسلط السيايس وواقع االحنطاط.

هشام بن عبد اهلل العلوي، »فضاءات الرتايض«، جملة وجهة نظر، العدد 10 )2001): 6.   (1(
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احلقبة  يف  والسياسية،  االجتماعية  احلياة  ميادين  خمتلف  من  ادلين  استبعاد  ىلع  ترتب  لقد 

احلديثة، نتيجتان وخيمتان:

أوالهما: تتمثل يف اتلمايز داخل املجتمع ادليين نفسه بني اتليارات ادلينية واتليارات السياسية؛ أي   
حتول ادلين املستبعد عن ادلولة إىل حزب. 

وثانيهما: حتول ادلولة إىل مقر سلطة عصبوية تستخدم ادلين استخداًما رصفًا وأداتيًّا يف احلكم   
كوسيلة بلناء الرشعية، واتلعويض عن غياب السياسة  باملعىن ادلقيق لللكمة. 

وهكذا خلقت سيطرة ادلولة املطلقة كمؤسسة خاصة، ظاهرة نـزوع ادلين، أو احلزب ادليين 

إىل السيطرة ىلع ادلولة كتعبري عن األمل يف إاعدة بعث الشأن العام، وباتلايل إاعدة اكتشاف وتثمني 

السياسة ادلينية حبيث لكما افتقدت السياسة إىل نظامها اخلاص، وإطار إنتاجها وممارستها املستقلة، 

لسري  رضورية  حاجة  يه  بما  وحتقيقها  السياسة  هذه  تأسيس  مهمة  اعتقه  ىلع  ادليين  ابلنيان  أخذ 

املجتمع، ومن هنا جاءت فتوى اعتبار اإلمامة يف الفقه اإلساليم الكالسييك من اللكيات العقائدية 

وليس من األمور املتعلقة باملصلحة واالجتهاد)1).

إن ما يعزب عن ويع الكثريين أن تأسيس السياسة يف الفضاء ادليين اإلساليم أفرز نموذًجا 

خمتلًفا لكيًّا عن نموذج سيطرة ابلابوية ىلع ادلولة والسياسة اذلي عرفته اتلجربة اتلارخيية املسيحية)2)، 

أما عن أصل هذا االختالف فيجد تفسريه يف أن تأسيس السياسة يف اتلجربة اإلسالمية قد ارتبط 

دائًما باملجتمع األهيل املدين وباملعارضة االجتماعية خالفًا للنموذج ابلابوي اذلي يظهر بما هو تديني 

للسياسة، ووصاية عليها، كإلغاء للمجتمع وإلرادته مًعا))). 

عبد السالم طويل، »اسرتاتيجيات اتلأويل بني العلم واأليديولوجيا: مقارنة بني اتلأويلية اإلصالحية واتلأويلية اإلحيائية«، جملة اتلأويل، العدد 1   (1(
.(00-275 :(2014(

للمقارنة بني انلموذجني والفضاءين ادلينني اإلساليم واملسييح، انظر:   (2(
 Myriam Revault d’Allonnes, Le dépérissement de la politique : Généalogie d’un lieu commun (Paris: Aubier, 1999): 75-244.

الواقع أنه من الصعب تعميم هذا اتلحليل ىلع جمموع الفقه السيايس اإلساليم وكذلك ىلع جمموع اتلجربة السياسية اإلسالمية، فاحلقائق اتلارخيية   (((
تؤكد أن اخلليفة املأمون حتالف فعليًّا مع املعزتلة وعمل ىلع تسخري جهاز ادلولة بغرض فرض فهم معني لعقائد اإلسالم ىلع األمة فثار عليه فقهاء 

أهل السنة معرتضني، كما أن انلموذج الشييع للممارسة السياسية ونظرية الويل الفقيه تتعارض إىل حد كبري مع هذا اتلوصيف.
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وباتلايل فبقدر ما أدى تسييس ادلين ووضعه يف خدمة الرصاع ىلع السلطة إىل أيلوتله حمض 

وسيلة تلجديد هذه السلطة نفسها، وصريورته، تبًعا ذللك، مصدًرا دائًما لعدم االستقرار، األمر اذلي 

من  وحدَّ  احلاكمة،  السلطة  عن  ومستقلة  مستقرة  ثابتة  مؤسسة  بمثابة  ادلولة  صريورة  دون  حال 

تراكم اتلقايلد القانونية واإلدارية فيها)1). األمر اذلي فتح املجال واسًعا أمام نمو السلطة اتلعسفية 

اليت تتحول بدورها إىل حافز للفتنة الشعبية أو الفوىض الشاملة. 

أوالً: هل اإلسالم دين علماين؟

العريب اإلساليم قبل العرص احلديث جيد تفسريه،  العلمانية يف الفكر  إن عدم طرح إشاكيلة 

إذن، يف كون اإلسالم هو اذلي أسس بنفسه للحزي املدين وأكد عليه ورشع هل، منذ أن جعل الرسالة 

املحمدية خاتمة انلبوة ولك ويح يف العالم، وأعطى للعقل ادلور الوحيد يف تسيري املجتمع واتلاريخ 

حىت قيام الساعة. واألصل أن اختتام الرسالة يعين أنه لم يعد هناك اتصال للجماعة املؤمنة مبارشة 

باهلل. وحىت فيما يتعلق بتفسري القرآن، لم يعد هناك مالذ لإلنسان إال العقل، وهو ما يعنيه االجتهاد)2). 

إن هذا الطابع املدين للخربة اتلارخيية اإلسالمية ولإلسالم نفسه هو اذلي ساعد ىلع جتذره يف 

املجتمع وجعله شديد االرتباط واتلمايه مع ما نطلق عليه ايلوم املجتمع املدين. ومن أهم العوامل 

اليت عززت هذا الطابع املدين غياب فكرة املؤسسة أو السلطة ادلينية املعصومة يف اإلسالم وانفتاح 

جمال االجتهاد حبرية أمام اجلميع وتبًعا ذللك فقد أضىح من املتعذر ىلع السلطة الزمنية، مهما اكنت 

شوكتها، أن تنتقص من مصداقية اإلسالم ورشعيته اتلارخيية))). 

برهان غليون، نقد السياسة: ادلولة وادلين )بريوت: املؤسسة العربية لدلراسات، 1991:) 288.  (1(
حاول الفيلسوف حممد إقبال ربط فكرة ختم انلبوة بتطور دور العقل يف اإلسالم، وأشار إىل هذه انلظرية عند حديثه عن روح اثلقافة اإلسالمية   (2(
يف كتابه )جتديد اتلفكري ادليين يف اإلسالم)، وجاءت يف سياق الكشف عن القيمة اثلقافية لفكرة ختم انلبوة، اليت وصفها إقبال بالفكرة اإلسالمية 
العظيمة، انظر: حممد إقبال، جتديد الفكر ادليين يف اإلسالم، ترمجة عباس حممود، مراجعة عبد العزيز املرايغ، ومهدي عالم، ط. 2 )القاهرة: دار 

اهلداية، 2000).
جملة ابلحوث  العريب اإلساليم«،  الغريب وانلموذج احلضاري  انلموذج احلضاري  املدين وادلولة: دراسة مقارنة بني  »املجتمع  السالم طويل،  عبد   (((

وادلراسات العربية: املنظمة العربية للرتبية واثلقافة والعلوم، العدد 7) )2000).
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لكما أمعنت السلطة يف إخضاع العلماء هلا وإجبارهم ىلع تربير أفعاهلا دفعت اجلماعة إىل اتلربؤ 

منهم من جهة، وإىل تعميق اتلمايه، بني اإلسالم واملجتمع الشعيب ضـد السلطة  و»اإلسالم الرسيم«.   

ولعل الرس يف حيوية اإلسالم وجتدده اتلارييخ، رغم لك ما تعرض هل من أزمات، تكمن أساًسا يف 

طبيعته املدنية، ذلك أن غياب السلطان ادليين يف اإلسالم اكن يعين وما يزال، عدم إماكنية استهالكه 

من قبل أية سلطة زمنية استهالاًك نهائيًّا أو مرشواًع، كما أن »قدرة العقيدة ىلع أن تستوعب قيم انلظام 

وقيم املقاومة واثلورة مًعا يه الضمانة الستمرارها، بقدر تأمينها لرشوط جتديد انلظام واستمراره.. 

ومن هنا هذه اخلاصية اليت جتعل من مصري اإلسالم، كدين ومركز تضامن مجيع، ال يتأثر كثرًيا بسوء 

االستخدام اذلي يتعرض هل من قبل معتنقيه السياسيني، حيث يبىق قادًرا ىلع إحياء نفسه واسرتجاع 

مصداقيته االجتماعية باستمرار)1)«.   

اليت          اهلائلة  اتلعبوية  القوة  كذلك  يفرس  اذلي  هو  اإلسالم  يف  ادليين  السلطان  غياب  أن  كما 

ما زال يتمتع بها رغم مرور الزمن. إن قدرة اإلسالم املتجددة ىلع جتاوز املستقبيل واتلارييخ واملعاش 

اكمنة بالضبط يف حزي احلرية واالجتهاد وانعدام السلطة ابلابوية اذلي كفله تارخييًّا وكذا يف انفتاحه 

العام ىلع اجلميع واستيعابه للعقل املقاصدي واجتهاداته اليت تنطلق من املصلحة كأسس للترشيع)2). 

وهو ما أعطى لإلسالم »شخصية فذة« جرى اتلعبري عنها »بروح اإلسالم«؛ تلك الروح اليت تعرب عن 

احليوية اذلاتية العميقة اليت ختزتن إماكنية جتدد ال نهايئ، وبلورة انلماذج اتلارخيية بالعودة إىل انلفس 

األول للمبادئ واألصول؛ أي اتلجدد ضمن االستمرارية للنظم اجلديدة انلابعة من إاعدة تأكيد هذه 

املبادئ والقيم. إن هذه القدرة ىلع مقاومة السلطة وادلولة والزمن والفوات اتلارييخ تشلك عنرًصا 

أساسيًّا يف تدعيم روح اجلماعة املدنية، وتفعيل شعور اتلاكفل، وحتقيق الرتاكم احلضاري الرضوري 

بلناء املدنية. 

برهان غليون، اغتيال العقل: حمنة اثلقافة العربية بني السلفية واتلبعية، ط. ) )القاهرة: مكتبة مدبويل، 1990): 4)5-2)2.  (1(
وهو ما جنده يف كتابات عالل الفاسي بوجه خاص.   (2(
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ال ريب أن اإلسالم ال يقر بأي شلك من أشاكل السلطان الرويح، كما ينيف وجود أية صلة بني 

هذا السلطان والسلطة املعنوية للفقهاء اليت ال تلزم املؤمن دينيًّا؛ فليس للفقهاء، كعلماء دين، أية 

وضعية دينية متمزية وإن اكن هلم، كما هو احلال يف لك امليادين املهنية أو احلرفية، سلطة معنوية، ويه 

سلطة اختصاص احلكيم العالم وليست سلطة احلاكم. 

فهم ال يتمتعون بأية سلطة دينية تديع بأنها صاحبة احلق يف القول الفصل يف ادلين. ويف غياب 

مثل هذه السلطة احلرصية يغدو من املستحيل »بناء نظام كهنويت مرسم، دون أن يبدو وكأنه اغتصاب 

حلرية املؤمنني وحرمة اإليمان، وافتئات ىلع سلطة اهلل الواحدة وعالقته املبارشة مع عباده«. كما أن 

غياب مثل هذه السلطة احلرصية هو اذلي »منع ادلولة أيًضا من اتلحول إىل كنيسة واالستفادة من 

ادلين تلتحول إىل دولة دينية.. فقد اكن أي اداعء هلا يف جمال السلطة الروحية  يعين أنها تضع نفسها 

وسيًطا بني اهلل ومجاعة املؤمنني، وهو ما يعادل يف الويع اإلساليم الوقوع يف كبرية الرشك)1)«.   

وذللك فإن نـزوع بعض احلاكم املسلمني إىل إضفاء هالة من اجلالل والقداسة ىلع ألقابهم لم 

يتجاوز، االداعء املستخدم ألغراض سياسية ولم يتحول إىل مذهب ديين، كما أن هؤالء السالطني 

لم يستطيعوا أن يغريوا من انلاحية الفعلية شيئًا سواء فيما يتصل باتلوزيع احلقييق للسلطات داخل 

ادلولة، أو اتلأثري يف العقيدة.

لقد اكنت حرية اإليمان واالعتقاد، واستقالهل يف اإلسالم يه قاعدة تمزيه األوىل ومصدر تفوقه 

وأصل إثبات رشعية العقل وفاعليته فيه. ويه تعادل، بالنسبة للعرص احلديث، فكرة حرية الضمري 

والرأي، من حيث ابلنية األنطولوجية. وعليها تأسست احلريات الفكرية يف املجتمع اإلساليم ومنها 

صدر اتلطور العليم واألديب والفكري اذلي مزي اتلجربة احلضارية اإلسالمية. 

الطبيعة  بقوة  ينيف  )1995): )4. حيث   7( ،72 العدد  املعارص،  العريب  الفكر  جملة  السيايس«،  اجلسم  اإلسالم:  السياسة يف  »اللغة  لويس،  برنارد   (1(
الكهنوتية ابلابوية لإلسالم.
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ومع اإلقرار بربوز بعض انلـزواعت تلكوين سلطان رويح، إال أن هذه انلـزواعت رساعن ما 

أخفقت بفعل قوة شوكة السلطنة والسلطان السياسيني)1). فمع أن اإلسالم كدين شلك معيار الرؤية 

السياسية واتلنظيم االجتمايع، إال أن ممارسة األمور املتعلقة بتسيري ادلولة، وسلطة اتلنفيذ العامة ال 

ختضع لعالم ادلين بأي شلك. فهو وإن اختص بها يف مستوى انلظرية الفقهية، إال أنه يعرتف للسلطان 

باختصاصه يف ممارسة السلطة املدنية)2). 

الورع لم يكن رشًطا حاسًما أو اكفيًا يف اإلمامة دون أن يعين ذلك أن سلطة اإلمام  كما أن 

أنها حتتاج إىل مواهب  أو غري مستمدة منه، وإنما يعين  أو عليه،  أو خارجة عنه  املدنية ضد ادلين 

بالتساوي،  املؤمنني  لك  عند  بالرضورة  توجد  وال  ادلين،  يف  اتلبحر  عن  ختتلف  أخرى  وكفاءات 

وتستديع باتلايل االختيار بينهم حسب معايري ختتلف عن معيار اتلقوى ادلينية؛ اكلشجاعة، والشوكة 

واحلكمة والعزيمة ورجاحة العقل، أما اإليمان فهو متيرس للحكيم واألقل حكمة، للشجاع واجلبان، 

للقوي والضعيف، وما اتلميزي بني السلطان واخلليفة إال اتلعبري عن هذا اتلطور يف طبيعة السلطة 

وغلبة روح االستيالء وغياب الطابع ادليين عنها))).   

)1)  حييل مصطلح »السلطان« بوصفه منصبًا سياسيًّا، إىل رتبة معينة يف هرم السلطة، بدأ تداوهل مع ميجء ابلويهيني إىل احلكم لدلاللة ىلع أن احلكم 
ابلوييه قد أصبح أىلع سلطة يف اهلرم السيايب، ىلع الرغم من خضوعه من انلاحية الصورية تلفويض اخلليفة؛ إذ لم يكن هلذا اتلفويض أي داللة 
ىلع سلطة فعلية يمارسها اخلليفة ىلع احلاكم ابلوييه، اذلي أصبح جيسد السلطة الفعلية وصاحب األمر وانليه، واملترصف احلقييق يف شئون 
ادلولة، بما فيها تدبري شئون اخلليفة نفسه. وقد اهتم املؤرخون بإعطاء حتديد دقيق للكمة السلطنة، فقد نقل جالل ادلين السيويط يف كتابه »حسن 
املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة«، عن ابن فضل اهلل العمري، قال: ذكر عيل بن سعيد أن االصطالح أال تطلق هذه التسمية إال ىلع من يكون يف 
واليته ملوك، فيكون »ملك امللوك«، انظر: حممد حممد أمزيان، »ادلولة السلطانية وازدواجية السلطة املركزية: دراسة حول اتلطور السيايس ملؤسسة 
اخلالفة«، جملة آفاق اثلقافة والرتاث، العدد 8) )2002): 79. ولم ختتلف السلطة السلجوقية، يف نشأتها عن سابقتها ابلويهية كإمارة من إمارات 

االستيالء اليت قامت ىلع اتلغلب. 
يذهب عز ادلين العالم إىل أن »السلطان والسياسة مفهومان متنافران، ال باملعىن اذلي يعطيه مونتسكيو للمستبد الرشيق، وإنما لكون السلطان ال   (2(
يعرتف بها كمجال مستقل، كقيمة يف حد ذاتها«. ومع أنه ال ينيف أن السلطان يمارس السياسة كفعل، غري أنه يشدد ىلع أنه »ال خيضع أبًدا ملنطقها، 
بل ملنطق آخر غريب عنها. يلنتج عن هذا اتلباعد بني السلطان والسياسة غياب هذه األخرية كماكن )فارغ) داخل ادلولة السلطانية، وحضور 
السلطان كشخص »عيين« حيتل هذا املاكن ويرتبط به، بشلك يستحيل معه تصور السياسة داخل هذه ادلولة كيشء عمويم«. وبلغة ال مواربة فيها 
جيزم العالم بأن »املجتمع السلطاين هو باتلحديد جمتمع ال سيايس«، انظر: عز ادلين العالم، »السلطان بني العمران والسياسة: مالحظات يف الفكر 

السلطاين«، الوحدة، العدد 46، 47 )يويلو 1988): 89.
          مع وجاهة هذا التشخيص ونفاذه، إال أن مفهوم السياسة كتدبري لشئون املدينة واجلماعة لم يكن اغئبًا عن اتلجربة احلضارية اإلسالمية، وأن هذا 

اتلدبري لم يكن حكًرا ىلع السلطان، وإنما اكن للمجتمع األهيل من خالل مؤسسات العلماء، والوقف، واجلماعة، والزاكة.. ادلور األبرز يف ذلك.
غليون، نقد السياسة: 292.  (((

َّ

َّ
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 تنيف اتلجربة اتلارخيية أن يكون اإلسالم قد عرف أي شلك من أشاكل السلطان الرويح؛ ألنه 

لم خيص علماء ادلين أو الفقهاء بأية معرفة ختتلف مصادرها عن املصادر اليت يمكن أن تصل إيلها 

يد أي مؤمن؛ فيف دائرة اإلسالم حيق رشعيًّا جلميع املؤمنني، بل ولغري املؤمنني دون تميزي انلفاذ إىل 

املعرفة ادلينية اليت تعد طبيعة ظاهرية نقلية وعقلية، مفتوحة املناهج، ومعروفة املصادر. 

الشعور  تعميق  ادلينية  الرتاتبية  أنماط  الفكرية، ورفض لك  املساواة  إقرار هذه    ويرتتب ىلع 

من  أصبح  حىت  العقل..  يه  متساوية  واحدة  قيمة  يف  مجيًعا  واشرتاكهم  املسلمني،  مجاعة  بوحدة 

املستحيل ألحد أن يديع تمزًيا يف القيمة األنطولوجية ملعرفته مقارنة بمعرفة اآلخرين. فلللك مكنة 

االجتهاد وبإماكن أي فرد مسلم أن يصل إىل مرتبته باجلهد العقيل البرشي املحض. 

ويرتتب تبًعا ذللك، من جهة أخرى، صعوبة اتلميزي احلقييق بني املدين وادليين أو خلق اتلناقض 

بينهما؛ فاالجتهاد يف ادلين نفسه يعد عماًل مدنيًّا؛ قائًما ىلع العقل ال ىلع االتصال ادليين بأي سلطة 

أو هيئة عليا مقدسة، فجهد املسلمني يعد جهًدا مشرتاًك واحًدا لفهم وترمجة وتنـزيل انلص املؤسس 

كتابًا وسنة، ولك املسلمني مدنيون دون استثناء، سواء صدروا أو لم يصدروا عن املرجعية ادلينية، 

وهذا هو السبب يف غياب إماكنية الفصل بني جمال إنتاج املعرفة ادلينية، وجمال إنتاج املعرفة املدنية)1).

 ذلك أن الرتبية ادلينية اكنت جزًءا من الرتبية املدنية، مثلما اكن العلم املدين عبادة دينية؛ فألن 

املعرفة اكنت واحدة ولم يكن هناك احتاكر ملعرفة دينية خاصة، أصبح اتلكوين واحًدا لألفراد مجيًعا، 

دينيًّا ومدنيًّا مًعا، دون تناقض أو تعارض وقد ترتب ىلع هذه الوحدة املعرفية  تكوين خنبة واحدة 

وموحدة، دينية مدنية، تتعاون األطراف املتنوعة فيها، لك حسب علمه واختصاصه يف حتقيق سلطة 

وادلولة  الواحد  السلطان  لنشوء  والروحية  الفكرية  ادلاعمة  أو  األساس  ما شلك  وهو  اعمة موحدة، 

املركزية يف املجتمع اإلساليم، ومن ثم غياب املنافسة والرصاع الفعيل بني سلطان ديين وسلطان مدين.

احلالة  اإلسالم: مكونات  العرب وسوسيولوجيا  السيايس عند  اتلأزم  اإلسالم«، يف  واملدين يف  ادليين  بني  املشرتك  »العمق  األنصاري،  حممد جابر   (1(
املزمنة: نظرة مغايرة يف خصوصية اإلشاكل السيايس عند العرب وموقف اإلسالم منه، ط. 2 )بريوت: املؤسسة العربية لدلراسات، 1999): 127-

.144
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خنلص إىل أن طبيعة العالقة بني ادليين واملدين يف اتلجربة اتلارخيية اإلسالمية طبيعية توافقية، 

األرضية  بمثابة  يعد  والعقيل  الرمزي  اخليايل  بني  وادليين،  املدين  بني  االرتباط  فإن  ذلك،  من  أكرث 

رؤية  إطار  وذلك يف  مدنية.  للك  عنها  اليت ال غىن  العقالنية  وتفتح  اذلاتية  السيطرة  املساعدة ىلع 

شاملة ومستوعبة)1).

وادلولة  الكنيسة  بني  انلـزاع  مشلكة  جتاوز  يف  اإلسالمية  السياسية  اتلجربة  جناح  أن  غري    

ويف اتلخلص من عواقب احرتابهما لم يمنع من حدوث سوء تفاهم عميق بني ادلولة واملجتمع، ذلك 

أن عالقة املسلمني بادلولة قد انطبعت منذ ادلولة األموية بغري قليل من اتلوتر واخليبة بقدر بروز 

تناقض هذه ادلولة يف قيمها وممارستها مع القيم واملبادئ واألهداف اإلسالمية للجماعة، وحتوهلا مع 

الزمن إىل »دولة قهرية)2)«. 

وهو ما يفرس انلـزوع إىل االنكفاء ىلع ادلين كملجأ من السلطة ووسيلة مقاومة هلا وتعويض 

عنها. ويف هذا اتلمايه واالتلحام بني ادلين واملجتمع تكمن قوة انلموذج اتلارييخ اإلساليم ويظهر 

ا من حياة انلاس مما أفاد  ضعفه يف نفس اآلن! ألن هذا اتلمايه قد مكن اإلسالم من ابلقاء قريبًا جدًّ

يف توسعه وانتشاره، وحوهل إىل دين أهيل قريب من قلوبهم وبعيد عن أبهة الكهنوتية وأنظمتها املغلقة 

واملعقدة، وهو ما جعل منه مصدر لك اتلجديدات واالجتهادات اإلنسانية يف لك امليادين، بفضل كونه 

واعًء حضاريًّا وليس جمرد شعائر تعبدية ونظاًما سلطويًّا. 

ويف سياق اتلديلل ىلع غياب الطابع الكهنويت عن اإلسالم وجتربته اتلارخيية نستحرض موقف 

ولدلولة  لإلسالم  املدنية  الطبيعة  ىلع  أكد  طاملا  اذلي  عبده  وحممد  األفغاين   ادلين  مجال  من  لك 

العريب وإاعدة  املجتميع  املوروث  اذلات ونقدها: دعوة لتشخيص  باكتشاف  انلهضة  جتديد  الشاملة«، يف  الرؤية  حممد جابر األنصاري، »حتمية   (1(
تأسيس اثلقافة العربية لعرص تنوير جديد، ط. 2 )بريوت: املؤسسة العربية لدلراسات، 1998): 56-51.

         Burhan Ghalioun, Islam et politique : La modernité trahie, Textes à l’appui. Islam et société (Paris: La découvetre, 1997): 52.  (2(
 « La pensée musulmane de l’Etat, quelles qu’en soient les formes, est dominée par la perception du politique comme élément

 de coercition et de pure contrainte, en contraste radical avec la religion représentée comme domaine de l’adhésion personnelle,

de la subjectivité, des valeurs et de la fidélité par excellence ».
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وال سيطرة ىلع  أحد  ورسوهل سلطانًا ىلع عقيدة  اهلل  بعد  اإلسالم ألحد  يدع  »لم  اإلسالمية حيث 

إيمانه.. وليس ملسلم مهما عال كعبه يف اإلسالم ىلع آخر، مهما احنطت منـزتله فيه، إال حق انلصيحة 

واإلرشاد.. وللك مسلم أن يفهم عن اهلل من كتاب اهلل، وعن رسول اهلل من كالم رسول اهلل، بدون 

توسيط أحد من سلف وال خلف، وإنما جيب عليه قبل ذلك أن حيصل من وسائله ما يؤهله للفهم.. 

فليس يف اإلسالم ما يسىم عند قوم بالسلطة ادلينية بوجه من الوجوه.. فاحلاكم حاكم مدين من 

مجيع الوجوه)1)«.

اإلليه  احلق  نظرية  تنهض ىلع  اليت  ادلينية  ادلولة  بني  »الفرق  أن  إىل  هويدي  فهيم  ويذهب 

ويستمد حاكمها سلطتهم من السماء، األمر اذلي جيعل احلكم أمًرا دينيًّا فوق انلقد واملساءلة، وبني 

ادلولة اإلسالمية، هو أن األوىل: تقوم ىلع فكرة أن اهلل هو مصدر السلطة، بينما يف اثلانية: فإن اهلل 

مصدر القانون، بينما األمة يه مصدر السلطة، ومن ثم فال حصانة وال عصمة حلاكم، وإنما القانون 

فوق اجلميع)2)«.

ولم يغري من هذه احلقيقة تعيني ادلولة للمذهب السائد، سنيًّا اكن أم شيعيًّا، ما دام هذا اتلميزي 

السيايس،  الرصاع  من  جزء  هو  وإنما  إيماين،  ديين  طابع  أي  يكتيس  ال  والشيعة  السنة  بني  العام 

شئون  من  شأن  فهو  وباتلايل  والسلطة،  واخلالفة  اإلمامة  نظرية  اخلالف حول  إىل  يرجع  واختالف 

السياسة وليس من شئون االعتقاد كممارسة فردية ومجاعية))). 

أما إحداث منصب اإلفتاء وفرض املذهب احلنيف كمذهب رسيم لدلولة العثمانية، فلم يكن 

يلليغ بدوره طبيعتها املدنية العميقة، كما لم يكن يعين إلغاء غريه من املذاهب بقدر ما اكن القصد 

منه تعزيز القوة القضائية لدلولة، وتوحيد مبدأ اتلعامل فيما بني أطرافها، وبينها وبني املجتمع. وباتلايل 

حممد عمارة، اإلمام حممد عبده: جمدد اإلسالم )بريوت: املؤسسة العربية، 1981): 95.  (1(
فهيم هويدي، اإلسالم وادليمقراطية )القاهرة: مركز األهرام، )199): 185.  (2(

عبد اجلواد ياسني، السلطة يف اإلسالم: العقل الفقيه السليف بني انلص واتلاريخ، ط. 2 )ادلار ابليضاء: املركز اثلقايف العريب، 2000)؛ عبد اجلواد   (((
ياسني، السلطة يف اإلسالم: نقد انلظرية السياسية )ادلار ابليضاء: املركز اثلقايف العريب، 2009).
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فاختيار املذهب احلنيف تم من منطلق اغيات سياسية وإدارية مدنية؛ كإجراء سيايس وإداري يهدف 

إىل ترشيد أفضل ملبدأ اتلعاون بني ادلين وادلولة. 

مثلما أن تبين املغاربة املذهب املاليك لم يأِت نتيجة ترسيم سلطوي بقدر ما جاء نتيجة تعبري 

عن اختيار تارييخ تم تأطريه بسياسة حديثة تلدبري احلقل ادليين يف إطار إمارة املؤمنني القائمة بدورها 

ىلع بيعة مكتملة األراكن تعد الوثيقة ادلستورية احلديثة امتداًدا عرصيًّا هلا. 

أما املثال األوضح عن مرااعة اتلميزي بني حكم اهلل وحكم اإلنسان، حىت عند تطبيق الرشيعة 

هو موقف اإلمام مالك اذلي رفض أن يتحول اجتهاده يف كتابه املوطأ، إىل مذهب رسيم معتمد دون 

غريه من قِبَل ادلولة اإلسالمية.

إن الفصل بني السلطتني الزمنية والروحية ال ينبيغ أن يكون فصاًل مياكنيكيًّا إقصائيًّا، وإنما 

جيب أن ينبين ىلع أساس وظييف حتكمه عالقة توافقية من حيث دور لك واحد منهما؛ أي تميزي لك 

واحدة منهما يف عالقتها باألخرى ىلع مستوى األدوار والوظائف.

َّل عليه باحثون ومفكرون  إنه الفصل اذلي حكم اتلجربة احلضارية العربية اإلسالمية، ودل

 ثم بعد ذلك أوجدت 
ً

من مشارب مذهبية ومعرفية خمتلفة)1)؛ من منطلق أن األمة املسلمة وجدت أوال

ادلولة.. فرغم أن ادلولة اإلسالمية، يف صورتها »انلموذجية«، لم تعمر طوياًل إال أن تاريخ ازدهار األمة 

اكن أطول من ذلك بكثري نظًرا لقدرتها األهلية الفائقة ىلع ابلقاء رغم فساد ادلولة وتوايل اهلجومات 

الوحشية الاكسحة، كما يشهد ىلع ذلك إرثها احلضاري الغين حىت يف أشد عصور االستبداد السيايس..

 وذلك من خالل ما اكن عليه بناء املجتمع اإلساليم أو ما يسىم حديثًا املجتمع املدين اإلساليم 

من متانة استمدها من فكرة االستخالف واألمر باملعروف وانليه عن املنكر، وفكرة الشورى ومبدأ 

ا، فحد ذلك  األخوة اإلسالمية واإليثار، وعقيدة اتلوحيد. األمر اذلي جعل سلطة ادلولة حمدودة جدًّ

كحسن حنيف وراشد الغنويش، ووجيه كوثراين، وخادل زيادة، ورضوان السيد، وحممد اعبد اجلابري، وعبد اإلهل بلقزيز، وعبد اهلل محودي..  (1(
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مصاحله  أهم  يف  ومستقل  مزدهر  مدين-مديين  جمتمع  انبثاق  ذلك  عن  وجنم  فسدت،  ملا  رشها  من 

االقتصادية وشئونه ادلينية واثلقافية والرتبوية واالجتماعية وحىت ادلفاعية يف كثري من األحيان عن 

ادلولة)1).  

ذلك أن هذه األخرية قد قامت منذ قيام األرسة األموية وحىت أواخر العهد العثماين، ىلع قوى 

متغلبة، بينما قامت األمة ىلع اجتماع من سماته اتلنوع يف حدود االجتهاد واتلمذهب الفقيه وحقوق 

 براعية الرشيعة اليت توحده وتوحد 
ً

أهل الكتاب..)2)؛ ألن املجتمع املدين العريب اإلساليم اكن مشموال

ثقافته، واكن العلماء هم قادة هذا املجتمع املدين وقد تيقن العلماء أن اإلسالم يتحقق يف اجلماعة 

أكرث من ادلولة)))، ويه احلقيقة اليت حدت بابلعض إىل حد اجلزم أن »اإلسالم دين علماين يف ابلداية؛ 

ألنه ليس به رجال دين، علمانيته معطاة من ادلاخل بوضع إليه، وليست مكتسبة من اخلارج جبهد 

إنساين)4).

 

راشد الغنويش، »فلسفة اإلسالم السياسية«، جملة املنطلق، العدد 2 ) 1998): 10–108.  (1(
حبوث  ادليمقراطية:  حتقيق  يف  ودوره  العريب  الوطن  يف  املدين  املجتمع  يف   ( الفصل  العريب«،  اتلاريخ  يف  وادلولة  املدين  »املجتمع  كوثراين،  وجيه   (2(

ومناقشات انلدوة الفكرية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992): 124.  
يف تعقيبه ىلع وجيه كوثراين، انظر: خادل زيادة، »اتلعقيبات )1)«، الفصل ) يف املجتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق ادليمقراطية: حبوث   (((

ومناقشات انلدوة الفكرية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992): 5)1.
حسن حنيف حسنني، الرتاث واتلجديد: موقفنا من الرتاث القديم )بريوت: دار اتلنوير، 1981): 155. ال بد من اتلنويه أن حسن حنيف ال يقصد   (4(
العلمانية ىلع إطالقها؛ ألنه يمزي بوضوح بني بعدين من أبعادها؛ العلمانية باملعىن اإلجيايب وحتيل إىل »العلم وتطبيقاته يف اتلقنية، وابلداية بالطبيعة 
والعالم والكون ملعرفة قوانينه وسرب أغواره اعتماًدا ىلع العقل اإلنساين وقدراته املعرفية اخلالصة.. كما تعين حقوق اإلنسان يف احلرية.. واختيار 
باملعىن  العلمانية  أما  املايض«،  حنو  اتلوجه  ضد  املستقبل  حنو  واتلوجه  القديم،  ضد  اجلديد  تعين  كما  اجتمايع..  عقد  ىلع  بناء  السيايس  انلظام 
السليب فتعين دليه »اتلبعية للغرب، وتبين نمطه للتحديث، واملساهمة يف ازدياد اتلغريب، والعداء للموروث، وادلعوة إىل االنقطاع عنه«، أكرث من 
ذلك فحسن حنيف يعترب أن »العلمانيني يدينون بالوالء للغرب، ووالكء حضاريون هلم.. كما أن العلمانية تعين املادية الغربية ال فرق يف ذلك بني 
الرأسمايلة والشيوعية. ويتبع املادية اإلحلاد؛ إنكار اهلل وانلبوة والويح، ويتبع اإلحلاد النسبية والعدمية والشك والالأدرية والفوىض واالحنالل«، 
انظر: حسن حنيف حسنني، ادلين واثلقافة والسياسة يف الوطن العريب )القاهرة: دار قباء، 1998): 240. ومن جهة أخرى فإن قول حسن حنيف بـ 
»الطبيعة العلمانية لإلسالم«، لم تمنعه يف مواضع كثرية من القول أن »اإلسالم نظام شامل للحياة«، وأن »اإلسالم إنما جاء يلقيم دولة، وأحاكمه 
وضعت إلقامة جمتمع كما هو واضح يف الكتاب والسنة وكما هو مفصل يف كتب الفقه. وال يمكن تنفيذ هذه األحاكم إال بواسطة حكومة.. فال قوام 
لإلسالم - يواصل حسن حنيف - إال حبكومة وال كيان سيايس إال بدولة«، انظر: حسن حنيف حسنني، »قراءة عربية يف احلكومة اإلسالمية لإلمام 

اخلميين«، يف ثورة الفقيه ودوتله: قراءات يف اعملية مدرسة اإلمام اخلميين، إعداد محيد حليم زادة )دمشق: اجلمعية اتلعاونية، 2002): 496-477.
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ثانًيا: يف نقد املقاربة العقائدية للعلمانية

تمنع      لم  اإلسالمية  اتلارخيية  اتلجربة  وادلينية يف  الزمنية  السلطتني  بني  الفصل  هذا  أن  غري 

عبد اهلل العروي من اتلأكيد أن »مفهوم العلمنة أعمق من جمرد فصل ادلين عن ادلولة، وإال لاكنت 

جمرد  تتجاوز  وعقائدية  فلسفية  أبعاًدا  للعلمانية  أن  يؤكد  مما  بالفعل)1)«.  علمانية  السلطانية  ادلولة 

الفصل بني جمايل ادلين والسياسة.    

وهكذا، مقابل الرؤية اليت تبحث عن أرضية للتواصل واحلوار دلى لكٍّ من حممد اعبد اجلابري 

وحسن حنيف ووجيه كوثراين وغريهم نواجه رؤية صلبة مع اعدل ظاهر وسمري أمني وعزيز العظمة 

اذلي جيزم يف حتمية ويقني راسخ أن »مسرية اتلاريخ الكوين آيلة إىل العلمانية، وأن مسرية اتلاريخ 

االجتمايع واثلقايف حمكومة بهذا املسار، ىلع الرغم من الرصااعت الطبيعية اليت تستثريها هذه املسرية 

مع القوى املحافظة اذلي أضىح ادلين علًما عليها)2)«.

إزاحة  باب  من  اجلملة،  العلمانيات ىلع  سائر  مثل  مثلها  إنما جاءت،  العربية،  العلمانية  وأن 

العقلية  بضاعتها  وإزاحة  والقضاء،  والفكر  الرتبية  ميادين  يف  الصدارة  موقع  عن  ادلينية  املؤسسة 

معها، وتايلًا، االعتبار ادليين لألمور العامة، السياسية واالجتماعية عن املركز، وإحاتله إىل اهلامش 

واستبداهل بمرجعية أخرى حداثية دنيوية))). 

ومن ثم، فال مناص من اتباع اخليار العلماين كخيار عقالين وحيد، سواء من منطلق يلربايل 

أو من منطلق فلسيف عقائدي  أو من منطلق ماركيس كما دلى سمري أمني،  العظمة،  جذري دلى 

كما مع اعدل ضاهر؛ حيث جيري استبعاد ابلعد ادليين لكيًّا بل وجيري اتلعامل معه ىلع غرار الرؤية 

عبد اهلل العروي، مفهوم ادلولة )ادلار ابليضاء: املركز اثلقايف العريب، 1981): 125.   (1(
عبد الوهاب املسريي، وعزيز العظمة، العلمانية حتت املجهر، حوارات لقرن جديد )بريوت: دار الفكر املعارص، 2000): 124.   (2(

عزيز العظمة، »ادلين وادلنيا يف الواقع العريب«، يف األصويلات اإلسالمية يف عرصنا الراهن، قضايا فكرية )1، 14 )القاهرة: قضايا فكرية، )199):   (((
.(55-(46
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السيد  املاركسية الكالسيكية، وهو ما كشفته مناقشة لك من وجيه كوثراين ورضوان  االسترشاقية 

لكتاب عزيز العظمة »العلمانية من منظور خمتلف)1)«. 

فرغم أن العظمة ينبه أن العلمانية ليست تصوًرا ثابتًا أو معطى جاهًزا إال أن حماكمته الصارمة 

»ادلين  إىل مستوى  بها  يرتيق  للعلمانية  والسياسة تكشف عن تصور عقائدي  ادلين  للعالقة بني 

العظمة أن اتلجربتني ابلزينطية املسيحية، واإلسالمية اخلليفية  ابلديل*. ومن جهة أخرى يستنتج 

وإىل  جهة،  من  الرشيق  الرتاث  إىل  استنادهما  بدعوى  بادلولة  ادلين  بعالقة  يتصل  فيما  متشابهتان 

الفكرة اتلوحيدية من جهة ثانية..

 وما يستتبع ذلك من كون اخلليفة املسلم ىلع غرار اإلمرباطور ابلزينطي وظف ادلين وطوعه 

لصاحله كما أن املسيحية، ىلع غرار اإلسالم، نشأت فيها مؤسسة كهنوتية حتالفت مع السلطة وعملت 

ىلع حتقيق خمططاتها، كما أن السلطة يف اعلم اإلسالم سلطة باتريمونيايلة )وراثية مطلقة) مثلها مثل 

اإلمرباطورية والقيرصية، وبذلك تتشابه اتلجربتان ابلزينطية واإلسالمية من حيث إن ادلولة سابقة 

يف الوجود عن ادلين ومشاركة يف صنعه وصنع دوره االجتمايع ويه رؤية »وهمية ال تارخيية« ىلع حد 

تعبري رضوان السيد اذلي شدد بدوره أن الفصل لم يكن بني ادلين وادلولة، بل بني الرشيعة والسياسة، 

حبيث بقيت لدلين يف املؤسستني مرجعيته العليا وجرى ختصص جمايل بني السياسة والرشيعة. غري أن 

رضوان السيد باملقابل قد انتقد بشدة أيديولوجيا احلاكمية، وحذر من مغبة تكريسها لالفرتاق بني 

اجلماعة والرشيعة ودجمها بني ادلولة وانلظام السيايس)2). 

أكرث من ذلك، فإن الفرق بني املؤسسة ادلينية املسيحية ونظريتها اإلسالمية يكمن، حسب 

رضوان السيد، يف أن األوىل »مغلقة موروثة أما اثلانية فمفتوحة شديدة احلركية، ملتصقة باملجتمع، 

أن  العظمة  زعم  بشدة  نىف  كما  أرساًرا«.  تملك  وال  طقوسية  وغري  شفافة  ويه  االختيار،  ىلع  تقوم 

عزيز العظمة، العلمانية من منظور خمتلف )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992).  (1(
          * انلقاشات دارت ضمن ندوة »العلمانية من منظور خمتلف«؛ اليت حتدث فيها رضوان السيد، ووجيه كوثراين، وآخرون.

)2)  رضوان السيد، الرصاع ىلع اإلسالم: األصويلة واإلصالح والسياسات ادلويلة )بريوت: دار الكتاب العريب، 2004): )94-9. 
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املؤسسة ادلينية اإلسالمية اكنت عميلة للسلطان مؤكًدا، ىلع انلقيض من ذلك، أنها اكنت تقوم بدور 

الوسيط والرقيب. 

اكشًفا أن عداء العظمة وحتامله ضد اإلسالم وجتربته احلضارية والسياسة، إنما تنبع من ارتهانه 

لرؤية استرشاقية مغرضة تنطلق من انلظام ابلاتريمونيايل كثابت منهيج جاهز، وما ترتب عليه من 

التسليم بغياب املجتمع وسيادة انلظام الكهنويت، وخرافية وسحرية وأحادية نظام السلطة.

ويف هذا اإلطار لم يمنع اتلقاطع األيديولويج ىلع مستوى املرجعية العلمانية بني عزيز العظمة 

وعبد اهلل العروي من تأكيد هذا األخري أن الفقهاء ال يزكون إال السلطة الرشعية العادلة، أما اجلائرة، 

فإنهم حيبذون العمل ىلع زواهلا. فرغم أنهم يتعايشون مع السلطنة العادلة فإنهم حينون دوًما إىل انلظام 

األمثل املتمثل يف »اخلالفة)1)«.

منطلق  من  العقل«  »اغتيال  يف  هل  مبكًرا  تكثيًفا  جند  العربية  للعلمانية  انلقدي  املوقف  إن 

العلمانية باملعىن العميق لللكمة ليست هلا إال داللة واحدة، يه حرية االعتقاد واتلعبري، وطاملا  أن 

قيمها  مناقضة يف  وأصبحت  فقدت جوهرها  اآلخرين   نفسه ىلع  يفرض  ذاتها  مذهبًا حبد  اعتربت 

األساسية ملا تديع يه نفسها اتلعبري عنه وهو ما يفرس تبًعا ذللك مأزقها)2). 

كما يزداد الطلب عليها؛ )أي العلمانية) كأداة دفاعية من طرف األقليات املذهبية يف مواجهة 

املد اإلساليم املتصاعد، وهكذا انتهت العلمانية بمثابة دين جديد أو مؤرش ىلع دين بديل ينطوي ىلع 

قيم ومفاهيم ورؤى اجتماعية وكونية متمزية، أو تعتقد أنها ختالف لكيًّا قيم اثلقافة ادلينية والرتاث 

اتلقليدي. وهو ما يربر معاداتها بوصفها الغطاء الشيلك لسلطة مذهبية، قومية أو أجنبية، تستهدف 

املرجعية والقيم ادلينية، مقابل معاداة العلمانيني  للفكرة اإلسالمية اليت تبدو هلم حاملة ال حمالة 

خلطر قيام سلطة ثيوقراطية بأشاكل جديدة. 

العروي، مفهوم ادلولة: 119.  (1(
غليون، اغتيال العقل: 267.  (2(
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وتبًعا ذللك، فكما ال يطمنئ الطرف العلماين إىل حجة أن اإلسالم لم يعرف يف تارخيه ادلولة 

ادلينية، يلتجاوز هذا العداء؛ ألن ما لم يعرفه اإلسالم يف تارخيه املايض يمكن أن تعرفه جمتمعات 

املسلمني يف تارخيها احلارض، فإن الطرف اإلساليم ال يطمنئ بدوره إىل احلجة القائلة بأن العلمانية 

الغرب حىت ينىس ما يتعرض هل صاحب  ارتبطت بادليمقراطية واتلعددية ادلينية واملذهبية يف  قد 

هذه العقيدة ادلينية وغري ادلينية ايلوم من اضطهاد يف املجتمع العريب ىلع يد ادلولة اليت ترفع شعار 

العلمانية، يف الوقت اذلي تضع فيه العقبات الكربى أمام ممارسة أي شلك من أشاكل احلرية.   

العربية  املجتمعات  يف  حاد  مذهيب  نلـزاع  مصدر  إىل  العلمانية  مشلكة  حتولت  فقد  وهكذا 

اإلسالمية، وهو انلـزاع اذلي ال يرجع إىل رفض اإلسالم ملفهوم العلمانية نفسه  بقدر ما هو نتيجة 

لغياب انلقد العليم املسبق هل، واذلي اكن بإماكنه أن حيرره من جتربته السابقة، وجيعل منه أداة علمية 

لفهم الواقع اجلديد واتلعامل اإلجيايب وانلاجع معه)1). 

واحلاصل أن إخراج أي مفهوم من منبته األصيل وسياقه اتلداويل يفقده الكثري من قوته ادلاليلة 

ومن إجرائيته، ذلك أن جناح مفهوم العلمانية يف حتوير معناه ووظيفته وتقمص قيم جديدة خمتلفة عن 

قيمه األصلية)2)، لم يؤدِّ، يف واقع األمر، إال إىل أيلوتله مذهبًا بدل أن حييل إىل قاعدة إجرائية، وأصبح 

منبًعا لقيم اجتماعية وسياسية ودينية وفكرية خمتلفة أو مباينة للقيم اتلقليدية ادلينية بعد أن اكن 

مبدأ سياسيًّا..

 األمر اذلي جعل العلمانية تعين دلى لكٍّ من اإلساليم والعلماين، مع الفارق، االنتصار للمفهوم 

شاملة  لعقائدية  مرجعيًّا  إطاًرا  تشلك  أصبحت  أي  ادليين)))؛  املفهوم  ضد  للعالم  والوضيع  ادلهري 

جديدة، وتشري إىل مفهوم مجاعة جديدة، ويه تميل إىل اتلحول إىل نوع من ادلين بالنسبة للنخبة 

)1)   عبد السالم طويل، »إشاكيلة العلمانية يف الفكر العريب املعارص«، جملة ادليمقراطية، العدد 25 )2007).
)2)   غليون، نقد السياسة: 05)-06).

)))   باإلماكن اتلمثيل هلذا املفهوم السائد للعلمانية دلى اإلسالميني ىلع سبيل املثال، انظر: يوسف القرضاوي، اتلطرف العلماين يف مواجهة اإلسالم 
)القاهرة: دار الرشوق، 2001، ودلى العلمانيني، انظر: اعدل ضاهر، األسس الفلسفية للعلمانية )نلدن: دار السايق، )199)؛ العظمة، العلمانية من 

منظور خمتلف؛ العظمة، »ادلين وادلنيا يف الواقع العريب«: 01).
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رشعيتها  تآلك  من  تعاين  اليت  العربية  ادلولة  تطمح  ما  بقدر  وذلك  لدلولة،  عقيدة  وإىل  احلداثوية، 

املستمر، إىل امتالك عقيدة خاصة بها تدعم موقفها وموقعها االجتمايع.

أو  ادلينية  ادلولة  ومفهوم  تغدو حاملة بلذور  العلمانية«  »عقيدة  أن  هنا،  ها  املفارقة،  ووجه   

املذهبية، أو يه »الصورة املقلوبة لدلولة اإلسالمية، وللحاكمية اإلهلية«، اليت ترفعها قوى االحتجاج، 

ووسيلة لسحب الرشعية منها. إنها مظهر من مظاهر ادلخول يف األزمة الشاملة اليت تسقط فيها لك 

املجتمعات اليت تفقد املبادرة اتلارخيية، وتفتقر بشدة للك توافق أو إمجاع اعم.

ويف هذا السياق، اعدة ما جيري توظيف العلمانية يف جمتمعاتنا، خالفًا للتجربة الغربية، بما يفيد 

القطيعة مع تارخيها وجمتمعاتها وأطرها املرجعية، مما جيعل دورها ال يتجاوز »إضفاء رشعية إجرائية« 

ىلع ادلولة. أما املضمون الفكري فيتعلق بأطر مرجعية لم تنغرس إال يف خنب حمدودة، خنب تلقت 

تعليمها يف مدارس حديثة أنشئت ىلع غري اتصال عضوي بالفكر السائد)1).

إن هذا االحنراف يف مفهوم »العلمانية العربية« يفيض، كما سوف نرى الحًقا مع اعدل ضاهر 

وعزيز العظمة، إىل نتيجة بالغة اخلطورة مفادها »أن السياسة العقلية أو املدنية ال يمكن أن تقوم 

إال بإلغاء ادلين من املجتمع، أو يف الرصاع من أجل ذلك«، وهو ما سوف يؤدي ال حمالة إىل ما جرى 

نعته بـ»احلرب املذهبية«. ويه احلرب اليت لم يتسنَّ تالفيها يف اتلاريخ اإلساليم ويف اتلاريخ املسييح 

املعارص إال بفضل إرساء أسس »سياسة مدنية متعايشة مع ادلين«.

ويف هذا اإلطار، ال يمكن أن نتصور إماكنية قيام دولة معادية لدلين، دون االصطدام باملجتمع 

تستمد  اليت  العلمانية،  وحرمان  العقيدة  حبرية  املساس  ثم  ومن  داخله)2).  الصدام  إثارة  أو  املتدين 

)1)   طارق البرشي، »ابلناء ادليمقرايط واتلعددية ومؤسسات املجتمع املدين«، جريدة الرشق األوسط، العدد 671 )1997): 16.
)2)  خاصة إذا اكن ادلين يشلك املرجعية احلاكمة للمجتمع، ويف اإلطار يؤكد األنصاري أن »القرآن الكريم سيظل يف حياتنا اإلسالمية ذلك املرجع ادلائم 
واثلابت ملختلف القضايا اتلارخيية واملعارصة، العلمية والعملية، ادلنيوية واألخروية، احلارضة واملستقبلية..«، انظر: حممد جابر األنصاري، رؤية 
قرآنية للمتغريات ادلويلة وشواغل الفكر بني اإلسالم والعرص مع رصد بواكري اهلجمة الرشق أوسطية ضد اهلوية العربية، ط. 2 )القاهرة: دار 

الرشوق، 1999): 27. 
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بقدر  أنه  املفارقة، مرة أخرى،  أساًسا، من أي سند فعيل. ووجه  الشخصية  قيم احلرية  رشعيتها من 

ما اكنت العلمانية الغربية اكتشافًا إجيابيًّا مبداًع بما أتاحته من فرص سياسية لفك االشتباك اذلي 

الفكري،  واالعتقاد  ادلولة  بني  ادلمج  عن  انلاتج  الرصاع  بسبب  احلروب،  عرشات  املجتمع  لكف 

تهدد العلمانية املتحولة إىل دين أو عقيدة بتخريب الويع السيايس وتعميق اخللط بني سلطة ادلولة 

ومذهب الفرد وعقائده)1). 

فبقدر ما ساعدت العلمنة يف الغرب ىلع خلق رشوط استقالل السلطة السياسية واطمئنانها 

ىلع نفسها وتطويرها آليلات ضبطها اذلايت، ومن ثم تطور مفهومها، وإنتاجها دلولة ديمقراطية، عملت 

مذهبة ادلولة والسياسة يف العالم العريب، باسم العلمانية اليت تماهت مع االشرتاكية أو الليربايلة أو 

احلداثة الرثة عموًما، ىلع تسعري اتلنافس الشامل بني خنبتني وسلطتني أهليتني ىلع السيادة العليا، 

وىلع املرشوعية، يف إطار اتلنازع العقائدي، وليس يف إطار اإلجنازات العلمية. وهكذا فتحت ابلاب 

أمام اخللط أكرث فأكرث، بني سلطة السياسة وسلطة العقيدة وعدم اتلميزي بينهما، وباتلايل أمام »تغذية 

ادلولة االستبدادية والتسلطية)2). 

يف حني إن العلمانية تعد يف األصل »نظرية سياسية إجرائية« تقيض بأن تتقاسم سلطة ادلولة 

املعىن  وبهذا  داخله.  ادلائم  انلـزاع  ولوقف  املجتمع  لصالح  اإلنسان  ىلع  احلكم  الكنيسة  وسلطة 

احلياة، ومن ضمنه حركة  تيار  قد فرضه ىلع  ادلين  اذلي اكن  القيد  إىل »كرس  إال  تهدف  لم تكن 

االجتماع السيايس، فمنعها من تكوين ادلولة والسياسة املدنية، وأكرهها ىلع ابلقاء يف إطار الكنيسة 

كنظام للجماعة وللمجتمع ادليين يف غياب ادلولة املركزية. 

)1)     للوقوف ىلع اثلورة اليت أحدثتها اثلورة العلمانية يف سياقها احلضاري الغريب، انظر: 
  Guy Bedouelle et Jean-Paul Costa, Les laïcités à la française, Préface de René Rémond, Politique d’aujourd’hui (Paris: Presses

universitaires de France, 1998): 3.

)2)  ويف هذا السياق يقول رونيه ريمون René Rémond مربًزا جوهر العلمانية ودورها اتلارييخ يف ابلناء احلضاري وادليمقرايط الغريب: 
          »إن ما شلك جوهر العلمانية ومثل سندها اتلارييخ للحضارة وادليمقراطية، هو احلرية الاكملة لألفراد الختيار معتقداتهم أو اتلحلل منها، واتلميزي 

اتلام بني االنتماء الطائيف واملواطنة، وهو كذلك احرتام السلطة العامة حلرية اجلمااعت ادلينية ىلع أساس حرية املعتقدات واملواساة فيما بينها.« 
         غليون، نقد السياسة: 08).
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بعض  وحتييد  االجتمايع،  انلـزاع  أطراف  بني  االشتباك  فض  يف  العلمنة  ساعدت  وهكذا 

املوضوعية.  واملعرفة  واجلماعة  األمة  روح  نلمو  مشرتكة  أرض  وخلق  منه،  وإنقاذها  املجاالت، 

وبـ»إضعافها للسلطة الكنسية املؤسسية ساعدت العلمانية يف إاعدة إشعال جذوة اإليمان الشخيص، 

وحررت الضمري الشخيص املسييح ودعمت الشعور باملسئويلة الفردية، لقد اكنت اتلعبري عن نهاية 

عرص حماكم اتلفتيش، وحترير اإلنسان من سلطة كنسية خانقة)1)«.

 وهكذا تكون العلمانية احلديثة قد ارتفعت، يف سياق اتلجربة احلضارية الغربية، إىل مستوى 

»عقيدة يف اإلصالح ادليين« أاعدت ثقة اإلنسان بعقله وصاحلت بينه وبني احلقيقة ادلنيوية، وقامت 

واإليمان  العلم  قوى  أطلقت  كما  يضمحل،  أن  اكد  اذلي  البرشي  احلضاري  اجلهد  بإطالق  باتلايل 

نفسها، وفتحت أبوابًا جديدة لألمل يف احلياة واملستقبل، ويف إحياء األمم وجتديد ادلين)2). واكن من 

نتيجة ذلك أن ادلين أصبح يعين، أول ما يعين، الصدق يف املشاعر واالعتقادات واملواقف يف قضايا 

احلياة، وقضايا ادلين مًعا. وبهذا املعىن أدت العلمنة إىل تنقية الشعور ادليين وجعل املعاملة احلسنة 

أصل ادلين ومقصده األسىم..

إن العلمانية، بهذا املعىن، تنأى عن أي مضامني سلبية إحلادية أو إقصائية لدلين، كما أن تطور 

املوقف العلماين يساهم يف إاعدة بناء وجتديد الضمري ادليين أكرث من ذلك فإن اإلسالم يميس دينًا 

علمانيًّا باملعىن  العميق واحلقييق لللكمة، وهو ما عرب عنه اإلسالم بتمجيده ملواهب اإلنسان املبدعة، 

تميزي  دون  والروح  اجلسد  حاجات  ومرااعة  يشء،  لك  يف  وانلظر  املغامرة  ىلع  وحثه  هل  واستخالفه 

ووضعه للعقل يف موازاة الويح، وليس كنقيض هل أو عدو))).

املرجع السابق: 08)-10).  (1(
فبينما تبلورت العلمانية يف األصل يف ظل اتلجربة األوروبية إلعالن املواجهة العقالنية املوضوعية وادليمقراطية ملختلف ادلوغمائيات املحتكرة   (2(
ا من ادلفاع عنها ويرصون ىلع إضفاء  للحقيقة، فقد حتولت عندنا إىل »دوغما مضادة ومضاعفة«. فيف الغرب جند أن أكرث منتقديها ال جيدون بدًّ

بعد عقالين ديمقرايط منفتح ىلع مفهومها، انظر: 
 Edgar Morin, « La laïcité est-elle morte ? », Le Monde des Religions 28 (mars-avril 2008): 82. « Le sens du mot laïcité semble

clair : c’est la rationalité et la pluralité opposées aux dogmes et au monopole de la vérité ».

وهو ما ينسجم مع مفهوم العلمانية اجلزئية كما بلوره املرحوم عبد الوهاب املسريي.  (((
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األدبيات  يف  عنه  اتلعبري  جرى  ما  أو  والسماء،  األرض  بني  القطيعة  تصل  لم  السبب  وهلذا 

اإلسالمية بـ»الفصام انلكد«، وهلذا أيًضا لم يأِت حترير العقل يف اإلسالم وتفجري االهتمام بالعالم 

واثلقة به، وإضفاء طابع اخلري عليه من خارج ادلين، كما لم يضطر الفكر ادليين من أجل إجناز هذا 

اتلحرير إىل وضع ادلنيا يف صدام مع ادلين، والعقل يف تعارض مع الويح.

 وذللك لم تربز انلـزاعت العقالنية والعلمانية واإلنسانية يف اإلسالم كنـزاعت ومذاهب خاصة 

وقائمة بذاتها، ومستمدة من نقد املعرفة انلصية أو بناء ىلع معرفة خمتلفة جوهريًّا عن معرفة الويح، 

لقد »اكنت هذه القيم جزًءا مندجمًا يف املنظومة ادلينية ذاتها)1)«.  

الغربية، فإن اجلابري، ال يرتدد يف  للعلمانية يف سياق اتلجربة اتلارخيية  رغم اتلقييم اإلجيايب 

إشاكيلة  اإلسالمية،  العربية  واحلضارية  اتلارخيية  اتلجربة  سياق  يف  العلمانية،  إشاكيلة  أن  اتلأكيد 

مغلوطة أو مزيفة ال تقبل االنطباق ىلع حالة العالقة بني ادلين وادلولة يف العالم العريب املعارص..

ويه مزيفة ألنها تعرب عن حاجات فعلية بمضامني غري متطابقة مع تلك احلاجات، فمع إقراره 

أن احلاجة إىل االستقالل، واحلاجة إىل ادليمقراطية اليت حترتم حقوق األقليات، واحلاجة إىل املمارسة 

العقالنية للسياسة لكها حاجات موضوعية. ومطالب معقولة ورضورية، إال أنه يعترب أنها رساعن ما 

تفقد معقويلتها بل ومرشوعيتها عندما يعرب عنها بشعار ملتبس كشعار »العلمانية«.

العريب  الفكر  قاموس  من  العلمانية  شعار  استبعاد  إىل  ادلعوة  يف  )مبكًرا)  يرتدد  فلم  وذللك   

املطابق  وتعويضه بشعاري »ادليمقراطية« و«العقالنية« ألنهما ينجحان أكرث من غريهما يف اتلعبري 

عن حاجات املجتمعات العربية، ادليمقراطية تعين حفظ احلقوق؛ حقوق األفراد وحقوق اجلمااعت، 

وليس  واألخالقية،  املنطقية  ومعايريه  العقل  عن  السياسية  املمارسة  يف  الصدور  تعين  والعقالنية 

ويف هذا اإلطار اعدة ما جيري اتلديلل ىلع أن مضمون العلمانية جيد مرجعيته يف احلديث انلبوي: »اعمل دلنياك كأنك تعيش أبًدا، واعمل آلخرتك   (1(
كأنك تموت غًدا« ويف قول اهلل تعاىل: ﴿وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ﴾. وهو ما ينتقده طه عبد الرمحن دون كبري تأسيس، انظر: طه عبد الرمحن، 

روح احلداثة: املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية )بريوت: املركز اثلقايف العريب، 2006): 12. 
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عن اهلوى واتلعصب وتقلبات املزاج. أكرث من هذا فإن اجلابري يشدد ىلع أنه ال ادليمقراطية وال 

العقالنية تعنيان بصورة من الصور استبعاد اإلسالم »اإلسالم الرويح بالنسبة إىل العرب املسلمني 

واإلسالم احلضاري بالنسبة إىل العرب مجيًعا مسلمني وغري مسلمني«)1).

ثاثلًا: يف نقد أطروحة الفصل املطلق بني السياسة وادلين 

كما سبق أن تناونلا يف مناسبة سالفة أطروحة الفصل اتلام بني ادلين والسياسة انطالقًا من مقولة 

املودودي،  بينهما مع داعة احلاكمية بدًءا بأيب األىلع  الوصل املطلق  الرازق، وكذا أطروحة  عيل عبد 

انلقدي،  املنظور  نفس  ضمن  نتناول،  سوف  ياسني)2)،  السالم  عبد  إىل  ووصواًل  قطب  بسيد  مروًرا 

أطروحة الفصل املطلق بني ادلين والسياسة انطالقًا من مرجعية وضعية أنوارية مع اعدل ضاهر.

1-مفارقات املقاربة الفلسفية للعلمانية

املقاربات  أبرز  من  للعلمانية«  الفلسفية  »األسس  كتابه  خالل  من  ضاهر  اعدل  حماولة  تعد 

الفلسفية التسويغية للعلمانية)))، حيث جنده حيدد منذ ابلداية إشاكيلته أو األحرى مقصده ومنهج 

فلسفية خالصة  اعتبارات  إىل  اللجوء  نبني، عن طريق  أن  »إن غرضنا األسايس هو  بقوهل:  مقاربته 

)إبستيمولوجية ومنطقية أو مفهومية)، أن املوقف العلماين هو موقف ال مفر منه من منظور عقالين، 

وأن مفهوم ادلولة ادلينية مرفوض من حيث املبدأ)4)«. 

)1)  حممد اعبد اجلابري، وجهة نظر: حنو إاعدة بناء قضايا الفكر العريب املعارص، ط. 2 )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1994): 102.
)2)  عبد السالم طويل، ادلولة وادلين: إشاكيلة العلمانية يف الفكر اإلساليم املعارص: عبد السالم ياسني نموذًجا، سلسلة مراصد 18 )اإلسكندرية: 

مكتبة اإلسكندرية. وحدة ادلراسات املستقبلية، )201).
لقد سبق للباحث أن عرض ألطروحة اعدل ضاهر باتلحليل وانلقد يف دراسة سابقة، انظر: طويل، »إشاكيلة العلمانية يف الفكر العريب املعارص«.  (((

ضاهر، األسس الفلسفية للعلمانية: 9.  مع أننا نوافق اعدل ضاهر ىلع أن مفهوم ادلولة ادلينية مرفوض من حيث املبدأ، إال أننا ال نسلم بدفاعه   (4(
عن حتمية احلل أو املوقف العلماين أو أي حل أو موقف آخر يف ظل النسبية اتلارخيية املحكومة بمنطق اتلدافع والرصاع بناًء ىلع موازين القوى 
 Hans Joas املوضوعية املفتوحة ىلع أفق اإلماكن اتلارييخ وليس بناًء ىلع أية اعتبارات مفهومية نظرية أو راغئبية.. انظر تأكيًدا هلذه الفكرة  دلى
ابلولوين، واأليرنلدي،  انلموذج  الغريب، وبوجه خاص؛  الفضاء احلضاري  املداعة من داخل  احلتمية  االستثناءات ىلع هذه  العديد من  يورد  اذلي 

والكروايت، واألمريكي، انظر:
 Hans Joas, « La modernisation entraîne-t-elle nécessairement la sécularisation des sociétés ? », et Les sciences sociales en

mutation, écrit par Michel Wieviorka, Jocelyne Ohana et Aude Debarle (Auxerre, France: Sciences Humaines, 2007): 409-416.
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 يلحدد بذلك، نتيجة حبثه جاهزة؛ فهو ال يضع فرضيات يلخترب مدى صحتها وحتققها الفعيل 

بناًء ىلع معطيات نظرية وموضوعية، وإنما يضعنا أمام مفاضلة معيارية أيديولوجية منذ ابلداية تقوم 

السياسية اتلارخيية  ىلع عملية نيف وإثبات؛ نيف ليس فقط لدلولة ادلينية، وهو نيف تؤكده اتلجربة 

لدلولة  فقط  ليس  وتأكيد  وإثبات  نفسها.  ادلينية  املرجعية  نيف  وإنما  نسبيتها،  اإلسالمية يف  لدلولة 

العلمانية كإطار سيايس ودستوري لفض االشتباك بني ادليين واملدين، وإنما كذلك للمرجعية العلمانية 

يف بعدها الفلسيف واأليديولويج.

ويف هذا اإلطار يتصدى نلقض املفهوم السائد حول العلمانية انطالقًا من تعريفها باألغراض 

اليت استهدفت حتقيقها احلراكت العلمانية يف الغرب. وهو فهم ال يرتدد ابلاحث يف نعته بالسطحية؛ 

ألنه ال ينظر إىل العلمانية من منطلق كونها، تمثل بشلك أسايس، موقًفا من اإلنسان والقيم وادلين، 

وال من منطلق كونها موقًفا إبستيمولوجيًّا؛ أي موقًفا من طبيعة املعرفة العلمية ومن نوعية عالقتها 

باملعرفة ادلينية.. 

فالعلمانية وفًقا هلذا اتلصور، تتجاوز جمرد العمل ىلع حتديد وضبط العالقة بني السلطة الزمنية 

ادلين  طبيعة  من  الصحيح  املوقف  هو  ما  معرفة  ذلك، ىلع  من  أكرث  تراهن  وإنما  ادلينية،  والسلطة 

وطبيعة اإلنسان وطبيعة القيم، وكيف ينبيغ أن نفهم، من الوجهة اإلبستيمولوجية، العالقة بني ادلين 

والقيم. وبصيغة أكرث حتديًدا، فإن اعدل ضاهر ينطلق من أن »الفصل بني السلطة الزمنية والسلطة 

ادلينية« يقوم أو ينبيغ أن يقوم ىلع فصل من نوع أعمق، أي ىلع فصل إبستيمولويج ومنطيق بني ادلين 

والسياسة)1)«.

أنصار املرشوع  ابتداء، أن تواجه دعوته إىل الفصل هاته اعرتاًضا قويًّا من قبل  يتوقع،  وألنه 

السيايس اإلساليم)2)، فقد انربى إىل نقدهم بدعوى أنهم خيلطون، بقوهلم أن اإلسالم دين ودولة، بني 

املرجع السابق: 10.    (1(
جند اعرتاًضا ىلع هذا املنىح من اتلناول ملفهوم العلمانية حىت دلى بابا الفاتياكن بونوا السادس عرش؛ ويف هذا اإلطار يرفض الاكردينال السابق   (2(
جوزيف راتزجنر مفهوم العلمانية اذلي ينـزع إىل إلغاء أي وجود لدلين يف احلياة العامة؛ فمع أن للمؤسسات السياسية واملؤسسات ادلينية فضاءاتها= 
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ما هو تارييخ وما هو منطيق تلنقلب يف أذهانهم العالقة اتلارخيية بني اإلسالم والسياسة إىل عالقة 

رضورية منطقيًّا أو مفهوميًّا ما دام اإلسالم، حسب اعتقادهم، يمثل نظام حياة متاكماًل تلتحم ضمنه 

ويف إطاره العقيدة والرشيعة والعبادة يف وحدة عضوية ال جمال للتفريق فيها بني ادلين والسياسة..

وهكذا تغدو إشاكيلة ابلاحث: هل العالقة بني ادلين وادلولة يف اإلسالم جمرد عالقة تارخيية 

موضوعية؟ أم أنها، أكرث من ذلك، عالقة مفهومية رضورية؟

ويه اإلشاكيلة اليت ال يمكن احلسم فيها، حسب اعدل ضاهر، إال عن طريق املعاجلة الفلسفية 

لقضايا ذات طابع إبستيمولويج ومنطيق-مفهويم، يقول: »إننا حباجة إىل أن نلجأ إىل اعتبارات منطقية 

مفهومية نلتبني ما إذا اكن باإلماكن الربط ىلع حنو رضوري بني اإلسالم وادلولة. فإذا اكن ثمة يشء يف 

طبيعة ادلين أو طبيعة القيم أو طبيعة األلوهية يتناىف مع االعتقاد بوجود رباط رضوري بني اإلسالم 

والسياسة، فإن هذا يمكن اكتشافه عن طريق حتليلنا للطبيعة املنطقية لدلين أو للقيم أو األلوهية 

وليس عن طريق اللجوء إىل نص ديين أو آخر)1)«.

إىل هنا نالحظ أن ابلاحث يعطي األولوية يف اتلحليل واملقاربة ملا هو ماهوي ومفهويم ومنطيق 

بامتياز.  وسياسية  تارخيية  طبيعة  ذات  إشاكيلة  ملعاجلة  وموضويع  تارييخ  هو  ما  حساب  ىلع  جمرد 

كما نالحظ أن ابلاحث، يف سعيه تلحديد موقف اإلسالم من السياسة واتلنظيم االجتمايع بشلك 

=اخلاصة إال أن القيم اجلوهرية لإليمان جيب أن تربز وتتجىل يف احلياة العامة ليس بفعل القوة املؤسسية للكنيسة وإنما بفعل قوة حقيقتها ادلاخلية. 
تعرتف  أن  العلمانية  يقول: »جيب ىلع  املعىن  هلذا  وتأكيًدا  اإلنساين.  للوجود  تشويًها  يشلك  ذلك سوف  فإن  ادلين  إقصاء  العلمانية  أرادت  ما  وإذا 
باتلعددية، وأن تسمح بوجود عمويم راسخ لألديان، أما إذا ذهبنا إىل حد إلغاء القيم اإليمانية من املجتمع، وفهمنا العلمانية باملعىن الوضيع الشامل 
إىل مستوى فلسفة  الوضعية  ارتقت هذه  إذا  العبث »خاصة  إىل حالة من  املجتمع من مقوماته األساسية، وسوف نصل  نعمل ىلع حرمان  فسوف 
لدلولة  مغذية للتطرف. معترًبا أن تصاعد املد األصويل يعد بمثابة رد فعل لعلمانية متصلبة؛ إنه يعرب عن تربمه بهذا العالم اذلي يرفض اهلل وال 
(Benoît XVI) حيرتم املقدسات، ويزعم استقاليلة مطلقة، ويعيد تشكيل الوجود اإلنساين حسب هواه. ورغم املوقف اإلجيايب بلونوا السادس عرش
من العلمانية من حيث املبدأ فإنه يعرتض بقوة ىلع ما يسميه بالعلمانية األيديولوجية (Laïcisme idéologique) اليت تهدد بمحارصة الكنيسة داخل 

جيتو من اذلاتية (Ghetto de subjectivité) وحرمان احلياة العامة من احلقيقة املسيحية، انظر:
 Joseph Ratzinger, « Des réticences sur la laïcité absolue », Le Monde (24-25 avril 2005); « Exclure la religion, c’est mutiler

l’être humain », Le Figaro Magazine (17 novembre 2001): 58-60.

        للوقوف ىلع موقفه من العلمانية وغريها من القضايا املتصلة بإشاكيلة احلداثة بوجه اعم، انظر: عبد السالم طويل، »ابلابوية اجلديدة وسؤال احلداثة«، 
جملة تسامح، العدد 16 )2006): 294-276.

املرجع السابق: 11.    (1(
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اعم، يتجاوز يف مفارقة صارخة، انلص املرجيع ويعمل ىلع تهميشه ليس بدافع االحتاكم إىل اتلاريخ 

انليص  املعياري  ابلعد  بني  تقوم  أن  شأنها  من  اليت  اخللف  مسافة  عن  الكشف  بغرض  املوضويع 

وابلعد اتلارييخ للعالقة بني السياسة وادلين، وهذا حقه كباحث، وإنما بغرض االحتاكم إىل جتريدات 

منطقية متعايلة عن لك ما هو تارييخ وسوسيولويج وسيايس.

ويف هذا اإلطار، فإن اعدل ضاهر لم يكتِف بالرصد املنطيق هلذه العالقة، وإنما حاول االعتماد، 

أو  الرصد اإلبستيمولويج هلا انطالقًا من تساؤلني حموريني: ما هو نوع املعرفة  املقام األول، ىلع  يف 

املعارف املطلوبة تلنظيم املجتمع سياسيًّا وقانونيًّا واقتصاديًّا؟ وهل هذه املعارف املطلوبة بغرض تنظيم 

املجتمع جتد مرجعيتها األخرية يف املرجعية ادلينية حبيث ال يمكن اشتقاقها إال منها أم جتد مرجعيتها 

خارجها؟

إن هذين التساؤلني يفرتضان أن تنظيم املجتمع ال يتم إال بناًء ىلع نمط واحد ووحيد للمعرفة، 

يف حني إن اتلجربة اتلارخيية تثبت أن املجتمعات اإلنسانية قد تم تنظيمها بمختلف أنماط املعرفة 

دائًما  حتكمه  ال  االجتمايع  اتلنظيم  أن  أي  والعلمية؛  وادلينية  وامليتافزييقية  واألسطورية  السحرية 

املجتمعات  ذلك  بما يف  الالعقالنية  املعرفة  وإنما حتكمه كذلك مصادر  العقالنية،  املعرفة  مصادر 

األكرث تقدًما وحداثة؛ إذ اغبًلا ما يتداخل ما هو عقالين بما هو غري عقالين يف بنية اتلنظيم االجتمايع 

لألمم)1). 

ومع أن اعدل ضاهر لم يتوقف عن اتلذكري أن مقاربته للعلمانية سوف تكون مقاربة فلسفية 

مفهومية منطقية )علمية) ال صلة هلا باتلاريخ االجتمايع ورصااعته األيديولوجية، إال أنه لم يقم، يف 

حقيقة األمر، بأكرث من حماولة تغليف موقف أيديولويج خبطاب فلسيف.. وادليلل ىلع ذلك أنه ينطلق 

يكيف أن نتذكر هنا كيف أن العقلنة األداتية – الغائية قد أخطأت، حسب ماكس فيرب Max Weber، طريق السعادة واحلرية تلحارص اإلنسان   (1(
يف »قفص حديدي« بريوقرايط صدل تلجرده بذلك من أبعاده الروحية والشعورية.  كما يكيف أن نتذكر مع رواد مدرسة فرانكفورت كيف أن 
املرشوع احلدايث العقالين الغريب اذلي وعد انلاس باحلرية والعدالة والسعادة  انتىه إىل رشعنة السيطرة بفضل العقالنية.. لنستخلص، مع ميشال 
فوكو، أنه ال يوجد عقل وال عقالنية باملجتمعات وإنما جمتمع يتألف من مؤسسات عبارة عن سجون تدار من قبل اختصاصيني مراقبني حلراكت 

نـزالئها.
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من أول صفحات كتابه حول »األسس الفلسفية للعلمانية« من واقع تراجع العلمانية يف الوطن العريب 

مقابل اكتساح املد اإلساليم األصويل املتمثل يف »الصحوة اإلسالمية« املدعومة من طرف األنظمة 

العربية! ويه الصحوة اليت لم يتوقف عن إصدار األحاكم السجايلة املسبقة ضدها بنوع من اتلعميم 

املخل بمقتضيات انلظر العليم وما يقتضيه من نسبية وجترد..

اذلي  اإلساليم  القويم  اتلقارب  أن  األيديولوجية،  نـزعته  مظاهر  من  نستحرض  أن  ويكيف 

يعد من اخلطوات اهلامة، تارخييًّا وسياسيًّا، يف اجتاه حتقيق مرشوع الكتلة اتلارخيية بلغة حممد اعبد 

»تسابًقا مضحاًك« من طرف بعض  إال  فيه  يرى  البرشي، ال  بلغة طارق  اتليار األسايس  أو  اجلابري 

تميزي  أدىن  دون  العربية..  والقومية  اإلسالم  بني  للتوفيق  العريب  القويم  للفكر  ابلارزين  املنظرين 

منه بني اتلوفيقية يف الفكر واليت من حقه أن ينتقدها فلسفيًّا حبثًا عن النسقية واالنسجام، وبني 

اتلوفيقية يف السياسة اليت بدونها ال سياسة وال ديمقراطية.. 

الجتهاداتهم  العلمانيني  املفكرين  بلعض  املعريف  اتلأصيل  حماولة  جمرد  فإن  ذلك،  من  أكرث 

وطروحاتهم العلمانية يف الرتاث اإلساليم عموًما يعتربه من قبيل تقديم اتلنازالت للحراكت املناوئة 

للعلمانية. متجاهاًل أن الفكر الغريب احلديث واملعارص اعدة ما يعود تلأصيل مقوالته وقيمه وتصوراته 

إىل اغية الفلسفة ايلونانية والرتاث املسييح الروماين..

وسعيًا منه تلفسري هذا الرتاجع اذلي تعانيه العلمانية العربية مقابل املد األصويل اإلساليم يعترب 

أن ذلك يعود إىل أن الفكر العلماين العريب »لم يظهر يف سياق أو أعقاب حركة فكرية فلسفية نقدية 

واالجتماع..«  والسياسة  وادلين  القيم  يف  املجاالت؛  شىت  يف  انلقدية  أدواتها  أعملت  حركة  شاملة، 

فجاءت بذلك »علمانية ذرائعية تقوم ىلع أسس هشة مما جعلها غري قادرة ىلع الصمود أمام االختبار«..
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وألنه يمعن يف جتاهل اتلاريخ ورشوطه، فلم يستطع أن يقدم سوى تفسري قارص هلذا الرتاجع، 

تفسري »ثقافوي مثايل«؛ ألن هذه »احلركة الفكرية الفلسفية انلقدية الشاملة« املنشودة حتتاج بدورها 

إىل رشطها اتلارييخ السوسيولويج ورشطها اثلقايف املعريف.. كما حتتاج إىل حاملها االجتمايع)1).

مفارقته  أزمة  يشء،  لك  قبل  تعد،  منه،  العقائدي  وخاصة  العريب،  العلماين  اخلطاب  أزمة  إن 

تستمد  واملفاهيم ال  األفاكر  واغرتابه.. ألن  وكذا خنبويته  واثلقافية  واالجتماعية  اتلارخيية  لرشوطه 

وإنما من مدى قدرتها ىلع  اذلايت، وانسجامها ادلاخيل،  املنطيق  تماسكها  قوتها وفاعليتها من جمرد 

االستجابة واإلجابة الفعلية عن أسئلة الواقع اتلارييخ وما تقتضيه.. 

أو  مفهومية  أزمة  ليست  العربية  العلمانية  تعقلنه  أن  يفرتض  اذلي  الواقع  أزمة  فإن  وباتلايل 

نظرية فحسب، وإنما يه أزمة تارخيية شاملة ال يمكن جتاوزها، كما توهم اعدل ضاهر، بمحاوالت 

يقوم  اليت  واإلبستيمولوجية  واملنطقية  املفهومية  الفلسفية  االعتبارات  نوعية  تربز  مفهومية  نظرية 

عليها أو ينبيغ أن يقوم عليها املوقف العلماين، وإنما حتتاج، كما سبقت اإلشارة، إىل حتوالت تارخيية، 

اجتماعية وثقافية، موضوعية وإىل حامل اجتمايع يؤمن بها ويعمل ىلع تنـزيلها.

»اتليار  أن  كيف  مبكر،  بشلك  يسجل،  األنصاري  جابر  حممد  جعلت  اليت  احلقيقة  ولعلها 

ادليمقراطية  نظمها  أمد  واذلي  األوىل،  الوطنية  اتلجارب  ظل  يف  نما  اذلي  العلماين«  اتلجديدي 

اإلصالحية بمربراتها الفكرية األيديولوجية، لم ينجح يف اتلحول إىل »تيار اجتمايع فاعل ىلع الرغم 

بيد تلقاوم  تأخذ حضارته  السيايس،  الغرب  ولم يشلك مقاومة ضد  اثلوري،  الفكري  اندفاعه  من 

احلالة«،  هذه  مثل  يف  تفعل  أن  ثورية  حتديثية  حركة  من  ينتظر  اكن  كما  األخرى،  بايلد  االستعمار 

وباملقابل »ظل ينتظر من الغرب االستعماري أن يكون وفيًّا ملبادئه ومتعاونًا ومنصًفا«. أكرث من ذلك، 

عيل أومليل، مواقف الفكر العريب من املتغريات ادلويلة: ادليمقراطية والعوملة، سلسلة دراسات عربية )عمان: منتدى الفكر العريب، 1998): 2).  (1(
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فقد اعترب األنصاري أن هذا »املوقف املهادن للغرب، اثلائر ىلع الرتاث وحده أبعد هذا الفكر عن 

القطااعت الواسعة لألمة، وجعله مرتبًطا بالوجود الغريب يف الرشق العريب..)1)«.

فبينما استلهمت املجتمعات الغربية »الفكرة العلمانية« ويه »ىلع درجة من انلضج الفكري 

واتلفهم العقالين لدلين جعلها قادرة ىلع اتلميزي بني جمال االجتهاد اإلنساين وجمال التسليم ادليين؛ 

أي بني املجال القابل للتغيري واتلبديل، حسب تطور اإلنسان وظروفه وعقليته، وبني املجال اثلابت 

فيما خيتص جبوهر اإليمان وأسس العقيدة«، وبينما استوعب الغرب العلمنة دون أن يضطر للتضحية 

بإيمانه أو نبذ تراثه الرويح)2)، فإن اذلي حدث دلينا اكن ىلع انلقيض من ذلك تماًما. 

ومع أن مسار العلمنة يف سياق اتلجربة اتلارخيية الغربية قد تمخض عن رصااعت عميقة إال 

أن هذا الرصاع قد اختذ شلك جدل تارييخ بنَّاء ومنتج، ولم يتخذ »شلك الفوىض الفكرية والتشوش 

نتيجة حاسمة واضحة ومفيدة« كما هو األمر يف  إىل  تؤدي  إىل »حلقات مفرغة ال  املفيض  العقيل« 

اتلجربة اتلارخيية العربية. 

فبينما اكن العالم العريب »حماًطا بأسوار عزتله يف ظل السيطرة الرتكية، وقد استقر ىلع وجه من 

تراثه ال حييد عنه«، ولم يكن ذلك الوجه، هو »الوجه املرشق لرتاثه احلضاري اذلي عرفه أيام املأمون 

واملعزتلة وىلع يد الكندي والفارايب وابن سينا وابن رشد وابن خدلون.. وإنما اكن الوجه اتلقليدي 

غري األصيل..«.. بينما اكن العالم العريب كذلك »هبت عليه العاصفة الغربية دفعة واحدة.. القومية.. 

العلمانية.. املادية.. االشرتاكية واألممية!)))«.

بني  املؤجل  واحلسم  والعلمانية  األصويلة  بني  املحظور  لرصاع  اتلوفيقية  احتوت  األضداد: كيف  العريب ورصاع  الفكر  األنصاري،  جابر  حممد   (1(
اإلسالم والغرب: تشخيص حالة الالحسم يف احلياة العربية واالحتواء اتلوفييق للجديلات املحظورة )بريوت: املؤسسة العربية، 1999): 71.

حممد جابر األنصاري، جتديد انلهضة باكتشاف اذلات ونقدها: دعوة لتشخيص املوروث املجتميع العريب وإاعدة تأسيس اثلقافة العربية لعرص   (2(
تنوير جديد، ط. 2 )بريوت: املؤسسة العربية لدلراسات، 1998): 66. 

املرجع السابق.  (((
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واكن من الطبييع أن يصاب العقل العريب باالختالل؛ »فما استوعبه الغرب ىلع مدى مخسة قرون، 

باتلدريج، وباقتناع داخيل منبثق من تطوره اذلايت.. حتتم ىلع العرب أن يهضموه دفعة واحدة وبضغط 

العليم احلضاري، هلان األمر،  املؤثرات »بوجهها  لو وفدت هذه   مندفع عليهم من اخلارج«، حبيث 

والستوعبها العرب، كما استوعبوا من قبل بإرادتهم احلرة مؤثرات احلضارات اإلغريقية والرومانية 

ولكنها جاءتهم، ىلع  وأفالطون..«،  وأرسطو  أفاكر سقراط  بعمق  والفارسية وكما هضموا  وابلزينطية 

»بني  بسهولة  تميزيهم  دون  حال  مما  االستعمار  راكب  يف  نشوئها،  مراحل  وتباين  وكثافتها  اندفاعها 

الفكرة احلضارية اإلنسانية وبني الفكرة االستعمارية)1)«.    

إن اتلأكيد ىلع أهمية الويع بابلعد اتلارييخ والوظييف املوضويع احلاكم للفكرة العلمانية ال 

يعين اتلقليل من أهمية وجدوى املقاربة الفلسفية لإلسهام يف جتاوز املأزق اتلارييخ واحلضاري اذلي 

تعانيه املجتمعات العربية اإلسالمية. غري أن هذه املقاربة، حىت تنهض بوظيفتها املعرفية واتلارخيية 

ىلع أحسن وجه، يتحتم أن تتصف بقدر أكرب من املوضوعية واتلجرد املعريف)2).. 

واحلاصل أن »اتلجوف« اتلارييخ والسوسيولويج ال يمكن ردمه بأي اجتهاد نظري فلسيف مهما 

اكن عمقه وتماسكه، وما بالك إذا اكن خطابًا أيديولوجيًّا سجايلًّا يتمسح بمسوح  العلم واملوضوعية 

واتلجرد. كما تعرب عن نـزعة إرادوية تقفز ىلع تارخيية الفكرة العلمانية وتقفز ىلع الواقع االجتمايع.

 وباملقابل خيلص ابلاحث، ىلع افرتاض أن العالقة بني ادلين وادلولة يف  اإلسالم ليست جمرد 

يعرف،  أن  يمكنه  ال  اإلنسان  أن  إىل  ومفهوميًّا،  منطقيًّا  رضورية  عالقة  يه  وإنما  تارخيية،  عالقة 

باستقالل عن اللجوء إىل تعايلم اإلسالم، كيف ينظم شئون حياته االجتماعية والسياسية والقانونية 

واالقتصادية. واضح بشلك جيّل أن هذا االفرتاض وكذا انلتيجة اليت رتبها عليه اعدل ضاهر تتناقض 

املرجع السابق: 67.  (1(
ذلك أن الفيلسوف احلقييق يفرتض فيه أن يكون أخالقيًّا بطبعه »فال يتحزب  أو يتقلب، وال يتماين أو يتيارس، وال يساوم أو يناور، وال يتأثر أو   (2(
يتآمر، وإنما يطلب احلق حيثما جاز وجوده ال يرضه أن يسلم به ملخالفه إن وجده عنده، وال يرسه أن ينترص  ملوافقه إن لم جيده عنــده«، انظر: طه 

عبد الرمحن، »حوارات من أجل املستقبل«، منشورات الزمن، العدد )1 )2000): 5).  
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مع حقيقة أن مسألة اتلنظيم االجتمايع عموًما ويف اتلاريخ اإلساليم خصوًصا، إنما يه مسألة اختيار 

اجتمايع تبًعا دلرجة الويع وحيثيات اتلطور اتلارييخ العام ملجتمع من املجتمعات. 

الفكر  باتلميزي بني مستويات اتلنظيم االجتمايع والسيايس جندها واضحة يف  الويع  إن هذا 

امللك  عن  اخلالفة  املثال،  سبيل  ىلع  خدلون،  ابن  مزي  فقد  نفسه؛  الكالسييك  اإلساليم  السيايس 

ادلنيا وادلين، وذللك فقد  املصالح األخروية، ومجعها بني مصالح  إطار  املصالح ادلنيوية يف  بوضعها 

اعتــرب أن »امللك الطبييع هو محل الاكفة ىلع مقتىض انلظر والشهوة، وامللك السيايس هو محل الاكفة 

ىلع مقتىض انلظر العقيل يف جلب املصالح ادلنيوية ودفع املضار، واخلالفة يه محل الاكفة ىلع مقتىض 

انلظر الرشيع يف مصاحلهم األخروية وادلنيوية الراجعة إيلها؛ إذ أحوال ادلنيا ترجع لكها عند الشارع 

إىل اعتبارها بمصالح اآلخرة، فيه يف احلقيقة خالفة عن صاحب الرشع يف حراسة ادلين وسياسة 

ادلنيا)1)«.

املرجعية  إىل  أسايس،  بشلك  باعتبارها حتتكم،  العلمانية  للفكرة  املعريف  باألصل  الويع  إن    

أنه جرى  الرتاث اإلساليم غري  إذن، عن  لم يكن اغئبًا،  العقلية يف اتلنظيم االجتمايع والسيايس 

انلظر إيله، يف سلم تراتبية املعارف والقيم، يف مرتبة أدىن من انلظام االجتمايع والسيايس اذلي يقوم 

ىلع مرجعية إسالمية.

العربية  للعلمانية  املفارق  الطابع  باجتهادات تكشف عن  يصطدم اعدل ضاهر  وحينما      

انطالقًا من غياب رشطها ومربرها اتلارييخ، أي غياب ادلولة اثليوقراطية يف اإلسالم ويف اتلاريخ 

اإلساليم عموًما، فإنه يعترب أن ادلولة اثليوقراطية ما يه إال شلك من أشاكل ادلولة ادلينية، وباتلايل 

فإن ماهية هذه األخرية ال تتحدد، بالرضورة، بوجود مؤسسة كمؤسسة الكنيسة، وإنما تتحدد بيشء 

أعمق من هذا بكثري واملتمثل أساًسا يف »الطابع اللكياين لدلولة ادلينية«.

عبد الرمحن بن حممد بن خدلون، املقدمة للعالمة ابن خدلون من كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن اعرصهم   (1(
من ذوي السطان األكرب وهو تاريخ عرصه العالمة عبد الرمحن ابن خدلون املغريب )السعودية: بيت األفاكر ادلويلة، 2009): 150.
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وهذا الطابع اللكياين يتحدد بوجود مرجع مطلق يف لك الشئون ادلينية وادلنيوية بغض انلظر عن 

وجود وسطاء بني اخللق وبني هذا املرجع املطلق اذلي هو اهلل؛ أي أن األساس اذلي يرفض ىلع أساسه 

بالسيطرة ىلع مقدراتها، يرتبط  العلماين ادلولة ادلينية، بغض انلظر عن طبيعة اجلماعة اليت تقوم 

أساًسا بكون هذه اجلماعة تسىع إىل إقامة دولة يكون فيها ادلين هو املرجع األخري يف لك الشئون 

الروحية والزمنية ىلع حد سواء.

والواقع أن هذه اهليمنة ادلينية، إن وجدت، ال يمكن الرد عليها بالعلمانية؛ ألن هذه األخرية قد 

تتحول بدورها ىلع مستوى اخلطاب كما ىلع مستوى املمارسة، إىل دومجا أو دين يراد فرضه بالقوة من 

طرف أقلية ىلع األغلبية. وكما سوف نرى فإن مواجهة »ادلولة ادلينية« لن تتم إال من خالل ادلولة 

السمات الرضورية  للعلمانية، اذلي بفضله تتحدد  الغرض األخري  فإذا اكن  العقالنية.  ادليمقراطية 

ملفهومها، هو تقويض األسس اليت يقوم عليها مفهوم ادلولة ادلينية)1)، فإن غياب هذه ادلولة يليغ 

املربر اتلارييخ والسيايس وحىت الفلسيف لوجود العلمانية يف جمتمع من املجتمعات.

ومن مظاهر أيديولوجية اخلطاب الفلسيف لعادل ضاهر انتقائية نصوص املخالفني هل واجزتائها، 

وحينما يصطدم باجتهادات تؤكد ىلع مركزية أو أولوية العقل ىلع انلقل يف اإلسالم، ىلع سبيل املثال، 

فإنه يقلل من أهميتها بعد أن جيزتئها وجيردها من قوة حجيتها ويعتربها متناقضة مع القول »بأن ادلولة 

يف ظل اإلسالم ال يستقيم هلا أن تكون علمانية« مفرتًضا اتلمايه اتلام بني العلمانية والعقالنية. يف 

حني إن العلمانية ال تطابق العقل كما ال تطابق ادليمقراطية بالرضورة، بديلل أنها أفرزت شىت مظاهر 

وتيارات الالعقالنية والتسلط والطغيان والعدمية..

والواقع أن عقلنة انلظام املدين الغريب إذا اكنت تعين بادلرجة األوىل حترير ادلولة من سيطرة 

املجتمع  يف  عنت  فقد  والسحرية،  الغيبية  للقيم  االستالب  من  والويع  العقل  وحترير  ادلين  رجال 

ضاهر، األسس الفلسفية للعلمانية: 48.    (1(
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العريب منذ بداية يقظته احلديثة حتديد سلطة احلاكم املستبد املطلق، وإحياء القيم ادلينية والرتاث 

الرويح كإطار تلجديد املجتمع وتنمية جتربته اتلارخيية واإلنسانية والوجدانية.. 

وكما اكن من املستحيل، يف املايض، بناء رشعية العقل يف العالم دون نـزع صفة القداسة عن 

املؤسسات واألفاكر واألشخاص وانلضال ضد تصنيمها، فإن من املستحيل علينا يف احلارض حترير 

املجتمع من قبضة دولة القهر واتلعسف العسكري، وإطالق قوى الضمري والرتبية األخالقية دون 

وضع حد مليدان ترصف ادلولة، وإدخال مفهوم اتلجربة الشخصية واتلارخيية يف مفهوم العقل نفسه، 

بما جيعل منه أوسع وأكرب وأعقد من العلم واتلجربة العلمية)1).  

إن ما يتعني استحضاره ها هنا؛ أن العقالنية الغربية نشأت أساًسا يف مواجهة تسلط وهيمنة 

انلظام الكنيس.. أي أن هناك رشًطا موضوعيًّا تارخييًّا استدىع تبلور انلـزعة العقالنية يف اتلجربة 

احلضارية الغربية. وهو ما خيتلف إىل حد كبري مع الرشوط اتلارخيية املوضوعية اليت حكمت اتلجربة 

احلضارية العربية اإلسالمية، ال سيما ما يتصل بموقع اإلسالم ومضمونه كعقيدة ومنظومة ترشيعية.. 

ولعل السبب الرئييس يف أزمة العقالنية العربية احلديثة واملعارصة يكمن يف غياب الويع بهذه 

الفروق اجلوهرية فيما يتصل بالرشوط املوضوعية احلاكمة ملغزى وحدود ووظيفة العقل والعقالنية 

كمقوم من مقومات احلداثة عموًما، واحلداثة السياسية ىلع وجه اخلصوص، انطالقًا من أن اإلسالم لم 

يكن يف يوم من األيام حكًرا ىلع فئة دينية واحدة وحليًفا لسلطة مستقلة ومتمزية عن الشعب. كما 

ا يف الربط بني السلطة العليا؛ أي بني احلاكم  أن »اهليئة ادلينية اإلسالمية« لعبت دوًرا بارًزا ومستمرًّ

وبني الطبقات ادلنيا واملحكومني، وبذلك اكنت بمثابة صمام أمان واعمل توازن واستقرار اجتمايع، 

وقد ساعدها يف ذلك عدم تماهيها أو سيطرتها يف السلطة الزمنية.

وبنت  الظاملني  واحلاكم  األمراء  ضد  املحلية  االنتفاضات  لك  قادت  قد  ادلينية  اهليئة  إن  بل 

نلفسها هيبة شعبية ال شك فيها. وبفضل ما تتمتع به من سلطة معنوية وعلمية تمكنها من فرض 

غليون، نقد السياسة: )4).  (1(
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الزتام احلاكم بانلصوص واألحاكم الرشعية فقد اكنت اهليئة ادلينية قادرة أن تلعب ادلورين مًعا »دور 

املعارض للسلطة احلاكمة ودور املعارض للتمردات املحلية املتطرفة اليت تهدد بتحطيم توازن ادلولة 

اإلسالمية)1)«، حيث لم يكن يربر وجودها إال تمسكها بهذا ادلور اتلحكييم)2). 

2-يف احلاجة إىل مقاربة تارخيية سياقية للعلمانية

»نظرية  عجز  عن  اتلديلل  جيري  للعلمانية  العقائدية  املقاربات  هذه  مثل  ىلع  الرد  سياق  يف 

السلطة  هو مصادرة  وادلولة  ادلين  بني  املشلكة  أصل  أن  افرتاض  القائمة ىلع  اتلقليدية«  العلمانية 

ادلينية للسلطة السياسية وتهديدها الختصاصها وحريتها، أن تساعدنا كثرًيا يف خلق انلموذج اتلحلييل 

الالزم تلفكيك اخليوط اليت حتيك عقدة مصادرة ادلولة للفكرة ادلينية أو التسييس الرسيم لدلين 

اذلي جيد يف »تديني السياسة« اتلعويض والرد املبارش عليه، معترًبا أن هذا االستخدام أو اتلوظيف 

السيايس لدلين))) ليس من قبل ادلولة فحسب، وإنما من طرف األحزاب والقوى االجتماعية،  ليس 

جزًءا من انلظرية ادلينية، وال يمكن فهمه يف إطار هذه انلظرية، ولكنه جزء من انلظرية السياسية 

ونظرية ادلولة العربية احلديثة بشلك خاص. وليس من املمكن إجياد أي تفسري هل عرب حتليل بنية 

الفكر ادليين، وإظهار ظالمية أو استبداديته الفطرية كما درج الفكر العلماين العريب ىلع اتلكرار. 

   إن الوصول إىل مثل هذا اتلفسري وفك أرساره ومعاجلته يستديع، يف املقام األول »حتليل قواعد 

الراهنة. فاملشلكة  السياسية  السياسة ومواجهة األزمة  إنه إحدى مهمات نقد  عمل ادلولة وآيلاتها. 

برهان غليون، جمتمع انلخبة )بريوت: معهد اإلنماء العريب، 1986): 5)1.   (1(
حممد جابر األنصاري، اتلأزم السيايس عند العرب وسوسيولوجيا اإلسالم: مكونات احلالة املزمنة: نظرة مغايرة يف خصوصية اإلشاكل السيايس   (2(

عند العرب وموقف اإلسالم منه، ط. 2 )بريوت: املؤسسة العربية لدلراسات، 1999): 168.
اللحمة  يعارض  بما  والقبلية  ادلينية  العصبيات  تنظري لظهور  بما يه  الطائفية«  »نظرية  إطار  السيايس يف  ادلين وتوظيفه  تسييس  تندرج عملية   (((

السياسية اجلامعة الكربى سواء اكنت قومية أو دينية. 
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احلقيقية واألساسية، ايلوم كما يف املايض، يف بناء نظم املجتمع العريب، ادلينية وادلنيوية مجيًعا، يه 

ادلولة)1)«.  

فاملشالك انلامجة عن سيطرة ادلولة ىلع ادلين ال تقل خطورة ىلع ادلين والسياسة واالجتماع 

اإلنساين عموًما من سيطرة الفكرة الالهوتية أو اثليوقراطية، ولكنها ليست نفسها وباتلايل ال يمكن 

أو باألحرى  بادلولة  تتعلق دون شك بإشاكيلة واحدة يه عالقة ادلين  إنها  باملنهج نفسه.  معاجلتها 

يؤدي  بينهما. لكن ذلك ال  يثريها اخللط  اليت  العمومية واملشالك  بالسلطة  ادلينية  السلطة  عالقة 

بالرضورة إىل نفس انلتائج. ولعل أهم هذه انلتائج وأكرثها أثًرا يتعلق بادلولة ذاتها. 

املؤسسات  بناء  إىل  احلاجة  تفقد  ما  اغبًلا  ادلين  ىلع  رشعيتها  بناء  يف  تكتيف  اليت  ادلولة  إن 

الترشيعية والقضائية الرضورية بللورتها، كما تفقد ابلاعث للبحث عن سند برشي عقالين دلعم 

هذه املؤسسات. فالرسول  لم يؤسس طاعته السياسية ىلع طاعته ادلينية؛ من منطلق أن طاعته من 

طاعة اهلل، وإنما اقتىض منه ذلك  إقامة بيعتني مكتمليت األراكن، وإبرام تعاقد سيايس رضايئ بني 

خمتلف مكونات دولة املدينة، وهو اتلعاقد اذلي عرف بصحيفة املدينة اليت اعتربت أن املسلمني 

اتلأسيسية  ادلستورية  الوثيقة  هذة  بمقتىض  اتلميزي  يلتم  انلاس.  دون  من  أمة  واملرشكني  وايلهود 

لالجتماع السيايس اإلساليم األول بني األمة السياسية القائمة ىلع املساواة يف احلقوق والواجبات، 

واألمة العقدية القائمة ىلع وحدة املعتقد ادليين)2).

 وال ريب أن عدم استلهام ادلولة العربية اتلقليدية هلذا اهلدي انلبوي هو اذلي يفرس صريورتها 

دولة متقلبة ومنقطعة يف تارخيها تظهر وتموت وتتجدد دون توقف، ودون تراكم حقييق للتقايلد 

السياسية؛ أي دون نمو للسياسة فيها كحزي مستقل))). 

غليون، نقد السياسة: 25).  (1(
عبد السالم طويل، »إشاكيلة العالقة بني املجتمع والسياسة وادلين: أزميت املرجعية واملرشعية«، يف ندوة املجتمع، والسلطة وادلين يف مطلع القرن   (2(

21 باملغرب واملرشق، أيام 30-31 أكتوبر و1 نوفمرب2015 )طنجة، املغرب: مجعية ثويزا، 2015). 
الشك أن اخلدلونية تسعفنا يف تتبع اجلذور اتلارخيية هلذا األمر..  (((
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العنارص  من  بالرغم  الشعبية  السيادة  ملفهوم  وتطويرها  اكتشافها  عدم  كذلك  يفرس  ما  وهو 

أن تستغلها إلنتاج هذا  اإلجيابية ابلالغة األهمية اليت اكنت يف حوزتها واليت اكن من املمكن هلا 

املفهوم؛ اكلشورى وابليعة والوالية بمختلف أشاكهلا.. وهو ما منعها يف املحصلة األخرية من ترمجة 

هذه املفاهيم الكربى من مبادئ أخالقية -سياسية إىل مؤسسات سياسية وعملية حية وفاعلة. 

فمثلما يؤدي إحالل ادلين حمل السياسة إىل حتويل القيم الروحية واملثل اإليمانية إىل قيود ىلع 

احلياة واجلسد واملجتمع وخنق مبادرته العقلية، وحتوهل، تبًعا ذللك، إىل اعئق أمام نمو احلضارة، يسفر 

إحالل السياسة حمل ادلين أو إلغائها لوظيفته األساسية، إىل حرمان املجتمع والفرد من مكنة االرتفاع 

عن رشطه ايلويم املادي واندماجه االجتمايع، ويغذي باتلايل امليول ادلنيوية والفردية ىلع حساب 

املصالح العليا واجلمعية)1). 

حترر  عقيدة  شلكت  ألنها  إال  الغربية  املجتمعات  يف  رشعيتها  تلكتسب  العلمانية  اكنت  ما   

ا للحريات  للعقل واإلنسان وجنحت يف انزتاع ادلولة من براثن الكنيسة وجعلها: )أي ادلولة) مقرًّ

الفردية واجلماعية وجمااًل حياديًّا من انلاحية الفكرية والعقيدية؛ فباستبعادها الرصاع الفكري من 

داخل ادلولة واستبداهل بالرصاع السيايس ىلع برامج حمددة، ال ىلع فلسفات مغلقة، سمحت بإجياد 

اإلطار العام اذلي يشعر ويعيش فيه اجلميع وطنيتهم برصف انلظر عن مذاهبهم. يف حني يبىق الرصاع 

ا يف مستوى املجتمع املدين؛ أي خارج ادلولة وخيضع لقانون املنافسة واتلباري  الفكري واملذهيب حرًّ

يف اإلبداع والعقلنة اذلاتية. 

غري أن إجناز ذلك يتوقف ىلع تأكيد مبدأ اتلداول احلقييق والسليم للسلطة العمومية املحايدة 

املصالح  ادلولة جلميع مجااعت  إىل  انلفاذ  يف  املتساوي  للحق  الفعيل  الضمان  يمثل  ما  وهو  مذهبيًّا. 

إذا تعلمنت ادلولة دون أن  واملذاهب وفًقا ملعايري وإجراءات موحدة، وضمن رشوط حمددة. لكن 

تستطيع هذه اتلجمعات املتنوعة أن تصل إىل السلطة بناًء ىلع معايري موحدة؛ أي إذا حصلت العلمانية 

غليون، نقد السياسة:۱۲5 - 127.  (1(
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يف إطار ادليكتاتورية بدون وجود آيلة حقيقية للتداول ادليمقرايط للسلطة، فإنها تتحول، كما اكن 

احلال يف ادلول الشيوعية وبعض ادلول العربية إىل غطاء للسلطة املذهبية، وهو أصل الطائفية ادلينية 

واملذهبية. وهو ما يفيض بنا إىل إشاكيلة العالقة بني العلمانية وادليمقراطية.

رابًعا: إشاكيلة العالقة بني العلمانية وادليمقراطية: ملن األسبقية؟

العلمانية  أن  العلمانية وادليمقراطية بمنطق األسبقية، ذلك  العالقة بني  ال يمكن انلظر إىل 

تشلك بعًدا من أبعاد ادليمقراطية، فهما تتقدمان مًعا وتغذيان بعضهما بعًضا بشلك متساوق؛ وذللك 

فإن عدم انلظر إيلهما ومقاربتهما من زاوية منطق األسبقية، جيد تربيره يف عدم حيازة هذه األسبقية 

ألي مسوغ وال معىن؛ إذ كيف يمكن ملجتمع يرفض ادليمقراطية وال يتقبل فكرة اتلعددية السياسية 

نفسها أن يتمثل اتلعددية الفكرية؟

 ال خيىف أن العلمانية اليت جيري احلديث عن أسبقيتها ىلع ادليمقراطية، ها هنا، ستكون حتًما 

علمانية مفروضة بالقوة من قبل فئة حاكمة أو من قبل السلطة، ىلع غرار ما حدث يف انلظم الشيوعية 

والفاشية. فأن تسبق العلمانية ادليمقراطية ال يعين إال أن تكون أحد منتجات حكم ادليكتاتورية 

والسلطة املفروضة بالقوة والعسف)1).

إذ ما جدوى العلمانية إذا لم تسهم يف إضفاء املرشوعية ىلع اتلعددية الفكرية والعقائدية، وإذا 

لم تضف سمة النسبية ىلع املعرفة حبيث يمكن ألصحاب اآلراء املتباينة أن يتعايشوا سياسيًّا حىت 

لو لم يتفقوا فكريًّا؟ وما الفائدة من العلمانية إذا ما أمست سالًحا تلربير ادليكتاتورية وفرض الرأي 

)1)  يذهب لورونس مور إىل أن مفهوم ادلولة العلمانية ال يكتيس نفس ادلاللة يف لك اتلجارب؛ غري أنه اغبلا ما يرتبط باألنظمة اتلوتايلتارية ىلع 
غرار عراق صدام حسني، انظر:

 Laurence Moore, « Laïcité et persistance de la croyance religieuse », Les sciences sociales en mutation, écrit par Michel

Wieviorka, Jocelyne Ohana et Aude Debarle (Auxerre, France: Sciences Humaines, 2007): 402.

ً
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الواحد وحرمان األفراد من حرياتهم الفكرية كمقدمة رضورية تلكريس حرمانهم من اتلعددية اليت 

تشلك رشًطا ملمارسة حقوقهم السياسية؟

1-العلمانية جزء ال يتجزأ من ادليمقراطية: من أجل قراءة سياقية تارخيية للعلمانية

بعد هذا االستشاكل للمسألة موضوع املقاربة خنلص إىل أن العلمانية ال تكمل ادليمقراطية 

فحسب، وإنما تشلك جزًءا ال يتجزأ منها، فيه اليت تضيف الرشعية ىلع اتلعددية السياسية اليت تسهر 

ادليمقراطية ىلع كفاتلها وحتقيقها يف الواقع اتلارييخ للمجتمعات. 

اإلسالمية  القوى  ضد  »للتحالف  حرب  وراية  أيديولويج  كشعار  توظف  أال  رشيطة  لكن 

ال كإطار لضمان احلريات العقدية وترشيع اتلعددية الفكرية؛ ألن العلمانية يف هذه احلالة ختتلط 

األساسية  فكرتها  مع جوهر  تناقض عميق  وتدخل يف  بدياًل،  دينًا  وتصبح  لدلين  بالعداء  بالرضورة 

الرأي  أصحاب  بني  جتمع  سياسية  رابطة  تلأسيس  واملذاهب  األديان  فوق  االرتفاع  ىلع  القائمة 

واالعتقادات املختلفة واملتباينة، ىلع أساس اخلضوع للقانون الواحد«. 

وبمقتىض هذا اتلوظيف األيديولويج تتم »اتلضحية بالعلمانية وفكرتها اإلنسانية العميقة ىلع 

نفوذها«. فبقدر ما  أو احلد من  القوى ادلينية  مذبح اتلحالف مع ادليكتاتورية، يف سبيل مواجهة 

الوقت  انلظرية يف  انلاحية  هلا من  للعلمانية وجتاوًزا  باألحرى حتقيًقا  أو  تأكيًدا  ادليمقراطية  تشلك 

ذاته، يشلك فصلها عن مرشوع ادليمقراطية وإبرازها كقضية خاصة قائمة بذاتها مستقلة عنها أو 

من  »ليس دليهم  اذلين  القائمة  السلطة  مبارًشا ألصحاب  دعًما  معها،  ومتصادمة  هلا  مناقضة  حىت 

حجة يتذرعون بها للحفاظ ىلع انلظم االستبدادية سوى اتلخويف من سيطرة األكرثية االجتماعية 

املتدينة ومن احلراكت واألحزاب اإلسالموية)1)«. 

وهو ما تورطت فيه زاعمات سياسية يسارية وعربت عنه يف كتاباتها، انظر: رفعت السعيد، اتليارات السياسية يف مرص: )رؤية نقدية(: املاركسيون،   (1(
اإلخوان، انلارصيون، اتلجمع، سلسلة األعمال الفكرية. مكتبة األرسة )القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2002): 125-250؛ رفعت السعيد، 
» مرص: حماولة للبحث عن مساحات االختالف بني حراكت اتلأسلم السيايس «، يف األصويلات اإلسالمية يف عرصنا الراهن، قضايا فكرية )1، 14 
)القاهرة: قضايا فكرية، )199): 161–170. حيث تمزيت دراسة رفعت السعيد بنـزعة انتقائية واضحة تتصيد مواطن اإلدانة للحركة اإلسالمية= 
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واحلقيقة أن ما يعتربه العلمانيون انغالقًا وظالمية وتطرفًا يعد، يف جزء كبري منه، ثمرة النسداد 

آفاق احلوار وانلقاش احلر يف املجتمعات العربية، وحرمان األفراد من ممارسة حقوقهم الطبيعية، ويف 

إنضاج  من  يمكنهم  مما  اجلميع،  تقرير مصريهم  واملساهمة يف  السياسية  احلياة  املشاركة يف  مقدمها 

مواقف عقالنية واتلرصف بناًء ىلع معايري احلياة املدنية والسياسية ادليمقراطية املفرتضة.

أو خصم هل كرد فعل ىلع ممارسات  لدلين،  العلمانية كبديل  إىل  انلظر  اإلمعان يف  فإن  وذللك 

واهلوية  العقيدة  أساس  ىلع  املجتمع  داخل  االنقسام  يرسخ  أن  شأنه  من  املتعصبة،  ادلينية  احلراكت 

الربامج  أساس  ىلع  واتلحالفات  القوى  بناء  يعيد  اذلي  السيايس  اتلقسيم  حساب  ىلع  واالنتماء، 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية)1).

وأخطر ما يف األمر، أن السيع لفصل العلمانية عن ادليمقراطية لن يؤدي إال إىل تعميق التشكيك 

يف هدف داعتها وأدعيائها ىلع حد سواء، ويضعف صدقيتها ويرضب مرشوعيتها يف الصميم؛ ألن 

جتويف العلمانية من أي مضمون ديمقرايط، بداًل من أن جيعل منها أداة لكفالة احلريات للجميع 

بغض انلظر عن معتقداتهم وانتماءاتهم، سيفيض إىل ترسيخ وفرض مبدأ اإلكراه يف الرأي والعقيدة 

والسياسة باسم حماربة اجلهل واتلعصب واتلدين)2).

ويف هذا السياق، خيلص اجتاه يف الفكر العريب املعارص إىل القول: »إذا اكن تبين شعار أسبقية 

العلمانية ىلع ادليمقراطية نابع من رؤية إسرتاتيجية تتوىخ السبيل األفضل تلحقيق ادليمقراطية فيه 

=بشلك مغرض، انظر: أديب دمرتي، »السمات األساسية للحركة اإلسالمية يف مرص: هل احلوار ممكن؟«، يف األصويلات اإلسالمية يف عرصنا الراهن، 
قضايا فكرية )1، 14 )القاهرة: قضايا فكرية، )199): 179–192. وقد اعترب أن احلراكت اإلسالمية تشلك كالًّ يف واحد دون تميزي بني معتدل أو 

متشدد، بل لم يتحرج يف نعت اإلسالميني بـ »الفاشيني اجلدد«.
 Burhan Ghalioun, « L’Islam comme identité politique ou le rapport du monde musulman à la modernité », Revista CIDOB d’Afers      (1(
  Internacionals, no. 36 (1997): 157-177.

إن ارتباط العلمانية وادليمقراطية بإشاكيلة املرجعية تفرس إىل حد بعيد كيف أن املجتمعات األوروبية ادليمقراطية باعتمادها ىلع مرجعية حضارية   (2(
ثقافية ودينية تبدو مستبطنة ملظاهر إقصائية وهو ما كشفه مطلب عضوية تركيا يف االحتاد األورويب.. وما أثاره بناء منارات املساجد، واحلجاب، 

انظر:
  Nilϋfer Göle, « L’islam à la rencontre des sciences sociales », Les sciences sociales en mutation, écrit par Michel Wieviorka,

Jocelyne Ohana et Aude Debarle (Auxerre, France: Sciences Humaines, 2007): 423-424.
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رؤية خرقاء؛ ألنها تقود إىل عكس ما تنشده تماًما. أما إذا اكن نتيجة االعتقاد بأن من غري املمكن 

ضمان تقدم مسار احلداثة، يف جمتمع جاهل ومتخلف حتكمه العقائد والعواطف ادلينية أكرث من أي 

يشء آخر، من دون اإلكراه وفرض القيم احلديثة، ومنها العلمانية، بالقوة، فهو الطريق األمثل تلجريد 

العلمانية من أي قيمة وحتويلها إىل خطاب للقهر والقمع واالستبداد، وباتلايل تقويض أراكن اخليار 

بالعواطف  واستبدادها  ادلينية  الفكرة  انتشار  دائرة  توسيع  لصالح  األساس  من  نفسه  ادليمقرايط 

والعقول بوصفها تعبرًيا عن اهلوية واذلاتية واخليار احلر لألفراد يف مواجهة السلطة العاتية وخطاباتها 

»األجنبية« املعادية والعدوانية مًعا)1)«.

أو  ادلائم  االستبداد  »بني سلطة  العلمانية؛  األسبقية  أصحاب  به  يعد  اذلي  اخليار  مواجهة  يف 

واحدهما  ويكمل  واضحة،  مفارقة  يف  يتعايشان،  الذلين  الزاحفة«،  اإلسالموية  امليليشيات  فوىض 

اآلخر، حىت يف نـزاعهما املستمر من أجل السلطة، يتعني السيع إىل بلورة ابلدائل السياسية القادرة 

العلمانية، رشيطة  املرجعية، ومن ضمنها  قيمهم  أو  السياسية  وتوحيد مرجعياتهم  البرش  ىلع جتميع 

الكف عن انلظر إيلها كفكرة معادية لدلين. وذلك من خالل العمل ىلع بناء قطب ديمقرايط سيايس 

قادر بالفعل ىلع بلورة مرشوع جمتميع قابل للتحقق واحلياة. 

فهو بهذا الطرح يدعو إىل تبين موقف وظييف من مسألة العلمانية، سعيًا تلحريرها من الرهانات 

العقائدية واأليديولوجية، والكف عن استخدامها كتربير تلأكيد االنتماء إىل أيديولوجيا أو ادلفاع 

عن مذهب فلسيف، أو الربهان ىلع صحة مذهب فكري معني، أو دحض أطروحات مذهب فسليف 

آخر، وانلظر إيلها، خالفًا ذللك، من منطلق تذيلل الصعوبات انلظرية اليت حتول دون تبلور رأي اعم 

عريب يسعف يف بناء مرشوع اتلحول السيايس ادليمقرايط املنشود.

لؤي حسني، »برهان غليون: مربر العلمانية إضفاء سمة املرشوعية ىلع اتلعددية وسمة النسبية ىلع املعرفة«، األوان،   (1(
.(http://www.alawan.org/article5917.html)
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تتحدد العلمانية، ضمن هذا املنظور، كجزء ال يتجزأ من املنظومة ادليمقراطية، كما أنها ليست 

اغية يف ذاتها، وإنما يه وسيلة أو تقنية اجتماعية اغيتها حتقيق ادليمقراطية بوصفها نظام احلريات 

الفكرية واملساواة املواطنية. فيه تستمد منها معناها ورشعيتها، تماًما كما ال تشلك ادليمقراطية، يف 

مرحلة ثانية، اغية يف ذاتها ولكن وسيلة تلحقيق اغية أكرب تتمثل يف حتقيق قيم إنسانية عليا، وبوجه 

خاص قيم احلق واحلرية واملساواة بني األفراد برصف انلظر عن أصلهم وعقيدتهم وجنسهم)1).

 فمفهوم العلمانية، ضمن هذا املنظور، يعد جزًءا من منظومة املفاهيم السياسية اليت تقوم ىلع 

وناجزة  ثابتة  ماهيات  تشكالن  ال  وادليمقراطية  العلمانية  أي  فهما؛  ادليمقراطية،  انلظرية  أساسها 

ونهائية، ال تتغري وال تتبدل، مهما تبدلت اثلقافات اخلاصة واتلجارب اتلارخيية واتلنواعت االجتماعية. 

إنها بالعكس أطر اجتماعية قابلة للتعديل واتلطوير واتلحسني واتلأهيل، حبسب ما حيتاجه حتقيق 

اغية احلرية واحلق واملساواة يف مسارات تارخيية خاصة، تمزي انتقال املجتمعات اتلقليدية يف العالم 

بأمجعه، يف بيئات جيوسياسية واقتصادية وثقافية متنوعة، من انلموذج اتلقليدي القائم ىلع الرتاتبيات 

املدنية،  السياسة  بقيم  املرتبط  انلموذج احلديث،  إىل  الطبيعية  أو شبه  الطبيعية  والعصبيات  اثلابتة 

وعمومية القيم اإلنسانية.

كما أن العلمانية تندرج ضمن عملية سياسية عميقة ومعقدة، تدخل فيها عنارص متشابكة 

بناء  أي  والقانوين؛  السياسية واتلطوير ادلستوري  املدنية واتلحوالت  والرتبية  الفكرية  اتلوعية  من 

بالوسيلة يتعني أن ننسب املفاهيم  الغاية  ادلولة واملجتمع احلديثني. وحىت ال نقع يف خطأ استبدال 

ووجه املفارقة واخلطورة، ها هنا، أن »العلمانية حتولت من أيديولوجيا تعرب عن فكرة حترير احلقل السيايس من اهليمنة األيديولوجية ادلينية، إىل       (1(
عقيدة تربر إغالق احلقل السيايس يف وجه اجلمهور اذلي يظهر معاديًا للعلمانية وقيمها العقالنية«، كما أنها »استثمرت من قبل خنبة اجتماعية يف 
الرصاع ىلع السلطة، ولم تتحول إىل قاسم مشرتك يضمن استمرار انلظام ادليمقرايط واملشاركة اللكية جلميع انلاس برصف انلظر عن مذاهبهم يف 
احلياة السياسية..«، وبذلك حتولت العلمانية إىل »أداة للتميزي بني قطااعت الرأي العام املسموح هلا باالقرتاب من السلطة، وتلك اليت ينبيغ تهميشها 
وإبعادها عنها بأي ثمن؛ أي وسيلة لسد الطريق ىلع ادليمقراطية وتداول السلطة بصورة سلمية«، انظر: برهان غليون، العرب وحتوالت العالم من 
سقوط جدار برلني إىل سقوط بغداد )ادلار ابليضاء: املركز اثلقايف العريب، )200): 1)2؛ برهان غليون، نظام الطائفية: من ادلولة إىل القبيلة )بريوت: 

املركز اثلقايف العريب، 1990): 100.
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عرب ربطها برشوط حتققها انلظرية، وبآيلات اشتغاهلا يف املمارسة العملية، واتلذكري دائًما بالعالقة بني 

الوسيلة والغاية، بني اجلزء واللّك. 

ورغم التسليم بأهمية العلمانية كرشط لقيام منظومة اجتماعية ديمقراطية، فإنه يتعني اتلنبيه 

إىل أن من شأن فصل العلمانية عن سياقها انلظري ومنظومة املفاهيم اليت ترتابط معها، ويف صدرتها 

ادليمقراطية، أن يضيف عليها داللة أخرى غري دالتلها األصلية، ويوظفها لغاية ختتلف عن الغاية 

اليت صيغ املفهوم تلحقيقها.

 ذلك أن مضمون العلمانية االجتمايع والسيايس خيتلف باختالف السياقات اليت تتنـزل فيها، 

فقد جيري توظيفها كوسيلة نلـزع الرشعية عن ادليمقراطية وقيم احلرية الفكرية والسياسية، كما 

يمكن توظيفها توظيًفا كحافز للنضال ادليمقرايط وحمرك هل، وكما يمكن أن جنعل منها فضاء للقاء 

واتلعايش بني املذاهب املتباينة تعزيًزا لالعرتاف املتبادل، وقيم اتلعددية واالختالف يمكن اتلعامل 

معها كإطار هوية جزئية شديدة الضيق، وحتويلها إىل ذريعة تلعميق اتلناقضات والرشوخ الفكرية 

والسياسية القائمة داخل مجاعة أو جمتمع معني)1).

بذاتها،  قائمة  قيمة مطلقة  أن تكون  إىل  واملدفوعة  املجردة  »العلمانية  أن  ذلك  واألخطر من 

الواقع  تعقيد  ىلع  تغطي  سحرية  تعويذة  إىل  أيًضا  تتحول  تنسيب،  أو  حتديد  أي  ىلع  يعلو  وجوهًرا 

املشخص وحتوالته العميقة، فال ترى فيه إال أسود أو أبيض)2)«.

وهو ما يستلزم جتاوز الطرح املجرد واملطلق هلا كمفهوم جمرد وقيمة يف ذاتها، وانلظر إيلها، يف 

إطار واقع اجتمايع وسيايس وجيوسيايس وثقايف وديين ومذهيب وطائيف ال خيلو من تعقيد وتركيب. 

 Edgar Morin, « La laïcité est-elle morte ? », Le Monde des Religions (avril 2008): 82.  (1(
حسني، »برهان غليون: مربر العلمانية إضفاء سمة املرشوعية ىلع اتلعددية«.   (2(
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وإثراء  العامة  اتلوعية  وال عن  املدنية،  الرتبية  العلمانية عن  نرش  العمل ىلع  يغين  ال  وذللك، 

اثلقافة األدبية والفنية، وال عن الرصاع السيايس تلحويل عالقات القوة لغري صالح قوى االستبداد، 

رسمية اكنت أم أهلية.. 

يتجزأ من  الرهان عليها كـ»جزء ال  يليغ  العلمانية ال  للفكرة  الشديد  املنهيج  انلقد  إن هذا 

عملية حتويل املجتمعات العربية وحتديثها السيايس واثلقايف«. وهو ما يفرس ادلعوة للعمل من أجل 

تقريب مفهومها وثقافتها وقيمها من ثقافة املجتمع وتقايلده، وعدم الرتفع ىلع انلقاش مع أفراده، سواء 

أكانوا متدينني أم غري متدينني، أماًل يف حتقيق االخرتاقات املطلوبة يف هذا املجال. علما أن اإليمان 

ادليين ال يستتبع، بداهة، العجز عن إدراك معىن العلمانية وقيمتها. 

واستيعابًا  تمثاًل  املعارصة  اإلسالمية  والسياسية  الفكرية  األدبيات  بعض  يف  جند  أن  املفارقة 

للموقف العلماين، وملفهوم العلمانية قد ال جنده عند الكثري من داعتها العقائديني.. فهناك تيار من 

داخل الفكر اإلساليم نفسه ال يرى من تعارض بني اإلسالم وبني نموذج العلمانية املنفتحة أو اجلزئية 

»احلضارة  أن  يؤكد  ادلين  مهدي شمس  فهذا حممد  املتصلبة؛  العقائدية  العلمانية  مقابل  املؤمنة  أو 

اإلسالمية يمكن أن تنشئ جمتمعات مدنية، وبتعديل بسيط يمكن أن نسميها علمانية، ويف الوقت 

نفسه تكون دينية أو مبنية ىلع الرشيعة، فإذا اكن مفهوم املجتمع املدين يعين أن املجتمع يكون 

للمعطيات  العام وفًقا  الشأن  إدارة  السلطة وتداوهلا ويف  بناء مفاهيم ومقوالت يف تنظيم  قادًرا ىلع 

نفسه  الوقت  ويف  مدنيًّا  أو  أن يكون علمانيًّا  يمكن  اإلسالم  املجتمع يف  فإن  ابلحتة،  املوضوعية 

مستنًدا إىل الرشيعة«)1).

أما راشد الغنويش فيعلن أن ال مشلكة دليه مع احلداثة والعلمانية الغربية يف إقرارها لدليمقراطية 

ىلع  وتمردها  السلطة..  وتداول  السياسية  واتلعددية  واملساواة  احلرية  مفاهيم  من  بها  يتصل  وما 

وحرية  تقدم  ملجال  فتحها  ويف  العقل  حرية  ترسيخ  عرب  للعقول  املكبلة  وللسلطة  ادليكتاتورية 

حممد مهدي شمس ادلين، »حوار حول الشورى وادليمقراطية«، جملة منرب احلوار، العدد 4) )1994): 7.  (1(
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الشعب«، »إن مشلكتنا ليست مع الغرب وليست مع العلم وال حىت مع العلمانية، إننا إزاء حداثة 

وىلع  ادلين  وىلع  الرثوة  وىلع  الشعب  ىلع  املنعزلة  لألقلية  تسلط  األسايس  معناها  مزيفة  )عربية) 

ضمائر انلاس والعقول باسم ادليمقراطية واحلداثة والعلمانية واملجتمع املدين وأحيانًا باسم اإلسالم 

ذاته«.

وهو ما ينسجم مع اتلميزي اذلي يقيمه عبد الوهاب املسريي، بني »العلمانية الشاملة« و»العلمانية 

اجلزئية«؛ فاألوىل تعرب عن«رؤية شاملة للعالم ذات بعد معريف )يلك ونهايئ) حتاول بكل رصامة حتديد 

عالقة ادلين واملطلقات واملاورائيات )امليتافزييقية) بكل جماالت احلياة..«؛  فالعلمانية بهذا املعىن 

»ليست جمرد فصل ادلين عن ادلولة.. وإنما يه فصل للك القيم ادلينية واألخالقية واإلنسانية عن 

العالم..«. أما العلمانية اجلزئية فتحرص ىلع اجلوانب اإلجيابية للمنظومة العلمانية دون السقوط يف 

املادية والعدمية، ودون تقويض األبعاد اإلنسانية، وبناًء ىلع ذلك فإن احلوار واتلواصل بني مكونات 

األمة املختلفة ال يمكن تصوره إال يف إطار املفهوم اجلزيئ للعلمانية)1).

ىلع  مقدرة  أكرث  أنهم  أو  بالفطرة  علمانيون  املتدينني  غري  بأن  نسلم  أن  يمكن  ال  وباتلايل 

استيعاب وتمثل منظومة العلمانية. وباملقابل فليس من املستبعد أن يكون العلمانيون »طائفيني؛ 

باملعىن ذاته اذلي اكنت األحزاب الشيوعية فيه طائفية، تعطي ألعضائها من احلقوق ما ال تعطيه بلقية 

أبناء الشعب، إيمانًا منها بأن أنصارها هم األقدر ىلع جتسيد قيمها وشعاراتها، بما فيها العلمانية)2)«.

 فاحلاصل أن العلمانية ال تتحقق إال كمدى تمثلها لقيم احلق واحلرية واملساواة والغريية؛ فإذا 

أو  الفكري  للقمع  أيديولوجيًّا كأداة  توظيفها  يسهل  تعد كونها حمض عقيدة جمردة  لم  انفكت عنها 

السيايس من قبل سلطة أو سلطات سياسية تغطي فيها ىلع انتهااكتها حريات األفراد وضمائرهم، أو 

املسريي، والعظمة، العلمانية حتت املجهر: 120-126؛ عبد الوهاب املسريي، العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة ) القاهرة: دار الرشوق، 2002).  (1(
حسني، »برهان غليون: مربر العلمانية إضفاء سمة املرشوعية ىلع اتلعددية«.   (2(
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من قبل خنب ثقافية مغرتبة يف جمتمعها تربر من خالهلا قطيعتها عن املجتمع وتغطي بها ىلع استقاتلها 

املعنوية والسياسية)1).

من هنا تشلك ادليمقراطية كنظام للحرية الفكرية والسياسية، اإلطار اذلي ينبيغ أن ينظر إىل 

العلمانية من خالهل. وأن يؤخذ يف االعتبار عند احلديث عن العلمانية أو تنـزيلها العميل، حاجات 

حتقيق ادليمقراطية كنظام للحرية. عندئذ ال يعود هناك معىن للفصل بني العلمانية وادليمقراطية، أو 

وضع واحدتهما يف مواجهة األخرى. فكما أن مقولة أسبقية العلمانية ىلع ادليمقراطية تضع االثنتني 

يف مأزق وطريق مسدود، حتول مقولة أسبقية ادليمقراطية ىلع العلمانية إىل اتلخيل عن املعركة انلظرية 

واأليديولوجية. 

فمع التسليم بوجود أسبقية منطقية لدليمقراطية ىلع العلمانية من منطلق أن مفهوم ادليمقراطية 

أشمل من مفهوم العلمانية، كما أن هذه األخرية تستمد رشعيتها من ادليمقراطية وقيمها اإلنسانية، 

إال أن ذلك ال يعين وجود أسبقية زمنية لواحدتهما ىلع األخرى..

 فيف اتلجربة اتلارخيية يتعلق األمر بمعركة واحدة يتم خوضها ىلع جبهات خمتلفة ومتعددة. 

لك كسب جيري حتقيقه يف إحدى اجلبهات ينعكس مبارشة وبالرضورة إجيابيًّا ىلع اجلبهات األخرى. 

وذللك عندما تتحرك جبهة اتلحول ادليمقرايط وتظهر إماكنية حتقيق خرق فيها، ال ينبيغ الرتدد يف 

خوضها حبجة خطر تقدم القوى غري العلمانية، ذلك أن »ادليمقراطية ليست مرشواًع عقائديًّا، وال 

طوىب دينية أو علمانية ولكنها قاعدة إجرائية رضورية للتوصل إىل التسويات االجتماعية والسالم 

األهيل ومن ورائهما للرتاكم احلضاري بدل اتلذمري اذلايت واالنتحار اجلمايع.. )2)«.  

إطار  يف  تنـزيلها  يف  انلجاح  عن  ينفصل  ال  حتقيقها  ومتطلبات  العلمانية  فهم  فإن  وذللك، 

اتلحديات اتلارخيية املتعددة املرتبطة برهانات املجتمعات، وجتنب طرحها كقضية جوهرية مستقلة 

Moore, « Laïcité et persistance de la croyance religieuse »: 402.  (1(
برهان غليون، حوار ادلولة وادلين )بريوت: املركز اثلقايف العريب، 1996): 180.  (2(
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عنها وسابقة هلا أو شارطة وحمددة للك ما عداها من مسائل ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية، 

وحتويلها باتلايل إىل دين قائم بذاته يف مواجهة دين آخر ال يقل جوهرية عنها. وذللك فإن الكفاح 

العميل والسيايس؛ أي اتلارييخ من أجل العلمانية ينبيغ أال ينفصل عن الكفاح من أجل إاعدة بناء 

املجتمعات العربية ىلع أسس ومبادئ القيم اإلنسانية اجلامعة.

2-العلمانية باعتبارها قيمة عمومية: يف احلاجة إىل ادلولة ادليمقراطية

 غري أن عملية إاعدة ابلناء هذه تقتيض من جهة أوىل، »ربط أجندة العلمانية، أو املعركة الفكرية 

الرضورية لنرشها وتعميق ثقافتها يف املجتمع، بأجندة العمل االجتمايع من جهة، وانلظر إىل ما تعيشه 

جمتمعاتنا ايلوم من تدين متناٍم حيتاج بعد فهمه وتفسري دوافعه إىل ترشيد.

إن الويع جبملة هذه احليثيات واألبعاد يقتيض من العلمانيني املزيد من اتلواصل مع املجتمع 

بدل تكريس القطيعة معه، واملزيد من اجلهد الفكري »تلحويل اثلقافة املحلية وإخصابها باملفاهيم 

والقيم اإلنسانية احلديثة«، وهو ما لن يتسىن حتقيقه إال بكسب رهان اتلحول ادليمقرايط؛ فحىت 

تغدو ادليمقراطية بمثابة اإلسرتاتيجية املعتمدة للخروج من األزمة ال بد أن يظهر ادليمقراطيون أو 

اذلين يرفعون شعار ادليمقراطية أنهم مع اتلغيري، بالعمل وليس بالقول فحسب، وأن اتلغيري اذلي 

يسعون إيله يلزتم باحرتام مصالح األغلبية االجتماعية، ال فرض قيم برانية عليها.

وهو ما يقتيض من العلمانيني أن »يكونوا جزًءا من حتالف أوسع للتغيري االجتمايع والسيايس، 

وأن يدرجوا معركتهم اخلاصة ضمن املعركة العامة والشاملة، ال أن جيعلوا منها معركة فريق مغلق 

ذي حساسية خاصة لقضايا عالقة ادلين بالسياسة دون كبري اهتمام بمضمون السياسة االجتماعية 

والوطنية ذاتها وال بمصري املجتمعات املرتبطة بها..
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ووجه املفارقة، ها هنا، أن القوى احلاكمة اليت ترفع شعارات العلمانية واحلداثة ال جتسد مرشوع 

حداثة حقيقية قابلة للتوسع ودمج جمموع أو اغبلية الشعب، ولكنها تعرب عن مرشوع حداثة ممسوخة 

هو مصدر األزمة وسببها احلقييق..)1).

وذللك يتعني أال ينظر العلمانيون إىل العلمانية بوصفها قضيتهم اخلاصة، أو هوية متمزية يدافعون 

عنها ضد أغلبية اجتماعية مدانة بابلقاء رهينة اعتقاداتها وتقايلدها ابلايلة؛ ألن من شأن مثل هذا 

املوقف أن حيرم العلمانية من إماكنية أيلوتلها قيمة عمومية ويزيد من مقاومة أغلبية املجتمع هلا. 

ذللك يتوجب ىلع انلخبة العلمانية أو املتعلمنة أن تعمل من أجل حتويلها إىل قيمة عمومية، بدل أن 

تظل فكرة تبشريية أو رأسمااًل رمزيًّا للنخبة املثقفة أو جلزء منها.

األمر اذلي يتطلب تغيرًيا عميًقا يف اتلوجهات انلفسية للمثقفني، كما يتطلب نشوء شعور عميق 

القبول  باتلايل  أنفسهم، ويستديع  املثقفني  تربيته وتثقيفه مسئويلة  املجتمع، واعتبار  بااللزتام جتاه 

باتلضحية من أجل مساعدته ىلع االرتفاع إىل مستوى القيم اإلنسانية املدنية والسياسية اليت تساهم 

العلمانية يف إشاعتها)2).

املطلوب  إذ ليس من  السيايّس منها؛  العلمانية، ضمن هذا اتلصور، هو اجلانب  أهّم ما يف  إن 

تغيري عقائد انلاس واعتقاداتهم ادلينية والفلسفية، إنما إقناعهم بقبول اتلعّددية الفكرية والسياسية، 

واحرتام الرأي اآلخر، والفصل بني معتقداتهم اخلاصة وقوانني اتلعايش االجتماعية والسياسية..))).

يفرس حممود أمني العالم إفالس مرشوع اتلحديث العريب بما يسميه »قانون االندماج يف الغرب واتلبعية هل«، وباتلحديد االندماج واتلبعية نلظامه   (1(
يؤكد اذلات وحييم  باتلحديث اذلي  اتلبعية، وليس  االندماج ويكرس  العربية حتديثًا يدعم  املجتمعات  الرأسمايل، وهو ما جعل اتلحديث يف 
اخلصوصية، وينيم القدرة ىلع اإلنتاج واإلبداع، وهلذا اكن بالرضورة حتديثًا تابًعا مفروًضا وليس إضافة كيفية شاملة لكية، كما اكن تغيرًيا جزئيًّا 
ا وظيفيًّا يستهدف تهميش اذلاتية  ا حتديثيًّا جتديديًّا شاماًل، وإنما يمسها مسًّ سطحيًّا متناثًرا برانيًّا، ال يمس جوهر ابلنية االقتصادية واالجتماعية مسًّ
اخلاصة بل طمسها أحيانًا، واتلمكن من اعتصار خريات األرض وطاقات البرش، واستغالل احتياجاتهم حتقيًقا ملصالح الرأسمايل العاليم. وهلذا 
لكه اكن حتديثًا وظيفيًّا خلدمة الرأسمايلة وىلع حساب اخلصوصية اتلنموية االستقاليلة العربية، واكن حتديثًا يغلب فيه الطابع اتلقين ىلع الطابع 
اإلنساين، والطابع املظهري انلفيع ىلع الطابع املجتميع احلضاري«، انظر: حممود أمني العالم، »مالحظات أويلة حول اثلقافة العربية واتلحديث«، يف 

من نقد احلارض إىل إبداع املستقبل: مساهمة يف بناء املرشوع انلهضوي العريب )القاهرة: دار املستقبل العريب، 2001): 66-65.
برهان غليون، »تهميش املثقفني ومسألة بناء انلخبة القيادية«، يف املثقف العريب همومه وعطاؤه )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1995):   (2(

88؛ عيل أومليل، السلطة اثلقافية والسلطة السياسية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1998): 25.
Burhan Ghalioun, « Islam, modernité et laïcité : Les sociétés arabes », Confluences Méditerranée, no. 33 (mars 2000): 25-35.   (((
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علًما أن انلاس ال يمكن إقناعهم بقاعدة مساواة ادلولة بني مجيع األديان والعقائد واملذاهب 

اخلاصة، كمقدمة للمساواة القانونية واألخالقية فيما بينهم، إال عرب اقتناعهم املسبق بمساواة العلمانية 

نفسها بني العقائد واملذاهب املختلفة، وتعاملها معها ىلع القاعدة ذاتها؛ أي نـزع الطابع العقائدي، 

مهما اكنت صورته، عنها. وهو ما جرى نعته بـ»علمنة العلمانية«، تلكون ضمانة للحريات الفكرية 

واملذهبية مجيًعا، ويف مقدمتها حرية الرأي والضمري. وما يستتبع ذلك من القبول بوجود اعتقادات 

واختيارات خمالفة للعلمانية، وعدم انلظر إيلها كما لو اكنت إساءة للعلمانية أو عداًء هلا، واتلعامل 

معها ىلع أنها أحد تنويعات املشهد الفكري واأليديولويج.

وانلتيجة اليت خنلص إيلها، ها هنا، أن العلمانية ال يمكن فهمها واستيعاب قيمتها اإلجيابية 

من خارج املمارسة ادليمقراطية باملعىن العميق لللكمة؛ أي بما تمثله من جتسيد عميل للثقافة والقيم 

واهلويات  واملذاهب  االعتقادات  سقف  جتاوز  ىلع  وتدريبهم  األفراد  تربية  خالل  من  اإلنسانية 

اخلصوصية للوصول إىل اكتشاف إنسانيتهم املشرتكة..)1).

اخلاصة  األيديولوجيا  مستوى  من  بالعلمانية  للوصول  األجنع  األسلوب  يف  اتلفكري  أن  غري 

عمل  خطة  رسم  أي  علمانية«؛  »أجندة  يف  اتلفكري  يستلزم  اجلامعة،  اإلنسانية  الفكرة  مستوى  إىل 

األجندة  هلذه  وليس  حتقيقها.  ىلع  العمل  تواكب  مرحلية  وأهداف  أولويات  ووضع  وإسرتاتيجية 

واإلسرتاتيجية من معيار سوى معيار انلجاعة والفاعلية.. 

خامًسا:  ادلولة ادليمقراطية باعتبارها إطاًرا تلوزيع السلطات االجتماعية

  خنلص مما سلف إىل أن جوهر حل مشلكة العالقة بني ادلين وادلولة يف لك ماكن ولك زمان 

يتوقف ىلع بلورة قاعدة ثابتة وواضحة تلوزيع السلطات االجتماعية بما يف ذلك السلطة ادلينية.. 

الواقع  العالم:  اتلعايش يف  ادلين وثقافة  يف  املفاهيمية واملرجعية«،  املحددات  املشرتك: نظرات يف  العيش  إىل  اتلعايش  السالم طويل، »من  عبد   (1(
والرهانات )تونس: مؤسسة كونراد أديتاور، )201): )76-4.
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وتوزيع السلطات هو اتلعبري عن توزيع املهام واملسئويلات يف تسيري وتكوين انلظام االجتمايع، وهو 

باتلايل أساس هذا انلظام وبدونه ال يمكن أن يعيش املجتمع إال يف حالة اتلخبط والصدام ادلائم 

بني الصالحيات والسلطات املتعددة)1). 

علًما أن األمر ال يتعلق بمسألة اختيار بني قيم ومنظومات قيم دينية وغري دينية، وإنما لعقلنة 

املمارسة االجتماعية، انطالقًا من أن املجتمع لك واحد ال يتجزأ، وباتلايل ال يمكن الفصل فيه ىلع 

املستوى العميل، بما هو صريورة متاكملة بني ادلين والسياسة وادلولة واملجتمع واألخالق واالعتقاد، 

ولكن ما دامت هذه الصريورة تزخر بتعدد القوى والسلطات واملصالح واألهداف؛ فقد أضىح من 

الالزم إبداع نظام يعمل ىلع ترتيب العالقة بني هذه السلطات، وحتديد قواعد اتلعامل فيما بينها 

كرشط مسبق الستقرار وتوازن انلظام املدين. 

وقد أعطى هذا اتلوزيع يف اتلجربة اتلارخيية العربية اإلسالمية لدلولة ممثلة يف السلطان دور 

اتلحكيم، وهو ما اكن يمدها بالرشعية يف مقابل السلطة ادلينية )األهلية) اليت ختتص خبلق »اللحمة 

اجلماعية واهلوية أو األمة)2)«. 

بنياته  حتديث  يف  باملغرب  السيايس  انلظام  عليها  يؤسس  حية  تارخيية  أرضية  يشلك  ما  وهو 

االجتماعية والسياسية ويف تدبريه للعالقة بني حقيل السياسة وادلين انطالقًا من اتلفاعل اخلالق بني 

مؤسسة إمارة املؤمنني القائمة ىلع ابليعة الرشعية وبني ابلنية ادلستورية احلديثة اليت تتمثل امتداًدا 

عرصيًّا لعقد ابليعة الرضايئ الصادر عن إرادة اجلماعة الوطنية.

والواقع أن قدًرا كبرًيا من االختالط الراهن  يف طرح مسألة العلمانية، ناتج عن عدم فهم مسألة 

العالقة بني ادلين وادلولة كتوزيع للسلطات والصالحيات، وانلظر إيلها من منظور اتلناقض بني قيم 

وهنا تربز أهمية ادليمقراطية يف ترسيخ االستقرار واتلماسك االجتمايع، انظر: صموئيل هانتنجتون، انلظام السيايس ملجتمعات متغرية، ترمجة سمية   (1(
فلو عبود )بريوت: دار السايق، )199).

األنصاري، اتلأزم السيايس عند العرب وسوسيولوجيا اإلسالم: 169.   (2(



كراسات علمية 30 54  

»القديمة« وقيم ادلولة »احلديثة«. وأن هذا االختالط ما اكن يلحدث إال ألن  متناقضة؛ قيم ادلين 

ادلولة تشعر بأنها حاملة لقيم خمتلفة ومتناقضة مع قيم ادلين، وهذا الشعور ما اكن من املمكن أن 

حيصل لو لم تصبح ادلولة عندنا جزًءا من السياق العاليم اجلديد اذلي نشأت فيه، وثمرة من ثمراته، 

أكرث مما يه اتلعبري احلقييق عن اإلمجاع املحيل أو اإلرادة العامة..

تناقض جذري يف  ما وسياسته  دين جمتمع  بني  »يوجد  أن ال  يقتيض  الطبييع  الوضع  أن  ذلك   

القيم؛ ألن السياسة ال تكون كذلك، وال تكون مرشوعة، إال بقدر ما تطرح نفسها كوسيلة مدنية 

دنيوية تلحقيق األهداف والقيم واملثل االجتماعية انلابعة من اإليمان أو من االجتهاد العقيل والعرف 

والعادة مًعا. وال تستطيع بأي شلك من األشاكل أن تقف ضد هذه القيم أو تقوم بمجابهتها وتبىق)1)«؛ 

أي أنها إذا فعلت ذلك فسيكون مصريها الزوال..  

ورغم الويع بالطبيعة املتطرفة للعلمانية الفرنسية والشيوعية يف عالقتها بادلين، وكذا الطبيعة 

اتلغريبية للعلمانية األتاتوركية، والطبيعة املزيفة للعلمانية العربية، إال أّن »العلمنة نفسها ال تفرتض، 

ولم تفرتض يف أي ماكن، فصل ادلين عن السياسة، أو املعارضة بني قيمهما. فقيم السياسة ال يمكن 

أن تصدر عن يشء آخر غري معتقدات املجتمع وإيمانه، وإال أصبحت السياسة نفيًا هلويته الوطنية، 

وليست جمرد تميزي بني مهام رجال ادلين ومهام رجال ادلولة، وفصل بني صالحيات ال بني أنماط 

وقيم عيش)2). وهنا تطرح إشاكيلة العلمانية يف عالقتها باملرجعية احلاضنة هلا، واخلصوصية املمزية هلا 

واملنطبعة بها))).

ويف هذا السياق، ذهب رأي معترب يف الفكر العريب املعارص إىل حد القول بوحدة أهداف لك من 

العلمانية واإلسالم معترًبا أن »ما اكن يدعو هل اإلسالم وما جعلته العلمانية هدفًا هلا هو اتلوازن يف 

غليون، نقد السياسة: 1-228)2.  (1(
إن هذا الطرح يتجاوز األبعاد األيديولوجية الضيقة للعلمانية كنـزعة دهرية يلقف ىلع مقصدها اتلارييخ وروحها اتلحررية إلاعدة اتلوازنات اليت   (2(

أجهز عليها اتلواطؤ ابلغيض بني السلطة الكهنوتية والسلطة اإلقطاعية وامللكيات املطلقة يف العرص الوسيط األورويب. 
ترتبط عملية العلمنة واتلحديث، ها هنا، بمسألة املرجعية واخلصوصية ارتباًطا قويًّا.  (((
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منظومات القيم اليت حترك اجلمااعت واملجتمعات بني العنارص اليت حتث ىلع تلبية حاجات احلياة 

واتلفكري  الفردية  اذلات  واخلروج من  العدل  اليت حتث ىلع  األخرى  والعنارص  واالستهالك..  ادلنيا 

ينشئ  اذلي  واتلاكمل  واتلضامن  للتعاون  باتلايل  وتؤسس  واإلنساين،  الفردي  املصري  ويف  اآلخر،  يف 

اجلماعة. إنه اتلوازن بني أخالق االستهالك يف لك مدنية وبني أخالق اتلضحية والغريية والوطنية 

اجلماعية)1)«. 

وهو اتلوازن اذلي يُسعفنا يف استنباط ما يشبه القانون اتلارييخ العام؛ من منطلق أن »املدنية اليت 

ختفق يف حتقيق هذا اتلوازن تموت من الفسق والفجور بسبب سيطرة أخالق االستهالك واألنانية، أو 

تقيض باهلزيمة واتلقلص واتلاليش واالختناق اذلايت بسبب سيطرة قيم الزتهد واالنسحاب من العالم 

واالبتعاد عن السلطة واتلجربة واحلياة«. 

وتفسري ذلك؛ أن األخالق اليت تقتل حب احلياة ليست أقل أو أكرث خطًرا من تلك اليت تقتل 

وجدان األلفة واملودة اجلماعية املؤسس للتضامن واتلعاون واملساواة واحلرية، كما أن ضمان اتلوازن 

بني املبادئ امللهمة ورضورات املمارسة العملية، وبني املصالح الفردية اجلماعية، هو السبيل إىل تربية 

األخروية  الطبيعة  ذات  واألهداف  )ادلنيوية)  السياسية  الطبيعة  ذات  األهداف  بني  اتلميزي  حس 

)ادلينية)، ويعمق اإلدراك بأن األرض ال يمكن أن تكون ميدان حتقيق املطلق، وإنما يه مرتبطة 

بالنسيب، وهو موضوع السياسة إذا أردنا للسياسة أن تقوم)2). 

فما لم تعد ادلولة مركز تسويات واقعية ممكنة وفعلية؛ أي دولة سياسية، فإن انلـزوع إىل اعلم 

املطلق ادليين يف السياسة، أو التسايم بالسياسة إىل مستوى األهداف املقدسة اليت ال يمكن حتقيقها 

ىلع األرض، واتلنكر للواقع امللموس وجتاهله، سيكون هو الرد الطبييع، بل اثلأر الطبييع، من دولة 

)1)  غليون، نقد السياسة:01) -02).
حيدد األنصاري السيايس من خالل مقارنته باثلقايف باعتباره »يعتين باآلين وايلويم«، انظر: حممد جابر األنصاري، »يد يف الرتاث ووجه يف اجتاه   (2(

املستقبل«، جملة ابلحرين اثلقافية، العدد )2 )2000): 17.
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الالسياسة والالدين. وسوف تتحول يف اذلهن إىل ميدان تلحقيق مثايل وتصعيدي للعواطف واحلاجات 

امللموسة بقدر ما يعجز الواقع العميل عن حتقيق هذه احلاجات.

والواقع أن انلظر إىل معركة العلمانية ىلع أنها معركة حترير العقل من اخلرافة ادلينية، وأن هذا 

اتلحرير هو رشط اتلقدم االجتمايع واحلضاري خييف حقيقة أن معركة العلمانية يه باألساس معركة 

سياسية؛ فمع أنها دعمت املمارسة العقالنية، إال أنها ليست مطابقة هلا وإن اكنت من أدواتها. 

رغم انلقد اجلذري اذلي تعرض هل ادلين يف اتلجربة األوروبية يف سياق اثلورة العقالنية، إال 

أن هذا انلقد اذلي وصل إىل درجة انلقض لم يكن نقًضا لدلين من حيث هو دين، وإنما بانلظر ملا 

أسسه  وتدمري  عليه  اهلجوم  فقد اكن  ثم  ومن  وموجهها.  العامة  السياسية  للسلطة  مركز  من  يمثله 

يعد مدخاًل رضوريًّا للهجوم ىلع السلطة املستمدة من ادلين واملسرتشدة بنظرياته وقيمه، وتدمريها 

لقيمها  مصدًرا  وال  للسلطة  ا  ومقرًّ مركًزا  يعد  لم  ادلين  دام  فما  وباتلايل  دولوية،  سياسية  كسلطة 

املوجهة، فلم يعد هناك من مربر إلعالن احلرب عليه وال استعدائه؛ ألن ادلولة ومن ثم  وأفاكرها 

السياسة املدنية يه اليت أضحت املركز األول هلذه السلطة)1). 

وادلولة  السياسة  فساد  مصدر  هو  ادلين  أن  من  تنطلق  إذ  للعلمانية؛  العقائدية  املقاربة  إن   

واملجتمع، تبدو معركة بالغة اتلمويه؛ ألنها تظهر وكأنها حماولة حلرف االنتباه عن اإلشاكل احلقييق، 

مرشوع  إلجناز  اتلارييخ  الوسع  عليها  يرتكز  أن  ينبيغ  اليت   األهداف  معرفة  دون  بذلك،  وحتول، 

اإلصالح وجتاوز فساد الوضع الراهن يف لك امليادين، كما تفوت فرصة حتديد املسئويلات االجتماعية 

بكل وضوح كرشط نلجاح أي إصالح. 

السياسات  دين، عن فشل  هو  أية مسئويلة من حيث  يتحمل  ادلين ال  فإن  السياق،  ويف هذا 

اتلنموية يف العالم العريب وما تقود إيله من حراكت احتجاج دينية، معترًبا أن املسئويلة تقع ىلع اعتق 

أكرث من ذلك فإن ادلين أصبح يف الزمن املعارص الهوتًا للتحرير يف أمريكا الالتينية، ومرشواًعَََ نهضويًّا حضاريًّا يف العالم اإلساليم، وعنرص توازن   (1(
تارييخ ورويح يف الغرب احلديث بعد أن أوغل يف نـزعته ادلهرية.
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السياسة والقيادة اليت أخذت ىلع اعتقها مهام اتلنظيم واتلوزيع واالستثمار واإلدارة يف املجتمع، بما يف 

ذلك إدارة املرافق ادلينية والرأسمال الرويح. 

ويف هذا اإلطار، فإن حتول انلظام ادليين إىل امللجأ األول ملطالب العدالة عرب شىت صيغ االحتجاج 

واالنتقام يعد بمثابة رد الفعل الطبييع النسداد آيلات العمل السيايس وازدياد حدة الضغط والقهر 

السيايس، كما أن اتلوظيف االجتمايع والسيايس لدلين ما هو إال انعاكس لطبيعة السياسات املدنية، 

وقيًما  فكًرا  لدلين  االجتمايع  اتلوظيف  هذا  مسار  يتغري  حىت  السياسات  هذه  تتغري  أن  ما  حبيث 

وطقوًسا. علًما أن ادلين ال يمتلك أية سلطة حتميه من إماكنية استخدام املجتمعات واألفراد واحلراكت 

هل بالطريقة اليت يريدون، فهو رأسمال رويح ومعنوي جماين ومشاع؛ فهو متاح للجميع، كما توظفه 

السلطة توظفه املعارضة. 

يمارس  أن  املجتمع  وسع  يف  يعود  ال  »حني  أنه  كيف  بلقزيز  اإلهل  عبد  يربز  اإلطار  هذا  ويف 

السياسة يف حقلها الطبييع: )أي املجال السيايس)، وحني تستحيل السياسة فعاًل مصادًرا من قبل خنبة 

ادلولة أو احلزب احلاكم، ينكفئ قسم من املجتمع إىل منظومته اتلقليدية حبثًا عن طريق مناسبة 

للتعبري عن اذلات وتلحقيق اتلوازن انلفيس واملادي. وطبييع أن يكون ادلين أقدر تلك املنظومات 

ىلع مد طابلها بأجوبة عن مطالب ونوازل احلارض. وهكذا، فحني ختاض السياسة بمنطق ادلين، فما 

ذاك إال ألن فشلها يف أن تتحقق بشلك طبييع، كسياسة ذات بنية متمزية ونظام خاص، يدفعها إىل 
استعارة حقل رمزي آخر هو احلقل ادليين«)1).

 فكما أن توظيف اإلسالم يف السياسة يمكن أن يستتبع تعميق اتلعبئة االجتماعية وتدعيم 

وجعل  واحلرية  العقل  إلغاء  إىل  آخرين  عند  أيًضا  يهدف  فقد  اإلصالح،  سبيل  يف  األخالقية  املثل 

قرار القائد أو الزعيم السيايس يف مستوى األمر اإلليه أو اإلهلام الرباين)2). مما يعكس صعوبة هذه 

عبد اإلهل بلقزيز، اإلسالم والسياسة: دور احلركة اإلسالمية يف صوغ املجال السيايس )بريوت: املركز اثلقايف العريب، 2001): 119-118.   (1(
املرجع السابق: )125-10.   (2(



كراسات علمية 30 58  

األرضب من االستخدام وتداعياتها. األمر اذلي يربر حتذير األحزاب اإلسالمية، بعد دعوتها إىل عدم 

خلط نشاطها البرشي املدين املرشوع بمفهوم السلطة ادلينية، من أن اتلوظيف السيايس املبالغ فيه 

لدلين قد ينقلب عليها بقدر ما يدفع اخلوف اذلي يثريه يف قسم من املجتمع إىل تكوين معسكر معاٍد 

لدلين نفسه. 

نفسه  فرض  لإلسالم، وحماولة  السيايس  توظيفه  أن  يغفل  ما  اإلساليم اعدة  اتليار  أن  والواقع 

قوة وحيدة حمتكر تلأويله، إنما حيول اإلسالم من عقيدة لألمة، ومن عقيدة اجتماعية مجاعية، إىل 

اإلجهاز ىلع  يتم  وبذلك  األمة..  مكونات  من  دون غريه  بفريق سيايس  سياسية خاصة  أيديولوجية 

وحدته ومرجعيته احلاكمة.. 

ووجه املفارقة، مرة أخرى، أن استخدام ادلين يف السياسة ال ينشئ، بالرضورة إمجااًع سياسيًّا، 

بقدر ما يهدد بتمزيق اإلمجاع ادليين نفسه، ويف هذا املعىن يقول غليون: »ليس من املقنع للجمهور 

القول أن اإلسالم اعمل توحيد للشعوب، وهو يف نظرنا كذلك، يف حني إن اذلين جيعلون منه عقيدتهم 

السياسية خيتلفون فيما بينهم إىل حد القتال«، مربًزا أن سبب هذا اخلالف املفيض إىل االحرتاب مرده 

جعل ادلين حمض عقيدة سياسية جيري استخدامها يف غمار الرصاع االجتمايع ىلع السلطة)1). 

ويف هذا السياق، جيري اتلميزي بني نوعني من أنواع اتلوظيف لإلسالم؛ اتلوظيف السيايس هل من 

طرف لك من السلطة واملعارضة واتلوظيف الرويح اذلي يمثل الضمانة األكيدة لإلسالم ىلع املدى 

الطويل؛ ألنه »سوف يصبح يف حقبة قادمة املالذ الوحيد احلقييق للفرد واجلماعة ورمز وحدة األمة 

الواقع أن القرائن ىلع ذلك كثرية؛ إذ يكيف أن نرصد طبيعة العالقة بني حركة اإلخوان املسلمني واجلماعة اإلسالمية يف مرص أو العالقة بني جبهة   (1(
اإلنقاذ )سابًقا) وحركة انلهضة يف اجلزائر أو العالقة بني حركة العدل واإلحسان وحركة اإلصالح واتلوحيد يف املغرب نلتأكد من أن اإلسالم رساعن 
ما يفقد طبيعته املرجعية اجلامعة يلغدو عنرص مزايدة وسجال أيديولويج. ويف هذا اإلطار فقد أجرى ابلاحث حواًرا مع أحد رموز حركة العدل 
واإلحسان وهو األستاذ فتح اهلل أرسالن سنة 2004 بدمشق، وفيه سأتله بصدد احلديث عن املوقف من املشاركة السياسية: أال تمثل مشاركة حركة 
»اإلصالح واتلوحيد« من خالل حزب »العدالة واتلنمية« رديًفا وسنًدا لكم؟ أال تمثل املعارك واإلجنازات اليت حققها أعضاؤه من خالل مشاركتهم 
يف الربملان خدمة مبارشة ملرشوعكم وادلفاع عن مناضليكم، رغم رفضكم املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية؟ فاكن جوابه: »ىلع انلقيض 
من ذلك، فإننا نعترب مرشوع اإلخوان يف حزب »العدالة واتلنمية« مرشواًع نقيًضا ملرشوعنا، ونعترب مشاركتهم عنرص إاعقة حلركتنا!«. والغريب أن 

هذا املوقف لم يتغري حلد اآلن بعد مرور أكرث من عقد من الزمن.

ٍّ
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وملهم سياستها العميقة وابلعيدة املدى)1)«، كما سيظل ذلك املعني املتجدد اذلي يستمد منه رجال 

العقيدة واإليمان منطلقاتهم، ويستمد منه الفقهاء فقههم ويستمد منه اللغويون مادتهم، ويستمد منه 

العلماء شواهدهم.. )2)«. 

وبناًء عليه، سوف يبدو من اتلجين ربط فساد السياسة املدنية بنوعية الرتاث ادليين اإلساليم؛ 

ألن هذا الربط ال يعين فقط إلغاء قيمة العقل والويع اإلنساين يف اتلاريخ، ولكنه يمثل، أكرث من ذلك، 

وموقعه  وتربيته  الفكري  مهما اكن علمه وتكوينه  املسلم،  بأن  االعتقاد  ينبع من  موقًفا عنرصيًّا 

االجتمايع ودوره يف املجتمع والسلطة، ومهما اكن زمانه وماكنه، ال بد أن يسلك يف انلهاية نمًطا من 

اتلفكري والسلوك وردود الفعل اليت ال يمكن أن تتغري عرب اتلاريخ. 

السياسية  اثلورة  فشل  سبب  هو  ادلين  بأن  االعتقاد  تكريس  أن  يبدو  املنطلق  هذا  ومن 

والعقلية ال يقدم خدمة ال للمجتمع وال لدلين؛ ألنه حيول دون رؤية املشالك ىلع حقيقتها، ويغطي 

ىلع املسئويلات الفعلية، ويضعف دلى ادلولة وانلخبة الشعور باملسئويلة وواجب اإلصالح))). فليس 

هناك ما يمنع ادلين، رغم لك انلقد العقيل األنواري، من أن يمثل أحد انلوابض اإلنسانية الكربى حلمل 

ودفع اتلجربة اإلنسانية األخالقية واحلضارية واتلنموية يف العالم أمجع، وذللك لم يرتدد األنصاري يف 

اجلزم أن أهم أسباب »عقمنا احلضاري« يتمثل يف »عجزنا عن جتديد نظراتنا لرتاثنا القريب وابلعيد، 

وإعطائه عمًقا جديًدا، ومعىن جديًدا، وروًحا جديدة)4)«. 

السياسية ايلومية حىت يظل ذخًرا   املعارك  الزج باإلسالم يف خضم  األمر اذلي يستديع عدم 

دليه،  رأسمال  أهم  املجتمع  يستهلك  فسوف  وإال  الكربى،  املحن  يف  األخري  ومالذه  للمجتمع كلك، 

غليون، نقد السياسة: 88).  (1(
األنصاري، رؤية قرآنية للمتغريات ادلويلة: 27.  (2(

ىلع انلقيض من ذلك فقد شلك اإلسالم ثورة حقيقية يف اتلاريخ اإلنساين.، انظر: منري شفيق، »يف سمة اثلورة يف اإلسالم«، يف اإلسالم يف معركة   (((
احلضارة )تونس: دار الرباق، 1991): 75-80؛ حسن حنيف حسنني، من العقيدة إىل اثلورة )القاهرة: مكتبة مدبويل، 2012).

األنصاري، جتديد انلهضة باكتشاف اذلات ونقدها: 1).  (4(
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ىلع  والطلب  الضغط  ازدياد  وأن   خاصة  وأبسط.  أدىن  بوسائل  حتقيقها  يستطيع  أهداف  تلحقيق 

اإلسالم.. يمكن أن يدفع إىل اإلحباط العميق إذا لم جيد من يستطيع أن يعقلنه ويرشده..

 كما أن ادلين ال يملك القدرة ىلع تلبية لك هذه اتلطلعات دون أن خيرس ذاته ويغامر بأن يدخل 

يف فوىض اعرمة وانشقاقات وتفسريات وتأويالت ال حد هلا؛ ألن ازدياد وترية الضغط ىلع اإلسالم، 

والعقائدي  املعنوي  إرهاقه  إىل  إال  تؤدي  لن  سوف  واأليديولويج  السيايس  للرصاع  ساحة  وجعله 

وما ينتج عنه من بث للفوىض يف مفاهيمه و»استنـزاف روحه العفوية وتدمري أرضيته االجتماعية 

املشرتكة)1)«. 

حني  يف  اجلامع،  واتلواصل  االتصال  إطار  خلق  يف  يتمثل  الروحية،  للعقيدة  األول  املقصد  إن 

إن اذلي أجهز ىلع ادليانات السابقة هو أنها حتولت من مرتكز وأداة اتلواصل اجلامع إىل رأسمال 

خاص وفئوي. أما السبيل إىل وقف هذا االستنـزاف للقيم الروحية واإلنسانية فيتمثل يف العمل ىلع 

إاعدة تنظيم الرتاث اإلساليم وحتويله من جديد إىل نبع تواصل يح إنساين وأخاليق، وختليصه من 

االستقطاب احلاد بني منـزع سيايس يريد أن يذهب به إىل أبعد حد يف اتلوظيف ادلنيوي، ومنـزع 

رويح طقويس  يفرغه من لك رهان اجتمايع وزمين)2). 

فكما أن ادلين ال يمكن إقصاؤه بعيًدا عن الرهانات االجتماعية وإال حتول إىل عقيدة ال روح 

فيها، فكذلك ال يمكن إقحامه يف لك رهان اجتمايع، مهما اكن وزنه وحجمه، وإال »حتول إىل عقيدة 

حزبية وفقد عموميته؛ أي جوهره وروحه ورهانه األكرب)))«. 

توظيف  ومركز  كرأسمال رويح  واألهم  األصيل  مركزه  إىل  ادلين  إىل عودة  ادلعوة  تتم  فحينما 

ادلين  تركز  من  اتلحذير  يتم  وحينما  املادية..  للسلطة  وليس  االجتماعية  ولأللفة  املعنوية  للسلطة 

األنصاري، رؤية قرآنية للمتغريات ادلويلة: 7، 8، )1؛ األنصاري، جتديد انلهضة باكتشاف اذلات ونقدها: 68 وما بعدها. حيث حيرض اإلسالم   (1(
كمرجعية شاملة، واخلدلونية كوسيط بني العروبيني واإلسالميني..

األنصاري، رؤية قرآنية للمتغريات ادلويلة: 28-27.  (2(
غليون، نقد السياسة:.91)   (((
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بمجمله حول مشالك السلطة وما يتصل بذلك من حتمله نلتائج الرصاع واتلنازع حوهلا، فإن ادلعوة 

ا أو جمرد عالقة روحية مع اهلل، كما استخلصت بعض القراءات  ال تريم إىل جعل اإلسالم شأنًا خاصًّ

املترسعة)1)، وإنما احلرص ىلع إبراز أولوية مقصدية اهلداية ادلينية ىلع أي شلك من أشاكل السلطة، 

وأن اثلانية جيب أن تكون يف خدمة األوىل؛ أي أداة هلداية البرش إىل اخلري كما نص ىلع ذلك ادلين، 

بل وأن يظل ادلين ملجأ املجتمع ومالذه يف مواجهة خماطر احنالل ادلولة والسلطة مًعا.

إن أولوية ادلين وأفضليته املعيارية ىلع ادلولة يربز جبالء يف القول بأن: »ادلين أىلع من ادلولة؛ 

وقبلها  ادلول  وراء  فيما  اإلنسان،  إىل  ادلول  يتجاوز  ثابت  وادلين  ادلولة ظاهرة اعبرة ومتبدلة  ألن 

للقيم  رئييس  وخزان  مستودع  بدون  أي  دين؛  بدون  سياسة  وال  مجاعة،  بدون  دولة  وال  وبعدها، 

باإلماكن  اليت   الرتاتبية  خالل  من  األولوية  هذه  وتربز  األخالقية)2)«.  والفضائل  واملثل  اإلنسانية 

تكثيفها بالقول أن: »ادلين يعىن بتكوين اجلماعة اليت تبلور السياسات وتغري ادلول)))«، ومن التسليم 

باملرجعية احلضارية احلاكمة لإلسالم »كنظام شامل للحياة والعرص)4)«.

بناء  يف  مسبًقا  جنح  إذا  إال  دولة  أو  سلطة  أية  بناء  يف  ينجح  ال  ادلين  فإن  املنطلق،  هذا  ومن 

املجتمع.. فإذا حتول إىل دولة أو صار نفسه ادلولة لم يبَق يف املجتمع أي إطار للفضيلة االجتماعية 

املستقلة عن السلطة السياسية واملواجهة هلا، واملاكفئة أو املوازنة لقيمها املبنية ىلع القوة والسلطة، 

يف حني إن ادلين يتعني أن يغدو »مرجًعا قويًّا لسلطة ثانية.. فوق السلطة السياسية وإن لم تتمتع من 

حيث الشلك باتلجسيد املادي واجلهازي ذاته، ويه السلطة املعنوية، سلطة األخالق والقيم واملثل 

ومصدر السلوك اإلنساين انلموذيج)5)«. 

عبد اهلل العليان، »العرب والسياسة: مناقشة إلشاكيلة )اتلكوين، اتلأزم، اخللل)«، يف األنصاري وسوسيولوجيا األزمة: ثالث وجهات نظر: دراسات   (1(
عربية متباينة الرؤية يف فكر حممد جابر األنصاري، تأيلف كمال عبد اللطيف، وحممد ماليك، وعبد اهلل عيل العليان )بريوت: املؤسسة العربية 

لدلراسات، 2000): 5)225-1.
غليون، نقد السياسة:80) .  (2(

املرجع السابق: 448.  (((
األنصاري، رؤية قرآنية للمتغريات ادلويلة: 4).  (4(

غليون، نقد السياسة: 94).  (5(



كراسات علمية 30 62  

ال  إذا اكن  العريب؛ حبيث  العالم  يف  العلمانية  تعانيه  باتت  اذلي  املأزق  يربز  السياق،  هذا  ويف 

يمكن للسياسة أن تستقل عن ادلين مثلما ما أن ادلين ال يمكن أن يكون مستقالًّ عن املجتمع، 

سواء اعرتف الفكر السيايس بذلك أم لم يعرتف، فإن ادلولة ليست املقر الوحيد للسياسة، بل ليست 

يه اليت تقرر طبيعة السياسة؛ إن السياسة تتقرر ىلع مستوى املجتمع واجلماعة واألمة، أما ادلولة 

فليست إال اجلهاز املنفذ للسياسة، فيه ليست السياسة كما أن السياسة ليست يه ادلين وإن نهلت 

منه)1).«   

وانلتيجة أن هذا اتلميزي هو الرشط األول بللورة مفهوم ادلولة ادليمقراطية والعمل ىلع إجناحها 

كتجاوز إجيايب ونويع لدلولة العلمانية)2)، كما أن غياب هذا اتلميزي هو اذلي جعل احلركة العلمانية 

ختلط بني علمنة ادلولة وعلمنة املجتمع، وتدفع باملقابل إىل تعميق املفهوم العقائدي لدلولة، ذلك أن 

العلمانية اليت تقبل باملطابقة بني ادلولة والقيم السياسية اليت تستلهمها وجتعل من العلمانية مصدًرا 

لقيم مباينة للقيم االجتماعية والوطنية السائدة، يمكن أن تتحور بسهولة، كما سلفت اإلشارة، إىل 

مذهب ال يعكس القطعية بني املجتمع وادلولة فقط، ولكنه يهدد بأن يليغ مفهوم ادليمقراطية من 

األساس يف اللحظة اليت جيعل فيها من ادلولة العلمانية نموذًجا لدلولة العقائدية))). دلى اإلسالميني 

كما دلى العلمانيني. 

ترفعه خنبة ضيقة ومتنفذة تلمزي  تغدو شعاًرا  ما  العربية اعدة  العلمانية  فإن  أخطر من ذلك، 

نفسها يف مواجهة أغلبية الشعب، أو تلربر احلكم االستبدادي واحتاكر السلطة ومصادرة احلريات 

العامة أو تلغطي ىلع إخفاق السياسة يف كسب الرهانات الكربى، بل إن العلمانية تصبح اعئًقا أمام 

املرجع السابق: )45.  (1(
Bedouelle et Costa, Les laïcités à la française: 263. « En France, la laïcité de l’Etat n’implique pas la laïcisation de la société ».  (2(

خاصة وأن اتلجربة اتلارخيية نفسها تثبت عدم وجود أي تالزم رشيط رضوري ومنطيق بني العلمانية وادليمقراطية حيث »لم يعد مفهوم العلمانية   (((
يف فرنسا مفهوًما إجرائيًّا، ذللك أدعو لرتكه واستبداهل بمفهوم  أكرث حتديًدا، وهو مفهوم اتلعددية، ويف هذا اإلطار فإن انلموذجني األملاين واإلجنلزيي 

يثبتان عدم وجود أي ارتباط وثيق، منطيق  ورضوري بني اجلمهورية وادليمقراطية  والعلمانية، انظر:    
 Guy Avanzini, « De l’invalidité de la notion de laïcité », Le Supplément : Revue d’éthique et de théologie morale (RETM) 164

(avril 1998): 61-71.
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تطور الفكر ادليين الرشيع واستفادته من األدوات السياسية والفكرية املتقدمة اليت طورتها اثلورة 

احلضارية واملدنية املعارصة. 

وباملقابل، فإن ارتباط ادلين بالسياسة ال يمثل أي خطر ىلع ادلين أو السياسة، ولكن اخلطر 

يكمن يف حتويل السياسة إىل ممارسة مقدسة وجتريدها من الفعل العقيل وانلقدي، سواء حصل ذلك 

بعد استالم السلطة باسم »دولة اهلل« أو»دولة القرآن«)1) أو قبل ذلك، داخل »حزب اهلل)2)«. ذلك أن 

املعضلة ال تكمن يف تكوين أحزاب سياسة تستلهم القيم واملبادئ واألحاكم اإلسالمية، ولكن يف 

االنـزالق من ذلك حنو اداعء قدسية العقيدة السياسية املستمدة من القيم ادلينية وقدسية السلطة 

املرتبطة بها. 

إن املطلوب، إذن، ليس فصل ادلين عن السياسة، ولكن تمثل احلزب ادليين ذاته ملنطق العمل 

السيايس ومتطلباته ومفهومه ووظيفته باملقارنة مع وظيفة ادلين كمنبع لقيم اعمة وشاملة تتجاوز 

به. وهو ما ال  املرتبطة  السيايس واملصالح االجتماعية اجلزئية  السياسة نفسها، كما تتجاوز احلزب 

يمكن أن يتحقق إال عرب »ديمقراطية إسالمية باملعىن احلريف لللكمة أي حزب ديين يعمل يف إطار 

الرشعية ادليمقراطية لدلولة ومن منطلق احرتام قواعدها. عندئذ تتحول اإلسالمية إىل داعمة أساسية، 

بل أوىل لدليمقراطية العربية)))«. بل وتتحول، مع األنصاري، كرشط الزم تلحقيق الوحدة وانلهضة)4).

غري أن هذا ال يستبطن أية دعوة، رصحية اكنت أو ضمنية، إىل »تديني السياسة«؛ لسبب بسيط 

هو أن مواجهة مشلكة احلكم وما يتصل بها من احتاكر للسلطة واحنطاطها األخاليق، ال تكمن ال 

طويل، ادلولة وادلين.  (1(
وهو ما يؤكد أهمية دعوة وجيه كوثراين إىل أن »اتلميزي بني ادلين والسياسة هو املدخل حلوار مستقبيل ومثمر.. وأن عالقة ادلين بالسياسة تغدو،   (2(
بانلظر لكونها معطى واقعيًّا وتارخييًّا قائًما، وعالقة مؤسسية ينبيغ أن يبحث عن صيغتها املستقبلية املناسبة.«، انظر: وجيه كوثراين، »مستقبل 

املرشوع السيايس اإلساليم: أصويلة أم حزبية إسالمية«، بيروت، العدد ) )مايو )199): 120-119.
تالفيًا ملا قد يثريه مفهوم »احلزب ادليين« من إحياءات سلبية إقصائية من شأنها أن تثري ردود فعل وخماوف مرشوعة من املستحسن احلديث عن   (((
أحزاب سياسية ديمقراطية قائمة ىلع مرجعية إسالمية ىلع غرار األحزاب املسيحية ادليمقراطية يف أوروبا الغربية. رشيطة إيمانها املبديئ والفعيل 
باتلعددية بمختلف أبعادها السياسية والفكرية واأليديولوجية واالجتماعية، وكذا إيمانها بتداول السلطة، وتارخيية النشاط السيايس وعدم قداسته 

وإطالقيته.   
األنصاري، رؤية قرآنية للمتغريات ادلويلة: 16.  (4(
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يف أسلمة السياسة وال يف العلمانية، وأن حل هذه  املشلكة لن يتأىت إال بتعميق آيلات تداول السلطة 

عرب مفهوم ادلولة ادليمقراطية كطريقة إجرائية وعملية للتعبري عن الرأي العام وترمجة قيم وروح 

وقرار األغلبية االجتماعية. 

ذلك أن انلظام ادليمقرايط يعد أجنح األنظمة السياسية اليت عرفتها البرشية من حيث القدرة 

ىلع تقليص الفجوة بني ايلوتوبيا والواقع. أكرث من ذلك، فقد جرى انلظر إيلها بمثابة »فكرة عبقرية 

انلقائض  وجتاوز  »اخرتاق  ىلع  قدرتها  إىل  بانلظر  انلفاث«  املحرك  اكخرتاع  املثال  نادر  واخرتااًع 

أن  النسبية  بينها يف تويلفة أسىم مثلما استطاعت نظرية  الواقع من أجل اتلقريب  واتلعدديات يف 

جتمع »بني نقائض املادة والطاقة، ونقائض املاكن والزمان يف مفهوم متاكمل، وتويلفة عبقرية جامعة)1)«.

فقبل أن تعرف البرشية ادليمقراطية ظل اإلنسان مكرًها ىلع االختيار بني االستبداد والقهر من 

جهة، أو الفوىض والفنت من جهة ثانية، يلبىق خيار احلرية بعيد املنال. لكن مع »اخرتاع« ادليمقراطية 

حتولت احلرية إىل ممارسة حقيقية مسئولة، كما »حتقق رهان ادليمقراطية الفلسيف يف حتويل الضدين: 

احلرية وااللزتام، أو احلرية واملسئويلة، إىل حقيقة مشرتكة قادرة ىلع احلياة، وانلمو واالنطالق)2)«. 

ىلع  العمل  وحيوية  أهمية  ىلع  التشديد  جرى  فقد  لدليمقراطية،  الوظييف  ابلعد  بهذا  ووعيًا 

استنباتها مثلما جيري احلرص ىلع استنبات اتلكنولوجيا وأكرث؛ من منطلق أنه إذا اكن ثمة مرشوع 

يف  ادليمقراطية  استنبات  كيفية  يف  أكرب،  وجبهد  اتلفكري،  من  بد  »فال  اتلكنولوجيا  الستنبات  جاد 

األرض العربية، بكل ما تقتضيه عملية االستنبات من رشوط ومستلزمات..« ذلك أن بعض ادلول 

انلاهضة جنحت يف استنبات أعقد اتلقنيات املتقدمة لكنها أخفقت يف استنبات ادليمقراطية نظًرا ملا 

تقتضيه من حتوالت عميقة يف ابلنيات اذلهنية واثلقافية، والسيكولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية..

)1)  حممد جابر األنصاري، العرب والسياسة: أين اخللل؟ جذر العطل العميق، ط. 2 )بريوت: دار السايق، 2000): 198.
املرجع السابق: 170.  (2(
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إن هذا االنتصار يظل مرشوًطا جبملة من اتلحفظات تفرضها مجلة من االعتبارات السوسيولوجية 

واتلارخيية.. خاصة وأن ادلولة ادليمقراطية تظل، رغم أهميتها القصوى، وسيلة إلدارة القرار العام 

اذلي هو أصل السلطة، وليست منبًعا لقرار مستقل وخمالف للمجتمع ومفروض عليه، وهذا يعين 

أن ادلولة وإن أصبحت مركز السياسة، فإنها ليست مصدرها، إنها املستودعة عليها واملسرية هلا، أما 

السياسة فيه من صنع املجتمع أفراًدا وأحزابًا ومجااعت ونقابات وعقائد وأديان.
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خالصة 

العالقة بني ادلين  للتعامل مع إشاكيلة  باإلماكن رصد ثالثة اجتاهات نظرية ومنهجية كربى 

والسياسة يف الفكر العريب املعارص؛ االجتاه األول ينطلق من مقاربة عقائدية لإلشاكيلة، ويعترب أن 

طبيعة العالقة بني ادلين والسياسة حمسومة ابتداء، بشلك ناجز، بمقتىض انلص ادليين ىلع أساس من 

الوصل املطلق بينهما. وقد سبق أن عرضنا يف هذا اإلطار، وفق منظور نقدي حتلييل، ملقولة احلاكمية 

دلى لكٍّ من أيب األىلع املودودي، وسيد قطب، وعبد السالم ياسني، وكذا ملقولة »والية الفقيه« الشيعية 

اليت رأينا كيف كرست نموذج ادلولة اثليوقراطية من خالل القول بـ»احلق اإلليه« وفرض إلكريوس 

شييع ىلع رأس انلظام السيايس. 

ا دينيًّا ملن  ا، وإنما تعكس حقًّ ا مدنيًّا وسياسيًّا اعمًّ وبمقتىض هذه انلظرية ال تمثل السلطة حقًّ

يتمتعون حبق الوالية وهم أوصياء انليب واإلمام يف زمن الغيبة. وقد أبرزنا كيف أن الوالية تعد وفًقا 

للفقه السيايس الشييع من أصول ادلين وأراكن اإلسالم، فيه بهذا املعىن تعد مسألة عقدية.. كما أن 

سلطة الفقهاء »األوصياء« ليست مستمدة من األمة، بل من »الوصية«، وذللك فيه قائمة ىلع أحاكم 

ادلين باعتبارهم ممثليه الرسميني، وليس لألمة أن تشاركهم أو تراقبهم أو حتاسبهم..

وقد أوضحنا يف هذا اإلطار كيف أن نظرية »والية الفقيه« لم تكتف بوراثة نظرية »اإلمامة« 

يف إقامة اتلمايه بني انليب واإلمام »املعصوم«، وإنما أضافت عليها تماهيًا جديًدا بني الفقيه املجتهد 

اجلامع للرشائط، وبني انليب واإلمام. لرتتفع دولة الفقهاء و»احلكومة اإلسالمية«، بذلك، إىل »مرتبة 

من القداسة« اليت تعد خاصية ممزية للك »دولة دينية« ال تكون األمة مرجعها، وإنما الفقيه انلائب 

عن اإلمام وانليب..

وليس غريبًا أن ننتقل مع »والية الفقيه« من عصمة إمام ال خيطئ! إىل عصمة دولة ال حتاسب 

من قبل شعبها ونوابه؛ ألنها أيًضا ال ختطئ، ومن هنا نفهم كيف أن إسقاط الشورى واالستعاضة عنها 
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بمبدأ »اتلعيني« ظل حاكًما ويع فقاء الشيعة حىت ايلوم ىلع الرغم من أن »والية الفقيه« حررتهم من 

مأزق »الغيبة الكربى«.. 

غري أن هذا االجتاه العام ال يليغ بعض االجتهادات اجلريئة يف الفقه السيايس الشييع اليت قالت 

بسيادة األمة وواليتها عن نفسها، كما دافعت عن املرشوعية ادليمقراطية ادلستورية.. نستحرض بوجه 

خاص اجتهادات لكٍّ من حممد مهدي شمس ادلين، والسيد حسني فضل اهلل، وقبلهما حممد حسني 

انلائيين.. 

اإلمامة  وخطاب  الفقيه«  »والية  خطاب  مع  يتقاطع  احلاكمية  خطاب  أن  مالحظة  تمت  كما 

الشييع بوجه اعم؛ من حيث تعبريهما املشرتك عن تصور سيايس موحد دلولة دينية تقوم ىلع فكرة 

»احلق اإلليه«؛ أي ىلع دولة احلاكم فيها هو اهلل ورشعة اإلسالم، والقائمون ىلع أمر الوالية فيها هم 

رجال ادلين. 

مع فارق أسايس بني اخلطابني؛ فبينما وجدنا »والية الفقيه« متواصلة مع تراثها الفقيه اإلمايم 

يف الكثري من عنارصها وأسسها، فإننا ألفينا »احلاكمية« منقطعة بشلك جيّل عن تراثها الفقيه السين 

قديمه وحديثه، مقابل تواصلها مع املذهب الشييع حول اإلمامة والسلطة.

املرجعية  داخل  من  والسياسة،  ادلين  بني  العالقة  إلشاكيلة  العقائدية  املقاربة  هذه  ومقابل 

اإلسالمية، هناك مقولة الفصل اتلام بني ادلين والسياسة كما أسس هلا الشيخ عيل عبد الرازق.

اتلأسيس  مستوى  إىل  بها  ارتىق  من  بني  الرجل  أطروحة  تقييم  يف  الشاسع  باتلباين  ووعيًا 

لـ»مقدمات إسالمية للحداثة السياسية.. واتلأصيل للنظام املدين)1)«. وبني من وصل إىل درجة تكفري 

دراسة يف مقاالت  العرب واحلداثة:  املدين«، يف  للنظام  الرازق واتلأصيل  السياسية: عيل عبد  بلقزيز، »مقدمات إسالمية يف احلداثة  عبد اإلهل   (1(
احلداثيني )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007): 146-125. 
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الرجل وحماكمته، من املفيد إبراز حدود العلم واأليديولوجيا يف طرح هذه املقولة يف سياقها السيايس 

واتلارييخ.

  غري أن اجتاه الفصل املطلق بني ادلين والسياسة مزي، أكرث ما مزي، أنصار املرجعية السياسية 

الوضعية، وبوجه خاص، داعة املرجعية الفلسفية العقائدية اذلين يرفضون انلظر إىل اإلشاكيلة، اليت 

حنن بصدد معاجلتها، كإشاكيلة سياسية حمكومة بمنطق اتلاريخ ومتغرياته. تم اختيار أبرز نماذج هذا 

االجتاه، من خالل أطروحة اعدل ظاهر، اليت تم تناوهلا باتلحليل وانلقد بنفس ادلرجة اليت جرى بها 

انتقاد مقولة الفصل املطلق كما جسدتها أزعومتا؛ والية الفقيه، واحلاكمية يف موضع آخر.

العالقة بني ادلين والسياسية  ينظر إىل  املنىح اثلالث اذلي  انترصنا إىل  السياق، فقد  ويف هذا 

كعالقة تارخيية حمكومة بموازين القوى الفعلية ىلع أرض الواقع، وليست عالقة عقائدية أو منطقية 

جمردة عن حمدداتها املوضوعية، دون أن يعين ذلك إنكارنا للمرجعية احلاكمة واملوجهة هلذه العالقة 

سواء اكنت هذه العالقة عالقة دينية أو وضعية فلسفية، لك ما هنالك؛ أن املرجعية يه اليت تصطبغ، 

تأوياًل وتفسرًيا وتأصياًل واجتهاًدا وتوظيًفا أيديولوجيًّا أو مبدئيًّا، بصبغة رشوطها وحمدداتها اتلارخيية 

املادية وليس العكس.

فالقيم واملعايري احلاكمة واملوجهة للعالقة بني السياسة وادلين ال خترج من حالة الكمون انليص 

وشىت  واتلمثل..  والفهم  اتلنشئة  عمليات  شىت  خالل  من  إال  اتلارخيية  والفاعلية  الفعل  حالة  إىل 

إسرتاتيجيات اتلوظيف واتلأصيل واتلأويل واستغالل السيايس لدليين.

وإلبراز هذا ابلعد اتلارييخ واملوضويع للعالقة بني السياسة وادلين، استلهمنا املنهج املقارن 

فيما يتصل بمحددات ومنطلقات العالقة بني السياسة وادلين يف السياق احلضاري العريب اإلساليم 

والسياق الغريب..

ويف هذا اإلطار تساءنلا: هل العلمانية نظرية سياسية إجرائية أم عقيدة فلسفية؟ حماولني اتلديلل 

ىلع أنها نظرية سياسية إجرائية جاءت تلجيب عن معضلة تارخيية حمددة عرفتها املجتمعات الغربية 
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واألوروبية بوجه خاص؛ حيث أوتلها لك منها تبًعا لسياقها االجتمايع واثلقايف والسيايس اخلاص.. 

وهو ما قادنا إلبراز ما عربنا عنه بمفارقات املقاربة الفلسفية للعلمانية.. وادلعوة، تبًعا ذللك، العتماد 

قراءة سياقية تارخيية ووظيفية هلا..

وقد قادنا هذا اتلكييف وهذا الفهم للعلمانية كنظرية سياسية إجرائية إىل التساؤل عن طبيعة 

عالقتها بادليمقراطية، نلخلص إىل عدم مطابقة العلمانية للتحديات واملعضالت اليت يفرضها واقع 

العالقة بني ادلين والسياسة يف العالم العريب؛ حيث يعاين ادلين من توظيف ادلولة وإخضاعه لرهاناتها 

ليس  والعقالنية  ادليمقراطية  وإنما  العلمانية،  ليس  فاملطلوب  وذللك  العكس،  وليس  السياسية 

تلحرير السياسة من هيمنة ادلين كما اقتضت ذلك اتلجربة اتلارخيية الغربية، وإنما تلحرير ادلين 

من هيمنة السياسة ورهاناتها، وكذا حتريره من اتلوظيف األيديولويج ملختلف القوى السياسية..

لكن مع ذلك، بإماكننا أن نلحظ يف الفكر العريب املعارص تطوًرا إجيابيًّا يف املوقف من العلمانية؛ 

تشديًدا ىلع رضورة أن تغدو »قيمة عمومية« منفتحة وغري متخاصمة مع قيم املجتمع وثقافته..  

 ويف املحصلة انلهائية فقد خلصنا إىل أن جوهر حل مشلكة العالقة بني ادلين وادلولة يتوقف 

ىلع انلظر إىل الرأسمال ادليين باعتباره رأسمااًل مشااًع ومشرتاًك ال حيق ألي فريق أن حيتكره أو يصادره، 

كما ال حيق ألي من اكن أن يزدريه أو يعمل ىلع إقصائه من حياة انلاس، كما يتوقف ىلع اتلوافق 

مثلما  املغريب،  ادلستوري  انلظام  املؤمنني يف  إمارة  واإلمجاع ىلع مرجعية جامعة ىلع غرار مؤسسة 

يتوقف ىلع انلجاح يف  بلورة قاعدة ثابتة وواضحة تلوزيع السلطات االجتماعية بما يف ذلك السلطة 

ادلينية.. علًما بأن توزيع السلطات هو اتلعبري عن توزيع املهام واملسئويلات يف تسيري وتكوين انلظام 

االجتمايع، وهو باتلايل أساس هذا انلظام وبدونه ال يمكن أن يعيش املجتمع إال يف حالة اتلخبط 

والصدام ادلائم بني الصالحيات والسلطات املتعددة.




