
حقوق النشر والطبع ورقيًا والكترونيًا محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

هل باتت العلمانية ضرورة للمجتمعات اإلسالمية؟

بقلم الباحث أحمد الرمح
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الملخص التنفيذي:

إن الحجــم الكبيــر والهائــل لتوريــط اإلســام فــي السياســة والحــروب والفتــن، التــي جــرت خــال العقــد األخيــر من 

القــرن الواحــد والعشــرين، يشــير إلــى مــدى قــوة الديــن وتجــذر فــي المجتمعــات العربيــة أوالً، وإلــى ســعي كل 

ــــ إلــى اســتخدام الديــن فــي معاركهــم من أجل الســلطة  ـــ ســلطة/ معارضــة، داخــل/ خــارجـ  األطــراف السياســيةـ 

واالســتحواذ علــى »الــرأي العــام«. 

األمــر الــذي يشــير فــي نهايــة المطــاف إلــى أّن الديــن أصبــح عامــًا فاعــًا فــي خضــم المعــارك الدنيويــة، وهــو 

مــا يتعــارض، ليــس مــع القيمــة الروحيــة لــه فحســب؛ التــي مــن المفتــرض أن يختــص بهــا الديــن ويســمو بهــا، 

بــل أيضــًا مــع ادعــاء اإلســامويين الدائــم فــي أن الديــن والعلمانيــة ال يتلقيــان، وأن اإلســام هــو ديــن ودولــة 

فــي آن واحــد! 

إذ تأتــي التحــوالت التــي شــهدها شــرقنا البائــس مؤخــرًا، بخاصــة فــي ســورية ولبنــان والعــراق وفلســطين وليبيــا 

واليمــن والمغــرب وتونــس والجزائــر، لتثبــت لنــا حجــم تناقــض المواقــف، وتشــعب وتنــوع التيــارات التــي تنســب 

ــر فيهــا عــن نفســه فــي حقــل الممارســة السياســية  ــي عّب ــوع والطــرق الت ــى اإلســام، فهــذا التن جذرهــا إل

والمجتمعيــة اليوميــة، تشــير إلــى أننــا أمــام أحــزاب سياســية؛ أكثــر ممــا نحــن أمــام ديــن واحــد يتعلــق بالســماء، 

فهــو مشــدود إلــى األرض وانقســاماتها أكثــر ممــا هــو متعّلــق بوحــدة الســماء.

هذه الورقة تناقش السؤال المهم: 

هل أصبحت العلمانية ضرورة للمجتمع اإلسامي؟ من خال المحاور التالية:

• المدخل

• االنقسامات اإلساموية حول قضايا دنيوية وليست دينية؟

• العلمانية كحاجة لفض االشتباك في الصراع على اإلسام!

• ضرورة التسوية التاريخية بين اإلسام والمسلمين!

• هل هناك حاجة للعلمانية إساميًا؟

• الصراع السني/ الشيعي على اإلسام والمنطقة!

• الصراع على اإلسام داخل الدائرة السنية ذاتها!

• الصراع اإلسامي السني/ الشيعي مع الطوائف األخرى؟

• اختراق االستبداد السلطوي للمؤسسات الدينية! وتجييرها لخدمة أجنادته!

• الخاصة
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المدخل

أغلــب االنقســامات التــي يختلــف حولهــا إســاميو الصــف الواحــد هــي اختافــات سياســية دنيويــة، فهــم 

يختلفــون حــول الســلطة والعلمانيــة والدولــة والســاح والجهــاد والديمقراطيــة... وغيرهــا مــن المفــردات التــي 

تحيــل إلــى مــوروث دنيــوي ال مــكان للمقــدس فيــه.

وهــم أيضــا يختلفــون حــول تفســير المقــدس وموقفــه مــن كل قضيــة مــن هــذه القضايــا، بــل وصلــت الخافــات 

ــًا االنقســام الشــهير بيــن جبهــة النصــرة فــي  ــر بعضهــم بعضــًا حتــى ضمــن الصــف الجهــادي، فمث حــد تكفي

ســورية وتنظيــم داعــش فــي ســورية والعــراق هــو انقســام سياســي وإن اتخــذ صيغــة الهوتيــة فــي الظاهــر، 

األمــر الــذي يشــير إلــى أن الدنيويــة قــد وصلــت حتــى إلــى التيــارات المتشــددة إســامياً، مــا يعنــي فــي نهايــة 

المطــاف أن االنقســامات داخــل الطيــف اإلســامي الواســع هــي انقســامات دنيويــة وليســت الهوتيــة كمــا يحاول 

أنصــار هــذا الصــف االدعــاء، ليأخــذوا بهــذه الحجــة نحــو المســار الــذي يرفــض العلمانيــة جملــة وتفصيــًا، علــى 

ــة  ــي بطــان العلماني ــه كنيســة، وبالتال ــة جــاءت ضــد الكنيســة، وأن اإلســام ليــس في ــار أنهــا بدعــة غربي اعتب

فــي العالــم اإلســامي، وهــي حجــة يثبــت بطانهــا الواقــع الحــي واالنقســامي للمســلمين الذيــن انخرطــوا فــي 

الشــأن السياســي وســعوا للوصــول إلــى الســلطة، بــل أباحــوا دمــاء بعضهــم بعضــًا فــي ســبيل هــذه الســلطة، 

األمــر الــذي يشــير إلــى مــدى الحاجــة إلــى العلمانيــة كحاجــة إســامية قبــل أي شــيء أخــر، وهــذا مــا يركــز عليــه 

ورقتنــا هــذه. 

العلمانية كحاجة لفض االشتباك في الصراع على اإلسالم!

العلمانيــة بهــذا المعنــى الــذي تحدثنــا عنــه آنفــاً، تصــب فــي خدمــة اإلســام كديــن، إذ تخلصــه وتطهــره مــن 

هــذا االســتخدام الدنيــوي لــه، ألن فصــل الديــن عــن الدولــة فــي الصيغــة المشــّددة للعلمانيــة، أو حيــاد الديــن 

عــن الدولــة فــي الصيغــة المخففــة للعلمانيــة، هــو أمــر يصــب فــي صالــح اإلســام فــي نهايــة المطــاف، ألنــه 

يخلصــه مــن التوظيــف السياســوي واالســتخدام الرخيــص مــن قبــل السياســيين فــي ســاحة المدنــس السياســي، 

ويســاعده علــى االرتقــاء بجانبــه الروحــي مــن جهــة أخــرى، والتفــرغ لشــؤون المســلمين الروحيــة مــن جهــة 

ثالثــة.

ــا الحديــث، يذكرنــا بحــرب الثمانيــن عامــاً وحــرب الثاثيــن عامــًا  إن مــا شــهدناه خــال العقــد األخيــر مــن تاريخن

داخــل المســيحية بأوروبــا، والتــي نتــج عنهــا فــي نهايــة المطــاف العلمانيــة كإجرائيــة لفصــل أو حيــاد الديــن 

عــن الدولــة، ومنــذ ذلــك بــدأت أوروبــا طــور نموهــا وتطورهــا وحداثتهــا؛ التــي ال تــزل تتنامــى؛ وتتطــور يومــا 

بعــد يــوم، ليــس علــى الصعيــد السياســي واالقتصــادي فحســب، بــل أيضــًا الاهوتــي. 

ــه الجانــب الاهوتــي، واغتنــى وأصبــح  ــه السياســية، تطــور في ــذ تحــّرر الديــن مــن شــقه الدنيــوي وصراعات فمن

أكثــر قربــًا مــن الســماء، وأكثــر إنســانية، فــي حيــن أن اإلســام، ومنــذ إيقــاف االجتهــاد داخــل اإلســام وقتــل 

ــم اإلســامي طــور انحــداره، السياســي والروحــي  ــدأ العال ــه، وب ــة، انتصــرت الصيغــة األرثوذكســية من المعتزل

فــي آن معــاً، إذ لــم تحــدث فــي اإلســام الثــورات الروحيــة التــي شــهدتها األديــان األخــرى، وال حتــى الثــورات 

ــر تورطــًا فــي  ــح اإلســام أكث ــل أصب ــة ومعاصــرة، ب ــي قــرأت النصــوص المقدســة قــراءة تاريخاني ــة الت الفكري
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الشــؤون الدنيويــة، مثلــه مثــل المســيحية حيــن كان يســتخدمها الملــوك فــي معاركهــم وخصوماتهــم، ســواء 

فيمــا بينهــم أم فــي حربهــم ضــد اآلخريــن، وهــو مــا يشــهده العالــم العربــي واإلســامي منــذ قــرون طويلــة، 

وليــس هــذا الــذي شــهدناه فــي العقــد األخيــر ســوى امتــداد لهــذا التــراث الممتــد فــي التاريــخ منــذ هزيمــة 

التيــار العقانــي المعتزلــي فــي اإلســام.

ضرورة التسوية التاريخية بين اإلسالم والمسلمين!

الغريــب والمفارقــة الماثلــة أمامنــا اليــوم أن العلمانيــة التــي كانــت تقــّدم مــن قبــل اإلســامويين علــى أنهــا 

منتــج أو فيــروس غربــي لكســر رايــة اإلســام، بــات اإلســام ذاتــه هــو مــن يحتاجهــا مــن داخلــه؛ كمــا أثبتــت 

التطــورات األخيــرة، وذلــك إليقــاف الحــرب بيــن المســلمين أنفســهم، وليــس بيــن المســلمين والمســيحيين أو بيــن 

المســلمين والعلمانييــن فقــط.

صحيــح أن حجــم االســتقطاب العلمانــي/ اإلســامي خــال الســنوات العشــر األخيــرة، كان كبيــرًا، ودفــع الشــرق 

البائــس أثمانــًا كبيــرة لــه، إال أن الصراعــات داخــل الطيــف اإلســاموي كانــت أكبــر بكثيــر، وكانــت أثمانهــا الكارثية 

علــى المنطقــة العربيــة أعلــى بكثيــر مــن أثمــان الصــراع اإلســامي/ العلمانــي.

ولعــل الناظــر اليــوم إلــى الســاحة العراقيــة والســورية والليبيــة واليمنيــة؛ تشــي بحجــم االســتقطاب والصــراع 

الناجــم عــن اختــاف الــرؤى بيــن اإلســامويين أنفســهم، األمــر الــذي يوضــح بمــا ال يــدع مجــاال للشــك أن اإلســام 

اليــوم بــات يحتــاج إلــى تســوية تاريخيــة، تســوية تقــوم علــى تثويــره مــن الداخــل باتجــاه إرســاء أســس ســام 

بيــن مكوناتــه، تكــون منطلقــا لتســوية مــع اآلخريــن، وهــذه التســوية ال يمكــن أن تكــون دون ثنائيــة العلمانيــة 

والديمقراطيــة. 

ــا فــي  ــة متشــددة كم ــر صيغ ــس بالضــرورة عب ــة ــــ لي ــة والديمقراطي ــا ــــ العلماني ــح معهم إذ ينبغــي التصال

الحالــة الفرنســية، بــل عبــر صيغــة ربمــا أقــرب للصيغــة األلمانيــة، التــي تتــرك للديــن بعــده الروحــي واالجتماعــي 

والسياســي أيضــاً، إنمــا السياســي مــن بعــد أخاقــي وليــس دينيــًا مباشــرًا، فاألحــزاب المســيحية فــي الغرب ليســت 

ــل هــي أحــزاب سياســية تســتظل  ــى المجتمــع، ب ــي عل أحــزاب مســيحية أرثوذكســية؛ تفــرض نموذجهــا الدين

بالمظلــة األخاقيــة للمســيحية، وتهتــدي بهــا فــي سياســاتها.

إنمــا ال تأخــذ الديــن معهــا إلــى البرلمــان والحمــات االنتخابيــة، وال تحشــره فــي قضايــا المواطن اليوميــة؛ لتتدخل 

فــي تنظيــم العاقــة بيــن المــرء وجســده أو زوجتــه أو طريقــه صاتــه، فهــذا أمــر يتــرك للكنيســة باعتبارهــا 

المختصــة بعاقــة اإلنســان مــع الاهــوت، أمــا فيمــا يخــص عاقــة اإلنســان كمواطــن فهــو مــن اختصــاص الدولــة 

واألحــزاب التــي تحصــر عملهــا فــي رعايــة اإلنســان كمواطــن ال غيــر. 

ال يعنــي هــذا أن األحــزاب المســيحية أو الدينيــة ليــس لهــا كلمــة فيمــا يتعلــق ببعــض القضايــا الدينيــة، بــل علــى 

العكــس، إذ كل منهــا لــه رؤيــة مــا، مثــال علــى ذلــك؛ األحــزاب المســيحية فــي الغــرب علــى اختــاف ألوانهــا ال 

تؤيــد مســألة المثليــة واإلجهــاض، وهــي تطــرح هــذه المســائل ضمــن برامجهــا االنتخابيــة ولكنهــا ال تطرحهــا 

بطريقــة دينيــة بــل تطرحهــا بوصفهــا برنامجــًا سياســياً، وال تصــادر أو تكفــر مــن يطــرح الــرؤى المضــادة لهــا، أو 

يخالفهــا الــرأي، وتتــرك الكلمــة األخيــرة للــرأي العــام والســلطة التشــريعية، كمــا يحــق لألحــزاب األخــرى تأييــد 
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مــا ترفضــه األحــزاب الدينيــة والدفــاع عنــه، وبذلــك ينتقــل الســجال حــول مســألة ذات بعــد دينــي؛ مــن الشــأن 

الدينــي إلــى الشــأن السياســي، وفــق مقتضيــات الديمقراطيــة وصنــدوق االنتخــاب، أو بلغــة أخــرى ينتقــل الســجال 

حولهــا مــن الشــق العمــودي إلــى الشــق األفقــي، بمــا يمنــع تحولهــا إلــى انقســام عامــودي/ شــاقولي حــاد 

ينعكــس أثــره علــى المجتمــع.

هل هناك حاجة للعلمانية إسالميًا؟

نعــم، إن الحاجــة إلــى العلمانيــة إســامياً تفرضهــا اليــوم عــدة ســياقات؛ يمكــن التقاطهــا بوضــوح مــن فــي 

شــرقنا البائــس ومــن داخــل اإلســام نفســه؛ منهــا:

ال يمكن ألحد اليوم أن ينكر حجم االستقطاب الشيعي/ السني في شرقنا البائس: 

إنــه اســتقطاب ممتــد علــى كامــل مســاحة شــرقنا البائــس، وهــو صــراع أصبــح صراعــا يوميــًا ودمويــًا بيــن دول 

الخليــج بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية وواليــة الفقيــه بإيــران، وهــو صــراع نــرى أثمانــه الباهظــة فــي 

ســورية والعــراق واليمــن ولبنــان بشــكل مباشــر، ونــرى أثــاره بشــكل غيــر مباشــر فــي الصــراع اإليرانــي/ الخليجــي 

حــول الملــف النــووي اإليرانــي، وهــو الصــراع الــذي أثــر علــى السياســة الخارجيــة لــدول اإلقليــم كافــة. 

بعــد الغــزو األميركــي للعــراق عــام ٢٠٠٣ انفجــر الصــراع الســني/ الشــيعي فــي بغــداد، وقــد عمــل بعضهــم 

علــى مقاربــة المســألة كأحــد نتائــج الغــزو؛ عبــر تعليــق أمراضنــا علــى مشــجب اآلخــر أو االســتعمار، لكــن اليــوم 

ــه الســني/ والشــيعي، وهــو صــراع  ــّب المشــكلة يتعلــق باإلســام وبصــراع قطبي ــأن ل ــم يعــد أحــد يشــكك ب ل

يمتــد علــى امتــداد التاريــخ اإلســامي منــذ حربــي الجمــل وصفيــن ثــم مقتــل اإلمــام الحســين. 

إذن ونحــن هنــا أمــام صــراع إســاموي مدمــر، بحيــث ال أحــد يقبــل اآلخــر أو يعتــرف بــه؛ إال فــي مؤتمــرات حــوارات 

األديــان التــي تحــاور كل شــيء إال األديــان فــي حقيقــة األمــر، فــي حيــن أن المــوروث الفقهــي للطرفيــن يحفــل 

بأطنــان مــن الكراهيــة المتبادلــة والمدونــة حتــى اليــوم فــي كتبهــا الصفــراء، دون أن يجــرؤ أحــد علــى نقدهــا 

وتعريضهــا للنقــد التاريخــي العلمــي. 

لقــد كان الراحــل جــورج طرابيشــي مــن أوائــل مــن كشــف عــن هــذا التــراث القاتــل فــي كتابــه )هرطقــات ٢( حيــن 

ســلط الضــوء علــى نمــاذج واســعة مــن هــذه الكراهيــة المتبادلــة، التــي تحفــل بهــا كتــب الطرفيــن الشــيعي 

والسني. 

اليــوم، باتــت هــذه الكراهيــة معلنــة وممتــدة علــى امتــداد شــرقنا البائــس، ولــم يعــد باإلمــكان ألحــد إنكارهــا، 

ــة  ــراق تقــود حربهــا الطائفي ــي الع ــة ف ــان، والمليشــيات الطائفي ــي لبن ــزب اهلل ف ــن؛ وح ــي اليم ــن ف فالحوثيي

بمواجهــة تنظيــم القاعــدة وداعــش، وغيرهــا مــن التنظيمــات التــي تســتظل بالمظلــة الســنية، األمــر الــذي يعنــي 

أننــا أمــام حــرب ســنية/ شــيعية! تشــبه الحــرب التــي جــرت داخــل المســيحية ســواء حــرب الثمانيــن عامــًا أو حــرب 

الثاثيــن عامــًا قبيــل معاهــدة »ويســتفاليا«، مــا يعنــي أن العلمانيــة باتــت حاجــة يحتاجهــا الطيــف اإلســامي مــن 

هــذا البــاب.
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الصراع على اإلسالم داخل الدائرة السنية ذاتها!

إن التأمــل فــي حجــم الصراعــات التــي جــرت داخــل الطيــف اإلســامي الســني، وحجــم االختــاف فــي القــراءات 

والــرؤى وحجــم التنــوع فــي أشــكال اإلســام السياســي مــن جهــة والجهــادي مــن جهــة، وتــوزع هــذا اإلســام 

علــى ثاثــة أطيــاف بيــن الجهــادي والسياســي ومــا بعــد السياســي. 

وإذا أضفنــا إلــى ذلــك حجــم الصراعــات التــي شــهدتها الســاحة الســورية بيــن فصائــل إســامية ســنية، ســندرك 

حينهــا أن العلمانيــة باتــت حاجــة وضــرورة، كــي يتمكــن اإلســام الســني مــن مغــادرة مربــع العنــف والــدم الــذي 

يرقــد فيــه، فالعلمانيــة بمــا هــي إجرائيــة تفصــل الديــن عــن الدولــة أو تحيــده دون أن تفصلــه عــن المجتمــع، 

تســاعد هنــا علــى إجــراء تســوية بيــن هــذه األطيــاف الســنية المتصارعــة، عبــر اعتــراف كل منهــا باآلخــر، بعيــدًا 

عــن لغــة الكراهيــة والتقســيم والتكفيــر. 

ــمه  ــدث باس ــي تح ــروب الت ــذه الح ــن ه ــّرره م ــام! إذ يح ــح اإلس ــي صال ــاف ف ــة المط ــي نهاي ــب ف ــذا يص وه

والجرائــم التــي ترتكــب باســمه، علمــًا بــأن تحــّرره مــن هــذا؛ يجعــل الديــن أكثــر إنســانية وروحانيــة، ويســاعد 

ــورًا  ــي قص ــب الاهوت ــهد الجان ــث ش ــي، حي ــل الاهوت ــي الحق ــه ف ــر نفس ــى تطوي ــن عل ــه الدي ــت نفس بالوق

ــات(. ــيعي واألقلي ــني والش ــه )الس ــة أطياف ــام بكاف ــي اإلس ــرًا ف ــًا كبي وتراجع

الصراع اإلسالمي السني/ الشيعي مع الطوائف األخرى؟

لــم تكشــف الســنوات العشــر األخيــرة عــن حجــم االحتقــان داخــل الطيــف الســني فحســب، أو بيــن الســنة والشــيعة 

فحســب أيضــا، بــل أيضــًا بيــن هذيــن المكونيــن الرئيســيين لإلســام ــــ ســنة وشــيعة ــــ وبيــن الطوائــف واألديــان 

األخــرى. 

ــدروز،  فالــدول العربيــة واإلســامية تحتــوي طوائــف كثيــرة بعضهــا ينتمــي لإلســام )العلويــون، الموحــدون ال

اإلســماعيليون، المرشــديون، البهائيــون إلــخ...( وبعضهــا ينتمــي ألديــان أخــرى )اليهوديــة، المســيحية، البوذيــة، 

الهندوســية...(، حيــث الحظنــا فــي ســورية مثــًا اصطفــاف بعــض ومــن األقليــات الدينيــة إلــى جانــب االســتبداد، 

وهــذا ليــس اصطفــاف سياســي بقــدر مــا هــو فــي عمقــه اصطفــاف دينــي. 

ــح أيضــًا أن بعــض  ــف يســتخدمها، إال أن الصحي ــر هــذه المســألة لصالحــه؛ وعــرف كي ــأن االســتبداد جّي ــح ب صحي

ــى حجــم فقــدان الثقــة وحجــم  ــذي يشــير إل ــر ال ــن، األم ــًا مــن اآلخري ــات احتمــت باالســتبداد خوف هــذه األقلي

الصــراع والتضــاد القائــم، هــو صــراع يمتــد ويعــود إلــى التاريــخ، األمــر الــذي يوضــح لنــا فــي نهايــة المطــاف أن 

العلمانيــة مــع توأمهــا الديمقراطيــة ضــرورة لحــل هــذا اإلشــكال بيــن اإلســام وطوائفــه الصغيــرة مــن جهــة 

أخــرى، وبيــن اإلســام واألديــان األخــرى أيضــا. 

وهنــا مــن الضــروري اإلشــارة إلــى نقطــة مهمــة تتعلــق، بــأن النقــد الدينــي غالبــًا مــا يركــز علــى اإلســام الســني 

أو الشــيعي، دون أن يأتــي علــى األقليــات وبنيانهــا الطائفــي الاهوتــي والسياســي، مــع العلــم أن مــا ينطبــق 

ــات  ــى المكون ــق أيضــًا عل ــر اآلخــر ينطب ــة وتكفي ــة خطــاب الكراهي ــن الســني والشــيعي مــن ناحي ــى التراثي عل

األخــرى. 
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وهنــا تكمــن أحــد الصعوبــات الماثلــة فــي هــذا الســياق، ألن أغلــب معتقــدات األقليــات تكــون باطنيــة ســرية، 

ــة الخاصــة بهــا؛ لوضعهــا تحــت ســياق النقــد والماحظــة  ــات الفقهي ــى المدون ــي يصعــب الحصــول عل وبالتال

والــدرس، وأيضــًا لتكويــن قــراءة تاريخيــة لهــا، ودون هــذه القــراءة التاريخيــة التــي ينبغــي أن تطــال كل 

المكونــات الطائفيــة، ســتبقى األمــور قاصــرة، ألن مرجــل الكراهيــة يشــتعل عنــد األطــراف كلهــا، وال بــد مــن 

ــا أن نســير قدمــًا نحــو المســتقبل. ــى نزعــه إذا أردن العمــل عل

اختراق االستبداد السلطوي للمؤسسات الدينية! وتجييرها لخدمة أجنادته!

كشــف لنــا الربيــع العربــي مؤخــرًا حجــم اختــراق االســتبداد للجســم الدينــي وتجييــره لخدمــة أجنداتــه، فاإلســام 

الرســمي المؤسســاتي بكاملــه مختــرق مــن هــذه الســلطة االســتبدادية أو تلــك، إذ يســتحيل ألي مؤسســة دينيــة 

أن تســتقل عــن السياســي أو تعمــل بمفردهــا دون رضــى الســلطة عنهــا. 

وقــد تبيــن لنــا مؤخــرًا أن الكثيــر مــن ظاهــرة الدعــاة والقنــوات الفضائيــة هــي صناعــة مخابراتيــة، حيــث تشــرف 

المخابــرات علــى المجــال الدينــي بشــكل واضــح ومباشــر، بــل إن بعــض رجــال الديــن يلعبــون دور األداة لصالــح 

ــاوي وتفســير الديــن، بمــا يصــب فــي صالــح هــذه الســلطات،  ــرددون بإصــدار الفت هــذه الســلطة أو تلــك، وال يت

ولعــل بلــدان مثــل مصــر أو ســورية والعــراق، تعــد أمثلــة واضحــة إلــى حجــم اختــراق الســلطة للجســم الدينــي، 

حيــث يوظــف رجــال الديــن خطابهــم لصالــح الســلطة. 

ــي،  ــان البوط ــعيد رمض ــد س ــه محم ــن قبل ــورية وم ــي س ــون ف ــن حس ــدر الدي ــد ب ــي أحم ــرة المفت ــل ظاه ولع

ــح  ــن لصال ــف يعمــل رجــال الدي ــى كي ــة واضحــة عل ــرون! تعــد أمثل ــس كثي وغيرهمــا فــي أنظمــة الشــرق البائ

االســتبداد. 

وكان الخاســر الوحيــد مــن هــذه االســتغال الســلطوي للديــن هــو اإلســام نفســه، ألنــه يخســر رصيــده الروحــي 

لصالــح رصيــده الدنيــوي، األمــر الــذي يوضــح أن العلمانيــة باتــت حاجــة إســامية، لمنــع هــذه الســلطات المســتبدة 

ــد؛ تنتــزع ورقــة اإلســام أو  مــن اســتخدام الديــن وتجييــره لصالحهــا، فحيــن يفصــل الديــن عــن الدولــة، أو يحّي

الديــن مــن يــد الســلطات المســتبدة عمومــاً. 

ــا نضــع يدنــا علــى واحــدة مــن المســائل التــي كانــت أحــد أســباب فشــل الربيــع العربــي، بمــا يعنــي فــي  وهن

ــن  ــامية، وحي ــة واإلس ــات العربي ــت المجتمع ــو تعلمن ــورات، ل ــاح الث ــى نج ــاعد عل ــة تس ــر أن العلماني ــد آخ بع

نقــول تعلمــن المجتمعــات نعنــي بذلــك بقــاء الديــن فــي الحيــز الروحــي والشــخصي لإلنســان، وتحكيــم العلــم 

والمعرفــة فــي باقــي المســائل الحياتيــة والمعاشــية األخــرى، بحيــث يبقــى القــول الفصــل فــي التعليــم والطــب 

والصحــة للعلــم، وفــي الجانــب الدينــي الروحــي يكــون للديــن موقعــه الخــاص شــريطة أال يتدخــل فــي معتقــدات 

اآلخريــن وســلوكهم اليومــي.
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ــن هــو  ــوم مــن حــروب وكــوارث باســم اإلســام أو الدي ــا الي ــاه فــي عالمن ــذي قدمن فهــل مــا يحصــل بعــد ال

المقدمــة التــي ســتعطي العلمانيــة شــرعيتها مــن داخــل الديــن، كمــا حصــل فــي المســيحية؟ وَتْحــُدث التســوية 

اإلســامية مــع الدنيــوي؟ وهــل نحتــاج إلــى حــرب الثمانيــن أو الثاثيــن عامــًا داخــل المجتمــع اإلســامي؛ كمــا 

ــارة إســاموية/  ــاردة وح ــًا ب ــاك حرب ــم أن هن ــك؟ مــع العل ــع بذل ــى نقتن ــة؛ حت تقــول بعــد الدراســات األمريكي

ــا فــي وعــي ذلــك الصــراع إلــى هــذا  ــا هــذا! فهــل تأخرن إســاموية ممتــدة منــذ موقعــة الجمــل حتــى يومن

الحــد؟
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