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والعلمانية
ــالم
َّ
لقد تب َّو�أ ال�سلطة �سالطني ،و�أم��راء ،وقادة ع�سكريون ،ور�ؤ�ساء،
ب �ن��ا ًء ع�ل��ى اع �ت �ب��ارات زم�ن�ي��ة مت ��ام �اً ،واك �ت �ف��وا ب��ال�ت�ف��او���ض على
�شرعيتهم م��ع ه�ي�ئ��ة م��ن ع�ل�م��اء ال��دي��ن ،حمتفظني لأنف�سهم
بقانون الدولة الو�ضعي.
يتو َّقف امل�ؤلف مع جزئية مهمة تدفع بعيداً كثريا من امل�ؤمرات
ال�سلبية التي ُتاك للم�سلمني يف الغرب؛ �إذ ي�شري �إىل �أنه من
َب ْ�ين ال�تره��ات اخلاطئة التي ت�تردَّد غالباً ،القول ب ��أ َّن الإ�سالم
مي�ن��ع امل���س�ل�م�ين م��ن ال �ب �ق��اء يف ظ��ل ��س�ل�ط��ة غ�ير م���س�ل�م��ة :هنا
يتعلق الأم��ر باملف�سرين م��رة �أخ ��رى ،ولي�س م��ن ب��اب امل�صادفة
�أن تلقى التف�سريات املت�صلبة «كتف�سري ابن تيمية» رواجاً اليوم
يف الأو�ساط الإ�سالمية الراديكالية ،لكن ثمة تف�سريات �أخرى
جائزة هي �أي�ضاً.
هل توجد ثقافة �سيا�سية م�سلمة؟
يتناول �أوليفيه روا يف كتابه الق ِّيم هذا مُع�ضلة املتخيل ال�سيا�سي
للإ�سالم ،وهل هناك يف عمق الإ�سالم ثقافة �سيا�سية �أم ال؟ ويف كل
الأحوال ُي�ؤكد �أنه ال ت�شري الإحالة على الإ�سالم �إىل ا�ستمرارية
تاريخية دامت �أربعة ع�شر قرناً ،فهي �إحالة مرنة جدًّا ،ال حتدد
�أي من��وذج قبلي وتتكيف مع منظومات �سيا�سية خمتلفة .غري
�أ َّن الإح��ال��ة املنتظمة على ثقافة �سيا�سية م�سلمة تعني �أن ثمة
لا متخي ً
ث��اب�ت�اً ال ي�ت�غ�ير�� ،ش�ك� ً
ال لل�سلطة ينظم ال�ع�لاق��ة التي
يقيمها امل�سلم مع ال�ش�أن ال�سيا�سي ،والتي تعود اليوم مع �صعوبة
ا�ستيعاب منوذج الدولة احلديثة والدميقراطية.
كيف يت�سنى واحل��ال��ة ه��ذه ت�صور ع��ودة ال��دي�ن��ي �إن مل يكن يف
�شكل التقليد القدمي املهجور؟ هذا التقليد يفرت�ض دوام منط
م��ن التفكري ،مُغطى م��ؤق�ت�اً ب��احل��داث��ة ،غ�ير �أن ��ه ي�ع��ود جم��دداً
كمكبوت م�ؤ�س�سي ،مثل حقيقة هُوية تبحث عن ذاتها .هكذا يتم
ال�سعي دائ�م�اً �إىل حتديد ثابت دي�ن��ي ،عقيدة ،عقلية �أو ثقافة
تف�سر الإجابات املختلفة التي يقدمها ُّ
كل جمتمع ب�ش�أن النظام
ِّ
االجتماعي ،وال�شكل ال�سيا�سي ،والتطبيق االقت�صادي ،والعالقة
باملكان وتعريف الذات.
َغ ْي �أ َّن َ
بع�ض امل�ؤلفني « �أمثال �صموئيل هنتجتون (والر�أي العام
يف الغالب)» ي��رون �أ َّن ثمة �صلة مُبا�شرة بني العقيدة والنظام
تتج�سد يف «ثقافة» :الثقافة امل�سلمة �أو «العربية
ال�سيا�سي� ،صلة َّ
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة» ،وب��اجل�م�ل��ة ح�ت��ى م ��ع ال�ت�ف�ك�ير يف �أن امل�ج�ت�م�ع��ات
الإ�سالمية رمبا تكوَّنت عرب �سريورات دنيوية فقد طبع الإ�سالم
ثقافته ال�سيا�سية ،ب��ل الذهنية الفردية للفاعلني ،مت��ام�اً كما
�أن �أوروب��ا املدنيوة تبقى م�سيحية يف العُمق .هكذا تبقى الر�ؤية
التمامية للإ�سالم ح َّية يف الأيديولوجيات ال�سيا�سية لل�شرق
الأو� �س ��ط (ح �ي��ث ج��ام�ع��ة ال �ع��روب��ة م��ا ه��ي �إال دن �ي��وة للجامعة
الإ�سالمية ،وتبقى �صعوبة التفكري يف قيام م�ؤ�س�سات �سيا�سية
م�ستقلة ،وت���ص��ور امل��واط��ن مب�ع��زل ع��ن رواب �ط��ه الع�شائرية �أو
ذوبانه العاطفي يف الطائفة :كل ذلك كما يزعمون هو عالقة
دوام ثقافة عربية �إ�سالمية �صعبة االنقياد لإقامة دولة حديثة.
كيف تدار الأ�صول َّية اجلديدة

يتو َّقف امل� ُ
ؤلف مع الأ�صوليات التي تت�صاعد اليوم حول العامل،
�أ�صوليات تقوم بنا ًء على مُنطلقات للأديان الو�ضعية ،و�أخرى
متتدُّ جذورها من الأدي��ان التوحيدية ،ويف احلالتني يُنظر �إىل
الأ�صولية اجلديدة اليوم كما لو �أنها تهديد جمتمعي� ،أي عن�صر
�إ�ضايف يف عملية تهدمي بني الن�سيج االجتماعي .لكن ال عالقة
لذلك ب�ـ«��ص��دام احل���ض��ارات» .وم��ا ال يفهمه مُنتقدو التعددية
الثقافية والطائفية ه��و �أ َّن الطوائف امل�ع��اد ت�أ�سي�سها على يد
الأ��ص��ول�ي�ين اجل ��دد ،لي�ست ه��ي التعبري ع��ن ثقافات تقليدية.
كانت هولندا قد �صدمت مبقتل «ثيو فان ج��وج» :لكن �إذا كان
القاتل مغربي الأ�صل فقد كان هولنديًّا يكتب باللغة الهولندية
وي��داف��ع ع��ن �إ� �س�لام «�إج �م ��ايل» وي�ح�ي��ا ب��الأح��رى ه��ذا الإ� �س�لام
امل ُ�ع� َّر���ض للخطر وال ��ذي مل تعد ل��ه ح ��دود �إقليمية :هوهوية
جمردة ،من دون جت ُّذر يف جمتمع وثقافة ،والذي يتحقق يف هذه
احلالة ،بفعل �إمي��ان امل�ؤمن الذي ير�سم احل��دود ب�ضربة �سكني
على عنق املجدف� .إ َّن طائفية هذه الأيام هي �إعادة بناء طائفية
خيالية تندرج يف جمال �آخر غري جمال الدولة ـ الأمة.
ي�ستلفت االنتباه �إقرار واعرتاف «روا» ب�أ َّن تاريخ العامل امل�سلم
كله يُثبت �أن ال�سلطة كانت علمانية بالفعل ،ومل تكن مو�ضوع
تقدي�س البتة .واحلال �أن �إعادة الأ�سلمة يف القرن الع�شرين هي
التي طرحت للنقا�ش املوازنة بني �سيا�سة ودين ،يف مقابل �إعادة
ق ��راءة ل�ل�إٍ��س�لام تظهر ك�ع��ودة �إىل الأ� �ص��ول ،ولكنها يف ال��واق��ع
�أدجلة للديني ،وعندما يلح الإ�سالميون ،وكذلك الأ�صوليون،
على ��ض��رورة ال�ع��ودة �إىل زم��ن النبي ،فهم �أول من ق��ال ب ��أ َّن ما
من ت�شكيل �سيا�سي قام يف العامل امل�سلم يوافق دول��ة �إ�سالمية
حقيقية .وعلى ذلك ف�إن �إ�شكالية الدولة حديثة العهد.
لقد در�س «روا» مع�ضلة الدولة الإ�سالمية ،ويكفي القول ب�أ َّنه
وج��د تعريفها «��س��واء ل��دى �أب��ي الأع�ل��ى امل ��ودودي� ،أو اخلميني،

مقــــال

�أو الإخ��وان امل�سلمني» لي�س م�أخوذاً من ال�شريعة �أو من تقاليد
�سيا�سية يف العامل الإ�سالمي ،لكنه ميثل عمل ًّيا قراءة �إ�سالمية
ل�ل�م�ف��اه�ي��م ال���س�ي��ا��س�ي��ة احل��دي �ث��ة (دول � ��ة ،ث� ��ورة� ،أي��دي��ول��وج �ي��ا،
جمتمع) ،ويقدم على وجه الدقة تفكرياً يف ا�ستقالل ال�سيا�سي
وتف�شيه ،مُتخذاً الأيديولوجيا كمفهوم و�سيط.
وع�ل�ي��ه ..ف ��إ َّن ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة لي�ست ال��دول��ة ال�ت��ي تعرتف
بال�شريعة كقانون فح�سب ،بل هي �أي�ضاً الدولة التي جتعل من
الدين �أيديولوج ًّيا.
امل�سلمون ومع�ضلة العي�ش يف الغرب
يخ ُل�ص «روا» يف نهاية كتابه �إىل �أ َّن الإ� �س�لام ق��د حت �وَّل بفعل
الدنيوة والعلمانية معاً .وقد تو�صل الليرباليون ،واملعتدلون،
والزنادقة� ،أو الذرائعيون ،منذ زمن بعيد �إىل حل م�س�ألة عي�شهم
الإمي ��ان �أو غيابه يف املجتمع الغربي ،وم��ا �أ�صولية ه��ذه الأي��ام
بكل �أ�شكالها �إال حماولة للرد على هذا التحدي بو�ضع الهوية
الدينية يف ال���ص��دارة .وه��ي تنت�شر كخطاب وت�سعى �إىل �إيجاد
جمال ،ومكان يعي�ش فيه الفرد �إميانه كام ً
ال.
غ�ير �أ َّن ه ��ذا امل �ك��ان اف�ترا� �ض��ي ،ب�ين وه ��م �أم ��ة ال ت��وج��د �إال يف
الإنرتنت �أو يف طائفة حملية ،مُنكفئة على ذاتها وال تبقى على
قيد احلياة� ،إال �أن العامل اخلارجي يبدو لها عدائ ًّيا.
وال� �ي ��وم ..ال ي�ن�ب�غ��ي ل�ل�إ� �س�لام ال ��ذي ي �ق��ارن ن�ف���س��ه ع�ل��ى حمك
العلمانية وال��دن �ي��وة ،وغطر�سة بع�ض ال�شبان حديثي العهد
بالإ�سالم الذين يظنون �أن العامل الغربي «الغارق يف ماديته» ال
ميكن �إال �أن ين�ضم بكثافة �إىل مع�سكر امل�ؤمنني احلقيقينيْ � ،أن
ين�سينا �أ َّن هذا الإ�سالم يخ�ضع للت�ش ُّكالت اجلديدة ،ومن زوال
احل��دود الإقليمية �إىل ال�ف��ردن��ة ،ال ب�سبب �إ��ص�لاح اله��وت��ي ،بل
نتيجة تعلمه �أن يعي�ش ك�أقلية من الآن ف�صاعداً.
خال�صة روا الق ِّيمة يف ال�سطور التالية« :امل�شكلة لي�ست الإ�سالم
بل الديني� ،أو بالأحرى الأ�شكال املعا�صرة لعودة الديني .وهذا
لي�س �سبباً لإبداء الرتحيب والت�ضامن مع �أولئك الذين يبدون
كمنبوذين ،ولكنه على العك�س حث على النظر �إىل الإ�سالم يف
الإط ��ار نف�سه ال��ذي ننظر فيه �إىل الأدي ��ان الأخ ��رى والظاهرة
ال��دي�ن�ي��ة يف ذات �ه��ا .ه��ذا ه��و االح �ت�رام ال���ص��ادق ل�ل�آخ��ر واحل����س
النقدي احلقيقي».
------------------------------- الكتاب- :الإ�سالم والعلمانية.- امل�ؤلف� :أوليفيه روا. املرتجم� :صالح الأ�شقر. النا�شر :دار ال�ساقي ،لندن.2016 ،عدد ال�صفحات� 200 :صفحة.
* مدير مركز احلقيقة للدرا�سات ال�سيا�سية
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الإ�ســـــــــــــ

�إميل �أمني *

ْ
�صدرت هذه الرتجمة املتم ِّيزة لكتاب املفكر والربوفي�سور الفرن�سي ال�شهري �أوليفيه روا ،املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون الإ�سالم ال�سيا�سي ،عن دار
على َع َتبات العام اجلديد،
ْ
�صارت
ال�ساقي يف لندن .وقد جاء الكتاب ُمواكب ًا حلالة اجلدل الفكري العميق التي تدُ ْور لي�س يف فرن�سا وحدها ،بل يف كافة ربوع القارة الأوروبية ،ال �سيما بعد �أن
املخاوف من العنف تكاد َت ْ�ض َحى مرتبطة مبن هو وما هو �إ�سالمي ..وال�شاهد �أنَّ �إ�سالم اليوم هو الذي ُيقارن نف�سه بالعلمانية ،داخ ًال معها يف اختبار قوة .حتى
الأ�صولية ا�ستوعبت يف العمق الف�ضائي الديني للغرب ،وينبغي النظر �إىل خطابها يف الإطار نف�سه الذي ن�ضع فيه خطاب الأ�صوليني امل�سيحيني �أو اليهود.
ُ
النقا�ش حول العلمانية على الإ�سالمُ ،مف�سح ًا املجال �أمام معركة كالمية بالغة العنف ،تتعدَّ ى نقا�ش الأفكار وت�ستعيد النزاعات .على عك�س الأفكار امل�سلَّم
ويرت َّكز
بها .و ُيظهر هذا الكتاب �أنَّ امل�شكلة لي�ست يف الإ�سالم املعا�صر واملُغ ِرب (من الغرب ب�ضم امليم) ،منظور ًا �إليه من هذه الزاوية ُيكنه �أن ي�صبح مفهوم ًا يف النهاية.
ويلفت �أوليفيه روا « ب��داي� ًة » �إىل �أ َّن النقا�ش ال��دائ��ر حالياً يف
فرن�سا يُثري معركة كالمية بالغة العنف تتعدَّى النقا�ش الفكري
وال تتو َّرع عن مهاجمة الأ�شخا�ص ،ف��إىل القانون ال��ذي يحظر
ارت��داء احلجاب و�إب�ع��اد الدعاة عن فرن�ساُ ،ت�ضاف مئات الآراء
احلرة واملقاالت االفتتاحية يف ال�صحف ،وعدد كبري من الكتب
الأك�ثر رواج �اً ،والتي �سرعان ما انحرفت �إدان��ة الأ�صولية فيها
نحو ال�ه�ج��وم امل�ن� َّ�ظ��م على امل�سلمني والإ� �س�لام ب��وج��ه ع��ام .لقد
احت َّل « اخلطر الإ�سالمي » �أغلفة املجالت ،هذا العنف امل�شبوب،
الذي �س َّماه بع�ضهم يف الآونة الأخرية «الإ�سالموفوبيا » ،والذي
ي�صدر عن �أو�ساط متباينة جدًّا على ال�صعيد ال�سيا�سي ،يظهر
ب��و��ض��وح �أن م�س�ألة الإ� �س�لام يف فرن�سا ال�ي��وم ه��ي م�س�ألة �شبه
وجودية :يبدو الإ�سالم وك�أنه يطعن يف هوية البالد نف�سها� ،أو
على الأقل يف طبيعة م�ؤ�س�ساتها؛ مما ي�ستدعي التعبئة للدفاع
ع��ن « ال�ق�ي��م اجل�م�ه��وري��ة » وع��ن ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ،ول�ك��ن مل ��اذا يرتكز
النقا�ش حول الهوية الفرن�سية على الإ�سالم؟
ويف جوابه ،يذهب امل�ؤلف �إىل القول ب��أ َّن العلمانية املنا�ضلة يف
فرن�سا لها تاريخ طويل؛ فقد كانت يف حالة حرب �ضد املدر�سة
اخل��ا��ص��ة الكاثوليكية منذ ال�ع��ام ( 1905وال ت��وج��د حتى الآن
مدار�س خا�صة مُ�سلمة بكل معنى الكلمة) .وتزخر البالد اليوم
بالفِرق الدينية ذات ال��والء امل�سيحي وبالكنائ�س الإجنيلية من
ك ِّل جن�س ولون ،بعيداً عن �أجران املاء املقد�س الكاثوليكية.
ويف ال��وق��ت ذات ��ه ي���ض��ع ال �ق ��ارئ الأوروب � ��ي �أم ��ام ع ��دة ت���س��ا�ؤالت
جوهرية؛ منها :هل ي�شكل الإ��س�لام تهديداً �إىل ه��ذه الدرجة،
�أم �أن الهوية الفرن�سية بلغت من الت�أزم جدًّا �أ َّن ب�ضع مئات من
الفتيات املحجبات والدعاة امللتحني ميكنهم الق�ضاء عليها؟
ربرة
الإ�سالم وحملة ترهيب غري ُم َّ
َّ
ُي ��ؤك��د امل�ف� ِّك��ر الفرن�سي « ع�بر �صفحات كتابه » على �أن حملة
ربرة،
الرتهيب التي يتع َّر�ض لها الإ�سالم اليوم يف فرن�سا غري ُم َّ
ك�م��ا �أن �ه��ا ُت���س�ه��م يف �إع� ��ادة ت�ك��وي��ن امل���ش�ه��د ال���س�ي��ا��س��ي وال�ف�ك��ري
الفرن�سي؛ �إذ جند فيها العدي َد من املكونات املتنافرة .وال �شك
�أ َّن �أك�ث�ر ال�ن��ا���س ع ��دا ًء ل��وج��ود امل�ه��اج��ري��ن ول�ل�إ��س�لام يف �آن هم
�أولئك الذين يرون �أن الإرث امل�سيحي يُ�ش ِّكل ج��زءاً من الهوية
الفرن�سية والأوروب�ي��ة .وبنا ًء على ذل��ك ،ي��رون �أ َّن الإ�سالم غري
قابل لالندماج ،حتى يف �شكل علماين ،وه��ذا املوقف التقليدي
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لليمني امل�سيحي ولليمني املتطرف (الذي غالباً ما ي�ضيف �إىل
ذل��ك ُب�ع��داً «ع��رق� ًّي��ا» ،ال ب��ل «عن�صريًّا» يتبدى يف ك�ت��اب �أوري��ان��ا
فاال�سي) .ولكن �إىل هذا العداء -ولنقل التقليدي� -إزاء الإ�سالم،
يُ�ضاف اليوم عداء الأو�ساط التي تدَّعي االنتماء �إىل اجلمهورية
والعلمانية ،والتي ال ُتقاتل املهاجرين ،بل ما تت�صور �أنه �أ�صولية
�أك�ث�ر ت�ه��دي��داً مم��ا ك��ان��ت عليه نظريتها الأ��ص��ول�ي��ة امل�سيحية.
ويف ه��ذه احلملة التي يقودها بوجه خا�ص �أن��ا���س م��ن الي�سار،
َّ
يتبي خطان :خط املت�شائمني ،الذين ال ي�ؤمنون بوجود �إ�سالم
علماين ،وخط املتفائلني الذين مييلون بالعك�س �إىل ت�شجيع ،بل
وبعث �إ�سالم ليربايل علماين وفرن�سي ح ًّقا.
على �أ َّن ال�سجال النا�شب على نحو �سيئ ،وامل�شو�ش ،واملجحف،
واحل��زب��ي ،وامل�شبوب العاطفة ،ي�ط��رح �أ�سئلة �أ�سا�سية ال ميكن
التم ُّل�ص منها ،ويتطرق �إليها الكتاب؛ ومنها� :إذا ك��ان ك��ل ما
هنالك يدور حول عن�صر واحد ،فهل امل�شكلة هي الإ�سالم خا�صة،
�أم الأديان عامة؟ بعبارة �أخرى :هل �أ�سهمتْ امل�سيحية يف �إر�ساء
النظام العلماين وال�سيا�سي احل��ايل ،حتى و�إن وُ�ضعت الكني�سة
على الهام�ش ،يف حني �أ َّن الإ�سالم ُمتنع جوهريًّا على كل �شكل
من �أ�شكال العلمانية بل الدنيوة؟ �أم �أننا نعي�ش اليوم مع الإ�سالم
ما ع�شناه مع الكاثوليكية منذ قرن من الزمان :م�س�ألة ترتيب
للمعطيات وال�ضوابط القانونية واملفاو�ضات الآيلة �أخ�يراً �إىل
ظهور �إ�سالم حديث ليربايل و�أوروبي ،وباخت�صار �إ�سالم �أوروبي
ُدجن بكل ما للكلمة من معنى؟ �أو هل �أ َّن الت�ش ُّكل الذي �أنتج
م َّ
�إ�شكالية العلمانية يُعاين �أزمة تبطل املحاولة الراهنة لرتميم
علمانية باتت خرافية من الآن ف�صاعداً؟
كتاب ال يتناول العقيدة الدينية
هل يتناول الكتاب الذي ب َْي �أيدينا حتلي ً
ال للعقيدة الدينية �أيًّا
ما يكن الدين؟ هذا الأم��ر ينفيه �أوليفيه روا جُ ملة وتف�صي ً
ال،
وي�ضيف :من امل�س َّلم به عندي �أال ي�ؤخذ على الإ�سالم ما يقوم
به كل دي��ن توحيدي منزل :توجد حقيقة ف��وق م�ستوى �إدراك
الب�شر ،وجماعة م��ن امل��ؤم�ن�ين� ،أك��ان��ت ت�سمى �شعباً خم�ت��اراً� ،أم
�أمة� ،أم كني�سة� ،أم احتاد امل�ؤمنني بامل�سيح ،و�ضوابط دينية ُي�ؤدِّي
انتهاكها �إىل العقاب يف العامل الآخر.
َغ ْ�ير �أ َّن يقني امل�ؤمن ه��ذا ال يفيدنا يف �شيء عن مكانة الديني
ْ
مفهومي لي�سا
يف املجتمع .يقودنا «روا» يف كتابه �إىل ا�ستخدام

ُم�ت�رادف�ي�ن :ال��دن �ي��وة وال�ع�ل�م��ان�ي��ة� .أ َّم ��ا ال��دن �ي��وة ،ف�ه��ي ظ��اه��رة
اجتماعية ال تتطلب �أي ا�ستخدام �سيا�سي؛ وذل��ك عندما يكف
ال��دي �ن��ي ع��ن اح �ت�لال م �ك��ان امل��رك��ز يف ح �ي��اة ال�ب���ش��ر ،ح�ت��ى و�إن
ا�ستمروا يف و�صف �أنف�سهم بامل�ؤمنني ،كما �أ َّن ممار�سات النا�س
واملعنى الذي ي�ضيفونه على العامل ال حتمل الت�سامي الديني.
و�أع�ل��ى م��راح��ل ال��دن�ي��وة ه��ي زوال ال��دي��ن ،ول�ك��ن بلطف (هكذا
��ش�ه��دت �أوروب � ��ا ط ��وال ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر ان �ح ��دا َر امل�م��ار��س��ة
(الدينية) ،غري �أن الدنيوة لي�ست �ضد الديني �أو الإكلريو�س:
يكف املرء بب�ساطة عن املمار�سة الدينية �أو الكالم عنها ،وتلك
�سريورة.
�أ َّم ��ا العلمانية «يف امل�ق��اب��ل» فهي �صريحة� :إن�ه��ا خ�ي��ار �سيا�سي
يُحدِّد ب�أ�سلوب �سلطوي وقانوين مكان الديني .تن�ش�أ العلمانية
مبر�سوم ت�صدره الدولة التي تنظم املجال العام.
�إ َّن م�س�ألة العلمانية ه��ي ق�ضية الف�صل ب�ين ال��دائ��رة الدينية
وال��دائ��رة ال�سيا�سية على �صعيد املجتمع .بالطبع لي�س على
امل�ؤمن �أن يف�صل بني االثنني� :إن �ضمريه هو الذي ُيلي عليه
مكان كل من النظامني .ولي�س الدين هو الذي يُحدِّد ما يتعلق
بالديني ،بل القانون هو املحدِّد ملا يخ�ص العلمانية ،واملجتمع
فيما يدخل يف نطاق الدنيوة ..وتك ُمن امل�شكلة يف معرفة كيف
يعيد الدين تعريف نف�سه يف مواجهة ه��ذا التغري احلا�صل يف
املجال االجتماعي وال�سيا�سي :كيف يتك َّيف معه ،وكيف يواجهه
�أو كيف يخلق جماله اخلا�ص.
تاريخ العامل امل�سلم وجمتمعه
َ
يفر ُد امل�ؤلف يف كتابه ب�ضعة �سطور مهمة تدفع عن الإ�سالم ك ْيد
الكثري من الكائدين امل�ؤدجلني ،ومي�ضي يف طريق ت�أكيد ما �أكده
من قبل م�ؤرخون وعلماء ،من �أن الإ�سالم عرف الدنيوة بالفعل؛
�سواء من وجهة نظر �سيا�سية �أو اجتماعية؛ ذل��ك �أ َّن العقيدة
الإ�سالمية غنية ومُع َّقدة مبا فيه الكفاية لل�سري بها يف اجتاهات
خمتلفة ،كما �أ َّنها بناء بارع و�سيا�سي جدًّا يف غالب الأحيان ،فتح
�إعداده املتنوع عدداً من ال�سبل ،وتقابلت فيه مدار�س مُتعار�ضة؛
بحيث جند فيه ما ميكنه من التكيف .ثم �إ َّن جميع ال�سلطات يف
الإ�سالم كانت دنيوية؛ مبعنى �أنها مل تكن معينة من الديني،
وفيما عدا عهد النبي مل تقم حكومة �إلهية يُ�شرف عليها رجال
الدين «ثيوقراطية».

