دٌالكتٌك العنف فً عالقة السٌاسة بالدٌن
أكثرنا ٌعرف أن الطبٌعة األولٌــة للسٌاسة تختلف عـن الطبٌعة األولٌة للدٌن .فطبٌعة
السٌاسة األولٌة هً طبٌعة جمعٌة بمعنى أنها ال تتم إال فً جماعة إنسانٌة تحتاج إلى
تنظٌم عالقــة أفرادها ببعضهم وعالقة أصحاب القرار الذٌن ٌؤمرون بمن ٌقع علٌهم
تنفٌذ القــرار أي المؤمورون .فؤي تجمع بشري مهما كان بدائٌــا ً بحاجــة إلـى سٌاسة
تدٌر شإونــه فً عالقــة أفــراده مع بعضهم أو فــً عالقــة الجماعة مع الجماعات
األخـ رى .أما الطبٌعة األولٌة للدٌن فهً طبٌعة فردٌة بمعنى أن الٌقٌن الدٌنً ٌتؤسس
على العالقة المباشرة بٌــن الفــرد وهللا .فمشكلة الدٌــن األساسٌة هـً ظاهرة الموت
وكٌفٌة تعاطً اإلنسان الفــرد معها فً تقبلها أو رفضها فً فهمها أو بقــاءها طلسما ً
غامضا ً غٌــر قابــل للفهم .وإذا ما كان العلم قــد قــال لنا أن ظاهــرة الموت ظاهـرة
طبٌعٌة منطقٌة ألن كل كائــن حً قابل للزٌادة والنقصان نهاٌته الحتمٌة هً الموت.
وكل مــادة مركبة نهاٌتها الحتمٌة أن تتفكك المعادلة التــً تركبت عناصــرها علــى
أساسها .فاإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌتقبــل أن هذا الكائن البشري العاقل الذي ٌمأل الدنٌا
أحالما ً وآماالً وأعماالً وأفكاراً وتمنٌات وتفسٌرات ٌمكن أن ٌضمحل وٌتــالشى هكذا
بطرفة عٌــن وكؤنه لم ٌك شٌئاً .ولذلك كانت مشكلة الدٌن وهاجسه األكبر هو الخلود
وكٌفٌة التعاطً مع مفهوم الخلــود .هل هو خلود النفس الروحانٌة التً هً قبس من
ً
منعتقة مــن قفص الجسد ملذاتها ملــذات روحانٌــة تقتصر علــى المعــرفة
نــور هللا
وإدراك الكلٌات المجــ ردة والحقائق البرهانٌة والتمتع بالمشاهدة اإللهٌة .أو هو خلود
النفس والجسد معا ً وعــادة تركٌب اإلنسان الفـرد فً اآلخرة كما كان تماما ً فً حٌاته
الدنٌا التً عاشها بنفس الشكل ونفس الخصائص الجسمانٌة .وعالقة اإلنسان بالخلود
هــً التً أفرزت قضٌتً العقــاب والثــواب والجنة والنار وهاوٌة الجحٌم وزبانٌتها
وسلسلتها أو حورٌات الجنـة وأنهار لبنها وعسلها وخمرها الذي ال ٌصدع وال ٌنزف
منه وغلمانها المــرد النواعم وقضٌة عذرٌــة الحورٌات العائدة فور إقتضاضها على
بساط الرٌح ال كما ٌعود طائر الفٌنٌق بعد حٌــن من الدهر.
ولكن رغم هذا التبــاٌن فً الطبٌعة األساسٌة بٌن الدٌن المهتم بالحٌاة اآلخرة وقضاٌا
الموت والخلـود ،وطبٌعة السٌاسة األساسٌة المهتمة بتنظٌم عالقة األفراد والجماعات

مع بعضهم على أسس تخدم نمو الحٌاة وإزدهارها وتوظٌف إنتاجها لمصلحة رفاهٌة
المجتمعات أو رفاهٌــة حكامها على األقـل .إال أن الفصل بٌن الدٌن والسٌاسة سٌبقى
دومـا ً مثلما كان دائما ً محض توهم تبدده حقائق التارٌخ العقائدي للدٌانات وخصوصا ً
الدٌانات اإلبراهٌمٌة الثالثــة الٌـهودٌة والمسٌحٌة واإلسالم التً تداخل الدٌن فٌها مع
السٌاسة تداخالً بنٌوٌــا ً مما جعلنا غٌـر قادرٌن فً كثٌر من األحٌان بٌن تمٌٌز ما هو
سٌاسً وما هــو دٌنً .ففً العهد القدٌم فً سفر الخروج صدرت األوامر عن الرب
الى ٌوشع بن نــون بدخــول أرض فلسطٌن وإبــادة ممالكها سكانـا ً وحٌوانات وشجر
وزروع حتــ ى ال ٌبقى فٌها إال الغربان تنعق بالخراب لٌرثها أبناء شعب هللا المختار
فهل هناك عالقــة بٌن الدٌن القائم على تبٌٌن صفات هللا وماهوٌتـه وعالقة البشر بـه
من عقــاب وثــواب وخلود فً جنة أو فً نــار ،وبٌن فعـل دنٌوي سٌاسً إقتصادي
بإبادة مجتمعات بكاملها وإغتصاب جمٌع ممتلكاتها وأراضٌها بحجة وعـد أعطً من
هللا لنبٌها وإعتبــار ذلك عقٌــدة دٌنٌة!
وفــً اإلسالم لو إكتفى الدٌن الحنٌف بآٌاته المكٌة التً تحكً عن النبوات والصفات
اإللهٌة والعقــاب والثــواب ولم ٌردفها باآلٌات المدنٌة التــً تحاكــً تؤسٌس السلطة
السٌاسٌة فــً ٌثــرب والتشرٌع لبنــاء الدولـة دنٌوٌا ً من حٌث عالقة األفراد ببعضهم
وعالقتهم بالسلطــة والجماعـات المتدٌنــة بؤدٌــان مختلفة .هــل كان هنــاك إمكانٌــة
إلزدهار اإلسالم وإنتشاره؟ وهل نتجاهـل تلك الواقعة التً حصلت فً بداٌة اإلسالم
أٌــام أبً بكــر ٌوم تــم غزو بنً حنٌف فً الطائف وقتل رجالهم وسبً نسائهم وهم
قــوم كانــوا ٌقولــون ال إله إال هللا وٌصلــون الصــلوات الخمسة وٌصومــون شهــر
رمضان .ولكن ذلك لم ٌشفع لهم بحجــة أنهم إمتنعوا عـن تؤدٌة فرٌضة الزكاة فطبق
علٌهم قــوله تعالـــى ":فوٌــ ٌل للمشركٌن الذٌــن ال ٌإدون الزكاة فقد أخرجهم هللا من
اإلسالم وجعلهم مشركٌن".
أما فـً المسٌحٌة فهل نتجاهل الخالفات الكبٌرة التً قامت فً القرن الرابع المٌالدي
بٌن أتبــاع أرٌوس وبٌن بطرٌــرك اإلسكندرٌة كٌرلس والتً على أساسها قام مجمع
نٌقٌة وخــرج منــه كٌرلس منتصراً بدعــم مــن اإلمبراطور قسطنطٌن لغاٌة محض
سٌاسٌة إقتصادٌة هــً ضمان والء اإلقلٌم المصري وضمــان إستمرار تدفــق القمح

والخمــر المصري إلــى روما والقسطنطٌنٌة ..ثم ما حصل فــً مجمع أفسوس بٌــن
كٌرلس بطرٌــرك اإلسكندرٌة ونسطور بطرٌــرك القسطنطٌنٌة األمــر الــذي إنتهى
بطــرد اإلثنٌن معا ً ثم إعــادة اإلعتبار الى كٌرلس بمرسوم إمبراطـوري دون العودة
إلى أعضاء المجمع أو جعلهم هم المرجعٌة لهذا األمر.
كل هذا ٌدلنـا أن الواقع السٌاسً هو دائما ً الذي ٌوجه الدٌن وٌسخره لخدمة أغراضه
الدنٌــوٌة .مع أن ذلك ال ٌنفً وجــود الشهــداء والقدٌسٌن الذٌــن ٌبــذلون أرواحــهم
وعقولهم ونشاطهم ومستقبلهم لمجد العقٌدة صرفا ً دون النظر إلى أي مكسب نفعً أو
سلطوي.
والفــرق أٌضا ً بٌــن طبٌعة السٌاسة األساسٌة وطبٌعة الدٌـن أن السلطة السٌاسٌة وما
ٌنتج عنها مــن مفاهٌم إجتماعٌة وإقتصادٌة وثقافٌة تنمــو بشكل تدرٌجً عبر الزمن
وتترسخ جذورها فً تربة الجماعة حتى تكـوّ ن ما ٌمكن تسمٌته بالعقل الجمعً الذي
ٌعطً للجماعة خصائصها الحضارٌة وٌمٌـزها عن غٌرها من الجماعات كما وجدنا
فــً العصر القــدٌم التمٌٌز بٌــن الحضارة الٌونــانٌة الغربٌــة والحضــارة الفـارسٌة
الشرقٌــة .ولكن طبٌعة الدٌــن أنه ٌؤتً بشكل طفرة فجائٌة فهو فً حقٌقة األمر حالة
ثورٌة تعتنقها أقلٌة تعتبر نفسها محرومـة ومضطهدة وهً حاقدة على مفاهٌم السلطة
السٌاسٌة القائمة وثقافتها وهــً ترٌــد التغٌـٌر بؤي وسٌلة ســواء بالكلمــة أو بالسٌف
معتبرة ذلك إنعتاقــا ً وتحــرراً وإعــادة التوازن الى موضوع العدالـة والمساواة تحت
عبــاءة أفكار متصلة بطبٌعة هللا وصفاته وماهوٌتــه وعالقة اإلنسان به عبر سلم قٌم
معٌن وتحت عبــاءة تسلٌط األضواء من جدٌد على مسؤلة الخلود ومحاولة إٌجاد حل
لمعضلة الموت أو إزالة الغبــن عــن المــرأة وما الى ذلك .ولكن هـذه الطفرة الدٌنٌة
الثــورٌة التً تحمل أفكــار التغٌٌر باتجــاه العدالــة والحقٌقــة والمساواة وهـً أفكار
معاكسة تماما ً لما هـو قائم ومناهضة باللسان والٌد وكل الوسائل المتاحة لما هو قائم.
أمامها طرٌقان ال ثالث لهما إما اإلنهٌــار واإلنهــزام والتالشً تحت ضربات العنف
السلطوي السٌاسً ،وفــً هذا المجــال حدث وال حـرج ألن السلطة السٌاسٌة القائمة
والمهٌمنة على كل المرافـق اإلقتصادٌة ستمارس أقصى درجات العنف واإلضطهاد
واإلرهاب لقمع هذه الطفــرة الدٌنٌـة المستجدة والمتدرعة بعالقة اإلنسان باهلل وإٌجاد

الحلــول لمشاكل الموت والخلــود والعقاب والثواب وكؤنه ال عالقة لها بآلٌات تسٌٌر
مجرى الحٌــاة اإلقتصادٌة والسٌاسٌة .ولكــن السلطة السٌاسٌة تفطــن أن وراء هــذا
الضجٌج الماورائً تكمن إرادة الوصــول إلــى السلطة واستبــدال منهج بمنهج آخـر
ومنتفعٌن بمنتفعٌن آخــرٌن ومهٌمنٌن بمهٌمنٌن آخــرٌن .وأما الطرٌــق الثانٌــة فهً
اإلنتصار علــى عنف السلطة السٌاسٌة بعنف أشــد قسوة وأكثـر دها ًء وأرقى تنظٌما ً
وآلٌات عمل .والوصول الى السلطة عندها ٌتداخل الدٌنً مع السٌاسً فٌتسٌس الدٌن
وٌتمظهر تسٌسه بوضع الٌــد على ثــروة المجتمع .ولكن الدٌــن المتسٌس وبعد حسم
إنتصاراته ٌبدأ بالمٌــل الــى المهادنة واإلعتــدال والعــودة الى إستمالة مراكز القوى
القدٌمة فً السلطة القدٌمة كما حصل ٌـوم فتح مكة عندما نادى المنادي من دخل دار
أبً سفٌان فهو آمــن .بعدها أعطٌت السلطة للمهاجرٌن الذٌن كان أكثرهم فً البداٌة
أعــداء .وحرم منها األنصار وهم أداة التغٌٌر وشهداء المجابهة الذٌن تم النصر على
أٌدٌهم .ولكن أسلـوب المهــادنة واإلحتــواء الذي ٌتبعه زعمــاء الدٌــن الجدٌــد عنــد
وصولهم الــى السلطة وتملكهم منها بغٌــة مركزة كل قـوى المجتمع من أجل التوسع
وغزو الممالك األخــرى واإلستٌالء علــى أرض وثروات اآلخرٌــن ونشــر النفــوذ
السٌاسً اإلقتصادي المتجلبب بالدٌن فً شعوب أخرى وبالد أخرى.
هذا ما رأٌناه ٌحصل فــً العصر األمــوي عندما وصل نفــوذ اإلسالم الـى األندلس
واألطلسً غربـا ً وأواسط الهند شرقاً .ولكن الظاهرة الثانٌة التً تفرزها هذه السٌاسة
هــً إنبثــاق مجموعات دٌنٌة متطرفة مستندة الــى نصوص دٌنٌـة وتفسٌرات فقهٌة
وأحادٌث مسنودة إسناداً جٌــداً .وتتمٌـز هــذه المجموعــات الدٌنٌــة المنبثقـة بتكفٌــر
المتربعٌن علــى عــرش السلطة والدعــوة الى التمــرد علٌهم بالحدٌد والنار واعتبار
مجاهدتهم مجــاهدة فــً سبٌل هللا وقتلهم طرٌــق الـى الجنـة ألنهم برأٌها مارقٌن أو
مهرطقٌن .وهنــا ٌتجلى عنف السلطة والعنف المضــاد بؤعــلى وتٌــرة له بـل بؤبشع
تمظهراتــه وهــذا مــا حصل فــً العصر األمــوي أٌضا ً مــع مجموعات الخــوارج
والزبٌرٌٌن والمختار الثقفً وزٌــد بــن علً والتوابٌن وغٌرهم .حتى أن الحجاج بن
ٌوسف الثقفً والــً العراق قتــل وحده أكثر من مئة الف رجـل وهذا الرقم إذا قٌس
الى عدد السكان فً ذلك الوقت قارب ما قتــل فً الحرب العالمٌة الثانٌـة إذا ما قٌس

بعدد سكان الٌــوم .ولكن المنهزمٌن أمام الحجــاج عادوا وتمظهروا بمظاهر جدٌــدة
وأطلوا ثانٌة مع ثــورة العباسٌٌن وقائدهم أبــً مسلم الخرسانً فقتلوا مــن بنً أمٌـة
وأنصارهم ملٌــون قتٌل وهـو بمقاٌٌس عدد سكان ذلك الوقت ٌعتبر أكبر من ضحاٌا
حربٌن عالمٌتٌن ولٌس حربا ً واحدة.
أما فً المسٌحٌة فهل ننسى ما فعـل نٌرون اإلمبراطور الوثنً بالمسٌحٌٌن ثم بعد أن
تنصر اإلمبراطور قسطنطٌن وأصبحت السلطة السٌاسٌة بٌد المسٌحٌٌن ماذا حصل؟
بدأت المذابــح بٌن الفــرق الدٌنٌة مــن أرتودكس وأرٌوسٌون ونسطورٌون وٌعاقبــة
وذهب ضحٌتها مئــات اآلالف وكان آخــرها المذبحــة التً قــام بهــا المقوقس والً
اإلمبراطور هرقــل على مصر وكان ضحٌتها سبعمائــة ألف قتٌــل من أتبـاع كنٌسة
اإلسكندرٌة .كل هذا الذي أوردناه ٌــدل بؤن ظاهر النشاط الدٌنً هو فً بنــاء عالقة
عامودٌة بٌن اإلنسان الفــرد وهللا غاٌتها القصوى أن ٌتجــلى هللا علــى عــرش قـلب
المإمن فتــذوب شخصٌته الفردٌة فً ذات هللا وٌصبح كائنــا ً ٌتصرف بــإرادة هللا ال
بإرادته اإلنسانٌة فإذا ما سعى فهـو ٌسعى بقدم هللا وإذا ما نطق فهو ٌنطق بلسان هللا،
وهذا ما روج له الكثٌــر مــن الزهــاد والعبــاد والمتصوفة .وكـل هذا التنظٌر ٌستند
باألساس الى قول السٌد المسٌح " مملكتً لٌست من هذه الدنٌا" وهذا ما مارسه عباد
القــرن المٌالدي األول والثانــً حتــى ظهــرت الحقٌقــة فــً الصراع على السلطة
وخلفٌات هــذا الصراع اإلقتصادٌة فــً القرن الرابع فكان ما كان من الحروب التً
كان آخرها فــً العالم المسٌحً حــروب الكاثــولٌك والبروتستانت فـً اٌرلنده حتى
أواخــر القرن العشرٌن كً ال نذكــر الحروب ضد المذاهب األرٌوسٌة والنسطورٌة
والٌعقوبٌة ثم الصراع بٌن البروتستانت والكاثولٌك فً العصر الوسٌط وحتى بداٌات
عصر النهضة.
أما فــً اإلسالم فكان الصراع مكشوفــا ً من بداٌاتــه أنه صراع على السلطة فما من
ثورة قامت إلى وكان هدفها الوصول إلـى السلطة السٌاسٌة ووضع الٌد على المرافق
اإلقتصادٌة والذي ٌإكــد ذلك أنه لم تبـرز أي فروقات بٌن منهجٌة الحكم األموي فً
تشرٌعاته اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة وبٌن منهجٌات الحكم العباسً والفاطمــً أو حكـم
البربر فً األندلس رغم أن صراع كل هإالء كانت شعاراته شعارات دٌنٌة صرف.

وكل ذلك ٌكشف العالقــة الجدلٌة بٌن السٌاسة والدٌــن والعنف .بل ٌكشف أن أساس
العالقة وجوهرها هو جوهر جدلً.
فبداٌة العنف تكــون مــن السلطة السٌاسٌة القائمة المتصدٌـة للطفرة الدٌنٌة الطارئة،
واذا ما استطاعت الطفــرة الدٌنٌة أن تنتصر وتمسك بالسلطة السٌاسٌة تعـــود لتنبثق
منها طفرات دٌنٌــة جدٌــدة قــد تنتصر وقــد تنهزم ولكنها دائما ً تواجه بؤقسى أعمال
العنف واإلرهاب حتى ٌغــدو عنف السلطة السٌاسٌة السابقــة غٌــر الدٌنٌــة القائمــة
والمتصدٌة للطفرات الجدٌــدة .وأحــداث التارٌخ أظهرت لنــا ان أقسى أنواع العنف
واإلرهاب هــو ما قام بــه أصحاب األدٌــان المنتصرة على الطفرات الدٌنٌة الالحقة
وكــل ذلك باسم الدفــاع عــن اإلٌمــان المستقٌم وباسم الــورع والتقــوى والتصــدي
للهرطقــة.

كمال ٌوسف سري الدٌن

