
 دٌالكتٌك العنف فً عالقة السٌاسة بالدٌن

ن الطبٌعة األولٌة للدٌن. فطبٌعة ـة للسٌاسة تختلف عــأكثرنا ٌعرف أن الطبٌعة األولٌ

فً جماعة إنسانٌة تحتاج إلى السٌاسة األولٌة هً طبٌعة جمعٌة بمعنى أنها ال تتم إال 

ٌؤمرون بمن ٌقع علٌهم ة أفرادها ببعضهم وعالقة أصحاب القرار الذٌن ــعالق تنظٌم

ى سٌاسة ـة إلــاً بحاجــمورون. فؤي تجمع بشري مهما كان بدائٌــرار أي المؤتنفٌذ الق

ة الجماعة مع الجماعات ــً عالقــراده مع بعضهم أو فــة أفــه فً عالقــتدٌر شإون

ؤسس رى. أما الطبٌعة األولٌة للدٌن فهً طبٌعة فردٌة بمعنى أن الٌقٌن الدٌنً ٌتـاألخ

ً ظاهرة الموت ـن األساسٌة هــرد وهللا. فمشكلة الدٌــن الفــعلى العالقة المباشرة بٌ

اءها طلسماً ــرد معها فً تقبلها أو رفضها فً فهمها أو بقــوكٌفٌة تعاطً اإلنسان الف

رة ـرة الموت ظاهــال لنا أن ظاهــد قــل للفهم. وإذا ما كان العلم قــر قابــغامضاً غٌ

ن حً قابل للزٌادة والنقصان نهاٌته الحتمٌة هً الموت. ــة منطقٌة ألن كل كائطبٌعٌ

ى ــرها علــً تركبت عناصــادة مركبة نهاٌتها الحتمٌة أن تتفكك المعادلة التــوكل م

ل أن هذا الكائن البشري العاقل الذي ٌمأل الدنٌا ــٌتقبأساسها. فاإلنسان ال ٌستطٌع أن 

الشى هكذا ــاالً وأفكاراً وتمنٌات وتفسٌرات ٌمكن أن ٌضمحل وٌتأحالماً وآماالً وأعم

ن وكؤنه لم ٌك شٌئاً. ولذلك كانت مشكلة الدٌن وهاجسه األكبر هو الخلود ــبطرفة عٌ

ود. هل هو خلود النفس الروحانٌة التً هً قبس من ــوكٌفٌة التعاطً مع مفهوم الخل

رفة ــى المعــة تقتصر علــذات روحانٌــملن قفص الجسد ملذاتها ــور هللا منعتقًة مــن

ردة والحقائق البرهانٌة والتمتع بالمشاهدة اإللهٌة. أو هو خلود ــوإدراك الكلٌات المج

رد فً اآلخرة كما كان تماماً فً حٌاته ـادة تركٌب اإلنسان الفــالنفس والجسد معاً وع

وعالقة اإلنسان بالخلود الدنٌا التً عاشها بنفس الشكل ونفس الخصائص الجسمانٌة. 

انٌتها والجنة والنار وهاوٌة الجحٌم وزب وابــاب والثــً التً أفرزت قضٌتً العقــه

ة وأنهار لبنها وعسلها وخمرها الذي ال ٌصدع وال ٌنزف ـوسلسلتها أو حورٌات الجن

ة الحورٌات العائدة فور إقتضاضها على ــرد النواعم وقضٌة عذرٌــمنه وغلمانها الم

ن من الدهر.ــاط الرٌح ال كما ٌعود طائر الفٌنٌق بعد حٌبس  

اٌن فً الطبٌعة األساسٌة بٌن الدٌن المهتم بالحٌاة اآلخرة وقضاٌا ــولكن رغم هذا التب

ود، وطبٌعة السٌاسة األساسٌة المهتمة بتنظٌم عالقة األفراد والجماعات ـالموت والخل



ا وتوظٌف إنتاجها لمصلحة رفاهٌة مع بعضهم على أسس تخدم نمو الحٌاة وإزدهاره

ل. إال أن الفصل بٌن الدٌن والسٌاسة سٌبقى ـة حكامها على األقــالمجتمعات أو رفاهٌ

اً مثلما كان دائماً محض توهم تبدده حقائق التارٌخ العقائدي للدٌانات وخصوصاً ـدوم

اخل الدٌن فٌها مع هودٌة والمسٌحٌة واإلسالم التً تدــة الٌـالدٌانات اإلبراهٌمٌة الثالث

ر قادرٌن فً كثٌر من األحٌان بٌن تمٌٌز ما هو ـاً مما جعلنا غٌــالسٌاسة تداخالً بنٌوٌ

و دٌنً. ففً العهد القدٌم فً سفر الخروج صدرت األوامر عن الرب ــسٌاسً وما ه

اً وحٌوانات وشجر ـادة ممالكها سكانــول أرض فلسطٌن وإبــون بدخــالى ٌوشع بن ن

ى ال ٌبقى فٌها إال الغربان تنعق بالخراب لٌرثها أبناء شعب هللا المختار ــحتوزروع 

ه ـه وعالقة البشر بـة بٌن الدٌن القائم على تبٌٌن صفات هللا وماهوٌتــفهل هناك عالق

ل دنٌوي سٌاسً إقتصادي ـفع ار، وبٌنــواب وخلود فً جنة أو فً نــاب وثــمن عق

د أعطً من ـوإغتصاب جمٌع ممتلكاتها وأراضٌها بحجة وعبإبادة مجتمعات بكاملها 

دة دٌنٌة!ــار ذلك عقٌــهللا لنبٌها وإعتب  

ة التً تحكً عن النبوات والصفات إكتفى الدٌن الحنٌف بآٌاته المكٌ ً اإلسالم لوــوف

ً تؤسٌس السلطة ــً تحاكــواب ولم ٌردفها باآلٌات المدنٌة التــاب والثــاإللهٌة والعق

ة دنٌوٌاً من حٌث عالقة األفراد ببعضهم ـاء الدولــرب والتشرٌع لبنــً ٌثــٌاسٌة فالس

ة ــاك إمكانٌــل كان هنــان مختلفة. هــة بؤدٌــات المتدٌنـة والجماعــوعالقتهم بالسلط

فً بداٌة اإلسالم  ـل تلك الواقعة التً حصلتإلزدهار اإلسالم وإنتشاره؟ وهل نتجاه

م غزو بنً حنٌف فً الطائف وقتل رجالهم وسبً نسائهم وهم ــٌوم ت رــام أبً بكــأٌ

ر ــون شهــلوات الخمسة وٌصومــون الصــون ال إله إال هللا وٌصلــوا ٌقولــوم كانــق

ن تؤدٌة فرٌضة الزكاة فطبق ـة أنهم إمتنعوا عــرمضان. ولكن ذلك لم ٌشفع لهم بحج

للمشركٌن الذٌــن ال ٌإدون الزكاة فقد أخرجهم هللا من وله تعالـــى:" فوٌــٌل ــعلٌهم ق

 اإلسالم وجعلهم مشركٌن."

رن الرابع المٌالدي قً المسٌحٌة فهل نتجاهل الخالفات الكبٌرة التً قامت فً الـأما ف

رك اإلسكندرٌة كٌرلس والتً على أساسها قام مجمع ــاع أرٌوس وبٌن بطرٌــبٌن أتب

نطٌن لغاٌة محض ور قسطن اإلمبراطــم مــمنتصراً بدعه كٌرلس ــرج منــنٌقٌة وخ

ق القمح ــان إستمرار تدفــً ضمان والء اإلقلٌم المصري وضمــسٌاسٌة إقتصادٌة ه



ن ــً مجمع أفسوس بٌــى روما والقسطنطٌنٌة.. ثم ما حصل فــر المصري إلــوالخم

ذي إنتهى ــر الــرك القسطنطٌنٌة األمــرك اإلسكندرٌة ونسطور بطرٌــكٌرلس بطرٌ

وري دون العودة ـادة اإلعتبار الى كٌرلس بمرسوم إمبراطــرد اإلثنٌن معاً ثم إعــبط

 إلى أعضاء المجمع أو جعلهم هم المرجعٌة لهذا األمر.

سٌاسً هو دائماً الذي ٌوجه الدٌن وٌسخره لخدمة أغراضه لا أن الواقع اـكل هذا ٌدلن

هم ــذلون أرواحــن ٌبــداء والقدٌسٌن الذٌــود الشهــن ذلك ال ٌنفً وجــوٌة. مع أالدنٌ

وعقولهم ونشاطهم ومستقبلهم لمجد العقٌدة صرفاً دون النظر إلى أي مكسب نفعً أو 

 سلطوي.

أن السلطة السٌاسٌة وما ن ـن طبٌعة السٌاسة األساسٌة وطبٌعة الدٌــرق أٌضاً بٌــوالف

و بشكل تدرٌجً عبر الزمن ــوثقافٌة تنمن مفاهٌم إجتماعٌة وإقتصادٌة ــٌنتج عنها م

وتترسخ جذورها فً تربة الجماعة حتى تكـّون ما ٌمكن تسمٌته بالعقل الجمعً الذي 

زها عن غٌرها من الجماعات كما وجدنا ـٌعطً للجماعة خصائصها الحضارٌة وٌمٌ

ارسٌة ـالف ارةــة والحضــانٌة الغربٌــن الحضارة الٌونــدٌم التمٌٌز بٌــً العصر القــف

ن أنه ٌؤتً بشكل طفرة فجائٌة فهو فً حقٌقة األمر حالة ــة. ولكن طبٌعة الدٌــالشرقٌ

ة ومضطهدة وهً حاقدة على مفاهٌم السلطة ـثورٌة تعتنقها أقلٌة تعتبر نفسها محروم

ة أو بالسٌف ــواء بالكلمــٌر بؤي وسٌلة سـد التغٌــً ترٌــالسٌاسٌة القائمة وثقافتها وه

ة والمساواة تحت ـادة التوازن الى موضوع العدالــرراً وإعــحــاً وترة ذلك إنعتاقمعتب

ه وعالقة اإلنسان به عبر سلم قٌم ــاءة أفكار متصلة بطبٌعة هللا وصفاته وماهوٌتــعب

اءة تسلٌط األضواء من جدٌد على مسؤلة الخلود ومحاولة إٌجاد حل ــمعٌن وتحت عب

ذه الطفرة الدٌنٌة ـرأة وما الى ذلك. ولكن هــن المــن عــغبلمعضلة الموت أو إزالة ال

ً أفكار ـة والمساواة وهــة والحقٌقــاه العدالــار التغٌٌر باتجــورٌة التً تحمل أفكــالث

و قائم ومناهضة باللسان والٌد وكل الوسائل المتاحة لما هو قائم. ـمعاكسة تماماً لما ه

زام والتالشً تحت ضربات العنف ــار واإلنهــا اإلنهٌأمامها طرٌقان ال ثالث لهما إم

رج ألن السلطة السٌاسٌة القائمة ـال حدث وال حــً هذا المجــالسلطوي السٌاسً، وف

أقصى درجات العنف واإلضطهاد ق اإلقتصادٌة ستمارس ـوالمهٌمنة على كل المراف

رعة بعالقة اإلنسان باهلل وإٌجاد ـة المستجدة والمتدرة الدٌنٌــواإلرهاب لقمع هذه الطف



ود والعقاب والثواب وكؤنه ال عالقة لها بآلٌات تسٌٌر ــول لمشاكل الموت والخلــالحل

ذا ــن أن وراء هــن السلطة السٌاسٌة تفطــاة اإلقتصادٌة والسٌاسٌة. ولكــمجرى الحٌ

ر ـج بمنهج آخدال منهــى السلطة واستبــول إلــالضجٌج الماورائً تكمن إرادة الوص

ة فهً ــق الثانٌــرٌن. وأما الطرٌــرٌن ومهٌمنٌن بمهٌمنٌن آخــومنتفعٌن بمنتفعٌن آخ

ر دهاًء وأرقى تنظٌماً ـد قسوة وأكثــى عنف السلطة السٌاسٌة بعنف أشــاإلنتصار عل

فٌتسٌس الدٌن وآلٌات عمل. والوصول الى السلطة عندها ٌتداخل الدٌنً مع السٌاسً 

ن المتسٌس وبعد حسم ــروة المجتمع. ولكن الدٌــد على ثــسٌسه بوضع الٌوٌتمظهر ت

ودة الى إستمالة مراكز القوى ــدال والعــى المهادنة واإلعتــل الــإنتصاراته ٌبدأ بالمٌ

وم فتح مكة عندما نادى المنادي من دخل دار ـالقدٌمة فً السلطة القدٌمة كما حصل ٌ

فً البداٌة  أعطٌت السلطة للمهاجرٌن الذٌن كان أكثرهمن. بعدها ــأبً سفٌان فهو آم

وشهداء المجابهة الذٌن تم النصر على  داء. وحرم منها األنصار وهم أداة التغٌٌرــأع

د ــد عنــن الجدٌــاء الدٌــواء الذي ٌتبعه زعمــادنة واإلحتــوب المهـأٌدٌهم. ولكن أسل

وى المجتمع من أجل التوسع ـمركزة كل قة ــى السلطة وتملكهم منها بغٌــوصولهم ال

وذ ــر النفــن ونشــى أرض وثروات اآلخرٌــرى واإلستٌالء علــوغزو الممالك األخ

 السٌاسً اإلقتصادي المتجلبب بالدٌن فً شعوب أخرى وبالد أخرى.

ى األندلس ـوذ اإلسالم الــوي عندما وصل نفــً العصر األمــهذا ما رأٌناه ٌحصل ف

اً وأواسط الهند شرقاً. ولكن الظاهرة الثانٌة التً تفرزها هذه السٌاسة ـغرب واألطلسً

ة وتفسٌرات فقهٌة ـى نصوص دٌنٌــاق مجموعات دٌنٌة متطرفة مستندة الــً إنبثــه

ر ــة بتكفٌـة المنبثقــات الدٌنٌــذه المجموعــز هـداً. وتتمٌــوأحادٌث مسنودة إسناداً جٌ

رد علٌهم بالحدٌد والنار واعتبار ــوة الى التمــالسلطة والدع رشــى عــالمتربعٌن عل

ة ألنهم برأٌها مارقٌن أو ـى الجنـق الــطرًٌ سبٌل هللا وقتلهم ــاهدة فــمجاهدتهم مج

ـل بؤبشع رة له بــلى وتٌــاد بؤعــا ٌتجلى عنف السلطة والعنف المضــمهرطقٌن. وهن

وارج ــع مجموعات الخــوي أٌضاً مــالعصر األمً ــا حصل فــذا مــه وهــمظهراتت

ن علً والتوابٌن وغٌرهم. حتى أن الحجاج بن ــد بــوالزبٌرٌٌن والمختار الثقفً وزٌ

ل وهذا الرقم إذا قٌس ـل وحده أكثر من مئة الف رجــً العراق قتــٌوسف الثقفً وال

ة إذا ما قٌس ـٌة الثانٌل فً الحرب العالمــالى عدد السكان فً ذلك الوقت قارب ما قت



دة ــاج عادوا وتمظهروا بمظاهر جدٌــوم. ولكن المنهزمٌن أمام الحجــبعدد سكان الٌ

ة ـن بنً أمٌــً مسلم الخرسانً فقتلوا مــورة العباسٌٌن وقائدهم أبــوأطلوا ثانٌة مع ث

ا و بمقاٌٌس عدد سكان ذلك الوقت ٌعتبر أكبر من ضحاٌـون قتٌل وهــوأنصارهم ملٌ

حرباً واحدة. سحربٌن عالمٌتٌن ولٌ  

ل نٌرون اإلمبراطور الوثنً بالمسٌحٌٌن ثم بعد أن ـأما فً المسٌحٌة فهل ننسى ما فع

تنصر اإلمبراطور قسطنطٌن وأصبحت السلطة السٌاسٌة بٌد المسٌحٌٌن ماذا حصل؟ 

ة ــقبن أرتودكس وأرٌوسٌون ونسطورٌون وٌعاــرق الدٌنٌة مــح بٌن الفــالمذاب تبدأ

ا المقوقس والً ــام بهــة التً قــرها المذبحــات اآلالف وكان آخــوذهب ضحٌتها مئ

ة اع كنٌسـل من أتبــة ألف قتٌــل على مصر وكان ضحٌتها سبعمائــاإلمبراطور هرق

اء عالقة ــدل بؤن ظاهر النشاط الدٌنً هو فً بنــاه ٌاإلسكندرٌة. كل هذا الذي أوردن

لب ـرش قــى عــلى هللا علــرد وهللا غاٌتها القصوى أن ٌتجــاإلنسان الفعامودٌة بٌن 

إرادة هللا ال ــاً ٌتصرف بــذوب شخصٌته الفردٌة فً ذات هللا وٌصبح كائنــالمإمن فت

وإذا ما نطق فهو ٌنطق بلسان هللا، و ٌسعى بقدم هللا ـبإرادته اإلنسانٌة فإذا ما سعى فه

ل هذا التنظٌر ٌستند ـاد والمتصوفة. وكــاد والعبــن الزهــمر ــوهذا ما روج له الكثٌ

باألساس الى قول السٌد المسٌح " مملكتً لٌست من هذه الدنٌا" وهذا ما مارسه عباد 

ً الصراع على السلطة ــة فــرت الحقٌقــى ظهــً حتــرن المٌالدي األول والثانــالق

الرابع فكان ما كان من الحروب التً  ً القرنــذا الصراع اإلقتصادٌة فــوخلفٌات ه

ً اٌرلنده حتى ـولٌك والبروتستانت فــروب الكاثــحً العالم المسٌحً ــكان آخرها ف

ر الحروب ضد المذاهب األرٌوسٌة والنسطورٌة ــر القرن العشرٌن كً ال نذكــأواخ

بداٌات والٌعقوبٌة ثم الصراع بٌن البروتستانت والكاثولٌك فً العصر الوسٌط وحتى 

 عصر النهضة.

ه أنه صراع على السلطة فما من ــاً من بداٌاتــً اإلسالم فكان الصراع مكشوفــأما ف

ى السلطة السٌاسٌة ووضع الٌد على المرافق ـثورة قامت إلى وكان هدفها الوصول إل

قات بٌن منهجٌة الحكم األموي فً رز أي فروـد ذلك أنه لم تبــاإلقتصادٌة والذي ٌإك

م ـً أو حكــتشرٌعاته اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة وبٌن منهجٌات الحكم العباسً والفاطم

البربر فً األندلس رغم أن صراع كل هإالء كانت شعاراته شعارات دٌنٌة صرف. 



ن والعنف. بل ٌكشف أن أساس ــة الجدلٌة بٌن السٌاسة والدٌــوكل ذلك ٌكشف العالق

 العالقة وجوهرها هو جوهر جدلً.

ة للطفرة الدٌنٌة الطارئة، ـن السلطة السٌاسٌة القائمة المتصدٌــون مــداٌة العنف تكفب

ود لتنبثق ـــرة الدٌنٌة أن تنتصر وتمسك بالسلطة السٌاسٌة تعــواذا ما استطاعت الطف

أعمال د تنهزم ولكنها دائماً تواجه بؤقسى ــد تنتصر وقــدة قــة جدٌــمنها طفرات دٌنٌ

ة ــة القائمــر الدٌنٌــة غٌــدو عنف السلطة السٌاسٌة السابقــب حتى ٌغالعنف واإلرها

ا ان أقسى أنواع العنف ــداث التارٌخ أظهرت لنــدة. وأحــوالمتصدٌة للطفرات الجدٌ

ان المنتصرة على الطفرات الدٌنٌة الالحقة ــه أصحاب األدٌــو ما قام بــواإلرهاب ه

دي ــوى والتصــورع والتقــان المستقٌم وباسم الــإلٌمن اــاع عــل ذلك باسم الدفــوك

ة.ــللهرطق  
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