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فالعاقــة مــا بــن اإلســام والهويــة العلامنيــة 

للغــرب قــد أضحــت عاقــة جدليــة تصادمية 

إىل أبعــد حــد، وهــو مــا يظهر بشــكل واضح 

ورصيــح يف عــدد مــن تجليــات تلــك العاقة، 

املســلمن  الشــباب  بعــض  وجــود  مثــل 

ــلامت  ــات املس ــداء الفتي ــن أو يف ارت امللتح

ــك  ــك أن تل ــزي اإلســامي )الحجــاب(، ذل لل

ديــن فحســب،  عــن  تعــرب  ال  التجليــات 

ــن  ــرب ع ــية، تع ــة الفرنس ــا يف الحال ــل إنه ب

عنــارص عرقيــة وعنرصيــة ترتبــط بالهجــرات 

ــتمع. ــة يف املجـ ــيا الســكانيـ والدميوغــرافـ

يف  السياســية  األحــزاب  أن  روا  ويوضــح 

الظاهــرة  مــع  تتعامــل  والغــرب  أوروبــا 

ــدد  ــاك ع ــة، فهن ــكال مختلف ــامية بأش اإلس

مــن األحــزاب اليمينيــة التــي تــرى اســتحالة 

التوفيــق مــا بــن النزعــة اإلســامية مــن جهة 

والنظــام العلــامين الــذي يصبــغ املجتمعــات 

ــد  ــام يوج ــرى، بين ــة أخ ــن جه ــة م الغربي

ــرى  ــي ت ــارية الت ــزاب اليس ــن األح ــدد م ع

يوصــف  أن  ميكــن  مــا  تحقــق  إمكانيــة 

بأنــــه )إســـــام ليربايل علـــــامين فرنســي(.

وبحســــب رؤيـــــة روا، فـــــإن مــــن أهـــم 

ــة  ــوة الفاصلـ العنـــارص التــــي تعمـــق الهـ

ـــرب،  ـــانية يف الغ ـــام والعلمــــ ـــن اإلســ بــ

هـــي أن املســـلمن املهاجريـــن إىل تلـــك 

القـــارة العجـــوز، ال يقدمـــون إىل بادهـــم 

الجديـــدة بدينهـــم فحســـب، بـــل هـــم 

ـــا  ـــول كل م ـــة ح ـــر كامل ـــة نظ ـــون بوجه يأت

ـــال،  ـــاة؛ فهـــم عـــى ســـبيل املث ـــدور يف الحي ي

ــطينية،  ــة الفلسـ ــة القضيـ ــون يف عدالـ يثقـ

كـــام أنهـــم يتبنـــون معتقـــدات ووجهـــات 

نظـــر العـــامل الثالـــث الـــذي قدمـــوا منـــه.

ـــم  ـــراء إىل حج ـــار الق ـــف أنظ ـــت املؤل ويلف

ــة  ــن الهويـ ــا بـ ــدور مـ ــذي يـ ــرصاع الـ الـ

ــة  ــة العامـ ــن والرؤيـ ــامية للمهاجريـ اإلسـ

للدولـــة الفرنســـية، فتقليـــد بســـيط مثـــل 

ذبـــح الخـــراف يف عيـــد األضحـــى مـــن 

كـــام  كبـــرياً،  يثـــري صخبـــاً  أن  املمكـــن 

إن إعـــان مطعـــم معـــن عـــن تقدميـــه 

ـــن  ـــن املمك ـــلمن، م ـــال للمس ـــات ح لوجب

أن يجعـــل مـــن هـــذا املطعـــم مكانـــا 

مســـتهدفا، ويـــرب املؤلـــف مثـــاال عـــى 

ـــت  ـــي كان ـــري( الت ـــران ب ـــات )ف ـــك مبح ذل

وازدادت  للمســـلمن،  وجبـــات  تبيـــع 

ــرب  ــذي أجـ ــد الـ ــا إىل الحـ ــوط عليهـ الضغـ

بعـــد  املحـــل،  إغـــاق  أصحابهـــا عـــى 

ـــب  ـــن جان ـــد م ـــن النق ـــري م ـــم للكث تعرضه

ـــة  ـــرى أن مامرس ـــي ت ـــة الت ـــراف اليميني األط

الهويـــة اإلســـامية والتعبـــري عنهـــا بحريـــة 

يف فرنســـا مـــن شـــأنه أن يـــر الهويـــة 

العامـــة الفرنســـية املتمثلـــة يف العلامنيـــة.
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وعـــى الجانب اآلخـــر يتنـــاول روا بعض 

األمثلـــة مـــن املعســـكر اليســـاري، التي 

تـــرى يف األفعـــال الســـابقة نوعـــا مـــن 

أنـــواع )اإلســـاموفوبيا(، ولذلـــك تراهـــم 

يدافعـــون عن املســـلمن ويعطـــون لهم 

الحق يف مامرســـة شـــعائرهم وطقوســـهم 

بحريـــة، ويرحبون بـــأن ترتـــدي الفتيات 

املســـلامت الحجاب يف املدارس الحكومية، 

وكل ذلـــك مبوجـــب شـــعار أن العلامنية 

الفرنســـــية تســـــتطيع أن تســــــتوعب 

داخلهـــــا الهويــــات واألفكار الجزئية مثل 

باإلســـام. املرتبطة  والشـــعائر  الطقـــوس 

وياحـــظ روا أن النزعـــة املعاديـــة لإلســـام 

يف فرنســـا تشـــهد تقدمـــاً ملحوظـــاً يف الفـــرتة 

ـــارين  ـــن اليس ـــد م ـــك أن العدي ـــرية، ذل األخ

ـــوا  ـــت ليصبح ـــرور الوق ـــع م ـــوا م ـــد انتقل ق

ـــاري  ـــكر اليس ـــن، وأن املعس ـــن متعصب مييني

ــر  ــا يؤثـ ــو مـ ــاً وهـ ــاً متناميـ ــهد ضعفـ يشـ

ــا. ــلمن يف فرنسـ ــال يف املسـ ــة الحـ بطبيعـ

ـــة  ـــا عاق ـــرى له ـــة أخ ـــرض روا إىل نقط ويتع

بالجانـــب اإلســـامي نفســـه، فمســـلمو اليـــوم 

يختلفـــون بشـــكل كبـــري عـــن مســـلمي 

ــة  ــورة النمطيـ ــت الصـ ــإذا كانـ ــس، فـ األمـ

عـــن املســـلمن يف املـــايض، تصورهـــم يف 

صـــورة املهاجريـــن قليـــي الحيلـــة، الذيـــن 

ومســـتعدين  الفرنســـية  يجيـــدون  ال 

للتخـــي عـــن اإلســـام يف مقابـــل هويتهـــم 

ــاذج  ــوم منـ ــلمي اليـ ــإن ملسـ ــدة، فـ الجديـ

ـــة  ـــامذج الداعي ـــك الن ـــن تل ـــن ب ـــة: م مختلف

ـــه  ـــذي يفتخـــر بانتامءات امللتحـــي الســـلفي ال

الشـــاب  ومنهـــا  والدينيـــة،  العقديـــة 

ـــر  ـــتطيع أن مي ـــذي يس ـــح ال ـــيم الفصي الوس

ـــي،  ـــع الفرن ـــدة يف املجتم ـــق جدي إىل مناط

ـــداً  ـــع مزي ـــوي ليقن ـــه الدع وأن يطـــور خطاب

مـــن النـــاس لانضـــامم إليـــه وتأييـــده.

لماذا فرنسا تحديدًا؟

قــد يثــار ســؤال حــول العلامنيــة الفرنســية، 

ملــاذا هــي تحديــداً التــي تشــهد عالقــة 

جدليــة ومرتبكــة مــع اإلســالم دون غريهــا؟

ـــرى  ـــو ي ـــك الســـؤال، فه ـــب روا عـــى ذل يجي

أن العلامنيـــة الفرنســـية مختلفـــة عـــن 

غريهـــا مـــن األشـــكال العلامنيـــة األخـــرى 

قولـــه  فبحســـب  الغربيـــة،  الـــدول  يف 

ــية، هـــي خصوصيـــة  )العلامنيـــة الفرنسـ

فرنســـية جـــداً، غـــري مفهومـــة ال يف بريطانيـــا 

العظمـــى حيـــث ميكـــن ملوظفـــات الجـــامرك 

والرشطيـــات أن يرتديـــن الحجـــاب، وال يف 

ـــس  ـــث ال ميكـــن لرئي ـــات املتحـــدة حي الوالي

أن يُنتخـــب مـــن دون أن يتكلـــم عـــن اللـــه(.
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هــي  مثــاً  بريطانيــا  أن  يــرى  فاملؤلــف 

دولــة )دنيوية()1(وذلــك ألنــه مــع كونهــا 

فإنــه  والدولــة،  الديــن  بــن  مــا  تفصــل 

بــه. معــرتف  ديــن  هنــاك  يــزال  مــا 

األمريكيــة فهــي  املتحــدة  الواليــات  أمــا 

ــن  ــن، ألن الدي ــكل مع ــة بش ــة علامني دول

فيـهــا يقـــع داخـــل دائــــرة السـياســـة.

أمــا العلامنيــة الفرنســية فهــي تختلــف 

يــرى  فــروا  الســابقن،  النموذجــن  عــن 

أن موضوعهــا )يتعــدى الفصــل مــا بــن 

ــة، ويتطلــب مفهومــاً للقيــم  الديــن والدول

يرتكــز  والجمهوريــة،  واألمــة  واملجتمــع 

التقــدم،  وفكــرة  األنــوار  فلســفة  عــى 

وأخــرياً الرتســيخ ألخــالق ليســت متجــذرة يف 

الدينــي وإمنــا ترتســخ باعتبارهــا عقالنيــة(.

العلامنيــة  أن  يــرى  روا  فــإن  ولذلــك 

ــة  ــروف تاريخي ــأت يف ظ ــد نش ــية ق الفرنس

ــك  ــتمرة لف ــة املس ــي املحاول ــددة، وه مح

املجتمــع  بــن  مــا  والســيطرة  االرتبــاط 

ــي  ــت ه ــي كان ــة الت ــة الكاثوليكي والكنيس

مصــدر الســلطة الدينيــة املســيحية يف الباد.

ــص  ــم خصائ ــن أه ــدة م ــرى روا أن واح وي

اســتخدم أوليفييــه روا مصطلــح الدنيويــة للتعبــري عــن ذلــك   )1(

النظــام االجتامعــي الســيايس، الــذي – وان كان يقــوم عــى 

ــال حــريك  ــت نفســه مبج ــه يســمح يف الوق ــة-إال أن العلامني

واســع للديــن يف كل مــا يخــص شــؤون املجتمــع )املراجــع(.

املجــال  لتحريــر  أنهــا تعمــل  العلامنيــة، 

الســيايس مــن ســيطرة الديــن ومــن مراقبــة 

ــي، وأن العلامنيــة ال تطمــح  العامــل الدين

ــدة  ــة جدي ــة خلقي إىل وضــع أســس منظوم

بديلــة عــن املنظومــة األخاقيــة التــي كانــت 

ــك  ــن، وهــو يف ذل ــز عــى الدي قامئــة وترتك

يوضــح الفــرق عــن بعــض النــامذج األخــرى، 

مثــل النمــوذج األتاتــوريك يف تركيــا مــا بعــد 

الخافــة العثامنيــة، حيــث جعــل مصطفــى 

كــامل أتاتــورك من الدولــة رقيباً عــى الدين.

ويـرى روا أن واحـدة من أهم خصائص 

العلامنيــة، أنهــا تعمــل لتحريــر املجــال 

الســيايس مــن ســيطرة الديــن ومــن 

مراقبــة العامــل الدينــي، وأن العلامنيــة 

ال تطمــح إىل وضــع أســس منظومــة 

خلقيــة جديــدة بديلــة عــن املنظومــة 

ــز  ــة وترتك ــت قامئ ــي كان ــة الت األخالقي

عــى الديــن.

ويـــرى املؤلـــف أن ذلـــك النـــوع مـــن 

العلامنيـــة، التي يســـميها بـــــ )العلامنية 

املناضلـــة( كانت قد اســـتطاعت يف مرحلة 

ما قبـــل الثامنينيات من القـــرن العرشين، 

أن تصـــل إىل تســـوية مرضية مـــع األديان 

املوجـــودة يف الدولـــة، ولكن مـــع ظهور 
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أمناط جديـــدة من التديـــن، ومنها األمناط 

اإلســـامية الســـلفية، فإنه قد وقع الصدام 

مـــرة أخـــرى بـــن العلامنيـــة والديـــن.

ورغــم أن املؤلــف يــرد أنواعــاً وأشــكاالً 

مختلفـــــة لعـــــدد مــن األديــــان مثــل 

ــد أن  ــه يؤك ــيحية، فإن ــة واملســــ اليهوديـــ

التديــن اإلســامي هــو أخطــر تلــك األنــواع 

مــع العلامنيــة، وذلــك  وأشــدها صدامــاً 

ــرشي  ــداد الب ــة والتع ــل الدميوغرافي للعوام

الكبــري الــذي ميتلكــه املســلمون، وأيضــاً 

للطابــع الدعــوي التبشــريي الــذي يوجــد 

للصــدام  دفعــاً  بــه  ويدفــع  اإلســام  يف 

ــه. ــف عن ــذي يختل ــري ال ــر الفك ــع اآلخ م

ولذلــــــك يــــــرى املؤلـــــف أن )الدفاع 

عـــن العلامنيـــــة اليـــــوم هـــو أكرث من 

أي يـــــوم مـــى دفـــــاع عـــن الهوية(.

ــه يف  ــراء، إىل أن ــار القــ ــت روا أنظـ ويلفـــ

الكثــــري مــن األحيــــان يتــــم التعامــل مــع 

ــث  املشــكلة اإلســامية بشــكل خاطــئ، حي

يحــدث الخطــأ يف التفريــق مــا بــن املــرض 

والعــرَض؛ فهــو يــرى أن مشــكلة ارتــداء 

الفتيــات للحجــاب يف املــدارس هــي مشــكلة 

ارتــداء  منــع  وأن  األســاس،  اجتامعيــة يف 

القضــاء  يســتهدف  قــرار  هــو  الحجــاب 

عــى العــرض دون توجيــه الجهــود للقضــاء 

ــى  ــف ع ــد املؤل ــه، ويؤك ــرض ذات ــى امل ع

ــة  ــا كل دول ــل به ــي تتعام ــة الت أن الطريق

ــن  ــرياً م ــف كث ــام تختل ــع اإلس ــة م أوروبي

دولــة ألخــرى، والســبب يف ذلــك ال يكمــن يف 

وجــود صيــغ كثــرية ومتعــددة مــن اإلســام 

فحســب، بــل أيضــاً يف وجــود اختافــات 

كبــرية يف النظــام العلــامين الــذي يوجــد 

ويســود يف كل دولــة مــن تلــك الــدول.

التــي  لألجــواء  ذلــك  بعــد  روا  يتعــرض 

ــد  ــرب، فيؤك ــة يف الغ ــا العلامني ــأت فيه نش

عــى كــون )املجــال الســيايس يف الغــرب قــد 

ولــد مــن رحــم دينــي مســيحي(، فقــد كان 

املنظــرون األوائــل للفكــر العلــامين يف أوروبا 

مــن معتنقــي الديانــة املســيحية التــي تدعو 

ــوا  ــة إىل أن يعط ــا األصيل ــا يف أدبياته أتباعه

لقيــر مــا لقيــر، وأن يعطــوا للــه مــا لله.

الديانــة   ولذلــك يخلــص املؤلــف إىل أن 

الســبل  هيــأت  التــي  هــي  املســيحية 

وظهورهــا،  العلامنيــة  بنشــوء  وســمحت 

رغــم أن العــدو األول للعلامنيــة كان هــو 

املســيحية. الكاثوليكيــة  الكنيســة 

اإلسالم والعلمانية: جدلية التعايش:

بعـــد ذلـــك يتنـــاول املؤلـــف العالقـــة 

مـــا بـــن الديـــن اإلســـالمي والعلامنية، 
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اإلســـالم  يتفق  ويطرح ســـؤاال مهام: هل 

مـــع النظـــام العلـــامين؟ وهـــل ميكن أن 

البعض؟ بعضهـــام  النســـقان مع  يتعايش 

قــد  التــي  األســباب  بتعــداد  روا  يبــدأ 

تقــدح يف تلــك الرابطــة، فيذكــر منهــا مبــدأ 

الحاكميــة املطلقــة للــه وعــدم االعــرتاف 

بالدميوقراطيــة والبعــد عــن التصديــق عــى 

مبــادئ حقــوق اإلنســان املعروفــة لــدى 

املجتمعــات الحديثة وال ســيام تلــك الحقوق 

ــي  ــة التامه ــض حال ــرأة، ورف ــة بامل املتعلق

مــع الكيانــات السياســية التــي تعتمــد عــى 

مبــدأ املواطنــة وامليــل إىل التاحــم مــع 

ــة. ــدة الديني ــن الوح ــة م ــدات املنبثق الوح

ويبــن روا أن الكثــري من الرموز اإلســامية يف 

العــامل املعــارص قد عملــت عــى رأب الصدع 

بــن النمــوذج املثــايل اإلســامي والواقــع 

العلــامين الغــريب، عــن طريــق مواءمــات 

ومبوجــب  عمليــة،  وتكيفــات  ومقاربــات 

تلــك املواءمــــات أصبـــــح مــــن املمكــــن 

للمســلم الــذي يعيــش يف أوروبــا أن يحتفــظ 

اإلســامي  الديــن  عــن  املثاليــة  بصورتــه 

القويــم مــن جهــة وأن يواكــب التطــور 

الــذي يجــري مــن حولــه مــن جهــة أخــرى.

ــك  ــى تل ــة ع ــن األمثل ــدًدا م ــرب روا ع ي

املقاربــات، فيذكــر منهــا دعــوة الداعيــة 

اإلســامي الفرنــي )طــارق رمضــان( لوقــف 

العمــل بنظــام الحــدود اإلســامية، التــي 

ــك إباحــة  ــات جســدية، وكذل تقتــي عقوب

لنفــوذ  الخاضعــة  اإلســامية  املنظــامت 

ــرض رشاء  ــرتاض بغ ــلمن لاق ــوان املس اإلخ

وحــدة ســكنية عــى ســبيل املثــال، بدعــوى 

أن ذلــك إمنــا يتــم من بــاب )فقــه األقليات(.

أمـا االتجـاه اإلسـامي الثـاين الـذي يتعـرض 

لـه روا، فهـو ذلـك االتجـاه الـذي يعمل عى 

النصـوص  وقيـود  إرص  مـن  اإلسـام  تحريـر 

التاريخيـة التـي لطاملـا تـم اعتبارهـا حاكمـة 

لـه ومهيمنـة عليـه، فبتلـك الطريقـة سـوف 

يسـتطيع اإلسـام أن يجـد إجابـات مناسـبة 

ألسـئلة الحداثـة والعلامنية، حيـث لن يكون 

الدين اإلسـامي عندهـا خاضعا للنص القرآين 

ولـن يتـم النظر لرسـول اإلسـام إال يف اإلطار 

التاريخـي واملعـريف فحسـب، فلـن يزيـد عن 

ولـن  فحسـب،  وزمنـه  لعـرصه  ابنـاً  كونـه 

تصبـح تجربته يف الحكـم والتعامل واألخاق 

منوذجــــا للمســـلمن يف العــرص الحــارض.

ــون  ــد يك ــابقن ق ــن الس ــن النموذج أي م

ــق؟ ــرب للتحق أق

ــؤال  ــك الس ــى ذل ــة ع ــرى روا أن اإلجاب يـ

ــن  ــا ب ــرصاع م ــط مبصــري ال ــتقبي ترتب املسـ
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الحــركات اإلســامية األصوليــة مــن جهــة 

الليرباليــة مــن جهــة أخــرى،  والحــركات 

املزيــد  حشــد  عــى  منهــام  كل  وقــدرة 

لهــا. املؤيــد  والجمهــور  األتبــاع  مــن 

ــو  ــام ه ــس م ــى العك ــه وع ــد روا، أن ويؤك

الدولــة  فــإن  عليــه،  ومتعــارف  شــائع 

دولــة  تكــن  مل  تاريخهــا  عــرب  اإلســامية 

دينيــة ثيوقراطيــة باملعنــى الغــريب، فالديــن 

نســبياً  صغــري  دور  لــه  كان  اإلســامي 

بينــام  والســلطان،  الحكــم  منظومــة  يف 

ــل  ــارص إناســية أخــرى مث ــاك عن ــت هن كان

العصبيــات والقرابــة والتحالفــات تشــكل 

أدواًرا أخــرى يف معظــم األحيــان، وأنه قد تم 

ــم بالشــكل  ــة الحك ــغ منظوم ــاء بصب االكتف

الدينــي الرشعــي الــذي صبغــه بــه الفقهــاء.

وياحظ روا، أنـــه يف الكثري من املجتمعات 

اإلســـامية التـــي تنتـــرش فيهـــا الحركات 

األصـولـــــــية، أن الــــــــدور األكـــــرب يف 

للعـــرف وليس  يكون  املجتمعات  تــلــــك 

للديـــن والرشيعـــة كـــام هـــو متوقـــع.

مــن ذلــك أن الصعيــد يف مــرص -والــذي 

هــو مهــد للجامعــات الســلفية األصوليــة 

املتشــددة- يشــهد الكثــري مــن حــاالت الثــأر 

ــي يراهــا املؤلــف متعارضــة مــع أصــول  الت

ــإن  ــك ف ــادئ الرشيعــة اإلســامية، وكذل ومب

مل  األفغــاين  املجتمــع  طالبــان يف  ســيطرة 

تفلــح أبــدا يف تقليــل النزعــات العصبيــة 

ــتون. ــل البش ــن قبائ ــرشة ب ــادة املنت الح

كـــام أنـــه مـــن املتعـــارف عليه وســـط 

يقوم  أن  القبليـــة  اإلســـامية  الجامعـــات 

أخيـــه  زوجـــة  مـــن  بالـــزواج  الرجـــل 

املتـــوىف، ورغـــم أن تلـــك العـــادة هي يف 

وليس  يهوديـــة رصفـــة  عـــادة  األســـاس 

لهـــا أصـــول إســـامية، إال أن العـــرف قد 

أعطـــى لهـــا قـــوة ال ميكـــن تجاهلهـــا.

الخيال السياسي لإلسالميين: أدلجة 
الدين:

يف  مســألة  إىل  روا  يتعــرض  ذلــك  بعــد 

ــامي  ــل اإلس ــي املتخي ــة، وه ــة األهمي غاي

لشــكل الدولــة يف العــامل املعــارص، فيتطــرق 

لوجهــة نظــر عــدد مــن املفكريــن الغربيــن 

الســيايس  الفكــر  بدراســة  املختصــن 

اإلســامي، مــن أمثــال صمويــل هنتنجتــون، 

والذيــن يعتقــدون أن العقيــدة اإلســامية 

ترتبــط بشــكل مبــارش بشــكل الدولــة، فيفنذ 

روا ذلــك الــرأي وينتقــده، ويؤكــد عــى 

أن هنــاك فجــوة كبــرية ومســافة واســعة 

تفصــل مــا بــن العقيــدة اإلســامية مــن 

جهــة وشــكل الدولــة مــن جهــة أخــرى، وأن 

ــل  ــن يتمث ــن الطرف ــا ب ــيط م ــط الوس الراب
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يف )األيديولوجيــا(، التــي ســتخلق قواعــد 

قانونيــة وأخاقيــة وسياســية تســتطيع أن 

ــع. ــال والواق ــن املث ــا ب ــم م توائ

ــد  ــبيل الوحي ــي الس ــن إذن ه ــة الدي أدلج

الــذي يــراه املؤلــف حــا ألزمــة الدولــة 

ــاد  ــد أن ب ــو يؤك ــامي، فه ــل اإلس يف املتخي

ــايل  ــرص الكولوني ــاء الع ــذ انته ــام ومن اإلس

ــربة  ــها مج ــدت نفس ــد وج ــتعامري، ق االس

ــة املســتوردة  ــع يف شــكل الدول عــى التقوق

ــاج  ــادة إنت ــم إع ــة، فت ــة الغربي ــن الثقاف م

العربيــة بصــورة  البــاد  الدولــة يف  تلــك 

ديكتاتوريــة ســلطوية بحتــة تكــرس لحكــم 

عــن  وتبتعــد  الواحــد  الحــزب  أو  الفــرد 

ــة املامرســة السياســية. ــة وحري الدميوقراطي

يــرب روا عــدداً مــن األمثلــة لتلــك الدولــة، 

ــب  ــرص عق ــي يف م ــد ع ــة محم ــا دول منه

الفرنســية، ومنهــا دولــة  رحيــل الحملــة 

الشــاه البهلــوي يف إيــران ومنهــا كذلــك دولة 

ــت نرباســاً ومنوذجــاً  ــي كان ــارص الت ــد الن عب

للعديــد من الــدول العربية يف الخمســينيات 

والســـتينيات مــن القـــــرن العــشـــرين.

ــه يف رضورة  ــة نظريت ــى صح ــد روا ع ويؤك

أدلجــة الديــن اإلســامي، بالدولــة الخمينيــة 

ــران  ــامية يف إي ــورة اإلس ــت الث ــي أعقب الت

ــة  ــك الدول ــرب أن تل ــو يعت ــام 1979م، فه ع

ــي  ــة الت ــامية املؤدلج ــة اإلس ــوذج للدول من

أخضعــت مــا هــو دينــي إىل مــا هو ســيايس، 

حتــى لــو ظهــر غــري ذلــك.

اإلسالم والعلمانية: هل من أمل في 
التالقي؟

ويرجــح روا أن العــامل اإلســامي قــد يشــهد 

حــاالت  مــن  حالــة  حــدوث  مســتقباً 

)الدنيــوة( عــى النمــط األنجلوسكســوين 

ــث  ــي، بحي ــامين الفرن ــط العل ــى النم ال ع

يســتطيع الديــن أن يســتثمر فرصــة العمــل 

ــة. ــيطرة الدول ــه س ــاءل في ــع تتض يف مجتم

ويـربر روا اسـتنتاجه وتوقعـه، بكـون صعـود 

اإلسـام الحـايل يندرج يف واقعة أوسـع نطاقاً، 

فقـد عرف الغـرب منذ عرشين عامـا تقريباً، 

مـا يسـميه املؤلـف )عـودة الدينـي(، وهـي 

ترتبـط  تعريفيـة  حالـة  تعريفـه  بحسـب 

بالهويـة، مبوجبهـا )يرفـض املؤمـن االحتفاظ 

بإميانـه الخـاص بل يبتغي أن يُعرف به كبعد 

كامـل لكينونتـه العامـة، معتـراً أن الديـن 

يجب أن يحكم مجمل ترفاته الشـخصية(.

وياحـــظ روا أن تلــك النزعــة ال تســتلزم 

الدينيــة  املامرســات  زيــادة يف  بالــرورة 

نزعــة  األصـــل  يف  فهـــي  والطقوســـية، 

ــخص وربطــه  ــريف الشـ ــادة تعـ ــد إعـ تريـ



| 276277 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

بالنـطـــــاق الخارجـــــي لــه عـــــى أســس 

منــبثــقــــة من الديـــــن الذي يـؤمـــن به.

 ويف آخـر مباحـث الكتـاب، وتحـت عنـوان 

)الدنيـوة بالفعل(، يبحـث روا حدود العاقة 

مـا بـن املجـال الدينـي واملجـال السـيايس، 

وكيـف ميكـن أن يحـدث توافقاً مسـتقبلياً ما 

بن اإلسام والعلامنية يف املجتمعات الغربية.

حيــث يؤكــد روا عــى أن هــذا التوافــق 

آخــر  إىل  مــكان  مــن  يختلــف  ســوف 

دولــة،  كل  وخصائــص  طبيعــة  بحســب 

ترحيبــاً  التوافــق  هــذا  ياقــي  فســوف 

ــوف  ــه س ــت نفس ــونيا ويف الوق أنجلوسكس

ــي. ــاً يف النمــوذج الفرن ــراً وقلق يشــهد توت

ــه ال ميكــن أن نطمــح إىل  ويــري الكاتــب أن

ــة اإلســامية يف  ــد النزع ــى تصاع ــاء ع القض

ــو  ــه ه ــب في ــا نرغ ــل إن كل م ــرب، ب الغ

أن تســري تلــك النزعــة بالتــوازي مــع املنــاخ 

العلــامين الســائد وأال تتعــارض معهــا، عــى 

ــه مــن الطبيعــي  ــرى روا أن ــال، ي ســبيل املث

أن نجــد أن اإلســامين يف الغــرب يعرتضــون 

ــات اإلجهــاض، ال مشــكلة  بقــوة عــى عملي

يف ذلــك، بــرشط أال تحــدث دعــوات للهجوم 

ــفيات  ــة واملستش ــادات الطبي ــى العيــ علــ

التــي تتــــــم فيهــا تلـــــك العمليــــات.

ويعتقـد روا أن اتحـاد مسـلمي فرنسـا هـو 

منـوذج جيـد ملحاولـة التوفيق ما بـن النزعة 

اإلسـامية املتصاعدة والعلامنية التي تشـكل 

الفرنسـية،  للدولـة  والحاكـم  العـام  اإلطـار 

أي  مسـلم،  مبواطـن  االعـرتاف  )يريـد  فهـو 

يشء،  كل  قبـل  كمسـلم  يعيـش  مواطـن 

لكنـه يقبـل ويعـرتف بقوانـن الجمهوريـة(.

وقــد جــرت بعــض الحــوادث التي يــرى فيها 

روا شــواهد قويــة عــى صحة ما ذهــب إليه.

قــام  2004م،  عــام  مــن  ســبتمرب  ففــي 

ــن املســلحن يف العــراق باختطــاف  عــدد م

الحكومــة  وطالبــوا  فرنســيتن،  رهينتــن 

الفرنســية بإلغــاء القانــون الــذي يحظــر 

املــدارس،  للحجــاب يف  الطالبــات  ارتــداء 

عندهــا رفــض مســلمو فرنســا ذلــك التدخــل 

الخارجــي وهاجمــوا ذلــك العمــل اإلرهــايب. 

كــون  عــي  بالتأكيــد  كتابــه  روا  وينهــي 

مشــكلة العلامنية الغربية ليســت يف اإلســام 

تحديــداً، ولكنهــا يف الديــن بشــكل عــام، أو 

باألحــرى يف األشــكال املعــارصة يف عــودة 

الدينــي، ولذلــك فإنــه يجــب )أن ننظــر إىل 

اإلســالم يف اإلطــار نفســه الــذي ننظــر فيــه 

الدينيــة  والظاهــرة  األخــرى  األديــان  إىل 

الصــادق  االحــرتام  هــو  هــذا  ذاتهــا،  يف 

لآلخـــــر والحـــــس النقـــــدي الحقيقــي(.




