
من إرهاصات العصر
ثورة الفطرة ضّد ديكتاتورية العلمنية

كلود أندريه ]*[

تدخــل هــذه املقالــة للباحــث الفرنــيس يف اإلســالميات والهــوت األديــان الربوفســور كلود 

أندريــه، يف معــرتك الجــدل الفلســفي والكالمــي مــع العلامنيــة بأوصافهــا وأفعالهــا ومناحيهــا 

 . ملختلفة ا

الباحــث الــذي يعيــش متنقــالً بــني أقطــار املــرشق العــريب ومغربــه، ويهتــم يف البحــوث 

اإلســالمية العّمقــة، يعالــج هنــا واحــدة مــن أعقــد اإلشــكاليات الفكريــة التــي واجهــت هــذه 

ــة يف  ــة الكامن ــرة اإللهي ــني الفط ــة ب ــة الجدالي ــن املقارن ــاً م ــرى نوع ــه أج ــى أن ــة. حت القضي

ــه كحــادث تاريخــي. ــه ومكان ــي طــرأت عــىل زمان ــة الت ــة الدنيوي اإلنســان والعلامني

املحرر

يقول الكاتب الفرنيس أندريه مالرو، باريس 1901، كريتاي 1976، يف كتابه »غواية الغرب«]1]، 

منظّمة جّداً حيث  بربريّة  أوروبا  »ألحظ يف   :1926 العام  )La tentation de l’Occident(، يف 

هناك دوماً التباس بني فكرة الحضارة وفكرة التنظيم«.

هذا ما الحظه الكاتب الفرنيس الشهري أندريه مالرو الذي أكّد أّن ديكتاتورية العلامنية تعارض 

* ـ باحث يف اإللهيات والدراسات اإلسالمية ـ فرنسا.
Le signe de l'époque: la revolte de la fitra contre la dictature de la laicité :العنوان األصيل للمقال

 Le Grand Dictionnaire .منشورات غراسيه، باريس، فرنسا ،La tentation de l’Occident »[1]ـ أندريه مالرو، »غواية الغرب

des Citations françaises، دورنون، منشورات أكروبول، فرنسا، 1982، ص. 307.
ـ ترجمة: منار درويش.



حلقات الجدل186

   2 0 1 6 ء  شــتا
 A L - I S T E G H R A Bاالستغراب

مذهب  بأّن  يعلم  الجميع  واألخالقية.  والثقافية  واالجتامعية  الروحية  الفطرة  متطلبات  بالكامل 

لكن،  األسمى،  التوحيد  بحضارة  أي عالقة  من  تجريدها  يريد  الذي  الفطرة،  العلامنية هو خْصم 

يف جميع األحوال، لتأثري مذهب العلامنية الذي أوجده اإلنسان حدود، إذ يتّسم برسعة زوال كافة 

رين واملزيِّفني الذين طاملا رغبوا يف تحويل األفكار  املذاهب املزيّفة يف الدائرة العاملية للمزوِّ

باإلكراه من قبل الرشطة، والسياسة، والقانون عرب استخدام  أفكار واسعة ومستدامة  الصغرية إىل 

الفطرة ضّد  ثورة  أن  إىل  املزيّفة  مذاهبهم  الحفاظ عىل دميومة  يشري عجزهم عن  والذين  القوة، 

العلمنة القرسية تظهر مدى ارتباط هذه األخرية بكل ما هو ثانوي وضاّر. من املسلّم به أنه منذ الثورة 

اإلسالمية يف العام 1979، شاهدنا كل يوم أمام أعيننا ظهور ثورات الفطرة ضّد ديكتاتورية العلامنية 

ىمحڭ  ڭ   الكريم:  القرآن  املنزّل يف  الله  تجاوز كالم  أو  النص  تحقيق  تتمكن من  التي مل 

ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  
ى  ائ             ائ  ەئيمح )سورة الروم، اآلية 30( .      

لن تتمكن العلامنية، التي ينسجم الجميع معها، من إخضاع الفطرة، ألنها تفرض نفسها بقوة 

ورشاسة، فلغتها مليئة باملحرّمات واالفرتاءات الحاقدة التي تستهدف بها أهل اإلميان، فضالً عن 

تستمتع  إنها  حيث  إليها،  واإلساءة  الفطرة  إهانة  يف  وقتها  العلامنية  أمضت  واألوهام.  األكاذيب 

بالكفر أكرث منه بالتقوى،  وهي ال تحسن غري ذلك. مع ذلك، ما يرّس اليوم بشأن ثورة الفطرة ضد 

العلمنة البوليسية هو الحرص عىل صحوتها وعىل رغبتها يف التحّرر من السالسل واألغالل التي 

كبّلها بها النظام العاملي للعلامنية املفروض من قبل الطغاة. وهكذ، تّم التصّدي للعلامنيني ألنهم 

يريدون إلغاء االحتياجات املهمة والدامئة لروحية الفطرة وتآلفها، وجعلها تنىس ارتباطها بحضارة 

التوحيد األسمى، وخري دليل عىل ذلك انتفاضها ضدهم ولو أّن هذه االنتفاضة مل تحسم بعد. فكان 

عىل الرجال األحرار اإلعالن عن أّن العمليّة االستبدادية للعلمنة العاملية باتت تعلم أنها محدودة 

زمنيّاً، وستشهد نهاية لطابعها العنصي والكيدي الذي يستهدف الفطرة التي تتسلّح بالسّنة النبوية 

وغريها من األسلحة املقّدسة، حيث يقول الله سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم: ﴿پ  ڀ  ڀ   

ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾ )سورة آل عمران، اآلية 159(.                

ترافق ثورة الفطرة كل فرد من أهل اإلميان، إمنا بدرجات متفاوتة، ضّد كل أنواع الظلم واالضطهاد 

بحقها، موقدًة رغبتها يف التحّرر من السالسل واألغالل املفروضة من أعدائها العلامنيني. ترى الفطرة 
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رضورة إكامل هذه الثورة وهذا التحّرر وكل ما يرافقهام، رافضة الخضوع لغري لله. تسعى الفطرة وبكل 

حامسة وإرصار إىل توثيق صلتها بخالقها وتخىش االنقطاع عنه، إذ لديها القوة للثأر ضّد كّل من يريد 

فصلها عن أّمة أهل التوحيد، فهي ال تستطيع أبداً قطع صلتها بالتوحيد، أو حبها لله الذي يقول يف 

كتابه العزيز: ﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ )سورة الذاريات ـ اآلية 56(.  

لالنتامء الذي يصل الفطرة بالتوحيد والدين الحنيف الذي أسامه الله »اإلسالم« سامت محّددة 

وتلقائية، يف حني أنه ما من سامت محّددة وعفوية تطبع انتامء العلامنية ألّن تاريخ العلامنية ميلء 

باإلجراءات القهرية واالنتقامية، واستخدام القوة الصارمة للسيطرة عىل الفطرة. يالحظ أيضاً وجود 

ناهيك عام شاهدناه من  الحياة بني هذين النتامءين،  النظرة إىل  الفوارق األكيدة من حيث  بعض 

انقضاض أهل اإلميان عىل الرشطة والقوات املسلحة العلامنية بصدورهم العارية، خالل االضطرابات 

االجتامعية التي أحدثتها األنظمة العلامنية الساعية إىل فصل الفطرة عن حضارة التوحيد األسمى.    

استكشاف الفطرة

مّذاك اكتشف العامل أجمع التزاماً واسعاً وعميقاً بالدفاع عن الفطرة وحضارة التوحيد األسمى 

اللتني كانتا مجهولتني يف السابق، وبان بالتايل الفشل العاملي للعلامنيني الذين كانوا يعتقدون أنه 

بوسعهم إخضاعهام لديكتاتورية العلامنية. لذلك، يبدو من املؤكّد بأّن عامل العلامنية املفروضة 

بالقوة عىل الفطرة يشهد خسارة األفكار العلامنية التي تشّجع عىل تدمري مجتمع أهل التوحيد. أما 

أهل اإلميان فيدعمون ثورة الفطرة ضّد العلامنيني الذين كانوا يعتقدون أنه بوسعهم السيطرة عىل 

أهل التوحيد الذين يعارضون عىل نحٍو جوهري األفكار العلامنية الرجعية والقدمية.       

يعود سبب معارضة أهل التوحيد هذه إىل الحفاظ بشتى الوسائل الرشعية عىل الوحدة الروحية الزمنية، 

األمر الذي يتعارض كلياً ومبدأ العلامنية الذي يشّجع عىل قطع هذه الوحدة لفرض هيمنة الـ»أنا« التي 

تطمح إىل امتالك العامل والسيطرة عليه. لذلك، فإّن هذه الـ »أنا« تتمنى التخلّص من أي أمر قد يعيقها، ال 

سيام املقاومة السياسية الدينية ألهل التوحيد الذين ليس لديهم إله إال الله، ويتبعون كتبه املنزّلة، وأنبياءه، 

وخلفاءه املسؤولني عن تلبية الحاجات الروحية، واالجتامعية، واألخالقية، والثقافية للفطرة.  

وفقاً لتاريخ الدين الحنيف، شّكلت الفطرة والتوحيد هدفاً لهجامت معارضيهام. فقد جاء يف 

صفحات التاريخ، أنه يف العام 325 بعد ميالد املسيح بن مريم، أي العام 307 قبل هجرة الرسول 

محمدs، اجتمع حواىل 300 من أساقفة أهل الكتاب يف منطقة نيقية، املعروفة اليوم بـ»إزنيق« يف 
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تركيا، من أجل إعالن عقيدة الثالوث التي ينهى عنها الله يف القرآن الكريم حيث جاء: ﴿ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ    ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   
ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  

ژ  ڑ  ڑ﴾ )سورة النساء ـ اآلية 171(.  
ثم كان االجتامع الشهري الذي عقد يف سقيفة بني ساعدة والذي تقرر خالله فصل الفطرة مع 

وبني اتحاد  الفطرة  بني  الصلة  املسؤول عن صون وحامية   gأيب طالب بن  األول عيل  اإلمام 

مفهوم  أساس  عىل  وقامئة  الزمن  خالفة  يحّدها  مع  الصلة  وليس  التوحيد  يف  والزمني  الروحي 

 1905 9 كانون األول  قانون  فرنسا عىل  التصويت يف  النهاية، جرى  السلطة. يف  خاص جّداً عن 

والذي قىض بقطع صلة الفطرة بالتوحيد من أجل إخضاعها لقانون العلامنية الذي يشّجع عىل عزل 

الدين عن السلطة. 

بحق  العسكرية،  بالقوة  بل  ال  البوليسية،  بالقوة  الطاغوتية،  القوانني  كسائر  القانون،  هذا  طبّق 

كل من يقاوم من املؤمنني، لكن بعد سنوات عّدة من حكم العلامنية الديكتارتورية، أدرك جميع 

املؤمنني أن الفطرة، الوثيقة الصلة بالتوحيد، ال ميكن أن تبقى خاضعة إىل ما ال نهاية لهذا القانون 

املخزي الذي سّنـته العلامنية والذي يطيح معها باإلميان، والتقوى، والعفة، والرشف، والكرامة.

الفطرة  البغيض ملؤيّدي قطع صلة  السلوك  بالعظمة«،  لذلك، قد نقصد بعبارة »عقدة الشعور 

بالتوحيد، حيث يحظر هذا السلوك املامرسات الدينية الخاصة بالعقائد املرتكزة عىل التوحيد، ال 

سيام عقيدة الدين الحنيف »اإلسالم«. أضف إىل ذلك أّن  العلامنيني املؤيدين لقطع هذه الصلة 

يعتقدون أنه بوسعهم إبعاد كّل معلَمٍن عن الله غري آبهني بالكالم الذي أنزله الله يف كتابه الكريم 

والذي يُعترب بعضهم عىل اطاّلع به: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        

ڀ  ٺ  ٺ ﴾ )سورة ق ـ اآلية 16(.  

تتباين خصائص العلامنية والفطرة املرتبطة بالتوحيد، وأهدافهام بشكل كبري. فبالنسبة إىل أهل 

التوحيد، الفطرة هي خشية الخالق، هي عالمات التقوى، هي مامرسة الجهاد األكرب من أجل حامية 

الفطرة، هي أن نكون روحانيني واجتامعيني كام يريدنا الله، هي كل ما يجعل الرجل واملرأة كونيني 

ومثاليني. يف املقابل، بالنسبة إىل أتباع املبدإ العلامين الذين يشّجعون عىل قطع ارتباط الفطرة 
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بالتوحيد، يبقى التعلّق بالـ »أنا« مبثابة األولوية القصوى، ويستمّر إظهار »عقدة الشعور بالعظمة« 

بتهديد حياتهم وحياة اآلخرين، عرب كبح حركة مبدإ اإلميان بالفطرة بإرادتهم، وضغطها حتى توشك 

أن تختفي، وتقييد دنياهم مبصالحهم الزمنية. مع ذلك، لن يتمكن حتى أولئك املتسلّحون بقوة من 

أجل فرض قانونهم العلامين أبداً من إخضاع الفطرة املرتبطة بالتوحيد.  

  والسؤال الذي يطرح: أال يوشك أن يؤدي ذلك إىل إعادة انطالق الحملة الدعائية ضد اإلسالم؟ 

الروحية  الفطرة  متطلّبات  حيال  البتّة  يستسلموا  مل  العلامنيني  األصوليني  بأن  املعروف  من 

والزمنية، فهم املسؤولون عن ظهور كافة أنواع النزعات التزّمتية واألصولية. نستطيع أن نالحظ من 

الفطرة  وأن رفض  الفطرة،  متطلّبات  أعداء  أيدي  بني  و»التمييز«  للـ»عزل«  كل ذلك وجود محرّك 

العلامنيني إىل مامرسة  الزمني لطاملا دفع  الروحي عن  القاض بفصل  العلامين  للنظام  الرضوخ 

املزيد من القمع واالضطهاد بحق أهل التوحيد الذين مل يتوانوا عن املقاومة دفاعاً عن الفطرة. 

أجل، توجد يف صميم الحركة العلامنية الكثري من حركات التزّمت العلامين، واألصولية العلامنية، 

العلامنية، والعزل العلامين، والتمييز العلامين، واالضطهاد العلامين، والقمع العلامين  والعدائية 

املرتبطة  الفطرة  عن  وثقافيّاً  عباديّاً  التعبري  يطالبون بحقهم وواجبهم يف  الذين  أهل اإلميان  بحق 

بالتوحيد إذ إن لهذا الحق والواجب يف نظرهم األولوية عىل املحرّمات العلامنية.       

ال يشء يقف يف النهاية يف وجه متطلبات الفطرة الروحية والزمنية. ليعلم املتزمتون واألصوليون 

بأنهم يشنون معارك بائسة من عص ما قبل اإلسالم، وأن قّوة الفطرة تكمن يف كونها مرتبطة بفضل 

متاماً  تتناسب  التي  الساموية  التعاليم  كافة  تلقي  يف  الدائم  حقها  نسيان  دون  من  بالتوحيد  الله 

التي تحظر عليها  العازلة  العلامين وقوانينه  التحدي  اليوم مبواجهة  لها  وتطورها. وهذا ما يسمح 

العلامنية  التي ترفض فيها  اللحظة  التوحيد. فمن  القامئة عىل  الروحية والزمنية  املطالبة بحقوقها 

رفضاً قاطعاً ومانعاً إقامة متطلّبات الفطرة الروحية والزمنية، ليس للفطرة سوى مخرج واحد: الثورة 

ضد ظلم العلامنية، وضد ألفاظها البالية، وظالميتها، وأصوليتها، واستبدادها من عص الجاهلية. 

الروحية  الفطرة  متطلبات  ضد  يتخذونه  الذي  املوقف  كان  مهام  بأنهم  أيضاً  العلامنيون  ليعلم 

والزمنية، فإن النص محسوم ألهل التوحيد. ويبقى السؤال اليوم معرفة إىل متى سيتمكن العلامنيون 

من مقاومة ثورة الفطرة ضدهم. مع ذلك، ليعلموا بأن ثورتها يف سبيل الله ستتغلب عىل قانونهم 

العلامين الظامل والديكتاتوري.  

بأنه مهام طال األمد يف قبوع الفطرة تحت وطأة األنظمة التي تبنت  ليعلم أعداء الفطرة أيضاً 
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قانون العلامنية ومحرّماته التاريخية، أي مهام طال األمد بقبوعها تحت عبودية عقيدته املرتسخة 

يف النظام كونهم يرون فيها األشكال املطلقة والنهائية لإلنتاج االجتامعي، عىل الفطرة أن تحارب 

من أجل حقها يف أن مُتَثَّل يف األنظمة أيّاً كانت ومن أجل واجبها يف حامية مكتسباتها الدينية، 

والسياسية، والفكرية، والعباديّة، والثقافية، واألخالقية، واالجتامعية القامئة عىل التوحيد.   

يف املقابل، السائد بني العلامنيني أنه ال مكان للفطرة يف أنشطة املدينة، ما مل يكن وجودها 

سوى ملجرّد انتقادها ومحاربتها. هنا يكمن الفارق األسايس الذي يربر التفاوت بني املزايا والقيم 

الروحية، واالجتامعية، واألخالقية والثقافية لحضارة التوحيد األسمى والصفة التي تنزع عن خلق 

الله علامنيتهم املفروضة بالقوة خالفاً لكل ما هو إنساين. ال شك يف أن حضارة التوحيد األسمى 

وحدها ميكن أن تتباهى بروحانية فعلية، وبفكر سيايس فعيل، وبفكر فلسفي فعيل، وبفكر أديب 

فعيل، وبفكر شعري فعيل، وبفكر نفيس فعيل، وبفكر اجتامعي فعيل، وبفكر تربوي فعيل، وبفكر 

قانوين فعيل، وبفكر اقتصادي فعيل... بكلمتني: بفكر فعيل. 

بعد كل ذلك، من سيمتنع عن دعم ثورة الفطرة الغنية بالتوحيد ضد ديكتاتورية القانون العلامين 

الذي يفرض نفسه بالقوة البوليسية، ال بل بالقوة العسكرية. 


