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 عات السياسيةااستغالل الدين يف الصر

 اإلمام الشهيد البوطي

 ه أمجعني وبعد:ئم على نبيه املصطفى وعلى رسله وأنبيالأمحد اهلل وأصلي وأس

قة ما يف يكالمها يعين اتباع طر   .. و)السياسة(تأملت، فلم أجد فرقًا يف املضمون بني كلميت )األسلوب( 
درس، وبأهنا كثريًا ما ية، ورمبا ازدادت كلمة )السياسة( خصوصية اليوم بأهنا غدت علمًا ي  االوصول إىل غ

 Politicianأو Politic تعين، ال سيما يف املصطلح الغريب، فن املكر والتحايل على اآلخرين. فكلمة 
 تعين السياسة مبعناها العام فقط، بل تعين أيضًا الرجل املاكر والسياسي النفعي.  ال

من هذا املنظور ينبغي أن نتبني موقف الدين )من حيث هو دين( من السياسة، وموقف السياسة من 
  الدين.

 أواًل لكلمة: الدين؟  لولكن فما هو املنظور اجلامع والشام

ضوع املطلق للمالك املطلق. وال شك أن اخلضوع املطلق هو العبادة، _ اخل بكلمة جامعة يعين _ إنه
 وأن املالك املطلق هو اهلل، وهذا يف يقيين تعريف جامع لكال الدينني: اإلسالم واملسيحية.

تضيه هوية اإلنسان، من حيث كونه عبداً هلل عز وجل، وبتعبري قإذن فالدين ممارسة سلوكية واعتقادية ملا ت
هلل بالسلوك االختياري كما قد خلق عبداً له بالواقع االضطراري. ولئن   تهارس اإلنسان عبوديآخر هو أن مي

ي اليت هكان الدين حتت سلطان هذه احلقيقة واحداً، فإن االجتهادات )بقطع النظر عن مدى مربراهتا( 
قرة ثابتة، وليس هنجًا املهم أن الدين يف حياة اإلنسان مطلب غائي وحقيقة مست..  حولته إىل أديان متعددة

  إىل غاية وال أسلوبًا أو سياسة لبلوغ مقصد. 

من ًا والثقايف واحلضاري اجلديد، فنأما السياسة، فقد غدت اليوم حتت سلطان االستعمار االقتصادي 
.. يستعمل أداة هليمنة األقلية القوية الطامعة على األكثرية الضعيفة  ملكر وأساليب االستدراج فاإليقاعا

 .. وما شعار النظام العاملي اجلديد الذي تاله شعار العوملة، إال ترمجة هلذا الواقع املرير!..   املطموع فيها
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شىت ولكنها تكاد تتالقى وللمكر السياسي الذي جيند اليوم، ابتغاء الوصول إىل هذه الغاية، أساليب 
بعضها لفئات من اجملتمع الواحد، تأليب او على هنج عريض واحد، هو سياسة التجزئة، وتفكيك القوى، 

الطائفية وإحياء اخلالفات العرقية، واستثارة الرؤى املذهبية،  اتعلى بعض. وال شك أن اختالق احلساسي
 إىل شهادة باحث يهودي غريب عن سياسة التجزئة هذه. غأغلى أداة وأخطر سالح لذلك. ولنص

حلاق إ( )الواقع أن The Middle East And Westيقول برنارد لويس يف كتابه الذي مساه )
لو أعطيت ألي سياسي يف العامل مسألة ال عن طريق تفكيكها وجتزئتها. و إاملنطقة بالغرب، مل يكن ممكنًا 

سعى إىل إحلاق املنطقة العربية بالغرب، ملا اختار غري األسلوب الذي اختاره الغرب فعاًل.  يسألونه فيها أن
ائفية، والتفتيت االجتماعي والثقايف، وافتعال الفروقات واخلصومات، وتوسيع وهو تفكيك املنطقة بالفنت الط

مواطن االختالف، واملبالغة يف إبرازها. وليس من شك أن من يسعى إىل هذا، حيزنه مشهد السالم بني 
اً ويسعده اندالع التقاتل بينها. ولعل من يستبعد دور الغرب يف إشعال فتيل هذا التهارج، واحدالطوائف، 

 من اثنني: خادع أو خمدوع(.

الباحث الربيطاين اليهودي يف حتبيبه السالم إلينا وحتذيره من  اوحنن ال نستبعد أن يكون حديث هذ
 غياره، تروجيًا للسالم على الطريقة اليت تنادي اليوم هبا إسرائيل، غري أن املصيف أو  التقاتل الذي ينفخ الغرب

من أفراد أمتنا هذه، ينبغي أن يقتطف الشهادة اليت هي جوهر احلديث ولبه، وأن يضرب صفحًا  فاحلصي
 عن السياق الذي يرمي إليه الباحث. 

فوق السياسة اليت هي  مطلب وغاية كما علمنا، أن يتعاىل إذا تبني هذا، فإن الشأن يف الدين الذي هو
ن يدور الدين أأداة ومنهج، أي إن منطق الواقع يقتضي أن تدور السياسة باخلدمة على حمور الدين، ال 

 باخلدمة على مكر السياسة وأحابيلها. 

املفروض أن يكون الدين، عندما يصدق أصحابه يف اتباعه وال يكون جمرد انتماء تقليدي، من مث إن 
 شمل، متد نسيج األلفة والتعاون، وتقهر أسباب استثارة الفرقة واخلصام. أقوى أداة جتمع ال

اجلامع، ولن يقضي على شيء ولن يوهن تعدد الدين )عندما يتوفر الصدق يف اعتناقه( شيئًا من سلطان 
.. إذ إن من شأن اجلذع الواحد اجلامع فيه أن يتغلب  من أسراره اليت تبعث على صدق التآلف والتعاون

 اخلالف يف نقاطه ومسائله التفصيلية.على 
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ولقد كان من املفروض أن يؤدي الدين يف نفوس الصادقني من أهل هذا الدور الفعال، يف التغلب على 
واجتماع الشمل أمام لقوى، وأن يكون ألهله من املنفعة، سياسة التجزئة والتفتيت ووسائل استهالك ا
.. أقول:   الفهم يف البالد الشامية أمام غزو الصليبني باألمسحماوالت التغريب اليوم، مثل الذين كان ألس

س اإلسالم، ولوال يكان من املفروض أن يتحقق هذا، لوال توجه كثري ممن يسمون اليوم باإلسالميني إىل تسي
 توجه كثري من املسيحيني إىل االستجابة لسياسية التغريب.

اإلسالم، كي ال يلتبس ما أعنيه )وأنا أنكره( بنقيضه الذي أؤمن به  ودعوين أوضح أواًل ما أعنيه بتسييس
 وأبّصر به وأدعو إليه. 

قة األمة بالسلطة ولعالريعة اإلسالمية شاملة ملا يسمى بالنظم الدستورية، شمما ال شك فيه أن أحكام ال
إلسالم إذن، فيما ينطق به احلاكمة، وعالقة الدولة اإلسالمية باآلخرين يف كل من حاليت السلم واحلرب. فا

 نظامه، دين ودولة. وكتب األحكام السلطانية )حسب التعبري القدمي( تفيض ببيان ذلك مفصاًل.

وينفذ أحكامه. أما يف مرحلة الدعوة إليه  هغري أن هذا يتجلى عندما يتاح لإلسالم أن يبسط سلطان
لى اجملتمعات اإلسالمية، وهي املرحلة اليت واختاذ السبل إىل فهمه واالقتناع به بني يدي تطبيق نظامه ع

يتحرك فيها اإلسالميون أو اجلماعات اإلسالمية، فإن الضمانة األوىل لنجاح هذا السعي إمنا تتمثل يف 
السمو بأعمال الدعوة اإلسالمية عن املنعرجات السياسية الكامنة يف الطريق، ويف التعايل عن الطموحات 

.. وهذا ما مل يقتنع به إىل اليوم كثري من املسلمني  إىل القبض على أزمة احلكم السياسية املتمثلة يف السعي
مصطلح الدعوة اإلسالمية يف أنشطتهم إمنا يعين النهوض بالتحركات السياسية مع األسف..! ومن مث فإن 

لدعوة الرامية إىل بلوغ كراسي احلكم. وهذا ما أعنيه بتسييس اإلسالم. ولعل التعبري األدق؛ تسييس ا
 اإلسالمية.

 إهنما آفتان خطريتان تكمنان يف هذا النهج.

تتمثل يف أن التوجه السياسي إىل سدة احلكم، تستدعي بالضرورة اجنذاب أصحاب هذا  :اآلفة األوىل
التوجه إىل حمور من احملاور السياسية، وال بد أن يؤدي ذلك إىل حتمية معاداة أو خماصمة احملاور األخرى. 

ميكن أن تتسرب إليها ما هو معروف من أن املذاهب السياسية يف املنطقة معرضة لقوى أجنبية  ونظرًا إىل
خفية فتهيمن عليها وحتركها حلساهبا، وإن مل تستطع أن هتيمن عليها، فما أيسر هلذا القوى األجنبية أن 

نافذة تتسرب  همن ع وشقاق، وما أيسر أن تستثمر هذا الشقاق لتفتحا حتيل خالفات تلك املذاهب إىل صر 
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.. أقول: نظراً إىل هذا الذي هو معروف، فإن  إىل اقتناص ما يطيب هلا أن تقتنصه من حقوقنا وثرواتنا منه
القوى اإلسالمية الداخلة يف هذا الصراع ال بد أن تتحول داخل هذه الدائرة إىل ما يشبه قطعة من جهاز، 

آليًا حبركة اجملموعة كلها. والواقع املشاهد أبني شاهد على تتحرك  متلك أي حركة إرادية ذات قيمة، وإمنا ال
 ذلك.

أن هذا التوجه السياسي ال بدَّ أن يبعثر العاملني يف احلقل اإلسالمي على مجاعات شىت  :واآلفة الثانية
 السياسية املتنوعة بل املتناقضة. وكما يف الناس اليوم من ينظر فيتعجب من أنتباعد ما بينها املنعرجات 

يكون اإلسالم الذي مجع شتات العرب باألمس، مث ضفر اجملتمع اإلسالمي مبسلميه ومسيحييه يف ظل من 
 األلفة العميقة والتعاون اجلاد، قد حتول هو ذاته إىل سبب لتجزئته وتقطيع أوصاله!!..

ع الشمل،  غري أن املتأمل يدرك أن اإلسالم هو هو، كان وال يزال حيمل يف داخله مقومات التوحيد ومج
كان وال يزال حيتضن اجملتمع ويرعاه بكل طوائفه وفئاته، شهدت بذلك القرون املتطاولة والعصر الذهيب 

ذا الدخيل أن يتسرب لوال .. ومل يكن هل .. ولكن الدخيل هو الذي تسرب ففرق للحضارة اإلسالمية
 ىشىت، تتبد ةوف إىل سبل متفرقالتسييس الذي صبغت به الدعوة اإلسالمية، فتشرذم منهجها الواحد املعر 

 للناظر مذاهب يف العمل اإلسالمي، وهي يف احلقيقة سبل سياسية. 

ولقد فشلت اجلهود الغربية الرامية إىل تصديع اإلسالم الواحد إىل مذاهب إسالمية متناقضة، كما فشلت 
ينطوي العصر الذهيب  هذه اجلهود الغربية يف إحياء دفني الفرق اإلسالمية اليت سادت مث بادت قبل أن

للحضارة اإلسالمية، فاستعاض أرباب تلك اجلهود عن ذلك بالدفع إىل تسييس حركات الدعوة اإلسالمية، 
: استعاضت عما عجزت عنه بالتوحيد إىل اإلعراض عن أعمال الدعوة اإلسالمية من التعريف وبعبارة أدق

ل على إحالل األنشطة السياسية اإلسالمية به والتحبيب به وإزالة الشبهات اليت قد تطوف به، والعم
.. وملا كانت أزمة السياسة اليت تتحرك يف الشرق األوسط موصولة بشكل مباشر أو غري مباشر حملها

السياسي يف الغرب، فقد غدت أنشطة هؤالء اإلسالميني دافعة بسبب ذلك، يف فلك بصانعي املكر 
 اجلاذبية الغربية، شاءوا أم أبوا. 

وعندما نستعرض اليوم الرؤى الفكرية اإلسالمية املتخاصمة، وأشكال الغلو الذي يربأ منها اإلسالم، 
، باسم اإلسالم، من الكتابيني هنا إسالمية الالومذاهب التكفري وألوان التفنن فيها، واملواقف الكيدية 

كية يف فلك اجلاذبية الغربية، وما  وهناك، فلنعلم أن ذلك كله نتيجة لوقوع كثري من األنشطة اإلسالمية احلر 
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ىل إكان هلذه اجلاذبية أن متتد فتطول حركة اإلسالميني وأنشطتهم لو مل ينزلوا عن علياء دعوهتم إىل اهلل 
 ساحة املعارك السياسية املعقدة. 

 بقي أن أقول كلمة موجزة عن املسيحيني الذين حيلو هلم االستجابة لسياسة التغريب. 

 هؤالء املسيحيني خملصون ملسيحيتهم معتزون بتدينهم، ويف هذه احلالة أقول:إنين أفرتض أن 

لو كان الغرب، على مستوى الساسة والقادة، معنيًا بالدين واإلميان باهلل، إذن لقلت أن سياسة التغريب 
به  تجه إليها بعض املسيحيني لن تكون وبااًل على دينهم بل رمبا تكون عونًا على مزيد من التمسكيإذ 

 واإلخالص له.

ولكن صانعي السياسة الغربية غري معنيني بالدين من حيث هو، بل إهنم ينهجون منهج التضحية بالدين 
ملصاحلهم ها إخضاعرب املؤسسات الدينية املسيحية يف العامل، و كأيًا كان، ويتجهون إىل استغالل أ

 ورعوناهتم.

نا العريب هذا، ذلك ألنه ال يريد أن حيملل نفسه إن الغرب ال يعنيه أن يصطفي شطرًا دون شطر يف عامل
تكاليف رعايته، وإمنا يعنيه أن يضرب الشطرين واحدًا منهما باآلخر، غري مبال بالطرف اخلاسر أيًا كان، 

 ليفوز من خالل تطاحنهما باملغامن. 

ما أقول. ومن من جملس األمن القومي األمريكي علم حقيقة  1991التقرير اخلفي لصادر عام  قرأومن 
 من التفاصيل والبينات. وقف على مزيد  كتور سحابفقرأ كتاب )من حيمي املسيحيني العرب( ل

فلتتحصن هذه األمة إذن بسياج الدين، ولتتخذ من نسيجه وقاية حيميها من أطماع أي دخيل. وإذا 
ح ودادها الساري ما بني صدق الكل يف إمياهنم باهلل والتمسك بتعاليمه وهديه، فلن يضري وحدهتا ولن جير 

 ولفئاهتا، ولن حيول دون تعاوهنا، تعدد املذاهب الصاعدة بإخالص إىل اسرتضاء اهلل، واملتجهة إىل املث
         بصدق يف ساحة العبودية له.  


