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 10موضوعات في العلمانية
()1
في التعريف
■ يمكن النظر إلى مفهوم العلمانية على أنه مجموعة من االفكار والمباديء العامة التي ال تتبنى عقيىدب بعينهىا (دينيية
أو غير دينية) ،كميا ال طريرت طريور للمضيمو اجتتمياع الرب ي لنظيام ييايي ميا واالييات التي طينظ راكيه.
العلمانيية مفهيوم (وقواعي عمي ) في ةنيية النظيام ال يايي تياء كصرياد لفعالييات فكريية واتتماعيية وطاريبيية عبيير
الزمن ف دورة التصوالت االتتماعيية للمجتمعيات البرةيية ةإطجيا التأصيي الم يتمر للصيياة ال يم را يية عليى أيي
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المواطنة والمسىاواب والحريىة .العلمانيىة تعكىص رىيرورب تاري يىة أكثىر منهى ا رؤيىة للعىال إ هنهىا رأي فىي الدولىة
وليست رأيا ً في العقيدب (دينية كانت أو غير دينية).
■ هناك الكثير من الم ارةات والتعريفات للعلمانية ،إال أ التعريف االدق والمتفق عليه علميا هو الذي ي يار العلمانيية
من زاوية دعوطهيا إليى الفصى بىين المسسسىات السياسىية للدولىة وبىين المسسسىات الدينيىة ،أي عيادة ميا يبترير
ةشعار «فص الدين عن الدولة».
وةالت قيق ،يمكن أ نج الع ي من الي و واال يزا والمجموعيات المبتلفية ومين مواقيت متباينية ،ع يي ة أو فكيرا أو
ث افة ،طلتزم العلمانية ،طرب ها وط عو اليها .وعليه يمكن أ طنرليق العلمانيية مين مواقيت إشيتراكية ،ي يارية ،رأييمالية
أو دينية (ومن هنا مررلح «العلمانية المؤمنة») .وهذا أمر بيع ةالنظر إلى التعرييف اليذي ييبق للعلمانيية .إ أ
هناك ع ائ وأفكار ومنظومات فكرية متع دة ق طكو متناقضة مت ةعضها البعض ف كثير مين االميور ،لكنهيا طتفيق
وطت ا ت فيما ةينها عن ود ال عوة للفر ةين مؤي ات ال ين ومؤي ات ال ولة.
■ تهات ع ة وطأكي ا ً لوتهة نظرها ،طصاو ن ف العلمانية من خال إلبايها ثو ع ائي ي أو فل يف معيين .وةالتص يي
طفرغ من تميت مضامينها وطبترر ةأنهيا ط ياوي معياداة الي ين أو االلصياد،
على م توى التعريف ،نج أ العلمانية ّ
وهذا ما يفعله ع د ال ي تها ةه من مؤدلج االيالم ال يايي اليذين يرفضيو العلمانيية مين هيذا الجانيل ،علميا أ
نظرة ة ييرة إ ليى عي د مين الي و والمجموعيات واال يزا والشبرييات التي طرفيت شيعار العلمانيية وطلتيزم ةهيا،
طشييير إلييى أنهييا طرفييت هييذا الشييعار ميين موقييت الت ي ين وااليمييا  ..ومنهييا – علييى يييبي المثييا  -ةريرانيييا ات النظييام
ال ياي العلمان  ،يث طعتبر الملكة رئي ة الكني ة االنبليكانيية و اريية اجيميا  ،وهي التي طعيين رئيي أيياقفة
الكني ة ..
■ أما على الم توى العمل والتربي – وخالفا ً لت والت ومزاع ةعض منظري االييالم ال يايي – فيإ العلمانيية ال
طعن ول يترطل عليها إقرا ًء لل ين أو معاداطه ة لي وتود أماكن العبادة وإقامة الشعائر من كنيائ وم يات ومعاةي
يهودية وةو ية وغيرها من المؤي ات ات الوظائف المتع دة التاةعة للمؤي ة ال ينية عموماً.
هذا ما يمكن رص ة هولة – وفي إ يار ميا ي يمى ةضيما وكفالية «حريىة العقيىدب» و«حريىة المىمير»  -في ةلي ا
األنظمة العلمانية يواء ف أوروةا ،أميركيا ،سيييا وإفري ييا ،فضيالً عين المنر ية العرةيية .كميا طجي ر االشيارة إليى أ
الت ين ال ي أو يضعف ف ال و والمؤي ات الت طأخيذ ةالعلمانيية ،كميا أنيه لي يثبيت تيى اا أ التي ين زاد في
البل ا الت ال طربق العلمانية..
■ العلمانيىة باتتصىىار دىىديد بىي تعبيىىر عىىن تطىور تىىاري ي معىىين حصى فىىي المجتمىىع االنسىاني وأو ىىب األتى بهىىا
والتعام معها .وبو التطور ال ي أدت عل النظام السياسىي الحىدي مفهىوم المواطنىة بىدالً مىن مفهىوم الرعيىةإ
والديمقراطية بدالً من األتوقراطيىةإ والشىعب مصىدرا ً للسىيادب والشىرعية بىدالً مىن الشىرعية المسىتندب هلى الحى
اإللهي من تالل أنظمة اإلستبداد الملكي وغيربا ■

()2
العلمانية  ..نماذج متعددب

نشأت العلمانية ف يياق طرور مجتمع وف يياقات طاريبية مص دة إختلفت ةين ةل وسخر طبعيا ً ل رتية ط ميه وطبعيا ً
لمنصى الرراعات ال اخلية الت نشبت ف ك ةل من البل ا  .من هنيا إخيتالا الرييل التي طج ي العلمانيية مين ةلي
إلى سخر .فف اجطصاد األوروة ( 27دولة) هنالك  3نما ج طربي ية للعلمانية:
■ النموذج البسيط الذي يعتم الفر المؤي الكام ةين مؤي يات ال ولية والمؤي يات ال ينيية واليذي طرب يه فرن يا
(في العييام  1905طي إقييرار قييانو الفري ةييين الي ين وال ولية ،وأاييصت العلمانييية قيمىىة تيسيسىىية ميين قييي الميثيياق
الجمهوري) ،ال يوي (في العيام  2000ألبيت ال يوي وايت كني ية ال ولية التي كانيت طتمتيت ةيه الكني ية اللوثريية)،
ةلجيكا ،هولن ا (منذ العام  ... )1795وهذا النمو ج يصظير طمويي المؤي يات ال ينيية مين ال ولية ،ييث يترطيل عليى
األولى أ طعتم على مرادرها الباصة جدامة عم مؤي اطها.
■ النموذج ال ي تسمح فيه الدولة بوضع متميز للمسسسات الدينية يبيح – على يبي المثا  -طموي تزء ال ي تها
ةه من موازنة المؤي يات ال ينيية مين خيال أقنيية ال ولية (ةواييرة ايريبة خاصية طجبيى إختياريياً) ،دونميا م يا
ة اع ة الفر إياها ،مثا  :المانيا ( يث يصيق للي يانات المعتيرا ةهيا أ طربيق إعرياء درو الي ين في المي ار ،
ةما ف لك ال ين اجيالم ) ،النم ا ،اللوك مبورغ..
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■ النموذج ال ي يعتمد وضع كنيسة الدولة (و/أو اجشارة إلى المكانة الباصة لمذهل ةعينه ف إ ار ال يتور كما في
اليونا – على يبي المثا – يث طكر األرثو ك ية دينا ً لل ولة) ،ما يجع ال ولة (أو رأ ال ولة) طضف عليى
نف ييها م ييصة معينيية طك ييبها وهجيا ً رو ييا ً ،ث افييا ً ورمزي يا ً ،لكنهييا أيضيا ً – وةالم اةي  -ال طمي ة اعي ة الفري ةييين
مؤي ات ال ين ومؤي ات ال ولة كما هو ا  :إنكلترا ،اليونا  ،ال انمارك ،فنلني ا ،إييبانيا (نظي دييتور  1978ثي
قانو  1980و الصرية ال ينية ،الفر ةين ال لرة ال يايية والكنائ )..

■ إنرالق يا ً ميين هييذا فييإ ال ي و ات النظييام العلمييان ط ييوم عل يى مسسسىىات المجتمىىع السياسىىي أي مؤي ييات ال وليية
المعروفيية ةم ييتوياطها الثالثيية التشييريع وال ضييائ والتنفيييذي (األمن ي والب ي ماط ةمييا ف ي لييك مؤي ييات الشيينو
اجتتماعييية والترةييية والتعلييي  ،)...وكييذلك األ ييزا ال يايييية ...كمييا أنهييا ط ييوم علييى مسسسىىات المجتمىىع المىىدني
(الن اةييات ،المنظمييات األهلييية ،المؤي ييات ال ينييية ةمييا في لييك مييا يتبعهييا ميين مؤي ييات ث افييية وإتتماعييية وطعبوييية
الخ ..)..وعليه فإ إيت اللية ال ولة عن ال ين ال طلب أوته التكام ال ائمة ف ةعض ال راعات الب مية ف المجتميت
(الترةوية ،الث افية ،اجتتماعية )..ةين مؤي ات ال ولة والمؤي ات ال ينية■

()3
العلمانية والمجتمعات اإلسالمية
على الض من مزاع ةعض األويا الت طي ع عي م طوافيق العلمانيية وإن يجامها ميت واقيت الي و ات المجتمعيات
األيالمية ،فإ وقائت الصياة ط ض هذا اجدعاء وطؤك أ  %45من الم لمين ف العيال إنميا يعيشيو في دو ات
أنظمة علمانية ومنها:
■ طركيا ( 70مليو موا ن م ل ) الت فضالً عن كونها ات نظام علمان ي ودهيا يز «الع الية والتنميية» اليذي هيو
ز إيالم  ،لكنه يت ي ةالنظام العلمان الذي أريا مريرفى كميا اطياطورك وميازا يتعهي اجلتيزام ةهيذا النظيام
وال فاع عنه.
■ أن وني يا ( 220مليو م ل من أص طع اد يكان يبلل  240مليو ) وه ال ولة األولى في العيال مين ييث طعي اد
ال كا الم لمين وال ينص ديتورها أصالً على ال ين اجيالم ناهيك عن الشريعة.
■ أوزةك تا ( 30مليو ) ،روييا ( 23مليو م ل من أص  140مليو ) ،يا
من أص أكثر من مليار موا ن)...

العاج .. ،الهن ( 150ملييو م يل

[هن تجربة حزب العدالة والتنمية كحزب حاك في دولة علمانية كتركيا (ذات اإل تماع التعددي قوميا ً وطائفياً) تستح معالجىة على
حدب .ولمن قد يتبادر هل ذبنه ان ثمة تناقض بين بوية ب ا الحزب بمر عيته اإلسالمية وبين هحترامه وتقيده بيرول علمانية النظام
نحيله هل ما ورد في تطاب رئىيص الجمهوريىة عبىده غىول – الر ى الثىاني فىي حىزب «العدالىة والتنميىة» – فىي تطىاب اإلفتتىا
لواليته – أيلول  2007إ كمثال لعىدم رىحة هفتىراذ بى ا التنىاقض وهمكانيىة تجىاوله فىي الحيىاب السياسىية العمليىة ..يقىول غىول فىي
ال طاب الم كور:
« العلمانية بي حرية عيش أنماط حياب م تلفة .الجمهورية التركية بي دولة ديمقراطية وعلمانية ه تماعية تحكمها سيادب القانون.
اإللتزام بمبدأ العلمانية بو الوسيلة األنسب كي تقمي من البداية عل النزاعات وعنارر المشا رات التي تظهر بين وقت وآتر في
ك مجتمع .وعندم ا نفكر في الحقائ والحساسيات المتيرلة في غرافيتناإ نفه في رورب أفم مبدأ العلمانية التىي تمىمن حريىة
التدين والمعتقد .يجب أ ن يكون بدفنا األساسي تيمين الظروف التىي تقىود هلى مسىاواب كاملىة على أسىار الجنىدر ومشىاركة فاعلىة
للمرأب في ك المجاالت»] ■

()4
حياد الدولة
■ إ العلمانييية لي ييت معادييية لليي ين ،وه ي طيي عو اليييت ال ال وليية عيين اليي ين ومؤي يياطه ،األميير الييذي يبيي م اليي ين
ةالمصرلة ،لك أ التجرةة التاريبية طؤك أ ال لرا أي ال لرة ال يايية ..هو الذي كيا ي يتب الي ين في ييبي
طأكي شرعيته وال فاع عن مرالح نظامه الخ ...تى عن ما كا هذا اجيتب ام يلصق أةلل اجياءات إلى ال ين.
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الً للمشكالت الت طعانيها ال و  ،لك أ له وظائف أخيرى في المجتمعيات البشيرية فائ ية
وةالنتيجة فإ ال ين لي
األهمية والصيوية ،سخذين ةاالعتبار أ ال ين مذاهل و وائف وإطجاهيات وطييارات ،فيإ ا كيا الينص الم ي وا ي ا ً
في الي ين الوا ي  ،فييإ طف ييير يتبيياين وطأويلييه يتمييايز واالتتهيياد فيييه يتنيياقض في ةعييض األ يييا  ،أل هييذا التف ييير
والتأوي واجتتهاد يت على أي ي البشر وف ع وله  ،والبشر مرالح وأمزتة وأهواء الخ ..وف ك هيذا ميا يؤيي
للتناقض والتجا والرراع.
■ إ طف ير النص ال ين ملك للبشر وخاات لمشينته  ،وكا ف التاريخ مي عاة لريراعات يادة في تمييت األدييا ..
وهذ الرراعات ةجوهرها ه صراعات ييايية  /إتتماعية ،لكنهيا طرطي ي لبيو الي ين لتص ييق أهي اا ومريالح
ةعينها على ا أه اا ومرالح أخرى.
إ المؤي ات ال ينية لمبتلف الميذاهل ،أو – ةكيالم سخير– المجتمعيات ات التع ديية ال ينيية والمذهبيية ط يتريت مين
خال علمانية ال ولية أ تحيىد نف يها عين الريراعات ال ياييية المتي ثرة ةيرداء الي ين والميذاهل ،ميا ي يمح ةإريياء
أي ال ل األهل ف المجتمت .وما ينربق على التع ديية المذهبيية ينربيق – مين ةيا أوليى – عليى التع ديية اجثنيية
والعرقية■ ...

()5
العلمانية ومفهوما «الحرية والمساواب»
■ هذ ه البلفية الرئي ية الت يجل أ ننرلق منها عن ما نتص ث عن العلمانية ..وف الص يث عن العلمانية ال يمكننيا
إال أ نتص ث عن مفهومين متالزمين يشكال ركيزط العلمانية الت ال ط ت ي ةي ونهما ،وهميا :الحريىة والمسىاواب.
واعتماد هذين المبي أين ييؤيي لمجتميت ييلي ط يود فييه الم ياواة والصريية ةيين تمييت أةنياء اليو ن اليذين يعتبيرو
مت اوين أمام ال انو ويربح ةالتال االنتماء للو ن هو االيا الذي يجل أ يصك طررفات االفيراد في عالقياطه
فيما ةينه وف عالقته مت مؤي ات ال ولة.
■ إ المواطنة ةهذا المعنى طعن عالقة ال ولة مت شعبها وموا نيهيا وا تيرام خيياراطه في مماريية معت ي اطه ال ينيية
وغير ال ينية وخروصياطه الث افية واجثنية اليخ ...وهيذا يعني أ ال ولية التي طرعيى الصريية والم ياواة ةيين تمييت
موا نيها دو طميييز ،إنميا طصكي ةشيك فعلي مين خيال الشيعل اليذي يعتبير صيا ل ال ييادة أوالً وأخييرا ً ومري ر
ال لرات الت طمار ةآلية «التمثي » أو «اجنت ا » ةايمه ،و لك من خال االنتباةات ال ورية الت

طرطكز إلى قوانين عررية قائمة على مب أ الم اواة وةالتال صياغة وين ال وانين ف كافة الص و والمجاالت.
■ هنا ،عن ما ن عو إلى فر المؤي ة ال ينة عن مؤي ات ال ولة ،إنرالقا من مفهوم (وقيمتي ) الصريية والم ياواة،
فهييذا يعن ي كمييا فر ي ال ييلرات الييثالث عيين ةعضييها :ال ضييائية ،التشييريعية ،والتنفيذييية ...هن الفص ى بىىين ب ى ه
السلطات ال يمكن أن يت هال من تالل فص المسسسة الدينية عن مسسسات الدولةإ وإ كيا مين يق المؤي يات
ال ينيية – علييى ييبي المثييا  -أ ط يي تامعييات دينيية (خاصيية ةهيا) فهييذا ال يجيل أ يكييو عليى ييا الجامعييات
الم نية ةالمناهج التعليمية المعتم ة من قب ال ولة.
وعن ي ما ي ييا أييين يييلرة المؤي ييات ال ينييية فاالتاةيية ه ي  :أ ل ي ى تميييت ال ي يانات والمييذاهل مؤي يياطها الباصيية
المنفرلة عن ال ولة (وه مؤي ات متنوعة اجختراصات :طرةوية ،ث افية ،صيصية ،إتتماعيية ولمبتليف قراعيات
الشبا والميرأة والم ينين والمعياقين اليخ )..والتي طميار إختراصياطها وصيال ياطها ةريورة إنفردايية وةي و أي
ط خالت من ال ولة ..أما التنظي اجتمال لشؤو المجتمت الترةويية والريصية واالقتريادية واالمنيية وغيرهيا والتي
طعن تميت الموا نين ةبض النظر عن ديانته  ،فه من صال يات ال ولة وم ؤولياطها■ ...

()6
اإلدتراكية العلمية (الماركسية) ومفهوما «الحرية والمساواب»
■ العلمانية ه تدبير عملي يم عالقة ال ين ةال ولة .واجشتراكية العلمية (المارك ية) ه منهج ونظرية علمية
لترور طاريخ المجتمعات .وكالهما – أي العلمانية واجشتراكية العلمية – يتشاركا مفهوم (قيمت ) الصرية
والم اواة ،اللذين طرةط المارك ية ةينهما ويعتبرا من أةرز مميزاطها.
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إ المصرة الفاصلة ف التاريخ – ةص ل رؤية مارك – ه العبور من «مملكة المرورب» إلى «مملكة
الحرية» .لك أنه ال رية ممكنة للبشر ،إال ف يياق وةع طصرره من قيود الصاتات المادية األيايية.
والصا هكذا ،فإ الرأيمالية مه ت الرريق أمام إمكانية الصرية ،النها نمط اجنتاج الو ي ف طاريخ البشرية الذي
طجاوز الة الن رة (الشصة) ،أي أنه أطات أخيرا ً ةأ طنتج المجتمعات من الفوائض ما ي مح ة الصاتات األيايية
لجميت البشر من غذاء وصصة وعل و أدنى من الصياة الكريمة ،لكن ةشر إزالة العائق األكبر أمام طص يق هذ
األه اا الذي هو الرأيمالية اطها وركيزطها األيايية :الملكية الفردية لوسائ اإلنتاج والتبادلإ نقيض طابعها
اإل تماعي الجماعي (مواوعياً).
■ هذن «مملكة الحرية» تلك بي «مملكة المساواب» يث طزو الرب ات وطضمص ال ولة (كأداة ييررة وقمت ةي من
يملك ويائ اجنتاج والتباد طجا من ال يملكها) ،ةصيث ينته التناقض ةين الفرد والمجتمت وينظ البشر ياطه ف
نظام طعاون يث «الترور الصر للفرد هو الترور الصر للمجموع».
با مب أ الم اواة على أنه المب أ االيا ف اجشتراكية العلمية (المارك ية) لن يمكننا فه طصلي
من دو
مارك الن ي للديمقراطية السياسية ف ال ولة ال يم را ية البرتوازية ،يث الم اواة ال انونية وال يايية
المنروص عليها لي ت يوى الوته ااخر لالم اواة – أي للتمايزات والفروقات الرب ية ال ائ ة ف المجتمت .ة
طمو على وطبف لك الشك من الالم اواة ف
يمكن ال و أ ال يم را ية ال يايية ف ال ولة البورتوازية ّ
المجتمت الذي ي مح ةايتمرار وإعادة إنتاج شرو طعميق الفروق اجتتماعية والرب ية.
وهكذا كا مؤي و اجشتراكية العلمية ينظرو إلى اإلدتراكية باعتباربا تجاول للديمقراطية السياسية (مت
اج تفاظ ةك ما ته من إنجازات ومكايل طاريبية للبشرية) بواسطة الديمقراطية اإل تماعية .ذلك أن أكبر
تطر يتهدد النظام القائ عل الديمقراطية السياسية وحدبا بو ال ديمقراطية العالقات اإل تماعيةإ أي طابعها
الالمساواتي التمييزي الطبقي■

()7
مثل العلمانية وأبعادبا األربعة
■ العلمانية طعن فر المجا المجتمع إلى دائرطين :األولى عامة (طعتبر مصاي ة طجيا الي ين والمعت ي ات) ،واألخيرى
تارة (يمكن ف داخلها التعبير الصر عن المعت ) ،وةاجمكا إختزا العلمانية بمثل مت اوي األاالع:
 –1الضلت األو فيه هو عدم تسلط الدين (أو أي نوع سخر من المعت ات) على ال ولة ،ومؤي ات المجتميت واألمية
والفرد -2 .الضلت الثان هو حرية الممير والعبادب والدين والعقيىدبإ و ليك في التربييق المجتمعي وليي كمجيرد
رية شبرية ةا نية -3 .الضلت الثالث هو المساواب في الحقوق بين األديان والمعتقدات مت ارورة طربييق هيذ
الم اواة واقعيا ً ف المجتمت.
■ إنرالقا ً من هذا المثلث ال ائ على عدم التسلط والحرية والمساواب طكت ل العلمانية أربعة أبعاد:
 – 1الدولة :ةمعنى طص يق إييت ال متبياد ةيين ال ولية والي ين .فال ولية الص يثية طشيك مجياالً لل يلرة الزمنيية ،ةينميا
ال ين مجاله ال لرة الرو ية .وي تن هذا اجيت ال المتباد إلى الم اواة الم نية وال يايية ةين الموا نين.
 – 2مسسسات المجتمع :هذا البعي يعني طص يي دور الي ين ك يلرة م يت لة قائمية عليى مؤي يات خاصية ةهيا طلعيل
دورا ً ف الصياة المجتمعية ف مجاالت وايعة طب أ من منظومة ال ي واالخالقيات اجتتماعيية وطنتهي ةشينو الع يي ة
واجيما وقضايا الضمير مرورا ً ةمجاالت الترةية والتعلي ةكافة م توياطه ومؤي ات البصث والنشر ةالوييائ كافية،
وملفات الترةية والرفا اجتتماع والرصة والتوته إلى مبتلف ال راعات اجتتماعية..
ييو التييراث الييو ن المشييترك وال ييي الو نييية المو ي ة الت ي طجمييت
 – 3الهويىىة الوطنيىىة :الت ي طتشييك ةاأليييا
وطؤ ر أةناء الجماعة الو نية.
 -4الفىىرد :يييث طعني العلمانييية الفري ةييين اجنتميياء الييو ن وةييين االنتميياء ال ي ين أو اجعت ييادي ،وييييادة الصرييية
اجختيارية فيما يتعلق ةاأل ر الفكرية والمرتعيات ال ينية أو الفل فية الت ينتم إليها الفرد■
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()8
اإلسالم السياسي  ..تيارات
بشك عام ي ترق االسالم السياسي تياران رئيسيان :التيار ال لف والتيار االصول  ،ولكي منهميا طاريبيه ،نشيأطه
وم ار :
■ التيار السلفي :ف ال ير الثيامن عشير ةيرز إطجيا ييلف عليى يي مصمي ةين عبي الوهيا أ ل يت علييه ال يا ً ط يمية
الوهاةية ،وي عو هذا اجطجا إلى طن ية ال ين من الت اخالت االخرى (الشوائل والب ع) .الوهاةية في هيذا المعنيى هي
حركة هرىالحية ضىمن االسىالم وليسىت منشىقة عنىه .وقي طصالفيت ال يلرة ميت عائلية وقبيلية عبي العزييز س ييعود
وأي ا معا دولة ال عودية ،وه ركة ة وية ريفية صصراوية من جمة مت االييالم الت ليي ي .هيذ الصركية طعا يت
مت شؤو الع ي ة وااليما ف ط ولي ل يها مشروعا يياييا خاصيا ً ةهيا ةاعتبارهيا إ ي ى ركيزطي ال ولية ال يعودية،
فه طج طالق مشروع التج ي ال ين المتصالف مت العربية ال بلية.
■ التياراالرولي :نشأت االصولية ف عشرينيات ال ير المااي كظياهرة منشي ة عين اجييالم الت ليي ي ،وهي ركية
إ نتشرت ف الم و البيت ةاقامية ال ولية االييالمية ( البالفية االييالمية) ،واعتمي ت ال يو الميأثور «االييالم ديين
ودنيا» (المن و إلى ن البنا مؤيي اجخيوا الم يلمين في العيام  .)1928وهيذا ال يو ط ضيه ع يي المراتيت
ال ينية المعتم ة والبصثية المب ترة التي طعتبير (ةعي عرير الرييو وإن رياع اليو ) ال ولية ظياهرة م نيية ولي يت
دينية (من مصم عب وعبي الير من الكيواكب  ،ميرورا ً ةمصمي شيصرور وخليي عبي الكيري وتيودت ييعي وإنتهياء
ن األمين الذي يرفت لواء ما ي مى ةـ «العلمانية المسمنة».)..
ةمصم
■ التيار السلفي الجهادي :الترور الذي وقت ف أفبان تا وعليى أر ةاك يتا ونشيوء ركية مجاهي ين م يلصة في
مواتهة الوتود الع كري ال وفياط  ،وة ع من الواليات المتص ة وال عودية ودو أخرى ..أكي ضيور ث ي ييلف
ف ي صييفوا ركيية المجاه ي ين .ف ي هييذا اج ييار إلت ييت ال ييلفية علييى أر أفبان ييتا مييت الصركيية األصييولية الت ي
اورطها وطفاعلت معها وزرعت ف ال لفية مفهومها الباص لفكرة «الجهاد» ،ما نج عنه نشوء السىلفية الجهاديىة
كانش اق عن التيار األم (ال لفية) قاد عب هللا عزام وال ا ً أيامة ةن الد ومين ثي أيمين الظيواهري ،وطصي رت منيه
منظمات «ال اع ة» ةمبتلف ط مياطها.
■ ظابرب هسالم الصحوب اإل تماعية (أو اإلحيائية الجديدب) :هذ الظاهرة الت طجتات موتاطها اليوم الكثير مين الفنيات
االتتماعية ف البل ا العرةية والم لمة ،لي ت إيالما ً يلفيا ً وال أصولياً .فف طركيزها عليى «أييلمة» ظياهر الصيياة
اجتتماعية ف الصيّزين الباص والعام [مين المليب والمظهير وشيعائر الصيياة اليوميية ،إليى طعميي العبيادات وفير
مظاهرها ف العالنية العامة ،وصوالً إلى النفور من يفور المرأة واجختال ةين الجن ين وإعال هذا النفيور كوتيه
ميين وتييو «التكفييير اجتتميياع »] طب ي و هييذ «األيييلمة الشييكلية» ةمظاهرهييا البارتييية كييـ «صييصوة إيييالمية» ،أو
«إيالما ً إ يائيا ً».
■ ال طنتم هذ الظاهرة (أي «اإلسالم اإل تماعي») إلى طيار إيالم ييايي ةعينيه ،لكين األصيولية اجييالمية طعيي
ف قلبها وف ثناياها ،فاجخوا الم لمو ه مين أةيرز دعياة هيذ الريصوة ومنشينوها في الصيياة اجتتماعيية العامية
وينرل ييو ميين فرضىىية إيييتجاةتها لتييأثيره ويياييياطه العاميية وطرييويتها لرييالصه في اجنتباةييات  ..علميا ً أ هييذ
الفراية الت طرم إلى المرادرة ال يايية الم ب ة ل راعات إتتماعية وايعة على موقيف هيذا اجطجيا األصيول ،
إنما طنروي على ق ر من المبالبة ات األغرا التعبوية ،إ ل يكن المبالرة الم رودة.
ي ة األمر فإ ب ه الظابرب «المجتمعية» النالعة هل الدين ليست مصنفة سياسيا ً بشك مسىب  ،ةي طصي د
وف
إنصيازهييا ال ياي ي علييى قاع ي ة م ي ى إ يييتجاةة البييرامج الم ميية ميين مبتلييف ال ييوى ال يايييية لمرييلصتها الو نييية
وهمومها المعيشيية وال يم را يية في إ يار مجتميت ط يود الصريية والم ياواة ..مين هنيا التصي ي المرفيوع أميام قيوى
الي ار والت م ف المجتمت لتكو ةم توى ما يترطل على هيذا التصي ي ،و ك مين خيال التريوير البرنيامج واألداء
النضال ال ياي والعمل المن ج مت هذا البرنامج وعلى قاع ة الممارية الت طوائ ةين ال و والعم ■

()9
تديين السياسة وتسييص الدين
■ أ طلجأ مكونات طيار اجيالم ال ياي إلى ايتب ام ال ين ف خ مة أه اا ومآر ييايية خاصة ،أمر متوقت،
العنوا الجامت لهذا التيار يوم ء إلى هذا المنصى .واألمر نف ه ي ري على أنظمة ييايية دينية
فو
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«ثيوقرا ية» (كال عودية مثالً يث ال ي وم النظام ال ياي على ديتور ةاعتبار أ «ال رس هو ديتورنا») يث
يؤي ال ين (ع ي ة ونراً) لمنظومة طبريرية متكاملة لل ولة ال ائمة.
أيضاً ..أ طلجأ ةعض تهات طيار اجيالم ال ياي إلى ايتب ام ال ين ف طرورها الباص لـ «هن ية المجتمت»
من خال إقصام الصيّز العام (الشر ة ،ال ضاء )..ةبروصيات الصيّز الشبر  ،أمر ال يفاتننا طماما ً عن ما ط م
عليه تهات ال طصم ه التصرر الو ن من نير الباصل المصت  ..لكنه – ةالم اة – يفاتننا كثيرا ً عن ما يأط من
طنظي – على إنضوائه طصت راية اجيالم ال ياي – ةات ينتم إلى ركة التصرر الو ن الفل رين وإكت ل
موقعيته إنرالقا ً من كفا ه وطضصياطه ف هذا المضمار.
■ ما ينبب ط ليط الضوء عليه هو طعاظ ظاهرة الم ارعة إلى هحالل الفتوى الدينية مح الرأي أو الموقف
السياسي في القمايا العامة (المهمة واألق أهمية) الت طنت ل إلى يوميات التجا ال ياي  .وهذا ما ةاطت طلجأ
إليه أنظمة ريمية (ال طنتم إلى ن ق ال ولة ال ينية الثيوقرا ية) وقوى ييايية (من طيار اجيالم ال ياي ) من
خال هينات وشبريات دينية طعود ةمرتعيتها إلى هذ األنظمة وطلك ال وى.
ومن أت مزي من التص ي  ،ن تشه ةما قامت ةه ال ولة ف مرر عن ما ايتب مت ال ين من أت ط ويل ييايتها
أثناء والية ال ادات ..فايت عت األزهر وهيناطه لتأيي وإيناد التصو الذي ث ف ييايتها طجا إيرائي  ،فكانت
ف طشرين
المؤي ة ال ينية الريمية تاهزة ةش ة لل فاع عن هذا التصو منذ زيارة ال ادات إلى ال
الثان (نوفمبر)  1977و تى التوقيت على معاه ة ال الم المررية – االيرائيلية ف س ار (مار ) .1979

ل ياه المناخ الذي إقتر ةصضور ال ين دفاعا ً عن ال ياية البارتية ف طبذية المي الذي كا ق ة أ على
الم توى ال اخل منذ هزيمة  67وعلى خلفية طشجيت ال لرة لل وى اجيالمية على مواتهة االطجاهات الناصرية
والي ارية ف الجامعات والشارع ..ما أيه ف ط ريت وطيرة وإنضاج شرو الت م إلى أيلمة المجتمت ،وخلق
فرصة فري ة إيتبلها اجيالم ال ياي لت يين ال ياية ال اخلية.
■ ةع مض ثالثة ع ود ،نال ظ ةأ الم توى الريم ف مرر يلجأ – مرة أخرى -إلى ايتب ام ال ين لتبرير
يياية ال ولة ف قضية ال طرقى إلى أهمية التصوالت الجذرية الت أ ثها ال ادات على يياية مرر البارتية
والرراع العرة – االيرائيل  ..وف هذا ن ر ما يتر ةإقامة ما يم – من ةا ال جا اجعالم – ةـ
«الج ار الفوال ي» الذي شرعت ال لرات المررية ةبنائه ف كانو الثان (يناير)  2010ف المنر ة الص ودية
الفاصلة ةين مرر وغزة.
إعتبارات إقامة هذا الج ار ،كما معاراته ه – ةربيعة الصا – ييايية ،ول نا ف معر البو فيها ف هذ
العجالة ،دو أ يعن لك وقوفنا على الصياد يالها .غير أ ما يهمنا ف هذا ال ياق هو ط ليط الضوء على
م لوالت طلك الصملة ةين األ راا المتواتهة (أ ر اجخوا م اة أ ر ال لرة) الت ولت مواوع البالا
ال ياي إلى « ر » فتاوى دينية .وهكذا رى تديين قمية محض سياسية ةك ما يترطل على لك من طأثيرات
يلبية على م توى الرأي العام وخاصة ويط الشبا  ،أةناء الجي الج ي الذين يشبّو ف ظ إن اد األفق
ال ياي أمامه  ،فال يج و والصا هكذا إال ال ين (الذي يوظف يوا ًء ة واء ف خ مة موقفين يياييين
متناقضين) يبيالً لتشكي وعيه وإطجاهاطه ةإزاء ال ياية والمجتمت والث افة.
[في هطار الصراع السياسي الدائر حول «الجدار الفوالذي» بمواكبة سجالية نشطة وتراد هعالمي محموم ..تواترت الوقائع
والفتاوى التالية التي تراوحت بين التيكيد عل التطبي السلي للشريعة وروالً هل  ..التحري فالتكفير:
 اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الشيخ يوسف القرضاويإ الشيخ عبد المجيد الزنداني« )..حرم» الجدار وأعلن هن
«موارلة بنائه محرم درعا ً وم الف ألوارر األتوب والجوار» وطالب السلطة المصرية بين «تنيى بنفسها عن ب ا العم
المحرم درعا ً».
 مجمع البحوث االسالمية – بالمقاب  -وفي ه تماع ترأسه ديخ األلبر محمد سيد طنطاوي هعتبر الجدار «تطبيقا ً للشريعة
اإلسالمية ..التي كفلت لك دولة حقوقها وأمنها وكرامتها» ورم المعترضين عل الجدار بينه «ي الفون ما أقرته دريعة
االسالم».
 أما الشيخ علي عبد الباقي األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية فقد ذبب هل اعتبار أن هقامة الجدار بو «فرذ ديني»
لحماية األمن المصري .وفسر ذلك بينه «وا ب عل ولي األمر أن يحمي دعبه بشروط عدم اإلعتداء عل حقوق
اآلترين».
 ورد معارضو الجدار بواب من «الفتاوى» تحرم ما أحله «ديوخ الدولة» :الشيخ عبد الصبور دابين أفاد بين «ب ا
الجدار فيه دبهة اإلقتراب من الكفر ألنه يحمي أمن العدو الصهيوني».
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بهة علماء األلبر (التي تم ر ال دين متشددين) أعلنت أن الجدار بو «الكفر بعينه» مستندب في موقفها التكفيري عل
أن « الجدار بو في حقيقته هعالء لمقتميات السياسة األستعمارية التي وضعت ال طوط الوبمية لتمزي األمة حت يسه
هبتالع دولها مرب ثانية».

واعتبرت بهة علماء األلبر ب ا سببا ً كامنا ً لتكفير المدافعين عن الجدار بعد اتهامه بينه «يحكمون في األمة بما يو ب
الكفر» و «ينقمون عهد ه» و « يفسدون في األرذ»]■

()10
الحداثة مقاب األرولية
■ إ االزمة التي شيه طها المجتمعيات العرةيية وخاصية عليى م يتوى االنظمية الرييمية لنا يية فشي مشيروع الص اثية
والتنميية اجقتريادية واجتتماعيية وفشي مشيروع طصريير فل يرين وإقامية دولية الو ي ة العرةيية… وهزيمية العيام 67
(الت ي عبييرت ةواييوت عيين هييذا الم ييار االنصيي اري) ،أدى إلييى رييو ردة فعيي يييلبية علييى م ييتوى الموقييف
الجماهيري والمجتمع العام من ال وى ال يايية (ةشيك خياص األ يزا ال وميية الت ميية ،ال يييما طليك المتوايعة
ف ال لرة) التي رفعيت شيعارات التري ي لهيذ المهيام ال وميية واجتتماعيية الكبيرى ،األمير اليذي أف ي هيذ ال يوى
م ان ة وطأيي قراعات تماهيرية وإتتماعية وايعة .وعليه ،شه ت فترة ما ةع هزيمة  67عملية فرز ييايي عليى
قاع ة ةرنامجية أخرى عادت ةالفائ ة ةشك خاص على طيار اجيالم ال ياي .
من تهة أخرى ،إ يتفاد هذا التيار من دع وطشجيت طلك األنظمة الت إرط ت عن خيارات المر لية النهيو ال يوم
(المثا األةرز واألكثر طأثيرا ً قرريا ً وف الم ى العرة هو مثا النظام المريري في عهي ال يادات اليذي إرطي عين
خييارات واييتراطيجية مر ليية الناصيرية) ،و لييك في يييياق التوظييف ال يايي لمواتهية التيييار الجمياهيري ال ييوم
الت ي م والي يياري المتصفييز للنهييو دفاعيا ً عيين وطرييويرا ً لمكت يبات المر ليية الناصييرية .كمييا ايييتفاد طيييار اجيييالم
ال ياي إلى أةعي ي ود مين الي ع ال ي ي والمتجي د مين أنظمية اليميين العرةي (ال يعودية ةباصية) التي قيرأت في
طي اعيات يير الييـ  67م ي خالً وايييعا ً لص ي الرييراع العائ ي إلييى خم ييينيات ويييتينيات ال يير المااي ةينهييا وةييين
االنظميية العرةييية الت مييية لجهيية إلصيياق الهزيميية ةهييا وةبرامجهييا ات األةعيياد الو وييية ال ومييية والبنيوييية التص يثييية
واجتتماعية الت مية.
■ عادت هذ الترورات الصايمة ةما ف لك البينة العامة الت نشأت مين خاللهيا (أيضيا ً ةأةعادهيا اجتتماعيية والث افيية
والنف ية) ةفوائ ت ّمة على طيار اجيالم ال ياي وةباصة تنا ه األصول  ،فضيالً عين إييالم الريصوة اجتتماعيية
ركيية ييايييية ،لكنييه ظيياهرة إيييتبلت ميين قب ي اجيييالم ال ياي ي وةالييذات
أو اجيييالم اجتتميياع  ،واألخييير لييي
إطجاهاطه األصولية كما ترت اجشارة.
[ وفي ب ا اإلطار يالحظ هنتشار ظابرب المسا د االبلية في مصر (أكثر من  100ألف مسىجد تار ىة عىن االدارب المبادىرب للدولىة)إ
وبناك ماعات ومسسسات تمىول وتقىاد مىن قبى مسسسىات االسىالم السياسىي هسىتطاعت أن تسىد الفىراا الى ي أحدثىه غيىاب الدولىة
اال تماعي واالقتصادي وهنسحابها من م تلىف لوايىا المجتمىع تحىت وطىيب ضىغوط «بىرامج اإلرىال ( ) وهعىادب التكييىف الهيكلىي»
بتو يهات البنك الدولي ورندوق النقد الدولي].

■ ل طمت هذ العملية ال يايية اجتتماعية وعنوانها ط م مواقت اجيالم ال ياي على مي ى اجقليي في إ يار إنت يا
هذ ال وى إلى هياك ييايية وطنظيمية متجاوزة للص ود ال ررية ،إ ل يكن للمنر ة العرةيية .كميا طميت هيذ العمليية
– وهذا هو األه – ةالتصالف التام مت ل ات رئي ية من ن ق األنظمة اليمينية العرةية وة ع قوي
وثاةت منها .وإ ةرزت ف مر لة ال ة إهتزازات أو تى خالفات ف معادلية العالقيات والتصالفيات (ال يجيوز ةأيية
ا الت لي من أهميتها أو طأثيرها) ،فإنها ال طلب واقت م ا ات التالق الملمويية ةيين هيذ األنظمية وقيوى اجييالم
ال ياي  ،يواء على م توى الت ا ت التكتيك المباشر أو األه اا ال يايية ةعي ة الم ى .هذا فضالً عين طالقيهيا في
الرؤية اجقترادية والعالقة مت أقرا العولمة الفاعلة دوليا ً (من الواليات المتص ة إلى .)..
إ هيذا المشيه – ةتالوينيه وطمايزاطيه – ال يبليو في ع يي البلي ا العرةيية ،مين طوافيق ايمن (أو شيبه معلين) علييى
«تقاس وظيفي»  -إ ا تاز التعبير – ةين اجيالم ال ياي واألنظمة عليى قاعي ة إنفيراد األخييرة – عملييا ً – ةم اليي
ال لرة ال يايية ،م اة رية ركة وعم مضمونة لألولى ف الم ى المجتمع ومؤي اطه.
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■ أخيراً ،ومن ةين ال ضايا الرئي ية الت ط تبلص مما يبق ،هو ط م إطجاهات اجيالم ال يايي وةرنامجهيا ال يايي
اجتتميياع علييى م يييتوى المنر يية ككيي عليييى ييا موقييت ونفيييو وةرنييامج مكونييات ركييية التصييرر اليييو ن
واجتتماع  ،ما أدى ة ور إلى ترا ع لت وديناميىة حركىة وبرنىامج التحىدي والحداثىة والتقىدم اإل تمىاعي فىي
المنطقة.
أمييا ةالن ييبة للمجتمييت الفل ييرين والصاليية الباصيية الت ي نعيشييها ف ي ظ ي اال ييتال والع ي وا واجقييتالع ،فااليييالم
ال ياي (من خيال ركتي ميا والجهياد) لعيل دورا ً كفا ييا ً مهميا ً في اجنتفااية الكبيرى (،)1993 – 1987
كمييا ف ي إنتفاايية اجيييت ال ( )2005 – 2000كيير موقعييه ومكانتييه كاطجييا رئي ي فاع ي ف ي صييفوا ركيية
التصرر الو ن لشعل فل رين ،وهو يصاو أ ينه من وعياء التي ين اجتتمياع ميت طعزييز ودعميه لتجييير في
خ مة مشروعه وةرنامجه وأه افه ال يايية ،م تفي ا ً ف الوقت نف ه من ط يماطيه الواييعة في المجيا اجتتمياع ،
أي ف المجا الضاغط ةش ة على المجتمت الفل رين والصالة الباصة الت يعيشها ف ظ اج تال والع وا ■
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مبادئ ومرتكزات أساسية
()1
في التعريف
■ طكياد العلمانييية أ طكييو ميين أكثيير المفياهي وال ضييايا إثييارة للجي واجتتهيياد ،ليي ةييين المؤيي ين والمعاراييين لهييا
فص ييل ،ةي تييى داخي الرييف الوا ي  ،يييواء المؤيي لهييا ،أو المعييار  ،فييال التأييي لهييا ينرلييق ميين ات األي ي
والمرطكزات ،وال معاراتها طتبذ شيكالً ومصتيوى وا ي اً ،ةي ثمية أ يياا مبتلفية ومتباينية لمعاراييها ،مثلميا هيو
ولهييا ميين طنيياو أص ي الت ييمية وطيياريخ المفهييوم ،فميينه ميين يشييت ها ميين العل ي
ييا مؤي ي يها أيض ياً .ويب ي أ الج ي
( ِعلمانية ،ةك ر العين) ،ومينه مين يشيت ها مين العيال (العيلمانيية ،ةفيتح العيين) ،ومثي هيذا البيالا يبي و شيكليا ً وال
قيميية كبيييرة لييه ،إ ا عرفنييا أ العلمانييية لي ييت شييعارا ً مجييرداً ،أو مفهوم يا ً يبتريير ةكلمييات مص ي دة ،ة ي ه ي اليية
متصولة ،طنروي على طواريخ ع ي ة ،وطربي ات وطعيينات شتى ،لك منها طمايزاطه وطص ي اطه المبتلفة عن ااخر.
ونجي في «ويكيبيي يا» (الموييوعة الصيرة) طعريفيا ً للعلمانيية ةمعنيى «فري الي ين والمعت ي ات ال ينييية عين ال ياييية
والصياة العامة ،وع م إتبار الك على اعتناق وطبن معت ي أو ديين أو ط ليي معيين ألييبا اطيية غيير موايوعية».
أي أن الىدين لىىن يفصى عىىن الحيىىاب والمجتمىىعإ بى عىن الدولىىة ومسسسىىاتها فقىىط ،فالدولىىة ال تمىىارر أي سىىلطة
دينيةإ والمسسسات الدينية ال تمارر أي سلطة سياسية.
وطصيلنا األلفياظ األتنبيية الم يتب مة لهيا عليى ةعيض طعييناطهيا ،فعبيارة  Secularismطعني  :غيير ديني  ،دنييوي أو
م ن  ،أو العال الزمني في طمييز عين العيال الرو ي  ،ثي صيارت ط يتب م ةمعنيى فري الي ين عين ال ولية ،وهي
معتم ة ف ةعض البل ا  ،وخروصا ً ،األنبلوياك ونية ،أميا في البلي ا المتيأثرة ةالتجرةية الفرن يية في يتب م غالبيا ً
مررلح الالئكية ( laiqueأو  )laiciteةمعنى الذي ينتم للشعل ،أو اةن الشعل غير المتعل  ،أو عامية النيا في
طميزه عين رتيا الي ين (المتعلميين) أو فنية اجكلييرو  ،وهي في الم ييصية ،مجموعية رتيا الي ين ممين يمثليو
مراطل ف ال لك الكن .
وف تذر الكلمة اليونان  laosطشير العلمانية إلى و ة الشعل المرطكزة إلى التمتت ةصرية المعت ي  ،والم ياواة ةيين
ك الموا نين أيا ً كانت قناعاطه الرو ية ،أو تن ه أو أصيله  ،والترليت للريالح العيام ،والبيير المشيترك للجمييت،
كمبرر و ي لوتود ال ولة.
■ إ العلمانييية ه ي طصرييير مجم ي الصيّييز العييام ميين النفييو الممييار ةاي ي أ ي األديييا أو المييذاهل ،أو ةاي ي إ ي ى
اجي يولوتيات ،وهكذا يرا الصيّز العام من أي ط ريت (أو عز ) ةيين شيتى الفنيات االتتماعيية ،أو أطبياع الميذاهل
ال ينية المتع دة.
فالعلمانية تهت بمبدأ توحيد النار ضمن الدولة عل قاعدب المواطنة ،وه طفتر طمييزا ً قانونيا ً ةين
ياة اجن ا الباصة ،كما يعيشها هو (مث البع الرو  ،ال ناعيات ،الميذاهل) ،وةيين ةعي العيام كميوا ن ،ييث
طؤك ي العلمانييية علييى و ي ة أنييا أ ييرار مت يياوين ،م ييته فة الو ي ة األصييلية للشييعل ي ال يييادة المرطكييزة إلييى
المساواب الصارمة في الحقوق ةين أعضائه طجا ك ما يعيار هيذ الم ياواة .وهي طشيير إليى مر عيىة الصىالح
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العام في أف ديمقراطي .فالعلمان هيو ةب يا ة الميوا ن الصير اليذي ي ير ألخييه الميوا ن ةصريية المعت ي الي ين أو
المعت ي أو الفل ف  ،من دو أ يؤثر لك على موا نيته ،و وقه وواتباطه طجا و نه.
وفي فهمنييا للعلمانييية علينييا أ ني رك أ معييان المرييرلصات وم ي لوالطها ،ال يتبييذ مصتييوى ثاةتيا ً وأزلي ياً ،ةي يتب ي
ويتصو  ،إلى أ سلت تميعها (المررلصات) إليى التميييز ةيين أميور الع ي وال يايية والمجتميت ،في م اةي األميور
ال ينية (رموزا ً ومؤي ات ويلرات) ،وإلى أ طواعت الصرية ال ينية ،من رية معت ي و ريية مماريية ،كوا ي ة
من الصريات الشبرية والعامة كصق رية الرأي والتعبير والمع والضمير.
وهذا يرح ة ءا ً من فرن ا التي أتيرت فريالً طاميا ً ةيين ال ولية ومؤي ياطها مين تهية ،وةيين المؤي يات ال ينيية مين
تهة ثانية ،إلى الواليات المتص ة الت طعرا الة طي ين كبييرة ،و ضيورا ً ةيارزا ً للي ين ،ييث يلعيل دوراً ،مباشيرا ً
وغير مباشر ،ف الصياة ال يايية والمجتمعية دو الم ا بالفص التام ةين مؤي ات ال ولة والمؤي ات ال ينية.
يعرا العلمانية ةأنها مفهوم يياي يتعلق ةص م ألة دور الي ين ال يايي في المجتميت وال ولية ،و ليك
وهناك من َّ
ةجع ال ين شأنا ً شبريا ً ةين الفرد وخال ه من تانل ،وتع ال ياية شيأنا ً مبتريا ً ة ضيية ال يلرة وعالقية الصياك
ةالموا ن من تانل سخر.
■ إ الصرص على فمىاء مشىترك ةيين النيا يتجياوز إ ختالفياطه  ،ال يتعيار ميت اجقيرار ةوتيود هيذ االختالفيات،
شريرة أ يؤك النظام العام على ع م المي ةال يانو المشيترك اليذي ي يمح ةإمكانيية التعياي الصير وإ يال الوئيام
ةين النا المبتلفين ف إ ار العي المشترك .ومن هنا فإ مبي أ فري مؤي يات ال ولية عين أي مؤي يات دينيية،
رييية المعت ي فص ييل ،ولكيين أيضيا ً
هيو االييية ال انونييية المؤي يية للعلمانييية المؤي يياطية التي طضيمن و ي ها ،لييي
الم اواة الرارمة ةين المعت ات .وعليه فالعلمانية بي توليع السلطة العامة على مجمىوع الشىعب السىيدإ ضىمن
االحترام الصارم لحرية المعتقد والمساواب.
وه  ،ف نهاية المراا ،أ ي أشيكا التعبيير عين نضيج التجرةية ال ياييية واجن يانية ومك يل إن يان و ضياري
عييام ،ل ي يتص ييق إال ةع ي طجييار مريييرة وطضييصيات ت يييمة ،شييه فيهييا العييال روة يا ً أهلييية ائفييية ،وطاريب يا ً ميين
االارهاد ةاي األديا والمذاهل ،أميا الدولىة القائمىة على مبىاديء العلمانيىة فهىي دولىة كى المىواطنين بصىرف
النظر عن الجنص أو الدين أو العقيدب ،والنظيام ال يايي اليذي يعتمي العلمانيية ينشي ء م يا ة ة يهيية ،ط يمح لكي
فرد ةالتمتت ةصرية الرأي ،وطص د هذ الم ا ة من قب ال لرة ال يايية ،الت طضت ال وانين وطرب ها■

()2
العلمانية  ..أنساق عدب

■ إ العلمانية لي ت ن ا ً وا اً ،نهائيا ً ومبل اً ،ة ه حركة ه تماعية طنشأ في كي ميو ن متيأثرة ةإ ارهيا المصلي ،
وطأط كإنعكا لمعرياطه ،فهناك أنساق عدب من العلمانيةإ لك منها تصائصها المحلية.
ففي فرنسىىا نشييأت ايييية و نييية ل ي ى البورتوازييية الريياع ة إزاء مؤي يية دينييية قوييية ومرييممة علييى ايييتتباع
ال ولة لها ،ةع أ منصت لنف ها يلرة عاطية أقوى من يلرة ال ولة الناهضة ،وناليت نفيو ا ً إقترياديا ً (عبير ايريبة
العشر) وفكريا ً وث افيا ً عبر ييررطها على مؤي ات التعلي وغيرهيا مين المرافيق .وأخيذ العي اء ةيين الريرفين موقفيا ً
صريصا ً مباشرا ً ةع أ وقف رتا ال ين مت قوى الثورة المضادة عام  .1793وعلييه ،أخيذت العلمانيية في فرن يا،
اةعا ً مضادا ي للكني ة( ،)anticlericalوشكالً ش ي البروصية ،ةه ا إخضاع الكني ة الكاثوليكيية ل يلرة ال ولية
يث دخلت الثورة الفرن يية في ير اي ها ،وصيادرت أمالكهيا ،وقوايت ييلرة اجكلييرو  ،وألبيت ايريبة
العشر ،وعممت ال لرة الم نية على الترةية والتعلي ..
أما النمط األنغلو ساكسوني ،فال ولة فيه لي طي خ في صيراع ميت الكني ية ،ةي إ المليك في ةريرانييا يظي رمزييا ً
رأيا ً للكني ة .كميا رصيت ال ولية الم نيية ،في أميركيا ،عليى مايية الي ين مين أي عي وا عليى م يا ته ،دو أ
طمو أي نشا دين مين ميزانيتهيا الفي راليية ،وال طشيتر ليف
يلب لك علمانيتها .وةرغ إ ال ولة األميركية ال ّ ِ
يمين دين مص د ف المصاك  ،فإ المجتمت األميرك يعتبر من أكثير المجتمعيات طي يناً ،ميا يؤكي أ العلمانيية لي يت
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موقفا ً مضادا ً لل ين ( %82مين األمييركيين يعتبيرو أنف يه متي ينين ،م اةي  %55في إنكلتيرا %54 ،في ألمانييا،
 %48ف فرن ا) .أما من يؤدو الرالة األيبوعية ف الكنائ فهي ( %45في أميركيا %18 ،في ألمانييا%14 ،
ف ةريرانيا ،و %10ف فرن ا).
■ وعلى العموم ،فإ العلمانية طعك «ريرورب تاري ية أكثر منها رؤية للعال » ،صصيح أ منشأها كيا في أوروةيا
ولكنهييا طجيياوزت هييذا المنشييأ ،وأفضييت إلييى طص يييق طصييوالت ةالبيية األهمييية والعمييق ف ي ت ي أرتيياء المعمييورة،
وصارت ،كما الص اثة ،شأنا ً من شؤو ياطنا الت ال مفر منها ف يياق طنظي عالقة ال ين ةالمجا (الصيّز) العام.
يشك مبدأ المواطنة أ أه المفاهي الت طريخ األي ال يايية للعلمانيية ،كميا أ العلمانيية هي مفتيات الموا نية
الكاملة ةين البشر .إ لي ت العلمانية وصيفة ة ييرة ،طبترير إليى طرطييل معيين يتعليق ةفري المؤي يات ال ينيية
عن مؤي ات ال ولة ،كميا هيو شيائت ،ويلصيظ اليبعض أن االبتمىام األول فىي النظىام العلمىاني يتجىه هلى مىا يمىمن
المساواب التامة بىين مىواطنينإ متحىدرين مىن أديىان وهثنيىات أو مى ابب م تلفىة ،عبير طرطييل العالقية ةيين الي ين
وال وليية علييى أيييا الفر ي ةينهمييا كنريياةين أو لييين م ييت لين ،يييث يكييو هنيياك م يير عييام لل يييادة والعمومييية
و المجتمت الم ن  .ةمعنى سخر ،إ «العلمانيىة رأي فىي الدولىة
الو نية :ال ولة ،مت طرك ال ين يعم ةصرية ف
وليسىىت رأي ىا ً فىىي الىىدين» ،أي رفييض خضييوع ال وليية لتييأثير رييري ،أو منفييرد لفريييق ،أكثييري أو أقلييوي ميين
الموا نين (يواء زةا ً وا اً ،أو مؤي ة دينية وا ة) ■

()3
اال تهاد والمعرفة والدين
■ إلى لك ،كانت العلمانية ف تزء مين صييرورطها حركىة ه نفكىاك الفلسىفة وتميزبىا عىن على الالبىوت ،ثي انفريا
المؤي ات التعليمية عن اج ار الكن  ،وةاطت طعن طأيي وط ري العليوم الربيعيية واالتتماعيية التي ال عالقية
لها ةالالهوت ،من الرل إلى الهن ية ،ومن الجبرافيا إلى الجيولوتيا ،ومن علي الصييوا والنبيات إليى علي األ يياء
(البيولوتيا).
وعلى لك ،كانت الم رية «العلمانية» مصرة هامة ت ا ً ف إنعتاق اجن يا  ،الفيرد ،مين هيمنية وييروة المؤي يات
ال ينية ،وطص ق إمكانية يييادطه عليى نف يه ،وطنيور معرفتيه ةوصيفه إن يانا ً راشي اً ،وإمكانيية طصريير الث افية واميتالك
المرء للمعرفة ،المعرفية الكليية ،ةي ءا ً مين األييا ير ميرورا ً ةاألدييا وصيوالً إليى مجميوع التيراث العلمي والث ياف
للبشرية كك  ،فال مة الرئي ية للمعرفية هي أنهيا كونيية .طتج ي العلمانيية في التعليي ةريفتها إ تراميا ً ورهانيا ً عليى
االيت اللية والع  ،وطرك التلميذ و الل العل يري طي ريجيا ً إليى إميتالك أفكيار وملكية الصكي ال يلي عليى األميور
ةشك م ت ك يتمكن من االختيار ةإيت اللية و رية ما يعك قناعاطه ويعبّر عن شبريته.
وةهذا المعنى فإ الم رية «العلمانية» ه عامة ،مفتو ة للجميت ،ال يصق ألي تهية ،أ ط يتب مها لفير رؤيتهيا
المنصازة أو ال عوة إليها  .أي ال مكا ف التعليي العلميان لل يع التبشييري ،الريريح أو الم يتبرن ،مثلميا ال مكيا
فيه لمصاوالت الصط من شأ المعت  ،ة يتييح إنفتا يا ً رو يياً ،وييول إهتماميه اليرئي ةتريوير المعرفىة المحايىدب،
من دو أ يعن الصياد هنا ،ع م مصارةة البرافة والالع النية ،أو مراعاة ع م الت امح والتعرل ..الخ..
ف الواقت ل يصري عني نا ،في العيال العرةي  ،إنفريا نهيائ ةيين الي ين والم ريية ،أو ةيين التعليي العيام وييروة
ضورا ً وطأثيرا ً كبيرين على التعليي والعمليية الترةويية ةريفة عامية ،ويراعي
النص ال ين  ،وال زا ال ين يمار
ال ائمو على المؤي ات التعليميية في أغليل ةلي ا العيال العرةي  ،إن يجام أو طوافيق الميواد التعليميية الم َّريية ميت
ال لرتين الم يررطين ،أال وهما ال لرة ال يايية وال لرة ال ينية.
النظام التعليم المتبت ف إ ار امور هام الصريات والمماريات ال يم را يية ،إليى تانيل عوامي أخيرى ،أدى
إلى الة ركود ث اف وتمود فكري طكاد طؤثر يلبا ً على الواقت العرة اليراهن ،فهيام الصريية الضييق أو المعي وم
ف العال العرة ل ي اع ف رت كثير من ال ضايا والمشكالت المترلة ةهذا الواقيت عليى ة يا البصيث والن يا
العام ،ومنها ما يتعلق ةال ين والظاهرة ال ينية ،وهو ما أفضى ةالمصرلة إلى اصالة وني رة في الث افية والن ي الجياد
ألمرا الواقت اجتتماع ومشكالطه ،ويراو لك مبتلف األنشرة والمجاالت الث افية والفكرية.
■ يييرى الع ي ي ميين المفكييرين والمعنيييين ةالشييأ العييام أ صييلل االشييكالية ف ي اليية الركييود والجمييود الت ي طكتنييف
مجتمعاطنا ،إنما طكمن ف ه نتكار حرية اال تهاد في تيوي النص الديني ،وعليه فهو يرى أ إعادة طأيي
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رية االتتهاد ارورة ملصة ألنه من دونها ال مجا لتأيي الصريات العامة المبتلفية .ويعت ي أصيصا هيذا اليرأي
أ رية االتتهاد ه الصجر األيا الذي عليه يمكين أ نعيي الصيويية واجةي اع إليى مجتمعاطنيا الجامي ة والعياتزة
ريية االتتهياد وفيق رؤيية طاريبانيية للظياهرة ال ينيية،
عن اللصاق ةأم األخرى .ويضيف هيؤالء إ إعيادة طأييي
ييؤمن إعادة طأيي التع دية ف المجتمت.
وفي الواقيت فإننيا نجي الكثيير ميين األيياني التي طصيض عليى االتتهياد وعي م الركيو إليى الن ي والت ليي في اجرث
الي ين نف يه ،أحمىد بىىن حنبى ي يو « :ال ط لي ن وال ط لي مالكيا ً وال الشييافع وأةيو نيفية وطعلي كميا طعلمنيا» .وقييا
الجولي« :ف الت لي إةرا لمنفعة الع ألنه إنما خلق للتي ةر والتأمي  ،وقبييح لمين أعري شيمعة ي تضي ء ةهيا أ
يرفنها ويمش ف الظالم» .وقا األفغاني« :ال ين يج ُّ عن مبالفة العل الص يث ،فإ وقعت المبالفية وتيل طأويي
ت ةه» .ومحمد عبده ي و « :الم ل الصق هيو
ال ين».وقا أبو حنيفة« :كالمنا هذا رأي فمن كا ل يه خير منه فليأ ِ
الذي يعتم على الع ف شؤو ال نيا» ،و«إ ا طعار الع والن  ،أخذ ةما ي عليه الع ».
■ ةي أ لك كله ل ينفت تى اا ف قيام إتتهاد ي يمكن أ يص ث طبييرا ً ا معنى ف «الفكر ال ين المتعريل
ريية الصرفييية واج القييية والالطاريبيية ،فضيالً عيين النزعية االيييتعالئية اجقرييائية» ،كمييا
اليذي يت ي ةييالجمود والن ّ
ي ييو محمىىود أمىىين العىىال  .فالمعضييلة الرئي يية التي يييتواته مث ي هييذا الرييرت (االتتهيياد) ،هييو المصافظيية الش ي ي ة
الشائعة وال ائ ة ف مواوع رية الفكر واجةي اع ،والتوا يؤ المعلين أو غيير المعلين ،ةيين معظي األنظمية العرةيية
والمؤي ات ال ينية ال ائمة.
وك لك ف ظ طعلي م ري يعتم أياليل و رائق طل ينية ،طصشى ةها أدمبة التالمييذ والريال  ،وال طصيض أةي ا ً
على ايتب ام الع والتفكير ا لصر ،من مرا ي التعليي األوليى ،في الرواية ،و تيى مرا ليه النهائيية في الجامعية.
يير
وفي ظي فضيياء ث يياف عييام ،شييبه مبلييق ةآفيياق مصي ودة وأيي ف وا نيية تي اً ،ال يف ييح في المجييا أمييام ن ييا
وتريء للمشاك الت طعان منها مجتمعاطنا.
وهو ما يرشصنا إلى االيتمرار ف ال ورا داخ ل ة مفرغة ،أو ف نهو تزئي  ،كميا ي ث في أواخير ال ير
التايت عشر وأوائي ال ير العشيرين ،ومين ثي العيودة إليى النكيوص مجي داً ،واالرطي اد إليى عهيود ييالفة .في يين
يفتر ةالتعلي والث افية أ ي يعيا إليى التصيرر الفكيري وطصفييز إييت اللية المصاكمية الع ليية ،والصي الن ي ي لي ى
الرييال والمتعلمييين ومتعييا الث افيية والعل ي عموم ياً .و لييك ميين منرلييق أ البايييات واأله ي اا األيايييية للم رييية
والعل يجل أ طتمصور و طنمية الث افية وإعميا الع ي وطنشييط الفكير الن ي ي نصيو سفياق ث افيية ومعرفيية أر يل،
منفتصة على الكو والصرية ةاط اعهما.
والعليي ي ييتب م الع يي فيي إدراك الظييواهر وطصليلهييا وايييتنبا قييوانين وسليييات لفهيي هييذ الظييواهر ،وايييتب امها
وطرويرهييا وفييق طييراةط متشيياةك فيمييا ةينهييا ،وإعمييا الع ي يعن ي أ يكييو الع ي أيييا فهمنييا للظييواهر الكونييية
والمصلية ،المااية والصالية ،وأال يكو عليه من قي يوى الع اطه.
وعن ما ط و العلمانية ةفر المؤي ات ال ينية عن مؤي ات ال ولة ،فمن المفروغ منه أ هذا الفر تاء
طتويجا ً لم يرة ويلة ،ة أت ةتبيير نظرة اجن ا لذاطيه ،عليى رييق إدراكيه ةأنيه ييي مريير  ،وقيادر عليى صينت
م ت بله ةي يه ،ةاالعتماد على ق رات ع له والعل .
■ يتفق الرأي على أ البر ل يص ق نهضته وإنجازاطيه في شيتى المجياالت :اجداريية والص وقيية والترةويية والعلميية
والرناعية واالقترادية ،إال ينما طصرر من يييررة وييروة المؤي ية الكن يية وطف ييراطها المتشي دة للي ين ،وأقيام
ال ولة الم نية العلمانية .مع التيكيد عل أن فص الدين عن الدولةإ ال يعني فصله عن المجتمع أو الحىد منىه ومىن
دوره فىىي حيىىاب البشىىرإ وهضىىعاف مكانتىىه فىىي منظومىىة القىىي األتالقيىىة والمسىىلكية .وعلييى يييبي المثييا  ،فييال ي
اجن ييانية واألخالقييية الت ي نييادت ةهييا مبتلييف األديييا  ،ال ييماوية وغييير ال ييماوية (الهن ويييية ،البو ييية ،الشيينتوية،
الكونفوشيويييية ،)..يظي لهييا ضييورا ً كبيييرا ً ومتميييزا ً ف ي وتي ا البشيير و ييياطه عموم ياً ،وخروصيا ً دورهييا ف ي
طوتيه وإرشاد م لكياطه وطعامالطه الصياطية.
يرى المفكر األلمان بابرمار إ أفكار الم اواة والع

الص يثية هي إيتبالصيات علمانيية مين التعيالي والوصيايا
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ال ينية .ويضييف ةيأ «نزعية الم ياواة الكونيية التي ةزغيت منهيا مثي الصريية واالنعتياق وال يم را يية» هي إرث
مباشر من األخالق ال ينية الباصة ةالع والمصبة والت امح.
■ من انب آتر فإن فص الدين عن المجتمعإ غير ممكىن وبىو أرىالً غيىر مطلىوب ،فللمجتمىع آلياتىه ال ارىة فىي
استقبال القمايا المتصلة بشئون العقيدب وااليمان وما تحتويه من منطلقات .ولكن ينبب أ ال يتعيار هيذا ميت
النظيير إلييى العل ي والتعام ي معييه ك يميية عليييا ةص ي اطييه ،فض يالً عيين كونييه وييييلة ناتعيية وأكي ي ة للتر ي ي لمبتلييف
المشيكالت التي طجاةههييا المجتمعيات العرةييية ،التي هي أ يوج ميا طكييو إليى ثييورة علميية شيياملة ومتكاملية طريياو
مبتلف أوته ياطها ونشا اطها ،ف االقتراد كما ف المجتمت ،وف الث افة كما ف التعلي والبصث العلم  ،وصيوالً
إلى ال ياية وةناء ال و .
فالعَلمانيةإ أو ال ِعلمانيةإ محايدب تجاه األديىان وليسىت ضىدبا ،كميا ييزع أصيصا االطجاهيات ال يلفية والصركيات
األصولية ،ة ه منهج علمي يضمن العم وفق سلية ديم را ية وع النية للصوار ف المجتمت وط او ال يلرة في
ال ولة ةرري ة يلمية ،وةهذا المعنيى يمكين أ طكيو أداة عمليية لتيوفير التريور الص ي ي لمجتمعاطنيا ،وطيوفير المنياخ
الرص لبلق أتيا طنمو ف ظ مباديء الصرية والم اواة وال بو ةااخر ورفيض التعريل والجهي والعنريرية
ا فنات ةعينها■

()4
العلمانية والعقالنية والديمقراطية

■ غالبا ً ما ط تر هذ المفردات ةبعضها ةعضا ً كمتالزمات ط ت ع ك وا ة منهيا األخيرى ،وال طوتي إال ةوتودهيا،
فالعلمانية والعقالنية تكادان أن تكونا رنوين ،ألنهما ط وما على ا ترام الع والبع عين الت يلي البيبي المجيرد
أو التل ائ غير الن ي ف أمور الصياة الفكرية وال يايية واالتتماعية .الفكرب العلمانية تتجنب المطلى وتبقى فىي
المجال النسبي والنقدي المتجدد ،وطؤمن أ ال يلرا على الع اجن ان إال الع ي اطيه ،أميا إيميا اجن يا فهيو
شأ خاص.
أما النظرة ال ينية للعال فه – وخاصة عن ما طنزع إلى التزمت  -إيتبعاد ااخر عامة ،وطعت ي أنهيا طمتليك الص ي ية
المرل يية ،ومييا علييى ااخييرين يييوى االنرييياع لهييا .النظييرة ال ينييية المتعرييبة ( الهييا كصييا أي طعرييل ع ي ي ي أو
فكري) طرفض وار األفكار ،فالراعة ألول األمر ،وه ف خرومة أكي ة ميت الع ي والع النيية التي طتعامي ميت
ة ائ ه ةنت الصوار والريراع والع ي الن ي ي ،ليك الع ي اليذي يريرت األيينلة عليى الوتيود والكيو والعالقيات
االتتماعية ،وعالقة الفرد ةالجماعة وةبال ه.
ولكن تى ي وم الع ةوظائفه ،فهو يصتاج إلى ةينة منايبة وص ي ة ،طوفر ليه ليك ،وهيذا ال يتص يق إال في مناخيات
من الصرية ،فالع الم يّ ال ي تريت النفا إلى توهر المشكالت المررو ية علييه ،ويييكو ةالتيال معريالً ،تزئييا ً
أو كلياً ،عن أداء واتبه .وعن ما يت الفري ةيين الم ي والي نيوي ،فهيذا يي ير عمي الع ي وال ييام ةوظائفيه ،إ لين
يكو ثمة طعار أو طنا ر ،سننذٍ ،ةين الع والم  ،وييكو لك منهما مجاله الصيوي الباص ةه.
ي و هبن المقفع« :ال ين ي ل ةاجيما والرأي يثبت ةالبرومة ،فمين تعي الي ين خريومة ،ف ي تعي الي ين رأيياً،
ومن تع الرأي دينا ً ف تع رأيه شريعة».
الث ة ةالنف واعتماد التفكير ،عوام مكت بة من البينة المصيرية ،والبينية الع النيية طمينح اجن يا ث ية في اطيه ،كميا
أ النظييام التعليم ي الجي ي  ،ي ي ر الع ي علييى التفكييير ،والرمييوت ةييامتالك ناصييية العل ي  ،ليعييود العل ي فيمنصييه الث يية
والج ارة ،ةعك البينة الشمولية المصافظة المنبل ة على اطها ،يث ثمة مرتعيات دوغمائية ثاةتية ال طعيرا التبي
أو االنزيات.
■ الصرية ال طتعين ةوصفها كذلك إال ين طترت إلى ديمقراطيىة سياسىية ،طشيك ايمانة للع ي الصير والتعبيير الصير،
من خال سليات ديتورية وقانونية مص دة.
العلمانييية ةييال ديم را ييية طتصييو إلييى ك ي نببيية اييي ة طترييرا علييى هواهييا ،وق ي طميييز ةييين النييا
معاراة ومواالة ،وعلى أيا االنتماء الصزة .

علييى أيييا

التصك ةالمجتمعات ةأياليل غير ديم را ية ين ف أي الموا نية ،وأهمهيا المسىاواب ،وييؤو طي ريجيا ً إليى طفرييل
العلمانية من مصتواها األيا وهو ق اجن ا ف طناو ك الم ائ ةصرية.
يرالييل مىىابر الشىىريف ،مييثالً ،ةثييورة ث افييية طريياو مجييا فه ي الي ين ،وطتعام ي مييت العلمانييية لييي ةوصييفها ع ي ي ة
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مضادة للي ين ،إنميا ةاعتبارهيا مبياديء لتنظيي االتتمياع البشيري ،قاعي ة عمي  ،أو إ يال مبياديء ييأط في م ي مها
إ ييال مفهييوم الموا نيية ،الييذي يكيير وتييود المييوا ن ،الفييرد ،الم ييت ةشبرييه وطفكييير  ،مص ي مفهييوم الرعييية،
واعتبار أ الشعل هيو مري ر ال يلرة ،وأ العالقية ةيين اجن يا ورةيه هي عالقية فرديية ال طصتياج إليى ويييط أو
رقيل ،واالةتعاد عن التكفير واما رية التفكير والبصث ف ك الم يائ  ،ةميا فيهيا الم يائ ال ينيية .أميا ال يايية
الت ط وم على طكري األ ادية ،فه طفض إلى نزوع مضياد للعلمانيية كمياً ،إ أنهيا طريي  ،والصالية هيذ  ،الت يلي
ةها كمر ر و ي ل ناعات النا ومواقفه  ،والت لي هو ن يض العل والع وال يم را ية.
وهذا ينربق على يياية ال و  ،كما ينربق على يياية األ زا  ،فاأل زا الت طري من أعضائها،
اجلتزام المرلق ةيآراء ومواقيف ال ييادة ،وال ط يمح للتنيوع والتعي د في اليرأي والتعبيير داخلهيا ،والتمتيت ةع ي ن ي ي
فعا ي ب ةااخر والصوار معه ،طكو نمو تا ً أل زا ال لرة ف ممارياطها وييلوكياطها ،وال طشيك في أي يا ،
ة يالً عن طلك ال لرات وأ زاةها أو طرويرا ً لها.
■ ال ولة ال ائمة على أيا علمان ه دولة ك المواطنين ،ةريرا النظير عين تن يه أو ليونه أو ع يي طه  ،وهي
أصالً ال طنهض على اجيما  ،إنما على الموا نة ،والفر ةين ال ين وال ياية ،وإةعاد الثاةت (ال ين) عين المتصيو
(ال ياية) ،والعلمانية ه مفتات الموا نة الكاملة.
فال ؤا الذي يررت نف يه هيو ،كييف يمكين أ نيؤمن حيىاد الدولىة ةيين األدييا والميذاهل وطعاملهيا المت ياوي ةيين
تميت الموا نين ،ةوصفه كذلك ،موا نو ال طميييز ةيينه  ،ولي يوا كرعايىا لهيذ المرتعيية ال ينيية أو طليك ،أو لهيذا
الم تب أو اك ،تى يت طجنل أيلو اجقراء وااليتبعاد لررا من األ راا االتتماعية أو طهميشه؟
المجتمت المي ن وال ولية ال ائمية عليى التع ديية ال ياييية والتي او ال يلم لل يلرة ،ووتيود ث افية ديم را يية وفكير
ييايي يير وميير  ،وطع ي د لمنيياةر التعبييير الرليييق والرييصافة الصييرة ،ووتييود األ ييزا ال يايييية ،و رييية المييرأة
وم اواطها ،ه الت طشك أن ل الشرو والمناخات لجع العلمانية ممكنة على أر الواقت.
وةهييذا المعنييى ال طج ي العلمانييية هييا ف ي الوتييود إال ف ي مجتمعييات طعييرا قيميية اجن ييا وطصتييرم وقييه وط ي
رياطه .أما ف فترات التبلف ،فمن الربيع أ طنص ر قي ال يم را ية وطربح المرالبية ةص يوق اجن يا وا تيرام
رياطه طهمة ،ط ت طصت ائلة المصايبة والع ا .
ةينما ف الواقت فإ األغلبيية ال يا ة مين دو العيال  ،هي دو علمانيية ،أو طأخيذ ةمبي أ العلمانيية ،إليى هيذا الصي أو
اك .وعلييى الض ي ميين مييزاع ةعييض األويييا الت ي ط ي ع ع ي م طوافييق العلمانييية وان ييجامها مييت واقييت ال ي و ات
المجتمعات اجيالمية ،فإ وقائت الصياة طي ض هيذا اجدعياء وطؤكي أ  %45مين الم يلمين في العيال  ،إ لي يكين
أكثر ،إنما يعيشو ف دو ات أنظمة علمانية.
ث أال طشك العلمانية تانبا ً رئي ا ً من ياة ال و الم يلمة؟ مين خيال التعليي المي ن وال يوانين الوايعية والبرلميا
وال يتور وال يم را ية ،والتعلي الجامع  ،والنظيام اجقتريادي ..أال يي فعنا كي هيذا الشييوع للعلمانيية والعلمنية في
مبتلف منا الصياة إلى ال ؤا عن يبل نجا ها أو االاررار إليها؟
ثميية مثييا ينرييوي علييى مفارقيية طي عو للتأم ي العميييق ،فشييبه ال ييارة الهن ييية ان ييمت عييام  1947إلييى كيييانين ،الهن ي
(ال ولة العلمانية) وةاك تا (ال ولة ال ينية) التي انفريلت عنهيا – فيميا ةعي  -ةينبالد في العيام  ..1971طيرى ميا
هو الجوا ف ا الم ارنة ةينهما؟
الجوا وااح .خاصة إ ا اخذنا ةاالعتبار الكلفة البشرية والمادية الباهظية لهيذا اجن يام ،ييواء في مر لية تنفيى ه
المبادر في العيام [ 1947ملييو قتيي ةنتيجية عملييات الترهيير العرقي (ةمضيمو وة يبل الهويية الرائفيية) ةيين
الررفين  +ركة هجرة يكانية ةاالطجاهين ةع ي الماليين وما طرطيل عليهيا مين خ يائر ماديية وإتتماعيية فاد ية]..
أو في الحروب األربعة الت إن لعت ةع االن ام وة ببه ..وة اء مشكلة كشمير ةؤرة
للنزاع المصل اجقليم  ،تر ا ً مفتو ا ً على نزاع ممت ..
■ الصييا  ،فييإ العلمنيية طييرطبط ةالص اثيية وةم ييتوى ط ي م عملييية ةنيياء المؤي ييات الص يثيية وأنما هييا وكمييا ي ييو بربىىان
غليون ،فالعلمنة « زء ال يتجزأ من الصيرورب الحمىارية الحديثىة» ةمعنيى أنيه «ال يمكين طريور دولية يثية أو
قيامهييا ميين دو مبيياديء أهمهييا :فر ي ال ييلرات ،واييبط الم ييؤوليات ،ونشييوء ةنييية مؤي ييية طعييز ال ييلرة عيين
العالقات الشبريية .وال يمكين كيذلك وتيود إقترياد ي يث إعتميادا ً عليى مفياهي الرةيا والبيراج والزكياة والري قة
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( )...لك أن المعرفة العلمية تفترذ بناء المعرفة االتتبارية عل حساب المعرفة النقليىة واإللهاميىة ،وال يمكين
ةناء مجتمت يتمتت فيه الفرد ةاألهليية ال ياييية ،ويشيارك ةيروت الم يؤولية في ط ريير شيؤو الجماعية ،عليى أييا
مفهوم الراع والرعية والراعة األةويية أو ال ينيية» [بربىان غليىون« :مىن العلمانيىة هلى العلمنىة»إ مجلىة اآلداب اللبنانيىة:
.]2007/11/10

ويعتبر غليون أ التجرةة العرةية المعاصرة ط م مثياالً ييا عا ً عليى االرطي اد عين نظيام العلمانيية ،عليى اليرغ مين
كونها قرعيت أشيوا ا ً ويلية ،فالتأويي الصي يث للي ين «ال يمكين أ يعيي في الفيراغ ،إنميا هيو تيزء مين مشيروع
الص اثية المجتمعييية ،وال قيميية لالصييالت الي ين  ،الييذي يشييك إ ييتجاةة طاريبييية لصاتييات األفييراد إلييى االنبييرا في
الص اثة والتفاع معها ،إ ا كا النظام المجتمع النيات عنهيا ،يصيرم األفيراد إييت الله اليذاط ويمينعه مين التعبيير
عن رأيه وي مر ه الن ي وال ي مح له ةالمبادرة الشبرية لتص يق مرالصه وةناء أنف ه وم ت بله ».
ويعت غليون ةأ أزمة مجتمعاطنا العرةية ناتمة عن «ال ريعة المتنامية ةيين اليوع الصي يث (ةميا يعنييه مين طج يي
طرلعات األفراد وطص يثها) من تهة ،والممارية ال يايية والمجتمعية التي طيزداد صي ما ً لتليك الترلعيات ،وميا يينج
عنها من نزاعات ةين النببة المتناف ة لل يررة على الفضاء العموم » عازيا ً لك إلى «طراتت النظام الصي يث عين
أهيي شيير مؤيييي للص اثيية ،أعنيي الصريييية ،المتمثليية فيي مجموعييية الص ييوق األيايييية ،كصيييق التعبييير والتنظيييي
والم ييؤولية الفردييية .وأمييام إرطي اد ال وليية عيين الص اثيية ،أي عيين العلمنيية ال يايييية ،وإنصي ارها ف ي ممارييياطها إلييى
م توى الم برة الجماعية للصريات الفردية والص وق اجن انية ،ف يبي العودة نصو صيل يلفية متررفة في عي ائها
ل ي الص اثة ومعالمها صيل طجمت ةين االيت الم ل يررة أمراء ال ين ،وأ يانا ً أمراء ال ين والصير معياً ،والتبلي
اجرادي والصماي من قب الفرد عن ريته وم ؤولياطه العمومية» [غليونإ المصدر الساب ] ■

()5
العلمانية والدين والدولة

■ يب و غريبا ً ونصن ف ال ر  21أ يوت من ي عو إلى قيام الدولة الدينية ،التي طنيزع ةربيعتهيا إليى أ طكيو دولية
غيير ديم را ييية أو ديم را ييية م يّي ة أو تييى م ييتب ة ،يكييو الصيياك فيهييا ظي البييالق في األر  ،يصكي ويري ر
التشريعات وال وانين ،ويري ال يايات ،ومن يريعه فكأنه ق أ اع البالق ،ومن خالفيه في اليرأي أو ارةيه ،فإنميا
يبالفه ويصارةه ،مت أنه مجرد ةشر ،قي يرييل وقي يبري ء ،لكنيه يضيف عليى نف يه صيفات ال ايية ليريبح هيو
الوكي والمتص ث الشرع الو ي .

هن ع الدين أساسا ً في الفلسفة السياسية ألي دولةإ ينزل الدين من عليائه ليستثمر (أو يسىت دم) سياسىيا ً مىن
ب ا الطرف أو ذاك  .وهو ما يثيير مشيكالت ةصيق مبي أ الموا نية ومبي أ الم ياواة في الص يوق والواتبيات ةيين تمييت
البشر المنضوين ف إ ار و ن مص د .والصا  ،فإ العلمانية لي ت مناهضة لل ين ،ة هي طصفيظ ليه هيبتيه وييمو
كونه اتة رو ية أصيلة ف النف البشرية ،مبتع ة ةه عن يوق المزاي ات ال ياييية .وإ ا صيح ،فييمكن ال يو أن
العلمانية متناقمة مع الدين المجير سياسيا ً ألنه يطر تصورا ً فكريىا ً لنظىام سياسىي ي تىزل دور الىدين ويحشىره
في رراعات دنيوية بو في منيى عنها.
■ هذا ال يعن معاراة وتود أ زا دينية من يث المب أ ،فثمة كثير من األ زا ات المرتعية ال ينية ف أوروةيا
وأمريكييا (أ ييزا ال يم را ييية الم يييصية ف ي إيراليييا وألمانيييا وع ي د سخيير ميين الي و ) و تييى ف ي ةلي م ييل كتركيييا
( ز الع الة والتنميية) ولكين هيذ األ يزا تميعهيا طشيك تيزءا ً ال يتجيزأ مين ن ييج المجتميت المي ن وال يايي
العلمان ف ةل انها ،وال طررت أة ا ً العودة ةمجتمعها إلى ن ق ال ولة ال ينية.
إ هذ األ زا طتعا ى مت ال ين كمرتعية ع ي ية فكرية ولي كمرتعية طشريعية قانونية .إنها طتعيا ى ميت الي ين
كمنظومة قي ومفاهي أخالقية وإتتماعية ،طلب أيضا ً الصاتة الرو ية ل ى اجن ا والمجتميت .وهي ال طتعيا ى ميت
ال ي ين كمنظوميية طشييريعية طنييزع إلييى الصلييو مكييا المرتعيييات التشييريعية ات اجختريياص المنبث يية عيين عملييية
ديم را ية طعبر عن إرادة الشعل ،مر ر ال لرة وال يادة ف المجتمت وعلى أر الو ن.
كما أ دعاة ال ولة ال ينية يرفضو مب أ أ طكو عالقة اجن يا ةرةيه م يألة شبريية طبيص كي فيرد عليى ي ة،
ويترلعو إلى التويط ةين البشر ورةه  ،كمرتت و ي معتم  ،فت ييي الي ين يفضي إليى خرير ال لىط بىين الىدين
(الم ي ) وبىين الىرأي فىي الىدين (وهيو إن يان ) يحتمى الصىواب وال طىي ،ةينميا دعياة ط ييي الي ين ي يعو إلييى
فر رأيه فرااً ،ةوصفه صصيح ال ين ،ولي ةاعتبار وا ا ً من سراء وإتتهادات شتى.
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إ أغلل التيارات األصولية الص يثة ف اجيالم طنرلق مين م ولية مفادهيا أ «اجييالم ديين ودنييا» ،وفي التأصيي
البرنامج لهذ الم ولة ،أو لل ولة اجيالمية (التي ينيا ةهيا طربييق الشيريعة ،وط يوم عليى أياييها) ،عمي ت ركية
اجخوا الم لمين ف مرر إلى اقترات «هينة ف هيية» طشيرا عليى عمي ال يلرة التنفيذيية والتشيريعية ،أي يريبح
دورها أشبه ةال ور الذي يلعبه المرش األعلى لل ولة اجيالمية ف إيرا  ،ال ائمة على أيا «والية الف يه».
أما ل ى التربي ات المعاصرة أل زا إيالمية ،كمت في دو هنيا أو هنياك ،فإننيا ن يت عليى ييف متعي د ألنظمية
متباينية ،ةي ءا ً مين نظييام « البيا » للبالفيية في أفبان ييتا  ،اليذي يياو إعادطهيا قرونيا ً إليى الييوراء ،ميرورا ً ةصييز
«الع الة والتنمية» الترك  ،اليذي يوليف ةيين اجييالم الرو ي والعلمانيية ال ياييية مؤكي ا ً إ تراميه للنظيام العلميان
وطم كه ةمباديء أطياطورك العلمانيية ..وقي ينتهي ةراشي البنوشي  ،وهيو اجييالم التون ي المعيروا ،وأ ي قيادة
ييز «النهضيية» ،ال ي اع إلييى اجقت ي اء ةصييز «الع اليية والتنمييية» التركي  ،وطبن ي نهجييه ال ياي ي والفكييري ف ي
التوفيق ةين تذور ال ينية والنظام العلمان ال يم را .
ال ولة ال ينية ال يمكنها إال أ طنزع إلى الت لط واجيتب اد أيضا ً لكونها طفتر أنها ط تم شرعيتها من
مر ر فوق ةشري ال يصايل وال ي ا يء .
وظيفىىة السياسىىة بىىي رىىنع اإل مىىاع الىىوطني .الدولىىة الوطنيىىة الحديثىىة ال تتطلىىب هال ه ماعىا ً عامىا ً على قىىي عليىىا
مشتركة تتص بوحدب البالد واالنتماء لهاإ ووحدب مسسساتهاإ واحتكاربا السيادب في مجالهىا اإلقليمىي والتمثيى
الدوليإ أي أنها تتعال فوق الهويىات الجزئيىةإ دينيىة كانىت أم قوميىة أثنيىةإ فالىدين متحيىز لجمهىور المىسمنينإ
واإلثنية متحيزب لقاعدتها .أما الدولة فيجب أن تكون للك إ لجميع مواطنيها.
وعليييه ،يرييرت ال ييؤا  :ه ي ط ييتريت قييوى «اجيييالم ال يايي » علييى اختالفهييا ،أ طص ييق الم يياواة ف ي مجتمعاطنييا
المعاصرة؟ أال يب و هذا ممتنت منر ياً ،أيضاً ،قب طعذر يياييا ً وعمليا ً .فعن ما ييت طكفيير البريوم وإقرياؤه إليى
خارج مرةعات الشرعية ،ال ينية أو الو نية فإ لك ال ينتج أي يييادة أو إنجيازات ،ةي يبليق طيوطرات وصيراعات
طريح ةأية إنجازات ،أما طصيي ال ين عن الريراعات ال ياييية ،فيعني إة ياء الريراع في م يتوى البالفيات ال اةلية
للصوار والصلو على قاع ة الت وية وإتترات الصلو الويط على قاع ة ال اي المشترك■

()6
العلمانية و«الهوية»
يلفت النظر ،مصاولة ةعض قيوى «اجييالم ال يايي » التيرويج لم ولية ييلبية عين العلمانيية ةاعتبارهيا عمليية «سىلب
للهوية العربية واإلسالمية» وكجيزء مميا ي يمى ةيـ«الغىزو الثقىافي» المرافيق للهيمنية وال ييررة البرةيية المتجي دة
على المنر ة العرةية .وغالبيا ً ميا ن يت عليى دعياوى مين قبيي «مكافصية اجلصياد والعلمانيية والشييوعية والريهيونية»
مواوعة ف «قفة» فكرية وث افية وا ة ،من دو أي طمييز ةين مفهوم وسخر.
إ هييذا الموقييف ينرلييق ميين رؤييية ط ييي خروصييية إيييالمية إيييتثنائية ،طتعام ي مييت ال ي ين كم وليية معيارييية ،أولييية
ونهائية ،طص د هوية عرةيية معاديية للبير ةكي ميا فييه مين أفكيار وط اليي وسلييات قانونيية ودييتورية ويياييية ،وال
طول هذ الرؤية إهتماما ً يذكر ةبناء منظومة فكرية وث افية عرةية ،طنرلق من خروصيات الواقيت العرةي المعيا ،
لكنها طب ى منفتصة ،ف الوقت نف ه ،على الصضارات والث افات األخرى ،ومن دو أ طهت  ،أيضاً ،ةي ر طجيار
الشييعو والث افييات األخييرى ،الت ي خضييعت لعالقييات هيمن ية غرةييية (الرييين ،الهن ي  ،الياةييا  ،كوريييا وكييذلك ةل ي ا
م يلمة علييى غيرار طركيييا ،أن وني يييا ،ييا العيياج ،اوزةك يتا الييخ )..والوقييوا عليى األيييبا التي يييمصت لهييا
ةالتفلت من الهيمنة البارتية والنهو ةواقت مجتمعاطها إقتراديا ً ويياييا ً وث افياً ...الخ.
كمكيو ين يل
وف هذا ال ياق ،نج أ ألرف وأرقى ن من موقت دين أصول للعلمانيية ،إنرليق مين النظير إليهيا
ِّ
إلى يياق ضاري وطاريب خارت  ،فه «وليي ة البير وم يتنبت م يتورد مفيرو عليى المجتمعيات العرةيية
من قب البر  ،ومن قب النبل الصاكمة (المتبرةية) المتصالفية معيه» .هيذا هيو رأي عبىد الوبىاب المسىيري ،اليذي
طعامي مييت العلمانييية علييى أنهييا «متتالييية طاريبييية طرييورت ةشييك رييري في ال ييياق البرةي  ،وعك ييت األزمييات
والصلو والرراعات والم ياومات ال ياييية والفكريية والنظيرة الفل يفية المتكونية وطيوطرات عالقية ال يلرة ال ينيية
ةالزمنية ..الخ».
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وعلى هذا األيا ميّز المسيري ةين «علمانيىة دىاملة» (طشيك رؤيية طف ييرية شياملة للعيال والكيو  ،وطرطكيز إليى
عناصر مادية وع النية صلبة وأداطية طيرفض أي مرتعيية أخيرى) ،معتبيرا ً أ هيذ العلمانيية منصيازة اي األدييا ،
وطتفشى ف ك مجاالت الصياة االتتماعية واالقترادية والمعامالطية واألخالقية ،ولذلك فه مرفواية عني  ،وةيين
«علمانية زئية» ينصرر طربي ها ف المجا ال ياي ف ط ،وه م بولة ل يه.
وق ي تنتج قاريء المسىيري أ العلمانيية والص اثية واالييتعمار وميا ةعي الص اثية والعولمية ،لي يت ييوى م يميات
لشي ء وا ي هييو نمييط الترييور وال يييررة البرةييية ف ي العييال يياييييا ً وفكري يا ً وعلمي ياً .ف ي ييين أ التأم ي الهيياديء
والنظر إلى العلمانية ف يياق صيرورطها التاريبيية ،مين طياريخ «رىلح وسىتفاليا» ( )1648اليذي أرييى المفهيوم
الص ي يث لل وليية الو نييية وييييادة ال وليية الو نييية اييمن ي ودها ،والييذي أوقييف « يير الثالثييين عام يا ً» ف ي ويييط
أوروةا الت أودت ةصياة ثلث يكا ألمانيا ،وااعا ً للصرو ال ينيية األوروةيية ةعي  131يينة مين إني العها ،أي
ةع إعال مارتن لوثر عام  1517عن الـ «موضوعات الـ  »95التي قيادت طصيت شيعار «اجصيالت» إليى إنشي اق
ف الكني ة الكاثوليكية وطأيي المذهل البروط تانت ..
ن ييو  ،ة ي ءا ً ميين من ي رتات «صييلح ويييتفاليا» ،وميين ث ي طرييور هييذ المن ي رتات إلييى عنييوا «فر ي الكني يية عيين
ال ولة» ،وصوالً إلى التعا ميت العلمانيية عليى أييا كونهيا مجيرد « اإليمىان بإمكىان هرىال أحىوال النىار مىن
تالل الطرق المادية الدنيوية (ن يبة إليى الي نيا) ،دون التصىدي لييمىانإ سىواء بىالقبول أو الىرفض» ..أي الصيياد
عرفها ون لوك.
طجا األديا  ،كما ّ
وهناك من يرد على المسيري واصفا ً العلمانية «كصيرورب تاري ية أكثر منها رؤية للعىال » .وهي وإ نشيأت في
أوروةا ،إال أنها طجاوزت منشأها إلى مبتلف أرتاء المعمورة ،وصارت /كما الص اثة ،شأنا ً مين شيؤو ياطنيا التي
ال مفر منها ف يياق طرطيل عالقة ال ين ةالمجا العام.
أما اجصرار على أ العلمانية خاصية ث افية متعل ة ةالبر و  ،فهذا غير صصيح ،ويه ا إليى التأكيي عليى أنهيا
غيير قاةلية لالنت ييا إليى ث افييات أخيرى ،خالفيا ً للمنريق والع ي  .وهنيياك عي د كبييير مين الكتييا والمفكيرين البييرةيين
أنف ه  ،من يرفض مث هيذا الترينيف الم يتن إليى أ العلمانيية «خروصيية ث افيية غرةيية» ،وييورد بنىري بينىا-
روي [في كتابه «ما بي العلمانية؟» الصادر عىن المسسسىة العربيىة للتحىدي الفكىري ودار األبىاليإ  ،]2005ةيأ التميايز ةيين
اجن ا الفرد وةين الشبص العام (الموا ن) يعبر عن إمتالك روت الصرية ،ولي خروصية ث افية غرةية.
ويضيف بنري بينا-روي ( )Henri Pena Ruizةيأ أي ضيارة لي طفيرز مثي هيذ الصريية ةشيك عفيوي ،فمين
ي ار ةين اإلسالم المنفتح والمتسامح ف مملكة قر بة (وفيل وفها هبن ردد) في ال يرنين العاشير والصيادي عشير
بية مصياك التفتيي  ،ييي ف عليى خريائص للصضيارات ال
الميالديين ،وةين المسيحية المتزمتة والمتعصىبة في
عالقة لها ةع ي ة دينية ةعينها ة ر ما ه نتاج لترور إتتماع ومجتمع مواوع .
ويييذهل بينىىا -روي ى إلييى ي إعتبييار أ البيير وص ي إلييى العلمانييية ،ف ي كثييير ميين وتوههييا ،علييى نصييو ممىىاد
لبرائص الث افة المتأثرة ةال ين الم ييص  ،وان رياع عين الت اليي البرةيية مين قبيي (مصياك التفتيي  ،وملكيية الصيق
اجله  ،وإدانة الكني ة لصرية الرأي والمعت تى ة اية ال ر العشرين) ةمعنى أنه ل ينبثق تي علمان
ةرري ة طل ائية وطرورية « بيعية» ،ة طرلل األمر رراعا ً موروالً قب ةلوغ العلمانية ةر األما .
ويرى بينا -روي أ «الم اواة ل طكن إختراعا ً م يصياً ،ة كانت مواوعا ً أياييا ً ف الفل فة ال ياييية اليونانيية،
فنج ي ها عن ي أفال ييو وأريييرو ،وكييذلك عن ي الييرواقيين ،كمييا يعييود الفض ي ةإقاميية النمييو ج ال ياي ي وال ييانون
للم اواة و وق اجن ا إلى المث األعلى لعرر التنوير الذي يبق وهيأت له اجن انية الع النية».
و يعتبر بربان غليون أ العلمنة ه «إطجا قاهر ومواوع لت يي ال يي ال نيويية المتعل ية ةتص يين شيرو الصيياة
علييى األر  ،وميين ث ي إلييى ط ي ي الييرأي (كمييرادا للع ي ) علييى الن ي ف ي المعرفيية ال ينييية والزمنييية مع يا ً» .وه ي
ةوصييفها كييذلك «طشييك إطجاه يا ً عام يا ً مواييوعيا ً ال يمكيين أ يبلييو منييه أي مجتمييت ي يث ميين دو أ ي ي ين نف ييه
اثته لالاررا والتشويه».
ةالهامشية التاريبية أو يعر
ويضيف أ « هذا هو منصى الترور الذي ياد طجار المجتمعات ااييوية الت طنتشير فيهيا ديانيات متعي دة مبتلفية
ط يرر عليها الكونفوشيويية والبو ية ( )...وهذا ما ر أيضا ً إلى كبير ف التجرةية العرةيية واجييالمية منيذ
ال ر التايت عشر تى نهايات ال ر العشرين.» ..
ويواح غليون أنه ط االنت ا ف البالد العرةية نصو نظ ودو
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يثة ة الية ،ول طصي ث أي صي امات طيذكر ةيين

ال لرة ال ينية وال لرة ال يايية ،ويعتبر أ الصركة اجصال ية ال ينية ف النريف الثيان مين ال ير التاييت عشير
وة اية ال ر العشيرين لعبيت في ليك دورا ً ممييزا ً في طجياوز الري ام ةيين قيي الص اثية الوافي ة وقيي التيراث الي ين
المتأصلة ف الترةة المصلية ،إاافة إلى وشيائج ال رةيى الرب يية واالتتماعيية العمي ية التي كانيت طجميت ةيين النبيل
والعائالت ال ينية والنبل والعائالت ال يايية خال طلك الص بية ،التي يريفها ةيـ«الحقبىة الليبراليىة العربيىة» .لكين
األمر ييبتلف طماماً ،ل غليون ،مت نشوء الينظ ال وميية والثوريية المعاديية لالييتعمار ،منيذ خم يينيات ال ير
الماا  ،الت واعت النبل ال ينيية وال ياييية الليبراليية معيا ً في صيف الرتعيية ،وألص يت ال يلرة ال ينيية وكافية
األنشيرة الممكنية في المجتميت ةهيا – أي ةهييذ الينظ – مين خيال إييتب ام كافيية الوييائ ةميا فيهيا العنيف واجكييرا
المادي والمعنوي ..الخ.
وهناك من يرى ةأ إ نفرا ال ياية عن ال ين ،كا ف الجوهر ،هو الواقت المعيا في م ييرة التياريخ اجييالم ،
وةييأ التجرةيية اجيييالمية نف ييها طشييير إلييى أن «الدولىىة اإلسىىالمية» فىىي عهىىود هلدباربىىاإ األمىىوي والعباسىىي
واألندلسىىي مىىثالًإ كانىىت أقىىرب هل ى الدولىىة المدنيىىة منهىىا هل ى مثىىال الدولىىة الدينيىىة ،يييث كييا ال ي ين هييو الشييعار
الفضفا العريض الذي طتصيرك طصتيه يياييات المريالح العلييا لل ولية والصيرو والريراعات التي ييت طف ييرها
وفهمها وفق عناصر المرلصة ال يايية البصتية .وكيا الشيعار الي ين ويييلة للتوظييف ال يايي ويياه في إنجيات
المشاريت ال يايية وطو ي أركا ال ولة لكثير من الصكام والبلفاء الم لمين.
ةي أ توهر الت يي اليوم والعالقات التي طن يج وليه كيا ةعيي ا ً عين طصكي الي ين .ليذلك فيإ الترليت نصيو لي
«ال ولة اجيالمية» كما يريمه الصركيو اجيالميو اليوم ،وااليتشيهاد ةمرا ي إزدهارهيا ون يبة ليك االزدهيار
إلى أ النميو ج المعتمي كيا «الي ين وال ولية» هيو قيراءة قاصيرة وإفتراايية وفوقيية للتياريخ العرةي واجييالم .
وه ال طاريبية أيضا ً ألنها ط تثن طجرةة  14قرنا ً من الت يي اجيالم (الم ن والعلمان ف
تييوهر ) لكنييه غيير المعييادي لل ي ين ةي المتصييالف معييه [تالىىد الحىىروب« :اإلسىىالميون العىىرب والمسىىيلة العلمانيىىة» .ريىىدب
«الحياب» اللندنيةإ .]2008/8/24

وكثيرو في اجييالم مين رواد اجصيالت الي ين في أواخير ال ير التاييت عشير ومرليت ال ير العشيرين ،ممين لي
يج وا طعاراا ً ةين ال ين والعلمانية ،من اإلمام محمد عبده اليذي قيا ةيأ « األمىة بىي رىاحبة الحى فىي السىيطرب
عل الحاك إ وبو حاك مدني من ميع الو وه ..أما الفكرب الشىائعة عىن توحيىد اإلسىالم بىين السىلطتين المدنيىة
والدينية فهي تطي محض ودتيلة عل اإلسالم..» ..
إلى عبد الرحمن الكواكبي الذي إعتبر أ «األم الحي ة ما أتى ت فىي الترقىي هال بعىد أن عزلىت دىسون الىدين عىن
دسون الحيابإ و علت الدين أمرا ً و دانيا ً محما ً ال عالقة له بشسون الحياب الجارية عل نواميص الطبيعة»..
إلى علي عبد الرالق الذي خلص إلى ال و ةأ « ال آيات القرآن المجيدإ وال الفلسفة النبويةإ تلزم المسلمين بيي
نوع من أنواع الحك ( )...وأن ه ترك للمسلمين أن ي تاروا ما يناسبه من أنواع الحكى »إ واييتنتج أ ةإمكيا
الم لمين إقامة نظامه ال ياي على أيا أ ث نظريات الع البشري وخبرة األم ..
وصييوالً إلييى رتييا دييين معاصييرين ،مث ي أحمىىد بىىدر حسىىون ،مفت ي يييورية ،الييذي قييا خييال زيييارة لييه أللمانيييا
( ) 2007/11/1ةأنيه ال يييرى أي طعييار ةيين الي ين والعلمانييية ،وةييأ العلمانيية لي ييت اي الي ين ،ةي طعري لكي
إن ا كرامته و وقه ،ووصف نف ه ةأنه «مسل علمانيإ ولست ضد العل والعلمانية» ■
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العلمانية والحالة الفلسطينية
()1
بين الفكر الوطني العلماني وفكر االسالم السياسي
■ خال ع ود نضا ركة التصرر الو ن الفل يرينية ،ميا قبي ظهيور ث ي وطيأثير اجييالم ال يايي  ،طريورت رؤيية
و نية علمانية لهذا النضا  ،قامت على أيا ال عوة أوالً إلى دولية ديم را يية علمانيية في فل يرين طت يت الةنائهيا
من تميت ال يانات ،كما ورد صرا ة -وإ ةتمايزات ف المضمو – ف أدةيات ع ي ة فرائ الم اومة الفل يرينية
الرئي ييية التي إنبر ييت كييأ راا مشيياركة في إعييادة طأيييي منظميية التصرييير الفل ييرينية ةي ءا ً ميين العييام ،1968
وإيتالم هذ الفرائ ريميا ً ل يادطها ف العام .1969
كا هات الصركة الو نية الفل رينية سنني ٍذ هيو صيوغ مشيروع ورؤيية نضيالية طبعي عين الريراع شيبهة الريراع
ال ي ين  ،فالرييراع مييت إيييرائي ي د كرييراع مييت مشىىروع رىىهيوني كولونيىىالي هسىىتيطاني هحاللىىيإ ولييي مييت
اليهودية ك ين أو مت اليهود كأطباع ديانة.
ول يبير ف توهر هذ الرؤية ،طبن م.ت.ا للبرنامج المر ل عام  ،1974الذي دعا – فيما دعيا إلييه -إليى إقامية
دولة فل رينية ف األراا الفل رينية المصتلة عام  ،1967وك ما ف األمر أ طصوالً امنيا ً مين مفهيوم التعياي
ال ين إلى مفهوم التعاي ال وم  ،كا يأخذ ييريانه إليى أ عبّير عين نف يه رييميا ً في وثي ية «هعىالن االسىتقالل»
( )1988الت أقرت – يياييا ً وعمليا ً  -ةالمواف ة على ط ي فل رين إلى دولتين على أر فل رين التاريبية.
■ وإ ة الص ال ياي الفل رين وا الفترة الممت ة من يتينيات و تى أواخر ثمانينييات ق 20.م تريرا ً – مين
النا ية العملية – على األ زا والصركيات العلمانيية ،فإنيه ومنيذ إني الع االنتفااية الفل يرينية األوليى عيام ،1987
ركات إييالمية ( ميا والجهياد) أخيذت طصتي شيينا ً فشيينا ً وزنيا ً متنامييا ً وصياع ا ً في البار ية
دخلت هذا الص
ال يايية الفل رينية ،وهو ما إنعك على المشروع والرؤية الفل رينية ال اة ة للرراع العرة  -اجييرائيل  ،تيى
وص إلى طروير ف كثير من األ ييا  ،كريراع ديني  ،وةي أ ليك يينعك عليى ةنيود ومكونيات الوثيائق النظريية
وال يتورية المؤي ة لالتتماع ال ياي الفل رين .
■ إعتبييرت ركيية « مييا » مث ي معظ ي الصركييات اجيييالمية ف ي الييو ن العرة ي  ،ةييأ اجيييالم يمث ي دين يا ً ودوليية،
والشريعة اجيالمية يتكو  ،ف نظرها ،مصور النظام ال ياي الم ت بل ف فل يرين ،ومرتعيية الصكي  ،ومري ر
التشريعات ال يايية واالقترادية واالتتماعية ،كميا اعتبيرت أر فل يرين وقفيا ً إييالمياً ،ملكيا ً لكي األتييا  ،وال
يصق ألي زعي أو را التناز عن أي تزء منها.
وةص ل هسماعي أبو دنب ،مثالً ،وهيو أ ي قيادة ركية « ميا » ،فيإ فل يرين هي «مركيز الريراع الع ائي ي
والصضاري ةين الرهيونية م عومة من ال وى الريليبية اجمبرياليية الرامعية المتعريبة في ليف الشييرا  ،م اةي
ركة «الجهاد» ف إعتبر أ «الصركية اجييالمية الجهاديية لي يت
لف أولياء هللا» .أما د.فتحي الشقاقي ،مؤي
مصكومة ف صراعها ةمرالح إ تتماعية أو و نية أو مزاج إقليم  ،وإنما مصكومة ةأيبا قرسنية طاريبيية وواقعيية
أويت من أي ود تبرافية[ »..االمثلة ميتوذب من كتاب «العلمانية في الفكىر العربىي المعارىر – دراسىة حالىة فلسىطين» لىـ.
د .بر الشومليإ الصادر عن «مركز دراسات الوحدب العربية» عام .]2008

وي تنتج ةعض البا ثين ةأ الرؤية ال ينية ،ةاطت عن ركة « ما » ال ييما عليى يي «ميثاقهيا» ( ،)1988هي
األيا اليذي ي يوم علييه طصليي بيعية الريراع ومكوناطيه وأه افيه ونتائجيه ومآالطيه النهائيية ،مشييرا ً إليى أ رؤيية
اجيالم ال ياي الفل رين المعاصر لربيعة الرراع وأه افه ل طيأت مين فيراغ ،ةي هي في األصي موتيودة في
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األد ال ياي لصركة اجخيوا الم يلمين و يز التصريير في فل يرين منيذ األرةعينييات والبم يينيات مين ال ير
العشرين .لكن الج ي فيها هو درتة طأثيرها الكبييرة في الث افية ال ياييية الفل يرينية المعاصيرة التي انشيررت إليى
ث ييافتين األولىىى تنطلىىى مىىىن الطىىابع الىىىوطني التحىىىرري (ومضيييمونه قييوم  ،ط ييي م  ،علميييان معيييا ٍد لالمبرياليييية
وااليتعمار والعنررية) ،والثانية ذات عقيدب دينية سياسية تدين الصراع (وال ياية) ميت عي م طجاهلهيا لمكوناطيه
الو نية وال ومية وأةعاد التصررية ،ولكن دائما ً على قاع ة أ مصور الرراع هو دين .
■ ومن ي قق ف إنعكا هذا المناخ الث اف وال ياي على الوثائق ال يايية وال ييتورية الفل يرينية يييال ظ ميثالً أ
«القانون األساسي» لل لرة الو نية ،الذي أقر عام  ،2002طررق إلى ال ين ةشك غيير م يبوق ي ريت ميت الرؤيية
الت ملها «الميثاق الو ن » أو «إعال اجيت ال » .وق نرت الف يرة ( )1مين الميادة الراةعية عليى أ «اجييالم
هو ال ين الريم ف فل رين ول ائر ال يانات ال ماوية إ ترامهيا وق يييتها» ،وفي الف يرة ( )2عليى أ «مبىاديء
الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع».
وكذلك األمر ف «مشروع الدستور الفلسطيني»  ،الذي كانت إ ى م وداطه الت نوقشت عام  2003طينص عليى
أ «مبياديء الشييريعة اجيييالمية مري ر رئي ي للتشييريت ،وألطبيياع الرييياالت ال ييماوية طنظييي أ ييواله الشبرييية
وشؤونه ال ينية وف ا ً لشرائعه وملله ال ينية[ »..را ع به ا ال صوص المادب ال ي تلي من ب ا الكتاب].
■ هييذا االيييت عاء الوااييح لمفييردات البرييا ال ي ين وطوظيفهييا ف ي الوثييائق التأيي ييية الفل ييرينية ،عك ي تنىىالالً عيين
الم ي مات العلمانييية للبرييا الييو ن الفل ييرين  ،كمييا عك ي هنزالق ىا ً إلييى المناف يية مييت طيييار «اجيييالم ال ياي ي »
مفرداطه ،مما أف ح ف المجا أميام طويييت مجيا االختالفيات الجذريية يو طف ييرات
الفل رين ف خراةه و
ال ين ومبزى ومعنى النروص الواردة ف الوثائق وكيفية طربي ها.
ً
وإ ا كا ال انو األياي لل لرة قي نيص في الميادة  ،2/4كميا كرنيا سنفيا ،عليى أ «مبياديء الشيريعة اجييالمية
مر ر رئي للتشريت» ،فإ ركة « ما » ق البت ةبرنامجهيا االنتبياة للمجلي التشيريع عيام  2006ةميا
يتجاوز لك أي ةـ« ع الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع في فلسطين» .فأ لّت الشريعة (أي
اليينص) ةاعتبييار المر ي ر الرئي ي (ة يـ «الىىـ» التعريييف الصرييرية) مكييا مبيياديء الشييريعة (أي منرلييق اليينص
وإ ار  ،رو ه ومناخه) ةاعتبار هذ المباديء مر ر رئي من ةين مرادر أخرى.
كما البت « ما » ف ةرنامجها اجنتباة ةـ«التوقف عن إيتيراد ال وانين ومراعاة البروصيية التي طتمتيت ةهيا
فل رين» ..وهذا يعك المنصى المتش د ف التعيا ميت قضيايا التشيريت عليى خلفيية الرميوت ليـ«أييلمة ال يوانين»
[را ع به ا ال صوص ص  198-191من كتاب «المنعطف  ..تشريعية  »2006من هردارات «ملف» (المركز الفلسىطيني للتوثيى
والمعلومات) .ط :1أيلول .]2008

■ لكن ثمة طناقضات ومفارقات صيارخة ،يمكين طلم يها في وثيائق وةيرامج ركيات «اجييالم ال يايي » الفل يرين ،
وخروصا ً ركة « ما »  .وه إ طؤشر إلى نزعة ةرغماطية وااصة ل ى الصركية ،فإنهيا في المماريية العمليية
عك ت مفارقات ال طبفيى عليى أي متياةت رييف .وفي هيذا اج يار يال يظ المتتبيت في الب ايية أ هنياك « ميا
الميثياق» ( ،)1988وهنيياك « ميا البرنييامج االنتبياة لعييام  ..»2006وميا ةييين هياطين الييوثي تين فروقيات كبيييرة.
فاألخيرة مت ي ة ومنفتصة ن بيا ً ،ةينما األولى مؤدلجة ومنبل ة.
وعموما ً يمكننا أ نال ظ ف البيرامج االنتباةيية لل يوائ المت مية في االنتباةيات التشيريعية لعيام  ،2006أنيه م اةي
طأكي ي ركيية « مييا » علييى مراعيياة البروصييية اجيييالمية ،والتش ي ي علييى دور الشييريعة ،فيمييا يتعلييق ة ييانو
األ يييوا الشبريييية والمصييياك الشيييرعية ،والتشيييريت ةريييفة عامييية ..وصيييوالً إليييى دورهيييا فييي ال يايييية الترةويييية
والتعليمية ،من منرلق أ «اجيالم نظام شيام لكي ركية الصيياة» ،فيإ ةيرامج ال يوائ اجنتباةيية األخيرى شي دت
على االنفتيات والت يامح ..ومواكبية التريور العلمي العيالم  ،واييتيعا أوتيه الت ي م الصضياري ،والي مج ةيين أةعياد
الث افيية الو نييية وال ومييية واجن ييانية واليي فاع عيين الث افيية ال يم را ييية فيي وتييه العنرييرية والترييرا ال ياييي
وال ين ..
ويب و ةرنامج ركة « ما » مبتلفا ً ف هذا الجانل عين البيرامج األخيرى ،عليى اليرغ مين أ الصالية الفل يرينية
هي ةييأم الصاتيية إلييى طعميييق مفيياهي االنفتييات والت ييامح والث افيية ال يم را ييية ،في وتييه مشييروع صييهيون ي ييوم
ةجوهر على االنبالق والتعرل والعنررية إيتنادا ً إلى األيا ير ال ينية المؤي ة له.
■ ف ي «ال وليية العلمانييية  /الم نييية» واليينظ ال يم را ييية يجييري إعتميياد مب ي أ الموا نيية الكامليية المت يياوية ،وال ش ي ء
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يواها ،كمر ر للص وق ومنا للواتبات ،مين دو أي طميييز ة يبل الي ين والميذهل أو العيرق والجين واجعاقية،
ويكو الشعل ،هو مر ر ال لرات وال ياطير ،فكيف يمكن أ نوفق ةين هذا وةيين ةيرامج ال يوى ال ياييية التي ال
ط ل كأيا للموا نة ،ةك ما يترطل على مب أ الم اواة من وق.
ومثلمييا يجييل التفريييق ةييين «الدولىىة العلمانيىىة  /المدنيىىة» و«الدولىىة الدينيىىة» يجييل طييوخ الواييوت والجييالء ف ي
ال ضييايا المتعل يية ةييالمرأة ،والموقييف منهييا ،فىىالفرق كبيىىر بىىين أن تكىىون المىىرأب «مواطنىىا ً» ينطبىى عليهىىا مبىىدأ
«المواطنة» مث أي موا ن ( كر) سخر ،لها ما له من وق ،وعليها ما عليه من واتبات ،وبين القىول بىـ«حقىوق
المرأب الشرعية» و«تعزيز مكانتها بعيدا ً عن العادات الوافدب والتقا ليد الجامدب الغريبة عن ثقافتنا» كما تاء ف
ةرنامج ركة « ما » االنتباة  ،فما ه « وق المرأة الشرعية» الت يجل طوعيتها ةها والتأكي عليها؟
ما ا مثالً عن ها ف الوصو إليى البرلميا ةن يبة معينية؟ ميا ا عين ةعيض المفياهي المتعل ية ة وامية الرتي عليى
األنثى الت طبييح ليه المماريية التمييزيية ييا الميرأة ،وطعي د الزوتيات واليتصك ة يانو الريالق؟ ميا ا عين قيوانين
اجرث وغيرها من الم ائ الت طم الم اواة الكاملة ةين المرأة والرت ؟
إ إطجاهات االيالم ال ياي على إختالا طعبيراطها التنظيميية طنيت ص مين يوق الميرأة ،ةينميا العلمانيية ط ي م يالً
لهذ الم ألة على قاعي ة إقامية الم ياواة ةيين الميرأة والرتي  .وفي هيذا ال يياق ن يج إيجاةيا ً إنضيمام فل يرين عيام
 2009إلى « اإلتفاقية الدولية إللالة كافة ادىكال التمييىز ضىد المىرأب» (السىيداو) دو ط يجي طصفظيات عليى هيذ
اجطفاقية ط تن إلى الشريعة االيالمية.
■ إ المرلييو منييا كي يياريين وط ي مينن هييو هحتىىواء مصيياوالت االيييالم ال ياي ي الهادفيية إلييى ال ي خو لع ييو النييا
وقلوةه وطجيير الت يّن االتتمياع لتمريير مشياريت ومبرريات يياييية لل ييررة عليى المجتميت والوصيو لل يلرة
وإ كييام ال بضيية عليهييا ،وةالم اةي البح ى الىىدائب عىىن المسىىاحات المشىىتركة الت ي طجمعنييا وإييياه في مهييام التصييرر
الو ن ل ر اج تال واجيتيرا وإنجاز الص وق الو نية لشعل فل رين.
إ التع دية ال ائمة ف المجتمت الفل رين فضالً عن ضرورات الو ة الو نية الناتمية عين مر لية التصيرر اليو ن
وال ا ً مر لة ةناء دولة اجيت ال الو ن الناتز ،ال ولة ال ي ة الصيرة ،طصيت عليى الشيعل الفل يرين في مر لتي
التصرر الو ن وةناء ال ولة يواء ة واء ،إعتماد قاع ة ال طنفر عراها طجمت ةين ال يم را ية والتع ديية والعلمانيية
ةاعتبارهيا تعبيىرات متكاملىة لمبىدأ واحىىد بىو الديمقراطيىة ،ةمضيمو التع دييية وفي إ يار العلمانيية لتب ييى م.ت.ا.
وال ا ً الدولة الفلسطينيةإ دولة تقوم عل مفهوم المواطنة في هطار المساواب والحريةإ دولة لجميع مواطنيها■

()2
تطورب الجماعات التكفيرية عل المجتمع الفلسطيني
■ الص يث عن العلمانية ال يمكن فرله عن أوااع المجتمت الفل رين ةشك عام وما ي ور داخله مين يراك في ظي
ةروز ظواهر غريبة عين البينية الفل يرينية التي عيرا عنهيا طاريبييا أنهيا ةينية طع ديية طتريف ةاالعتي ا والت يامح
ال ين المتناقض مت مظاهر التررا ال ائ ة اليوم .إ ظاهرة التررا والتعرل والبلو والتش د ال ين هي ظياهرة
عامة ،لي ت فل رينية أو ايالمية أو غرةية ،إنما ه ظاهرة عالمية .وعل ب ه ال لفية نطر السسال التالي لمىاذا
يكتسي موضوع العلمانية حاليا ً رابنية غير مسبوقة؟
اجتاةة على هذا ال ؤا متع دة الم تويات ،وال خالا على أ أةرزهيا يتعليق ةريعود اجييالم ال يايي في عميوم
المنر ة ةميا في ليك الصالية الفل يرينية ،فهيذا التييار ةيات مكونيا ً رئي ييا ً وفياعالً نشيرا ً في إ يار الصركية الفل يرينية
(وكذلك المجتمت) .وهذا طرور ال يجل ا يكو م عاة لاليتبرا كونه يت ق مت منصيى إقليمي أوييت ،أميا ال اعي ة
الت طصك العالقة مت ال وى المنتمية إلى هذا التيار ،فإ ما يوتهها– ةاعتبارنا ف مر لة
طصرر و ن – هو ميزان التحالف والنقد (التناف والتعاو  ،إدارة البالا والتناف ال ياي عن ما يتعيذر اجطفياق
ال ياي  ،لكن مت الصرص على العم المشترك ف أي من قضايا العم الو ن وو ة العم ف الميي ا ةمواتهية
اال تال وما يته د الشعل من مبا ر.)...
و تى عن ما يبت هذا الميزا (كما ف يياق إن ال  ،2007/6/14ما يب ه وطيال ) ويتي هور إنصي ارا ً إليى م يتوى
اجقتتييا ال ي اخل (ال ة ي األهل ي ف ي ةعييض األ يييا ) ،فييإ ال اع ي ة األيييا طب ييى إيييتعادة هييذا الميييزا إلييى إ ييار
المنر والمج ي و نياً ،أي إلى م ار العالقية ةيين قيوى لكي منهيا ةرنامجيه البياص ،لكنهيا طلت ي فيميا ةينهيا عليى
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أولويية مواتهية اج يتال

ةرنامج مشترك [«وثيقىة الوفىاق الىوطني» ( )2006مثيا ةيارز عليى ليك] اليذي يعكي
االيتيران اج الل الذي يمثله المشروع الرهيون ودولة ايرائي .
■ ميين هييذا المنرلييق نري ي أ نتنيياو ف ي هييذا الفر ي ظيياهرة الجماعىىات السىىلفية الجهاديىىة أو التكفيريىىة ف ي الويييط
الفل رين الت نجي ها كظياهرة طفريح عين نف يها علنيا ً في قرياع غيزة ومبيميات لبنيا  .وال ن يتبع أ يكيو لهيذ
الظاهرة وتود ةشك م تتر – ةهذا ال ر أو اك – ويط منا ق وطجمعيات فل يرينية أخيرى ،وةريرا النظير عين
م مياطها.
[في قطاع غزب يعود أول ظهىور حقيقىي لهى ه الظىابرب هلى العىام  2001باسى « نىد ه» .ومىن التنظيمىات التىي تنتسىب هلى بى ه
الظابرب أيماً« :سيوف اإلسالم» ،و « يش األمة» بقيادب أبو حفص المقدسيإ و ماعة «التوحيد والجهاد» بقيادب أبىو تالىدإ و
«ألوية الجهاد في أرذ الرباط» بقيادب أبو مجابد المقدسي ..وبعض ب ه التنظيمات هنحسر و ودا ً أو نفوذا ً في السنوات األتيىرب.
أما أدهر ب ه التنظيمات فهي « :يش االسالم» بقيادب ممتال دغمش الى ي هغتالتىه حمىار فىي  2007/8/17بعىد هدىتباكات عنيفىة
دارت مع مجموعتهإ وال ي هلتزم الحقا ً بح تنظيمه ..وك لك « ند أنصار ه» بقيادب د .عبد اللطيف موس ال ي كىان يعتبىر أيمىا ً
قائدا ً ومنظرا ً لجماعة « لجلت» أو ماعة «أنصار السنة» .لقىد قمعىت حمىار تنظىي « نىد أنصىار ه» فىي  14و 2009/8/15
بالقوب العسكرية في سياق الموا هات التي دارت في مسجد ابن تيمية برفح عل تلفيىة هعىالن د .عبىد اللطيىف موسى أثنىاء تطبىة
الجمعة عن اإلمارب اإلسالمية في رفح ( )].
[أما في لبنان فيعود ظهور ب ه الجماعة هل أواتر الثمانينيات من القرن الماضي وأبمهىا «عصىبة األنصىار» التىي أسسىها الشىيخ
بشام دريديإ وبي ذات حمور عسكري بارل في م ي عين الحلوب حي تطبعت أوضاعها نسبيا ً في السنوات األتيرب وروالً هل
االنممام هل أطر العم المشتركإ وك لك «الحركة اإلسالمية المجابدب» التي أسسىها الشىيخ هبىرابي غنىي ويقودبىا الشىيخ مىال
تطاب المتوضعة أيما ً – بدون حمور عسكري الفت – في م ي عين الحلوبإ ال ي تقي فيه أيمىا ً مجموعىات رىغيرب نى كر منهىا:
« نىىد الشىىام»إ « عصىىبة النىىور»إ وبقايىىا تنظىىي «فىىتح االسىىالم» التىىي سىىنتناول دوره فىىي أحىىداث م ىىي نهىىر البىىارد ( 5/20هل ى
 )2007/9/2في سياق ب ا الفص ].

مت الجماعات التكفيرية ،من اج تواء
■ ل كا ومازا للصكومة ال ائمة ف غزة أيلوةها الباص ف التعا
والتوظيف إلى  ..ال مت ال موي ال افر كما ر مت «تي اجيالم» و«تن أنرار هللا» ..والوااح أ هذا
األيلو (ةبض النظر عن رأينا فيه) نات عن موقت الصكومة ف غزة ك لرة ال ط ب التعاي (أو التجاور)
مت مشروع سخر وةباصة إ ا ما إن رج طصت عنوا الجماعات التكفيرية – تى ةريبته الجنينية أو
الكاريكاطورية– و لك على خلفية التص ي البرنامج المزاود (مثالً :و ارورة طربيق الفوري للشريعة )..الذي
يت بل ة الق داخلية وإ راتات ييايية داخلية وخارتية (مثالً :إختراا الرصف البريران سلن تون تو
مراي هينة اج اعة البريرانية ف غزة على ي «تي اجيالم»).
■ أما ف مبيمات لبنا  ،يث ال وتود لمرتعية فل يرينية معتمي ة (ييايييا ً وعمليياً) طميار ال يلرة عليى المبيميات
وفيها ،و يث ال وتود مباشير لل ولية في المبيميات ،فو ي طضيافر عوامي الصريانة الو نيية والمناعية المجتمعيية
وطوافييق ال ييوى ال يايييية ..يشييك – مجتمعيا ً – الضييمانة الكفيليية ةييا تواء الجماعييات التكفيرييية للصييؤو دو إنفالطهييا
الم مر .إ إ ختال هذا الميزا ال قيق ةالت ا ت مت عوامي أخيرى ات أهميية ،لبنانيية وخارتيية ،قياد إليى فيتح ثبيرة
وايعة ف الج ار الفل رين نيفيذيت من خاللها مجموعية طكفيريية ةعينهيا («فيتح اجييالم»)،أ ل يت طي اعيات خرتيت
عن ال يررة وط ببت ةكارثة و نية ةصج ط مير مبي نهر البارد (المبي الثان في لبنيا مين ييث طعي اد ال يكا ،
لكن األو من ييث جي واط ياع ضيور مبتليف شيرائح الفنيات الوييرى ،واألو إقترياديا ً مين ةيين المبيميات،
والمركز التجاري األه ف منر ة عكار.)..
■ إ الصركيية الفل ييرينية معنييية ةتصلي ي وفه ي هييذ الظيياهرة التكفيرييية الت ي مثلتهييا «فييتح االيييالم» اليييتبالص يييب
مواتهتها نتيجة الثمن الباهظ (إن انيا ً وإقتراديا ً وييايياً) الذي دفعه شيعبنا في لبنيا تيراء هيذ المأيياة ،وهيو ثمين
ال مجا لمصو أو تى م معالمه من الذاكرة الصيّة .ةالتأكي هنالك م ؤولية ،يتصملهيا الجمييت ةالن يبة لميا تيرى
(ال ولة ..الجي  ..الفرائ  ..االرطبا ات البارتية .)..لكن ك هذا ال ي م إتاةة عليى ال يؤا التيال  :كيىف توغلىت
وصو ) في الم ي إ وكيف أمسكت ب ناقه؟
ب ه القلة (قب أ طربح منات واف ة من ك
الجوا – ةجانل معيّن منه  -هو أ هذ الجماعة وت ت ف المبي ةينة إتتماعيية إييتوعبت وا تضينت وطعا يت
مت هذ الظاهرة لي إنرالقا ً من خرورطها أو ةاعتبارها ظاهرة غريبة أو دخيلة ،ةي ةاعتبيار أنهيا ط يت ايمن العمي
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ال ياي ي ف ي إ ييار الممارييية ال ينييية اجتتماعييية الم بوليية ...إلييى إ إنتهييى الواييت ف ي المبييي ةالنتييائج الكارثييية
المعروفة .وهذ البينة ةالذات ترى ويجري التأيي لمثلها ف مبي عين الصلوة يث إنتشيار الم يات الع يي ة التي
ي ودها رتا دين ميؤ رين يياييياً ،خريجي معاهي «الي عوة والشيريعة» ،علّميت أتييا وأي يت لبينية إتتماعيية،
طه ا إلى مشاريت ييايية ةعيي ة عين الي ين ومريالح النيا  ،م يتفي ة مين إنص يار نفيو م.ت.ا ن يبيا ً في معادلية
المبي وإنكفائها أمام مجموعات إيالمية أصولية طتناف  ،ة ورها ،فيما ةينها.
■ هن الم ي بو اإلطار الموضوعي ال ي يسمح بالتعبير عن الحالة الوطنية الفلسطينية ،وط مير مبيي البيارد ،ةصكي
موقعيته هو إاعاا للمبيمات ولعموم الصالة الو نية ف لبنا  .وإال كيف نف ير الريراع اليذي دار وميازا (ييواء
يوقه اجن يانية اجتتماعيية) يو المبيي ،
مت ال لرة أو مت إطجاهات ييايية مناوئية لنيي الفل يرينيين في لبنيا
وإعادة ةنائه وعلى أية م ا ة الخ؟ إ مواوع التجا والبالا لي ع اريا ً أو
قانوني يا ً إنمييا هييو يياي ي وو ن ي ونتائجييه – فيمييا يييوا طريييو عليييه  -يييوا طييؤثر يييلبا ً أو إيجاة يا ً علييى الواييت
الفل رين ف لبنا .
ثمة إي يولوتيا طصاو ال خو علينا من خال مظاهر التعرل سنفة الذكر ،وهي طيول قرياع الشيبا إهتماميا ً كبييرا ً
( %43من طع اد الفل رينيين ف لبنا أق من  16ينة) ،علميا ً أ هيذا ال رياع ةشيك عيام غيير ملي ةتياريخ الصركية
الو نية وقواها المؤي ة وال ور الرائ لهذ ال وى على إمتي اد ع يود مين اليزمن ،وال طبتيز اكرطيه لو ية النضيا
المجي للصركية الو نيية الفل يرينية وم.ت.ا ،األمير اليذي يقلى مىن حصىانة قطىاع الشىباب أميام إغيراءات ال عايية
المركزة لل وى األصولية المتش دة.
ً
لقد باتت م يماتنا في لبنان مكشوفة نسبيا أمام مظابر التطىرف األرىولي والتكفيىري ..وهيذا خرير ي ي عليى
األمن الصياط والو ن واجتتماع للشعل الفل يرين  .إ هيذا يملي عليى تمييت ال يوى الصريرية عليى المريلصة
الو نية ال ع لمعالجة صبورة ومتأنية لهذ الظاهرة الت إيتفصلت ف المبيميات وفي المجتميت الفل يرين عموميا ً
من خال وات الي على تذرها اجتتماع الذي طت بل ةه الة البؤ والصرما الت طجتات المبيمات ..هيذا إليى
تانل إنعكايات التررا واألصولية ف المصيط الت ال ي ترر طأثيرهيا عليى مجتمعنيا فص يل ،ةي طرياو المنر ية
ةأيرها ■
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عالقة الدين بالدولة في مشروع الدستور الفلسطيني

()1

[مقارنة مع الدساتير العربية]
()1
اإلحالة عل الدين  ..سياقات متمايزب

 - 1ع ي ة ه اال االت على ال ين عموما ً واجيالم ةباصة في مشيروع ال ييتور الفل يرين  ،لكنهيا طيرد ةي الالت
مبتلفة .فهي تندرج أحيانا ً في سياق العلمانية والدولة المدنية وةأقله ال طتعيار معهيا ..العلمانيية ةميا هي نظريية
وممارية فر مؤي ات ال ين عن مؤي يات ال ولية مين موقيت إ تيرام الي ين (وييائر المعت ي ات) و ريية مماريية
شعائر  .وفي أحيان أترى تتعاكص مع العلمانية وسياقها ةإعتمادها عناصر ال ولة ات المالمح ال ينيية فيميا يتعليق
ةالجانل التشريع ةالذات .وف هذا اج ار نال ظ ما يل :
أ( ثمة هحىاالت تطىر االسىالم بداللىة اإلنتمىاء لمنظومىة ثقافيىة وحمىارية ،كميا في الميادة « :2الشيعل الفل يرين
تزء من األمتين العرةية واجيالمية .»..وهذا ما يمكن أ ينربق عليى الميادة « :5اللبية العرةيية هي اللبية الرييمية
واجيالم هيو الي ين الرييم في فل يرين» ،ييث المكانية الرييمية لكي مين الي ين واللبية اليواردة في نفي ال يياق
ون ييبهما إلييى فل ييرين الم رييودة ككيييا ةبع ي الييو ن والمعنييوي والرمييزي ،إنمييا ين ي رج ة الليية اجنتميياء الث يياف
)(1

المسودة الثالثة التي تتضمن جميع التعديالت حتى تاريخ .2003/5/4
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والصضيياري للشييعل الفل ييرين ةأييير  .وهييو اجنتميياء الييذي يأخييذ ةاالعتبييار موقييت اجيييالم ميين زاوييية إنتشييار ف ي
المجتمت وكعنرر ةارز ف البنية الث افية والمجتمعية والرو ية وال يمية ال ائ ة.
كما طج ر المال ظة أ الكالم ي ور عن «ال ين الريم ف فل يرين» وليي «الي ين الرييم لل ولية» اليذي طترطيل
عليه – ف مبنى ال ولة اطها – إمت ادات مؤي ية ما معنية ةالعالقة مت الموا ن ومبتلف فنات المجتمت مين الريعل
ةصك ال وانين الت طصكمها أ طكو مصاي ة أو غيير طمييزيية (ييواء عليى م يتوى اجنتمياء الريائف أو الجني ري أي
على م توى الم اواة ةين الرت والمرأة).
ب( ثمىىة هحىىاالت أتىىرىإ مبادىىرب ورىىريحةإ بداللىىة الحريىىات الدينيىىة والمسىىاواب فىىي الحقىىوق والوا بىىات وأمىىام
القانون:
■ المادة  ..« :5ويكف ال يتور للموا نين أي كانت ع ي طه ال ينية ،الم اواة ف الص وق والواتبات».
■ المادة « :19ك الفل رينيين ييواء أميام ال يانو  ،وهي يتمتعيو ةيالص وق الم نيية وال ياييية ،ويتصمليو الواتبيات
العامة دونما فرق أو طمييز ف ما ةينه ة بل العرق أو الجن أو ال ين أو الرأي ال ياي أو اجعاقة.»..

■ المادة  ..« :20وطعم ال ولة عليى كفالية الص يوق والصرييات ال ينيية والم نيية وال ياييية واالقتريادية واجتتماعيية
والث افية لك الموا نين ،وطمتعه ةها على أيا مب أ الم اواة وطكافؤ الفرص».
■ المادة  « :36رية الع ي ة مكفولة ،ولكي إن يا الصيق في مماريية شيعائر العبيادة وف يا ً أل كيام ال ييتور وال يانو .
طكف ال ولة رية الوصو إلى األماكن الم ية البااعة ل يادطها ف إ ار ال انو  .طكف ال ولة لك أطبياع األدييا
ال ييماوية رميية أميياكن العبييادة الم ييية ،ب يا ً لاللتييزام التيياريب للشييعل الفل ييرين  ،واجلتزامييات ال ولييية ل وليية
فل رين».
وال نملكإ من موقعنا الديمقراطي والعلمانيإ سوى االنسجام مع ب ه المواد ..نقول ب ا باإلطار العامإ هذ ال نقىا
في واقع هنتماء ميع أبناء الشعب الفلسطيني هل منظومة ثقافية حمارية تنتسب هلى العروبىة واإلسىالم .كمىا ال
نقا بمرورب ضمان الحريات الدينية والمساواب بين أبناء الشعب الواحد أمام القانون وفي الحقوق والوا بىات
وباعتبار ب ه المساواب تكرر أولوية مكانة ورفة المواطنىة وأسىبقيتها على أيىة رىفة ومكانىة أتىرى بمىا فيهىا
اإلنتماء الدينيإ ال ي لو عقد له لواء األسبقية لكان نف – من حي المبىدأ – همكانيىة المسىاواب بىين أبنىاء الىوطن
الواحد.
 - 2مت ط جيلنا الن جام المواد ال يتورية اانف كرها مت رؤيتنا الم نية والعلمانية لل ولية ،فالعلمانيية نظريية طمي
مبنيى ال ولية وال طشيم المجتميت ةريرا النظير عين درتيية طبياد التيأثر والتيأثير ةيين الم يتويين ،ي يترع اجنتبييا
التويت الملفت ف طناو م ألة رية الع ي ة والعبادات في عي د مين ميواد مشيروع ال ييتور ،ميا يعيود ةت ي يرنا إليى
إعتبارين إثنين:
■ األول تىار ي و ىوبره قىومي يتري ةالريراع الي ائر يو األمياكن ال ينيية اليهوديية ،الص ي ي منهيا أو المزعييوم
والبلي وناةل وةيت لص  ،)..من زاوية يع إيرائي المعلن جييتيرا واي هيذ األمياكن ومصيرهيا
(ف ال
والريرق الموصييلة إليهييا ،مييا يجعي ال وليية الفل ييرينية مضييررة (في وثي تهيا األم – ال يييتور – التي ةاجيييتناد إليهييا
طجترت ال وانين وطشتق ال يايات) ،كما وأية تهة فل رينية أخرى ،إلى إةيراز وطأكيي إلتيزام ال ولية التيام في نرياق
واليتهييا ال يييتورية و ي ودها ال يييادية ةواتبهييا ف ي رعاييية األميياكن ال ينييية لك ي األديييا  ،واييما إمكانييية و رييية
الوصو إليها ةالن بة لجميت معتن هذ األديا .
■ والثاني داتلي وتلفيتىه مجتمعيىة مين زاويية يرص المشيترع اليذي ي يف وراء الينص (كونيه يتوتيه إليى مجتميت
طعي دي طتنيوع فيييه اليرؤى والمواقيف ةييإزاء عالقية الي ين ةال ولية مين مواقييت فكريية ويياييية مبتلفيية) عليى الرمأنيية
واج تواء وخلق ش ء من التواز ةيين ةعيض الميواد أو تيى في صيياغة الميادة نف يها التي طنريوي عليى دالالت
ال ولة ات المواصفات ال ينيية التي ال ي ترير مضيمو عالقتهيا ةالي ين عليى رعايىة الشىعائر والعبيادات و مايتهيا
واما ريتها ،ة أيضا ً على هعتماد الشرائع وطربي ها (ةهذا ال ر أو اك).
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وهييذا مييا نال ظييه ةواييوت علييى ي ي المييادة « :7مبىىاديء الشىىريعة اإلسىىالمية مصىىدر رئيسىىي للتشىىريع .وألطبيياع
الرياالت ال ماوية طنظي أ واله الشبرية وشؤونه ال ينية وف ا ً لشرائعه ومللهي ال ينيية في إ يار ال يانو  ،وةميا
يصفظ و ة الشعل الفل رين وإيت الله» .وبي المادب ذات التيثير األبى فىي مسىودب الدسىتور على منحى عالقىة
الدين بالدولة القادمة .وموقت المادة  7المفرل ف هيذا ال يياق يينعك عليى ميواد ال ييتور البمي األخيرى التي
طوقفنا أمامها ( )36 ،20 ،19 ،5 ،2لجهة إاعاا دالالطها العلمانية ييواء فيميا يتري ةالصرييات ال ينيية والم ياواة
أمييام ال ييانو وف ي الص ييوق والواتبييات ..أو ةانتميياء الشييعل والمجتمييت لمنظوميية ث افييية و ضييارية ط ييتظ اجيييالم
والعروةة ةعم هما التاريب  ،فالمادة «( 5اجيالم هو ال ين الريم ف فل رين») على ييبي المثيا طتبيذ مضيمونا ً
مبتلفا ً على خلفية المادة «( 7مبياديء الشيريعة االييالمية مري ر رئي ي للتشيريت») ينصيى ةهيا نصيو اجقتيرا مين
ال ولييية ات المواصيييفات ال ينييييية (ةالتشيييريت ولييييي ةالشيييعائر) ةييي الً ميييين الت ييي م نصييييو ال ولييية ات المواصييييفات
الم نية/العلمانية.
 - 3العلمانييية ف ي م ارةيية أولييى هي فر ي (مؤي ييات) ال ي ين عيين (مؤي ييات) ال وليية .غييير أ البييط الفاص ي ةييين
المنصيين ال ين والم ن /العلمان لل ولة (وف ال ولة) ال طص د – ررا ً – إ الة ال يتور على الي ين مين عي مها ةي
طبيعة ما طجري اج الة عليه  :ه هي العقيىدب اإليمانيىة ميت ميا يترطيل عليهيا مين إنتمياء رو ي ووتي ان وعميق
ث اف و ضاري من تهة ،وقواع أخالقية ويلوكية ط ي ْنظ ْ العالقات ف المجتميت مين تهية أخيرى ،ومين شيعائر ط يام
وعبييادات طمييار ةصرييية ميين تهيية ثالثيية ..أم مجموعيية ميين القواعىىد الناظمىىة لسىىلوك السىىلطة السياسىىية فىىي هطىىار
الشىريعة ةصيييث طضيصى األخيييرة هي مرتعييية ال يلرة أي نظامهييا المعيياري الييذي ال يمكين أ يجي أصيوله إال في
أ كام الشرع ،طلك األ كام الت ة ورها ،ال يمكن إقامتها ة و وييلة ال لرة ال يايية.
إ ما يص غلبة المنصى الم ن /العلمان على المنصى ال ين ف ال يتور (وإمت ادا ً ف ال ولة) هيو هيذا التميايز ةيين
العقيىدب وميي انها المجتمييت ةأييير وةييين السىىلطة السياسىىية الناةعيية ميين م ييتويات معيّنيية في مبنييى ال وليية ،ةصيييث ال
يجري التوظيف ال ياي لل ين ةالتركيز على تانبه التشيريع والتنظيمي  ،فتتصيو ال يايية إليى «ييايية شيرعية»
ات نزعيية مااييوية .هن ه نمىىباط الىىدين للسىىلطة السياسىىية يمىىعنا أمىىام ممارسىىة مدنية/علمانيىىةإ بينمىىا التوظيىىف
السياسي للدين بالتركيز عل انبه التشريعي والتنظيمي يقود هل ممارسة دينية للسلطة السياسية.
إ إ النقطة التي تحس بالمنح الديني للدستور (وبالتالي للدولة) ال تحددبا وحدبا اإلحالة عل الىدين بسىياقات
م تلفة كما أسلفناإ ب النص الصريح عل عالقة التشريع بالشىريعة التىي تكسىب تلىك اإلحىاالت ممىمونا ً يقربهىا
(أو يبعدبا) من موارفات دستور الدولة الدينية بقدر ما تتيكد (أو تترا ع) مقوالت الشريعة في البنية التشريعية
 /القانونية عموماً.

هذا بعا ً مت هستدراك مه  :مراعاة الفروقات الكبيرة ةين مبتلف الريل الت يمكن أ يرد فيهيا كير الشيريعة كميا
نال ظ ف مبتلف ال ياطير العرةية ،وما يترطل على لك من نتائج مؤثرة على م يتوى اجتتمياع ال يايي والي ين
والم ن  .هذا ما ينصاو ط ليط الضوء عليه من خال نميا ج م يت اة مين ثالثية ديياطير عرةيية هي ديياطير المملكية
العرةية ال عودية ،المملكة المبرةية والجماهيرية الليبية.

()2
موقع الدين في دساتير السعودية والمغرب وليبيا
 - 1ف السعودية يؤدي «النظام األساسي للحك » (س ار  )1992وظيفة ال يتور ةإعتبار أ دييتور المملكية هيو «
كتا هللا طعيالى ويينة رييوله( »..الميادة  .)1أميا النظيام األيايي فهيو كنايية عين دييتور ل ولية دينيية (ثيوقرا يية)
مكتملة ال مات يث « الصك ف المملكة العرةيية ال يعودية ي يتم ييلرته مين كتيا هللا طعيالى ويينة رييوله وهميا
الصاكمييا علييى هييذا النظييام (أي النظييام األياي ي ) وتميييت أنظميية ال وليية» (المييادة  .)7وطربييى اج يياالت المباشييرة
والمتواطرة على ال ين والع ي ة ،الشورى ،الكتا وال نة والشيريعة ال ائمية عليهميا اليخ ..عليى نيص النظيام األيايي
(ومنر ه ال اخل ) ف  25من أصي  71ميادة موزعية عليى ييتة أةيوا مين أصي أةواةيه الت يعة (أي ميا عي ا ثالثية
أةوا طبصث ف  12مادة ةالمالية والرقاةة واال كام العامة).
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ال عودية دولة دينية (ولي ف ط دولة ات منصى او طوتيه ديني ) ط يوم عليى « البيعىة» كآليىة السىتالم السىلطة لكين
امن يياللة األييرة الصاكمية (المادطيا  ،)6 ،5وعليى « الشىورى» كىيداب لممارسىة السىلطة ييث «ي يوم الصكي ..
على أيا الع والشورى والم اواة وفق الشريعة اجييالمية» (ميادة  ،)8وعليى تطبيى «الشىريعة» (وليي ف يط
إعتمادها كمرتعية معيارية اياةرة ل يلوك ال يلرة) فىي هدارب وتنظىي دىسون الدولىة والمجتمىع والعالقىة بينهمىا.
وهذا ما طشير إليه ةواوت المواد التالية ف النظام األياي :
■ المادة  « :23طصم ال ولة ع ي ة اجيالم وطربق شريعته».
ً
■ المييادة « :26طصميي ال وليية ييوق اجن ييا وفييق الشييريعة اجيييالمية» (علمييا أ النرييوص المتعل يية ةيياجرث
والمرأة ..من الرعل طف يرها امن منظور ينايل وق اجن ا ةالمعنى الص يث للكلمة).
■ المادة « :17الملكية ورأ الما والعم  ..طؤدي وظيفة إتتماعية وفق الشريعة اجيالمية».
■ المادة « :46ال يلرا على ال ضاة ف قضائه لبير سلطان الشريعة االسالمية».
ً
■ المادة « :48وف يا ً للنظيام طربيق المصياك عليى ال ضيايا المررو ية أمامهيا أ كيام الشيريعة اجييالمية وف يا لميا د
عليه الكتا وال نة وما ير ر ول األمر من أنظمة ال طتعار مت الكتا وال نة».
■ المييادة « :55ي ييوم الملييك ة ياييية األميية سياسىىة دىىرعية ب يا ً ال كييام اجيييالم ويشييرا علييى طربيييق الشييريعة
اجيالمية واألنظمة وال ياية العامة لل ولة و ماية البالد وال فاع عنها».
■ المادة « :67طبتص ال لرة التنظيمية ةوات األنظمة واللوائح ..وف ا ً ل واع الشريعة اجيالمية».
■ المييادة  ..« :57اليييوزراء األعضييياء ةمجلييي
اإلسالمية واألنظمة ال ياية العامة لل ولة».

اليييوزراء م يييؤولين ةالتضيييامن أميييام المليييك عييين تطبيىىى الشىىىريعة

 - 2على الن يض من النظام األياي للصك في ال يعودية التي طتي افت ميواد جةيراز اج ياالت عليى الي ين وةوتهية
طجع من هذا النظام سلية لتربيق الشريعةإ تغيب عن الدستور المغربي حي «الملك أميىر المىسمنين» غيابىا ً مطلقىا ً
أية ه دارب هل الشريعة اإلسالمية أو ال موقعها في التشريع بشك عام.
وهذا ميا يجعي الميادة التي طيتكل في دييتور المبير عين «اجييالم ديين ال ولية ،وال ولية طضيمن لكي وا ي ريية
ممارية شؤونه ال ينية» (الفر ال اد ) طؤشر إلى رت اجييالم ةوتهية الع يي ة أي مجموعية العبيادات والشيعائر
التي طضيمن ال ولية ريية ممارييتها ،وليي ةمفهيوم «السياسىة الشىرعية» وميا طتضيمنه مين قواعي ناظمية ل ييلوك
وممارية ال لرة (التشريعية).
اال الة األخرى على اجيالم كما وردت ف «طر ير ال يتور» طن رج ف يياق طأكيي اجنتمياء إليى منظومية ث افيية
و ضارية  « :المملكة المبرةية دولة إييالمية ات يييادة كاملية ،لبتهيا الرييمية هي اللبية العرةيية ،وهي تيزء مين
المبر العرة الكبير».
اج التا الثالثة والراةعة طتكلما عن عي م إمكانيية المجادلية أو ليل مراتعية طليك النريوص في ال ييتور المتعل ية
ةال ي ين اجيييالم وكييذلك األميير ةالن ييبة للنظييام الملك ي « :النظييام الملك ي لل وليية وكييذلك النرييوص المتعل يية ةال ي ين
اجيالم ال يمكن أ طتناولها المراتعة» (الفر  106من البيا  12يو مراتعية ال ييتور) .و«ال يمكين متاةعية
أي عضو من أعضاء البرلما وال البصث عنه وال إل اء ال بض عليه وال إعت اله وال مصاكمته ةمناييبة إةي اء رأيية أو
قيامه ةترويت خال مزاولته لمهامه ما ع ا إ ا كا الرأي المعبر عنه يجاد في النظيام الملكي أو الي ين اجييالم
أو يب ةاج ترام الواتل للملك» (الفر .)39
أميييييا اج الييييية البام ييييية واألخييييييرة فهييييي لي يييييت عليييييى اجييييييالم ةييييي عليييييى الييييي ين عمومييييياً ،وطريييييرت موقىىىىىع
كحام لحم الدينإ ما يحدد فه الدستور ل وظيفىة همىارب المىسمنين على بى ا المسىتوى بحمايىة
«أمير المسمنين»
ٍ
اإلنتماءات الدينية المتعددب لمواطني الدولة« :الملك أمير المؤمنين والممث األيمى لالمية ورميز و ي طها وايما
دوام ال وليية وإ يييتمرارها ،وهييو ييام مييى ال ي ين ال يياهر علييى إ تييرام ال يييتور ،ولييه صيييانة ييوق و ريييات
الموا نين والجماعات والهينات .وهو الضامن اليت ال اليبالد و يوزة المملكية في دائيرة ي ودها الص ية» (الفري
 19من البا الثان  :الملكية).
 - 3دستور الجمابيرية الليبية كنايية عين أرةيت وثيائق« -1 :قيرار ميؤطمر الشيعل العيام ةيإعال قييام ييلرة الشيعل
وال ييرارات المنفييذة لييه» (« -2 .)1977/3/2الوثي يية البضييراء الكبييرى لص ييوق اجن ييا » ( 2ميين شييهر الريييف
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« -3 .)1988قييانو رق ي ( )5ل يينة  1991ةشييأ طربيييق مبيياديء الوثي يية البضييراء» ( 17-11ميين شييهر الريييف
« -4 .)1991قانو رق ( )20ةشأ طعزيز الصرية» (.)1991/9/1

ال يتضمن ديتور الجماهيرية إ االت عليى اجييالم أو الشيريعة اجييالمية ةي عليى الي ين وال يرس الكيري ةاعتبيار
مر را ً لله اية والشريعة للمجتمت ،فالشعل العرة الليب «م تعينا ً ةيا متم يكا ً ةكتاةيه الكيري أةي ا ً مري را ً لله ايية
وشييريعة للمجتمييت ير ي ر هييذا اجعييال  ..ثاني ياً :ال ييرس الكييري هييو شييريعة المجتمييت ف ي الجماهيرييية العرةييية الليبييية
اجشتراكية» (من «وثي ة إعال قيام يلرة الشعل»)« .وأةنياء المجتميت الجمياهيري (الليبي ) يصتكميو إليى شيريعة
م ييية ات أ كييام ثاةتيية ال طبضييت للتبيييير أو التبي ي وه ي الي ين أو العييرا» (الف ييرة  10ميين «الوثي يية البضييراء
الكبرى لص وق اجن ا »).
ب ه اإلحاالت المقلة عل الدين في دستور الجمابيرية ال تسىتند هلى وال تسىتكم بنصىوص تىسدي هلى هسىت راج
حكى يمكىىن هسىىتنباطه منهىىا وتطبيقىىه عمليىاًإ فييال كيير لل يينة وال للشييريعة اجيييالمية ،لييك أ ال ييرس هييو «شييريعة
المجتمت ..وللمجتمت»  ،أما الشريعة الم ية (الت ال طتضمن ال ينة .وهيذا ميا يجعلهيا طبتليف عين الشيريعة ةيالمفهوم
اجيالم المعتم أي ال وانين اجيالمية) ات األ كام الثاةتة فه ال يرس أو العيرا (أي مجموعية الت اليي المعميو
ةها ف المجتمت الت ط ي ْنظ ْ العالقات عبر  -اجن انية .هذا فضالً عن طربيق العرا ف ةعض صنوا ال ضاء).
وطت ي النظييرة إلييى ال ي ين ف ي ديييتور الجماهيرييية بنزعىىة هنسىىية واضىىحة (أو أنسىىنة )Humanism :طركييز علييى
االن ييا واجيمييا وال ييي الرو ييية واجن ييانية ،فأةنيياء المجتمييت الجميياهيري «يعلنييو أ ال ي ين إيمييا مرل يق ةالبيييل
وقيمية رو ييية م ييية خاصيية ةكي إن يا عاميية لكي النييا ( »..الف ييرة  10مين «الوثي يية البضييراء الكبييرى لص ييوق
اجن يا ») .و«المجتمييت الجميياهيري مجتمييت الفضيييلة وال ييي النبيليية ي ي المثي وال ييي اجن ييانية طرلعيا ً إلييى مجتمييت
إن ان ( »..الف رة  16من نف الوثي ة).
أما عالق ة اجن ا ةالبالق فه مباشرة دو وييط .إ  ،فه طتجاوز المؤي ة ال ينية وال طيأط عليى كرهيا ،ال ةي
يجري طصري نزعة إ تكار ال ين وإيتبالله ..وإ يتبالله ممن؟ الجوا واايح :مين المؤي ية ال ينيية أو مين يصياو
مرادرة الي ين عليى عنيوا ييايي معيين (أي اجييالم ال يايي  ،والنيزوع إليى أييلمة ال يايية وط ييي الي ين أي
واييعه ف ي خ ميية ةرنييامج او مييأر يياي ي مع ييّن) ..« :فهييو (أي ال ي ين) عالقيية مباشييرة مييت البييالق دو وييييط،
ويصي ّيرم المجتمييت الجميياهيري (ن ييبة إلييى الجماهيرييية الليبييية) إ تكييار ال ي ين وإيييتبالله جثييارة الفييتن ،والتعرييل،
والتشيييت ،والتصييز  ،واجقتتييا » (الف ييرة  10ميين «الوثي يية البضييراء الكبييرى لص ييوق اجن ييا ») .و«ال ي ين عالقيية
ومصرم إدعاء إ تكار ال ين أو إيتبالله ف أي غر » (المادة البام ية مين «قيانو
مباشرة مت البالق دو وييط
ّ
رق  20ل نة  1991ةشأ طعزيز الصرية»).
طصت عنوا مب أي لكن فضفا « :القرآن الكري بىو دىريعة المجتمىع» يركيز عليى الجوانيل الرو يية واجيمانيية
وال يمية لل ين ،ال طترطل عليه أ كام مص دة وال طشيتق منيه طشيريعات ةعينهيا وال ييأط عليى كير ال ينة وال الشيريعة
اجيالمية ..يتس دستور الجمابيرية بتو ه علماني واضح ويؤي لمنظومة طجيذ التشيريعات ال ياة ة علييه إليى
م ار وإلى التوافق معه« :طع التشريعات المعمو ةها قب ص ور «الوثي ة البضراء
الكبرى لص وق اجن ا » ف عرر الجماهير ةما يتفق ومباديء هذ الوثي ية .وال يجيوز إصي ار طشيريعات طتعيار
مت طلك المبياديء» (الميادة األوليى مين «قيانو رقي  5ل ينة  1991ةشيأ طربييق مبياديء الوثي ية البضيراء لص يوق
االن ا »).
ومن أةرز طعبيرات هذا النزوع العلمان هو اج ار التشريع وال انون الذي يلصظه دييتور الجماهيريية في مسىيلة
المساواب بين المرأب والر وحقوق المرأب عموماًإ ما يؤك العالقة المباشرة ةيين ال يم را يية والعلمانيية والص اثية
من تهة و وق المرأة على قاعي ة الم ياواة مين تهية أخيرى « :الموا نيو في الجماهيريية العظميى كيور وإنياث
مت اوو ف الص وق وال يجيوز الم يا ةص يوقه » (الميادة األوليى مين «قيانو رقي  20ل ينة  1991ةشيأ طعزييز
الصرية») .وهنا طج ر مال ظة «التمييز اجيجاة » ف الميادة الميذكورة التي طيتكل عين المسىاواب فىي الحقىوق دو
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التررق إلى الم اواة ف الواتبات ،لك أ معاناة المرأة في مجتمعاطنيا ال طتعليق ةعي م م ياواطها في الواتبيات فهي
طضرلت ةالكثير منها ،ة طكمن أيايا ً ف ع م م اواطها ةالص وق الت طفت إلى توانل مهمة منها.
كما طجي ر مال ظية مي خ المسىاواب االنسىانية (وليي أي مي خ سخير) والسىياق األتالقىي (الظلي  ،الع يف )..في
ط ويل الم اواة ة ضايا الزواج والرالق والصضانة« :إ أةناء المجتمت الجمياهيري مت ياوو رتياالً ون يا ًء في كي
ما هو إن ان وأل التفريق ف الص وق ةين الرت والمرأة ظل صارخ لي له ما يبيرر  ،فيإنه ي يررو أ اليزواج
مشيياركة متكافنيية ةييين ييرفين مت يياويين ال يجييوز ألي منهمييا أ يتييزوج ااخيير ةييرغ إرادطييه أو يرل ييه دو إطفيياق
إرادطيهما ،أو وفق ك مصاكمة عادلة ،وأنه من الع ف أ يصرم األةناء من أمه وأ طصيرم األم مين ةيتهيا» (الف يرة
 21من «الوثي ة البضراء الكبرى لص وق االن ا »).
هذا دو أ نبف ما نيص علييه ال ييتور مين يوق للميرأة في قضيايا األييرة واال يوا الشبريية كميا وردت في
«قيانو رقي  20ل يينة  1991ةشيأ طعزيييز الصريية»« :لكي ميوا ن وموا نيية الصيق في طكيوين أيييرة أياييها ع ي
(الزواج) ال ائ على راا الررفين وال ينص إال ةرااهما أو ةصك من مصكمة مبترية» (الميادة « .)25الصضيانة
ق األم ما دامت أهال ً لذلك فال يجوز رما األم مين أ فالهيا و رميا األ فيا مين أمهي » (الميادة « .)26للميرأة
الصاانة ق الب اء ف ةيت الزوتية م ة الصضانة وللرتي يق اال تفياظ ةممتلكاطيه الشبريية .وال يجيوز ا يتبيذ
البيت أو مصتوياطه أو تزء منه م اةالً للرالق أو البلت أو داخالً ف ط ير مؤخر الر اق» (المادة .)27
إ ييياق الم ياواة في الص يوق ة ضيايا األ ييوا الشبريية واألييرية في ال ييتور الليبي وااييح إليى درتية أنييه ال
يضرر المشترع كما ف ا مشروع ال يتور الفل رين ل ف مو ه ةصماية « وق المرأة الشيرعية» ةميا فيهيا
ييق «االرث الشييرع » ةاعتبييار أ تييى هييذا الصييق التمييييزي ةييالتعريف وغييير ميين «الص ييوق الشييرعية» للمييرأة
ط تض ي ماييية أمييام الضييبط األيييري والمجتمع ي النييازع الييى مزي ي ميين ط ليرييها ..« :ييوق المييرأة ال يييتورية
هيا في اجرث الشيرع » (الميادة  23مين مشيروع
والشرعية مرونة ويعاقل ال انو على الم يا ةهيا ،ويصمي
ال يتور الفل رين ).

()3
موقع الدين في دساتير مصر واليمن وسوريا والسودان

 - 1نواصي ال ييراءة ف ي ال ييياطير العرةييية ميين زاوييية أيييلو وصيييبة طناولهييا لعالقيية ال ي ين ةال وليية طوييييعا ً ل ي ائرة
الن ييا لمييا ورد ةهييذا البرييوص ف ي م ييودة ال يييتور الفل ييرين  .علييى هييذا الم ييتوى ،ومييت إيييتثناء دو ال يير
الثالث األعضاء ف تامعة ال و العرةية (الروما  ،تيبيوط وتيزر ال مير) وفل يرين – ةربيعية الصيا –
االفري
ةاعتبار ديتورها مازا ف يور المشيروع ،نجي أنف ينا أميام ثمانيية عشير دييتورا ً (ونظاميا ً أيايييا ً ةالن يبة لعميا
وال عودية) ييتي نصفها فقط عل ذكر الشريعة بصيغ م تلفة طت رج من األكثر إلى األق طش دا ً على النصو التيال :
ال ييعودية ،ال ييودا  ،اليييمن ،عمييا  ،وميين ث ي وعلييى نف ي ال ييوية يييائر دو مجل ي التعيياو البليج ي (الكويييت،
اجمارات ،قرر والبصرين) وأخيرا ً مرر.
إ واقت عدم تطرق نصف ب ه الدساتير للشريعة ( 9م اة  )9ف يياق «ال ياية الشرعية» والتمايز الوااح ةين
مبتلف صيبها عن ما طيرد ،يؤكي كيو هيذ الم يألة (أي إييراد الشيريعة وصييبة إيرادهيا) موايت طجيا وصيراع
وطباين وإتتهاد ف المجتمت الوا أيضاً ،م يألة طعكي إ ن يبة ال يوى ةيين إطجاهيات إتتماعيية  /ب يية ويياييية/
فكرية مبتلفة .إنها لي ت م ألة نازلة من ع ٍ من زاوية المعرى الذي يجري الت لي ةه من موقت إيميان  /ع يي ي أو
طبريري (الجو ال ائ  ،الت الي الموروثة ،الموتة الت يرعل تبهها أو الداعي أصيالً لمواتهتهيا) ،ةي م يألة وثي ية
اجنت يا لمجريييات الرييراع علييى األر  ،والمييوازين الم ييررة ف ي مآلييه  .وبإتتصىىار فهىىي ليسىىت مسىىيلة دينيىىة
بالمعن العقيدي بقدر ما بي مسيلة دنيويةإ ال ب دديدب الدنيوية في واقع الحال بالمعن السياسي الكام للكلمة.
 - 2إ إيراد الشريعة ةأي من صيبها ف ال يتور لي ت قضية ناتمة عن بيعة األمور ،ة هي كميا كرنيا قمىية
سياسىىية ،إ ن ييبية ،متصركيية وخااييعة لتوازنييات داخلييية وعوام ي أخييرى .فتع ي ي الدسىىتور المصىىري ف ي العييام
 1971ف فترة ك الرئي ال ادات ف يياق مصاولة النظيام إ ييتمالة إطجاهيات اجييالم ال يايي لت يف إليى تانبيه
اي الناصييريين واجطجاهييات الت مييية والي ييارية عموم ياً ،هييذا التعي ي أايياا (مييا ل ي يييرد ف ي ال ييياطير المرييرية
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ال يياة ة منييذ ال يييتور الييذي واييت ف ي العييام  1923ف ي عه ي الملييك فييؤاد األو ) الف ييرة التالييية« :مبيياديء الشييريعة
اجيالمية مر ر رئي ي للتشيريت» (الميادة  .)2وإزداد هيذا المنصيى الي ين طشي دا ً في طعي ي  1980/5/22ةإدخيا
«الـ» التعريف على كلمة مر ر ،فباطت الف رة كما يل « :مباديء الشريعة (ه ) الـ مر ر الـ رئي للتشريت».
ومت هذا طب ى الريبة المتبناة من ديتور تمهورية مرر العرةية ه األكثر إنفتا ا ً من ةين الريل الت رةريت في
دياطيرها ةين التشريت والشريعة ،لي قياييا ً عليى النظيام األيايي لل يعودية أو دييتور ال يودا و يل المبيرقين
ف طش دهما أو دستور اليمن ( )94/1/10النازع إلى ررية مر ر أو مرتت التشيريت« :الشيريعة مري ر ميىع
التشريعات» (مادة  ،)3ة أيضا ً م ارنة ة ياطير البصرين ،اجمارات ،قرر والكويت
الت ي فتصييت علييى مرييادر أخييرى ةنرييها علييى أ «الشييريعة مر ي ر رئي ي للتشييريت» ..ن ييو صيييبة ال يييتور
المريري طب ييى األكثير مرونيية وإنفتا يا ً (رغي إدخييا «الىىـ» التعرييف علييى مري ر) ألنهييا الوحيىىدب التي طييتكل عيين
مباديء الشىريعة ولىيص الشىريعة فحسىبإ وفي هيذا فيرق كبيير يينأط علييه عني طنياو م يودة مشيروع ال ييتور
الفل رين .
 - 3وف مواوع ينتم إ لى الن ق اطه رغ إختالا عنوانه لكن ةاطجا معاك ومن موقيت مواتهية نزعية التشي د
وا توائها نأطى على نمو ج دستور الجمهورية العربية السورية  .فعن ما اولت ةعض ال يوى األصيولية في ييوريا
الضبط ةتصركات ف الشارع جدخا طع ي على مشروع ديتور العام  1973ةإعال «اجيالم ديين ال ولية» أي ميا
يتجيياوز صيييبة «دييين رئييي الجمهورييية اجيييالم» طش ي داً ،وه ي الريييبة الت ي إيييتعادطها المييادة  1/3ميين مشييروع
ديتور  1973عن ال ياطير ال ورية ال ياة ة العائي ة ألعيوام  1953 ،1930و  ..1964طي التري ي لهيذ التصركيات
ةتصركات م اةلة ،ثبتت ةنتيجتها الريبة الم تر ة ف مشروع ال يتور طأكي ا ً لراةعه العلمان .
وةالفع فإ الطابع المىدني/العلماني لدسىتور سىوريا شي ي الوايوت ونريه مين ةيين النريوص المت مية في ن يق
ال ياطير العرةية الت عة ات الوتهة الم نية/العلمانية ،ةاييتثناء ال ييتور اللبنيان  ،وإ ف ي األخيير ة رتية ميا ميزطيه
العلمانية العتماد نظام الرائفية ال يايية .فاج االت على ال ين ف ال يتور ال وري ط ترر عليى الميادة  1/3اانيف
كرها وعلى الف رة  2من نف المادة « :الف يه اجييالم مري ر رئي ي للتشيريت» .والف يه ،كميا هيو معيروا ،مين
صنت البشر ولي مين لي هللا كميا هيو يا الشيريعة ةميا هي أ كيام ثاةتية (ةيالنص أو ةاالتتهياد) ات شيأ م ي
ولي ت مواوعا ً لالختيار البشري.
الف ه إتتهاد ةشري ال من أصو الع ي ة .والف ه يبليو مين أي ةيا يتضيمن أيية أ كيام طتري ةشيأ الصكي واجدارة،
فهو منهج ي وم على شيرت شينو الع يي ة ايمن فرعي «العبيادات» (الفيرائض) و «المعيامالت» (التجاريية وع يود
اليزواج) المكيونين لييه ،فتريبح عالقيية الف يه ةالتشييريت والصيا هكييذا ،عالقية إختيييار ةشيري مصكييوم ةشير الزمييا
والمكييا وف ي يييياق مجتمع ي طيياريب مص ي د ..إ ن ييب وال يتعييار  ،ة ي يمكيين أ ين ييج مييت تييوهر العلمنيية
ةمبتلف طعبيراطها ،يث ق البشر مكفو ةالتشريت ألنف ه وه أ رار ف لك.
 - 4دسىتور السىودان أيضيا ً ي ي م مثيياالً عليى إنعكييا التبيّيرات ال يايييية المنصكمية إلييى طيواز ال ييوى (في مجييرى
التجيا والرييراع) علييى موقييت الشييريعة اجيييالمية ميين التشيريت .فييالتبيير الييذي ييرأ علييى صييياغة المييادة ( 4ميين
ديتور تمهورية ال ودا اجنت ال لعام  )1985ةمنصى المزي من التش د ف المادة ( 65مين دييتور )1998/3/29
طصوليت الميادة  4مين ال يييتور
أطيى في ييياق إ كيام «ثىورب اإلنقىىاذ اإلسىالمية» قبضيتها عليى م اليي الصكي  .وعلييه ّ
ال ي « :الشريعة اجيالمية والعرا مر را أياييا للتشريت واأل وا الشبرية لبير الم لمين يصكمهيا ال يانو
الباص ةه » إلى المادة  65من ال يتور الج ي « :الشريعة اجييالمية وإتمياع األمية إييتفتا ًء ودييتورا ً وعرفيا ً هي
مرييادر التشييريت ،وال يجييوز التشييريت طجيياوزا ً لتلييك األصييو  ،ولكنييه يهت ي ي ةييرأي األميية العييام وةاتتهيياد علمائهييا
ومفكريها ،ث ة رار والة أمرها».
ي عى ال يتور ال ودان تاه ا ً ويفش (على عك النمو ج ال عودي) ف إتترات نص ناظ ل ولة دينية ط وم
على مب أ «الصاكمية ف ال ولة خالق البشر( »..المادة  )4يتالءم والواقت ال ودان التع دي عرقيا ً ودينيا ً
ويياييا ً والذي ال ي مح – مواوعيا ً – ةن ل ال ولة إلى دين ةعينه أو إلى طربيق شريعة ةعينها ،فيلجأ ال يتور
الذي يصم طوقيت د .ن التراة (منظر«ثورة اجن ا اجيالمية» ورئي المجل الو ن ف ينه) إلى طوزيت
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الموا نين على األديا
معتبرون» (المادة )1
«المعتبرو » جةراز
أق من  %20من موا

والمعت ات« :اجيالم دين غالل ال كا  ،وللم يصية والمعت ات العرقية األخرى أتباع
م اةالً (والم اةلة م ارنة ةالمواتهة وأ يانا ً التضاد) األغلبية ةاألقلية الت يشكلها هؤالء
اةت دين مص د ي مح ةمرادرة التشريت على الشريعة .علما ً أنه (أي «المعتبرو ») لي وا
ن البل .

[ب ه المقابلة أغلبية – أقلية ومنطقها رقمي محض ال تنطب باعتباربا تصنيفا ً عل التكوين متعدد األبعاد واألو ه في دات الشعب
الواحد بالبلد الواحد .فنسبة غير المسلمين في السودان تبلغ ( %20من أر  28مليون و  300ألف بحسب هحصاء العام
 .)2000وبي نفص نسبة األكراد في العراق التي تعتبر المادب /5ب من الدستور العراقي (« )1970/7/16أن الشعب العراقي
يتكون من قوميتين رئيسيتينإ بما القومية العربية والقومية الكردية» .وال ي طر عل بال أحد أن يصنف الـ  8مليون قبطي مسيحي
في مصر من أر  70مليون نسمةإ ونسبته  %12من السكانإ في تانة األقلية].

وفيما ين ج مت ما ورد ف المادة  1عن «األطباع المعتبرين» طعتبر المادة  3من ديتور ال ودا « :اللبة العرةية
ه اللبة الريمية ف تمهورية ال ودا  ،وط مح ال ولة ةتروير اللبات المصلية والعالمية (والم رود ةشك خاص
اجنجليزية) األخرى» .ومت ط يرنا ةأ إيهام تمهورية ال ودا ف طروير اللبات العالمية ييكو متوااعا ً على
األرتح ،فلك من هذ اللبات تهة معنية ةترويرها ف مو نها وف العال  ،ن تصضر ما ورد ف ديتور
تمهورية موريتانيا اجيالمية الت يمكن أ ط ار طع ديتها اجثنية ةال ودا  ،و أيلو التعا مت لبات ال
نصبذ نعتها ةالمصلية ة ةالو نية ،ألنها مت اولة ف نراق الو ن تى لو إقتررت على ة ت منه ،يث ورد ف
المادة  6من ال يتور المذكور « :اللبات الو نية ه العرةية والبوالرية وال وننكية والولفية .اللبة الريمية ه
العرةية»].
غير أ ال يتور ال ودان ال يملك – ةالنتيجة – أ ي م الً لهذا التناقض النات عن ه ا إقامة دولة دينية
(ثيوقرا ية) وع م ط ب ةنية البل والمجتمت – مواوعيا ً – لذلك يوى اللجوء إلى ةعض المبارج الرياغية الت ال
طهز ريوخ موقت المادة  65ال اةق كرها ( و الشريعة اجيالمية واتماع األمة )..ف ةنية ال يتور والت طف
ال رة على اجارالع ةإ ى الوظائف المفتراة ،ورةما األه  ،لل يتور :دمج الشعل ف كيا يياي مو
ةاعتماد النظام ال ياي المنايل ف إ ار منظومة طشريعية من جمة ،ال طبرق على يبي المثا ة وامة البصث
عن المكا الذي يتربق فيه الشريعة اجيالمية وه العاصمة ،البر وم ،مشمولة ةذلك أم ال ؟
وف هذا اج ار يبرز التوليف والمهارة ف صياغات طرم إلى ةث إشارات طو ةايتيعا التع دية دو أ
يترطل عليها الش ء الكثير من النا ية العملية ،وإ طرطل فبوتهة طعزيز عوام الفرقة واجن ام كأ ي مح

ال يتور ةالتبشير ال ين عملياً« :لك إن ا الصق ف نشر دينه» (المادة  ،)24أو« طرهير المجتمت من ..البمر ةين
الم لمين» (المادة  ،)16أو إيتعما ال عوة (!) ف المناف ة ال يايية (المادة  )26ة الً من ال عاية ال يايية..
وف ةعض األ يا طعتم هذ المبارج الرياغية أيلو «الم اةلة»:
 فالجهاد ف يبي الو ن ي اةله ال فاع عنه (مادة .)7 والزكاة ي اةلها العو الذاط (مادة .)10 يالزم الم لمو الكتا وال نة م اة يصفظ الجميت نيات ال ين (المادة .)18 الشورى يأط معها ف ال ياق ك ما ي اة أةعادها المتع دة : فالشورى ط اةلها المشاركة الشعبية (مادة .)2
 والشورى ط اةلها النريصة (مادة .)39
 والشورى ط اةلها الصرية (مادة  ،) 4ةإعتبار الشورى طعبر عن خيار الصرية ف اجيالم.
 والشورى ط اةلها ال يم را ية (مادة ■ )26

()4
موقع الدين في دساتير دول مجلص التعاون ال ليجي
 - 1نبتت تولتنا عليى ال يياطير العرةيية الت يعة التي طعيي التشيريت إليى مري ر الشيريعة ةرييل مبتلفية ة يراءة في
دساتير دول مجلص التعاون ال ليجىي التي ط يف عموميا ً بمسىافة واضىحة ونوعيىة عين النظيام األيايي لل يعودية
الذي ي مها ةمي ال ولة ال ينية (الثيوقرا ية).
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هذ ال و طعتم ف دياطيرها صيل متراة ة  /مت ارةة فيميا خيص عالقية الي ين ةال ولية طعتبير أكثير طريورا ً مين
الريبة ال عودية ،فـ «دين ال ولة هو اجيالم» كما ف دياطير الكوييت والبصيرين واجميارات وفي النظيام األيايي
لعمييا (العائي ة طباع يا ً لألعييوام  1996 ،2002 ،1962و )1996وقريير «دوليية دينهييا اجيييالم» ف ي ديييتورها العائ ي
للعام  .2003و«الشريعة اجيالمية مر ر رئي للتشريت» ف دياطير هذ ال و ميا عي ا النظيام األيايي ل يلرنة
عما الذي أخذ ةريبة «الشريعة ه أيا التشريت» م راً ،ةمنصى التش د ،طع د المريادر لريالح ريرها وإ
ة و «الـ» التعريف.
من تهية أخيرى ،يضيت إعتمياد الشيريعة ديياطير هيذ الي و أميام إييتص اق «مبىدأ الشىورى» اليذي يصي د مين خيال
إعماليه أيييلو طربييق الشييريعة وميا ي ييتلزمه هيذا التربيييق ميين صييل ومؤي ييات .لكين ةصكي الم يافة الن ييبية التي
واعت ةين التشريت والشريعة ةاعتبارها مر را ً رئي يا ً للتشريت ولي المري ر الو يي  ،لين نواتيه صييبة مكيررة
أو شبيهة ةنمو ج ال يتور ال عودي ،ة نكو أمام صيبة أخرى ينكتف ةالتوقف أمام ةعي ها المؤي ي في المجيا
التشييريع (ولييي ال ضييائ ) كمييا ي ي م نف ييه ف ي هييذ ال ييياطير ةريييبة مجىىالص الشىىورى ات الهياك ي والت ييميات
المتع دة.
ف ي هييذا اج ييار ميين ال ييه أ نال ييظ أ ب ى ه المجىىالص بآليىىة هنب ثاقهىىا تقتىىرب مىىن مفهىىوم الديمقراطيىىة [ يييث
اجنتباةات من الشعل مري ر تمييت ال يلرات لممثلييه إليى مؤي يات مين أةيرز مهامهيا يين قيوانين ةصريية ةاعتبيار
يلرة التشريت ق معريى لهيا ةصكي التفيويض الشيعب  .وةإمكيا ال يم را يية مج ي ة ةنظيام ييايي ( ي مضيمو
إتتماع وهوية ب ية مص دة) أ طصم ع ي ة دينية أو طعتن ها دو مترطبات طشريعية .ومن هذ الزاوية فهي ع يي ة
«مصاي ة» ،إيمانية إ ا تاز التعبيير غيير ملزمية ة ييود ال يانو الي ين ] بقىدر مىا تبتعىد عىن مفهىوم الشىورى [ ييث
التعيين من ول األمر للتشاور (دونما إلزام) في إ يار أ كيام الشيريعة ،وهي أ كيام ثاةتية ةيالنص أو اجتتهياد وفي
الوقت نف ه لي ت مواوعا ً لالختيار البشري] وبالعكص..
والصحيح أيما ً في الحالة الماثلة أمامنا فىي بى ه البلىدانإ بىو أن بى ه المجىالص تقتىرب مىن مفهىوم الديمقراطيىة
ة ر ما طبتع عن مفهوم األوطوقرا ية ( يث ال لرة المرل ة للصاك ) وبالعكص ،فالنزوع هل توسيع نطاق السىلطة
لدى الشريحة الحاكمة بو األسار السياسي ال ي يكمىن وراء هدىهاربا لمبىدأ الشىورى .إ أولويية هيذ الشيريصة
الصاكمة الطتص د  -ف العادة – ةرو أ كام الشريعة وطربي ها (من خال إعما مب أ الشيورى كميا يفتير نظريياً)
ة ي ةتو ي ي يييلرتها وطرعيمهييا ةمشيياركة ممثلييين عيين الرب ييات والفنييات اجتتماعييية األخييرى طزي ي أو طيين ص وف يا ً
للتوازنات ال اخلية ف ك ةل و بيعة الشر البارت المصيط ةه.
 - 2لع ي دسىىتور البحىىرين ينفييرد ،ميين ةييين ال ييياطير األخييرى ،ةم ميية طرييرت يييياقا ً نظري يا ً صييريصا ً لهييذا المسىىع
التوفيقي بين الشورى والديمقراطية الذي يرعل نجا ه الميا الشيورى التي طنرليق مين ولي األمير ماليك ال يرار
(وغير الملزم ةنتيجة الشورى) طبصث ةإ ار أ كام الشرع الم يتم ة مين البيالق ،ةينميا ال يم را يية التي طنرليق مين
كو الشعل مر ر ك ال لرات ط ي أ كام التشيريت النافيذ في إ يار مؤي يات منتببية طشيك يي ف ال يرار المتبيذ
للم ألة المررو ة ي يوم عليى الجميت والمواءمية
ةاألكثرية .وةالمصرلة يفض هذا الم عى التوفي إلى إتترات
ةين سليت اجنتبا والتعيين دو التررق إلى الم توى المعن ةإقامة أ كام الشرع.
إ م مة ديتور البصرين طضت ،على خلفية «التم ك ةاجيالم ع يي ة وشيريعة ومنهاتيا ً» ،التعي يالت عليى ال ييتور
ال ي ( )1973ف يياق «اجفادة من كي طيراث اجن يانية جقامية النظيام ال يايي عليى الملكيىة الدسىتورية القائمىة
عل الشورى الت ه المث األعلى للصكي في اجييالم ،وعلى هدىتراك الشىعب فىي ممارسىة السىلطة ،وهيو اليذي
ي وم عليه الفكير ال يايي الصي يث ،إ يبتيار ولي األمير ةفرنتيه ةعيض وي الببيرة مين الميوا نين ليتكيو مجلىص
الشورى ،كما يبتار الشعل الواع األمين ةاجنتبا من يتكو منه مجلص النوابإ ليص يق المجل يا معيا ً اجرادة
الشعبية ممثلة ف المجلص الوطني».
 - 3مييا يمثلييه نمييو ج البصييرين ي ييصل نف ييه علييى ة ياق دييياطير دو البليييج ةهييذ ال رتيية أو طلييك ميين التمييايز لع ي
أنضجها هو نمو ج ديتور قرر وأقلها طرورا ً نمو ج النظام األياي لعما :
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■ دسىىتور قطىىر ييينص ف ي المييواد  61 ،59و 77علييى أ « :الشييعل مر ي ر ال ييلرات ويماريييها وف يا ً أل كييام هييذا
ال يتور» ،و«ال لرة التشيريعية يتوالهيا مجلىص الشىورى عليى الوتيه البييّن في هيذا ال ييتور» ،و«يتيألف مجلي
الشورى من  45عضوا ً يت إنتبا ثالثين منه عن ريق اجقتراع العام ال ري المباشر ،ويعيين األميير األعضياء
البم ية عشيير ااخييرين ميين الييوزراء أو غيييره »( ..إ مجلي شيورى ةاجنتبييا والتعيييين معيا ً ةي الً ميين مجلي
منتبل وسخر معيّن ف إ ار مجل و ن كما هو الصا ف ديتور البصرين).
■ النظام األساسي لسلطنة عمان يلجأ إلى التعمي الش ي ويبتز المواوع ةميادة يتيمية ( )58ط رير عليى عنوانيه
ف ط وطصيله إلى ال انو من دو طوايصات إاافية« :يتكو مجلص عمان من -1 :مجلص الشىورى – 2 .مجلىص
الدولة .ويبيّن ال انو إختراصات ك منهما وم طه وأدوار إنع اد ونظام عمله .كما يصي د عي د أعضيائه والشيرو
الواتل طوافرها فيه  ،و ري ة إختباره أو طعيينه  ،وموتبات إعفائه  ،وغير لك من األ كام التنظيمية».
■ دستور الكويت طنص مادطه الـ  80عليى أ «يتيألف مجلىص األمىة مين خم يين عضيوا ً ينتببيو ةررييق اجنتبيا
العييام ال ييري المباشيير ،وف يا ً لأل كييام الت ي يبيّنهييا قييانو اجنتبييا ويعتبيير الييوزراء غييير المنتببييين ةمجل ي األميية
أعضاء ف هذا المجل ةصك وظائفه » .و«ال لرة التشريعية يتوالها األمير ومجل األمة وف ا ً لل ييتور» ةص يل
المادة ( .. 51أي طعيين ةص ود الوزراء غير المنتببين وال لرة التشريعية عن رأ ال ولية اليذي يجميت والصيا هيذ
ةين ال لرتين).
■ دستور اإلمارات المتحدب يعتبير المجلىص الىوطني اإلتحىادي الم يتوى التشيريع في دولية اجميارات ييث طيوزع
م اع ي علييى اجمييارات ال ييت المكونيية لالطصيياد ةصرييص مص ي دة (مييادة  )68و«يتييرك لك ي إمييارة طص ي ي إختيييار
الميييوا نين اليييذين يمثلونهيييا فييي المجلييي » (ميييادة  .)69ويضيييرلت المجلييي اليييو ن اجطصيييادي ةالتشيييريت ةصييي ود
مشروعات ال وانين المعرواة عليه من مجل اليوزراء وال طريبح نافيذة قبي المريادقة عليهيا مين رئيي اجطصياد
والمجل األعلى لالطصاد (المادة  89معروفة على المادة  )110الذي يض كيام اجميارات ال يت ةاعتبيار ال يلرة
العليا لالطصاد■ ..

()5
موقع الدين في دساتير األردن ولبنان وعراق ما قب اإلحتالل
 - 1طبتليف م ارةيية ال ييياطير ات الريياةت أو التوتيه المي ن /العلمان لم ييألة اجيييالم وعالقية الي ين ةال وليية ميين ةلي
عرة إلى سخر كما ال ظنا ةمثا دياطير المبر  ،ليبيا ويوريا ..لكنها طشترك فيما ةينها ةع م طررقهيا إليى الشيريعة
اجيالمية ،فه ال ط ي صلة ةين الشريعة والتشريت عموما ً وال طنص على كو الشريعة مر را ً للتشريت..
هذا ما ينربق أيضا ً على دستور المملكة األردنية الهادمية الذي ةع إشارطه إلى كو «اجييالم ديين ال ولية واللبية
العرةييية لبتهييا الريييمية» (المييادة  ،)2يلصييظ طشييكي مصيياك دينييية (المييادة « :)104ط ي المصيياك ال ينييية إلييى -1 :
المصاك الشرعية -2 .مجال الروائف ال ينية األخرى».
لكيين ال يييتور األردني ي ريير أ كييام الشييرع علييى المصيياك الشييرعية (المييادة « :)106طربييق المصيياك الشييرعية ف ي
قضييائها أ كييام الشييرع الشييريف» اييمن إختراصيياطها المصيي دة فيي المييادة  105التيي طنصريير عمليييا ً ةاألوقيياا
واأل وا الشبرية وال عالقة لها ةالتشريت عموماً« :للمصاك الشيرعية و ي ها يق ال ضياء وفيق قوانينهيا الباصية
في األميور التالييية -1 :األ يوا الشبريية -2 .قضييايا ال يّية إ ا كيا الفري ييا كالهميا م يلمين أو كييا أ ي هما غييير
م ل ورا الفري ا أ يكو ق ال ضاء ف لك للمصاك الشرعية -3 .األمور المبترة ةاألوقاا اجيالمية».
 - 2دسىتور لبنىان علميان ييث ال طنت يل ال ولية (ةمبتليف مؤي ياطها ةميا فيهيا التعليي الرييم ) إليى ع يي ة دينييية
ةعينهيا ،وال عالقية للشيريعة اجييالمية (أو أيية منظومية قييوانين دينيية أخيرى) ةالم يتوى التشيريع (البرلميا ) ومييا
ير ر عنه .وف مجا األ وا الشبرية يعترا ةالزواج الم ن (شر ع خارج لبنيا فهيو معتمي  ،لكنيه غيير
قييائ ف ي البل ي ) مييت ال ييمات لمبتلييف الروائييف والعييائالت الرو ييية ةييإدارة مؤي يياطها المعنييية ةيياأل وا الشبرييية
والترةوييية الييخ ..وةإخترييار ديييتور لبنييا ييينص ةواييوت علييى أ «الشييعل مر ي ر ال ييلرات وصييا ل ال يييادة
يماريها عبر المؤي ات ال يتورية» (الم مة ف رة د).
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[هعتبر اللقاء النيابي ال ي هنعقد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية بمثابة محطة تتام للحرب األبلية في لبنان (المتعارف
عل هندالعها في  .)1975/4/13لقاء الطائف حدد هطار الح السياسي وآلية هستعادب الوفاق الداتليإ وهفتتح مسار السل األبلىي
«بوثيقة الوفىاق الىوطني اللبنىاني» ( )1989/10/22المسىماب أيمىا ً «وثيقىة الطىائف» .وعلى أسىار منهىا تى هنت ىاب أول رئىيص
للجمهورية اللبنانية الثانية (رينه معوذ) تعبئة لمنصب بقي دىاغرا ً منى هنتهىاء واليىة أمىين الجميى ( )1988/11/23الى ي يعتبىر
آتر رؤساء الجمهورية األول (التي تيسست مع هستقالل لبنان في  1943/11/23ودامت  45عاماً).
مجلص النواب اللبناني ردق وثيقة الوفاق الوطني بتاريخ ( 1989/11/5في لسته المن عقدب فىي القليعىات دىمالي لبنىان .وهنت ىب
بعد ذلك مبادرب رئيص الجمهورية) .وتحولت ب ه الوثيقة نصىا ً دسىتوريا ً عنىدما أضىيفت (ببنودبىا الرئيسىية) هلى الدسىتور اللبنىاني
بمو ب القانون الدستوري الصادر في .1990/9/21
دستور لبنان هذن بو الدستور ال ي عدِل باآللية الم كوربإ ويدع أحيانا ً دستور الطائف].

لكن النظام السياسي في لبنان عل علمانية دستوره يقىوم على الطائفيىة السياسىية ييث يصي د العىرف المتوافيق
عليييه و ني يا ً ائفيية ميين يشييب المناصييل الثالثيية األعلييى ف ي ال وليية (رئاييية الجمهورييية ومجل ي النييوا ومجل ي
الوزراء) والمناصفة ف المناصل الوزارية .وطلصظ المادة  24من ال يتور أ «طوزع الم اع النياةية وف يا ً لل واعي
التالية :أ) ةالت اوي ةين الم يصيين والم لمين .ب) ن بيا ً ةين وائف ك من الفنتين .ج) ن يبيا ً ةيين المنيا ق» .لكين
المادة  24نف ها طعتبر هذا التوزيت قائما ً «إلى أ يضيت مجلي النيوا قيانو إنتبيا خيارج ال يي الريائف  »..إليى
تانل أ م مة ال يتور (ف البا األو  :أ كام أيايية) ف الف رة ج طنص على:
«إلباء الرائفية ال يايية ه ا و ن أيايي ي تضي العمي عليى طص ي يه وفيق خرية مر ليية» ،خرية مر ليية لي
طررت تى اللصظة ول طعلن ةع أتن طها الزمنية وسليتها التنفيذية.
[لمىىن يريىىد اإلسىىتزادب نصىىت «وثيقىىة الوفىىاق الىىوطني» التىىي رىىدقها البرلمىىان بتىىاريخ  89/11/5تحىىت عنىىوان-2« :اإلرىىالحات
السياسية ..وفي الفقرب ل ..هلغاء الطائفية السياسية» عل ما يلي  « :هلغاء الطائفيىة السياسىية بىدف وطنىي أساسىي يقتمىي العمى
عل تحقيقه وف تطة مرحليةإ وعل مجلص النواب المنت ب عل أسار المنارفة بىين المسىلمين والمسىيحيين هت ىاذ اإل ىراءات
المالئمة لتحقي ب ا الهدف وتشكي بيئة وطنية برئاسة رئيص الجمهوريةإ تم باإلضافة ال رئيص مجلص النواب ورئيص مجلص
الولراء د صيات سياسية وفكرية وه تماعية .مهمة الهيئة دراسة وهقترا الطرق الكفيلىة بإلغىاء الطائفيىة وتقىديمها هلى مجلسىي
النواب والولراء ومتابعة تنفي ال طة المرحلية .ويت في المرحلة االنتقالية ما يلي:
أ) هلغىىاء قاعىىدب التمثي ى الطىىائفي وه عتمىىاد الكفىىاءب واإلتتصىىاص فىىي الوظىىائف العامىىة والقمىىاء والمسسسىىات العسىىكرية واألمنيىىة
والمسسسات العامة والم تلطة والمصالح المستقلة وفقا ً لمقتميات الوفاق الوطني بإستثناء وظائف الفئة األول وفي ما يعادل الفئة
األول منها وتكون ب ه الوظائف منارفة بين المسيحيين والمسلمين دون ت صيص أية وظيفة ألية طائفة.
ب)هلغاء ذكر الطائفة والم بب في بطاقة الهوية»].

 - 3دستور العىراق ( ) 1970/7/16ال يبيرج عين ن يق ديياطير دو المشيرق العرة (ييوريا ،لبنيا  ،األرد ) مين
يث طوتهه العلمان  ،فالمادة  4طعتبر «اجيالم دين ال ولة» ،ولكن الميادة  17طينص عليى أ «اجرث يق مكفيو
ينظمه القانون».
هذا و الوات ال ياةق اليذي مضيى ميت يي و ةبي اد في  2003/4/9ووقيوع العيراق ةأيير طصيت اج يتال  .أميا
ةالن بة للوات الم تج  ،فل طتوفر ةعي معرييات يو معيال ال ييتور الج يي اليذي ط يرر ميؤخرا ً الشيروع ةإعي اد ،
وإ كنا ايمين لجهة إدراته اجيالم دينا ً لل ولة وما هو أةع من لك على األرتح .من تهية ة يبل كثافية ضيور
قوى اجيالم ال ياي ف مجل الصك ( 4أ زا  2 :من الويط الشييع – يز الي عوة والمجلي األعليى للثيورة
صينو ركية اجخيوا الم يلمين في العيراق.
اجيالمية  ،-إلى تانيل الصيز اجييالم ي الص اييية ال ينية وهيو
ّ
والصييز اجيييالم – الكييردي .)-وميين تهيية أخييرى العتبييار ع ي ي ال ييوى أنييه ف ي ةل ي كييالعراق ،متع ي د األعييراق
والروائف وة وميتين رئي يتين (العرةية والكردية) ،ي اع إةراز موقت اجييالم في ال ييتور (وال ولية) عليى صيو
و ة البل .
يو إةيراز موقيت اجييالم في ال ييتور مين ع ميه ،ةي يو ميا إ ا كيا هيذا يشيم
وإختالفنا مت هذ ال وتهة ليي
م ولة الشريعة مرتعية التشريت .وفي كي األ يوا إختييار المي خ ال يلي لمناقشية م يألة صيو و ي ة العيراق هيو
الييذي يصي د إ ييار الص ي  .وةرأينييا أن عنىىواني الديمقراطيىىة والعلمانيىىة ومىىن تاللهمىىا الدولىىة المدنيىىة بىىي العنىىاوين
المامنة لوحدب بلد كالعراق بتعدديته القومية والطائفية المعروفة .إ البيار ال ائ على ال يم را ية والعلمانية هيو
م ت ام .هذا ةالربت إلى تانل طوفر عوام أخيرى وأةرزهيا قا بية النضيا
الذي ي خلنا ف ن ا مثمر ي ود إلى
ً
ً
متع د األوته ف يبي التبلص من اج تال  .ومن الرعل ت ا ،كما كرنيا ميرارا ،المواءمية ةيين الشيورى كتعبيير
عن مب أ الصرية ف اجيالم وكآلية لتربيق الشريعة الم يتم ة مين البيالق مين تهية ،وال يم را يية مين تهية أخيرى،
ال يم را ية الص ة ل ولة موا نين مت اوين أمام ال انو يكو فيها الشعل مر ر
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ك ي ال ييلرات وصييا ل ال يييادة الت ي يماريييها عبيير المؤي ييات ال يييتورية ةمييا فيهييا التشييريعية الت ي و ي ها ه ي
صا بة الصق ف التشريت النافذ.
هذا هو الموقف ةاأليا  .وفيما ع ا لك البشيية دائميا ً في وايت كيالعراق م يت رل ميذهبيا ً ةالصالية الموصيوفة أ
ي خ ف دائرة التجا الصاد ف ا إعتماد مبي أ التشيريت الم يتم مين الشيريعة التي لين يكيو مين ال يه دائميا ً
التوافييق علييى مضييامينها أو طربي اطهييا ،فييالعراق – للتييذكير – هييو البل ي العرة ي الرئي ي الييذي ي ييود هييذا التييواز
المذهب (ولي الرائف فص ل) ال قيق ةين الشيعة وال نة.
[من بين المسدرات السلبية لما يجري عل ب ا المستوى القرار رق  137لمجلص الحك في نهاية دهر  2003/12بإلغاء قانون
«األحوال الش صية» لصالح تطبي أحكام الشريعة اإلسالمية والم ابب في قمايا األحوال الش صية بإطار المحاك الم ببية تالفىا ً
لنظام المحاك المدنية ال ي كان معتمداً .علما ً أن ب ا القانون العائد هل العام ( 1959في فترب حك عبد الكىري قاسى ) يحيى قمىايا
كثيرب عل أحكام الم اببإ لكنه يعتمد معايير موحدب للجميع تصورا ً بالنسبة هل الطالق والزواج واإلرث عل أن تتىول تطبيقهىا
محاك مدنية.
في  2004/2/28وضمن أ واء تالفية حادبإ ألغ مجلىص الحكى بى ا القىرارإ مىا أدى هلى هنسىحاب أطىراف سياسىية رئيسىية مىن
الجلسة هحتجا ا ً عل هلغاء القرار ■ ]137

()6
موقع الدين في دساتير المغرب العربي
ن ييق دييياطير الوتهيية الم نية/العلمانيييية فيي ةليي ا المشيييرق األرةعيية (لبنييا  ،ييييوريا ،واألرد  ،وعييراق مييا قبييي
اال تال ) يتوازى مت ديياطير الوتهية اطهيا في ةلي ا المبير البم ية التي ييبق طنياو دييتورين منهيا (المبير
وليبيا) وفيما يل نتوقف أمام دياطير موريتانيا ،الجزائر وطون :
■ دستور الجمهورية اإلسالمية الموريتانية (المرادق عليه ف إيتفتاء  )1991/7/12يلبيص عالقية الي ين ةال ولية
ةالمادطين  5و« : 6اجيالم دين الشعل وال ولة» «ورئي الجمهورية هو رئي ال ولة واجيالم دينه».
■ دستور الجزائىر (المعي والمريادق علييه في إييتفتاء  )1996/11/28يبيرز في ال يباتية عليى نصيو رائيت العميق
الصضاري والث اف للبل الذي يعتبر اجيالم أ مكوناطه األيايية« :وكيا أو نيوفمبر  1954ن رية طصيو فاصيلة
في ط ريير مرييرها (الجزائير) وطتويجيا ً عظيميا ً لم اومية ايرو  ،واتهيت ةهييا مبتليف اجعتي اءات عليى ث افتهييا،
وقيمها ،والمكونات األساسية لهويتهاإ وبي اإلسالم والعروبىة واألماليغيىة .وطمتي تيذور نضيالها الييوم في شيتى
المييادين في مااي أمتهيا المجيي »« ..هن الجزائىرإ أرذ اإلسىالمإ و ىىزء ال يتجىىزأ مىن المغىىرب العربىىي الكبيىىرإ
ويشييرفها اج تييرام اليييذي
وأرذ عربيىىةإ وبىىالد متوسىىطية وهفريقيىىة طعتييز ةإشييعاع ثورطهييا ثييورة أو نييوفمبر،
ّ
أ رزطه ،وعرفت كيف طصافظ عليه ةالتزامها إزاء ك ال ضايا العادلة ف العال ».
وف ات ال ياق طأط اج االت األخرى لل ييتور عليى «اجييالم ديين ال ولية» (الميادة  .)2و«ال يجيوز للمؤي يات
أ ط وم ةما يأط  … :ال لوك المبالف للبلق اجيالم وقي ثورة نوفمبر» (المادة  .)9و«ال يصق أ
ينتبل لرئاية الجمهوريية إال المرشيح اليذي ..يي ين ةاجييالم» (الميادة  .)73و« ..يصتيرم الي ين اجييالم » (الميادة
 76و ق رئي الجمهورية) .و «يؤي ل ى رئي الجمهورية مجل إيالم أعليى ،يتيولى عليى البريوص
ما يأط  - :الصث على اجتتهاد وطرقيته - ،إة اء الصك الشرع فيما يعير علييه - ،رفيت ط ريير دوري عين نشيا ه
إلى رئي الجمهورية» (المادة  .)171و«ال يمكن أي طعي ي دييتوري أ يمي  - 1 :الرياةت الجمهيوري لل ولية - 2
النظييام ال ي يم را ال ييائ علييى التع دييية الصزةييية - 3 ،اجيييالم ةاعتبييار دييين ال وليية -4 ،العرةييية ةإعتبارهييا اللبيية
الو نية والريمية - 5 ،الصريات األيايية و وق اجن ا والموا ن -6 ،يالمة الترا اليو ن وو طيه» (الميادة
.)178
وأخيرا ً ينفرد ال يتورالجزائري ،من ةين ال ياطير العرةية ،ةالمادة  42التي طصظير طأييي األ يزا ال ياييية عليى
أييا ديني  ..« :وفي ظي إ تييرام ال يييتور ،ال يجييوز طأييي األ ييزا ال يايييية علييى أسىىار دينىىي أو لبييوي أو
عرق أو تن أو مهن أو تهيوي .»..األمير اليذي درتيت عليى معالجتيه طليك الي و العرةيية المعنيية ةتربييق هيذا
التوتيه ميين خييال قيوانين طشييكي األ ييزا والجمعييات ،..لكنهييا ال طيينص علييه صييرا ة في ديياطيرها .وهييذ ميييزة
طصت ل لل يتور الجزائري.
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ولع «قانو طأيي الجمعيات ات الرببة ال يايية» ف المملكة المغربية ( )1958/11/15اليذي يصظير طأييي
أ زا ييايية على أيا دين أو إثن أو إقليم والذي كتل ةروت علمانية وااصة من أفض ال وانين التي طميت
صياغتها ف الم ى العرة  ،إنرالقا ً من أ الدولة الحديثة ال يمكن أن تكون فيها السلطة السياسية هال «علمانيىة»
تتعام مع أبناء الوطن «كمواطنين» ال تربطه بها رابطة دينية أو هثنيةإ وهنمىا تجمعهى بهىا رابطىة قانونيىة بىي
رابطة «الجنسية».
■ أما الدستور التونسي (منشورات المربعة الريمية للجمهورية التون ية زيرا  )2002فهيو واايح لجهية إةيراز
البعي الث يياف والصضيياري لاليييالم دونمييا إنعكايييات أخييرى علييى البنييية التشييريعية لل يييتور ..« :إ هييذا الشييعل..
مرم  ،على ..وعلى طعل ه ةتعيالي اجييالم( »..في التو نية لل ييتور) .و«طيون دولية يرة ،م يت لة ،ات يييادة،
اإلسىىالم دينهىىاإ والعرةييية لبتهييا ،والجمهورييية نظامهييا» (الفر ي األو ) .و «رئييي الجمهورييية هييو رئييي ال وليية
ودينه اجيالم» (الفر  .)38وغن عن التذكير ةأ تونص تعتبىر مىن حيى القىوانين التىي سىنت مىن أكثىر الىدول
العربيىىة تقىىدما ً فيمىىا تىىص األحىىوال الش صىىية وقىىانون األسىىرب وحقىىوق المىىرأبإ وتملىىك سىىمات الدولىىة العلمانيىىة
الحديثة بشك واضح■
()7
مشروع الدستور الفلسطيني
 – 1إ النص على مباديء الشريعة يعن امنا ً – وإ ةص ود معيّنية  -األخيذ ةميا ييتالءم وواقيت المجتميت وظروفيه
التاريبية أل الزما يبتلف ويتب والمكا يتبير ويتصرك ،ما يعن أ أ كامه طتمايز .ةينما النص
على الشريعة يعن األخذ ةك ما ورد فيها ةبض النظر إ ا كيا صيالصا ً في الصالية المصي دة أو لي يكين ،وهيو ال يو
الذي ط تن إليه الصركة ال لفية الت ط م جتها على أيا أ الشريعة صالصة لك زما ومكا .
وإ ا كا التمييز ةين الشريعة ومبياديء الشيريعة (التي إعتمي ها مشيروع ال ييتور الفل يرين في الميادة  7مري را ً
رئي يا ً للتشريت) م بو نظريا ً ،فيإ الن يا وميا ي يتتبعه مين طبياين في الرؤيية ةيين المشيرعين إ تميا مفتيوت عليى
مرراعيه .لك أ اجتتهاد ف مث هذا الم ائ لي م ألة علمائية مصض طي ور ةيين علمياء الي ين ةمعيز عين أي
يياق يياي ومجتمع ملمو  ،ة هو مسيلة سياسية بامتيال ط يت في قليل المنظومية التبريريية للنظيام ال يايي ،
أي نظيام ييايي أو أي ةرنييامج وطوتيه ييايي  .والتياريخ ال ي ي والويييط والصي يث يزخيير ةاألمثلية ،وهييذا ميا ل يينا
ةر د اا .
هن قيمة الدستور تكمن في أن تشك نصوره مر عيىة عليىا للقمىايا التىي تطىر نفسىها فىي مجىرى الحيىاب ال أن
تحي نفسها هل مر عية أترى .هذا ال يعن أ ال إتتهاد ف ال يتور ،لكن ثمية فيارق كبيير ةيين إتتهياد في نرياق
نص ال يتور ومواد  ،وسخر ف نراق مرتعية أعلى (مر ر) يصي إليها ال يتور.
وثمة من يرى أنه ال ة من الجمت ةين صيبة الشيريعة كمري ر رئي ي للتشيريت ومريادر أخيرى :كمبياديء يوق
اجن ا والمواثيق ال ولية أو ميا ط ير ال يلرة التشيريعية مين طشيريعات اليخ ..لكين هيذ الرييبة التوليفيية إليى تانيل
الج الذي يتثير (وهو موتود أصيالً) يو مي ى اجن يجام ةيين ةعيض توانيل الشيريعة ك ضيايا اجرث و يوق
المرأة والم اواة الخ ..وشريعة وق اجن يا ةمفهومهيا الصي يث (رغي وتيود مصياوالت طرويريية ةهيذا الشيأ لعي
أةرزها «اجعال اجيالم لص وق اجن ا ») ،فإنها طعي نا إليى الواقيت العنيي إييا  :تعقيىدات متوقعىة (ال ةي مؤكي ة)
نا مة عن وضع نص مر عي (ال يتور) يحي هلى نىص مر عىي أعلى منىه مىن الناحيىة الدينيىة تيى ليو إقترير
األمر على مباديء الشريعة ولي نرها الصرف .
[في  1981/9/19أعلن في اليونسكو «اإلعىالن اإلسىالمي لحقىوق اإلنسىان» الى ي هسىتعادت الكثيىر مىن مىواده بشىك حرفىي
تقريبا ً مواد «هعالن حقوق اإلنسان والمواطن» نفسها ال ي أعلنته الثورب الفرنسىية عىام  .1789طبعىا ً ثمىة أرىول لحقىوق اإلنسىان
الحالية في النصوص الدينية ونصوص ديانات الوحي عموما ً في هطار منظومة أتالقية واضحة ومتماسكة ال بد من هبرالبا والتيكيىد
عل أبميتها  .أما البلورب األساسية والتفصيلية لحقوق اإلنسىان فلى تحصى هال عىامي  1789كمىا أسىلفنا و  1948حيى رىدر عىن
الجمعية العامة لألم المتحدب وفي  1948/12/10تحديدا ً «اإلعالن الكوني (العالمي) لحقوق اإلنسان»].
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 - 2ممىا تقىىدم يتمىىح أن و هىىة التركيىىزإ طالمىىا مشىروع الدسىىتور الفلسىىطيني مىىالال مطروحىا ً للنقىىا وسىىيبق
مطروحا ً للنقا حت بعد هعتمادهإ فيما ي ص عالقة التشريع بالشريعةإ ينبغي أن تكىون على المقطىع األول مىن
المادب «( 7مباديء الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع») لجهة رفعها من ب ه المادب.
وف هذا لن نكو مبادرين وال يبّاقين .فت عة دياطير عرةيية أنجيزت قبي ع يود ميا هيو مريروت اا عليى األتني ة
الفل رينية عن ما ل ط ِ ْ هذ ال ياطير عالقة ةين التشريت والشريعة ،فتجنبت ما نج عن هذ العالقة من
مشكالت (ةالربت على خلفية معضالت ييايية وإتتماعية وإقترادية وف يياقها) يعان منها ع د مين هيذ البلي ا
ةأقله ف ال ضايا المتعل ة ةالص اثة وال يم را ية وةنياء مؤي يات ال ولية العريرية ،وطبفييف إ كيام قبضية األصيولية
على منا معيّنة ومؤثرة من اجتتماع ال يايي والمي ن والي ين طزيي أو طين ص طبعيا ً ألواياع كي ةلي وطنتريل
عائ ا ً ي يا ً أمام الترويرات المرلو إ اثها على البنى التشريعية ف هذ البل ا شير ا ً ال ةي مين طيوفير ج يالق
أو إيتنناا م يرة الت م والص اثة.
ل ي كييا ةاجمكييا أ ال طتصييو هييذ العالقىىة اإلدىىكالية بىىين التشىىريع والشىىريعة إلييى نييص ديييتوري لييو إيييتذكرت
الجهييا ت ال يايييية وال انونييية المبتريية الت ي ط ييف وراء مشييروع ال يييتور الفل ييرين ووراء هييذ الريييبة ةالييذات
الم تعارة من ال يتور المريري (والتي أدخليت علييه في العيام  1971العتبيارات يياييية داخليية كميا أييلفنا) ،ليو
إيتذكرت هذ الجهات طاريخ وإرث الصركية الو نيية الفل يرينية ،وهيو هرث سياسىي وطنىي علمىاني منيذ إنرالقتهيا
ف مرليت العشيرينيات مين ال ير المنريرم قبي وةعي زعامية الصياج أميين الص يين وإنتهيا ًء ة ييادة منظمية التصريير
الفل رينية لهذ الصركة مرورا ً ةمبتلف مرا لها النضالية ،وطع د منعرفاطها ومصراطها ال ياييية ،منهيا ومين أةرزهيا
الييي ورة التاييييعة عشيييرة للمجلييي اليييو ن الفل يييرين ( )1988/11/15التييي صيييادقت عليييى «هعىىىالن اإلسىىىتقالل
الفلسطيني» وهو الوثي ة األيا والمرتعية الت ال ن ا لموقعهيا الصايي فيميا يتعليق ةالكييا اليو ن الفل يرين ،
ومما ورد فيها:
«على أر الرياالت ال ماوية إلى البشر ،على أر فل رين ول الشعل العرةي الفل يرين  ،نميا وطريور،
وأةييي ع وتيييود اجن يييان واليييو ن عبييير عالقييية عضيييوية ،ال إنفريييام فيهيييا وال إن رييياع ،ةيييين الشيييعل واألر
والتيياريخ )..(.مرعم يا ً ة ييالالت الصضييارة ،وطع ي د الث افييات ،م ييتلهما ً نرييوص طراثييه الرو ي والزمن ي  ،واص ي
الشعل العرة الفل رين  ،عبر التاريخ ،طروير اطه في التو ي الكلي ةيين األر واجن يا وعليى خريى األنبيياء
المتواص على هذ األر المباركة ،أعلن على ك منذنية صيالة الصمي للبيالق ودق ميت تير كي كني ية ومعبي
طرنيمة الر مة وال الم )..( .إ دولة فل رين ه للفل رينيين أينما كانوا ،فيها يريورو هيويته الو نيية والث افيية،
ويتمتعو ةالم اواة الكاملة ف الص وق ،وطرا فيها معت اطه ال ينية وال يايية وكرامته اجن يانية ،في ظي نظىام
ديمقراطي برلماني يقوم عل أسار حرية الرأي و رية طكوين األ زا ورعايية األغلبيية يوق األقليية وإ تيرام
االقلية قرارات األغلبية ،وعلى العدل اإل تماعي والمساواب وعدم التمييز فىي الحقىوق العامىة على أسىار العىرق
أو الدين أو اللون أو بين المرأب والر  ،ف ظ ديتور يؤمن ييادة ال انو وال ضاء الم ت وعلى أييا الوفياء
الكام لتراث فل رين الرو والصضاري ف الت امح والتعاي ال مح ةين األديا عبر ال رو »
 - 3مازا الن ا على مشيروع ال ييتور الفل يرين يي ور غالبيا ً في الرواةيق العلييا .وميازا كيرا ً عليى «نبيل»
وفنات مص ودة من المهتمين ول ينت ةع الى ال ائرة األويت الت ط مح ةإشراك فنات عريضة من نشراء الصركية
الفل رينية وقراعات طزداد إط اعا ً من أةناء الشعل الفل رين ف الو ن والشتات .وكما أيلفنا ،ما
نصيين ةر ي د هييو مشييروع الم ييودة المن صيية ل يييتور دوليية فل ييرين الت ي طتضييمن تميييت التع ي يالت تييى طيياريخ
 2003/5/4وال اةلة لمزي منها ةص ل ما أوردطه اللجنية الباصية ةإعي اد ال ييتور التي أكي ت عليى الم ياهمة في
طص ييين صييياغة م ييودة ال يييتور يييواء ةيياقترات التعي ي أو الصييذا أو اجاييافة ..إ هييذا يك ي الن ييا الي ائر في
صييفوفنا ومييت مصيرنييا قيميية عملييية مباشييرة طصييث علييى ةلييورة أفكييار وم تر ييات ط ييتصق أ يجه ي ف ي يييبي أ
ط توعبها الم ودة أو الم ودات الال ة لمشروع ال يتور الفل رين .
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هذ المال ظة الت طكتفي ةت ريير واقيت الصي ا ميت إشيارة عامية لوتهية عمي ال طعني أنيه لي يصين الوقيت ةعي لل ييام
ةت ير أول  ،ط ريب للرأي الشائت فل رينيا ً يا ال ضايا المررو ية التي ييبق طناولهيا .وةالصي ود التي طعكي فيهيا
إيييترالعات الييرأي ،ومنهييا اجيييترالع  14الرييادر عيين ةرنييامج درايييات التنمييية ةجامعيية ةيرزيييت (طيياريخ النشيير:
 ،)2003/10/23ي ة اليرأي العيام الفل يرين في الضيفة البرةيية وقرياع غيزة (وليي في عميوم منيا ق التواتي
الفل رين ) و قضايا ال ين والت ين وعالقة ال ين ةال ولة ،ةإمكاننا أ نبرج ةعي د مين االيتبالصيات ةعي ط يجي
اجيت راك التال :
ا ا وايييعنا تانبيييا ً ميييا يترييي بالتسىىىامح الىىىديني ( %94مييين الم يييترلعين يؤيييي و م ولييية ال إكيييرا فييي الييي ين.
و % 81يعتبرو الت ين هيو م يألة شبريية ال ن يتريت فرايها عليى ااخيرين) اليذي مين المرمينن دائميا ً أ نيذ ّكر
ةشيوعه ف مجتمعنا دو أ نصّمليه داللية يياييية مباشيرة ،فالت يامح الي ين ليي و ي معييارا ً للموقيف مين عالقية
ال ين ةال ياية ..إ ا ما واعنا تانبا ً ك هذا ويلرنا الضوء على العناوين ات ال اللة ال ياييية المباشيرة في م يألة
عالقة ال ين ةال ولة فصالً (دولة م نية/علمانية) أو تداتالً (دولة ات منصى دين ) طرالعنا هذ االييترالعات بنتىائج
متناقمة  -للوهلة األولى على األق – على ي يتة عناوين -1:مباديء الشريعة كمر ر للتشريت -2 .ال ولية ال ينيية.
 -3فريييييييييي اليييييييييي ين عيييييييييين المؤي يييييييييية ال ياييييييييييييية -4 .شييييييييييعار «اليييييييييي ين والييييييييييو ن للجمييييييييييييت».
 -5الم اواة ةين الم لمين والم يصيين -6 .الم اواة ةين الرت والمرأة.
نتائج اجيترالع طفي ةأ  -1 :األكثرية ( )61%مت مباديء الشريعة اجيالمية مر را ً للتشريت وإ ةريل
مبتلفيية ،مييا يعنيي طيي اخالً ةييين اليي ين ةوتهييه التشييريع ال ييانون وال وليية (ال ييلرة ال يايييية) .لكيين نتييائج نفيي
اجيييترالع طفيي أيضيا ً ةييأ  -2 :األكثريىىة أيمىا ً ،لكيين ةن ييبة أقي ( )51%مييت فري الي ين عيين المؤي يية ال يايييية
(ال ولة ،ال لرة )..تى ال ي تب الصاك ال ين ألغرااه ال يايية.

[ب ه األكثرية (  )61%تتولع كما يلي  % 38 :تسيد ريغة الشريعة مصدرا ً وحيدا ً للتشريع % 17 .تسيد الشريعة مصدرا ً رئيسيا ً
وليص وحيدا ً حي يت االستناد ايما ً هل مباديء وحقىوق اإلنسىان والمواثيى والعهىود الدوليىة % 6 .تسيىد رىيغة الشىريعة مصىدر
رئيسي للتشريع ولكن وف ما تقره السلطة التشريعية من تشريعات.
أما األقلية (  )39%فهي تتولع كالتالي % 26 :تسيد أن يكون مصدر التشريع (مدنياً) من تالل مباديء قائمة عل حقوق مواطنىة
متسىىاوية لك ى فلسىىطيني بغىىض النظىىر عىىن تباينىىات الجىىنص واإلعاق ىة واإلنتمىىاء السياسىىي والعرقىىي % 13 .تسيىىد أن يكىىون مصىىدر
التشريعات األساسي (مدنياً) قائما ً عل حقوق اإلنسان والمواثي الدولية والقوانين المدنية].

نتييائج اجيييترالع طفي ي أيض يا ً ةييأ  -1 :األكثريىىة ( )56%مييت دوليية دينييية .لكيين نتييائج نف ي اجيييترالع طفي ي ةييأ :
 -2األكثرية أيما ً ( )88%طؤيي شيعار «الي ين واليو ن للجمييت» اليذي يعني ةيأ الي ين شيأ شبري وال يلرة
ال يايية ات اةت مصاي  ،ال دين  ..إ م ن /علمان .
[األقلية ( )% 44التي ال تسيد دولة دينية تتولع كما يلي % 32 :تسيد دولة ديمقراطية % 6 .تسيد دولة هدتراكية % 6 .تسيد دولة
قومية].

إلييى هييذا فييإ اجيييترالع يشييير الييى أ  :األكثرييية طؤي ي ديييتور قييائ علييى الم يياواة (ال انونييية بع يا ً وف ي الص ييوق
والواتبيات)  -1 :ةييين الم ييلمين والم ييصيين ( ،)82%و  -2ةييين المييرأة والرتي ( .)76%والم يياواة أمييام ال ييانو
ةالص وق والواتبات ه يمة رئي ية ثاةتة لل ولة العلمانية طراغ وطربق ف هذ ال ولة دونما إايررار للي خو في
ته إتتهادي مضن يرم إليى إشيت اق هيذ الم ياواة مين النريوص ال ينيية .وفي العيادة ال طوفييق هيذ الجهيود في
م عاها ،رغ أنها طنروي على إيجاةية كبيرة كونها طك ِ ل هذ النروص مرونة طجعلها أكثر إن يجاما ً ميت مترلبيات
ال ولة الص يثة وط رةها من مفهوم الم اواة ةالمعنى المشار إليه دو ةلوغ م توا طماماً.
الوااح من خال بيعة االينلة واجتاةة عليها ةتمايزات دقي ة ،أ العيّنة الم ترلعة طتمتيت ةم يتوى ييايي مرليت
ومواكل .ومت هذا طفت اجتاةات إلى منرق اجن جام ال اخل الذي ي مح ةبلورة أكثرية وااصة م اةي أقليية أيضيا ً
وااصة طنتم ك منها إلى ن ق متميّز عن ااخر :ن ق طأيي الشريعة مر را ً للتشيريت وال ولية ات الرياةت الي ين
مقاب ن يق فري الي ين عين ال ولية ،والي ين واليو ن للجمييت ،والم ياواة ةيين الميوا نين كافية أميام ال يانو وفي
الص وق والواتبات .إ هذا يضعنا ف طف ير هذ النتائج أمام إ تمالين :إميا ثمية ن يص في المعرفية يجعي الم يترلت
(ةفتح الالم) ال يرى طعاراا ً ةين دولة دينية وع م فر ال ين عن المؤي ة ال يايية .أو رج الم ترلت من الثبيات
عليى رأي عني ما يواتيه ةمترطباطيه ،أي عي م الفري ةيين الي ين والمؤي ية ال ينيية وإهتيزاز الم ياواة ةيين المييوا نين
ةنتيجة ال ولة ات المنصى ال ين أو إعتماد مباديء الشريعة مر را ً للتشريت..
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ومهما كا األمر ،ال خالا على أهميية طويييت دائيرة المشياركين في الن يا وطعمي يه ون ليه إليى العلين وإشيهار
نتائجه لتشيكي رأي عيام اياغط لريالح خييار التشيريت الصير في نرياق مبياديء ال يم را يية والم ياواة والصريية،
فهذا ما ي مح لل يتور أ يؤي ل ولة يثة ،دولة المواطنين المتساوين األحرار الموحىدين بىرابط اإلنتمىاء الى
األرذ الواحدب والجنسية الواحدب في هطار الوطن الواحد■

تشرين الثاني (نوفمبر) 2003

كتب «برنامج التثقيف الحزبي»
الكتا
الكتا
الكتا
الكتا
الكتا
الكتا
الكتا

األو  :في البناء الحزبي.
الثان  :في البناء الديمقراطي.
الثالث :الصهيونية ..في ال لفية التاري ية
والحركة السياسية.
الراةت :في تطور القمية الوطنية.
البام  :الال ئون والعودب ..في القمية
والحركة الجمابيرية.
ال اد  :الجبهة الديمقراطية ..النشيب والمسار.
ال اةت :في العلمانية.

58/41

