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وصفها  يحاول  كما  مثالبها  من  وليست  الَعلمانية،  إيجابيات  من 
دقيق  تعريف  لها  يوجد  ال  الدوغمائية،  ا�ديولوجيات  أصحاب 
الزمان  حسب  تتغير  متواصلة  سيرورة  ماهي  بقدر  عليه  متفق 
والمكان؛ بيد أن للَعلمانية ركائز أساسية يتفق عليها كل دعاتها، 
أن  الَعلمانية. ويمكن  انتفاء وجود  بالضرورة  وانتفاء أحدها يعني 

نستشف أهم تلك الركائز من التعريفات التالية:
له  ما  بكل  االهتمام   - العين  بفتح   - الَعلمانية  تعني  فلسفًيا، 
عالقة ومنتمي إلى العالم والدنيا دون النظر إلى العالم الروحي 
الميتافيزيقي، بخالف ما يعتقد به بعضهم عندما يربط ويحصر 
لها  تعريف  فأبسط  واصطالًحا،  فقط.  بالِعلم  المفردة  مفهوم 
السلطة  بفصل  يقوم  الذي  الدولة  إدارة  أشكال  من  شكل  هي 
السياسية عن السلطة الدينية ورجاالتها ويكون جميع المواطنين 
في  القانون  أمام  متساوين  ومعتقداتهم  أعراقهم  بمختلف 

الواجبات والحقوق بحكم المواطنة.
ويقول ديفيد بولوك، عضو في مجلس أمناء الرابــطة البريطانية 
ا«نسانية، في عنوان مقالته في الجارديان: ”الَعلمانية هي الحياد 
الَعلمانية  أن  يعني  وهذا  ا«لحاد“.  ذلك  في  بما  كله  الدين  تجاه 
بعضهم،  يفهمها  مثلما  الدين،  محاربة  هدفها  بالضرورة  ليس 
إدارة  وشكل  السياسة  عن  ورجاالته  للدين  تحييد  هو  ما  بقدر 
المواطنين  جميع  من  واحدة  مسافة  في  والوقوف  الدولة 

باختالفاتهم.
التــــركي  الرئيس  يعرف  العربية،  قناة  مع  خاص  حوار  وفي 
المعتقدات  كافة  مع  التسامح  ”تعني  بأنها:  الَعلمانية  أردوغـــان 
كافة  تجاه  نفسها  المسافة  من  تقف  والدولة  الدولة،  قبل  من 
مخالفا  ليس  لÂسالم؟  مخالف  هذا  هل  والمعتقدات..  اÃديان 
لÂسالم؟ ولكن هناك من يحاول أن يؤول ذلك بتأويل آخر ويعتبر 
نحن  الالدينية.  هي  العلمانية  أن  أو  الدين  معاداة  هي  العلمانية 
لكافة  الحريات  الدولة  تضمن  أن  فقط  هي  العلمانية   .. ال  قلنا 

المعتقدات، وأيضا أن تقف بالمسافة نفسها 

 مطلب الدولة الَعلمانية ليس رفاهية..
 الواقع والتحديات
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عدم  أو  للدين  معاداة  العلمانية  نعتبر  ال  نحن  عندنا.  العلمانية  مفهوم  هو  وهذا  حيالها 
وجود الدين، وقلت إن الفرد ال يمكن أن يكون علمانيا، والعلمانية ليست ديانة، الدولة هي 
والمعتقدات..  اÃديان  كافة  حريات  ضمان  هي  العلمانية  علمانية..  تكون  أن  يمكن  التي 
حتى  حرية  بكل  الدينية  شعائرها  ممارسة  اÃديان  لكافة  المالئمة  اÃرضية  توفر  العلمانية 
إبان  مصر  زيارته  بعد  مصر  إخوان  على  طرحه  الذي  ذاته  هو  التعريف  وهذا  الملحدين“. 

حكمهم. 
وفي وقتنا الحالي، معظم دول العالم وفي مقدمتها الدول الديمقراطية الكبرى تطبق 
الَعلمانية في شكل إدارة الدولة. ورغم أن مفردة الَعلمانية لم تذكر حرفًيا في كثير من 
دساتير هذه الدول إال أنها لم تحدد في الوقت ذاته ديًنا معيًنا للدولة، وهذا أول وأهم مبدأ 
”الَعلمانية“  مصطلح  حول  يدور  كبيًرا  ولغًطا  جدًلا  هناك  أن  بيد  الَعلمانية.  عليه  تقوم 
وبسبب  خاص.  بشكل  والخليجي  عام  بشكل  العربي  ا«سالمي  العالم  في  وتطبيقاتها 
أصحاب  العرب  والكتاب  المفكرين  من  كثير  بات  المتلقي  على  المفرط  وقعها  حساسية 
مفردة  منها  بدًلا  ويستعير  بها  التصريح  أحيان  في  يتجنب  والَعلماني  الليبرالي  التوجه 
عند  الَعلمانية  الدولة  تطبيقات  فائدة  تعزيز  محاولة  بهدف  أو  الصدام  مخافة  ”المدنية“ 

المتلقي دون أن تكون مفردة الَعلمانية عائًقا أمام ذلك.

الواقع
بعد ا«خفاق المرير لآليديولجيات القومية والشيوعية وشعارتها الخاوية التي قامت بشكل 
والنكسة   ٦٧ هزيمة  بعد  خاصة  ا«بيستمولوجي،  البعد  وليس  الغوغائية  على  أكبر 
لفلسطين  ا«سرائيلي  االحتالل  استمرار  مع  صاحبتها  التي  والمعنوية  الجيوسياسية 
بصفة  وراديكالي  سلفي  تدين  وظاهرة  إسالمية  صحوة  ذلك  عن  نتج  المستمر،  وتوسعه 
عامة، وظهور آيديولوجيا ا«سالم السياسي كبديل لتلك ا�يديولوجيات السابقة التي يزعم 

منظروها وساستها أنها الحل اÃنجع لجميع مشاكلنا وأزماتنا العربية ا«سالمية.
ولم يكن الخليج العربي بمعزل عن كل هذه التطورات وخاصة ونحن نعلم أن أهم وأكبر 
ر اÃكبر للفكر السلفي. هذا الواقع أدى إلى  دولة خليجية هي السعودية التي تعتبر المصدِّ
انسداد إبستمولوجي شعبي على مستوى العقل الجمعي وبات يرفض أو يتوجس من كل 
في  ونقص  جهل  مجرد  كثيرة  أحايين  في  أو  المؤامرة  نظرية  حجة  تحت  غربي  هو  ما 
الَعلماني  النهج  الَعلمانية. وفي الحقيقة أسهم زاعمو  المعلومة كما يحدث مع مفردة 
في غرس الكثير من المغالطات في ذهنية رجل الشارع البسيط المتمسك والمدافع عن 
دينه حول ماهية اَلَعلمانية وتطبيقاتها بسبب ضعفهم ا«بستمولوجي حول النهج الذي 
يزعمونه، واعتمادهم على الغوغائية في الطرح ال يختلف عن غوغائية الكثير من القوميين 

الشيفونيين والشيوعيين الدغمائيين سابًقا.
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الذي  الحقيقي  العلماني  الخليجي  المواطن  يواجهها  التي  التحديات  أهم  فمن  ولهذا،   
ينطلق من منهجية معرفية راسخة هي قضية عدم وجود الثقة بينه والمتلقي. ال سيما 
في وجود تقارب وتقاطع مصالح بين السلطات السياسية والدينية تصل قمة ذروتها في 
كبيرة  مساحات  وجود  إلى  أدى  هذا  كل  السلطتين.  بين  مقدس  كزواج  السعودية  الحالة 

يتحرك فيها رجل الدين السلفي بحرية لنشر أفكاره وآرائه ال سيما عبر ا«عالم.
ومن ضمن اÃخطاء والمعضالت التي وقع فيها بعض من يحملون رايات المشاريع المدنية 
بين  كماشة،  فكي  بين  ووالءهم  خيارهم  وضعوا  عندما  وكتاب  مفكرين  من  والتقدمية 
يقع  منظورهم  حسب  والذي  اÃسرة)،  أو  الفرد  دولة  (أو  والعسكرية  الدينية  الدولة  ثنائية 
تفضيلهم واختيارهم على أقل وأخف الضررين، الخيار الثاني. ولد هذا إلى أزمة ثقة وقلة 

مصداقية بينه وبين المواطن البسيط الذي ال يهمه إال المطالبة بأبسط حقوقه.
هذا على مستوى العقل الجمعي الشعبي، بيد أن هناك أيًضا إشكالية وتحدًيا آخر تواجهه 
الجماعات العلمانية في الخليج، وهو عدم وجود مشاركة سياسية فعلية عبر وجود أحزاب 
تجربتي  باستثناء  العلمانية،  ضمنها  من  وآيديولوجيات  ومناهج  رؤى  من  تنطلق  سياسية 
العلمانية ليس أكثر من أفراد يتحركون  بالجماعات  الكويت والبحرين. لذا فالمقصود هنا 
بشكل فردي ويتقاطعون بقناعات متماثلة أو متقاربة. وعدم السماح بتأسيس والعمل في 
أحزاب بهدف المشاركة السياسة أسهم بشكل كبير في تقليل أو حتى عدم تأثير وفعالية 
في  وفعاليته  المؤثرة  تموضعه  قدرة  عن  فضًلا  بأفكاره  المجتمع  في  الَعلماني  الفرد 
الحكومات، إذ إن اÃحزاب بطريقة عملها التنظيمي الممنهج القائم على برامج سنوبة أكثر 

قدرة على الضغط والتأثير.

أضيف، أن هذا الواقع أدى إلى وجود ديمقراطية شكلية على مستوى البرلمانات في دول 
الخليج ال تتجاوز الصندوق -على الرغم أن معظم هذه البرلمانات أيًضا هي شكلية فقط 
الطائفية  واÃقلية  اÃكثرية  على  قائمة  إنها  حيث  آخر-  موضوع  وهذا  للصالحيات  وتفتقر 
وكذلك  السياسية  اÃحزاب  وجود  عدم  نتيجة  السياسية.  واÃقلية  اÃكثرية  وليس  والقبلية 

عدم وجود َعلمانية في شكل إدارة الدولة بتبنيها دين ومذهب يمثالنها.

المستقبل
القائم  التونسي  النهضة  الفرنسية عن تحول مسار حزب  في حوار مع صحيفة (لوموند) 
منظري  أهم  وأحد  النهضة  زعيم  الغنوشي  راشد  صرح  السياسي،  ا«سالم  فلسفة  على 

ا«سالم السياسي في تونس والعالم ا«سالمي
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مسلمون  نحن  المسلمة.  الديمقراطية  في  لندخل  السياسي  ا«سالم  من  ”نخرج  قائًلا: 
النهضة ”حزب سياسي،  أن  الغنوشي  بأننا إسالم سياسي“. وأكد  أنفسنا  ديمقراطيون، وال نعرف 
النشاط  ”نريد أن يكون  ديمقراطي، ومدني له مرجعية قيم حضارية مسلمة وحداثية“. وأضاف: 
الديني مستقًلا تماًما عن النشاط السياسي. فهذا أمر جيد للسياسيين Ãنهم لن يكونوا مستقبًلا 
السياسة  رهين  يكون  ال  حتى  للدين  أيًضا  جيد  وهو  سياسية.  لغايات  الدين  بتوظيف  متهمين 

وموظًفا من قبل السياسيين“.
بالمظلومية  فجاجته  يغطي  كان  المعارضة  صف  في  كان  عندما  السياسي  ا«سالم  أن  نالحظ 
وكان يكابر ويضع نفسه فوق االنتقاد Ãنه الممثل اÃعلى للدين والناطق به. لكن عندما أصبح في 
وانفصاله  وتأخره  فجاجته  وظهرت  نواقضه  بانت  جغرافيا،  من  أكثر  في  الحاكم  وضع 
ا«بستمولوجي والكوسموبوليتي؛ فكان البد أن يلعب السياسة بانتهازيتها ويتنازل عن كل مبادئ 

”ا«سالم السياسي“، ليبقى متشبًثا Ãطول فترة ممكنة.
اÃول  مستويين:  على  تصنيفها  يمكن  الَعلماني  الفرد  يواجهها  التي  التحديات  أهم  أن  ذكرت 
أن  التغيير ال يمكن  أن  الذي ذكرته يعطينا صورة ومقاربة  المثال  والثاني سياسي.  إبستمولوجي، 
يحدث قبل أوانه، قبل أن تتوافر كل اÃسباب والظروف الدافعة للتغيير. والقرار الذي اتخذه حزب 
النهضة ليس بالقرار السهل الذي من الممكن أن نعتبره مجرد مناورة سياسية ليس إال. هي خطوة 

كبيرة باتجاه الَعلمانية -عدوهم اللدود- ولو لم يصرحوا بذلك.
الوطن  السياسي في  السنوات على ا«سالم  التغير سيكون مؤثًرا في قادم  بتفاؤل مفرط هذا   
العربي وا«سالمي بشكل عام Ãنه سيقلل من وطأتهم على دعاة الَعلمانية واÃحزاب العلمانية. 
الدين  باسم  الناطق  يدعي  من  يوجد  ال  الطرح  في  تتقارب  أحزاب  أمام  نفسه  المواطن  وسيجد 
فرصة  وزيادة  العلمانية  الجماعات  مصلحة  في  سيصب  وهذا  المطلقة،  الدوغمائية  والحقيقة 

تموضعها داخل اÃنظمة السياسية، وهذا ما عنيته بالبعد ا«بستمولوجي.
في  القيادات  مستوى  على  حتى  مؤثًرا  يكون  قد  التحول  هذا  أيًضا،  آخر  مفرط  بتفاؤل  وأضيف 
الضغط  مثل  أخرى  ظروف  اجتمعت  إذا  خاصة  الدولة،  وعلمنة  للتغيير  سيدفعهم  الذي  الخليج 
ليبقى  الدستور،  َعلمنة  للمطالبة بعمل إصالحات سياسية تصل على مستوى  المنظم  الشعبي 

أيًضا متشبًثا Ãطول فترة ممكنة، وهذا هو البعد السياسي.
مطلب الَعلمانية ليس رفاهية بل حاجة وضرورة لتأسيس دولة المواطنة التي يكون فيها جميع 
والحقوق.  الواجبات  في  القانون  أمام  متساوين  ومعتقداتهم  أعراقهم  بمختلف  المواطنين 
الدينية والمذهبية.  القائمة على االختالفات  السياسية  الصراعات  الَعلمانية حاجة وضرورة «نهاء 

ا، بل هو الخيار اÃمثل وهذا ما يثبته الواقع.  الَعلمانية ليست خياًرا مثالًيّ
الجماعات  بعنوان:  للكاتب  سابقة  مقالة  في  نشره  سبق  المقالة  هذه  فقرات  من  اÃكبر  @الجزء 

رئيس التحريرالعلمانية في الخليج العربي أي واقع وأي مستقبل؟
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لتعود  السالح  تحمل  لنا عدة جماعات  تخرج  فات،  ما  تراثية، الستعادة  عربي يستحضر صوًرا  عالم  في 

للخلف ١٥٠٠ عام إلى الوراء، يواجهها مثقفون علمانيون يطالبون، بإزالة ا�وهام في استعادة الماضي، 

ا�فكار  تلك  بين  الزمانية  الحرب  تلك  إثر  وعلى  الطائفية،  عن  والبعد  الحاضر  مع  ا¤نسان  وتطبيع 

المتصارعة قامت مواطن في هذا الصدد بإجراء حوار حول قيم العلمانية والحداثة وا¤صالح الديني وآثار 

تلك ا�فكار في تطوير الواقع الحياتي، مع الباحث والمفكر سعيد ناشيد، وكان معه هذا الحوار:

ا¤سالم يتمتع بقابلية كبيرة للعلمانية: فالدولة مثال ليست من أصول الدين.

دفعت مجتمعاتنا الثمن غاليا منذ غابر الزمن كلما أقحمت الخطاب القرآني في السياسة.

وأهل  والنجاسة،  والعورة،  الناجية،  والفرقة  والبراء،  والوالء  ا¤سالم،  ودار  الحرب  دار  مفاهيم من قبيل 

الذمة، ال تناسب عصر الدولة الوطنية اليوم.

الشريعة كما أردد دائما، ليست كالم ا¶ وال كالم الرسول، بل هي كالم الفقهاء.

ا¤صالح الديني ليس مهمة الفقهاء حتى ولو كانوا متنورين، بل مهمة الفالسفة.

المجتمعات ا¤سالمية تفتقد إلى قوة اجتماعية ومالية قادرة على احتضان مشروعات ا¤صالح الديني.

ا¤سالم إرث روحي لشعوبنا، غير أنه تعرض لالختطاف ا¤يديولوجي من قبل عديد من الجماعات الدينية، 

ويقتضي الواجب اليوم العمل على استرجاعه.

حوار مع المفكر المغربي سعيد ناشيد:
هل يحتاج المسلمون إلى العلمانية؟

حوار: محمد سميح
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مستقاة  مختلفة  عدة تعريفات  العلمانية  لمصطلح     -١
العالم  هذا  داخل  بما  اإليمان  أو  والزمانية  العلم  من 
وحسب، يرى البعض العلمانية كدعوة لفصل الحكم عن 
أنها  اعتبار  على  بها  مندًدا  اآلخر  البعض  ويقف  الدين، 
دعوة فصل الدين عن الحياة، بين هذا وذاك كيف تعرف 
وكل  العلمانية  بين  الفارق  وما  وتفهمها؟  العلمانية 

من الحداثة واإلصالح الديني؟

بكل  آخر  إلى  بلد  من  يختلف  العلمانية  تنزيل 
الفصل  العلمانية  تعني  مثال  فرنسا  في  تأكيد. 
التام بين مجال الدولة ومجال الدين. �جل ذلك، إذا 
فسُيعتبر  الدينية  الرموز  أحد  الرئيس  استعمل 
ذلك بمثابة خطأ جسيم وخرًقا سافًرا للدستور. أما 
في الواليات المتحدة ا�مريكية حيث يؤدي الرئيس 
المقدس،  الكتاب  على  يده  واضعا  اليمين  قسم 
فمعنى العلمانية أن الدستور يمنح الحق للرئيس 
أكان  سواء  يقدسه  الذي  الكتاب  على  يقسم  بأن 
مسيحيا أم يهوديا أم مسلما أم غير ذلك، وعلى 
كافة،  الدينية  والرموز  ا�ديان  بين  المساواة  قدم 
للتشريع  مرجعا  الكتاب  ذلك  ُيعتبر  أن  دون  لكن 
بأي حال من ا�حوال. والدليل على ذلك أن أعضاء 
على  اليمين  يؤدون  المسلمين  الكونغرس 
المصحف، وكذلك يفعل ضباط الجيش ا�مريكي 
إلى  العلمانية  بلجيكا فتحيل  أما في  المسلمون. 
ا�ساسية  الطوائف  ضمن  السادسة  الطائفة 
بالكاثوليك،  أسوة  رسميا،  بها  المعترف 
بحيث  وغيرهم.  والمسلمين،  والبروتستانت، 
إلى  با�ضافة  الدينية،  الطوائف  جميع  تتمتع 
من  سواء  متساوية،  بحقوق  العلمانية،  الطائفة 
أم  ا�عالم،  أم  التعليم،  في  الدينية  المواد  حيث 
العطل أيضا. وكذلك تختلف نماذج العلمانية في 

ألمانيا والنرويج وبريطانيا وغيرها.
العلمانية تظل  أن  إغفاله هو  الذي ال يجب  أن  بيد 
قد  هابرماس  كان  وإذا  متواصلة.  سيرورة  بمثابة 
بعد،  يكتمل  لم  مشروع  بمثابة  الحداثة  اعتبر 
بمثابة  كذلك  العلمانية  نعتبر  أن  فبوسعنا 

مشروع لم يكتمل بعد. 

باختالفها  العلمانية  التجارب  تلك  كل  في  لكن 
مبادئ  بثالثة  االلتزام  من  معينة  درجة  هناك 

أساسية:
أن  بمعنى  للدولة.  والمذهبي  الديني  الحياد  أوال، 
من  واحدة  مسافة  على  تقف  الدولة  مؤسسات 
في  المتواجدة  الدينية  والطوائف  ا�ديان  كافة 

المجتمع.

الحجج  العمومي سوى  النقاش  ال تطرح في  ثانيا، 
عن  تتقبل  التي  الحجج  بمعنى  لالختبار،  القابلة 
التشكيك  محاوالت  لكل  تخضع  أن  خاطر  طيب 
والتقويض والنفي، وبحيث ال يتم القبول بها إال إذا 

صمدت أمام قسوة االختبارات النقدية الحرة.

التشريعية  المؤسسة  هو  التشريع  مصدر  ثالثا، 
مبدئيا  يكون  والذي  الدستور،  عملها  يؤطر  التي 
تلك  ا�مر.  لزم  كلما  النصي  للتعديل  قابال 
متدينون  فيها  يكون  قد  التشريعية  المؤسسة 
لكن  ذلك،  في  مشكلة  ال  بالدين،  ملتزمون 
المؤسسات  أعضاء  يسحب  حين  هي  المشكلة 
ويلقون  التشريع  صفة  أنفسهم  عن  التشريعية 
بها إلى الفقهاء أو الزعماء الدينيين. وهو ما يهدد 
المؤسسة  خارج  التشريعية  السلطة  تصبح  بأن 

التشريعية.
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خالل  من  تأتي  تاريخية  حتمية  العلمانية  تعد  هل    -٢
دعوة  تعد  أم  بعينها،  اجتماعية  ومراحل  تفاعالت 

إيديولوجية يستوردها المثقف العربي من الغرب؟

عمليا ال يوجد أي نموذج مرجعي للعلمانية يمكنه 
أن يكون جاهزا ناجزا وقابال للتطبيق في مستوى 
أشكال  كل  عن  بمعزل  أني  غير  بأسره.  العالم 
بقابلية  يتمتع  ا�سالم  أن  أرى  المقدس  الجهل 
أصول  من  ليست  مثال  فالدولة  للعلمانية:  كبيرة 
ا�مة.  إلى نظر  المفوضة  الفروع  الدين لكنها من 
فالمقصود  ا�سالم  في  كهنوت  ال  نقول  وحين 
أي نموذج للسلطة.  ال يقترح  أن ا�سالم  بالبداهة 
الرسول مات دون أن يعين  أن  لذلك نفهم كيف 
النتقاء  آلية  مجرد  ولو  يحدد  أن  ودون  خليفته، 
الخليفة. لو كان ا�مر من أمور الدين لما سكت عنه 
بكل تأكيد. تلك هي المطارحة ا�ساسية للشيخ 
علي عبد الرازق في كتابه (ا�سالم وأصول الحكم) 
النصف  في  صدر  عربي  كتاب  أهم  أعتبره  والذي 

ا�ول من القرن العشرين.

في  العلمانية  تنزيل  سيختلف  ا�رجح  على 
آخر.  إلى  بلد  من  وا�سالمية  العربية  المجتمعات 
ا�زهر في  المثال فوضعية مؤسسة  على سبيل 
مصر تختلف عن وضعية مؤسسة إمارة المؤمنين 
والية  مؤسسة  عن  يختلف  وكالهما  المغرب،  في 
هذه  وكل  دواليك.  وهكذا  إيران،  في  الفقيه 
تنزيل  أثناء  عنها  التغاضي  يمكن  ال  التمايزات 
في  وكذلك  القوانين،  مستوى  في  العلمانية 

مستوى مقتضيات ا�صالح الديني أيضا.  

إلى  حًقا  تحتاج  العربية  البلدان  أن  تعتقد  هل    -٣
العلمانية؟ ولماذا ترى ذلك؟

لقد  ثانيا.  وتنموية  أوال،  أمنية  حاجة  العلمانية 
ارتبطت الفتنة الكبرى في تاريخ الحضارة العربية 
السيوف.  على  المصاحف  رفع  بواقعة  ا�سالمية 

أين المشكلة في أن يرفع الناس المصاحف؟

هذا السؤال يحتاج إلى توضيح: الخطاب القرآني 
خطاب تعبدي، كما أنه قد يكون مصدرا للقيم 
قيم  قبيل  من  للشعوب،  والوجدانية  الروحية 
الرحمة والمحبة والحكمة وما إلى ذلك، لكن إذا 
أساسيات  ندمر  فقد  السياسة  في  أقحمناه 
القرآني  الخطاب  �ن  لماذا؟  المشترك.  العيش 
آيات  حمال أوجه وفق حديث مشهور، ويتضمن 
ا�كثرون  ويعتقد  متشابهات،  وأخرى  محكمات 
أحد  ال  أن  بيد  والمنسوخ  الناسخ  يتضمن  أنه 
واÑيات  الناسخة  اÑيات  حول  اليقين  يمتلك 
المنسوخة، لذلك دفعت مجتمعاتنا الثمن غاليا 
منذ غابر الزمن كلما أقحمت الخطاب القرآني في 
تاريخ  كأنه  يبدو  تاريخنا  أن  درجة  إلى  السياسة، 
الحديث  وفق  المظلم،  الليل  كقطع  فتن 
الفتنة  الجمل ثم  المشهور. وفعال، منذ موقعة 
الكبرى، إلى غاية الفتن الدائرة اليوم في العراق 
شعوبنا  كانت  ولبنان،  واليمن  وليبيا  وسورية 
كلما أقحمت الدين في الصراع على السلطة إال 
وضيعت ا�من واالستقرار، ثم ضيعت أساسيات 

التنمية أيضا.

األقليات  لمشكالت  حلوالً  العلمانية  تقدم  هل   –٤
واألعراق المختلفة، بمعنى إذا تحقق بالمغرب حكم 

علماني تختفي مشكل األمازيغ مثالً؟

نوع  الحل، ليست سوى  العلمانية هي  أن  عبارة 
لعل  ا�يديولوجية.  المقابل  مع  التماهي  من 
والم  بألف  الحل  ليست  لكنها  حل،  العلمانية 
بكلمة  محددة.  لمشكالت  حل  إنها  التعريف؛ 
واضحة أقول: ليس دور العلمانية أن تحل جميع 
�ي مشكل  ال تسمح  أن  دورها  لكن  مشكالتنا، 
في  الحل  يعطل  قد  دينيا  غالفا  يكتسي  بأن 
بأن  حل  مقترح  �ي  تسمح  ال  أنها  كما  النهاية. 
في  النقاش  يعطل  قد  دينيا  غالفا  يكتسي 

النهاية.
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بوذاع حمودة

8

بتجديد  يعرف  ما  إلى  بحاجة  اإلسالم  يعد  لماذا   -٥
الخطاب الديني؟ وما الضرورة التي تجعل هذا أمًرا الزًما؟ 

بجهاز  جديد،  ديني  خطاب  إلى  ا�سالم  يحتاج  بل 
فمفاهيم  جديد.  قيمي  ونسق  جديد،  مفاهيمي 
والبراء،  والوالء  ا�سالم،  ودار  الحرب  دار  قبيل  من 
الذمة،  وأهل  والنجاسة،  والعورة،  الناجية،  والفرقة 
وغيرها من مفاهيم عصر التوسعات ا�مبراطورية، 
تناسب  وال  اليوم،  الوطنية  الدولة  تناسب عصر  ال 
أردد  كما  الشريعة  إن  ثم  العولمة.  عصر  با�حرى 
هي  بل  الرسول،  كالم  وال   Óا كالم  ليست  دائما، 
كالم الفقهاء، بمعنى أنها ثمرة الجهد الذي بذله 
بعض  من  يستنبطوا  أن  يحاولون  وهم  الفقهاء 
اÑيات وبعض ا�حاديث، وأحيانا إضافة بعض أقوال 
ا�ئمة  أقوال  بعض  أو  للسنة،  بالنسبة  الصحابة 
العامة،  ا�حكام  بعض  للشيعة،  بالنسبة 
واختالفاتهم كبيرة في مستوى النتائج. وفي كل 
بثقافة  النهاية  في  مطبوع  جهد  فهو  ا�حوال 

العصر الوسيط.

اإلصالح  تجربة  تعد  فيبر  ماكس  حسب  أوروبا  في   -٦
تحمل  الرأسمالية،  أشكال  من  لشكل  ما  خطاًبا  الديني 
تحتكر  كنيسة  وجه  في  والتجارة  العمل  حرية  دعوات 
األسواق والسلطة، بينما التجارب اإلسالمية في البلدان 
حكم  كأدوات  الدينية  المؤسسات  على  تعتمد  العربية 
المؤسساتي  الدور  في  االختالف  هذا  فهل  وهيمنة، 
في  الديني  اإلصالح  أمر  يصعب  والجامع  الكنيسة  بين 

اإلسالم؟

قاعدة  إلى  يحتاج  الديني  ا�صالح  أن  شك  ال 
تشكلت  التي  القاعدة  وهي  محددة،  اجتماعية 
الرأسمالية  الطبقة  من  الغربية  المجتمعات  داخل 
الصاعدة، غير أن المجتمعات ا�سالمية تفتقد إلى 
احتضان  على  قادرة  ومالية  اجتماعية  قوة 

مشروعات ا�صالح الديني. 

رغم ذلك يبقى ا�صالح الديني في ا�سالم ضروريا 
أن  الحاصل  �ن  نفسه.  ا�سالم  على  الحفاظ  �جل 
الكتابات المرجعية لÖسالم السياسي قد أسهمت 
أنها  درجة  وإلى  كبير،  بنحو  الدين  إفساد  في 
أسهمت أيضا في بروز أكبر موجة إلحاد في العالم 
ضرورة  الديني  ا�صالح  سيكون  لذلك  ا�سالمي. 
دينية �جل حفظ الدين نفسه، وذلك عبر حمايته 
أجل  من  الصراع  في  ا�يديولوجي  التوظيف  من 
السحري  االستعمال  السلطة، وحمايته كذلك من 

بادعاء ا�عجاز والعالج وما إلى ذلك.

رؤية  خالل  من  الديني  الخطاب  تجديد  يمكن  هل   -٧
على  يعتمد  الديني  الخطاب  أن  أم  وفلسفية  تأويلية 
بإعادة  يتشكل  معينة  ثقافية  اقتصادية  بنية 

تشكيلها؟ 

ولو  حتى  الفقهاء  مهمة  ليس  الديني  ا�صالح 
كانوا متنورين، بل مهمة الفالسفة. لماذا؟ �ن دور 
إنتاج  هو  دولوز  جيل  يقول  كما  الفلسفة 
المفاهيم. والحال أن ا�سالم يحتاج اليوم إلى جهاز 

مفاهيمي جديد. 
نحتاج إلى خطاب ديني قائم على ثالثة مرتكزات: 
والنزعة  الروحاني،  التعّبد  الفرداني؛  التدّين 

ا�نسانية.



عدم  أو  للدين  معاداة  العلمانية  نعتبر  ال  نحن  عندنا.  العلمانية  مفهوم  هو  وهذا  حيالها 
وجود الدين، وقلت إن الفرد ال يمكن أن يكون علمانيا، والعلمانية ليست ديانة، الدولة هي 
والمعتقدات..  اÃديان  كافة  حريات  ضمان  هي  العلمانية  علمانية..  تكون  أن  يمكن  التي 
حتى  حرية  بكل  الدينية  شعائرها  ممارسة  اÃديان  لكافة  المالئمة  اÃرضية  توفر  العلمانية 
إبان  مصر  زيارته  بعد  مصر  إخوان  على  طرحه  الذي  ذاته  هو  التعريف  وهذا  الملحدين“. 

حكمهم. 
وفي وقتنا الحالي، معظم دول العالم وفي مقدمتها الدول الديمقراطية الكبرى تطبق 
الَعلمانية في شكل إدارة الدولة. ورغم أن مفردة الَعلمانية لم تذكر حرفًيا في كثير من 
دساتير هذه الدول إال أنها لم تحدد في الوقت ذاته ديًنا معيًنا للدولة، وهذا أول وأهم مبدأ 
”الَعلمانية“  مصطلح  حول  يدور  كبيًرا  ولغًطا  جدًلا  هناك  أن  بيد  الَعلمانية.  عليه  تقوم 
وبسبب  خاص.  بشكل  والخليجي  عام  بشكل  العربي  ا«سالمي  العالم  في  وتطبيقاتها 
أصحاب  العرب  والكتاب  المفكرين  من  كثير  بات  المتلقي  على  المفرط  وقعها  حساسية 
مفردة  منها  بدًلا  ويستعير  بها  التصريح  أحيان  في  يتجنب  والَعلماني  الليبرالي  التوجه 
عند  الَعلمانية  الدولة  تطبيقات  فائدة  تعزيز  محاولة  بهدف  أو  الصدام  مخافة  ”المدنية“ 

المتلقي دون أن تكون مفردة الَعلمانية عائًقا أمام ذلك.

الواقع
بعد ا«خفاق المرير لآليديولجيات القومية والشيوعية وشعارتها الخاوية التي قامت بشكل 
والنكسة   ٦٧ هزيمة  بعد  خاصة  ا«بيستمولوجي،  البعد  وليس  الغوغائية  على  أكبر 
لفلسطين  ا«سرائيلي  االحتالل  استمرار  مع  صاحبتها  التي  والمعنوية  الجيوسياسية 
بصفة  وراديكالي  سلفي  تدين  وظاهرة  إسالمية  صحوة  ذلك  عن  نتج  المستمر،  وتوسعه 
عامة، وظهور آيديولوجيا ا«سالم السياسي كبديل لتلك ا�يديولوجيات السابقة التي يزعم 

منظروها وساستها أنها الحل اÃنجع لجميع مشاكلنا وأزماتنا العربية ا«سالمية.
ولم يكن الخليج العربي بمعزل عن كل هذه التطورات وخاصة ونحن نعلم أن أهم وأكبر 
ر اÃكبر للفكر السلفي. هذا الواقع أدى إلى  دولة خليجية هي السعودية التي تعتبر المصدِّ
انسداد إبستمولوجي شعبي على مستوى العقل الجمعي وبات يرفض أو يتوجس من كل 
في  ونقص  جهل  مجرد  كثيرة  أحايين  في  أو  المؤامرة  نظرية  حجة  تحت  غربي  هو  ما 
الَعلماني  النهج  الَعلمانية. وفي الحقيقة أسهم زاعمو  المعلومة كما يحدث مع مفردة 
في غرس الكثير من المغالطات في ذهنية رجل الشارع البسيط المتمسك والمدافع عن 
دينه حول ماهية اَلَعلمانية وتطبيقاتها بسبب ضعفهم ا«بستمولوجي حول النهج الذي 
يزعمونه، واعتمادهم على الغوغائية في الطرح ال يختلف عن غوغائية الكثير من القوميين 

الشيفونيين والشيوعيين الدغمائيين سابًقا.
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٨- هل تكمن أزمة النص والحداثة الحالية في صراع سلفي معتزلي قديم حول أن القرآن كالم الله أم مخلوق أم أن 
هناك تداعيات حديثة ومستجدة؟، وهل تعد رؤية المعتزلة حول اعتبار القرآن مخلوًقا رؤية أكثر ليبرالية ومرونة 

في التعامل مع الواقع؟ 

رؤية المعتزلة متقدمة في زمنها، وهي متقدمة بالنظر إلى فكرة اللوح المحفوظ الشائعة في الفقه 
ا�سالمي، غير أن النتائج االجتماعية ال تختلف كثيرا بين أن يكون القرآن قديما أم مخلوقا؛ �ن المسألة 
أنه دستور  أم  روحية،  وقيم  وتعبد  عبادة  كتاب  القرآني، هل هو  النص  بوظيفة  تتعلق  المسألة  كل 
سياسي كما تزعم بعض الحركات الدينية؟ سؤالي اÑن: ال شك أن الخطاب القرآني الذي وصف نفسه 
بعديد من الكلمات لم يصف نفسه بأنه دستور، فهل يحق لنا أن نصف القرآن بما لم يصف نفسه به؟ ! 
ثم إن من أهم خصائص الدستور أن يكون هامش التأويل فيه ضيقا إلى أدنى الحدود الممكنة، وذلك 
لكي يضبط العالقة بين مؤسسات الدولة، غير أن الخطاب القرآني حمال أوجه. ثم أننا نصلي به، فهل 

يعقل أن نصلي بدستور؟!

٩- ما سبيل العبور من قيم العالم القديم كالوالء والطاعة والتحريم، وهل يعد كتابك ”الحداثة والقرآن“ نبراًسا 
ومرشًدا لهذا العبور؟ 

ا�سالم إرث روحي لشعوبنا، غير أنه تعرض لالختطاف ا�يديولوجي من قبل عديد من الجماعات الدينية، 
ويقتضي الواجب اليوم العمل على استرجاعه.

أما عن كتابي (الحداثة والقرآن) فقد حاولت فيه التمييز بين ثالثة مستويات:
أوال، الوحي الرباني، والذي هو الصور الوحيانية التي كان يتلقاها الرسول بواسطة قلبه.

ثانيا، القرآن المحمدي، والذي هو الخطاب القرآني كما أماله الرسول، وكما دونه كتبة الوحي.
ثالثا، المصحف العثماني، والذي هو النص الذي نتعامل معه اليوم، وهو ثمرة مسار تاريخي طويل من 

التدوين، والمصحفة، والتقعيد، والترتيب، إلخ. وهو مسار معقد في النهاية.
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١٠- هناك تفريق حسب كتاب الحداثة والقرآن، بين الوحي اإللهي والقرآن المحمدي والمصحف العثماني، إذ إن 
والمصحف  بشرية،  عبارات  إلى  اإللهية  اإلشارات  ترجمة  ثمرة  المحمدي  القرآن  بينما  إلهية،  إشارات  هو  الوحي 
النص  قداسة  النهاية  في  مما يعطل  واحد،  مصحف  إلى  مصاحف  لعدة  متناثرة  آيات  من  جمع  عملية  العثماني 
حتى  الفكرية  لألطروحات  حد  هناك  فهل  الدين،  من  الخروج  الطرح بمثابة  هذا  البعض  أقنوم، يرى  إلى  وتحوله 

تبقى داخل الدين؟ أم أن االدعاءات المضادة مجرد محاوالت إقصاء لألفكار الحداثية؟

ال بد وأن نحدد أوال ما المقصود بالدين؟ الدين اختصارا هو المسافة الفاصلة بين اÑية ”اقرأ باسم ربك 
الذي خلق“، واÑية ”اليوم أكملت لكم دينكم“. عدا ذلك ال يتعلق ا�مر بالدين بل بالفكر الديني. الوظيفة 
ا�ساسية للخطاب الديني هي الوظيفة التعبدية، نصلي به، ونقرأه قراءة تعبدية، والدليل على ذلك أن 
معظم مسلمي العالم اليوم ليسوا عربا، وال يفقهون شيئا في اللغة العربية، رغم ذلك فإن قراءتهم 
أن  يمكننا  ال  ذلك  بعد  التعبد.  هي  القرآن  وظيفة  أن  ذلك  الديني؛  بالمنطق  لهم  تحتسب  للقرآن 
نستنبط منه ا�حكام طالما أن أفعال ا�مر الواردة في الخطاب القرآني لسنا نحن هم المأمورين بها، بل 
لها مأمورون محددون في الزمان والمكان والسياق التنزيلي لآليات. وإذا كان الفقهاء، وبعدهم ا�سالم 
السياسي، قد دأبوا على استنباط ا�حكام، فيقتضي ا�صالح الديني اليوم العمل على استنباط القيم 
الوجدانية. وأعطيك مثاال: في الخطاب القرآني هناك محاورة قوية بين ابني آدم، حيث يرد هابيل على 
القيمة  أن  الواضح  إليك �قتلك). من  بباسط يدي  أنا  ما  لتقتلني  إلي يدك  (لئن بسطت  قابيل بعبارة 
ا�ساسية هنا هي عدم الرد على العنف بعنف مضاد، غير أن الفقهاء بدل أن يستنبطوا تلك القيمة 
السلمية فقد حاولوا على طريقتهم استنباط ا�حكام، فتفرقوا إلى أربع اتجاهات: اتجاه رأى أن الحكم 
السلمي قد نسخته الشرائع الالحقة؛ واتجاه ظن أن الحكم يختص بعدم المبادأة بالقتال؛ واتجاه ظن أن 
عدم المبادأة ال تصح إال �ن ا�خوين موحدان؛ واتجاه رأى أن العبرة تكمن في أن الطرف الذي رفض الرد 
على العنف بعنف مضاد هو الطرف الذي مات وانقرض، وأن اÓ يريد أن يحذرنا من هذا المآل. وعموما 
التوسعات  عصر  أن  والحال  اÑية.  في  الواردة  السلمية  القيمة  إقصاء  على  اتفقت  قد  القراءات  فكل 
ا�مبراطورية قد دفع العقل الفقهي نحو التركيز على التأويالت االحترابية للدين، وهو عصر تصدق عليه 

اÑية الكريمة: ”تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يفعلون“.
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وصفها  يمكن  التي  التحوالت  تلك  كبرى،  اجتماعية  تحوالت  العربي  الخليج  منطقة  تشهد 
تحوالت  وسط  تجري  التحوالت  تلك  اÁن.  حتى  العشرين  القرن  منتصف  منذ  راديكالية  با�كثر 
عاصفة في المنطقة العربية والعالم ككل، فبين أزمات دول الربيع العربي وتعثر انتفاضتها، 
وبين انتفاضات تحولت لحروب أهلية، وبين مجتمعات غربية تتساءل عن جدوى النيوليبرالية 
ستار  خلف  السلطة  القلة  احتكرت  أم  حقيقية  ديمقراطية  النيابية  الديمقراطية  باتت  وهل 
ديمقراطية شكلية. وسط هذا العالم وسيولته، تقطع دول الخليج خطوات كبرى في مشروع 
تحديث اجتماعي جديد، حول هذا المشروع، و للوقوف على إمكانياته ومعوقاته التقينا كال من 
أنور الرشيد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، والكاتب الصحفي والباحث 
د.  السعودي  والطبيب  والكاتب  الشايجي،  صالح  الكويتي  الصحفي  والكاتب  السلطان،  فاخر 

شاهر النهاري. وكان معهم هذا التحقيق.

مفاهيمية  ثقافية  معرفية  والتحديث  العلمانية  مشاريع  تكن  لم 
ساعية إلى الحفر من أجل البناء.

ال تعارض بين ا¤يمان الديني والعلمانية إال حين يتحول ا¤يمان إلى 
مشروع دولة أو سلطة أو حياة.

فاخر السلطان: 

المجتمع مسلم نعم ولكن الدولة يجب أن ال يكون لها دين �نها 
تظل كل مواطنيها من – مختلف الديانات والمذاهب.

الحداثة تقترن بالحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ودولة 
قانون.

أنور الرشيد:  

الشعوب  أو  المجتمعات  من  الكثيرين  لدى  مجهولة  السعودية 
العربية.

المواطن الخليجي مؤهل جدا للجوانب السياسية من العلمانية.

صالح الشايجي: 

العلمانية تعتبــــــر مفهـــــوما صارما، ال يضع لÇيديولوجيات الدينية 
أي اعتبار، إال بحصرها في مناطق العبادة.

والعنصرية،  الرأي،  ا¤شكاالت حيال حرية  الديمقراطية  هل حسمت 
وحقوق ا¤نسان!.

شاهر النهاري:
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الحداثية  العلمانية  المشروعات  فشل  معوقات 
العربية في القرنين الماضيين

يعتقد أنور الرشيد أن: مجتمعاتنا ومنذ قرون طويلة 
أنظمة ُمستبدة ترفض كل  ترزح تحت ضغط  وهي 
تعي  أن  من  خشيًة  وا�بداع  واالبتكار  الحداثة  أنواع 
الحرية  في  المشروعة  حقوقها  الشعوب 
العلماء  قتل  التاريخ  لنا  سطر  لذلك  والديمقراطية، 
والتكفير  الزندقة  بتهمة  والفالسفة  والمفكرين 
ا�نظمة  واستبداد  جهل  تكشف  تهم  من  وغيرها 
المتعاقبة ولن يكون المفكر فرج فودة آخرهم وهو 
تم  الحداثيين  المفكرين  قتل  من  سلسلة  ضمن 
منهم  ا�حياء  مطاردة  عن  ناهيك  قتلهم 

وتلبيسهم تهًما ما أنزل اÓ بها من سلطان.

تحرر  بعد  جاء  الذي  الحديث  تاريخنا  بشأن  أما 
من  ا�وسط  والشرق  أفريقيا  شمال  مجتمعات 
بعلمانية  ادعت  التي  الحكم  وتجارب  االستعمار 
وال  علمانية  أنظمة  تكن  فلم  ليبرايتها  أو  ا�نظمة 
ليبرالية وإنما كانت أنظمة ُمستبدة لم تختلف عمن 
الحداثة وبالتالي ال  إال في قشور  سبقها من أنظمة 
يمكننا أن نصفها بأنظمة حداثية، يكفي أن نعرف 
بقائهم  بنية  وقوانين  دساتير  فصلوا  الحكام  بأن 
الحكم وتوريثه �بنائهم من بعدهم وهذا هو  في 
أن  من  مجتمعاتنا  منعت  التي  المعوقات  أهم  من 
لجراحات  الحاجة  دون  طبيعي  بشكل  تتطور 
شعوب  على  الكوارث  من  لمزيد  أدت  عسكرية 
تجار  مع  ا�نظمة  تلك  تحالف  عن  ناهيك  المنطقة 
على  ليسيطروا  خزائنهم  لهم  فتحوا  الذين  الدين 
أفريقيا  شمال  كشعوب  اÑن  نحن  وها  الشعوب 
ا�نظمة  سياسات  بنتيجة  نعيش  ا�وسط  والشرق 
المتعاقبة على حكم الشعوب ونرى القتل والتدمير 

والحروب واستحضار الماضي وإلقاءه على حاضرنا،

فداعش وفكرها وطالبان وبوكو حرام وغيرها من 
تنظيمات إرهابية لم تتخرج من السربون أو هارفرد 
وكليات  جامعات  خريجي  هم  منتسبيها  جميع 
ومعاهد دينية وهذه حقيقة ومن لم يتخرج من تلك 
المدارس فقد تخرج من ثقافة القتل والموت لآلخرين 

المناهضين لفكرة.

معرفية  أرضية  إلى  نحتاج  أننا  السلطان  فاخر  ويرى 
سعيا  إحيائه  ومنطلقات  الفشل  هذا  عناصر  تحدد 
إلى تفعيله وإنجاحه مجددا. فالفشل القديم ال يزال 
أن  من  الرغم  على  بقليل،  ليس  حد  إلى  مستمرا 
عليها  يغلب  واالجتماعية،  الفردية،  اليومية،  حياتنا 
الطابع العلماني والحداثي الوسائلي. أي أننا ال يمكن 
لكن  الحداثة،  إال في ظل وسائل  الحياة  نتنفس  أن 
التي  الحداثة  بمفاهيم  ملّمين  نكون  أن  دون  من 
أنتجت هذه الوسائل. لذا فإن الثقافة الحداثية التي 
يجب أن تغرس في المجتمع هي من الضرورة بمكان 
تكن  لم  أخرى،  بعبارة  فشل.  أي  عن  الحديث  قبل 
ثقافية  معرفية  والتحديث  العلمانية  مشاريع 
بقدر  البناء،  أجل  من  الحفر  إلى  ساعية  مفاهيمية 
من  للثقافة  ونقل  استيراد  مشاريع  كانت  أنها 
مجتمع حداثي إلى آخر عربي، أي أن التحديث لم يكن 
والمعرفي  الثقافي  الوعي  غرس  عملية 
الكونكريت“  ”صب  عملية  كان  بل  والمفاهيمي، 
مباشرة فيما ا�ساسات لم تكن جاهزة وهي ليست 
المشروع  ينهار  كيف  فرأينا  اليوم،  حتى  جاهزة 
لمجرد وجود منافس فكري آخر، ديني مثال، أو لمجرد 
فالسالح  إذن،  الخط.  على  الشمولية  ا�نظمة  دخول 
العلمانية  مشروع  �نجاح  التعبير-  صح  -إن  ا�برز 
المعرفة  سالح  هو  العربي،  العالم  في  والحداثة 
القائم على حفر ا�ساس الثقافي المفاهيمي للبناء.
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يكن  لم  أنه  الشايجي  صالح  يرى  آخر  جانب  من 
العلمانية  للمشروعات  معوق  أو  فشل  هناك 
لما  فشل  بوجود  سلمنا  فلو  العربية،  والحداثية 
لعصر  رجعنا  ولو  اÑن،  عليه  مانحن  ما  إلى  وصلنا 
من  عنه  أسفر  وما  مصر  في  باشا  علي  محمد 
واالجتماعية  الثقافية  البنية  في  تحديث 
الذي  والتطور  المصرية  االقتصادية  والسياسية 
حدث في مصر حتى أصبحت بؤرة إشعاع للثقافة 
العربية وحاضنة لكل المثقفين العرب ومنارة من 
نتيجة  هذا  دورها،  ينكر  ال  ثقافية  العالم  منارات 
التحديثي  المشروع  فشل  وليس  المشروع  نجاح 

العلماني.

التعارض بين اإليمان الديني والعلمانية 
يرى فاخر السلطان أن ال تعارض بين ا�يمان الديني 
والعلمانية إال حين يتحول ا�يمان إلى مشروع دولة 
على  قادر  فا�يمان  ذلك،  غير  حياة.  أو  سلطة  أو 
التعايش مع العلمانية. نرى ذلك بوضوح مع أديان 
كالمجتمع  بالمؤمنة،  وصفها  يمكن  بمجتمعات 
أو  السياسي  الدين  أن  أرى  أخرى،  بعبارة  الهندي. 
من  العلمانية،  مع  يتعارض  الماضوي،  التشريعي 
العقل  أن  أي  الحياة.  تفاصيل  في  تدخله  ناحية 
الديني المهيمن على المجتمعات العربية يسعى 
يجب  لكن  الطبيعي.  العقل  محل  ليحل  بقوة 
والعقل  الديني  العقل  بشأن  هنا  أمر  توضيح 
الطبيعي، فغير صحيح أن نقول أن للعقل رأًيا في 
هناك  وأن  الزالزل،  في  آخر  رأًيا  للوحي  و  الزالزل، 
خطابين اثنين، بل الصحيح هو أن العقل له رأيان 
أحدهما حول الوحي واÑخر حول الطبيعة. فحينما 
فهم  على  يهيمن  أن  المؤمن  عقل  يرفض 
وجود  بعدم  نقول  أن  نستطيع  هنا  الطبيعة، 
تعارض بين ا�يمان والعلمانية، لكن حينما يجاهد 

العقل الديني أو عقل المؤمن لفهم . 

أمام  نكون  هنا  وحياتية،  دينية  بصورة  الطبيعة 
أن  يجب  الذي  هو  التشابك  هذا  وبالتالي  معضلة، 

يتم تفكيكه لبدء بناء مشروع العلمانية والحداثة
ا�يمان  بين  تعارض  ال  أن  الشايجي  صالح  ويعتقد 
الديني والعلمانية، وأن الراعي ا�كبر لÖيمان الديني 
أمنه  للدين  تحقق  التي  فهي  العلمانية،  هي 
االعتداء  من  وتحميه  الخاصة  وكينونته  وسالمته 

عليه وحتى تحميه من محاوالت تشويه. 

من جانبه يرى د. شاهر النهاري أن: العلمانية تعتبر 
أي  الدينية  لâيديولوجيات  يضع  ال  صارما،  مفهوما 
وإبعادها  العبادة،  مناطق  في  بحصرها  إال  اعتبار، 
كثيرا، بل ورفضها في السياسة، بينما نعلم أن كل 
يكون  من  حتى  الشرق،  في  ا�يديولوجية  الفرق 
بعض  يميل  ويظل  كليا،  يصدق  ال  علمانًيا،  شعاره 
ولو  حتى  معينة،  �يدلوجيا  الميل،  كل  أو  الميل، 
كانت أيدولوجيا الالدينيين، أو الملحدين، لذلك ومع 
كثرة الحركات، المتخذة من العلمانية سلما لها، فلم 
حركة  أي  عن  تختلف  وال  صادقة،  أغلبها  تكن 
والسياسة،  الهيمنة،  لكسب  تسعى  أيدلوجية، 
واالنحراف  الفساد،  باب  من  العودة  وبالتالي  والمال، 

والسيطرة السياسية عن براءة بداياتها.
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 مع مشروع الحداثة السياسية. غير أن هناك أصواتا 
الدولتين  قيادتي  داخل  قناعة  بروز  عن  تتحدث 
والبدء،  السياسية  الحداثة  ملف  بفتح  تطالب 
تتعلق  وقد  لها،  عناوين  تمثل  بأنشطة  تدريجيا، 
بتبني إصالحات سياسية متواضعة لكنها ستتدرج 

إلى أخرى تتطّلبها الحداثة االجتماعية/االقتصادية.

المشروع  أن:  النهري  شاهر  يعتقد  جانبه  من 
التحديثي في دول الخليج العربي يحدث وال يحدث، 
العلمانية بنفس صورها  بين  يزال متذبذبا  ما  وهو 
من  محرفة  أو  معدلة،  نسخ  وبين  ومواصفاتها، 
العلمانية، لذلك ال أعتقد بوجود مثل هذا المشروع، 
الذي يعتمد على هدوء ورخاء المنطقة، ولكنه قد ال 

يقف أمام أي هزة سياسية أو اقتصادية عنيفة.

التحديثي  للمشروع  رؤيته  عن  الرشيد  أنور  ويعلق 
خليجي  وزير  مع  لي  نقاش  في  قائال:  الدولتين  في 
تجري في دول  التي  الحداثية  التطورات  سابق حول 
الخليج قال: ليكن على ا�قل هناك انفتاح اجتماعي 
فليس من المعقول أال يكون هناك انفتاح اقتصادي 
المفاصل  على  الحاكمة  النخب  سيطرة  هنا  ويعني 
التجارية أما السياسي فهو أمر محرم بطبيعة الحال 
هناك  ليكن  ا�قل  وعلى  وعليه  الخليج  دول  في 
ملبسه  على  المرء  ُيالحق  ال  حيث  اجتماعي  انفتاح 
لشعوب  الدنيا  الحدود  عن  عبر  هكذا  ومأكله. 
الخليج، وعليه فالحداثة ليست أبراجا زجاجية يمكن 
الحرية  بمدى  تقاس  الحداثة  حجر،  برمية  انهيارها 
وليس  الشعوب  بها  تتمتع  التي  والديمقراطية 
بأبنية  حتى  وال  والطائرات  والسيارات  بالطرق 
كتبة  تخرج  التي   التعليمية  البرامج  ذات  الجامعات 
المفكرين، لذلك ال حداثة في دول الخليج مطلقا أن 

أردنا الحقيقة لننطلق منها Ñفاق المستقبل.

مفهوم  مع  يتعارض  ال  قد  الدين  النهاري:  ويردف 
العلمانية بشكل نظري، ولكنه عمليا يختلف، بل 
ويتعادى معها من خالل مفهوم عدة قرون، وال بد 
يطبقون  من  مع  متعاركا،  نفسه  يجد  أن 
أعتقد  لذلك  والدينية،  السياسية،  ا�يديولوجيات 
لمثل  مهيئا  يكون  ولن  ال،  ا�وسط،  الشرق  أن 
تطبيق العلمانية، قبل مرور عدة قرون أخرى، وقد 
أيدلوجيات  بعدة  متلبسة  بعدها،  العلمانية  نجد 

أخرى، تجعلها ال تمت لمفهومها الحقيقي بصلة.
المشروع التحديثي في دول الخليج العربي خاصة 
العربية  وا�مارات  السعودية  العربية  المملكة 

المتحدة
وا�مارات،  السعودية  بأن  السلطان  فاخر  يتصور 
وخارج إطار المنظومة الخليجية مجتمعة، تتبنيان 
وتقاليد  عادات  تراعي  اجتماعية/اقتصادية  حداثة 
وأعراف كل مجتمع، و المشروع التحديثي في كل 
دولة هو جزء من هذه الحداثة، لذلك تختلف بعض 
هنا  ا�شارة  يجب  لكن  التجربتين.  في  التفاصيل 
عدة،  سياسية  بعوامل  تأثرا  المشروعين  أن  إلى 
يأتي على رأسها تفاصيل التغيير السياسي الذي 
تأثرتا  فالدولتان  العربية.  الِحراكات  إليه  سعت 
بمشروع ا�خوان المسلمين الذي سعى إلى بسط 
إليها  والنفوذ  الحراكات  مجتمعات  على  هيمنته 
وجوده  ويفرض  يستثمرها  أن  محاوال 
الحداثة  برزت  لذا  عليها.  السياسي/الديني 
وا�مارات  السعودية  في  واالقتصادية  االجتماعية 
بعبارة  أو  السياسية،  الحداثة  عن  منعزلة  وهي 

أخرى، كانت الِحراكات سببا،
حتى اÑن، في رفض الدولتين �ي تغيير في أنظمة 
القرار  تنظيم  وتراتبية  آلية  في  أو  الحكم 
في  وكأنهما  الدولتين  أظهر  وهذا  السياسي. 
مواجهة ليس مع مشروع ا�خوان المسلمين وإنما 
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من جانبه صالح الشايجي يستبشر خيرا بتلك المشروعات التحديثية، ويقول: السعودية مجهولة لدى 
الكثيرين من المجتمعات أو الشعوب العربية حتى بالنسبة لنا في دول الخليج. لي تجربة شخصية مع 
المكي/ فقد شاركت  الحرم  واحتالله  العتيبي  أحداث جهيمان  السبعينيات وقت  أواخر  السعودية في 
كصحافي استقصائي، مبعوثا من الجريدة التي كنت أعمل بها وقتها، وتساءلت كيف سأذهب لمجتمع 
منغلق غير ودي، كانت تنتابني تلك الهواجس طوال استعدادي للرحلة، لكن وللمفاجأة حين وصلت 
كتابات  صاحبات  سعوديات  بكاتبات  فوجئت  أنني  حتى  بالمثقفين،  يعج  جديدا  عالما  وجدت  المملكة 
متقدمين  الكويت  في  أنفسنا  نعتبر  ونحن  جرأة  من  الكويت  في  عهدناه  ما  يفوق  ربما  جدا،  واعية 
الفائتات  الثالث سنوات  في  ا�خيرة  التحديثات  بعد  بالتأكيد  حريات صحافة.   ولدينا  دستوريا وسياسيا 
البشري  والمخزون  بالتنوع  ثقافيا وسنفاجأ  بؤرة إشعاع منيرة  إلى  إيجابي وستتحول  أثر  سيكون لهم 
بكتاباتهم  العربي  واقعنا  يغنون  الثقافة  واسعو  مثقفون  وبها  جدا  واعدة  أيضا  ا�مارات  السعودي. 

ورؤيتهم العميقة، ويمكن أن ننظر إلى ا�مارات ونقارنها قديما وحديثا حتى نتفاءل ونستبشر خيرا.

هل تتحول المشروعات التحديثية الخليجية إلى مشروعات حداثية علمانية؟ 

يعتقد فاخر السلطان بأن نعم، لكنها تحتاج إلى بعض المتطلبات والشروط، من بينها قناعة حكام 
الخليج بالحداثة بجميع صورها، السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وا�نسانية التنموية القائمة 
الجانب  توسع  بينها  ومن  المرأة.  تمكين  ذلك  ثنايا  وفي  ا�نسان  وحقوق  الفردية  الحرية  احترام  على 
واشتراطاتها  الحداثة  بمفهوم  يتعلق  ما  خاصة  الوسطى،  الطبقة  وعي  في  الثقافي 
أن  على  ثقافيا،  المجتمع،  قطاعات  مختلف  وعي  تطور  بينها  ومن  الثقافية/السياسية/االقتصادية. 
التحديث هو حاجة مجتمعية، وال يتصادم مع روح الدين بل مع فهم الدين الذي هو بعهدة رجال الدين 
والحداثة وليس منفصال عنهما، فال  العلمانية  ابن  التحديث-  وأنه -أي  الواقع،  ليناسب  تغييره  ويمكن 
يمكن الحديث عن الحكومة ا�لكترونية بمعزل عن مفهوم العقل العلمي الحديث، وال يمكن الحديث عن 
الحرية  مثل  أخرى  عناوين  إلى  هذا  فيجرنا  حديثة،  علمية  تجارب  خوض  دون  من  كورونا  لجائحة  عالج 

والديمقراطية واحترام حقوق ا�نسان التي هي ثمار شجرة الحداثة ومفاهيمها.

على الجانب اÑخر ال يعتقد أنور الرشيد في ذلك ويعلق: الحداثة تقترن بالحريات السياسية واالقتصادية 
أفريقيا  دينية. كل دساتير دول منطقة شمال  ال دولة  قانون ودستور ودولة مدنية  واالجتماعية ودولة 
والشرق ا�وسط ومنها دول الخليج تنص دساتيرها وأنظمة الحكم بها على إسالمية الدولة، والحقيقة 
هي أن الدولة ليست كائنا حيا بشريا لكي يكون لها دين. المجتمع مسلم نعم ولكن الدولة يجب أن ال 
كل  حق  تكفل  أن  وعليها  والمذاهب  الديانات  مختلف  من  مواطنيها  كل  ُتِظّل  �نها  دين  لها  يكون 
مواطن فيها وتوفر له حق ممارسة شعائره وال تكون تلك الحقوق لفئة من مواطنيها على حساب فئات 

أخرى.



www.Muwatin.net

هو  الذي  النقد،  فسيصبح  مخنوقة  الحرية  تكون   
المفاهيم  تقويم وتعديل وتطوير ونضج في  آلية 

وا�حاسيس والمطالبات، محرما وممنوعا.

شديدة  صعوبة  النهاري  شاهر  يرى  آخر  جانب  من 
في ذلك، فكما رأينا في دولة الكويت، التي شرعت 
رأي  وحرية  ديمقراطية،  لصنع  قرن  نصف  منذ 
وصحافة، ومشاركة سياسية شعبية، ولكنها تثبت 
وال يستوي، في  يتكامل،  ال  ذلك  أن  يوم  بعد  يوما 
القبلي،  النظام  على  وتربت  عرفت  منطقة 
بتسلسل الهرم والقيادات، ووجود أنظمة شعبية 
العظم،  مساميرها  تبلغ  خاصة،  ومفاهيم  فرعية، 
العربي  فكر  عن  نزعها  ويسهل  تثبت،  ال  ولكنها 
الخليجي، مهما تعلم، وترقى، �نه جزء من جينات 
أن يقفز قفزة ناشزة بعيدة  مجتمع قبلي ال يمكن 
جميع  نزع  بعد  إال  الديمقراطية،  مصاف  إلى 
الماضي،  أيدلوجيا  من  ا�نفس  في  الترسبات، 
تطبيقها،  تم  لو  بقوة،  ستفسد  والتي  والحاضر، 
لم  التي  الشعوب،  نفوس  في  منطقيتها  لعدم 

تعرفها، ولم ترتح لها، رغم أنها تؤيدها، عندما 
تكون عند الغرب.

يردده  ما  دائما  سؤال  هذا  مثل  أن  الرشيد  أنور  يرى 
التي  الديمقراطية  وغير  الُمستبدة  ا�نظمة  إعالم 
ُمهيئة  غير  المنطقة  شعوب  بأن  تقول  ما  دائما 
فسوف  االختيار  حق  أعطيتهم  وإن  للديمقراطية 
من  هم  الحقيقة  وفي  الدينية  التيارات  يختارون 
في  ينكلوا  لكي  الدينية  التيارات  تلك  يدعمون 
المجتمعات ولسان حال تلك ا�نظمة يقول هاهم من 
تتأهل  �ن  الشعوب  انتظرت  ولو  انتخبتموهم، 
مستبدة  أنظمة  ظل  في  المشروع  حقها  لتمارس 
هذه  تصل  لن  فحتما  دين  تجار  مع  متحالفين 
يمثلها،  من  بانتخاب  المشروع  لحقها  الشعوب 
مستحيل، ولكن لو أعطي المواطن الحق باختيار من 
وتشريع  انتخابي  قانون  ووفق  تدخل  دون  يمثله 
قانون يمنع الخلط ما بين الدين والسياسية �نتجت 
الرفاه  لتحقيق  تسعى  مدنية  حكومات  الشعوب 

وليس �عادتهم إلى كهوف التاريخ.

كما يرى صالح الشايجي أن المواطن الخليجي مؤهل 
فللكويت  العلمانية  من  السياسية  للجوانب  جدا 
السياسي،  التمثيل  قديمتان في  تجربتان  والبحرين 
رغم ما يواجهانه من عقبات. ويردف الشايجي: ما هي 
سوى  للديمقراطية  والمالئمة  ا�ساسية  ا�رضية 
ومثل  الثقافي  واالنفتاح  والفكري  السياسي  النضح 

تلك ا�مور موجودة لدى المواطن الخليجي. 
على  العمل  الضروري  من  أنه  السلطان  فاخر  ويرى 
تقوية الجانب الثقافي المفاهيمي من هذه العملية 
ا�صالح  على  التركيز  أي  الحداثة،  بثمار  والمتعلقة 

الثقافي في الجانب المتعلق بالحداثة،
 وال أعني من ذلك أنه يجب االنتظار إلى حين نضوج 
وعلمانيًة ومن  الخليجي سياسيا ومعرفيا  المواطن 
ثم ديمقراطيا، فال تعني كلمة النضوج هنا أي معنى، 
ظل  في  التجربة  بطن  من  يخرج  المهم  معناها  بل 
الخليجي  المواطن  يتنفس  فحينما  الحرية.  معطى 
عن  الحديث  يمكن  حينها  صورها،  بمختلف  الحرية 
واجتماعي.  وثقافي  سياسي  وتأهيل  نضج  إمكانية 

أما حينما

17
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ويردف النهاري: أن الديمقراطية، حسب وصفه، مدرسة أصبحت قديمة، بعض الشيء، و�ن عوارها أصبح 
في  ا�مريكية  المتحدة  الواليات  حكومة  في  يحدث  فما  لها،  المطبقة  الدول  أيقونات  في  حتى  واضحا، 
وقلب  االحترام،  وعدم  والتشكيك،  والخيانات،  والكذب  واالفتراء  الخالف  طغيان  من  الحالي،  الوقت 
المفاهيم، في معاني الديمقراطية، تجعل من لم يعرفها بعد، يكرهها، وال يؤيد بلوغ، مفهومها، الذي 

أصبح مريضا، متهتكا في عدة أمكنة، تنذر بالعودة للصفر.

ا�شكاالت  الديمقراطية  حسمت  هل  ولكن  الديمقراطية،  ضد  لست  أنني  التنويه  الواجب  من  ويكمل: 
في  نخرت  التي  مفاهيمهم،  بمختلف  ا�قليات  ا�نسان، وطغيان  وحقوق  والعنصرية،  الرأي،  حرية  حيال 

عظم الديمقراطية، وأصبح ال بد من نظرية أكثر متانة، وأكثر منطقية، وأكثر وعيا وحقوقا.

18
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في  فودة  فرج  الدكتور  لمناظرة  أمس  استمعت 
معرض الكتاب عام ١٩٩٢ ولم تكن أول مرة أستمع 
على  أمس  مناظرة  به  تميزت  ما  لكن  منها  �جزاء 
كجودة  أمور  عدة  يوتيوب  على  الثقافة  وزارة  قناة 
من  بمبادرة  جاءت  أنها  وا�روع  والصوت،  الصورة 
هذه  كانت  وربما  الثقافة،  وزارة  في  ممثلة  الدولة 
من  ا�طراف  لبعض  مباشرة  غير  أو  مباشرة  رسالة 
الدولة بدعم فكرة التنوير أو مبدأ التدافع، خصوصا 
وأن الطرف اÑخر الممثل في الشيوخ وا�سالميين ال 
يحبذ عرض هذه المناظرات لما فيها من حرية كالم 

وإلقاء للطرف اÑخر دون تكفير وإرهاب نفسي.

وبعيدا عما دار في معظم أحداث المناظرة لكن وقفت على فكرة ا�سالميين من العلمانية ومبدأ فصل 
الدين عن الدولة عن طريق أهم رموزهم النخبوية في ذلك التوقيت وهم ”د محمد عمارة، والمستشار 
مأمون الهضيبي، والشيخ محمد الغزالي“ فالثالثة جمعهم مبدأ واحد يخلط الدين بالدولة لكن اختلفوا 
في بعض التفاصيل الذي كشفها د. فرج فودة وأجاد استخدامها في بيان تناقض الجماعات واستحالة 
التي دفعت فرج فودة لÖصرار على وجود  الفكرة  برنامج واحد، وربما هي  أو  رؤية واحدة  إجماعها على 

برنامج سياسي لÖسالميين لعلمه المسبق أنه يستحيل على الجماعات أن تتفق على برنامج واحد.

وهنا المدخل الذي رأيته كنقطة ضعف لÖسالميين وخصوم العلمانية بالمجمل، وملخص هذا المدخل 
أن العلمانية ال تفرض برنامجا واحدا أو مشروعا واحدا أو نموذجا واحدا؛ فقد يستظل العلماني بمظلة 
يمكنه  ال  للجماعات  المنتمي  ا�سالمي  لكن  إلخ،  اليسارية…  أو  الليبرالية  أو  الرأسمالية  أو  االشتراكية 
ا�سالمية  الشريعة  أن  ولظنه  لديه،  االسمي  االفتراق  مبدأ  لُقبح  نموذج  أو  فرقة  أو  عنوان  بأي  التظلل 
مسألة  يناقشوا  لم  تلك  ظنونهم  في  وهم  النفوس..  في  لقدسيتها  تلقائيا  المسلمين  ستوحد 
معشر  هم  فيهم  بمن  البشر  أذهان  في  والواقع  الخيال  بين  كبير  فارق  وجود  يراعوا  ولم  التطبيق، 
ا�سالميين والدكتور فرج بما أنه يوقن باعتماد خصومه على الشعارات والعموميات فقد أيقن جازما أن 

هذا االعتماد ال يمكنه صياغة برنامج واقعي.

Lorem ipsum

 من وحي مناظرة

 فرج فودة
سامح عسكر
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تدور  ذاته  الوقت  في  لكن  الديني،  التراث  ونقد  االستبداد  تقبيح  في  كتب  له  الغزالي  محمد  الشيخ 
با�نظمة  أشبه  شمولي  حياة  كمنهج  الدين  تطبيق  وإلى  الشريعة  إلى  الدعوة  في  أعماله  معظم 
نحو  تطبيق شريعته على  يناقش كيفية  لم  الذي  الغزالي  إليها  ينتبه  لم  مفارقة  الدكتاتورية، وهي 
واقعي يخلو من االستبداد، ففي حين يطالب بمشروع إسالمي يكافح االستبداد ويحل محل الشيوعية 
والليبرالية برأيه؛ هو يثني أيضا في المشروع نفسه على نظام حكم الملك ”عبدالعزيز آل سعود“ في 
كتابه ”ا�سالم وا�وضاع االقتصادية“ حيث يصف فيه النظام السعودي با�سالمي الذي يطبق الشريعة. 
هنا يحدث التعارض بين دعوته إلى التحرر من الشمولية االستبدادية وبين ثنائه ودعمه �نظمة شمولية 

ملكية مطلقة بدعوى الشريعة.
عوضا على أن الشيخ ذكر مبادئ أساسية للنظام ا�سالمي الذي يقصده دون بيان ماهيتها ضمن كتابه 
 -١” الحصر  ال  المثال  سبيل  على  منها  أذكر  يليها،  فما   ١٦٠ صـ  من  بدءا  المعطلة“  والطاقات  ”ا�سالم 
الشريعة ا�سالمية هي القانون ا�ساسي لâمة ا�سالمية ويجب على كل دولة إسالمية تطبيق مبادئها 
ا�سالمية وعن طريق  الشريعة  تمارس عملها فى نطاق  لم  إن  السياسية  للسلطة  ، ٢- ال مشروعية 
الشورى، ٣- من يمارس السلطة هو من أهل لها إذا توافرت لديه الشروط الفقهية المعروفة، ٤- يجب 
 Óالتي شرعها ا والقيم  للمبادئ  والقضائية وفقا  والتشريعية  التنفيذية  السلطات  تمارس جميع  أن 
العامة  تصرفاته  جميع  فى  ا�سالمية  الشريعة  �حكام  خاضع  الدولة  في  مسئول  كل   -٥ ورسوله، 
غير  بمشاركة  تؤمن  ال  يتصورها  التي  أن شريعته  الغزالي  الشيخ  ويظهر من كالم  انتهى.  والخاصة“ 
المسلمين، وأن الدولة ستراقب التصرفات الخاصة للمسؤولين، وأن من يمارس السلطة البد أن يكون 
فقيها؛ وبالتالي يتأكد أن مشروع الشيخ ا�سالمي هو دكتاتوري أقرب لوالية الفقيه يدقق في تصرفات 
”ا�سالم  كتابه  ضمن  لالستبداد  الناقدة  لرؤيته  خالفا  الخاصة،  حريتهم  يحترم  وال  الفردية  الناس 

واالستبداد السياسي“. 
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الحداثية  العلمانية  المشروعات  فشل  معوقات 
العربية في القرنين الماضيين

يعتقد أنور الرشيد أن: مجتمعاتنا ومنذ قرون طويلة 
أنظمة ُمستبدة ترفض كل  ترزح تحت ضغط  وهي 
تعي  أن  من  خشيًة  وا�بداع  واالبتكار  الحداثة  أنواع 
الحرية  في  المشروعة  حقوقها  الشعوب 
العلماء  قتل  التاريخ  لنا  سطر  لذلك  والديمقراطية، 
والتكفير  الزندقة  بتهمة  والفالسفة  والمفكرين 
ا�نظمة  واستبداد  جهل  تكشف  تهم  من  وغيرها 
المتعاقبة ولن يكون المفكر فرج فودة آخرهم وهو 
تم  الحداثيين  المفكرين  قتل  من  سلسلة  ضمن 
منهم  ا�حياء  مطاردة  عن  ناهيك  قتلهم 

وتلبيسهم تهًما ما أنزل اÓ بها من سلطان.

تحرر  بعد  جاء  الذي  الحديث  تاريخنا  بشأن  أما 
من  ا�وسط  والشرق  أفريقيا  شمال  مجتمعات 
بعلمانية  ادعت  التي  الحكم  وتجارب  االستعمار 
وال  علمانية  أنظمة  تكن  فلم  ليبرايتها  أو  ا�نظمة 
ليبرالية وإنما كانت أنظمة ُمستبدة لم تختلف عمن 
الحداثة وبالتالي ال  إال في قشور  سبقها من أنظمة 
يمكننا أن نصفها بأنظمة حداثية، يكفي أن نعرف 
بقائهم  بنية  وقوانين  دساتير  فصلوا  الحكام  بأن 
الحكم وتوريثه �بنائهم من بعدهم وهذا هو  في 
أن  من  مجتمعاتنا  منعت  التي  المعوقات  أهم  من 
لجراحات  الحاجة  دون  طبيعي  بشكل  تتطور 
شعوب  على  الكوارث  من  لمزيد  أدت  عسكرية 
تجار  مع  ا�نظمة  تلك  تحالف  عن  ناهيك  المنطقة 
على  ليسيطروا  خزائنهم  لهم  فتحوا  الذين  الدين 
أفريقيا  شمال  كشعوب  اÑن  نحن  وها  الشعوب 
ا�نظمة  سياسات  بنتيجة  نعيش  ا�وسط  والشرق 
المتعاقبة على حكم الشعوب ونرى القتل والتدمير 

والحروب واستحضار الماضي وإلقاءه على حاضرنا،
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وهل  يقصدونه،  الذي  للشرع  واحدة  ماهية  يطرحوا  لم  فرج  الدكتور  مناظري  كافة  أن  على  عوضا 
نموذجهم ا�سمى في الحكم مختلف عن الذي طبق في السعودية وإيران والسودان..إلخ أم هو نموذج 
الحداثة تفرض عليهم مبدأ  أن  بالحداثة فهل يعلم هؤالء  أكثر حداثة؟ فلو كان جديدا يتسم  جديد 
المشاركة ال المغالبة؟ هل يعلمون أن الديمقراطية تفرض عليهم عدم تغيير طابع وهوية الدولة بحجة 
ا�غلبية؟ هل يعلمون أن الحداثة ترفض ا�طالقية في الفكر وتؤمن فقط بنسبية ا�فكار مما يعني أن 
دينهم وأيدلوجيتهم ال يمكنهم من خاللها الحديث باسم السماء؟ وهل يعلمون أن الحداثة تفرض 

عليهم االستدالل على آرائهم ورؤيتهم بأدلة ال بمجرد االدعاء؟

ال أنتظر ا�جابة ليقيني أن ا�سالميين ال يؤمنون بالعقل وال بدوره في صياغة حقائق عالم ما بعد الحداثة، 
فالعقل وحده هو الذي يفكك الدوجما البشرية الناتجة من كثرة الشعارات والخطابات التي رأيناها في 
مناظرة معرض الكتاب، وهو الوسيلة ا�سمى والوحيدة في صياغة دستور عادل يجمع الشعب على 
النموذج  أن  أيضا  ولعلمي  والفرنسي،  ا�مريكي  الدستورين  في  رأينا  كما  واضحة  اجتماعية  أسس 
العلماني العربي اÑن في بعض جزئياته عنيف ال يؤمن بالحوار مع ا�سالميين وال جدواه كرد فعل على 

طغيان ا�زهر ودور ا�فتاء والجماعات ورموزهم الدينية في المجتمع.

فعلمانية أوروبا مثال في القرنين ١٨ و١٩ يمكن أن تكون قد بدأت بشكل عنيف نوعا ما ردا على طغيان 
الكنيسة وعنفها ضد اÑخر، ثم تهذبت العلمانية شيئا فشيئا حتى وصلت في القرن ٢٠ بشكل حقوقي 
ا�برز  السمة  تتجلى  لنظام علماني؛ وهنا  السياسة وفقا  الدين وحقه في ممارسة  رجل  بوجود  يؤمن 
للعلمانية أنها تتميز بالمرونة شكال وموضوعا. فمن ناحية الشكل يمكن للعلماني أن يتعايش مع غيره 
بعد  وخصوصا  الحقا  انبثقت  العلمانية  الموضوع  ناحية  ومن  حقوقي،  نظام  ظل  في  وخصومه  بل 
العدالة  الحقوقي في  بالمبدأ  أشبه  إلى شكل  العالمية  الحروب  ا�نسان بعد  لحقوق  العالمي  الميثاق 
االجتماعية والسياسية ضمن بندين هما أشهر من ُيرّوجا اÑن كقيم ديمقراطية وهما ”المواطنة وحقوق 

ا�نسان“

لم تعد موجودة في  الشيوخ  أذهان  للتدين في  الكارهة  أو  للدين  المضادة  العلمانية  وبالتالي فكرة 
إطار  في  يعملون  زالوا  ما  العقائد وهؤالء  في  العابرين  أو  لâديان  الناقدين  بعض  عند  الحقيقة سوى 
نخبوي ضيق بعيدا عن مناطق النفوذ أو المسؤولية في الدول، أستثني بعض ا�نظمة السياسية  – 
كالهند والواليات المتحدة – الذين صعد فيهما تيار يميني متطرف يجمع بين أصول الدين التراثي وبين 
المحافظة الشعبية مما أدى لشيوع مد قومي كاره لما هو غير مسيحي وهندوسي في كال البلدين. 
ورأيي أن هذا االستثناء عارض وطبيعي ضمن سياق تاريخي كرد فعل على ظهور الجماعات ا�سالمية 
العنيفة ونشاطها في الغرب وآسيا، وأتذكر أنني تنبأت بمصير سيئ لشعوب إسالمية بريئة في حال 
شيوع ودعم المسلحين في سوريا والعراق ودعمهم بالمال والسالح وا�عالم، وأن هذا الدعم سيوجه 

في حقيقته لصدر كل مسلم يصبح معها مهددا في بالد هو أقلية فيها.
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يكن  لم  أنه  الشايجي  صالح  يرى  آخر  جانب  من 
العلمانية  للمشروعات  معوق  أو  فشل  هناك 
لما  فشل  بوجود  سلمنا  فلو  العربية،  والحداثية 
لعصر  رجعنا  ولو  اÑن،  عليه  مانحن  ما  إلى  وصلنا 
من  عنه  أسفر  وما  مصر  في  باشا  علي  محمد 
واالجتماعية  الثقافية  البنية  في  تحديث 
الذي  والتطور  المصرية  االقتصادية  والسياسية 
حدث في مصر حتى أصبحت بؤرة إشعاع للثقافة 
العربية وحاضنة لكل المثقفين العرب ومنارة من 
نتيجة  هذا  دورها،  ينكر  ال  ثقافية  العالم  منارات 
التحديثي  المشروع  فشل  وليس  المشروع  نجاح 

العلماني.

التعارض بين اإليمان الديني والعلمانية 
يرى فاخر السلطان أن ال تعارض بين ا�يمان الديني 
والعلمانية إال حين يتحول ا�يمان إلى مشروع دولة 
على  قادر  فا�يمان  ذلك،  غير  حياة.  أو  سلطة  أو 
التعايش مع العلمانية. نرى ذلك بوضوح مع أديان 
كالمجتمع  بالمؤمنة،  وصفها  يمكن  بمجتمعات 
أو  السياسي  الدين  أن  أرى  أخرى،  بعبارة  الهندي. 
من  العلمانية،  مع  يتعارض  الماضوي،  التشريعي 
العقل  أن  أي  الحياة.  تفاصيل  في  تدخله  ناحية 
الديني المهيمن على المجتمعات العربية يسعى 
يجب  لكن  الطبيعي.  العقل  محل  ليحل  بقوة 
والعقل  الديني  العقل  بشأن  هنا  أمر  توضيح 
الطبيعي، فغير صحيح أن نقول أن للعقل رأًيا في 
هناك  وأن  الزالزل،  في  آخر  رأًيا  للوحي  و  الزالزل، 
خطابين اثنين، بل الصحيح هو أن العقل له رأيان 
أحدهما حول الوحي واÑخر حول الطبيعة. فحينما 
فهم  على  يهيمن  أن  المؤمن  عقل  يرفض 
وجود  بعدم  نقول  أن  نستطيع  هنا  الطبيعة، 
تعارض بين ا�يمان والعلمانية، لكن حينما يجاهد 

العقل الديني أو عقل المؤمن لفهم . 



 مع مشروع الحداثة السياسية. غير أن هناك أصواتا 
الدولتين  قيادتي  داخل  قناعة  بروز  عن  تتحدث 
والبدء،  السياسية  الحداثة  ملف  بفتح  تطالب 
تتعلق  وقد  لها،  عناوين  تمثل  بأنشطة  تدريجيا، 
بتبني إصالحات سياسية متواضعة لكنها ستتدرج 

إلى أخرى تتطّلبها الحداثة االجتماعية/االقتصادية.

المشروع  أن:  النهري  شاهر  يعتقد  جانبه  من 
التحديثي في دول الخليج العربي يحدث وال يحدث، 
العلمانية بنفس صورها  بين  يزال متذبذبا  ما  وهو 
من  محرفة  أو  معدلة،  نسخ  وبين  ومواصفاتها، 
العلمانية، لذلك ال أعتقد بوجود مثل هذا المشروع، 
الذي يعتمد على هدوء ورخاء المنطقة، ولكنه قد ال 

يقف أمام أي هزة سياسية أو اقتصادية عنيفة.

التحديثي  للمشروع  رؤيته  عن  الرشيد  أنور  ويعلق 
خليجي  وزير  مع  لي  نقاش  في  قائال:  الدولتين  في 
تجري في دول  التي  الحداثية  التطورات  سابق حول 
الخليج قال: ليكن على ا�قل هناك انفتاح اجتماعي 
فليس من المعقول أال يكون هناك انفتاح اقتصادي 
المفاصل  على  الحاكمة  النخب  سيطرة  هنا  ويعني 
التجارية أما السياسي فهو أمر محرم بطبيعة الحال 
هناك  ليكن  ا�قل  وعلى  وعليه  الخليج  دول  في 
ملبسه  على  المرء  ُيالحق  ال  حيث  اجتماعي  انفتاح 
لشعوب  الدنيا  الحدود  عن  عبر  هكذا  ومأكله. 
الخليج، وعليه فالحداثة ليست أبراجا زجاجية يمكن 
الحرية  بمدى  تقاس  الحداثة  حجر،  برمية  انهيارها 
وليس  الشعوب  بها  تتمتع  التي  والديمقراطية 
بأبنية  حتى  وال  والطائرات  والسيارات  بالطرق 
كتبة  تخرج  التي   التعليمية  البرامج  ذات  الجامعات 
المفكرين، لذلك ال حداثة في دول الخليج مطلقا أن 

أردنا الحقيقة لننطلق منها Ñفاق المستقبل.

مفهوم  مع  يتعارض  ال  قد  الدين  النهاري:  ويردف 
العلمانية بشكل نظري، ولكنه عمليا يختلف، بل 
ويتعادى معها من خالل مفهوم عدة قرون، وال بد 
يطبقون  من  مع  متعاركا،  نفسه  يجد  أن 
أعتقد  لذلك  والدينية،  السياسية،  ا�يديولوجيات 
لمثل  مهيئا  يكون  ولن  ال،  ا�وسط،  الشرق  أن 
تطبيق العلمانية، قبل مرور عدة قرون أخرى، وقد 
أيدلوجيات  بعدة  متلبسة  بعدها،  العلمانية  نجد 

أخرى، تجعلها ال تمت لمفهومها الحقيقي بصلة.
المشروع التحديثي في دول الخليج العربي خاصة 
العربية  وا�مارات  السعودية  العربية  المملكة 

المتحدة
وا�مارات،  السعودية  بأن  السلطان  فاخر  يتصور 
وخارج إطار المنظومة الخليجية مجتمعة، تتبنيان 
وتقاليد  عادات  تراعي  اجتماعية/اقتصادية  حداثة 
وأعراف كل مجتمع، و المشروع التحديثي في كل 
دولة هو جزء من هذه الحداثة، لذلك تختلف بعض 
هنا  ا�شارة  يجب  لكن  التجربتين.  في  التفاصيل 
عدة،  سياسية  بعوامل  تأثرا  المشروعين  أن  إلى 
يأتي على رأسها تفاصيل التغيير السياسي الذي 
تأثرتا  فالدولتان  العربية.  الِحراكات  إليه  سعت 
بمشروع ا�خوان المسلمين الذي سعى إلى بسط 
إليها  والنفوذ  الحراكات  مجتمعات  على  هيمنته 
وجوده  ويفرض  يستثمرها  أن  محاوال 
الحداثة  برزت  لذا  عليها.  السياسي/الديني 
وا�مارات  السعودية  في  واالقتصادية  االجتماعية 
بعبارة  أو  السياسية،  الحداثة  عن  منعزلة  وهي 

أخرى، كانت الِحراكات سببا،
حتى اÑن، في رفض الدولتين �ي تغيير في أنظمة 
القرار  تنظيم  وتراتبية  آلية  في  أو  الحكم 
في  وكأنهما  الدولتين  أظهر  وهذا  السياسي. 
مواجهة ليس مع مشروع ا�خوان المسلمين وإنما 

www.Muwatin.net

ولعل ما سبق كان يفسر لماذا رفضت أنظمة عبدالناصر والسادات ومبارك إعالن نفسها كنظم علمانية 
�نها في الحقيقة كانت ترى أن العلمانية مبدأ يقابل ا�سالم وأنه ال بديل للشريعة، حتى انتشر في زمانهم 
العلمانية  (الدولة  ا�مرين  بكال  االعتراف  على  الجرأة  يملك  ال  مخادع  تعبير  وهو  الدولة“  ”مدنية  مصطلح 
ال  لكنه  الدولة  مدنية  تعبير  يستخدم  نجده  فودة  فرج  الدكتور  مناظرات  في  حتى  الدينية)،  والدولة 
يستخدم العلمانية نظرا لرفض هذا المصطلح شعبيا وفي ا�عالم ومن قبل المسؤولين، وعندما وصل 
التاريخي،  النخبوي، وسوء تطبيقه  لقبحه  الدينية)  (الدولة  التنازل عن مصطلح  إلى فكرة ضرورة  ا�خوان 
وصلوا إلى نقطة مشتركة مع أنصار مدنية الدولة بمفهوم جديد مخادع أيضا وهو ”دولة مدنية بمرجعية 

إسالمية“

ما  وأن  الدينية،  الدولة  مع  المضمون  في  يتفق  نجده  الجديد  ا�خواني  المفهوم  هذا  في  البحث  وعند 
مصنفات  في  صيغت  التي  والعقد  الحل  جماعة  هي  العلماء  أو  الحكماء  كبار  بلجنة  ا�خوان  يسميها 
الوهابيين وابن تيمية، وأن تلك الجماعة الحاكمة تملك صالحيات مطلقة في تسيير شؤون الدولة بما فيها 
إقرار مواد الحسبة وفقا للمبادئ التي أعلنها الشيخ الغزالي في كتابه ”ا�سالم والطاقات المعطلة“ أي أننا 
في الحقيقة كنا أمام أكبر عملية خداع إستراتيجي إخواني منذ نشأتهم في العشرينات، فالتنظيم منذ 
أن رأى النور وهو يطالب بالشريعة ا�سالمية المصاغة في كتب ا�قدمين ولم يجتهد في بيان ماهيتها 
الذي أحدثوه في  التنازل  العلمانية في السبعينات، وأن  النخبة  سوى بعد تعرضه لهجوم ونقد الذع من 
مشروعهم الشهير بـ“المرجعية ا�سالمية“ لم يكن سوى مجرد مناورة �مساك الحكم ثم القضاء نهائيا 

على كل مظاهر مدنية الدولة وحداثتها والعودة فورا لما آل عليه ا�فغان.

تبيان  لم يكن فقط  ركز عليه فرج فودة  ما  إن 
بـ“الحكم  يسمى  ما  زيف  أو  الجماعات  خطر 
بكشف  يهتم  كان  أيضا  ولكن  ا�سالمي“ 
السلطة في  ِقَبل  الدين من  خطورة استخدام 
الرئيس  نظام  يقصد  كان  أنه  ربما  إلى  إشارة 
يرفض  أنه  كما  العلماني  فالنظام  السادات، 
توظيفهم  يرفض  أيضا  هو  الدين  رجال  حكم 
أجزاء كبيرة  النقطة في  الحكام، وهذه  لصالح 
يعقلون؛  كانوا  لو  ا�سالميين  لصالح  منها 
وتجيد  بالسلطة  تستبد  التي  فالحكومة 
عليها  يسهل  لصالحها  الدين  رجال  توظيف 
كحكومة  نفسها  وتقديم  للجماعات  التصدي 
نفسه  عبدالناصر  الرئيس  قّدم  مثلما  مؤمنة 
في مشاريع التصدي للعري في قانون الصحافة 
التي كان  ا�زهر وغيرها من خطاباته  أو تطوير 
وأنه  ا�سالمية  للشريعة  تبجيله  فيها  يعلن 

فقط يرفض تطبيقها على يد ا�خوان.
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من  تاريخية  تفسيرات  يستحضر  التقليدي  ا�سالم 
غالبا.  للسلطة  موائم  تيار  وهو  التراثية  المدونات 
هناك عدة تيارات سنية على رأسها ا�سالم ا�شعري 
الحنبلي  وا�سالم  الشريف،  ا�زهر  إسالم  يمثل  الذي 
والحركات  الوهابية  للحركة  الشرعي  ا�ب  كان  الذي 
هناك  وبالقطع  ا�خرى،  المذاهب  بخالف  والسلفية 
ا�سالم الشيعي وعلى رأس تلك المذاهب الشيعية 
والتسنن،  التشيع  بين  وما  عشرية،  االثنا  الشيعة 
السني،  باع في عالم ا�سالم  له  الذي  التصوف،  يقف 
وأثر وتأثر أيضا في ا�سالم الشيعي وأوجد ما عرف لنا 

تراثيا بالشيعة العرفانيين. 

ما بعد اإلسالم التقليدي
للسلطة، ورغبة  تولي محمد علي  الحضارية، مع  بالصدمة  المسلمون في مصر  نابليون، شعر  مع حملة 
العلمي، وبدأت تظهر  الغربية والتطور  الحياة  أمور قادت لالطالع على  ا�داري، كلها  التحديث  الدولة في 
مفاهيم إسالمية جديدة، مع الشيخ جمال الدين ا�فغاني وا�ستاذ ا�مام محمد عبده والسيد محمد رشيد 
رضا، وقد تولد عن تلك الحركة التي أسس لها من قبل رفاعة رافع الطهطاوي وخير الدين التونسي، كل 
ما هو موجود اليوم من تيارات تدور في فلك ا�سالم والبلدان العربية ا�سالمية، من إسالم سياسي، إلى 

إسالم حداثي، إلى جانب تيارات القطيعة المعرفية. 

الجذور التراثية للتيارات ا�سالمية الحديثة ”ما بعد مرحلة النهضة“
ا«سالم السياسي: يبدأ من الدعوة والتبليغ إلى التوجيه للطريق الصحيح بالسالسل، وهدفه الوصول 
لÖسالم المثالي أيام الصحابة والرسول الكريم. تلك الحركات السياسية لم تكن جديدة وإن لم تكن أصيلة 

في التراث إال أن هناك أمثلة على جماعات إيديولوجية تسعى للحكم كالفاطميين والحشاشيين.
بشكل  العصرية  القيم  وتوظيف  العصرية  القيم  لمواءمة  الديني  الفكر  تطوير  هو  الحداثي:  ا«سالم 
ممنهج من أجل مصلحة الدين أو المجتمع، وقد تكون تلك الجماعة امتدادا بشكل ما لجماعة تراثية مثل 

المعتزلة.

Lorem ipsum

تــاريــــــخ
اإلسالم الحداثي

أحمد سعد زايد

»

»



يردده  ما  دائما  سؤال  هذا  مثل  أن  الرشيد  أنور  يرى 
التي  الديمقراطية  وغير  الُمستبدة  ا�نظمة  إعالم 
ُمهيئة  غير  المنطقة  شعوب  بأن  تقول  ما  دائما 
فسوف  االختيار  حق  أعطيتهم  وإن  للديمقراطية 
من  هم  الحقيقة  وفي  الدينية  التيارات  يختارون 
في  ينكلوا  لكي  الدينية  التيارات  تلك  يدعمون 
المجتمعات ولسان حال تلك ا�نظمة يقول هاهم من 
تتأهل  �ن  الشعوب  انتظرت  ولو  انتخبتموهم، 
مستبدة  أنظمة  ظل  في  المشروع  حقها  لتمارس 
هذه  تصل  لن  فحتما  دين  تجار  مع  متحالفين 
يمثلها،  من  بانتخاب  المشروع  لحقها  الشعوب 
مستحيل، ولكن لو أعطي المواطن الحق باختيار من 
وتشريع  انتخابي  قانون  ووفق  تدخل  دون  يمثله 
قانون يمنع الخلط ما بين الدين والسياسية �نتجت 
الرفاه  لتحقيق  تسعى  مدنية  حكومات  الشعوب 

وليس �عادتهم إلى كهوف التاريخ.

كما يرى صالح الشايجي أن المواطن الخليجي مؤهل 
فللكويت  العلمانية  من  السياسية  للجوانب  جدا 
السياسي،  التمثيل  قديمتان في  تجربتان  والبحرين 
رغم ما يواجهانه من عقبات. ويردف الشايجي: ما هي 
سوى  للديمقراطية  والمالئمة  ا�ساسية  ا�رضية 
ومثل  الثقافي  واالنفتاح  والفكري  السياسي  النضح 

تلك ا�مور موجودة لدى المواطن الخليجي. 
على  العمل  الضروري  من  أنه  السلطان  فاخر  ويرى 
تقوية الجانب الثقافي المفاهيمي من هذه العملية 
ا�صالح  على  التركيز  أي  الحداثة،  بثمار  والمتعلقة 

الثقافي في الجانب المتعلق بالحداثة،
 وال أعني من ذلك أنه يجب االنتظار إلى حين نضوج 
وعلمانيًة ومن  الخليجي سياسيا ومعرفيا  المواطن 
ثم ديمقراطيا، فال تعني كلمة النضوج هنا أي معنى، 
ظل  في  التجربة  بطن  من  يخرج  المهم  معناها  بل 
الخليجي  المواطن  يتنفس  فحينما  الحرية.  معطى 
عن  الحديث  يمكن  حينها  صورها،  بمختلف  الحرية 
واجتماعي.  وثقافي  سياسي  وتأهيل  نضج  إمكانية 

أما حينما
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    تيارات القطيعة مع التراث: تحاول تلك التيارات العلمانية أن تدير ظهرها للتراث الديني، ومحاولة توليد 
شيء جديد، بتياراتها الناعمة والخشنة. ويعد أبو العالء المعري من بدايات ممثلي تيار القطيعة في التراث 

العربي ا�سالمي.

هل يوجد إسالم واحد في التاريخ؟
ربما نعم، ولكن فقط في لحظة التأسيس، اليوم مثال التنظيمات السلفية فقط أكثر من ٨٠ حركة ما بين 
مؤيد ومعارض للنظم السياسية ومن يحمل السالح ضد ا�نظمة السياسية في البلدان العربية ا�سالمية، 
عبر  الممتدة  والتيارات  المذاهب  من  العديد  بين  إسالموات  الكريم،  الرسول  موت  بعد  ومن  دائما،  هناك 

التاريخ.

 االختالف بين اإلسالم الحداثي واإلسالم التقليدي
بال  الفقه  تراث  من  متخلصا  حرا  نشأ  ا�نسان،   يخدم  تفسير عصري  أو  دين عصري  الحداثي:  ا�سالم      
مرجعية أصيلة من متون كتب التراث وبال تواصل جماهيري. ا�سالم الحداثي ما هو إال إحدى صور تجليات 
للتيارات ا�سالمية الحديثة من بعد ا�سالم الفقهي المذاهبي التقليدي، عبرة قنطرة إسالم القرن التاسع 

عشر إسالم العقل الراغب في نهضة البلدان. 
    ا�سالم السياسي: فهم صحيح لÖسالم يخدم اÓ والقيم العليا ا�سالمية من وجهة نظر أصحابه، عبارة 

عن تشكيالت حزبية وجماعات حركية.
    ا�سالم التقليدي: يعتمد على كتب المتون وأمهات الكتب التراثية المذهبية، فا�زهر الشريف شافعي 

المذهب، أشعري العقيدة، صوفي الطرق مثال.

وحدة النشأة بين تيارات ما بعد اإلسالم التقليدي
عبده،  محمد  ا�مام  وا�ستاذ  ا�فغاني  الدين  جمال  الشيخ  مثلث  من  بدأت  التقليدي  بعد  ما  ا�سالم  بذرة 
والسيد رشيد رضا، فنجد أن الشيخ أمين الخولي أحد رواد ا�سالم الحداثي تلميذ محمد عبده، والشيخ أحمد 
أبو زيد ابن مدرسة ا�سالم الحداثي تلميذ رشيد رضا، كما إنه من تالمذة الحداثيين أحمد أمين وأحمد خلف 
أن  كما  ورضا،  وعبده  ا�فغاني  النهضة  إسالم  ثالوث  حول  الحداثي  ا�سالم  تيار  لممثلي  تمحور  هناك   ،Óا
الشيخ محمد حامد ا�ب ا�ول للتيار السلفي تلميذ السيد رشيد رضا، والشيخ حسن البنا تلميذ لرشيد رضا، 
وبالنهاية يبقى السيد رشيد، تلميذا لâستاذ ا�مام محمد عبده الذي هو نفسه تلميذا للشيخ جمال الدين 
ا�فغاني، وحتى داخل تيارات القطيعة المعرفية نجد أحمد لطفي السيد وسعد زغلول من المتأثرين جدا 

با�ستاذ ا�مام محمد عبده. 

»
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محمد عبده األب الروحي لتيار اإلسالم الحداثي
التفاسير  في  والعقل  المنطق  فرض  محاوالت  من  الكثير  عبده،  محمد  ا�مام  ا�ستاذ  تفسيرات  في  نجد 
قصصا  تكذب  فكرية  محاوالت  بعده  من  وتأتي  التيفود،  مرض  بأنها  ا�بابيل  الطير  يفسر  نجده  الدينية، 
دينية، كقصة فيل أبرهة، على نفس نمط المحاولة النقدية التي قام بها هيغل وفيورباخ في عقلنة الديانة 

المسيحية.
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المهدي  عودة  قصة  عبده  محمد  الشيخ  رفض 
الدجال  المسيخ  فتنة  إن  وقال  الدجال،  والمسيخ 
قوية جدا، وتعجب وكيف ال تؤمن به الناس، وحلل 
ا�سالم  تيارات  فشل  ابنة  بإنها  المهدي  قصة 
دولة  انهيار  بعد  التراث“  في  قديما  ”السياسي“ 
في  التخليص  حلم  خلق  مما  الراشدة  الخالفة 
قصة  على  عبده  محمد  يعترض  المستقبل. 
إنه  مع  رضا  رشيد  السيد  ومعه  المنتظر  المهدي 
كان أكثر التزاما وتسلفا، يقول لك تخيل بعد ١٤٠٠ 
 ٣٠ يناسب  هذا  سنوات   ٧ لمدة  عادل  حاكم  يأتي 
سنة ظلم وعصر كتابة أحاديث المهدي في نهاية 
وحروب  والفتوحات  الردة  كحروب  الكبرى،  الفتنة 
لكن   المسلمين،  في  جيل  أول  بين  قائمة  أهلية 
سنين   ٧ هناك  إن  تقول  جيل   ٤٠ أو   ٢٠ موت  بعد 
عدل سيعم، هذا يبدو غير منطقي تماما وفاقد 

المعنى.

أحمد أبو زيد
وهو شيخ أزهري وصاحب كتاب الهداية والعرفان 
في تفسير القرآن بالقرآن، وقد تم خلع الرجل من 
كان  الذي  كتابه،  وحرق  وتكفيره  ا�زهرية  مناصبه 
منه  يوجد  ال  واحد  مجلد  في  تفسير  عن   عبارة 
اقتباسات  هنا  المعروف  كل  حتى،  واحدة  نسخة 
تفسيرا  القرآن  فيه  ويفسر  اÑخرين،  كتب  داخل 
التيار  عقليا بما فيها المعجزات، والحقيقة أن كل 
يرفضون  توجهاته  بكل  الحداثي-  ا�سالمي  -أي 
العالج بالقرآن واللبس والمس والطب النبوي، بما 
السيد رشيد  و  ا�مام محمد عبده  ا�ستاذ  فيهم 
شعبذة  بإنها  ا�شياء  تلك  يصفون  وكانوا  رضا، 
أيامنا  في  المعروف  اللفظ  يكون  قد  وجدل، 
شعوذة. وقد سار الشيخ  أبو زيد على الخط نفسه 
عامة، ولكنه صاحب إضافات وقد رفض المعجزات، 
رفض قصة عصا موسى، ونجد لهذا امتدادا عند 
محمد أحمد خلف، وهناك آراء ترفض عذاب أصحاب 
مبدأ  عدالة  عدم  أساس  على  لوط،  وقوم  الفيل 

عقاب قوم كامل بسبب خمسة أفراد، 

إذا كان  وا�طفال،  النساء  لوط فما ذنب  أو في قصة 
كلها  القرية  كانت  وإذا   ، ”اللواط“  يمارسون  الرجال 
مثليين كيف استمر بقاؤها!،  وقصة فرعون أيضا كان 
الشعب  أي  القوم  كل  على  العنف  من  الكثير  فيها 
المصري، بسبب فرد واحد أيضا وهو فرعون، يتعرض 
موت  مثل  ربانية  غضب  �عمال  العاديون  المصريون 
الضفادع  وانتشار  والحيوانات  ا�طفال  من  ا�بكار 

والقمل ونهر كامل من الدماء.
المعجزات،  تأويل  مدرسة  رائد  يعد  زيد  أبو  فالشيخ   
يثرب،  في  ا�قصى  المسجد  أن  تأويل  صاحب  وهو 
وفسر ا�سراء بمعنى الهرب ليال للمسجد البعيد في 
رسالة  أن  ورأى  اليمين،  يثرب، وقد رفض مسألة ملك 
ا�سالم تحرير العبيد من ا�ساس، وفسر كلمة الفرج 
بثغرات النفس وأن إخفاء الذنوب واجب على المسلم، 
إال أنه مسموح بإظهار العيوب بين البيت والخدم أي 
ملك اليمين. ورفض أيضا مسألة تعدد الزوجات وكان 
ضد الجلد والرجم، واقترح تقديم نصيحة بدل العقاب 
والعاهرين  للعاهرات  الجلد  يكون  أن  على  البدني، 
المعتاد  للسارق  اليد  وقطع  بالمعصية،  للمجاهرة 
الذي أخذها حرفة، تطور ذلك وقيل بعده عقاب قطع 
اليد أي بمنع اليد عن السرقة، وكان من آرائه أن الطالق 
االختالف يكون عن  قانونيا وعند  ورقيا  أن يكون  البد 

طريق القاضي.

تطور تيار اإلسالم الحداثي وأبرز عيوبه
مفكرون  الفكرية  الساحة  على  ظهر  ذلك  بعد  من 
الصغائر،  من  الُقبلة  اعتبر  الذي  البنا  جمال  أمثال 
أيضا،  السرقة  حد  رفض  وقد  بحديث،  رأيه  ودعم 
وأيضا هناك نصر حامد أبو زيد القائل بتاريخية النص، 
بن  قصي  كان  مثال  السرقة  حد  طبق  من  أول  وأن 
كالب، وأن تلك ا�شياء كانت سمات عصر ال تمثل روح 
ا�سالم كدين، بل عادات تمت ممارستها في التاريخ. 
ينادي  وكان  الردة  حد  فكر  عموما  التيار  رفض  وقد 
بليبرالية ا�سالم، ولكن عدم وجود مرجعية فكرية 
وال تنظيمات حركية وحزبية، جعل انتشار تلك ا�فكار 
تنشر  والمذاهب،  فا�فكار  العوام؛  بين  جدا  صعبا 

بالسلطة العسكرية أو السياسية واالقتصادية.
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والديني  والسياسي  الفكري  المجال  استمر 
واالجتماعي، منذ عصر النهضة العربية ا�ولى (بين 
العشرين)،  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  أواخر 
الغربية  الحداثة  مع  بالتعاطي  االني،  حاضرنا  إلى 
والعلمية  واالقتصادية  السياسية  ومنتجاتها 
ومتباينة، وكان  والفكرية، بطرق مختلفة ومتفاوتة 
به  قامت  مما  الخوف  هو  التذبذب،  هذا  مرجعية 
يزال  ال  ضخمة  تاريخية  تجاوزات  من  الغربية  الحداثة 
أو  نقاشها  على  قادر  غير  المسلم  العربي  العقل 

االنتهاء منها أو إحداث القطيعة المناسبة معها، 

وخصوصا فيما يتعلق بالتاريخ ا�سالمي ومصطلحاته وقيمه ورموزه، كما فعل عصر التنوير ا�وروبي مع 
وإنسانيات  نقدية  وعلوم  علمي  إبداع  من  تبعها  وما  الصناعية  النهضة  دشن  الذي  المسيحي،  التاريخ 
أن  بعد  المعاصر،  الحديث  بشكلها  الغربية  الدول  وقوام  هيكل  شكلت  ديمقراطية  وسياسات  أخالقية 

انتهى من تهذيب المسيحية ونقدها وتفكيكها ثم وضعها في شكل وعالقة مجتمعية خاصة.

ولعل ما يتبادر إلى الذهن العربي، حين يتم استجالب مفاهيم الحداثة وتداعياتها الفكرية والعقلية، هو 
االقتصادي، وهامش ضخم  والرفاه  الدول،  االقتصاد، ودمقرطة  ومتانة  ا�دارة،  إليها من حسن  ينسب  ما 
وكبير من التعاطي ا�يجابي الحقوقي المتعلق بالحريات واالستقاللية والمرأة والتعليم والقوة العسكرية. 
فكيف تقدمت مثل هذه الدول الغربية، التي ال تزال في المخيال العربي ا�سالمي -جله وسواده ا�عظم– 
وعميق  جوهري  سؤال  أنه  شك  ال  محمد؟  النبي  وشريعة  وا�سالم   Óا عن  وبعيدة  وكافرة  منحلة  دوال 
العصور  الغربية عندما كانت تعيش في  الذهنية  أستثني مقاربة  وال  العربية،  فالذهنية  وتاريخي حتى. 
الوسطى البدائية، ال تزال تعتقد وتؤمن بأن التقدم والتطور هو نتاج ا�يمان والتقرب إلى اÓ، وتطبيق 
وانحالالت  جمة  وتراجعات  شتى  انهيارات  والدول  الشعوب  تواجه  فسوف  وإال  بحذافيرها،  ا�ديان  تعاليم 

فاسقة إذا ما رفضت تطبيق الدين وتفويض السلطة الكهنوتية بكل ماله عالقة وشأن بالحياة.

Lorem ipsum

 التنـــوير 
في فهم أدوات العلمانية

عبد العزيز القناعي
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أن يكون عقليا في رؤية النتائج بدون البحث ومواجهة ا�سباب. هنا أيضا، لم يتخلص التاريخ ا�سالمي 
من الهيمنة الالهوتية، كما تخلص التاريخ الغربي من الهيمنة الالهوتية، بعد أن أسس ا�يطالي جون 

باتيستا، أول كتابة للتاريخ بشكل علمي، بعيدا عن السيطرة الالهوتية على مناهج التاريخ.
بينما، وعلى الضفة ا�خرى، في عالم الغرب بمعظمه، وفي الشرق ا�دنى أيضا ببعض دوله ومجتمعاته، 
كاليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، نرى تلك الدول بأديانها المختلفة وعرقياتها المتعددة وهوياتها 
الرفاه  وتحقيق  المجتمعي،  وا�مان  السلم  وتحقيق  ا�مة،  توحيد  استطاعت  قد  والمتناثرة،  المتنافرة 
الفقر  نسب  وتخفيض  والمساواة  والعدالة  االجتماعي  والضمان  الليبرالية  والديمقراطية  االقتصادي 

والبطالة.

ال شك بأنها إشكالية ومعضلة، تعيش وتنمو 
فيما  ا�سالمية  وحتى  العربية  الذهنية  داخل 
قلناه، حول كيفة تقدم مثل هذه المجتمعات 
الغربية، وكيف استطاعت الهيمنة على العالم 
الدين  هل  وقوتها،  وفنونها  بصناعاتها 
بيسوع  تمسكهم  أم  الحل؟  هو  المسيحي 
باتباع  أم  نقصان؟  دون  حرفيا  تعاليمه  واتباع 
العشر  الوصايا  ونشر  وحفظ  اليهودية  الديانة 
يمكن  كيف  ولكن  وسلمان؟  داود  وتعاليم 
لهم التفوق، والحديث للذهنية العربية، كيف 
دين،  أفضل  نملك  ونحن  ببراعة  يتقدمون 
والمرسلين،  ا�نبياء  خاتم  محمد  ونبينا 
وشريعتنا ا�سالمية كاملة بال نقصان، وصالحة 
الدين  رجال  لنا  قال  كما  ومكان،  زمان  لكل 
ا�عالم  في  علينا  رددوا  وكما  والفقهاء، 
التعليمية؟  والمناهج  والحسينيات  والمساجد 
الولوج  المسلم،  العربي  العقل  هنا، لم يحاول 
جهال  عكسها  ما  بقدر  ا�شكالية  عمق  إلى 
وتغييبا، بزيادة الجرعات الدينية وببناء الكثير 
أكثر  ا�سالم  تعاليم  وبنشر  العبادة  دور  من 
تزايد  من  رحبت  بما  ا�رض  ضاقت  حتى  وأكثر 
وكليات  والمساجد  والفقهاء  الدعاة  أعداد 
المدارس  عدد  ونقصان  والفقه،  الشريعة 
والجامعات والمكتبات ومراكز العلم والفلسفة 
والفنون، في مفارقة ساخرة وعماء نفسي قبل 
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فمن أين جاء كل هذا؟ ومتى تحقق؟ وما العمليات والخطوات وا�جراءات واالليات السياسية واالجتماعية 
التي أدت إلى الوصول لمثل هذه النتائج المبهرة؟ بالتأكيد، وال يخفى على كل مطلع وقارئ وباحث، أن 
النقطة الفاصلة، والحدث الجلل، والعبور من نفق الظالم والعبودية وسلطان الكهنوت، كانت وبدأت، 
أمام  وصمود  ومواجهة  قوة  بكل  وقف  حين  وحريته.  وإرادته،  وعقله،  لذاته،  ا�نسان  انتصر  حينما 
االستبداد السياسي والوصاية والهيمنة واالقطاعية والعبودية. حين رفض بشكل قاطع انتظار الجنة 
الموعودة، وبدأ في خلق وصناعة جنة ا�نسان على االرض. حين بدأ يفكر، وينتقد، ويشك، ويتساءل، 
ويحلم، ويكتب، ويقرأ، ويغني، ويرقص، ويخرج من قصوره المعرفي. حين صرخ ورمى أول حجر في المياه 

الراكدة. وحين طالب بشنق اخر ملك بأمعاء اخر رجل دين.

لم يكن التحول من الجهل واالستبداد، إلى التقدم واالخالق. من البدائية الفكرية، إلى العقل النقدي، 
عمال سحريا وال بفعل عصا موسى. بل هو تحول بدأ مع تفكير ا�نسان حوله، مع مشاهدته ومعاصرته 
لكل التحوالت والتراكمات البشرية في مسار القمع والوصاية وتهديد ا�نسان، مع مواجهته للطبيعة 
ومحاولة  ونقدها  ا�ديان  عن  القداسة  فكرة  إسقاط  مع  معها،  التكيف  أو  هزيمتها  ومحاولة  وفهمها 
مواءمتها مع الواقع. بدأ حين توصل فالسفة ا�نوار، روسو وهوبز وجون لوك، إلى فكرة ومفهوم التعاقد 
إلى فعل  والسلطة،  المجتمع  الدينية حول  النظرة  التحول من  دورا حاسما في  لعب  الذي  االجتماعي، 
هي  المجتمع  في  ا�فراد  إرادة  باعتبار  واالختالف،  والديمقراطية  العقل  على  يقوم  الناس،  بين  تعاقد 
أساس وأصل ا�رادة الجماعية نفسها. بدأ مع الفكر الحداثي الذي أعاد ترتيب الواقع الوجودي في الحياة، 
باعتبار ا�نسان، كائنا مركزيا وفاعال أساسيا في التاريخ والمعرفة وا�بداع. بدأ مع عمليات التنوير وفصل 
النصوص  في  للحفر  االركيولوجي  المنهج  أسس  وضع  حين  فوكو  ميشيل  مع  بدأ  الدولة.  عن  الدين 
قديم  هو  ما  كل  مع  والتاريخي  والعلمي  الفكري  والقطع  والتنوير،  والفصل،  الحدث،  ذلك  القديمة. 
ووصائي ومقدس، خلق العلمانية التي استطاعت، وفق أدواتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية، أن 
مجرد  المعتقدات  كل  ومن  ا�ديان  من  تجعل  أن  متعايشة.  وشعوبا  مدنية  مجتمعات  الدول،  تجعل 
عن  يقول  التي  العلمانية  وقوانينها وسياساتها.  بالدولة  لها  ال شأن  خاصة  وعالقات  خيارات شخصية 
نشأتها وأصولها السيد ممدوح الشيخ في ملف الالئكية وا�سالم، ”تعود الجذور التاريخية للكلمة إلى 
الفلسفة اليونانية القديمة، لفالسفة يونانيين، أمثال أبيقور. غير أنها خرجت بمفهومها الحديث خالل 
عصر التنوير على يد عدد من المفكرين أمثال فولتير، هوبز، لوك، سبينوزا الخ. وال تعتبر الالئكية شيئا 
جامدا، بل هي قابلة للتكييف حسب ظروف الدول التي تتبناها. كما ال تعتبر العلمانية ذاتها ضد الدين، 

بل تقف على الحياد منه“.

وللشعوب  المتقدمة  للدول  سمح  الذي  واالجتماعي  والسياسي  الفكري  المجال  هي  العلمانية،  كانت 
نفسها، أن تفهم الحياة، وأن يفهم كل فرد دوره وحدوده وإمكانياته. لكن وبنفس الوقت نقول، بأن 
العلمانية ليست الحل السحري وال النهاية التاريخية المحتمة، كما قال فوكوياما في كتابه ”نهاية التاريخ 
وا�نسان ا�خير“، حيث أشار بأن التاريخ ليس فترات وأزمنة ومراحل، بقدر ما هو وصول للنموذج ا�مثل 

والقائد، والذي باعتقاده قد اكتمل تاريخيا مع الديمقراطية الليبرالية. 
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بل العلمانية، حين تستوطن مجتمعا ما، وحين تطالب بها شعوب ما، تحتاج إلى وعي بها، وممارسة 
معها، واندماج فكري ومؤسسي وتعليمي وحتى مستقبلي. فالعلمانية ديمقراطية وحريات وحقوق 
إنسان ومساواة ومواطنة وقبول لالخر المختلف، وكلها أدوات قانونية دستورية يجب أن تكون موجودة 
في قوانين ودستور الدولة. يجب أن تكون ثقافة وسلوكا وذهنية جمعية، يجب أن تكون وتصبح، مناهج 

تعليم وإعالم دولة وعمقا فكريا وفلسفيا لدى ا�جيال.

إن تراجع وتخلف مجتمعاتنا العربية، ال عالقة له اليوم بالديمقراطية أو الليبرالية أو العلمانية. ال عالقة له 
مجتمعاتنا  بينما  وعقالنية.  وثورة  وتغيير  وعي  نتائج  فهذه  والحريات،  والمواطنة  والمساواة  بالحداثة 
ال  وتخلف مجتمعاتنا،  تراجع  والظلم.  والقمع  والتقاليد  الوصاية  نير  تحت  ترزح  تزال  ال  وغالبية شعوبنا، 
يحتاج إلى العلمانية أوال، بل يحتاج إلى التنوير كخطوة أساسية وفكرية وحتى دينية في التخلص من 
ولم  بسهولة،  تستوطن  لم  الغربية  المجتمعات  في  فالعلمانية  وا�بوية.  والوصاية  القداسة  قيود 
تستوعبها الشعوب الغربية بقبول وانسجام، بل جاءت بعد محاوالت كر وفر ورفض ونقد. بينما العقل 
أراد التقدم والنهوض، عليه أن يثور أوال، كما ثارت العقول من قبله، أن يرفض  العربي المسلم، إذا ما 
ويحتج ويطالب ويفكر. بعدها، وحينها، ومع الوعي التاريخي المناسب، ستكون العلمانية في الدساتير 
ما  كل  هزمت  واعية  لشعوب  حاصل  تحصيل  مجرد  ستكون  بل  ضعيفا،  أمال  وال  حلما  ليس  العربية، 

يعوقها وانتصرت لنفسها.
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الشارحة  المؤلفات  آالف  في  العلمانية  قدمت 
ثقافية  وِوجهٌة  فكريا  تيارا  بوصفها  والمنتظرة 
تقدمية، وكإيديولوجيا قد تقولبت داخل أنساٍق ِعدة، 
وقد تمحورت أفكارها وتنظيرات أعالمها في العديد 
اليونانية  الفسلفة  في  تجذرت  أن  منذ  المناهج  من 
ا�وج  بطور  ومرورها  أبيقور  لدى  خاصة  القديمة 
واالزدهار على أيدي مفكري عصر التنوير كجون لوك 
وديدرو وسبينوزا وفولتير، في حين أن محتوى تلك 
جموده،  عن  تخلى  قد  السرديات  وهذي  المؤلفات 
خاصًة في القرنين الماضيين، ليتمظهر بشكٍل أكبر 

داخل المؤلفات ا�دبية والفكرية والفلسفية كأحد 

وقد أدت هذه المزية -أي تخلص العلمانية من ثوبها النظري المجرد- إلى انتقالها على لسان الساسة 
وأفواه المفكرين وجريانها بخطابات المفوضين بنهضة أممهم خاصة في المجتمعات الشرقية والعربية 
بالتجارب  محملين  عادوا  قد  ممن  العميق،  سباتها  من  وإيقاظها  أممهم  لنهضة  روشتة  عن  الباحثين 
ا�وروبية المودرنزية (الحديثة) التي تتحدث عن العالم وا�نسان وإعادة فهم ا�ديان وأهمية التسامح مع 
كافة الطروحات المنبثقة خارج حدود الدوجما/المعتقد، ومن هنا لم تصبح العلمانية فلسفة معقدة، أو 
القانون  أنها  على  الجميع  من  استقبالها  تم  وإنما  عميق،  تفسير  أو  شروحات  إلى  تحتاج  صعبة  نظرية 

الطبيعي للحياة، وا�ساس والركيزة التي يجب أن يستند إليها الدستور والقوانين العامة لâمم.

إلى أن انقلب الوضع برمته منذ نصف قرن ويزيد في مجتمعات الشرق ا�وسط، فالحت الحاجة إلى ضرورة 
إليه عندما  االستناد  العلمانية كحتمية وضرورة ونسق يجب  إليها  التي تستند  وا�نساق  المفهوم  إبراز 
يتطرق ا�مر إلى قضايا الُحكم ومرجعيات القانون والمساحة التي يحتلها ثالوث العلم/الفن/ا�بداع  في 
الوعي  شوكتها  ويحمي  السلطة  تفرضها  التي  المحظورة  المناطق  من  اقترابهم  حين  العامة  الحياة 

الجمعّي العام. 

Lorem ipsum

العلمــــانية
وكورونا واختبار األديان
محمد هشام
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نٌص علمانّي  الرمزّي:  الرياذّي  بريقها  المعادلة تستعيد 
فأصبحت  (الكنيسة).  السياسي  ا�سالم  نص  يقابله 
قضية إعادة الشروحات جد منطقية حينما تورط العلم 
مع الدين وحيثما يعلو صوت شبهات ا�صولية الدينية 
وا�يديولوجيات المتطرفة بدعوى مجابهة تيارات الفكر 
والمجتمع،  الناس  عليه  ُجِبل  ولما  لâعراف  المناقضة 
أمام  المجموع  وثقافة  والتراث  الدين  باسم  وذلك 

الحقيقة والعلم. 
وقد تغيرت بوصلة العالم اÑن، وأصبح النقاش والجدال 
ليفرض  وا�قليمية،  القارية  حدوده  عن   õمتخلي  õكوكبي
ويضبط سلوك  واالستبدادية،  الشمولية  نزعته  كورونا 
ُيعد  التي  وخطته  منهجه  وفق  العالم  في  الناس 
وتعرية  الجميع،  أمام  المستور  كشف  أساسها 
الحكومات وا�ديان والساسة وصناع القرار وأهل الحكمة 
المجتمعات؛  الناعمة في  والقوى  واالنتلجنتسيا  والفكر 
والطاعة،  الوالء  فروض   õمقدم مذعنõ؛  الجميع  وقف  إذ 
والدينية  االجتماعية  النشاطات خاصة  وانكشفت كافة 
وإن  اÑن.  العالم  في  الوحيد  القوة/الشر  مصدر  أمام 
الجميع عن تشائمهم ولو  الناس وتخلى  تغيرت نظرة 
للحظات، وإن عادت بوارق النبثاق ا�مل فحينها دون أن 
تقرأ أو تعرف أو تتابع، فبطل القصة التي تصدر ا�مل و 
تعيد إحياء النفوس التي فقدت الثقة والحلم والطموح، 
هي منظمة الصحة العالمية ..  معامل السويد .. أطباء 
 .. ا�لمانية  البحث  مراكز   .. انجلترا  جامعات   .. فرنسا 
واقتصاديات  البحث  مراكز   .. ا�مريكية  الدواء  شركات 

الصحة الصينية واليابانية والماليزية. 

في حين قبل عدة شهور وربما أيام، كانت بوارق ا�مل 
وتبركات  الكنيسة  وأجراس  المآذن  دعوات  من  تأتي 
الحاخامات ووصايا المعتزلين والُنساك. وقد كان كورونا 
 õفي دعوته الكوكبية دون تحيٍز أو تصنيف معلن õواضح
والمذهبية  العقائدية  الصراعات  من  ا�رض  استراحة 
والعنصرية، ومحاولة كل معتقد إثبات أهليته وكفائته 
على بقية ا�ديان، فقد أغلقت دور العبادة جميعها دون 
والمسلمين  واليهود  المسيحيين  بين  تفريق 
بين  فاصًال   öحد يدع  ولم  ..إلخ،  والبهائيين  والبوذيين 
المعتدل  أو  والشيعّي،  السنّي  بين  والنحل،  الملل 
تحت  الجميع  ووضع  والُمجدد.  ا�صولّي  وال  والمتطرف 
وأجهزة  وا�مصال  والعقاقير  وا�طباء  العلم  رحمة 

التنفس وغرف العناية المركزة. 
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أما اÑن ومع تفشي كورونا، فعاد الجدل بين الدين 
بين   .. المقدس  والجهل  العلم  بين   .. والعلم 
البحث  وبين  والتمتمات  والتبركات  الخزعبالت 
إحدى  تأتي  وهنا  واالكتشاف.  واالستقراء  العلمّي 
نوادر التاريخ التي تتكرر بالكاد حينما توضع ا�ديان 
أمام اختبارات بهذه القوة في معركة ال تستطيع 
قوة ا�رهاب العينّي والفكرّي وال معارك الدماء وال 
أن  والمتألهين  اÑلهة  أنصاف  القادة  كرامات 
�ن  القدرة  تمتلك  ال  أنها  وا�نكى  تحسمها، 
-أي  أمامها  تقف  أن  تستطيعه  ما  فقط  ترجئها، 
تلك المعركة- مكتوفة ا�يدي في خٍط واصطفاف 
واحد مع الجميع. وال صوت يعلو فوق العلم ومراكز 

الطب وإشارات العلماء والباحثين. 

في  كورونا  يتفشى  وتوحشه،  انتشاره  أوج  في 
أخرى  بدول  الفتك  من  ويقترب  وإيران  تركيا 
تحكمها  وأمم  بالٌد   .. ومصر  كالسعودية 
حكوماتهم  تعامل  تتميز  إسالمية.  إيديولوجيات 
في  يرغبون  الجائحة.  مجابهة  في  بالتناقض 
وبمزايا  الروحية  بالجوانب  المواطنين  اصطبار 
أن  حين  في  والتبتالت  الصلوات  وبقدرة  االبتالء 

تصرفاتهم هي محض برجماتية، فا�زهرّي وذو 
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في  والمتزنقدون  أوروبا  مارقو  يفعله  ما  إال  يفعلون  ال  الحرمين  وإمام  العظمى   Óا وآية  الدينّي  المقام 
مشارق ومغارب الشرق اÑسيوّي الملحد، ينعزلون في منازلهم مثلهم  يطبقون إجراءات العزل الصحّي 
المفروض نفسها.. ال يختلطون وذويهم .. يتتبعون أنباء العقاقير وا�مصال .. ينتظرون إشارة المواجهة 

من مراكز الطب والمعامل الفرنسية وا�لمانية .. يطمعون في فيض رحمة شركات الدواء ا�مريكية. 

أعداء من  تعاون  أحدهم عن  المقدس مع تفشي كورونا، ليكشف  الجهل  ومع ذلك تتفشى تصريحات 
أنهم  إلينا  ليخيل  كورونا،  هزيمة  على  القادر  الوحيد  هو  الدعاء  بأن  صرح  وآخر  بالده،  ضد  والجن  ا�نس 
يحاربون نوعõ آخر من الفيروس، وسواد العالم يجابه كوفيد-١٩ وعدوهم هم هو الكوفيديا ا�لهية التي 
هذه  لدى  المعارضين  من  وكثير  الشباب  لدى  خاصة  الجدل  إثارة  إلى  أدى  الذي  االبتالء  صور  إحدى  تعد 
المساجد  من  المستمدة  الحماية  وصكوك  وا�ضرحة  والمقامات  ا�ولياء  كرامات  ملوا  الذين  السلطات 
فأغلقت  المزعومة؛  الحماية  محال  إغالق  من  الُبد  وكان  ا�مور  تصعبت  حين  إلى  والمعابد.  والكنائس 
المساجد والمراقد الدينية وتجمعات الكنائس، ولم يتصور كثير من هؤالء أن ا�مر يمكن أن يطول أكبر 

وجهات تجمع المسلمين على وجه ا�رض ”الحرمين“.
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فقد كانت هذه ا�ماكن هي التي تعطي الحماية الروحية والجسدية لمريديها ضد ا�مراض والعدوى 
واالبتالءات الصحية إلى أنها أصبحت أكثر ا�ماكن عرضة لتفشي المرض داخلها وهو الذي تسبب في 
ردة فكرية وأزمة شديدة لدى كثير من المعتنقين حتى ولو لم يمتلكوا شجاعة البوح بهذا الشعور 
بالتناقض وعدم الجدوى، وإغالق هذه الوجهات أتى هذه المرة برعاية المستمدين لمبررات وجودهم 

لسياسّي والثقافّي  منها وهو الذي لم يحدث من قبل.

يتحمل  ال  ذاته عن حقيقة  إعماء  الراغب في  إال  يراه  ال  الصورة بشكٍل منطقّي  تتضح  بدأت  ومن هنا 
قبولها، في أن الدين والعلم مجاالت مختلفة، ال يمكن أن يتورط أحدهما مع اÑخر، وال يمكن أن يتعايش 
على  الحفاظ  وأن  العامة.  والقضايا  المجتمع  شؤون  وتصريف  تقرير  حين  واحدة  مسافة  على  كالهما 
والتمتمات  بالتبركات  وليس  والعالجات  وللعقاقير  وللعلم  لâطباء  رهن  والجسد  العامة  الصحة 
والصلوات. والتهذيب الروحّي شأن يخص الفرد وليس مظهًرا من مظاهر حياة المجتمع الذي ال يجب 
أن تتورط فيه الدولة وال أن تفرضه وال حتى تقوم بتنظيمه �ن هناك قوانين عليا يجب أن يتم االحتكام 
واالقتصاد  الطب  وحقائق  العلم  لثقافة  واالحتكام  والرأي  واالعتقاد  التفكير  حريات  وهي  إليها 
محاوالت  أية  ووأد  التنوير  دعوة  هي  ا�نسانية  الوحيدة  والدعوة  وا�نثربولوجي،  والسوسيولوجيا 
لتثبيت المطلق في النسبي وهي الجذور ا�ساسية �فكار واتجاهات العلمانية. فألغى فيروس كورونا 
مظاهر التدين الجماعي الزائف لتصبح الخبرة الدينية محض تجربة، والنشاطات االجتماعية والدينية قد 

بدت هشاشتها أمام العدوى.

طرح  تم  والطب،  العلم  بأسباب  ا�خذ  من  ديني  رمز  من  دعوة  كل  ومع   .. للعبادة  دار  أي  إغالق  ومع 
.. والمطلق والنسبي. ومع إغالق  .. والدين والسياسة  السؤال بقوة عن العالقة بين الدين والسلطة 
المساجد والكنائس والمعابد تغلق صفحات من التاريخ سطرت قروًنا من صراعات العلم والدين الذي 
ا�طباء  إلى  وا�ولى  الُعليا  تؤول كلمتها  التي  ا�كبر من معركة كورونا  والخاسر  ا�ول  الراسب  أصبح 
وأصبحت  وظيفته  خسر  قد  منهم   öكثير أن  يبدو  الذي  الدين  رجال  وليس  والباحثين  والعلماء 
عماماتهم وتفسيراتهم ومؤلفاتهم المقدسة نوًعا من الكيتش (حلم الخالص) الزائف، وقناًعا يمكن 
أن يجر التخلف والتردي وراءه وربما الموت أيًضا. وقد ضعفت الثقة بين الناس والشباب وبين أدعياء 

الحقيقة المقدسة وأصحاب الحول السحرية المتقنعة وراء ا�ساطير والغيبيات والترهات. 
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الباحثين  لسان  على  العلمانية  تعريف  جرى 
والمفكرين بأنها الفصل بين الدين والدولة، أو فصل 
المؤسسة  عن  (الكنيسة)  الدينية  المؤسسة 
عبدالوهاب  الدكتور  وجدنا  ثم  (الدولة)،  السياسية 
بما  العلمانية  لمصطلح  تعريفه  في  يفرق  المسيري 
الدين  تعني فصل  والتي  الجزئية“  ”العلمانية  أسماه 
عن الدولة، و“العلمانية الشاملة“ والتي تعني (فصل 
في  الحياة  عن  والدينية  وا�خالقية  ا�نسانية  القيم 
عن  القداسة  تنزع  بحيث  والخاص)،  العام  جانبيها 
العالم ويتحول إلى مادة استعمالية يمكن توظيفها 
لصالح ا�قوى. بل إنه قد أشار في كتابه إلى (إشكالية 

تعريف العلمانية) وإخفاق علماء االجتماع  شرقا وغربا في وضع تعريف محدد لها، مع وجود فصل حتمي 
نسبيا للدين والكهنوت عن الدولة في كل المجتمعات الموغلة في البساطة والبدائية.

السلطة الدينية وحتمية الفصل
ففي العصور الوسطى المسيحية، وظهور نظام اقتصادي اجتماعي جديد (النظام ا�قطاعي)، وانقسام 
المجتمع ا�وربي إلى ثالث طبقات: طبقة رجال دين، وطبقة مالك ا�راضي، وأخيرا طبقة الفالحين والعمال، 
ثم لجوء ا�قطاعيين إلى تكوين طبقة الفرسان لحماية مصالحهم وجلب الضرائب، ما لبثت الكنيسة أن 
انضمت إلى قائمة الفساد وقويت شوكتها، وأخذ ميزان القوى يتأرجح بين سلطة البابا وسلطة ا�مبراطور، 
بأنه يستمد السلطة من  البابا وا�مبراطور، وادعى كل فريق منهما لصاحبه  المؤيدون لكل من  وظهر 
الرب، وتمادت سلطة الكنيسة وشملت سطوتها الشأن العام، وحتى الخاص بالتفتيش في نيات الناس 
والكفر  بالهرطقة  تعاليمها  يخالف  من  اتهام  ثم  الكنيسة،  به  تقول  ما  مع  عقائدهم  مطابقة  ومدى 
الغفران،  البابا علنا من خالل رفض بيع صكوك  بانتقاد  إلى أن قام مارتن لوثر  بالحرق حيا.  والحكم عليه 
فقدمته الكنيسة للمحاكمة، حتى كان التنادي بفصل الدين والكنيسة عن إدارة الدولة، واندلعت الثورة 
الفرنسية ما بين عامي (١٧٨٩ – ١٧٩٩) وسقوط سجن الباستيل ومحاكمة الملك لويس السادس عشر ثم 
إعدامه، مما ساعد على نمو الليبرالية والقضاء على سيطرة الكنيسة على الدولة، حتى رفع الثوار شعار 

”اشنقوا اخر ملك بأمعاء آخر رجل دين“. 

 تساؤالت بين 
الدين والعلمانية
بكر الرازي
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هل هناك أنواع للعلمانية؟
أنها ليست طريقة واحدة، وأن ثمة فرقا بين علمانية متطرفة ضد  العلمانية -خطأ-  هناك من فهم 
الدين، وأخرى محايدة ال تعادي الدين، مما أدى إلى نفور جموع أتباع الديانات منها، وكسبت نفورا ورفضا 
هذا  من  التخلص  إلى  العلمانيين  من  كثير  بسببها  فاضطر  طويلة،  تاريخية  فترة  خالل  شديدين 
الحمولة  إلى تبني مصطلحات جديدة كالعقالنية والتنوير ونحو ذلك، تخلصا من  المصطلح، والدعوة 
السيئة للعلمانية، بينما دعا آخرون منهم إلى تقديم العلمانية في صياغات هادئة ال تعادي الدين وال 
ترفضه، وإنما تحفظ حقوق متبعيه وتحميهم من تطرف مخالفيهم، حتى ادعى بعض أن مشكلتهم 
مع العلمانية المتطرفة، ال العلمانية المحايدة. إال أننا بنظرة متأنية نجد أن ا�شكال في تطبيق العلمانية 

ال في (أنواعها)، وذلك على عدة مستويات:

ا�ول: تطبيق ينتهك أساس الحريات والحقوق، فال يكون للدين فيها أي حرية، وال يبقى للمؤمنين فيها 
مجال �قامة شعائر دينهم، بل قد يتعرضون لالضطهاد بسبب معتقدهم.

 الثاني: وهو أقل تطرفا من ا�ول، إذ يسمح بحرية العقيدة دون حضور مظاهر التدين في الشأن العام، 
وإصدار تشريعات تمنع تلك المظاهر الدالة على الدين، مثل إظهار الحجاب.

الثالث: التسامح مع أصحاب الديانات والسماح بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحضورها في 
الشأن العام، فتصبح العلمانية على حياد مع ا�ديان مع فصل للدين عن الدولة.

هل العلمانية هي -فقط- المتطرفة؟

مختلفة  فرقا  نجدهم  ثم  بالتطرف ضدهم،  لغيرهم  المتدينين  اتهام  ونرى  نسمع  أننا  العجيب  ومن 
بجعله  المجتمع  آخرون حتى كفروا  وبالغ  بالكفر،  رمى بعضهم بعضا  الدين، حتى  تتناحر حول فهم 
مجتمعا جاهليا، وعند الحديث عن العلمانية كان لرجال الدين دور كبير في ترهيب العامة منها، وأنها 

نوع من الكفر، أو اعتبار العلمانية نموذجا مستوردا �شكالية مستوردة، وبما أن العلمانية تعني «
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فصل الكنيسة عن الدولة»؛ فال حاجة لنا إذا للعلمانية، �ن ا�سالم ال كنيسة فيه لنفصلها عن الدولة. كما 
اتهامهم  وتم  بل  الشرق»،  «نصارى  طريق  عن  استيراده  تم  النموذج  هذا  أن  العامة  وأوهموا  توهموا 
بالعمالة الحضارية للغرب ومعاداة ا�سالم. وقال أحدهم: «ليس غريبا أن يكون أول من دعا إلى العلمانية 
بشعارها الصريح أو تحت أسماء أخرى كالقومية والوطنية هم نصارى الشرق، فإن الحياة المطمئنة التي 
كفلها لهم المجتمع ا�سالمي – بل المحاباة الزائدة في الكثير من ا�حيان – لم تكن لتطفئ نار الحقد 
لشفاء  ا�كبر  العائق  هي  ا�سالمية  الشريعة  هيمنة  أن  يدركون  كانوا  ولئن  صدورهم.  في  المتأججة 
غيظهم ونفث أحقادهم، فقد استماتوا في إنهاء هذه الهيمنة وإحالل ا�نظمة الال دينية محلها، لكي 

تقضي على ا�سالم».

هل العلمانية الية للمساواة بين األديان فقط؟ 
وذلك أيضا مما فهم خطأ عن العلمانية، فإن من أوجه العلمانية هي مساواة ا�قليات أمام القانون، وأن 
المواطنة هي ا�ساس، فال فرق بين إنسان واخر على أساس الدين أو حتى المذهب داخل الدين الواحد، 
إال أن البعض يحاول حشر ا�سالم في صراع مع ا�خر، وذلك من آفات العقلية الدينية المتزمتة، وهي من 
أكثر ا�شكاالت تعقيدا، وال نزال نعيشها حتى اÑن. وهؤالء ال يعلمون أو ال يريدون أن يعلموا أن الحضارة 
العربية ا�سالمية استعانت بغير المسلمين على كل ا�صعدة العلمية واالستعانة بخبراتهم في جميع 

المجاالت، وأن منهم من نبغ حتى في علوم العربية وعلوم الدين.

هل تهدف العلمانية إلى نظام حكم ال ديني؟
وتلك من المغالطات التي روج لها بعض رجال الدين ضد العلمانية، وأنها تدعو إلى محاربة الدين، مع أن 
ا�سالم ينتشر في بالد (الكفر) بشكل مطرد حتى أصبح في المركز الثاني ترتيبا في أكثر من دولة في 
الدين، ال  ابتعادهم عن  الذين يرجعون سبب تخلف المسلمين هو  المفارقات أن  العلمانية. ومن  أوروبا 
الحكم  عن  بعيدا  وجعلته  الدين  حيدت  علمانية  دول  وهي  تقدمت  المتقدمة  الغرب  دول  أن  يرون 
والسياسة! ولو كانت العلمانية خطرا على الدين، فهل اختفى ا�سالم من تركيا العلمانية أو فرنسا أو 
من دول أوربا العلمانية؟ والذين يقارنون بين الدين والعلمانية ال يعلمون أن الدول التي سارت في ركاب 
العلمانية وتقدمت حضاريا دون اقتران سياستها ونظام حكمها بالدين، ويتغافلون في المقابل عن أن 
العالم العربي ا�سالمي مع تمسكه بالدين لم يبدع إال في التخلف على جميع المستويات، ولم ينتج إال 
نظم حكم استبدادية تقهر شعوبها مستندة إلى تأييد وفتاوى رجال الدين المؤيدين للحاكم المتغلب 
الذي يبرر استبداده بالدين. وإذا كان المتدينون يطالبون بحق حرية العقيدة وممارسة الشعائر وبناء دور 
العبادة في النظم العلمانية، ففي المقابل نجدهم ال يتسامحون في بالدهم مع دعوات الحرية الدينية 

وحق غير المسلم في ممارسة شعائره والتبشير بدينه المخالف لÖسالم.

هل العلمانية تنشر الفساد واالنحالل؟
 وتلك أيضا من المغالطات التي يذيعها المتشددون، فإن ا�نسان ال يجب أن يحتاج إلى دين لكي يردعه 
عن ارتكاب الموبقات والفواحش، فا�ديان جاءت لتتم مكارم ا�خالق، أما ا�سباب الحقيقية النتشار الفساد 
فهي الفقر والمرض وعدم المساواة بين الناس أمام القانون، والتعدي على حقوق المواطنين، وكذلك 
فرض التدين بالقوة. وفي المقابل ال يمكن تحميل ا�ديان سبب العنف وا�رهاب، بل السبب الرئيس هو 
أفهام وتأويالت وممارسات أتباع تلك ا�ديان، والهوس بالتشدد دون داع معتبر، في الوقت نفسه الذي 
يمارس في أتباع الديانات النرجسية بادعاء كمال عقيدتهم وتنزهها عن أي نقص، وأفضليتها على سائر 

ما عداها من العقائد، ”وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم ا�علون إن كنتم مؤمنين“.
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تركت أحداث الربيع العربي انطباعا عاما حول ا�صول 
أقطار  منها  تعاني  التي  المشكالت  لحزمة  الجذرية 
المنطقة العربية بعد أن خلفت خيبة أمل كبيرة لدى 
يد  في  بالسلطة  وانتهت  المنطقة  مجتمعات  نخب 
جماعات ا�سالم السياسي.  لقد أثبتت أن مينولوجيا 
على  الجاثم  ا�مم  سباق  في  الحضاري  التخلف 
لالحتالل  تعود  قديمة  تاريخية  أصول  ذو  منطقتنا 
والحضاري  المعرفي  والجمود  للمنطقة  العثماني 
المتسارع.  الغربية  الحضارة  تقدم  أمام  رافقه  الذي 
خاطفة  نظرة  إلقاء  يمكننا  االستطراد  سبيل  وعلى 

على أسباب تراجع قوى عظمى في القرن التاسع 
عشر والعشرين كإسبانيا والبرتغال أمام توسع المملكة ا�نجليزية، والذي ينتهي بأبرز علل هذا التراجع 
الذي كان هو جمودها الحضاري ووصولها لنقطة معرفية ظنت أنها نهاية ما يمكن أن يصل إليه العلم 

والحضارة، على العكس منه الذي بقيت إنجلترا دوما في سعي حثيث للتقدم المعرفي والحضاري.
الشواهد على ذلك كثيرة تاريخيا ففي الحضارات ا�موية والعباسية ا�ولى والثانية بكل جوانبها المظلمة 
والدامية كانت حالة ازدهار ثقافي ومعرفي مع ما احتوته من مكونات خلفها إرث الحضارات التي أسقطتها 
الجدل حول  أزماتنا ا�ولى لم تكن ذلك  لتتأثر هي ا�خرى فيها. ما أود قوله هو أن علة  الدولة ا�سالمية 
هذه  وفي  أنه  ومع  العربية،  مجتمعاتنا  في  لâغلبية  الجمعي  الوعي  وإنما  والديكتاتورية،  الديمقراطية 
دينية،  لحكومات  تنتهي  الديكتاتورية  العسكرية  الحكومات  أن  ويرى  فودة  فرج  يختلف  بالذات  النقطة 
ليرجع علة ذلك للديكتاتورية العسكرية المتحكمة بالسلطة، إال أن الحقيقة التي رأيناها في ثورات الربيع 
العربي تخلص إلى أن الديمقراطية هي ا�خرى انتهت بالسلطة لشكل اخر من الحكومات الدينية. كما ال 
ينكر أيضا دور ا�نظمة السياسية العربية في تشكيل الوعي الجمعي بهذه الهيئة بطريقة مباشرة أو غير 
الرؤية الشعبية للحياة  الدينية على  مباشرة، وعمدا أو لغياب استشراف للمستقبل مع توسع السطوة 
والعالم. وهذا ليس دحضا لرؤية المفكر المصري فودة فرؤيته لم تكن مخطئة كما سنأتي عليه ولكنها 

جانبت الصواب من جهة ما. وال أظن المرشد ا�يراني أخطأ حين وصف ثورات الربيع بالصحوة ا�سالمية 

Lorem ipsum

العلمانية والديمقراطية
في واقع مشاكل المنطقة

أوزوريس
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ودعاها �قامة حكومة إسالمية على غرار حكومته 
في إيران ورفض العلمانية الغربية الكافرة. من هذا 
عن  خطرا  تقل  تكن  لم  الديمقراطية  أن  نستنتج 
الديكتاتوريات العسكرية السابقة سوى أن المعبد 
في  للعيش  وانتقل  ا�خيرة،  في  مستترا  كان 

البالط في الحالة ا�ولى.  

بفداحة  السابق  للرأي  الميل  إلى  ا�خير  في  بنا  ينتهي  ما 
التجربة الديمقراطية في المنطقة العربية وماالتها. إن هذا 
يعني أن أصل المشكلة العربية قائمة في الوعي الجمعي 
من  العربي  المحتمع  مكونات  ولكل  المجتمعية  لâغلبية 
ديكتاتورية  ما  لحد  يعارض  مكون  فكل  وأقليات،  أديان 
السلطة حين تكون بيد الطائفة أو المكون االخر ولكنه لن 
يعني  ال  الطرح  هذا  إن  طائفته.  ديكتاتورية  في  يمانع 
�همية  ا�شارة  يحاول  ولكنه  الديكتاتورية  على  التشجيع 
أولوية  هي  فالعلمانية  عليها،  القفز  وفداحة  ا�ولويات 
تجاه  تحيزا  يعني  ال  أنه  كما  الديمقراطية.  تسبق  أساسية 
العلمانية  لنجاح  مهم  كعامل  اعتبارها  وإنما  الديمقراطية 
وتتحول  تفشل  أن  قبل  عليها  تحافظ  ثانية  وكخطوة 

لسلطة دينية قمعية كما يتنبئ الراحل فودة. 

فالتجارب العلمانية في منطقة الشرق ا�وسط على سبيل 
المثال في رائدتيها التركية وا�يرانية كانت إرادة دكتاتورية 
ديمقراطية  بطريقة  عرضها  لتحاول  بها  عاد  الزمان  أن  ولو 
فستفشل، وبالفعل فقد نجحت هذه التجارب في إقامة دول 
علمانية في اثنتين من أكثر دول المنطقة الشرق أوسطية 
تأثيرا بقيادة رضا شاه بهلوي في إيران وأتاتورك في تركيا، 
ولكن جمود ديكتاتورية هاذين البلدين وعدم تحقق تجربة 
ديمقراطية حقيقية عادت بهما للوقوع في شرك الحكومة 
الدينية القمعية ذات اللون الواحد وفشل التجربة العلمانية 
كما تنبأ المفكر المصري فرج فودة لتتحول إيران لجمهورية 
إسالمية وتصل الجماعات الدينية مؤخرا لرأس هرم السلطة 
في تركيا، كما هي سوريا ليست ببعيدة عن ذلك. شواهد 
هذه التجارب الحية تعود بنا للتأكيد مجددا أن الديمقراطية 
المنطقة  في  علمانية  تجربة  أي  لنجاح  ملحة  ضرورة 

واستمرارها. 

أصل المشكلة 
العربية  المجتمعات  توليفة  اختالف  من  بالرغم 
الموجودة فيها وكون  ا�قليات  وتنوع  ومذاهبها 
العلمانية كنظام مجرب لقرون طويلة مضت منذ 
الثورة الفرنسية وما بعد ا�صالح الديني في أوروبا 
التنوع  لهذا  وعادلة  مناسبة  ظروف  لتوفير 
إال أن فرصة اختيارها  العصر ومتطلباته  ولظروف 
من شعوب المنطقة المؤمنة في خيار ديمقراطي 
أمر أقرب للمحال. وبوصف العلمانية كحل حقيقي 
وحيد يهيئ للتعايش المجتمعي ويحفظ حقوق 
القانون  أمام  اجتماعية  عدالة  ويحقق  ا�قليات 
عن  بعيدا  الشعب  وأطياف  فئات  لمختلف 
القوانين والتشريعات الدينية والقومية التمييزية 
لدى  العربي  الوعي  زال استيعاب ضرورتها في  ال 
مرشح  وصول  فإن  لâسف  منعدما.  ا�غلبية 
ومذهبه  ديانته  على  يعتمد  الرئاسي  السباق 
والتزامه الديني ليحظى بالقبول الشعبي، انتقاد 
لرؤساء  الدينية  والجماعات  ا�خوان  جماعة 
ومسؤولي مرحلة ما قبل ٢٠١١ كان متمحورا لâسف 
حول التزامهم الديني ومدى قربهم من الشريعة 
يختص  حقيقي  انتقاد  أي  عن  بعيدا 

بمسؤولياتهم تجاه الشعوب وأمام القانون. 
الدولة  مشروع  فشل  المستغرب  من  وليس 
العلمانية في ما يقارب كل الدول العربية عند أي 
هذه  في  الدولة  ودينية  علمانية  بين  استفتاء 

المرحلة،
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لمستوى  والفنون  التعليمي  المنهج  وتنقل  المقبل  للعقد  ا�ول  العام  الرأي  موضوع  لتصبح  تصل   
للمعلومة  الوصول  وسهولة  العالمي  الحضاري  االنفتاح  في  الثقافية  الثورة  هذه  إمكانيات  إن  الثورة. 
وكلفة ا�عالم البسيطة مع ثورة التواصل االجتماعي يجعل المنطقة قريبة من فرص تحقق هذه الثورة 
سندفع  المنطقة  في  حديثة  قمعية  دينية  تجارب  الستنساخ  الساعين  والفارسي  التركي  المد  أمام 
كعرب ثمنها باهضا. هذه الثورة تحتاج إلى أن تمثل وقفة جادة أمام التشكيل الديني للوعي الجمعي 
وليس فقط جماعات ا�سالم السياسي، ورغم تكلفة هذه المواجهة فإن الظفر من نصيب هذه الثورة 
المثقفة  الدينية في ا�وساط  التابوهات  الحاصل وتوسع دائرة محاكمة  العلمي  التقدم  حتما في ظل 
وظهورها على السطح في المواضيع المتداولة في الشأن العربي. تحقق هذه الثورة ونجاحها يفرض 
حدوث تغيير شامل في أهداف وطبيعة ا�نظمة التعليمية في المنطقة وتحييد الدين من كل عملياته 
تعليمية  مخرجات  وتحصيل  انتكاسها  دون  الثورة  ديمومة  لتحقيق  ومخرجات  وتفاعالت  مدخالت  من 
ديمقراطية  علمانية  مجتمعات  وتؤسس  الدينية  الدولة  زوال  ستحقق  والتي  الثقافية،  الثورة  تدعم 

حديثة. 

إن المسؤولية في المقام ا�ول تقع على النخب المثقفة والسياسية للنهوض بعملية التغيير هذه قبل 
أن تتبناها ا�نظمة، كما أن المنقذ الوحيد للمنطقة العربية ككل هو استمرار هذه الثورة وتحقيقها في 
تالزمية ثورية كتلك التي حدثت في أحداث الربيع العربي، تعبر الحدود وتغير من الوعي الجمعي وتحمل 
النخب الكفؤة والمؤهلة للسلطة لرعاية مصالح الشعوب. وال يمكن أيضا الظن بأن تحقيق تغيير كهذا 
المنطقة كما يظن  المنطقة يمكن أن يحقق استدامة �ي مشروع علماني في  بمعزل عن بقية دول 
البعض، فما نالحظه حاليا أن مجرد دولة واحدة أو اثنتان في الشرق ا�وسط استطاعتا زعزعة أنظمة 
الحكم في كثير من دول المنطقة وغيرتها وبعثت فيها صراعات دينية أصولية ال يمكن أن تقف أثارها 
ورقعة انتشارها عند حدود بلد معين، وإنما ستتجاوز المنطقة في صورة إرهاب عابر للحدود. منتهى 
للحدود  العابرة  الكهنوتية  ا�نظمة  أمام مشاريع  الوحيد  المنطقة  نجاة  العلمانية طوق  أن  القول هو 
قبل  العلماني  للمجتمع  ا�بدع  الخالق  الثقافية هي  الثورة  أن  كما  ا�وسط،  الشرق  في  المؤثرة  للدول 

كينونة الدولة العلمانية، الضامن الوحيد لديمقراطية صحية والحل �صل مشكالتنا وفصلها.
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فــرج�فــودة�
شهيد الكلمة 

ولد في قرية الزرقا التابعة لمحافظة 
دمياط بمصر. عام 1945

حصل على درجة الدكتوراة في االقتصاد الزراعي من 
جامعة عين شمس

مؤسس الجمعية المصرية للتنوير.
شارك في تأسيس حزب الوفد الجديد واستقال لرغبة الحزب 
التحالف مع جمـــاعة اإلخـــــــوان المســــلمين في انتخابات عام 

1984 النيابة.

تميز بحضور الذهن وطبيعته الحادة والسجالية وخفة ظله في 
المناظرات ضد االسالميين. 

تم اغتياله يوم 8 يونيو  بعد فتوى تكفيره ببيان نشرته جريدة النور 
يوم 3 يونيو من نفس العام من ندوة علماء األزهر. 

من�مؤلفاته�
الحقيقة الغائبة.

حوار حول العلمانية 
حوارات حول الشريعة 

النذير
زواج المتعة 

قبل السقوط

من أشهر مناظراته، مناظرة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 7 يناير 
1992 تحت عنوان: مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية. بجانب 
الله أمام بمأمون الهضيبي مرشد جماعة  الدكتور محمد أحمد خلف 

اإلخوان المسلمين ومحمد الغزالي ومحمد عمارة. 

إنفوجرافيك
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العامة لحقوق ا�نسان  المبادئ  هل ثمة تعارض بين 
العالمي  كا�عالن  الدولية  الشرعة  من  المستمدة 
والعهدين الدوليين، والمبادئ العامة التي دعا إليها 
أوال،  علينا  بدقة  السؤال  هذا  عن  لÖجابة  ا�سالم؟ 
با�سالم.  المقصود  ما  تحديد  ومنطقيا،  بالتأكيد، 
لو  مبالغة  أي  هنالك  تكون  ال  قد  معروف،  هو  وكما 
قلنا إن هنالك مئات النسخ من ا�سالم التي تختلف 
ننظر  دعونا  لكن  والزمان.  المكان  باختالف  وتتباين 
للموضوع من زاوية موضوعية، زاوية امرئ ال ينتسب 
كإيمان �ي من تلك النسخ، فضال عن انتسابه للدين 

ذاته.

قراءة حول مبادئ
حقوق اإلنسان في الخليج:

محمد الفزاري

41

بين الشريعة والواقع

هناك بعض التعارض بين المبادئ العامة لحقوق ا�نسان المستمدة من الشرعة الدولية كا�عالن العالمي 
الغالب  إليها ا�سالم. والمقصود با�سالم هنا، هو الفهم  التي دعا  العامة  الدوليين، والمبادئ  والعهدين 
والمنتشر في ا�وساط ا�سالمية، وسأطلق عليه في هذه المقالة بـ(الموروث ا�سالمي). وكمقاربة عامة بين 

تلك النسخ نلخص أهم مبادئ حقوق ا�نسان المتعارف عليها عالميا التي تتعارض والموروث ا�سالمية:

حرمة الخروج على الحاكم
جاء في العهدين الدوليين في الجزء ا�ول/ المادة (١): ”لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي 
االقتصادي  نمائها  لتحقيق  السعي  في  وحرة  السياسي  مركزها  تقرير  في  حرة  الحق  هذا  بمقتضى 
أي  في  فقط  الناس  من  فئة  تتبناها  حرة  إرادة  بوجود  إال  المصير  تقرير  يمكن  وال  والثقافي.“  واالجتماعي 
مجتمع، وأي دولة، وهذا ديدن التاريخ. إذ ال يمكن، وليس من الطبيعي، أن تجد مجتمعا على بكرة أبيه يتفق 
على أمر ما ويكون له رأي وصوت واحد. لذلك فمن الطبيعي أن تتصادم هذه ا�رادة مع مراكز السلطة التي 

ستلجأ إلى تقويض تلك ا�رادة بتعليل مسوغات معينة. 
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ومبدأ  مسوغ  هناك  ا�سالمية  المجتمعات  في   
موجود في الموروث ا�سالمي تتبانه دائما السلطة 
طريق  عن  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  سواء 
الفهم  وبا�خص  ا�سالمية  الدينية  أذرعها 
تقريبا  نبوي  حديث   ١٠٠ من  أكثر  فهناك  السلفي؛ 
السلطة  مع  التصادم  تحرم  محمد،  للنبي  ينسب 
لذكرها  المجال هنا  يسع  وال  إرادتها،  والخروج عن 
جميعها، وأشهرها: قال حذيفة بن اليمان: ”قلت يا 
فيه  فنحن  بخير   Óا فجاء  بشر  كنا  إنا   Óا رسول 
فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم، قلت: هل 
وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك 
الخير شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي 
بسنتي  يستنون  وال  بهداي  يهتدون  ال  أئمة 
الشياطين  قلوب  قلوبهم  رجال  فيهم  وسيقوم 
رسول  يا  أصنع  كيف  قلت:  قال:  إنس،  جثمان  في 
اÓ إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع لâمير وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع“. مبدأ حرمة 
تبيح  ال  قد  وظلم،  جار  وإن  الحاكم  على  الخروج 
تبرر  بل  فحسب،  القتل  ا�سالم  باسم  للسلطة 

وتسوغ المجازر مهما كانت بشاعتها!

عدم المساواة بين المسلم وغير المسلم

 :(٢) المادة  الثاني/  الجزء  الدوليين  العهدين  في 
باحترام  العهد  هذا  في  طرف  دولة  كل  ”تتعهد 
الحقوق  هذه  وبكفالة  فيه،  بها  المعترف  الحقوق 
والداخلين  إقليمها  في  الموجودين  ا�فراد  لجميع 
في واليتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، 
أو  الرأي سياسيا  أو  الدين،  أو  اللغة،  أو  الجنس،  أو 
أو  االجتماعي،  أو  القومي  ا�صل  أو  سياسي،  غير 

الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من ا�سباب.“ 

“ وفي ا�عالن العالمي المادة (١): ”يولد جميع الناس 
أحرارö متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا 
 õبعض بعضهم  يعامل  أن  وعليهم   öوضمير عقًال 
والفهم  ا�سالمي  الموروث  وحسب  ا�خاء.“  بروح 
العام ليس هناك مساواة بين المسلم وغيره من 
البشر معتنقي الديانات والقناعات ا�خرى. الموروث 
مبدأ  على  يقوم  ال  تكوينه  بطبيعة  ا�سالم  في 
الحديثة،  الدولة  في  عليه  المتعارف  المواطنة، 
بين  العالقات  تنظيم  في  أساسية  كركيزة 
في  أصل  له  يوجد  ال  المصطلح  وهذا  منتسبيه. 
في  يساويه  نظير  له  يوجد  وال  ا�سالمي  الموروث 
ا�سالمي  والموروث  التكوين.  وعمق  االصطالح 
يؤكد الفرق بين حقوق المسلم وغيره، مثل قضايا 
هناك  ا�سالمي  التاريخ  وفي  والقصاص.  الزواج 
تطبيقات لهذا المبدأ، وعلى سبيل المثال وليس 

الحصر: العهدة العمرية.

عدم المساواة بين المرأةوالرجل
 :(٣) المادة  الثاني/  الجزء  الدوليين  العهدين  في 
بكفالة  العهد  هذا  في  ا�طراف  الدول  ”تتعهد 
بجميع  التمتع  حق  في  والنساء  الرجال  تساوي 
الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في 
هذا العهد.“ وفي ا�عالن العالمي المادة (٢): ”لكل 
الواردة  الحقوق والحريات  التمتع بكافة  إنسان حق 
بسبب  كالتمييز  تمييز،  أي  دون  ا�عالن،  هذا  في 
العنصر أو اللون أو الجنس ……، دون أية تفرقة بين 
الرجال والنساء……“ أما الموروث في ا�سالم يؤكد 
وصريح  واضح  بالرجل بشكل  المرأة  عدم مساواة 
في أربعة قضايا: الشهادة والميراث والزواج وتولي 
المناصب، والعليا منها بشكل خاص. ويتجاوز إلى 
أبعد من ذلك عدما يصفها أنها ناقصة عقل ودين 

ويساويها بالكلب والحمار كأحد مبطالت الصالة.
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العبودية
في العهدين الدوليين الجزء الثاني/ المادة (٨): ”ال 
بالرقيق  واالتجار  الرق  ويحظر  أحد،  استرقاق  يجوز 
بجميع صورهما.“ وفي ا�عالن العالمي المادة (٤): ”ال 
ويحظر  شخص،  أي  استعباد  أو  استرقاق  يجوز 
لكن  أوضاعهما.“  بكافة  الرقيق  وتجارة  االسترقاق 
حتى يومنا هذا ما زال المسلمون يتعبدون بآيات 
الجهاد واالستعباد التي ذكرت صراحة في القرآن. 
تاريخية  وقصص  عدة  أحاديث  هناك  وكذلك 
مستوى  على  للعبودية  وتأصل  تؤكد  إسالمية 

الجواري والعبيد.

حرية االعتقاد:
في ا�عالن العالمي المادة (١٨): ”لكل شخص الحق 
هذا  ويشمل  والدين،  والضمير  التفكير  حرية  في 
الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية ا�عراب 
الشعائر  وإقامة  والممارسة  بالتعليم  عنهما 
ومراعاتها سواء أكان ذلك سرö أم مع الجماعة.“ بيد 
أن الموروث ا�سالمي يتعارض مع هذا المبدأ رغم 
أن هناك آية صريحة في القرآن تدعو لحرية االعتقاد، 
ا�سالم.  في  االعتقاد  حرية  مبدأ  لتأكيد  تستخدم 

لكن تبقى هناك ثالثة إشكاليات أصيلة: 

الموروث  في  المحمدية  السيرة  حسب  أوال: 
ا�سالمي، محمد وصحابته قتلوا المرتد عن ا�سالم 
الدولة  إطار  عن  خروج  هو  الخروج  هذا  أن  بحجة 
سيشكل  والذي  فحسب،  الدين  وليس  ا�سالمية 
وحسب  الدولة،  وتكوين  مصالح  على  خطًرا 
القومي  ا�من  على  سيؤثر  الحديث  المصطلح 
ومحدد،  واضح  ضابط  غياب  وبسبب  للبالد. 
تستطيع السلطة وأجنحتها الدينية تطبيق هذا 
لو كانت �هداف  المبدأ على كل من شاءوا حتى 

سياسية.

غير  المعتقد  نشر  ومحاولة  بالردة  المجاهرة  ثانيا: 
ا�سالمي في بالد ا�سالم يعتبر جريمة في العرف 

ا�سالمي كذلك، وتبرر قتل من يعبر عن ذلك.

بين  أصال  يساوي  ال  ا�سالمي  الموروث  �ن  ثالثا: 
دينه  المغير  نجا  فلو  عام؛  وغيره بشكل  المسلم 
فلن  والتبشير  والمجاهرة  الردة  علة  سيف  من 

يكون مساويا للمسلم في الحقوق أصال.

رغم أن بعض هذه المبادئ ا�سالمية التي تتعارض 
والعهدين  ا�نسان  لحقوق  العالمي  وا�عالن 
الدولة  معظم  في  التطبيق  عن  غابت  الدوليين، 
ا�سالمية ولم نعد نراها. بيد أنها مازالت موجودة 
كذلك  وتدرس  ا�سالمي  والموروث  المقدس  في 
ا�سالمية. وما  الدول  على مستويات متفاوتة في 
عقل  وباطن  مخيال  في  موجودا  الفهم  هذا  زال 
أحد  وهذه  ذلك.  بخالف  تظاهر  ولو  المسلم  الفرد 
والتنظيمات  الفرق  ظهور  إلى  أدت  التي  العوامل 

المتطرفة.
وفي الحقيقة، نحن كمسلمين دينيا وثقافيا، يجب 
حقوق  مجال  في  تقدم  من  نراه  ما  أن  نعترف  أن 
ا�نسان في الدول ا�سالمية ما جاء إال نتيجة لتقدم 
عام.  بشكل  العالم  في  ا�نسان  حقوق  مستوى 
وهذه ليست دعوة لنبذ ا�سالم؛ �نه واقع ال يمكن 
والتفهم  للفهم  دعوة  هي  ما  قدر  عنه،  الهروب 
وحقوق  الواقع  مع  الدين  هذا  ومصالحة  وتجديد 
النقد  طريق  عن  وشجاع  جدي  بشكل  ا�نسان 
وإيقاف  القدسية  لتفكيك  الفيلولوجي  التاريخي 
العمل بما هو غير متناسب مع روح العصر، وليس 
من  بعض  يفعل  كما  وجبان  مائع  بشكل  فقط 
يحاولون  عندما  بالمجددين  أنفسهم  ينعتون 
تمييع المقدس مع واقع التطور الحضاري والعلمي. 

43



www.Muwatin.net

الخليجية في هذه  الدول  الواقع، و�نه من الصعب أن نفصل في واقع كل  المقاربة ا�خرى ستكون حول 
المساحة الضيقة، سلطنة عمان ستكون مثالنا في هذه المقاربة، مع التأكيد أنه ال يوجد تفاوت كبير نسبيا 

بين الدول الخليجية في واقع حقوق ا�نسان.

الواقع االجتماعي
ما نظرة المجتمع إلى حقوق ا�نسان.. إيجابية أم سلبية؟ لن أتحدث عن االستثناءات قدر ما سأتحدث عن 
وتنظيما. من  اصطالحا  ا�نسان  وواقع حقوق  ومبدأ  العماني حول مفهوم  المجتمع  الجمعي في  العقل 
وجهة نظري أراها سلبية وإلى درجة متطرفة في أحيان معينة. أوال من حيث المفهوم والمبدأ: بسبب غياب 
هذا المفهوم عن المناهج الدراسية، وإذا ُذكر، فإنه ُيذكر على استحياء، إضافة إلى ضعف المجتمع المدني 
الوعي  نشر  المنوط في  دورها  غياب  قبل  أصال،  الوجود  الحقوقية، كحق  المؤسسات  وغياب  عام  بشكل 
الحقوقي وممارسة دورها الدفاعي عن الحقوق ا�نسانية، أّدى إلى تغييب هذا المبدأ وأهميته لدى العقل 
الجمعي العماني. هذا الغياب الواضح في الوعي الحقوقي ساعد في تغييب الثقافة والمعرفة القانونية 
التي يحتاجها كل مواطن في معرفة حقوقه وواجباته بشكل دقيق وواضح دون غبن أو تقصير.  الدنيا 
المهتمة  الدولية  والمنظمات  ا�نسان  حقوق  عن  المدافعين  سمعة  تشويه  للسلطة  سهل  كذلك 
الخيانة،  إنها ساذجة مثل  يقال عنها  أن  يمكن  ما  أقل  بتهم  العالم  ا�نسان حول  والمدافعة عن حقوق 

ورعاية أجندات خارجية، لغرض استغفال العقل الجمعي الضعيف حقوقيا وقانونيا أصال بشعارات خاوية.

ثانيا من حيث الواقع والتنظيم: القانون العماني يجرم ممارسة العمل المنظم بدون ترخيص ومن ضمنها 
وبشكل أكبر المجاالت الحقوقية والسياسية. مرسوم قانون الجمعيات ا�هلية رقم ٢٠٠١/١٤، المعدل ٢٠٠٧/٢٣، 
بشكل  أعطى  فقط،  القانون،  وينظمها  يرخصها  التي  المجاالت  ضمن  من  الحقوقي  المجال  يذكر  لم 
ومنذ صدور  القانون.  عليه  ينص  لم  آخر  مجال  أي  ترخيص  منح وسحب  الوزراء صالحية  فضفاض مجلس 
القانون حتى يومنا هذا لم يعَط أي ترخيص في المجال الحقوقي رغم محاولة بعض الناشطين. هذا الواقع 
رادع  التوجس من وجود  قانونية وحقوقية دون  تجاوزات  السلطة بشكل سهل وميسر في عمل  مّكن 

وفاضح النتهاكاتها. 
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أثبتت اللجنة عبر السنوات التي مضت فشلها وضعفها في عدة قضايا، �ن العمل الحقوقي يكتسب قوته 
من دعامتين هما مستوى قوة وحرية ا�عالم، ومدى صالحيات ممثلي الشعب، وكال الدعامتين منكسرتان 

أصال. 

الناشطون الحقوقيون
أما على مستوى ا�فراد المشتغلين والناشطين في مجاالت حقوق ا�نسان، فقد حاربهم النظام عن طريق 
تشويه السمعة واغتيال شخصياتهم، والمالحقات القانونية، والتضييق االجتماعي، والمنع من حضور ورش 
العمل الخارجية، ومنعهم من القيام بأي حراك داخلي حتى لو كان ثقافيا هدفه رفع مستوى الوعي؛ فضال 

عن أحكام السجن، والموت في السجن كما حدث مع حسن البشام. 

المنظمات الحقوقية
وعلى مستوى المنظمات والجمعيات الداخلية والخارجية، فبسبب النظام ال توجد أي منظمات أو جمعيات 
حقوقية في عمان للحديث حولها إال الحكومية طبعا وغير معترف بها من أغلب الناشطين العمانيين من 
حيث المصداقية وهذا ما أوضحه بيان المقرر الخاص المعني بحق حرية التجمع السلمي، في زيارته لعمان 
سنة ٢٠١٤، بعد لقائه بعدة ناشطين عمانيين. وعلى مستوى المنظمات الخارجية يمكن توصيف المشهد 

على ثالث مستويات:

أوال: العقل الجمعي العماني؛ يرى في المنظمات الحقوقية أنها أذرع �جندات مشبوهة هدفها زعزعة أمن 
البلد إلى آخره من توصيفات خاوية، ال تمت للواقع بصلة أو على أقل تقدير بنسبة كبيرة. ثانيا: استجابة 
السلطة لتقارير وبيانات هذه المنظمات؛ يكاد يكون صفًرا �ن عمل هذه المنظمات كما نعلم قائم على 
الضغوطات ا�خالقية فحسب وال توجد لها وسائل ضغط أخرى تقريبا. وبما أن عمان فقيرة على مستوى 
المجتمع المدني والحقوقي بشكل خاص مع غياب حرية الرأي وا�عالم والصالحيات البرلمانية، ال يوجد من 
يحول هذه الضغوط ا�خالقية إلى واقع يجبر السلطة لالستجابة أو حتى الرد على تلك التقارير والبيانات. 
ثالثا: تعامل الناشطين في مجال حقوق ا�نسان مع المنظمات؛ يعتبر مشبوها ويعرض المدافع للكثير من 

المخاطر والضغوطات تصل إلى مستوى السجن والمنع من السفر وسحب الوثائق الشخصية.

تأصيل مبادئ حقوق ا�نسان المستمدة من الشرعية الدولية كا�عالن العالمي والعهدين الدوليين في أي 
دولة، ليس رفاهية بل هو مطلب أصيل، كذلك ليست منحه من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشرا 
يجب أن يحصلوا عليها متكاملة دون تجزئة �نها غير قابلة للتجزئة، لذلك ال يمكن تأسيس دولة المواطنة 

الحديثة في ظل تجاهل أحد أهم أركانها ا�ساسية.        
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https://www.youtube.com/watch?v=I5SDcEXj3yE



