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�آراء

ّ
والتعددية الثقافية في مواجهة الفكر التكفيري
العلمانية

هل يفلت �أردوغان هذه المرة �أي�ض ًا
} حميدي العبدالله

} د .حسام الدين خالصي

توجه الحكومات الغربية ،وال سيما الواليات المتحدة ،دائما ً انتقادات ألردوغان وسياسة
حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا .وكان آخر هذه االنتقادات الصريحة ما جاء على
لسان الرئيس باراك أوباما على هامش مشاركة الرئيس التركي في قمة األمن النووي في
واشنطن.
ويمكن االستنتاج أنّ االنتقادات الغربية للحكومة التركية ولمواقف الرئيس التركي
تعكس واح��دا ً من احتمالين ،االحتمال األول ،أن تكون الحكومات الغربية ،وتحديدا ً إدارة
أوباما توجه هذه االنتقادات ألنّ الرئيس التركي ال ينسق سياساته بشكل كامل مع الواليات
المتحدة والدول الغربية ،وال سيما في مسألتين أساسيتين ،األولى كيفية التعامل مع األزمة
السورية ،حيث يرغب أردوغ��ان وحكومة حزب العدالة والتنمية بتدخل مباشر ،أو حول
الموقف من «داعش» والتعاون السري والعلني معه.
االحتمال الثاني ،أن يكون الرئيس التركي وحكومته ال يتعاونان مع الغرب لحرصهما
على عدم االصطدام مع تنظيم «داعش» الذي يحوز على تعاطف واسع ،تبعا ً لبعض التقارير،
في معاقل نفوذ حزب العدالة والتنمية ،إضاف ًة إلى وجود خاليا نائمة كثيرة تابعة لـ»داعش»
أي وق��ت ،ومن شأن تحركها أن يلحق أذى كبيرا ً في تركيا ويوجه
يمكنها أن تتح ّرك في ّ
ضربات قوية لها ،وهو يخشى ذلك ويخشى على قاعدة حزبه واحتمال تخليها عنه ،ال سيما
أنه حمل ويحمل خطابا ً يؤجج الخواطر ويعزف على وتر األمجاد العثمانية في مواجهة
الغرب.
في مطلق األحوال ،وكائنا ً ما كان االحتمال الذي يقف وراء االنتقادات الغربية لحكم حزب
العدالة والتنمية وللرئيس التركي ،فإنّ هذا التوتر ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية
على متانة ورسوخ حكم الحزب الذي يواجه تحديات كثيرة ليس أكثرها قوة تمتع األحزاب
المعارضة بتأييد أكثر من نصف الناخبين األت��راك ،بل ثمة عينة من التحديات رصدها
والمختص بالشأن التركي سونر جاغابتاي ونشرتها صحيفة
الباحث في «معهد واشنطن»
ّ
«وول ستريت جورنال» في شهر آذار المنصرم ،وعلى الرغم من أنّ الباحث هو من معسكر
المحافظين الجدد ومن مؤيدي دعوات الرئيس التركي لتدخل الواليات المتحدة عسكريا ً في
سورية ،إال أنه يق ّر حرفيا ً أنه «في السنوات الثالث الماضية شهدت تركيا خمسا ً من أسوأ
الست في تاريخها ،أسفرت عن مقتل  250شخصا ً على األق ّل وجرح أكثر
الهجمات اإلرهابية
ّ
من  800شخص ،وكانت جميعها من تداعيات الحرب السورية» ،ويخلص الباحث إلى القول
«لم يعد السؤال اآلن حول إمكانية حصول هجوم آخر ،بل حول توقيت هذا الهجوم».
حول أسباب هذه الهجمات ودوافعها يقول الباحث« :ينظر إلى سياسة أنقرة تجاه سورية
بشكل يدفع جميع األطراف الرئيسية في الصراع إلى كرهها ،بدءا ً من نظام (الرئيس) األسد،
مرورا ً بروسيا ووصوالً إلى تنظيم «الدولة اإلسالمية ـ داعش» ،وحزب االتحاد الديمقراطي
وحزب العمال الكردستاني التابع لحزب االتحاد الديمقراطي في تركيا ،وبالتالي محاربة
أربعة أعداء في الوقت ذاته قد يج ّر تركيا إلى الخراب».
ال ش ّك أنّ هذه أبلغ رسالة من مؤيدي نهج أردوغان وال سيما في سورية ،تؤكد المخاطر
التي جلبتها هذه السياسة على حكم حزب العدالة والتنمية.

حلب
ـ كان استحقاق حلب يتقدّم مع تحرير أريافها والتقدّم نحو أعزاز وصوال ً إلى الحدود التركية.
ـ شكل تحرير ريف الالذقية فرصة لالقتراب من معركة حلب وإدلب.
ـ جاءت الهدنة واختبأت «جبهة النصرة» وراء جماعة الرياض وما س ّمي بـ»الجيش الحر» لتستفيد
وتؤجل معركة حلب وتحمي إدلب التي ال تستطيع االختباء لتحييدها وراء ذات العناوين،
من الهدنة
ّ
وهي المعقل المكشوف وطريق حمايتها الوحيد هو تأجيل حلب بالرهان على تحييد األرياف تحت
ظالل الهدنة.
ـ رهان «النصرة» كان على أولوية تدمر بالنسبة للجيش السوري مستفيدا ً من الهدنة لتنظيم هجوم
نوعي يحشد له باتجاهها ،وكانت توقعاتها صمود «داعش» أشهرا ً بعدما خسر «داعش» معركة
خناصر وبعض األرياف أمام الجيش ،وصارت معركة تدمر تحسم مستقبل وجوده.
ـ حدث ما كان متوقعا ً وحسم الجيش السوري في عشرة أيام معركة تحتاج شهوراً ،وصار مستعدا ً
لمعركة إدلب طالما حلب وأريافها مشمولين بالهدنة.
ـ فاضلت «النصرة» بين الكأس المرة لحرب حلب والكأس األش ّد مرارة لحرب إدلب ،فاختارت نزع
قناع الهدنة والتفجير في حلب.
ـ صار استحقاق معركة حلب على الطاولة وفتح الجيش أبواب جهنم.
«التعليق السياسي»

لهذه الأ�سباب ي�سعون �إلى تغييب �صوت المنار...
} هشام الهبيشان



تزامنا ً مع قرار شركة «نايل سات» بوقف بث قناة «المنار» الفضائية على أقمارها الصناعية ،ال
أعرف بالتحديد ما هو سقف الغباء والعقلية الهمجية والعنجهية الجاهلية في مثل هذه التصرفات،
وما هو المب ّرر المقنع لبعض القوى العربية ،عندما تقوم بمثل هذه التصرفات والسلوكيات الرعناء ،وال
أعرف إنْ كان هذا الموضوع بالتحديد وتغييب صوت «المنار» سوف يشكل إنجازا ً لقوى هذا المحور
المرتبطة بالمشروع الصهيو  -أميركي.
اليوم ال يمكن إنكار أنّ هناك حربا ً إعالمية كبرى تنتهجها بعض الدول واألنظمة العربية ،كعقيدة
حربية إعالمية ،بحربها على قوى ودول محور المقاومة ،واتضح للجميع اخيرا ً انّ هذه الحرب بدأت
تأخذ أنماطا ً وصورا ً مختلفة بطريقة عملها ومفاعيلها ونتائجها ،فاليوم تحاول هذه القوى اإلقليمية
تغييب دور اإلعالم العربي المقاوم بشكل شبه كامل ،لطمس الحقائق وإضعاف المعنويات ،وما
عملية الحجب األخيرة لقناة «المنار» من قمر «نايل سات» وقبله «عربسات» ،إال دليل على إفالس هذه
القوى المرتبطة بالمحور والمشروع الصهيو -أميركي والمنخرطة بالحرب على القوى المقاومة لهذا
المشروع بشكل علني.
في الفترة الماضية ،كنا نتحدّث عن مجموعة كبيرة من المعارك اإلعالمية التي تستهدف قوى
المقاومة ،والتي قادتها بعض وسائل اإلعالم التابعة لقوى إقليمية تابعة ومتحالفة مع المشروع
الصهيو ـ أميركي ،اما اليوم فقد أصبحنا نتحدّث عن تدخل علني وبشكل ممنهج من قبل هذه القوى
بمسار الحرب اإلعالمية ،فاليوم ال يمكن أبدا ً وضع ما جرى أخيرا ً من تع ّد على حرية اإلعالم المقاوم
إال في خانة العمالة للمشروع الصهيو -أميركي ،فعندما تنتهج هذه القوى واألنظمة نهجا ً علنيا ً
وعدائيا ً وبشكل مباشر على اإلعالم العربي المقاوم ،فهي تؤكد بما ال يقطع الشك أنها جزء من المشروع
الصهيو -أميركي ،الذي يستهدف ويضرب المنطقة وبقوة بهذه المرحلة.
بالنسبة لنا نعلم جيدا ً انّ الحرب على «المنار» بدأت بالتحديد وبشكل ممنهج منذ عام ،2006
وبالتحديد بعد هزيمة الكيان الصهيوني وحلفائه في معركة تموز ،وإعالن انتصار حزب الله على هذه
الغزوة الهمجية التي حملت مجموعة من األهداف واألجندات الصهيو ـ أميركية التي تستهدف المنطقة،
وأسقط بعضها حزب الله بانتصار عام  ،2006وقد كان لـ»المنار» دور بارز في هذا اإلنجاز عبر تغطيتها
الواسعة لتفاصيل الهزيمة الصهيونية ،وبعد ذلك استم ّر هذا التصعيد ض ّد «المنار» ومنذ ذلك الحين
إلى اليوم ،نعيش مع تصعيد ممنهج ض ّد «المنار» من قبل هذه القوى المتحالفة مع المشروع الصهيو ـ
أميركي ،فالقناة تعاقب اليوم ،ألنها وقفت مع سورية ،وألنها تصدت منذ البداية للحرب اإلعالمية التي
تشنّ ض ّد سورية من قبل هذه القوى منذ أكثر من خمسة أعوام ،وألنها وقفت مع اليمن ومع فلسطين
ومع ومع إلخ ،...وفضحت حقيقة المشاريع الصهيو  -أميركية التي تستهدف المنطقة.
اليوم تحاول بعض هذه القوى بعد تعثر أهداف وأجندات حربها ومجموع معاركها ض ّد قوى
المقاومة في المنطقة ،إسكات وتغييب صوت هذه القوى المقاومة ،كجزء من منهجية الحرب متعدّدة
الوجوه والفصول واألنماط التي تشنّ على قوى المقاومة في هذه المرحلة ،وهذه المعادلة أصبحت
واضحة لجميع المتابعين ،فالحرب التي تشنّ اليوم وبشكل مباشر على «المنار» لتغييب صوتها،
هي تأكيد صريح لطبيعة ومنهجية الحرب الشرسة التي تشنّ اليوم على قوى المقاومة في المنطقة
العربية.
اليوم على جميع هذه القوى واألنظمة التي عملت أخيرا ً على محاولة تغييب صوت «المنار» ،ان
تعترف انّ صوت هذه القناة قد هزمها وأسقط عنها ورقة التوت األخيرة ،ونعلم جميعا ً انه بعد افتضاح
الوجه التآمري الحقيقي لوسائل إعالم هذه القوى المرتبطة بالمشروع الصهيو  -أميركي التي م ّولت
من قبل هذه القوى ولديها موازنات سنوية تعادل موازنات دول بحالها ،وتح ّول الكثيرين من المهتمين
باإلعالم العربي سواء كانوا مشاهدين ام متابعين لمسار ومهنية هذه الوسائل اإلعالمية إلى متابعة
قنوات المقاومة العربية ،التي شكلت وعلى رغم محدودية مواردها نقلة نوعية في مسار اإلعالم العربي
المهني إلى ح ّد كبير ،وهذا ما يزعج اليوم هذه القوى التي صرفت وأنفقت المليارات من الدوالرات على
إعالمها الذي انكشف وجهه الحقيقي ،وبات الجميع يعرف أنه إعالم ناطق باسم المشروع الصهيو -
أميركي ،وهو بعيد ك ّل البعد من طموحات وتطلعات الشعوب العربية ،بعكس قنوات ووسائل إعالم
تجسد مفهوما ً حقيقيا ً لتطلعات وطموحات الشعوب العربية
المقاومة التي هي في نظر الكثيرين
ّ
الساعية للتح ّرر وهزيمة المشروع الصهيو  -أميركي وأدواته ،والذي يستهدف الشعوب العربية من
المحيط إلى الخليج ،وال يستثني احدا ً بالمطلق.
يصححوا مسار إعالمهم
ختاماً،على القائمين اليوم على مشروع تغييب وإسكات صوت «المنار» ،ان
ّ
المفلس ،والذي يعكس حقيقة إفالس مشروع مم ّوليه المرتبطين بالمشروع الصهيو -أميركي ،فهم
كلما حاولوا ضرب اإلعالم العربي المقاوم ستزيد شعبية هذا اإلعالم المقاوم في الشارع العربي ،ما
سينعكس بشكل مباشر على زيادة حجم القاعدة والجماهير العربية المنخرطة فكرا ً وسلوكا ً بالمشروع
المقاوم للمشروع الصهيو  -أميركي الذي يستهدف المنطقة ك ّل المنطقة اليوم ،وبالنسبة لقناة «المنار»
فهي ستبقى منارة صامدة رغم المحاوالت الظالمية إلخماد صورتها وصوتها.
 كاتب وناشط سياسي ـ االردن
hesham.habeshan@yahoo.com

ثالث كلمات مفتاحية لهذا المقال أال وهي العلمانية – التعدّدية
الثقافية – التكفير ،وهي التي سيدور بينها جدال وجدل للوصول إلى
عالقة بينها تفصل وتضع الخطوط وتطرح السؤالين التاليين:
من في مواجهة من؟
من مع من في مواجهة من؟
إنّ افضل المقاالت والمقوالت هي التي تنطلق من الواقع ،إذ أثبتت
التجربة أنّ استنباط التعاريف والمواضيع والحلول من الواقع
المحلي لمشكلة ما هي الطريقة األمثل للتشخيص.
لقد اجتاحت المنطقة والعالم على حين غرة موجة من الفكر الظالمي
التكفيري الغير قابل للتطبيع معه بأيّ شكل من األشكال نظرا ً إلقصائه
الجميع وتف ّرده بالوجود وإدارة الشؤون الحياتية للناس منطلقا ً من
م��وروث ديني مبني على تراكم تاريخي للمعرفة الدينية الضحلة
المقصودة والتي أوصلت العالم كله إلى نظرية :إما مثلي أو أنت ال
أحد وعليك الفناء ،وهذا يتشابه مع نظرية الرئيس األميركي السابق
جورج بوش (االب��ن) أثناء حربه على العراق ،ولكن هذه المرة أتى
في صورة ر ّد فعل مصطنع على يد المتأسلمين الجدد أو ظاهرة ما
يس ّمى بـ»القاعدة» أو «داعش» أو «جبهة النصرة» أو عصابة «اإلخوان
المسلمين» في القرن .21
هذا الفكر التكفيري الذي ظهر بقوة ،وظهر له مناصرون كثر على
أسس له عبر عقدين
امتداد الوطن العربي واإلسالمي وفي أوروب��اّ ،
أو أكثر من الزمن منظومة آل سعود وحكام الخليج المرتبطين بقوة
مع المملكة الوهابية التي بدا واضحا ً أنها تستع ّد ألسلمة العالم على
طريقة محمد عبد الوهاب عبر نشر مبشريها في ك ّل أصقاع األرض
بدعوى نشر تعاليم اإلسالم السمحاء بداية ،وزرع القنابل البشرية
المتطرفة و»الغيورة» على دين محمد ،تمهيدا ً الستغاللهم في القضاء
على النظم الجمهورية والحكومات الشبه ديمقراطية في خدمة
للمخطط اإلمبريالي الواسع للمنطقة والعالم.
وكان ال ب ّد من رافعة اجتماعية واقتصادية مناسبة لمثل هذا االنتشار
للفكر الوهابي التكفيري ،تجلت هذه الرافعة في ما يلي:
 1ـ غياب النظم الديمقراطية الحقيقية في الدول العربية.
 2ـ انتشار الجهل والفقر في صفوف الغالبية الشعبية.
 3ـ الفراغ الروحي والمادي الذي تركه تأثير تراجع فاعلية األحزاب
العلمانية والتقدّمية اليسارية في كامل الوطن العربي ،األمر الذي دفع
بالشباب العربي للبحث عن الروح في الدين المزيّف الذي كان متوفرا ً
عبر وسائل اإلعالم بذكاء شديد.
 4ـ الحاجات االقتصادية لمعظم شعوب المشرق العربي واستقدام
العمالة المتعلّمة والجاهلة إلى دول الخليج العربي والمملكة الوهابية
وتجهيز صفوف من المفكرين الوهابيين ال بل المقاتلين االنتحارين
استعدادا ً لساعة الصفر واستعمالهم اينما اقتضت الضرورة اإلسالمية
المزيفة كما اتضح من احداث سورية وليبيا والعراق.
 5ـ زرع األفكار الغريبة وتدحرج إقحامها في عقول الشباب العربي
واإلسالمي ،وشيطنة الخطاب الديني ليبدو فيه اإلسالم كأنه مستهدف
بوجوده لينبري المدافعون عنه من كل ح��دب وص��وب من أرج��اء
العالمين العربي واإلسالمي إنقاذا ً وتبشيرا ً بدولة الخالفة اإلسالمية.
من هنا نستنشق رائحة الخطر الذي يهدّد وبقوة الوجود الكامل ألمم
ودول عريقة اجتهدت انسانيا ً لتقدم نموذجا ً في االستقالل والسيادة
رغم تعثرها في هذا االجتهاد عبر آخر  50عام من القرن الماضي.
إذاً ...فراغ الساحة العربية من الفكر التقدمي واليساري والعلماني
وانقراض المفكرين اليساريين بفعل االضطهاد السياسي هو من سمح
للبديل التكفيري بالحضور بقوة في المشهد العسكري والسياسي
للمنطقة وصار شغلها الشاغل ،بالطبع كانت هناك مؤشرات تدل
على اقتراب انفجار وتشظي هذا الفكر التكفيري وبقوة مع بداية
األلفية الجديدة ،ولكن كامل الحكومات العربية واإلسالمية إما كانت
في حالة مصالحة مع القواعد األخوانية المنتشرة درءا ً لشرها أو في
حالة استخفاف من الحركات اإلسالمية السلفية والجهادية والغرور
الزائد بإمكانية القضاء عليها في أي وقت  ،أما حكومات أوربا الشمالية
فكانت تغذي هذه المنابر وتفتح لها المجال لتستخدمها فيما بعد
كأداة لإلرهاب المنظم لتنتشر عسكريا ً واقتصاديا ً بحجة القضاء عليه
متجاهلة أن هذا اإلره��اب سينقلب عليها ألن ماهية الفكر التكفيري
تعتمد على عض اليد التي مدت له أول األمر عندما تقوى شوكته ألنه
من اصحاب نظرية الفناء للغير مهما كان وعال شأنه ألن الغلبة لله
وحده في نهاية األمر والجنان في االنتظار.
من هنا برزت أهمية التصدي لهذا المشروع الصهيوني القائم على
ركائز إسالمية مش ّوهة عبر زمن طويل وجدت بيئة خصبة في انعدام
وتراجع شكل الدولة العلمانية أمام االنصياع لرجال الدين الموجهين
وهابيا ً بطريقة ذكية في انتظار لحظة الصفر.
إنّ دراسة ايّ واقع عربي في الدول التي عانت من ويالت «الربيع
العربي» ،ستشابه بعضها مع اختالف مقومات المجتمعات من حيث
االثنية والعشائرية والقبلية رغم أنها جميعا ً ستكون البيئة الحاضنة
للفكر الوهابي في بداية الحراك الذي صور سلميا ً نتيجة التماسك
بين أف��راد المجتمع والعشيرة .لقد درس��ت الحركة الوهابية ومن
وراءها الصهيونية المجتمع العربي بدقة متناهية وعرفت وحددت
ساعة الصفر بعد أن لعبت على التناقضات الدينية والسياسية بين
الناس وسخرت هذه التناقضات لمصلحة الحركة الوهابية التكفيرية
المتشددة ،وسنجد أن الدين هو العامل األساس في تحريك الشارع
وأينما غيرنا وجهتنا سنجد الدين هو الرافعة األساسية ألي تطرف
ألنه في خواتم هذا التطرف الجنة الموعودة.
فال ب ّد إذا ً من البحث عن بدائل وحلول جذرية قد تبدو صعبة التنفيذ
ولكن المشاكل الصعبة تحتاج إلى حلول صعبة االكتشاف ،وال ب ّد من
االستعانة بالخبرات التاريخية للمجتمعات التي عانت من سيطرة
الدين ورجاله وتخلصت منها بصورة أو بأخرى وغدا الحديث فيها عن
فصل الدين عن الدولة أمرا ً محسوماً.

المدخل التاريخي

لقد نشأت العلمانية كما يعرف الباحثون في جذورها عبر الفلسفة
اليونانية القديمة (إبيقور) ،غير أنها خرجت بمفهومها الحديث
خالل عصر التنوير األوروبي على يد عدد من المفكرين أمثال توماس
جيفرسون وفولتير وسواهما ،وأخذت مضمونا ً مفاده بأنها هي فصل
الحكومة والسلطة السياسية عن السلطة الدينية أو الشخصيات
الدينية ،وتعني في ما تعنيه عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أيّ
أحد على اعتناق وتب ّني معتقد أو دين أو تقليد معيّن ألسباب ذاتية غير
موضوعية ،وتكفل عدم تب ّني دين معيّن كدين رسمي للدولة.
العلمانية في العربية مشتقة من مفردة عَ لَم وهي بدورها آتية من
اللغات السامية القريبة منها؛ أما في اإلنجليزية والفرنسية فهي مشتقة
من اليونانية بمعنى «العامة» أو «الشعب»؛ وإب��ان عصر النهضة
بات المصطلح يشير إلى القضايا التي ته ّم العامة أو الشعب بعكس
القضايا التي ته ّم خاصته .أما في اللغات السامية ففي السريانية
تشير كلمة(نقحرة :عَ لما) إلى ما هو منتم إلى العالم أو الدنيا أيّ دون
النظر إلى العالم الروحي أو الماورائي ،وبشكل عام ال عالقة للمصطلح
بالعلوم أو سواها وإنما يشير إلى االهتمام بالقضايا األرضية فحسب،
وتقدّم دائرة المعارف البريطانية تعريف العلمانية بكونها« :حركة
اجتماعية تتجه نحو االهتمام بالشؤون الدنيوية بدال ً من االهتمام
بالشؤون األخروية».
وعرف الفيلسوف وعالم الالهوت غيوم األوكامي حول أهمية« :فصل
الزمني عن الروحي ،فكما يترتب على السلطة الدينية وعلى السلطة
المدنية أن يتقيّدا بالمضمار الخاص بك ّل منهما ،فإنّ اإليمان والعقل
ليس لهما أيّ شيء مشترك وعليهما أن يحترما استقاللهما الداخلي
بشكل متبادل.
في القرن السابع عشر ،ولع ّل الفيلسوف سبينوزا كان أول من أشار
إلى العلمانية إذ قال إنّ الدين يح ّول قوانين الدولة إلى مجرد قوانين
تأديبية ،وأشار أيضا ً إلى أنّ الدولة هي كيان متط ّور وتحتاج دومًا
للتطوير والتحديث على عكس شريعة ثابتة موحاة .فهو يرفض
اعتماد الشرائع الدينية مطلقا ً مؤكدا ً أنّ قوانين العدل الطبيعية واإلخاء
والحرية هي وحدها مصدر التشريع.
الفيلسوف اإلنكليزي جون لوك كتب في موضوع العلمانية« :من
أجل الوصول إلى دين صحيح ،ينبغي على الدولة أن تتسامح مع
جميع أشكال االعتقاد دينيًا أو فكريًا أو اجتماعيًا ،ويجب أن تنشغل
في اإلدارة العملية وحكم المجتمع فقط ،ال أن تنهك نفسها في فرض
هذا االعتقاد ومنع ذلك التصرف .يجب أن تكون الدولة منفصلة عن
الدين كلية ،وأال يتدخل أيّ منهما في شؤون اآلخر .هكذا يكون العصر
هو عصر العقل ،وألول مرة في التاريخ البشري سيكون الناس أحرا ًرا،
وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة».
وبرز تعريف العلمانية بالطريقة األميركية بالتصريح التالي لثالث
رؤساء الواليات المتحدة األميركية توماس جيفرسون ،إذ ص ّرح« :إنّ
اإلكراه في مسائل الدين أو السلوك االجتماعي هو خطيئة واستبداد،

وإنّ الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس باالحتفاظ بآرائهم وحرية
تصرفاتهم» .وقد أصبح األمر مكفوال ً بقوة الدستور عام  1789حين
فصل الدين عن الدولة رسميًا في ما دعي «إعالن الحقوق».
ويفسر عدد من النقاد ذلك بأنّ األمم الحديثة ال يمكن أن تبني هويتها
ّ
على أيّ من الخيارات الطائفية ،أو تفضيل الشريحة الغالبة من رعاياها
سواء في التشريع أو في المناصب القيادية ،فهذا يؤدّي إلى تضعضع
بنيانها القومي من ناحية ،وتح ّولها إلى دولة تتخلف عن ركب التقدّم
بنتيجة قولبة الفكر بقالب الدين أو األخالق أو التقاليد.
أول من ابتدع مصطلح العلمانية هو الكاتب البريطاني جورج
هوليوك عام  ،1851إذ ص ّرح« :ال يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ض ّد
المسيحية هي فقط مستقلة عنها؛ وال تقوم بفرض مبادئها وقيودها
على من ال يو ّد أن يلتزم بها .المعرفة العلمانية تهت ّم بهذه الحياة،
وتسعى للتط ّور والرفاه في هذه الحياة ،وتختبر نتائجها في هذه
الحياة» ،بناء عليه ،يمكن القول إنّ العلمانية ليست ايديولوجيا أو
عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم ،ترفض وضع الدين أو سواه كمرجع
رئيسي للحياة السياسية والقانونية ،وتتجه إلى االهتمام باألمور
الحياتية للبشر بدال ً من األمور األخرى ،أيّ األمور المادية الملموسة
بدال ً من األمور الغيبية.
واض��ح إذا ً أن��ه من المختلف عليه وض��ع تعريف محدّد للدولة
العلمانية؛ وف��ي الواقع فهو تعريف يشمل ث�لاث ح��االت متباينة،
ويتداخل مع مفهوم دين الدولة أو الدين ذي االمتياز الخاص في دولة
معينة.
تنص دساتيرها صراحة على هويتها
 1ـ هناك بعض ال��دول
ّ
العلمانية مثل الواليات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند
وكندا.
 2ـ بعض الدول األخرى ،لم تذكر العلمانية في دساتيرها ولكنها لم
وتنص قوانينها على المساواة بين جميع المواطنين
تحدّد دي ًنا للدولة،
ّ
وعدم تفضيل أحد األديان والسماح بحرية ممارسة المعتقد واإللحاد،
واحترام حقوق األقليات الدينية ،وهي بالتالي تعتبر دوال ً علمانية.
وتنص دساتيرها على دين
 3ـ هناك الشريحة الثالثة من الدول
ّ
الدولة ،كمصر وسورية والعراق وموناكو واليونان ،غير أنّ دساتيرها
تحوي المبادئ العلمانية العامة ،كالمساواة بين جميع مواطنيها
وكفالة الحريات العامة ،مع تقييد لهذه الحريات ،يختلف حسب الدول
ذاتها .ففي مالطا وهي دولة تتخذ المسيحية الكاثوليكية دينا ً لها يعتبر
اإلجهاض مح ّرما ً بقوة القانون ،وذلك مراعاة للعقائد الكاثوليكية ،ومع
ذلك فإنّ نسب تقييد الحريات العامة في مالطا هو أق ّل بكثير مما هو
عليه في دول أخرى كمصر ،حيث تعتبر الشريعة اإلسالمية المصدر
الرئيسي للتشريع ما أدّى إلى قيود حول تغيير الدين أو بناء دور عبادة
غير إسالمية مثالً .ولذلك هنا حلت فكرة «الدولة المدنية» بدال ً من
«الدولة العلمانية» واقترح البعض «دولة مدنية بمرجعية دينية»!
وبالتالي سنرى أنه ال يحدّد كون الدولة علمانية حسب دين الدولة
بمقدار ما يحدّده طبيعة دور رجال الدين في الدولة ومدى انتشار الفكر
الديني في عادات وقوانين المجتمع.
وتعترض العلمانية إشكالية كبيرة من جهة الديمقراطية بمعناها
الضيّق ،وهو حكم األغلبية بدون االهتمام لحريات األفراد ،وهو ما يدعى
بالديمقراطية الالليبرالية ،فإنها بهذا المعنى ال تقتضي فصل الدين عن
الدولة بالضرورة ،بل تعتمد على اختيار أغلبية الشعب التي قد تكون
دينية كما يمكن أن تكون الدينية .لكن إذا أدخلنا حرية التعبير الالزمة
لمنافسة عادلة للمعارضة السياسية في تعريف الديمقراطية فيستلزم
ذلك فصل الدين عن الدولة بما يسمح بحرية األفراد في التعبير بال قيود
دينية ،إذ بدون هذه الحرية ال يمكن للسياسيين والمفكرين العلمانيين
أن يعبّروا عن آرائ��ه��م مما يخ ّل بمبدأ الحرية األساسية للدعاية
االنتخابية التي يمكن أن تتض ّمن ما هو مخالف للدين.
وبالتالي فإنّ العلمانية بمعناها الضيّق ليست إال جزءا ً من معنى
الليبرالية فهي تفصل الدين فقط عن الدولة ،وهذا ال يكفي لضمان حرية
وحقوق األفراد بينما تفصل الليبرالية جميع المعتقدات الشمولية عن
الدولة سواء كانت دينية أو غير دينية.

ولدت غربية لكن ُ
توطنها ممكن

من هذا كله نجد أنّ العلمانية ولدت غربية ولكن االنتقال للعالم
العربي ونشر الفكر العلماني فيه ت ّم من خالل مساهمة ومعاناة العديد
من المفكرين والمغيّرين العرب ومن خالل رغبتهم في التخلص من
الضاغط األسود لدور رجال الدين واألفكار الدينية التي سيطرت طيلة
قرون من الزمن على المنهج الفكري والسياسي واالجتماعي للعرب
والمسلمين كافة ،ألنّ الدين انتشر وع ّمم في بلدان عرفت بحضاراتها
العلمية والثقافية وعلى أرضية من التعدّدية الثقافية والعرقية
المختلفة ،وبالتدريج صار هو وحتى يومنا هذا المرجع األول لك ّل
تصرفاتنا وسلوكنا وسياساتنا ،وألغى الدين ك ّل دور فاعل للتن ّوع
الثقافي وص��ادر الحريات واإلبداعات والحريات الشخصية بفضل
الحاكمية االلهية والتفويض اإللهي التي ميّز به أنفسهم رجال الدين
على اختالف مذاهبهم وطوائفهم.
ولذلك وصف العلمانيون بأنهم ملحدون والداعون للعلمانية وبأنهم
كفرة وفي أول سلّم التكفير من قبل دعاة الفكر الوهابي التكفيري ،رغم
المحاوالت العديدة الجادة لتوضيح حقيقة أنّ العلمانية ليست ض ّد
الدين في شيء ،بل تقف على الحياد منه وال تلزم أحدا ً بتبني أفكارها
ولكنها كما ال تفرض ذاتها على اآلخرين ،فهي تطالب بعدم فرض ذوات
وأفكار اآلخرين على المجتمع ،وأنه من الواجب أن تكون الدولة للجميع
وال وصاية ألحد أو لفكرة على المجتمع وأف��راده إال وصاية القانون
المتفق عليه والقابل للتجدد والتطوير حسب حاجات المجتمع ،إذ ال
تعتبر العلمانيّة شيئا ً جامدًا بل هي قابلة للتحديث والتكييف حسب
ظروف الدول التي تتبناها ،وتختلف حدّة تطبيقها ودعمها من قبل
األحزاب أو الجمعيات الداعمة لها بين مختلف مناطق العالم وأيضا ً ال
تعتبر العلمانية ذاتها ض ّد الدين بل تقف على الحياد منه ،وكما أسلفت
يعتبرها البعض جزءًا من (التيار اإللحادي) كما جاء في (الموسوعة
العربية العالمية) الصادرة في السعودية.
وفي نظرة موسعة على عالمنا العربي واإلسالمي سنجد أنّ التطرف
بك ّل أنواعه (السياسي والديني فكالهما في ارتباط وثيق مع بعضهما
البعض نتيجة المصالح المشتركة) يشكل عائقا ً أمام انتشار العلمانية
والمدنية كح ّل للتعايش السلمي الدائم وعنوانا ً واضحا ً بعيدا ً عن
كافة طرائق التحايل والتواطؤ بين السلطات السياسية والمؤسسات
الدينية بمختلف أنواعها كأمر واقع .ولذلك فإنّ مهمة العلمانية دائما ً
كانت شاقة ألسباب عديدة تتضارب مع السلطة الدينية ومع التحالف
السلطوي الديني – السياسي ومنها:
 1ـ العلمانية تضمن حرية األفراد والجماعات في ممارسة معتقداتهم
بعيدا ً عن التعالي من قبل األكثريات أو من قبل المدّعين للصواب في
المعتقد ،وذلك بحماية القانون الوضعي الزماني وليس الروحي اإللهي
والغير مطبق والغير مالئم للحاجات البشرية المختلفة.
 2ـ العلمانية تحافظ على التن ّوع والتعددية الثقافية والدينية
والسياسية في إطار احترام السيادة الوطنية وتغليب الوطنية على
أيّ انتماء آخر.
 3ـ العلمانية تؤمن بحق الجميع في الوطن بالتعبير عن ذاتهم بال
خوف وبالطريقة التي ال تتعارض مع القانون الذي يمتلك في طياته
التط ّور لمصلحة الوطن.
 4ـ العلمانية تتعارض مع ك�� ّل النزعات المذهبية والطائفية
والمناطقية ذات المفاهيم القسرية الجامدة والتي ت ّم االشتغال عليها
عبر زمن طويل من أجل تفكيك دول المنطقة وخاصة دول العالم
العربي واإلسالمي ،ولكنها ال تتعارض مع سيادة القانون الوضعي
الذي يصون حقوق الفرد والجماعات وتؤمن بتطويره الدائم.
 5ـ العلمانية وألنها تمتاز بالمرونة وتؤمن بالتغيير اإليجابي
وتتالءم مع تطورات العلم والمدنية ،فإنها يمكن أن تشكل أرضية تالق
لكافة الشرائح المجتمعية ،وتؤ ّمن وسائل التفاعل بينها في إطار من
االحترام المتبادل بغض النظر عن حجم التمثيل.
 6ـ العلمانية ليست في عداء مع الدين ،بل العكس هو الصحيح،
ولكنها ترى فيه الخطر األول للدولة الوطنية ألنه يفرض ذاته كعابر
للحدود في وقت بات واضحا ً أنّ السيادة الوطنية باتت أساس معادالت
التغيير في العالم ،وأنّ العدوان يت ّم على حدود الدول وثقافاتها من
خالل التعدّي المكاني والمعنوي ،ويشكل الدين حليفا ً مباشرا ً لرغبات
التعدّي الخارجية ومس ّهالً لالختراق الثقافي والمعنوي كخطوة أولية
لالجتياح التالي والواسع.
وبعد ...فإنّ الناظر إلى «ثورات الربيع العربي» التي حدثت في
الوطن العربي سيجد ببساطة أنها ب��دأت مثل كرة الثلج صغيرة
بمطالبها وكبيرة بأهدافها الغير معلنة وارتكزت على مطالب شعبية
تبدو سهلة التحقيق ،ولكن مع مرور الوقت ولتباين درجة الفساد
مهب
السياسي واالقتصادي واالجتماعي صارت ك ّل دولة عربية في
ّ
العاصفة ورسم مصير ك ّل دولة على حدة ،والبقية يعرفها الجميع،
ولكن الالفت للنظر هو دور الدين والسلطة السياسية في ك ّل الدول التي
ظهر فيها «الربيع العربي» المزعوم.

كان واضحا ً للجميع أنّ ك ّل األنظمة العربية السابقة والحالية في
حالة تصالح مع المؤسسات الدينية ورجال الدين في اعتقاد فاشل
من قبل هذه األنظمة بأنّ األمور تجري بخير ،وأنّ رجال الدين يؤتمن
لهم هم ومؤسساتهم ،وأنهم انخرطوا في المشاريع الوطنية (نموذج
مدنية الدولة فقط والحفاظ على التشريع الديني مصدرا ً للقوانين)
ولكن الذي حصل وألنّ القضية عقائدية وألنّ الهدنة كانت طويلة مع
الكيان األول الراعي لإلرهاب (المملكة السعودية) فإنّ هذه األخيرة
استطاعت أن تتغلغل عبر مبشريها في كيانات هذه األنظمة واتضح
في ما بعد أنّ رجال الدين انقلبوا على أولياء النعم وارتدّوا إلى صلب
العقيدة التكفيرية الوهابية ،وصاروا باسم الدين يبشرون بمشروع
خالفة اسالمية يستطيع أن ي��و ّرط معه ك ّل غيور على الدين فاقد
يترب عليها أصالً بقوة.
لمبادئ الوطنية والتي لم
ّ
من هنا نجد أنّ رجال الدين يصلحون لك ّل زمان وأوان ،فهم مع
األنظمة كلها وبك ّل أنواعها سواء كانت مستبدّة أو شبه عادلة ،أو هم
مع ث��ورات الشعوب ويمارسون دور القيادة فيها ،فال صوت يعلو
على صوت السماء بحسب رأيهم وألنهم الخلفاء على األمر ،ويركبون
عليها ويمتلكون السلطة والتأثير طالما أنّ القوانين سمحت لهم بذلك
وسمحت بتأثيرهم المباشر والغير مباشر في المجتمع ليضربوا أصول
كيانه الوطني باسم أنّ الدين يستوعب ك ّل المخالفات بين الناس،
وصي عليهم في نهاية األمر بفعل الحاكمية اإللهية.
ولكنه
ّ
وتط ّور األمر في سورية والعراق وانتشر من المشرق العربي إلى
المغرب العربي إلى أوروب��ا ،وص��ارت دول��ة الخالفة الوهابية أمرا ً
واقعاً ،ك ّل هذا يحصل وما زال العرب حكومات وشعوب ال يرغبون
بفصل السلطة الدينية عن السياسية وما زالوا يهابون الغيب ورجاله
وتأثيرهم ويشدّوا أزرهم بهم.
إنّ الواقعية السياسية والثقافية ال يجب ان تستثني أمرا ً مهما ً مثل
تأثير السلطة الدينية والدين على المجتمع ولكنها ال يجب أن تبقى
تحت تأثيره وسطوته وعليها أن تتسلح بالقوانين المدنية الالزمة
للتخفيف والتقليل من هذه اآلثار وإبعاد الخوف من قلوب األقليات على
مصيرهم في المنطقة ،وكامل االعتقاد أنّ الظروف الحالية التي تم ّر بها
المنطقة هي الفرصة السانحة إلجراء التغيير الشامل نحو علمنة الدول
وليس االكتفاء بمدنيتها أيّ بالفصل التام بين الدين والسياسة ألنّ ما
فعله أنصار هذه التيارات الدينية التكفيرية ٍ
كاف بصورة كافية لين ّفر
الناس من السلوكات الخاطئة والمحرمة لمناصري األديان وليقبلوا
التغيير ،وذل��ك افضل من عقد الهدنة من جديد من قبل السلطات
السياسية الجديدة مع الدين ورجاله تحت (عنوان الدين المعتدل
يستحق الحياة!) نعم انه يستحق الحياة إنْ وجد أصالً في تاريخ
الشعوب ولكن بالتساوي مع غيره من المعتقدات وتكريس ثقافة مزيد
من الحريات تضمن مزيد من الممارسات الصحيحة ألنّ الكبت يولد
التطرف.

لتعريف مشرقي للعلمانية

إنّ العلمانية عليها أن تخرج من رحم الواقع العربي والمشرقي
العربي تحديدا ً ألنها تنبثق من ج�� ّو مفعم بالحضارات المختلفة
والثقافات المتعددة ،فهي أرض الحضارات الواجب االعتناء بمنتجاتها
دائما ً وبمن يتبع هذه الثقافات كأقليات وطنية .ولن يكون هناك تعريف
مستورد لها بل يجب تعريفها محليا ً واستنباط أخالقياتها بما يتناسب
مع الواقع المحلي لك ّل دولة وطنية فليست هناك وصفة جاهزة لك ّل
الدول ،بل المطلوب التأكيد على ما يلي:
 1ـ العلمانية تعتبر الدين أحد روافع الثقافة وليس الرافعة الوحيدة
لثقافة المجتمع العربي والوطني.
 2ـ العلمانية تعتبر الدين إرثا ً تاريخيا ً ساهم في تشكيل الهوية
الثقافية لبعض مكونات المجتمع وليس لكل المكونات.
 3ـ العلمانية تعتبر رج��ال الدين شريحة مجتمعية متساوية
الحقوق والواجبات أم��ام القانون والقضاء وغير منزهة وتمارس
عقيدتها بدون إكراه وال تكره الغير على ممارسة عقائدها مهما بلغ
حجم تمثيلها في المجتمع.
 4ـ العلمانية تعتبر أنّ الدور السياسي لرجال الدين ال يكون إال
بموجب ما يسمح به الدستور والقانون فقط وال امتيازات أخرى
ممنوحه من قبل السلطة السياسية.
 5ـ العلمانية تعتبر أنّ ك ّل منتسبي األديان متساوين في الحقوق
وال��واج��ب��ات وال ف��رق بينهم النتماءاتهم الدينية حسب األغلبية
المنتشرة.
ّ
بغض النظر
 6ـ العلمانية هي الفرصة األفضل ليمارس ك ّل حريته
عن انتمائه الديني أو المذهبي أو الطائفي بدون قيد او شرط إال بما نص
القانون الوضعي الزماني المتطور.
 7ـ العلمانية تكفل للتعدّدية الثقافية والسياسية فرصا ً متساوية
وال تنتقص من ايّ جهد وطني وال تنظر بقانون األغلبية على أنه الهاضم
للحقوق بل هو الضامن للحقوق الخاصة باألقليات.
لذلك سنجد أنّ أفضل وسيلة جادّة لمواجهة الفكر التكفيري هي
التشخيص السليم للبوابة التي نفذ منها التكفير والتطرف أال وهي
الدين وليس الدين بالقيمة المج ّردة ،ولكن الدين السياسي والذي كان
من خالله رجال الدين على عالقة وثيقة مع السلطات واألنظمة الحاكمة
مما سمح لهم بتشكيل البيئات الحاضنة لك ّل مناطق انبعاث التطرف
بصورة متصاعدة ،وال نغفل دور المؤسسات الصهيونية الراعية
والداعمة للجماعات التكفيرية على مستوى القيادات وتجهيزها للبدء
بمشروع التكفير األكبر (دولة الخالفة اإلسالمية) والتي على أنقاضها
تقوم (دولة بني صهيون الكبرى) وينتهي العالم في قبضة الصهيونية
العالمية بك ّل موارده.
ولكن دول السيادة الوطنية ولكي تعزز روح هذه السيادة يجب أن
ترتكز على مفاهيم أشمل وأع ّم لتجعل ك ّل أفراد المجتمع مساهمين
جديّين وملتزمين فاعلين في بناء دولتهم ال أن تكون الرعاية بفعل
منتجات الديمقراطية العمياء خاصة في الدول ذات األغلبية الدينية،
ومن هذه المفاهيم احترام التعددية الثقافية وتكريسها وحمايتها
بفضل القانون ألنها تشكل تن ّوعا ً يمثل ك ّل أفراد المجتمع فالثقافات
وجدت قبل الدين وثقافته ونهضت أمم وحضارات بمعزل عن الدين
الحالي ،اي دين واقع الحال الذي ال يسمح لغيره بالقيام إال من تحت
عباءته فقط وضمن قوانين وصايته على المجتمع .وبالتالي فإنّ
التعددية الثقافية في مجتمع تسمح لك ّل االمكانيات في ظ ّل مجتمع
علماني مدني بالظهور على ح ّد واحد من المسؤولية والتسامح وتسمح
للغير كما تسمح لنفسها في االنتشار فوق رقعة األوطان في ظ ّل سيادة
القانون وبعيدا ً عن التسلط السياسي – الديني.

الح ّل الوحيد ...علمنة الدولة

مما سبق سنجد أنّ اإلرهاب التكفيري الذي ع ّم الدول وألغى البشر
والحجر ،وأنّ داعميه من دول الخليج وتركيا والكيان الصهيوني هم
أنفسهم ال يتم ّنون وصوله إليهم وإنما جعلوا من دولهم سندا ً لهذه
العصابات التكفيرية كي يهدوا كيان دول مقاومة للمشروع الصهيو -
أميركي في المنطقة ،سنجد أنّ الح ّل الوحيد بعد القضاء عليه هو في
علمنة الدولة على أسس محلية واضحة منطلقة من الواقع ومتد ّرجة
في التطبيق ،فالفرصة اليوم باتت سانحة للقضاء على التطرف الديني
الذي يلغي ك ّل النماذج الجيدة أيضا ً من التعايش بين الدولة والدين،
وخير مثال على ذل��ك حركة المقاومة االسالمية اللبنانية (حزب
الله) والذي كان بعد حرب تموز المعشوق للجميع ،وبكلمة واحدة
رماها شيوخ وهابيون تكفيريون لغاية صهيونية إذ قالوا إنه «حزب
شيعي ض ّد السنة» صار حزب الله ببساطة «حزب الشيطان» في
عقول الغالبية من الذين يقال عنهم «ص ّم بكم عمي» ،وتح ّولوا ضدّه،
وبنظرة واقعية سنجد أننا لربما نقدم على حرب دينية سنية – شيعية
والسبب بسيط انّ الحق والتمييز بالحق صار مفهوما ً دينيا ً من جديد
ما بين طائفتين ،وكأنّ الناس جميعا ً هم من الطائفتين...
إذا ً علينا أن نبحث عن صيغ جديد تضمن أمن وسالمة المجتمع
وأن ننزع الذرائع ولتكن المقاومة وطنية ولتكن السيادة وطنية
ّ
بغض النظر عن ك ّل
ولتكن الحقوق وطنية والتساوي أمام القانون
الفوارق ،وال يضمن ذلك إال دولة علمانية واقعية متد ّرجة في تحقيق
التغيير لمصلحة أنّ الك ّل متساوون أمام القانون ،وأنّ اآلخرة هي شأن
األفراد وأن ال عالقة لآلخرة اإللهية بقوة الدول وصالحية المجتمعات
لكي تنافس بين األمم على البقاء وإنما القدرة على البناء والتشاركية
والتكافؤ بين أفراد الوطن الواحد متساوية.
 رئيس األمانة العامة
للثوابت الوطنية في سورية ـ مجتمع مدني وطني سوري

