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يف البداية حبثاً عن املعرفة: أنتهز فرصة الكتابة يف موضوع احلرية الدينية ابلوالايت  -1 
املتحدة, للتعرف على أموٍر تتّعلق بكيفية تفكري املسلمني يف مسألة احلرية.إّن موضوع 

وم احلرية الدينية لدى األمريكيني؛ لكّن اهلدَف اآلَخر هذه الورقة ابلفعل إيضاح مفه
أيضاً التعرُّف من األصدقاء املسلمني عن كيفية تفكريهم املختلف أو املتوافق يف هذه 

املسألة ابلذات. وأعتقد أنين سأُفاجأُ بوجود مشرتكاٍت كثريٍة بني الطرفني يف األمر. 
عدم املعرفة. أخربين أصدقاء مسلمون، أّن ومع ذلك فقد يكوُن ما أظنه ومهاً انشئاً عن 

هناك ثوراانً كبرياً هذه األايم بني الشعوب اإلسالمية، وأشواقاً عميقًة إىل احلرية، وسعياً 
إىل االعرتاف ابلكرامة واحلرايت الفردية. وذكروا أّن هذا السعي احلثيث ميضي يف 

هؤالء أنه من املمكن بل اجتاهاٍت أربعة: شخصية ودينية وفلسفية وسياسية. ويعتقد 
والضروري أن تكون مسلماً حقاً، وأن تتمتع ابحلرية يف الوقت نفسه. من املمكن أن 

تكون مسلماً ورمبا أن تقف يف الوقت نفسه حتت مظلة اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان متمتعاً يف الوقت نفِسه ابحلرايت واالحرتام والُفَرص االقتصادية مثل سائر 

الذي وهبنا احلياة وهبنا احلرية ابلقْدر  -سبحانه  -ى هذه األرض فاهلل الناس عل
نفسه. والذي أراه أّن هؤالء املتحدثني قد َصَدقوين القول. إّن آالَم املائة عاٍم األخرية 
النامجة عن الظلم وخيبات األمل وسفك الدماء، وانتهاك حقوق اإلنسان، واإلساءة 

اء العاََل اإلسالمي؛ كل ذلك بعث لدى املسلمني إىل الكرامة اإلنسانية، يف أحن
اإلحساس أبّن العاََل َل يتعامْل معهم ابلقْدر نفسه من اإلنصاف الذي تعامل به مع 

جهاٍت ُأخرى ضمن اإلنسانية. وهذا املساُر الصعب يشّكل عقبًة؛ لكنه يشّكُل دافعاً 
الت مجيعاً هي بتصرف أيضاً. والذي أعتقده مرًة ُأخرى أّن هذه األسئلة والتساؤ 



 األصدقاء املسلمني، وهم وحدهم يستطيعون التعاُمَل معها، واإلجابَة عليها. 

كيف توصل امللحدون إىل القول ابحلرية الدينية؟ ميلك امللحدون األوروبيون   -2
فهمهم اخلاّص طبعاً للحرية الدينية. إهنم ال يعتربون الدين أمراً مهماً؛ لكنهم يتقبلونه 

ره واقعًة اجتماعيًة تستحق االعتبار واالهتمام. من الناحية السياسية، ومنذ قيام ابعتبا
م أصرُّوا دائماً على استبعاد الدين من اجملال العام، وَقَصروا 1789الثورة الفرنسية عام 

الديَن على اجملال اخلاّص، وجتاهلوا أدوارَه اأُلخرى خارج احلياة الشخصية. وقد حاولوا 
 الدولة على الكنيسة والكنيس واملسجد؛ حبيث يسيطر النظام السياسي دائماً تقدمي

على كل جوانب احلياة العامة. وبذلك فقد مهَّشوا املؤسسات الدينية، وتركوها بدون 
أنياب. وهذه العملية هي ما يسميه األوروبيون: الئيكية أو بشكٍل أعّم علمانية. وقد 

ن أييت زماٌن خيتفي فيه الدين ككل األشياء القدمية أََمَل العلمانيون من وراء ذلك كّله أ
 -اليت جتاوَزها الزمن. واتبعوا أّن األزمنة املقبلة سيكون التديُُّن فيها أقّل من اليوم

 وسيكون ذلك أمراً جيداً. 

أّما الوالايت املتحدة فإّن األمور والتطورات بشأن الدين كانت خمتلفًة بعَض الشيء. 
أمريكيني أانٌس شاركوا امللحدين الفرنسيني آماهلم وتوقُّعاهتم.  -جنلوهناك طبعاً بني األ

بيد أّن أكثر األمريكيني ظلوا يـََروَن أّن الديَن له مكانتُه البارزة املقبلة سيكون التديُُّن 
 وسيكون ذلك أمراً جيداً.  -فيها أقّل من اليوم

الدين كانت خمتلفًة بعَض أما يف الوالايت املتحدة فإّن األمور والتطورات بشأن 
أمريكيني أانٌس شاركوا امللحدين الفرنسيني آماهلم  -الشيء. هناك طبعاً بني األجنلو

وتوقُّعاهتم. بيد أّن أكثر األمريكيني ظلوا يـََروَن أّن الديَن له مكانُتُه البارزة يف اجملالني 
أمريكيني طوَّروا رؤيتني -جنلواخلاّص والعام يف بريطانيا والوالايت املتحدة. والواقع أّن األ

للحرية أو حرية الضمري: األوىل تتأسَّس على مقدماٍت غري دينية، مفتوحة للملحدين 
وللمؤمنني ابهلل. والثانية تتأسس على املفاهيم الدينية النابعة من الدين اإلبراهيمي الذي 

دينية أّن اإلنسان يقول ابخلالق والقادر والسامي فوق كّل األشياء. تقول الرؤية غري ال
بطبيعته قادٌر ومسؤوٌل عن قَبول أو رْفض هذا األمر أو ذاك استناداً إىل ضمريه، وهو 



بذلك مسؤوٌل عن اختياره وقراره يف حياته ومصائره. وهذا احلقُّ ضروريٌّ وال ميكن 
إنكارُُه أو التعرض له. إذ ال يستطيع أحٌد أن يتخذ قراراً هبذا الشأن مكان أّي فرٍد 

آخر. وهبذا املعىن يُعترب الضمري اإلنساين السلطة األعلى ابلنسبة لألفراد. ومع أّن هذا 
الدفاع عن احلرية الفكرية ال يتناول احلرية الدينية ابلتحديد، لكنه يدافُع عن حرية 

الضمري، ومن مث عن احلرية الدينية بوصفها اختياراً إنسانياً حقيقياً للضمري احلّر. وحىت 
امللحدون يرفضون هذا االختيار ألنُفسهم؛ فإهنم يقدّرون الفضيلة االجتماعية  إذا كان

والفكرية ابحرتامه لدى اآلخرين. إهنم ال يوافقون على االختيارات الدينية لدى األفراد، 
 لكنهم حيرتمون حقَّهم يف اختاذ تلك االختيارات. 

ية الضمري، خمتلٌف بعَض إّن دفاع املدنيني عن احلرية الدينية، أو بشكٍل عاٍم حر 
الشيء. وسأعرض هنا تفكري كٍل من توماس جيفرسون، وجورج ماسون، وجيمس 

ماديسون، وفرجينيني آخرين، كان هلم َدوٌر يف صياغة إعالن فرجينيا للحرايت الدينية 
م والدفاع عنه. وقد سبق يل أن عرْضُت هلذا املنطق ابلتفصيل يف كتايب 1776عام 

"على جناحني: اإلميان واحلسُّ العاّم يف التأسيس األمريكي"*؛ وذلك يف  املبّكر بعنوان:
فصٍل بعنوان: "كيف علَّل الفرجينيون احلرايت الدينية". ولذلك سُأخّلص املوضوَع هنا 

بطريقٍة مفهومة. قال الفرجينيون: إّن هذا العاََل أوجده خالٌق رحيم، قادٌر على كل 
ُطَف بعباده الذين هم أحراٌر وليسوا عبيداً، وهو يريد أن يـَلْ  -سبحانه–شيء. وقد أراد 

أن يؤدَّى له الشكر من طريق عبادته ابلروح وابحلقيقة وبطهارة الضمري. وبكلماٍت 
ال ميكُن خداُعُه ابألعمال الظاهرة، بل إنه ينظر مباشرًة  -سبحانه–أخرى، فإّن هللا 

–أربعة مبادئ: َعظمة هللا  إىل سرائر الناس. وابختصار فإّن هذه الرؤية تتضمن
، -سبحانه–وواجب املخلوق يف االعرتاف به  -وتعاليه فوق كل األشياء -سبحانه

والثالث حرية الروح اليت وهبها اخلالق لإلنسان للقيام هبذه  -وبشكره وعبادته
 والرابع املودُة مع سائر الناس اليت يريُدها هللا، ويدعو للمشاركة فيها؛ واحلرية -األعمال

 اليت تتضّمُنها تلك املودَّة.

استناداً إىل هذه املبادئ األربعة، وأخذاً هلا ابالعتبار؛ فإّن إعالن فرجينيا, وكذلك، 
"اعرتاض" جيمس ماديسون على حاكم فرجينيا والذي حاول مجع توقيعات عليه، 



يه، استخدام احلجج التالية. أّن كل خملوق بشري، يتأمل النعم اليت أنعم هللا هبا عل
فيتكون لديه وعي بتقدمي فروض الطاعة والوالء للخالق, ابلروح وابحلقيقة، وذلك يف 
ضوء الضمري الفردي، ودومنا إرغام من أي نوع. إّن هذا "الواجب" )واجب العبادة( 

مقدس، وسابق على الواجبات اليت يقتضيها االجتماع املدين )وحىت جتاه األهل 
ولة. فالواجب الديين الذي يعيه العقل والضمري موَّجٌه واألصدقاء( والواجبات جتاه الد

أساساً إىل اخلالق, بدون وسيط. بيد أّن هذا الواجب يستتبع حقاً أيضاً. إّن واجب 
اه اخلالق, يسبق كلَّ وعي آخر, ويتقدم عل كّل حق إنساين آخر. وهذا  املخلوق جتُّ

نسان على ممارسة هذا الواجب/ معناه أنه يقتضي حقاً ال مردَّ له يتمثل يف إقدار اإل
احلّق. والذي ال ميكُن إَعاقتُه من جانب أيِّ قوٍة أرضية. إنه حٌق َبَدهيٌّ يتعلُق بطبيعة 

اإلنسان ذاهتا. وهو بني الروح اإلنساين وخالِِقه وهو يتقدم كلَّ حٍق آَخر. وبدون ثنائيٍة 
نشوء   الدينية تبدأ مع . وهكذا فإّن مسألة احلرية-سبحانه  -أو إرغام؛ لوجه هللا 

العالقة املباشرة بني اخلالق واملخلوق. اخلالق الذي يـَْلُطُف ابإلنسان ويهبُه مودََّته 
وحمبَته, واليت يقبلها اإلنسان أو يرفُضها بكل حريٍة وبدون إرغام؛ بل ابإلحساس 

د العميق ابملسؤولية جُتاه ذاك االختيار األبدي . ويتضمن ذلك كّله مبادئ الوجو 
اإلنساين الفطرية، كل الناس أحرار ومتساوون أمام هللا من خالل تلك احلرية اليت وهبها 

, واليت تعين استقالليًة اتمًة عن الدولة وقيصر. وعلى هذين األمرين -سبحانه  –إايهم 
ُس  يستنُد التعليُل الديين للحرية الدينية, كما عربَّ عنها إعالن فرجينيا، وهي اليت تؤسِّ

الطبيعي لإلنسان؛ إذ إّن احلرية هبٌة إهلية. احلقوق إذن أساسيٌة وفطريٌة، ولذلك للحق 
من  –فهي ليست قاصرًة على اليهود واملسيحيني, بل تتعداهم إىل كّل خالئق هللا 

املسلمني واهلندوس والبوذيني وكذلك امللحدون والشكَّاك. ألن هؤالء مجيعاً يستمدون 
  -سبحانه  –ندما َخَلق اخلَْلَق. فقبل الزمان، يعرف هللا حريتهم مباشرًة من خالقهم ع

يسمح  -عزَّ وجلَّ  -كلَّ اخلالئق األفراد أبمسائهم، وهو يدعو ُكالًّ منهم مبفرده. لكنه 
لكٍل منهم واجباً وحقًا, أن يقبل أو يرفض تلك الدعوة، حبسب ما يرشده ضمريه إىل 

 ذلك.

 خاص، ألّن أولئك الذين توصلوا إليه أواًل، إنين أرى أّن هذا التسويغ مجيٌل بشكلٍ 
وعرضوه للموافقة العاّمة؛ اليت حصل عليها اإلعالن، أقّروا أبّن االختيار احلّر هو حّق 



لكل البشر ابلتساوي، وحىت أولئك البعيدين عن دائرهتم املباشرة. فهم َل يدعوا حقاً 
السبب الذي من أجله حتدثوا  ألنفسهم َل يُقروا به لآلخرين من بين البشر. وهكذا هو

عن احلقوق الطبيعية . فهذه احلقوق َل تتأسس على الثقافة أو اإلثنية أو العشائرية أو 
النزعات الدينية املسيطرة؛ بل على أّن البشر مجيعاً متساوون. وصحيٌح أّن اجلذور 

ين؛ بيد التارخيية لذاك احلق جرى اكتشافها من جانب جمموعة دينية يف التاريخ اإلنسا
 أّن األصوَل الفلسفية والعملية )إذا كانت حقيقيًة( فهي كونية.

 بعض التأمالت يف "الكنيسة والدولة" )املسجد والدولة؟( :   -3

إّن األمريكيني األوائل ما تكونوا من الفرجنييني فقط؛ بل كان بينهم أبناء بنسلفانيا 
ت الدينية أفكاراً وممارساٍت كانت رمبا الذين كانت هلم إسهاماهتم, وقدَّموا ملسألة احلراي

أكثر جناحاً وكذلك األمر مع أهل ماساشوسنت الذين قدَّموا بدورهم إضافاٍت مهمة, 
شأهنم يف ذلك شأن أبناء الوالايت الثالث عشرة اأُلوىل. لقد وضع هؤالء مجيعاً 

 م, وإعالن احلقوق الذي صار قانوانً عام1787دستور الوالايت املتحدة عام 
، واستطاعوا إقناع الكونغرس االحتادي أنه ليس من حّقه إصدار قوانني بشأن 1792

، أو التأثري على حرية املمارسة الدينية ذاهتا. وكانت تلك هي الطريقة  سداد ديٍن معنيَّ
اليت أتسَّس عليها الفصُل بني الكنيسة والدولة. فهم َل يقبلوا أن يفرض الكونغرس على 

 معيناً.األمريكيني ديناً 

بل أخرجوا احلكومَة من جمال التدخل يف الشأن الديين. وبذلك حالوا دون أن يتحول 
أيُّ ديٍن يف الوالايت املتحدة إىل عقيدٍة رمسيٍة للدولة، مفروضة على الناس مجيعاً )وقد 
حاولت بعض الوالايت فرض ديٍن معنٍي جليٍل أو جيلني؛ لكّن ذلك أثبت عدم جدواه 

بة للدولة وللكنيسة معاً(. فقد أرهْتُُم التجربُة أّن الكنيسة والدولة تزدهران وصلوبته ابلنس
معاً إذا كان رجال الدين اليستنصرون ابلدولة يف ممارساهتم الدينية, كما أّن الدولة ال 

تستطيع فرض أمٍر من األمور ابسم الدين. فاعرتف قادة الدين والسياسة على حٍد 
ن يقتصر على ممارسة اهتماماته ومصاحله، دومنا تّعٍد على سواء أبّن على كٍل منهم أ

عمل اجلانب اآلخر. والشكَّ أن الكنائس واملذاهب املختلفة ازدهرت يف الوالايت 



 املتحدة هبذا التوافق، أكثر مما أفادت الكنائس الرمسية يف أورواب.

الدولة، ما كان اعتباراً بيد أّن اعتبار احللَّ األمريكي للمسألة الدينية فصالً بني الدين و 
موفَّقاً. إذ هو يف التطبيق يشبه أن يكون تالئماً أو توافقاً على االعرتاف املتبادل 

واالحرتام املتبادل. ففي الشعائر الدينية، كان رحاالت الدولة يظهرون بطريقٍة رمسية. 
ن. ويف ويف أعمال الدولة، كثرياً ما تبدأ املناسبة بصالٍة يتلوها أحُد رجال الدي

االحتفاالت كثرياً ما توَضُع كلمٌة أو ُمالحظاٌت دينيٌة تنتهي بصالة. وقد وصف املعّلق 
 الربيطاين الساخر ج.ك.

شسرتتون أمريكا أبهنا "أمٌة هلا روح كنيسة" . كما الحظ أّن إعالن االستقالل 
غالباً وبسهولة  والدستور يُعاَمالن كأمنا مها نصَّان مقدَّسان. كما أّن األمريكني يتحدثون

عن "اإلميان األمريكي" وهم يقولون بتواُضع : "إننا نتمسك هبذه احلقائق لكي نكون 
واثقني". وفوق ذلك يتحدث السياسيون األمريكيون غالباً عن هللا، وأحياانً جبديٍة 

 وتفان.

رنسية. إن الطريقة األمريكية يف النظر إىل عالقة الكنيسة ابلدولة, خمتلفٌة عن الطريقة الف
وميكن وصفها أبهنا احرتاٌم متباَدٌل أو تالؤم. لكنَّ األمريكني حريصون على حرية 

واستقالل كٍل منهما، يف مكاهنا اخلاص. واملواطنون يستطيعون التميز بسهولة بني ما 
قيصر. وطبقاً لذلك فإّن كلَّ جيل لديه رؤيته اخلاصة بشأن اخلطوط هو هلل وما هو ل

الفاصلة. فقد الحظ كثريون مثالً أّن الرئيس جورج بوش االبن ينظر إىل الدين جبديٍة 
زائدة، وهو يتحدث عن هللا َعَلناً وبقْدٍر كبرٍي من االحرتام. بل والحظوا أيضاً أّن 

ناً أكثر من بوش. وقد كان مهتماً أبن يُرى يف الرئيس بيل كلنتون كان يذكر هللا عل
الكنيسة يف أايم اآلحاد. وهذا يعين أنَّ الرؤساء األمريكني يذكرون هللا ألهنم يعرفون أّن 
الشعب األمريكي, وهو شعٌب متديٌِّن, ينتظر ذلك منهم ويتوقَّعه. ودْعَك من االنطباع 

ِة ُأخرى فإّن فصل الدين عن الدولة الذي يرتكه أفالم هوليوود وبرامج التسلية. وبكلم
تعبرٌي غري موفَّق؛ ومع ذلك فهو يشري إىل اختالٍف مهٍم يف األدوار ويف فهم الشأن 

العاّم. وهذا ليس شأانً واحداً يف كل اجملاالت. مثل امتزاج الدين واجملتمع يف املساحة 



صالٌة علنيٌة يف  العامة مثل املبارايت الرايضية الكربى حيث من املعتاد أن تؤدَّى
البداية. فالدين والدولة أو الكنيسة والدولة, الحتتالن املكان نفسه يف ثُنائية الكنيسة 
واجملتمع. إهنما مفهوّم مؤسَّسي، ال يُقارُن ابحلقائق األوسع للحياة اليومية. فاملواطنون 

لعامة واملتنوعة األمريكيون هلم احلق يف ممارسة دينهم يف احلياة اخلاصة، ويف الفعاليات ا
للمجتمع املدين. وهلم احلق أيضاً يف اتباع ضمريهم الديين يف احلياة العامة، ابلتالؤم مع 

األمانة لواجباهتم العامة, واألمانة لدستور الوالايت املتحدة. وهم يستطيعون ممارسة 
فضائل حقوقهم يف اجملال العام متالئمني مع القواعد الدميقراطية لألخذ والعطاء ومع ال

املدنية لقناعاهتم الدينية أو الدنيوية يف املوضوعات الكثرية للحياة العامة؛ مبا يف ذلك 
القوانني املتعلقة ابلزواج والوالدة واملوت .. وأمور أخرى كثرية. إّن احلياة املدنية تصبح 

 أكثر حيويًة ابلدين، وخباصٍة إن َل تتدخّل فيها إرغامات الدولة.

كيون والصلوات العامة : أودُّ أن أذكر أمثلًة قليلًة للتالؤم بني الدين الرؤساء األمري  -4
والدولة, وبني الدين واجملتمع, وكيف يبدو ذلك يف احلياة الواقعية. وذلك من طريق 

ذكر أمثلٍة لتصرف الرؤساء األمريكني منذ الفرتة املبكرة ألعمال وشنطن العامة؛ ابدائً 
فقد كانت تقاُم صالٌة عامٌة يف كنيسة البيت  (.1808-1800ابلرئيس جيفرسون)

األبيض حيضرها الرئيس غالباً كلَّ يوم أحد. وتعزُف املوسيقى فيها فرقة البحرية 
املوسيقية, وكثرياً ما قرر جملس الكونغرس قبل جيفرسون وبعده إقامة صالٍة يف عيد 

َمَثالً الرئيس  الشكر أو الصوم أو التواضع والطاعة يف ساعة الشدة. وقد فعل ذلك
م متبعاً تعليمات الكونغرس إثر صدور قانون. وتلك 1789جورج وشنطن عام 

الكلمة اليت ألقاها الرئيس حافلٌة ابلشكر هلل، وابللجوء إىل عنايته ورمحته. أما الرئيس 
م وسط احلرب األهلية من أجل رمحة هللا وعنايته 1863أبراهام لنكولن فقد صلَّى عام 

واألمن والطمأنينة ونعمة احلياة, واخلالص من دمار احلرب. وقد استمر وهبة السالم 
الرئيس لنكولن خالل احلرب يف التأكيد على األرضية الدينية املشرتكة بني األمريكني، 

خالل احلرب األهلية، ليبعث روح املصاحلة, ويدفع ابجتاه التوحُّد وإهناء االنقسام 
ّف أو تضاءل يف العهدين األخريين للرئيس  والعنف. ولنالحظ أّن ذكر الدين ماخ

كلنتون, والرئيس جورج بوش. ففي خطابه األول بعد انتخابه شرح كلنتون برانجمه مث 
ر على ذكر  اعترب أّن عمل األمريكني إن هو خلدمة هللا واإلنسان. كما أّن الرئيس مصِّ



م مثاًل، ويف 2003هللا يف سائر كلماته العامة؛ من مثل خطاب االحتاد يف العام 
 مناسباٍت ُأخرى كثرية.

لكّن يف الوقت الذي ُيُصّر فيه الرؤساء األمريكيون على املالءمة بني الكنيسة والدولة 
والدين واجملتمع تبعاً للتوليد األمريكي .. يكوُن علينا أن نعرتف أّن قبضًة صغريًة لكنها 

زال تنمو داخل فئاٍت ابرزٍة ضمن مهمة من اإلحلاد والعالنية وحىت العراء جُتاه الدين مات
الُنَخب األمريكية؛ وخباصٍة يف دوائر التسلية والرتفيه )السينما والتلفزيون( والصحافة 

واحلياة األكادميية. مايزال األمريكيون متدينني؛ لكّن قْدراً كبرياً من االستخفاف ابلدين 
إىل وجود تعدديٍة يشوُب تفكري وتصرفات اإلنتلجنسيا، وهذا األمر يشري ابلفعل 

صحيٍة وتنوٍع كبري. لكّن ذلك كلَّه ليس دون َخَطر. ذلك أنه "ثقافة املقاهي" الالدرية 
وغري امللتزمة يف أورواب العشرينات )من القرن العشرين( هي اليت شهدت للفاشيات 

وللشيوعية اليت ضربت جذوراً عميقة )أكثر مما جتددت يف الطبقات العاملة(. 
اإلرهاب , والعنف واإلجرام , حتتاج لصعودها إىل ضعٍف يف مفاهيم  فأيديولوجيات

القانون الطبيعي, وأخالقيات العقل والدين. وهذا ما يدفُع إىل اعتبار الدين والعقل 
 على حاشية التهميش.

مسألة العلمانية : اتفق البااب نبديكتوس السادس عشر ورئيس جملس الشيوخ  -5
ى كتابة كتابني: بدون جذور وأزمة أورواب؛ يتحداثن فيها عن اإليطايل مارسللوبريا ، عل

األزمة األخالقية يف الغرب من خالل ارتفاع شأن العلمانية؛ ويف السياق ذاته إحياء 
 النسبية بل والَعَدميَه. لقد وسط حْمنٍة ُمشاهبٍة من قبل, فلماذا العودُة إىل هناك؟ 

حظ أهنا بدت مبثابة تقدم حنو التعددية، بعد وإذا بدأان ابلعلمانية، يكون علينا أن نال
عهوٍد من احلروب الدينية؛ أو احلروب اليت أدَّْت فيها األداين دوراً معيناً )إذ غالباً 
ماحدثت تلك احلروب بسبب صراعات القوى السياسية، والعداوات, واملصاحل(. 

ياهتم األخالقية وكذلك األمر مع اإلحلاد والالأدرية. إذ كثرياً ما اتبع أصحاهبا ح
واملنتجة واملتأثرة ابملاضي الديين والقيم الدينية. ويف بعض األحيان بدا هؤالء أكثر إقباالً 

على احلياة األخالقية واإلحسان, من املتدينني أنُفِسهم. بيد أّن اإلحلاد، كما ذكر 



فاً نبديكتوس؛ والذي يظهر أحياانً مبظهر االلتزام العاطفي، ال ميكن أن يكون موق
للعقل. فال أحد يعرف مبا فيه الكفاية عن سياقات الوجود، لكي يصل ابلتأكيد إىل 
عدم وجود اإلله. وهلذا السبب يبدو أحياانً أّن الالأدرية هي املوقف األكثر إقناعاً، 

واألكثر جاذبيًة واقرتاابً من املوقف األخالقي. وفيها من اجلاذبية ما يدعو لإلعجاب! 
الكاثوليكي يتابع قائالً إّن النظرية شيء, والتطبيق والواقع شيٌء أَخر. بيد أّن البااب 

 –فالالأدرية قد تكون جذابًة يف النظرية والتخيُّل؛ ابعتبار أهنا ُتظهر هدوءاً وتواضعاً 
لكن يف الواقع ال أحد يستطيع البقاء على احلياد. إذ يف احلقيقة إّن على كل امرٍئ أن 

موجوداً أو ابعتبار أنه غري موجود! وإذا كان األمر هبذه اخلطورة؛  حييا إما ابعتبار هللا
فإّن لذلك نتائج شاسعًة يف اجملال العملي, على تفكري وتصرف األفراد "األدريني" 
و"الالأدريني". إّن الذهَن املفتوَح على هللا يكون مفتوحاً أيضاً على االحتماالت 

كلُّها مع تراُجع فكرة الوجود اإلهلي,   واألفكار كافة؛ يف حني ختتفي االحتماالت
 وُتصبح األخالقية اإلنسانيُة ُعرضًة للدمار .

يضع البااب نبديكتوس املسألة على هذا النحو: إّن اجملتمع العلماين اخلالص الذي يؤمن 
ابلعيش بدون إله, مييل إىل تقدمي احلرية الفردية على كل اعتباٍر أَخر. وذلك ألّن هذه 

لفضيلة هي مبدأٌ دميقراطي, وابعتبار أّن السياسات اأُلخرى أكثر أخطاراً القيمة أو ا
وهتديدات على الدميقراطية. بيد أّن هذا التقدمي ال ميكن التمسك به, وإالّ أفضى إىل 
الكثري من التناُقضات. وعلى سبيل املثال؛ فإّن املرأة املتفردة واليت اختارت أن جتهض 

ٍة ابعتبارها متارُس حقاً من حقوق اإلنسانية. لكّن وكما جنينها, رمبا بدت ألول وهل
نعلم فإّن تصرفها هذا يعين تدمري حياٍة إنسانية ُأخرى, هي الطفل املتحرك يف الرحم, 

وهو ليس استنساخاً عنها جسدايً أو روحياً بل هو حياٌة إنسانيٌة ُأخرى ومتفردة. 
اة أو ابحلقوق املتساوية لبين البشر يف وهكذا فإّن العلمانية تنتهي أبن ال تقول ابملساو 

احلياة؛ بل يصبُح األمر تقدمياً لبعض الناس على البعض اآلخر. ابإلضافة لذلك فإّن 
العلمانية تنتهي بتدمري مبدأ أساس من مبادئ الدميقراطية؛ يف الوقت الذي تدعي فيه 

ة احلامل حقَّ أهنا وحدها حتافظ على الدميقراطية. وذلك ألننا عندما نُعطي املرأ
إجهاض طفلها فإننا نقّدم طرفاً قوايً على طرٍف ضعيف؛ وبذلك نقّدم اعتبارات القوة 
على الَضعف. وهكذا تقُع العلمانية يف تناُقضاٍت أخالقية ادعت من قبل أهنا هي اليت 



حتافظ عليها؛ الدميقراطية والتعددية. والواقع أّن اإلجهاض ليس املسألة الوحيدة اليت 
ُع يف التناُقض الذايت. فاخلطر األكرب للعلمانية أهنا مُتعُن يف ضرب كل املبادئ؛ احلق تُوقِ 

الطبيعي، والعقل األخالقي، والدين. فباسم تقدمي احلرية الفردية، والذوق الفردي، 
واحلق الفردي يف االختيار؛ تقول بدايًة ابلنسبية األخالقية, مث تستمُّر يف االنزالق ابجتاه 

ية األخالقية. فال يبقى شيٌء يف املخزون األخالقي لدفع االجتاه الثقايف إىل الَعَدم
االحنطاط، أو تشجيع موجة من التخلُخل األخالقي. تتمسمر العلمانيُة اإلحلاديُة على 
الفرد ابعتباره الوحدة األساسية يف التحليل األخالقي, وأّن االعتبارات الفردية مقَّدمة 

وأّن اإلرادة مقَّدمة على الذكاء. وبذلك يصُل األمر ابلعلمانية على العقل املوضوعي، 
للقول إّن احلقيقة األخالقية ال ميكُن للعقل اإلنساين أن يدرَكها. وهكذا فالذي تريده 

فعالً هو ما تفّضُلُه الذات الفردية. ولذلك ففي النزاعات االجتماعية؛ ُتصْبح القوُة هي 
 جرد عن اعتبارات املوضوعية العقلية.السلطة األخرية، القوة اليت تت

إّن هذا هو املنطق الداخليُّ للعلمانية. لكننا جتنبنا حىت اليوم نتائجه األسوأ ألّن 
التقاليد الدينية والثقافية تراجع ببطٍء وال تنهاُر دفعًة واحدة؛ وخباصٍة يف الثقافات 

ال متلُك أيَّ أساس أخالقٍي القوية. إّن العلمانية ليست أساساً قوايً للدميقراطية. وهي 
ُُيدُِّر احلسَّ هبا. كما أهنا ال متلك الفضائل اليت حتمي ممارسة الدميقراطية. وأودُّ التذكري 

هنا مبا ذكره أبراهام لنكولن عن "املدفعية الصامتة للزمان", واليت تشري إىل الدوافع 
ُط على احلروف؛ إّن والقوى اليت اكتسبتها العلمانية من املاضي. ولكي توضع النقا

العلمانية ال متلُك غري مصادر قليلٍة لتسويغ مقولة أّن الناس ُولدوا متساوين واليت ال 
تسندها املالحظة التجريبية, وال النداء من أجل التآخي أو احلرية. احلرية اليت تتناوُل 

ية البشر وحسْب, وليس احليواانت؛ أعين احلرية األخالقية, وليس احلرايت الغريز 
والشهوية اليت تعرفُها الكائناُت اأُلخرى أيضاً. وكذلك األمر مع القيمة الكربى للحداثة 

والتقدم, وأعين هبا الليربالية، فأين االلتزاُم األخالقيُّ ابلفقراء والضعفاء؟ وما هي 
املقاييس العمليُة للتقدم ذي األبعاد األخالقية؟ إّن التفضيل العقالين للمسألة ال ُيعلها 

 ضروريًة أو ال حيوِّهُلا إىل دافٍع قوّيٍ  حيّرك اإلنسان ابالجتاه األخالقي الصحيح.

إّن الذي بدا يف العقود األخرية أّن ما يسميه الغرُب علمانية يستنُد إىل حٍد بعيٍد على 



لأُلطروحة املنسوبة  -غري امللحوظ-املوروث اإلبراهيمي. وهذا هو املصدر العميق 
تتمثل ابحلرية واألخوة واملساواة وااللتزام والتقدم. فالواقع أّن اهنيار لليربالية واليت 

الشيوعية بدون دٍم كثرٍي علُتُه القيم املسيحية اآلتية أو املستمرة من املاضي, يف مثل 
عمل نقابة التضامن ببولندا، وكل املنشقِّني اآلخرين. إذ الواقع أّن الشوعيات 

طبيعي للوجود اإلنساين، والذي يقوُم على أنرتوبولوجيا والفاشيات تستنصُر ابلقانون ال
أخالقية مشوَّهة. وإذا كان للدميقراطية أن تزدهر, فإهنا ال حتتاُج إىل التأسُّس على 

 العلمانية. ذلك أّن العلمانيَة هي أساٌس غري مأموٍن للبقاء يف ظّل الدميقراطية .

ُل إّن التقاليد العريقَة لإلسالم, سؤاٌل إىل األصدقاء املسلمني: هي ميكُن القو  -6
تتضمُن فلسفًة للحرية أو حىت فلسفًة للدميقراطية قائمة على التعددية الدينية, واليت 
ميكُن أن تظهر ويدرُكها اآلخرون أيضاً خارج عاََل اإلسالم؛ إّن الذي يبدو بسيطاً 

ديٌن يتضمُن ابملعىن  وأساسياً أّن كلَّ ديٍن يقوُم على اجلزاء )اإلاتبة أو العقوبة( هو
العميق نظريًة للحرية. إّن احلرية هلا يف احلقيقة ثالثة أبعاد: شخصية فردية، واجتماعية, 

وسياسية. وميكن أن ُيري أتمُُّلها من أكثر من وجهة نظر: ظاهراتية تتأسس على 
التجربة الشخصية. وفلسفية, وقانونية, وسياسية, وثقافية. وليس القصُد هنا معاجلة 

سائر هذه األبعاد. ففي اخلتام أُريُد أن أسأَل األصدقاء املسلمني اإليضاح واإلرشاد يف 
شأن هذه التساؤالت, اليت تفيُد يف عمليات التالؤم والفهم املتباَدل. ويف االحرتام 

املتباَدل ليست هناك حاجٌة أو ضرورٌة للتطاُبق الدائم. لكْن يف ظّل أساسياٍت كهذه، 
وء الفهم من جانب أحدان لآلخر. وهذا أساٌس مهمٌّ للفهم املتبادل, ُيري جتنُُّب س

 والعيش املشرتك .
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