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l العلمانية ـ مفهوم عسري . 

القــانوا العلمانيــة ا ااانيــا ةدةاب اةغةب الاربيــة اكلــرس اسي ــل السيا ــ  ااــ  ر  تشــ ل دةلــة
 حلياة ااسلمني الذين يعيشوا هبا ةمياغ وا معتقداهتم فيها. 

 ةبلتايل يطرح هذا الوضع ا ئلة كاآلتية:  
مــن مــا هــو موملــم ااســلمني مــن دةلــة القــانوا العلمانيــةدو هــل "،ــل هــذ  الدةلــة   ــر و  بــد 

 ملبوله حب م تفوق اكغلبية العددية لاري ااسلمني د 
ام  ــــتقدم علمنةودنيويــــة  الناــــام السيا ــــ  القــــانوج فرةــــة لت ربــــة ا ــــ ااب  ديــــدة لناــــام 

  فحسـ  بـل حـ  Diasporaإ الم  بذاته مع احتمااب التأثري ليس ا منطقـة الشـتا) و
 ا البلداا اإل المية اةاًلد 
   -ا  ااعاكس:كذلك تو د ا ئلة ا ا جت

 هل هناكو ا اك اسو حق ُمسلم به يلزم ااسلمني على ملبواب علمانية دةلة القانواد 
الـــيس مـــن ةا ـــ  التســـامد للـــدلث) ااتداللـــة ةال،قافـــا) ااتعـــددة اا يـــ ك ا يـــاغ مفتوحـــاً 
ا للمسلمني ل   يناموا   ةهنم ااش كة حس  القانوا والشرع  اإل ـالم  بـد ً عـن القـانو 

 العلماجد 
ـــــــــدة الدينيـــــــــة اة ومـــــــــا بعـــــــــد الدينيـــــــــة   ـــــــــة مـــــــــن  انبهـــــــــا نوعـــــــــاً مـــــــــن العقي ـــــــــل العلماني ا  "،

   ةاليت تعترب إلزاماً فحس  للذين ي منوا هبا مبحض إغادهتمد  Postrelegioesوبكاانية



إا اإل ابـــــة علـــــ  هـــــذ  اك ـــــئلة اة مـــــا يشـــــاهبها يـــــدةغ بلضـــــرةغة حـــــواب اافهـــــوم الش  ـــــ  
 للعلمانية. 

إيل ك،ـــــري مـــــن  -يـــــ دو مفهـــــوم العلمانيـــــة باقاغنـــــة إ  مفـــــاهيم الـــــرس  يا ـــــية ملانونيـــــة دالـــــة
  1ا لتالف بل إ  تداعى اف اغ متنافرة

العلمانيـــة تُفهـــم علـــ  اهنـــا ايدلو يـــة ضـــد الـــدين اة مـــا بعـــد الـــدين كنـــوع مـــن التناـــيم الاـــر  
ة الدةلـة علـ  الت معـا) الدينيـة ااسيح  ا ـا  بلعالملـة بـني الدةلـة ةالـدين اة  اةلـة  ـيطر 

 اة كتعبري  ح ام احلرية الدينية للبشر. 
و كةغبيــة اكلــرس: فرنســا و إ لــ ايضــاف إيل كلــك مــا انب،ــق مــن دالــل دةاب القــانوا الاربيــة ا

هولنــداو ااانيــا ةإيطاليــا مــن تقاليــد متباينــة  ــداً كا) نــربا) الــرس للتعامــل السيا ــ  القــانوج 
 . 2ق العلمانيةللدينو ا  يا

ي ـــري النقـــاا مهـــدداً بلامـــوم ال امـــل عنـــدما تتقابـــل تفســـريا) الفـــرةع العلميـــة اا تلفـــةو 
 . 3القانوا واحلقوق  و ا  تماعو الالهو) اة الفلسفة

إا اسدف من هذا البحـ  لـيس فقـل التوضـيد الناـرو افهـوم العلمانيـة الـذو دـيل بـه عـدد  
  يا ياً ا الوملت عينه.  -ا متابعة بل ة تر يد هدفاً عملياً كبري من التأةيال) احملريةو ةإمن

يهمـــل الـــدفاع عـــن دةلـــة القـــانوا العلمانيـــة كـــاف ام ضـــرةغو للت ـــوين السيا ـــ  ااـــدافع عـــن 
التعدديــة الدينيــة ةالدنيويــة ااو ـــه حلقــوق اإلنســاا.  م،ــل هـــذا الــدفاع مي ــن اا ي ــوا مقنعـــاً 

ة اشرةع العلمانية جبدية. كما اا اهتمام  ا ـا  ملـا م حقاو عندما ت لذ التوضيحا) النقدي
 عل  إم انيةو اح ام ةتقدير دةلة القانوا العلمانية من اجلان  اإل الم . 

لت ن  إم انية  وء الفهم  بد من التوضيد أبنل نفس  لست مسلماً ةل نل ةمنذ  ـنوا) 
ا ـعر بغتبـاس  يا ـى مـع ك،ـري  حي  -عديدة الومو مطمئناًو حواغاً منتاماً مع ااسلمني 

  يا   إ  حٍد ما. ‘ منهم ة احياثً     و فيما مي،ل بعضهم ل م
دتـــوو البحــــ  ااعـــرةم وادث   علــــ  التقيــــيم ةاإلدغاك الـــذين اكتســــبتهما مـــن  ــــاد   مــــع 
ااســلمني. لقــد ةــاغ) احملــاد ) يل دافعــاً إيل إعــادة تف ــري مبــد   حــواب معــل دةلــة القــانوا 

 مانية. العل
 



ll حواب حتديد علمانية دةلة القانوا . 
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هـ  نتـاح حريـة العقيـدة: اهنـا تعـل  -حس  ة هة نارو اجلوهريـة -إا علمانية دةلة القانوا 
ـــة العقيـــدة كحـــق مـــن  حقـــوق  تركيـــ  مبـــد   ضـــرةغو لناـــام حقـــومل و يقـــوم علـــ  مبـــدا حري

قـــق بطريقـــة منتامـــةو ةإكا اغدث التطـــرف ا القـــواب:   يو ـــد حتقيـــق كامـــل حلريـــة اإلنســـاا  دُ 
 هذ  النارية ملد   تقنع كةاب ةهلة.  -العقيدة الدينية لاغح ناام دةلة القانوا العلمانية 

 ا  مي ن ايضاً حتقيق حرية العقيدة ا إ اغ ناام حقومل  م  س دينياًد 
 اا حت م حرية العقيدةد  هل تستطيع دةلة مسيحية اة إ المية

ا  تو ــــد ام،لــــة تغايــــة للتعــــايا الســــلم  بــــني حتموعــــا) دينيــــة  تلفــــة مــــ،الً حتــــت  ــــيادة 
 السلطنا) اإل المية د 

و غـري اا حريـة 4فلنقر إبم انية التسامد الديل احلاضر ا  ياق التقاليـد اإل ـالمية -حسناً 
د ةإمنـا تعـل  ـخ !لـرب ةالـ  ا  توضـع العقيدة كحق مـن حقـوق اإلنسـاا و   تعـل التسـام

 ا مرتبة ةاحدة مع التسامد اة الل به. 
ة ك ل حقوق اإلنسـاا تتطلـ  حريـة العقيـدة الدينيـة ااسـاةاة بيـد اا التسـامد ملـد يعـل عـدم 

 ااساةاة. 
ــــدة   مي ــــن اا ُدــــل بسيا ــــة تســــامد الدةلــــة مــــع  إا مطلــــ  حــــق اإلنســــاا ا حريــــة العقي

 ة. اكملليا) الديني
يضـــاف إيل كلـــك اا حـــق ااســـاةاة كحـــق مـــالتم حلقـــوق اإلنســـاا يتحـــتم ا  ياـــل  ت ـــراً    
كتــــــالوح  فهــــــرس  الدةلــــــةو ةإمنــــــا الــــــ  اا يت لــــــ  كناــــــام  يا ــــــ  ملــــــانوج يــــــ ثر ا كافــــــة 

  5ااستول)
اا حقـــوق اإلنســـاا   "،ـــل حـــا زاً لســـلطة الدةلـــة فحســـ و ةإمنـــا تعمـــل عـــالةة علـــى كلـــك 

الفقـــــرة ال،انيـــــة مــــــن  -كا ـــــاس كو جتمـــــع إنســـــاج  وااـــــادة اكة   حســـــ  نـــــ   الد ـــــتوغ
ـــة الشـــرعيةو بـــل هـــ  ا  الد ـــتوغ و فهـــ  إكا   "،ـــل فقـــل عـــدم  طـــ  احلـــدةد لســـلطة الدةل

 . ًً  الوملت عينه اك اس ال  تقوم عليه  رعية الناام القانوج للدةلة عمومًا



وق اإلنسـاا ا ا ـاً لقـانوا الدةلــة مـن اام ـن اا ت ـبد حريـة ااسـاةاة كمبـدا مـن مبـاد  حقـ
 عندما ي وا الوضع السيا   لأل  ا  مستقالً عن تبعيتهم الدينية. 

الـــ  ا  يســـمد بتفضـــيل اة صلـــم او  ـــ   بســـب  عقيدتـــه الدينيـــة اة الدنيويـــة. ةكـــذلك 
الــــ  اا ي ــــوا إ ــــراك اك ــــ ا  الــــذين ســــم تو هــــا) دينيــــة اة دنيويــــة  تلفــــة ا الناــــام 

  ة ملا ماً عل  ملدم ااساةاة. السيا   مم ناً 
مل دـل ‘ إا هذا عل  كل حااب مطل  مـن مطالـ  حقـوق اإلنسـاا ا حريـة العقيـدة ومطلـ 

إ الملاً ا ااانيا كنتي ة  اغية اافعواب و لضماا تساةو مجيع غغبا) الناس ةمن ا ـل احـ ام 
يـة دنيويـة  ـددة اة حـ  مذاهبهم اا تلفةو ُدرم عل  دةلة القانوا ا  تتطابق مع ديـن اة نار 

 اا تت ذ من كلك ا اس معياغو لناامها ا ا . 
 

يتو ــ  إكاً علــ  دةلــة القــانوا االتزمــة حبقــوق اإلنســاا ةحريــة العقيــدة اا تاــل  ايــدة دينيــاً 
 ةدنيولً. 

هــذا احليــاد الــديل الــدنيوو   يعــل تقيــيم حيــادو عــام كمــا انــه لــيس لــه عالملــة ابــداً بتــدهوغ 
 اكلالملية اة اغتياب معياغو  امل. ااباد  

 
  عنــدما غبــل الناــرة احملايــدة لدةلــة القــانوا Carl Schmittلقــد الطــأ كــاغاب  يــد) و 

ــــة تفقــــدو ةب ــــتمراغو  ــــة ةاكلالملي ــــد  مبعــــل اا اك ــــئلة الديني ــــزمن التحيي العلمانيــــة  ــــدلياً  ب
  6مليمتها

القـــانوج اكلالملـــ .من ا ـــل احـــ ام إا احليـــاد الـــديل الـــدنيوو للدةلـــة متعلـــق بوا ـــ  احليـــاد 
حريــة العقيـــدة الدينيــة ةالدنيويـــة الــ  اا ت قت ـــر الدةلـــة كســلطة دنيويـــة علــى تناـــيم الشـــرةس 
الالتمــة  حــ ام اكفــراد بعضــهم الــبعض. إعتمــاداً علــى هــذا ااعــا ت ــوا الدةلــة دينيــاً ةدنيــولً 

  ايدة ة بلتا  فه  علمانية.  
 

ا   "ــــس كرامــــة او فــــرد ةكــــل  ــــلطا) الدةلــــة ملزمــــة بح امهــــا ة كم،ــــااب: القــــانوا يقــــر أب
الفقرة اكة  مـن الد ـتوغ و.مهما كانـت ف ـرة كرامـة اإلنسـاا كباعـ   -محايتها وااادة اكة 



إ يل  تفسر أبا اإلنساا ةوغة من اإللهو اة تفهم ا تناداً عل  ة هة نار القر!ا أبنه لليفة 
 التقاليد اإلنسية وهيومانيزم  إ  اا كلك يبق  مفتوحاً نسبياً. هللا ا اكغم اة تفسر من 

 
كــذلك   مي ــن ة  دــق للدةلــة اا تقــرغ كلــك ب ــوغة ا ــتبدادية.  يعــل عــدم تفســري الدةلــة 
م،ل هذ  اك ئلة الدينية اة الدنيوية عدم اابـا ة اة ا غتيـاب اة ا  ـتهانةو ةإمنـا كلـك بـدافع 

 ين مبقدةغهم فهم الدةلة كرابطة  يا ية   تضري معتقداهتم اا تلفة. اح ام حرية البشر الذ
 

إا الناـــرة الدنيويـــة احملايـــدة لدةلـــة القـــانوا العلمانيــــة جتـــد ا ا ـــها   حريـــة اإلنســـاا كحريــــة 
العقيـــدة الدينيـــة ةالـــ  تتضــــد علـــ  النقـــيض مـــن القيمــــة اإلغتيابيـــة احملايـــدة. فهـــى كا) معــــل 

عــم فبمقــدةغ الفــرد اعتناملهــا  يا ــياً  ا دةلــة القــانوا العلمانيــة   ن -ةتســتحق الــدفاع عنهــا 
 يسمد سا اا تطال  موا نيها ةموا ناهتا بعقيدة دنيوية  املة. 
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علـ  العلمانيـة عـدم تشـ يل  ااا تنحـو دةلـة القـانوا العلمانيـة ا   احليـاد دنيـولً  إك يتو ـ  
ايدلو يــة  ــبه دينيــة اة مــا بعــد الدينيــة للدةلــةو إا التأكيــد السيا ــ  الــذو تطلبــه الدةلــة مــن 
موا نيهــــا ةموا ناهتـــــا   يهــــدف إ  اإللـــــال  الشـــــامل ة  إ  ا عــــ اف بلعلمانيـــــة الـــــذو 

اً عــــن او تنشـــد  الدةلـــة وحيـــ    مي ـــن ملســـر  ا النهايـــة و فياـــل كـــاع اف  يا ـــ  بعيـــد
 اع اف ديل اة دنيوو. 

 
بــال غيــ : مي ــن اا ُالــُق مــن العلمانيــة ناريــة ايدلو يــة دنيويــة. كم،ــااب كال ــي ى لــذلك مــا 

  معتنــق الفلســفة الوضــعيةو وب اانيــة Comte * Augustaيقدمـه اة ســت كونــت و
Positivismus ة احد م  سـ  علـم ا  تمـاعو يطـرح كونـت مذهبـه كنـوع  ديـد مـن  



 . L` Relegione de L`humanitéو و7دلنــة اإلحلاديـــة ودلنــة البشـــرية ال
   Religion der Menschheitوبكاانية 

علــ  ا ــاس العلــم احلــدي  يتو ــ  علـــ  علمــاء ا  تمــاع حســ  كونــت ت ــوين إكلـــريةس 
علمـــاج كحــــق  ـــويل علــــ  ااســـتوو العــــاا  يقــــوم ةا ـــبهم وك هنــــة  ـــدثني للبشــــرية  علــــ  

تمع ايدلو ياًو ةلتحقيق هذا اسدف ت س ر كل القوو التقدمية من إملت ـاد ةايـدو تش يل اجمل
 عاملة   ال ناعة. 
ةفقــال اب كونــت يتو ــ  علــ  الدةلــة ةالرييــة الدنيويــة  -ةالتقــدم  -احلــ   -حتــت لــواء الناــام 

  اللتــــني انف ــــلتا نتي ــــة كتمــــا) احلداثــــةو اا ي ــــال إيل  Weltanschaungوب اانيــــة
ل ثيوملرا يـــة ا تماعيــــة  ديـــدة   تقـــل إناالملــــاً عـــن ال،يوملرا يـــة القدميــــة  حتـــاد الدةلــــة تشـــ ي

 ةالدين. 
 

ةكمــا كافحــت ال،يوملرا يــة ااســيحية ا القــرةا الو ــط  الــدلث) اكلــرس اة احتملتهــا علــ   
كــل حــااب علــ  حافــة اجملتمــع فاك ــلوب عينــه تتبعــه ال،يوملرا يــة ا  تماعيــة ل ونــت فتتحــرس 

 لو ا ل السيا ية على فرم إدعا ها اكيدلو   للحقيقة على كل اانافسني سا. ب ل ا
إا م،ل هذ  اكيدلو ية العلمانيـة التقدميـة لـيس سـا او عالملـة إ الملـاً بدةلـة القـانوا العلمانيـة 
إك اا اغتبا ها مـع  ـلطة الدةلـة يـن م ا احمل ـلة عـن لـراب دةلـة القـانوا العلمانيـة اا  سـة 

 ل  حرية العقيدة. مسبقاً ع
ا صــــل حــــق حريــــة اكدلا يتو ــــ  علــــ  دةلــــة القــــانوا العلمانيــــة ا نتبــــا  ايل عــــدم تســــ ري 
اهـــداف علمانيــــة اة    يــــة. هـــذا ا طــــر   يــــزااب حاضــــراً غغـــم اتمــــة اكيــــدلو يا) التقدميــــة 

 احلدي،ة. 
 

   -هنا نستحضر بعض اكم،لة التالية:
 

 و الذين   يريدةا ا وم Etatismusب اانية  و وإا  يا   الناام الدة ج ومن دةلة
يســ رةا مــن ااطالــ  اا تلفــة  -مــن حيــ  ااســتوو ا تركيبــة حتتمــع الــدلث) ااتعــددة  -



ا حتفــااب بعيــد اكضــحى  -بنــاء ااســا د  -لل ماعــا) الدينيــة كتــدغيس الــدين ا ااــداغس 
 االم. عودة إ  عهود ال -مبفاهيم حداثوية  -ةيعتربةهنا 

ــــا) مــــن النســــاء ةالشــــاب) ااســــلما) الال ــــى يــــرين اهنــــن لــــيس فقــــل ا فرنســــا  إا ااتح ب
العلمانيـــة بـــل ايضـــاً ا ااانيـــا معرضـــني للعتـــاب ة يوةـــفوا بلت لـــم ةعـــدم مواكبـــة احلداثـــة. 

  غ يس اا ت  ا حتادو حلمايـة  Frich Peterحس  تقاغير ال حم اغ ل بي  فرا و
لياء اموغ الفتيا) ال كيـا) اا ير ـلوا بنـاهتم إ  ااـداغس بـدةا غطـاء الـراس الد توغ نداءاً كة 
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كـــــذلك مي ـــــن اا ي ـــــوا  مشـــــرةع احلداثـــــة  إكا اعتـــــرب منوك ـــــاً حتســـــماً للتقـــــدم احلضـــــاغو ة 
مب،ابـة فـرعني و  - مـا ملبـل احلداثـة  وةااق ـود هنـا غالبـاً اإل ـالم  اكيدلو   مقابالً ل،قافـا) 

dichotomisch متضـــادينو في ـــبد كلـــك  ـــزءاً مـــن ت ـــعيد ا طـــاب السيا ـــ  لعـــزاب  
 . 9اآللر

ضــد نقــدلً ‘لتفــادو اللــبس ةالتــدالل مــع ايدلو يــة التقــدم العلمانيــة اة ا   يــة يطلــ  اا تو
 . معل كلمة دةلة القانوا العلمانية

 
إا علمانية دةلة القانوا   هتدف إ  إبعاد اجلماعا) الدينية إ  حافة اجملتمع بـل تضـمن سـا  
كــل اإلم انيــا) لالنطــالق حبريــةو ةمــن ا ــل ت ــوين تعدديــة القنــا عــا) الدينيــة ةالدنيويــة ا 

اا ا اجملتمع احلدي  ة" ني احلرية ةااساةاة لل ميع. إا العلمانية اا  سـة علـ  حريـة اإلنسـ
ـــــة  ـــــة اكيدلو يـــــة ةكـــــذلك الضـــــد لأليدلو ي ـــــل لوةـــــاية الدةل حريـــــة العقيـــــدة هـــــ  عينهـــــا ااقاب

 . 10اإل  ية
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إا ة وب ف ل الـدين عـن السيا ـة ثدغاً مـا يطـرح ا حتـااب القـانوا السيا ـ  العـامو كمـا اا 
ةمضــللة. ةعليــه إكا الــذ) حرفيــاً  ــينتف  ةــياة ف ــل الــدين عــن السيا ــة تاــل غــري دمليقــة 

 اإلدغاك احلر حلرية العقيدة ةالبناء ااعياغو لدةلة القانوا العلمانية. 
 

إا حرية العقيدة   ُ ت ر ا ضماا حرية العقيدة اة ااذه  الفردو ةإمنا حتوو ما هو ابعـد 
) الدينيـــة اا تـــنام مــن اا ـــوا الفــردس القـــانوا الاــري متنـــاتاب عنــه ةكـــذلك مــن حـــق اجلماعــا

نفسها حبرية دةا ةةاية عليها من ملبل الدةلة ةتفـتد اجملـااب ايضـاً لل ماعـا) الدينيـة ااشـاغكة 
 ا النطاق العام. 

إبم اا اجلماعا) الدينية التعبري عن ااسا ل السيا ية و عل  النطـاق العـامو فهـذا لـيس فقـل 
،ابـة نتي ـة منطقيـة لفهـم م كـد حلريـة العقيـدة مما يتفق مع دةلة القانوا العلمانيةو بل اا هذا مب

 الدينية ةاليت "،ل البناء الذو تعتمد عليه دةلة القانوا العلمانية نفسها. 
إا الدين ليس مسألة    ية ةإمنا له م انته ا احلياة العامة. فاجملااب العام هـو اا ـاا الـذو 

اعـا) الدينيـة ايضـا اا تشـاغك ا "اغس فيه السيا ة   صل الدميقرا ية ةبـذلك تسـتطيع اجلم
السيا ـــة. هنـــا   يـــدةغ اكمـــر حــــواب ف ـــل الـــدين عـــن السيا ــــة ةإمنـــا الف ـــل اا  ـــس بــــني 

 هذا التميز مهم   -اجلماعا) الدينية ةالدةلة:
فالـــذو يطالـــ  ب ـــم العلمانيـــة بف ـــل الـــدين عـــن السيا ـــة إمنـــا ينـــادو إ  إبعـــاد اجلماعـــا) 

ف ــد عــن حت ــم  يا ــ  ا ــتبدادو    ــ    يتفــق إ الملــا مــع الدينيــة عــن احليــاة العامــة ة يُ 
  11حرية العقيدة كحق من حقوق اإلنساا

 
إا الف ـل اا  ــس بـني اجلماعــا) الدينيـة ةالدةلــة دمــ  اجلماعـا) الدينيــة مـن ملبضــة الدةلــة 
ةالتدلل ا   ةهنا الداللية كما دم  ايضا الوضـع احلقـومل  للموا نـا) ة ااـوا نني ا دةلـة 
القــانوا العلمانيــة ةيبعــد ا الوملــت عينــه التــدالل بــني العضــوية الدينيــة ةالدةلــة ةُي ســ  هــذا 

. ةبناءا على ا تقالاب الطرفني تسـتطيع 12الف ل احلرية للطرفني: لل ماعا) الدينية ةللدةلة
اجلماعـا) الدينيـة ةالدةلـة بــال غيـ  التعـاةا مـع بعضــهم الـبعض كمـا اا انف ـاسم اا  ــس   



ب  الو ا ج بينهما فعالملا) التعاةا الواضحة بينهما تتفق مـع حريـة العقيـدة دةا  ـك. يعل 
 بناء على  رس متفق عليهو م،ال ا عدم التمايز اة اضطهاد حتموعا) دينية الرس.  

 
لـــذا الـــ  اا ياـــل مبـــدا احليـــاد الـــديل الـــدنيوو للدةلـــة  افاـــاً عليـــه .لقـــد تطـــوغ) عالملـــا) 

ال نــا س أباانيــا ا حتــا ) ك،ــرية علــى النطــاق العــام ابتــداًء باســاعدا) التعــاةا بــني الدةلــة ة 
اااليــــــة لــــــدعم ااستشــــــفيا) ااســــــيحية ةتــــــدغيس الالهــــــو) ا  امعــــــا) الدةلــــــة ةا عــــــ اف 

 بل نا س ملانونيا كم  سا) عامة  
 

 لقــد اثبــت هـــذا التعــاةا  احــه مـــن ة ــو  عديـــدة. بلناــر للواملــع التعـــددو الــديل اجلديـــد ا
ااانيا فاا التضافر بني الدةلة ةال نيسة مع منو اا  سا) اكلرس حرُو مبرا عـة نقديـةو حـ  
  تاــل هــذ  ا متيــاتا) ةكأهنــا امتيــاتا) لاةــة مــن ملبــل الدةلــة لل نــا س فقــل مســت،نيا مــن 

 كلك اجلماعا) الدينية الاري مسيحية. 
ااب اف اغ عن كيفيـة ةةـواب مسـاعدا)   هتدف ضرةغة اارا عة إ   ب  الو ا ج  ةإمنا إلي 

 إ  اجلماعا) الدينية الاري مسيحية.  -بطريقة عادلة ةمفيدة -الدةلة 
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إا اكنامـــــة الد ـــــتوغية العلمانيـــــة نُفـــــذ) تغايـــــا ا امري ـــــا الشـــــمالية ة اةغةب الاربيـــــة. مـــــن 
 اب هذ  احلقيقة ةعليه يطرح الس ااب كيم أتةاب تغاياً د ال عوبة ا الف حو 

 
ات ــوا النتي ــة هــى "،يــل دةلــة القــانوا العلمانيــة لــ ا  الاــرب بلتحديــد. هــل العلمانيــة هــ  
الو ه ااماثل لنتي ة عضوية لتطوغ لا  لل،قافة الاربية مهد سا بدايـة ةـراع القـرةا الو ـطى 

لي يـة هـذا إكا مـا مل ي ـن ة ـد)  ـذةغها مـن ملبـل ا مقولـة بني اإلمربا وغية ةال نيسة ال اثو 
 ااسيد  اعِل ما لقي رلقي ر ةما هلل هللد . 



 
 Samuelإا اا،ــل البـــاغت ا،ـــل هــذا ا حتـــواء ال،قـــاا للعلمانيـــة هــو ةـــمو يل هنتناتـــوا و

Huntington الــذو ا ــتهر بناريتــه ا الفيــة حــواب ةــراع احلضــاغا)و  Clash of 

Civilizations  (ففــ  لريطتــه السيا ــة العاايــة ُي ــوا الف ــل بــني الدةلــة ةاجلماعـــا  
الدينية مسة لاةة بحلضاغة الاربيةو ةهـذا هـو ا لـتالف مـع مجيـع احلضـاغا) اكلـرس ةامسيـاً 

 .  13مع اإل الم
 

فالذو م،ل هنتناتوا ي وغ الف ل اا  س بـني الدةلـة ةاجلماعـا) الدينيـة ك ـزء مـن الشـفرة 
 ل،قافية للحضاغة الاربية ةالارب بلتحديد يرت   دةا  ك لطأين ا ا يني. وال ودة  ا

 
بــدءاً  ــد    يراعــ  ال ــراعا) التاغايــة ا لــيت صلــت ضــرةغية ا الاــرب لتنفيــذ دةلــة القــانوا 
العلمانيـــة. فال نيســـة ال اثولي يـــة مــــ،ال اع فـــت غمسيـــاو ةكةاب مـــرةو حبريــــة العقيـــدة بعـــد نــــزاع 

ـــة ااســـيد  اعـــِل مـــا  14  1962 - 1965فاتي ـــاا ال،ـــاج وداللـــ  ا حتمـــع ال .إا مقول
لقي ر لقي ر  ة اليت يعتربها مم،لو ال نيسة اليوم تقديراً  هوتيا م،مـراً لدةلـة القـانوا العلمانيـة 
  ُت ــوا تقريبــا  اجلــذغ  الــديل ال،قــاا الــذو نبتــت منــه ا ال ،ــري اة القليــل الدةلــة العلمانيــة 

 ام تقريبا. عرب اكلفني ع
 

ة إمنـا اا  ـوا هــو النقـيض ا اكغلــ  اكعـمو بلر ـوع ا  اااضــ  ةةملوفـاً علــى اغضـية احلداثــة 
اةً و ام ـــن إلـــراح الباعـــ  الـــديل ةال،قـــاا ة الـــذو مســـد مـــن لـــالاب  يلـــة كـــل ال ـــراعا) 

  15التاغاية إ  إعادة ايضاً ا س التواةل مع التقاليد ااسيحية.
 

اا  -يعل ايضـاً ةهـذ  هـ  ااعضـلة ال،انيـة -انية ك ا  للارب ااسيح  فقل إا احتواء العلم
اكفــراد كةة اةــواب غــري غربيــة ةليســو علــ  تو ــه مســيح   لاةــة ااســلمني  يســتن ر علــيهم 
 ـــذغلً إم انيـــة فهـــم ةتقـــدير العلمانيـــةو كـــذلك حـــ  مـــن مناـــوغ تقاليـــدهم الدينيـــة ةال،قافيـــة 

ب ع اف بدةلة القانوا العلمانية يعل   ا فـاء مطـالبتهم علـى ا اةة. إا مطالبة ااسلمني 



اكملل اعتناق ثقاا للارب ةمليمه ااسيحية. فليس مستاربً عندما يـرفض ااسـلموا هـذا اسـواا 
  نفسهم. 

 
مــن ا ــل احلريــة ةااســاةاة ةالرغبــة ا مشــاغكة كــل اجلماعــا) ااتعــددة ثقافيــاً ةدينيــاً الــ  علــ  

وا اا تت لـــى ة  تـــرةح للمبـــاد  القانونيـــة علــ  هنـــج هنتناتـــوا ةكأهنـــا تـــرا  غـــر  دةلــة القـــان
بلتحديد. فاحلقيقة اليت   لالف حوسا أبا دةلة القانوا العلمانية بدا اة ً أتثريهـا تغايـاً ا 
امري ـــا الشــــمالية ةاةغةب الاربيــــة   تعــــل بلضــــرةغة ح ـــر النســــق العلمــــاج علــــ  احلضــــاغة اة 

 فة الاربية ةإ  فهو نارة ضيقة ة امة كربو. ال،قا
 

ةبإلضـافة إ  كلــك مي ــن إعطــاء ادلـة با دةلــة القــانوا العلمانيــة كمبـدا ملــانوج حــر اكتســ  
امهية ابعد  من الارب  دالل اجلماعا) التعددية الدينيـة ة ال،قافـة احلدي،ـةو فت ـعيد ا ـالف 

   غري مسئواب. حواب ال ا  ال،قاا للعلمانية مي،ل موملم  يا 
   
 

lll النقد اإل الم  للعلمانية . 
 
 . العلمانية كتعبري عن اإلحلاد 1
 

ـــة القـــانوا  لقـــد مضـــت فـــ ة  ويلـــةو حـــ  تعلمـــت ال نـــا س ااســـيحية اا تعـــ ف ةتقـــدغ دةل
العلمانية كشـرس  يا ـ  ملـانوج لالنطـالق احلـر للم موعـا) الدينيـة ا اجملتمـع احلـدي . إيل 

ــــة فــــ ة  ويلــــة حــــ   القــــرا العشــــرينو  ــــيطر ا الــــدةا ر ال نســــية ا جتــــا  القا ــــل با العلماني
 ةالالمبا ة الدينية ةاإلحلاد مرتبطني مع بعضهم اغتبا اً ةثيقاً هذا إكا مل ي وثا متطابقني. 

 



حالياً ت كـد ال نـا س ااسـيحية دةغ  ـامني نشـطاء حلريـة العقيـدة الدينيـة ةدةلـة القـانوا. تبـدة 
ة عند احتواء التقدير الالهو  لدةلة القانوا العلمانيـة ةيالفهـا كأهنـا  ملـيم  مسـيحيةو  اإل  الي

 كما دد  كلك ت راغاً. 
 

  يــزااب مــا يشــري إ  انتشــاغ حتفاــا) ةا ــعة ضــد مفهــوم العلمانيــة ة ــل ااســلمني. تت لــى 
مــد  ــال  هـذ  التحفاــا) احيـاثً حــ  بـني إةــالحيني ليرباليـني بغتيــن. كم،ـااب علــ  كلـك  

ةهو منذ عقود احد اع  ااناضلني اإل الميني للحرية الدينية ةالذس يعرب عن امتعاضـه حيـااب 
 . 16الت وغا) القانونية العلمانية ةاليت "،ل ا مناوغ  إلفاء إ اغا) لتأليه اإلنساا

 
 Islamischeةحنــــن نــــرس تضــــاغبً ممــــاثالً ا غد فعــــل التيولو يــــة اإل ــــالمية النســــوية و

Feministische Theologin غفعـــت حســـن ةالــــ  تعتقـــد اا اإلعـــالا العــــااى  
حلقــوق اإلنســاا لألمــم ااتحــدة   مي ــن إنقــاك  إ  عــن  ريــق إعــادة ةــياغته ا ملالــ  ةثيقــة 
 ـبه دينيــة. غغــم اا اإلعــالا  علمـاج  مــن حيــ  اا ــطلد إ  انـه مــن حيــ   اجلــوهر املــرب 

 . 17 لطاتوم  سا) إ المية ةدينية الرس ك،رية إ  الدين من فتاةس عديدة اةدغهتا 
 

كذلك  د اانار القانوج الليربايل اإل الم  عبد هللا النعيم النا ـل منـذ فـ ة  ويلـة ا اجملـااب 
السيا ى ةالبح  العلمى حلقوق اإلنساا يُقـيُم دفاعـه عـن إةـالح القـانوا اإل ـالم  كبـديل 

 .  18ةاع  للقانوا الار  العلماج
 
إدغاك مفهوم العلمانية كتعبـري  -ا طاب اإل الم  الليربايل إل    يزااب فيما يبدة  -كا)   

 لأليدلو ية ااعاغضة للدين ةاليت يتحتم عل  ااسلمني مناهضتها ف رلً. 
 

مبســتوس  تلــم "امــاً تتضــد حتفاــا) اا،قفــني ةالسيا ــيني اإل ــالمويني عــن العلمانيــة متم،لــة 
 لناام اإل الم   والذو يال معااه   اغل  ا حياا غري ةاضحة . ا غييتهم  إ  ا

 



كبـــديل ا ـــدغ اوا هـــة دةلــــة القـــانوا العلمانيـــة. كـــذا يــــدعو ابـــو اكعلـــى ااـــودةدو ال اتــــ  
الباكســتاج الوا ــع النفــوك ةالــذو اةــبد ا  ــالموو ال ال ــي   بعــد عشــرين عامــاً مــن موتــه 

يستو   تطبيقها  يا ياً تعليما) الشريعة اإل المية من  إ   ثيوملرا ية دميوملرا ية  إ المية
 .  19ملبل مجاعة اا منني ااو ومة بوحدة لليفة هللا ا اكغم

 
يُفهـــم مشـــرةع ااـــودةدو ال،يـــوملرا   الــــدميقرا   كبـــديل ةـــريد لدميقرا يـــة الاـــرب العلمانيــــة. 

ل ا اك ــــاس دميقرا يــــة ةـــحيد اا لل،يوملرا يــــة الدميقرا يــــة ُم ــــِوا دميـــوملرا ى إ  اهنــــا  ــــتا
 للمسلمني. 

 
ةةفقـــاً للمـــودةدو فالوصـــا م ااركزيـــة السيا ـــية الـــ  علـــ  اكملـــل الت ـــاغها علـــ  ااســـلمني 
ل ــــوهنم ااعنيــــني فقــــل بفهــــم اك ــــس الدينيــــة ااعياغيــــة للد ــــتوغ ةالــــذين مبقــــدةغهم تطبيقهـــــا 

 .  20حبسم
 

د مجاعـــة اكلـــواا ااســـلمني ينـــربو مم،ـــل اك،ـــر حـــدة مـــن ااـــودةدو ا  ةهـــو  ـــيد ملطـــ   ـــهي
ةالذو ان   كفاحه السيا   عل   اجلاهلية  اليت تعـل  1961اا رية الذو اعدم ا عام 

 -الوثنيــة  اجلهــل  ةااســت دمة ا اإل ــالم التقليــدو لوةــم فــ ة مــا ملبــل اإل ــالم ةااتضــحة 
ا العلمانيـة . كـذلك دةلـة القـانو 21ا كـل الت ـوغا) غـري اإل ـالمية -ةفقاً لر   ـيد ملطـ  

اا  ســـة علـــ  القـــانوا الـــدنيووو ةلـــيس علـــ  القـــانوا اإلســـ  ةالـــيت هـــ  تعبـــري عـــن اجلاهليـــة 
 االحدة ةال  يستو   عل  ااسلمني التال  عليها ب ل ملوة. 

 
لقــد تُرمجـــت كتـــاب) ااــودةدو ة  ـــيد ملطـــ  إ  لاــا) عديـــدةو ةتو ـــد حاليــاً ضـــمن كتـــ  

 اجملموعا) اإل المية ا العاملو كما اهنا منتشرة بني ااسلمني أباانيا. 
 

إا م،ل هذ  ال تاب) اإل الموية تسـاهم بلتأكيـد ا تعميـق التشـ ك ةالـتحفل حيـااب دةلـة 
الدفاع  ا موا هة الدةلة العلمانية أباانيا هـو مسـئولية املليـة  القانوا العلمانية. ةل ن ااوملم



غادي اليــة مـــن ااســـلمني. امـــا اكغلبيـــة فيبـــدة اهنــا أتمللمـــت مـــع الاـــرةف احلاليـــة وممـــا   ينفـــ  
 بلضرةغة التأغ د ةال دد حيااب مفهوم العلمانية . 

 
ني الــيت "،ــل املليــة دالــل يتضــد ةبشــ ل ملحــو  أتييــد دةلــة القــانوا العلمانيــة مــن ملبــل العلــوي

اإل المو ةُتدغك نتي ة تغيخ ا ضطهاد الطويل ة تُقيم الفرق اا  س بني الدةلة ةاجلماعـا) 
 .  22الدينية

 
هنـــا جتـــدغ اإل ـــاغة إ  نتـــا ج دغا ـــة  بيالفيلـــد   حـــواب اكةـــولية  ثالثـــة اغبع الشـــباب كةة 

عــن ملنــاعتهم بلفــر  ااتاحـــة ا  اكةــواب ال كيــةو الــذين  لهـــم البحــ  ادلــو برضــاءهم ةبـــل
و اما ال،ل،اا منهم غفضوا الراو القا ل بو ـوب هيمنـة الـدين  23ااانيا اماغ ة الشعا ر الدينية

علــ  السيا ــة مــن  انــ  ةاحــدو فيمــا ابــد) ا الوملــت عينــه اكغلبيــة وبنســبة  ــتني باا ــة  
 .  24سفاعلية التأثري العامة لإل المو مقاغنة مع م  سا) عامة الر 

 
 هل هى حل مسيح  ل وةىد  -علمانية الدةلة  -2
 

إا التحفاـــا) اإل ـــالمية عـــن علمانيـــة الدةلـــة ةالقـــانوا ك،ـــرياً مـــا تعلـــل بإل ـــاغة كأهنـــا إ ابـــة 
مســيحية لاةــة تتعلــق مبشــ لة مســيحية كــذلك. فاإل ــالم و علــ  او حــااب الســل  بع ــس 

 .  25ااسيحية مل يعرف إكلريةس م  س
 

رغ الدةلـة مـن هيمنـة تراتيبيـة اإلكلـريةس ةالـذو ملـاد ا الع ـر احلـدي  إ  علمنـة إا عملية حت
الدةلـــة ةملوانينهـــاو مل ت ـــن ضـــرةغة ا اإل ـــالم. ةمبـــا اا اإل ـــالم   يعـــرف ااشـــ لة ااســـيحية 

 سيمنة القساة ةو   يتو   عليه اكلذ بحلل ااسيح  جتا  هذ  ااش لة. 
 

ا لــة با اإل ــالم ديــن الــو مــن اإلكلــريةس ليــذه  ا  اا ةهنــاك مــن ينطلــق مــن احل ــة الق
اإل الم يع ف ا ا اً ةمنذ البداية بعلمانية الدةلة. ه ـذا مي ـن إا يتحـواب اإلن ـاغ اإلمجـايل 



للعلمانية كنموكح ينفرد به الارب ااسيح  حس  تعمه إيل اع اف إمجايل هباو ةهو إعـ اف 
ضــوعى حــواب اااــزس التحــرغس لدةلــة القــانوا العلمانيــةو ياــل  ــطحياً  ااــا مل يــرتبل حبــواغ مو 

ة ااـــا صـــل يعمـــل علـــى تقـــويض دعـــا م هـــذا احلـــواغ. فمفهـــوم العلمانيـــة إبجتاههـــا النقـــدس إكا 
إلتــزاب منــذ البدايــة   ا ــ ااب اإلكلرية ــية السيا ــية كمــا عرفهــا الاــرب ااســيحى ف نــه يعــا 

طوو للحـــق اإلســى ك،ـــرياً مــا كـــاا ايضـــاً إغفــااب الت ـــاغب اإل ــالمية مبـــا عرفتــه مـــن مفهـــوم  ــل
 يستال  يا ياً. 

 
 بلتأكيـد   يو ـد ا اإل ـالم مقابـل للبابويـةو ةل ـن كانـت  -هذا اسم يشـري اليـه فـ اد تكـرل:

 .  26هناك دا ماً ا هزة  لطة دينية اتسعت  لطاهتا احياثً لتتفوق عل   لطة الدةلة 
 

ت السيا ـــ  ةالـــديل الـــذو ينـــتج عـــن تـــدالل بـــني إا احلــواغ اإل ـــالم  الـــدالل  حـــواب ال بـــ
مل ُدســـم إ  اآلا. انـــه مـــن ا طـــأ الـــوليم اا -ةفقـــاً لزكـــرل  - ـــلطة الدةلـــة ةالســـلطة الدينيـــة

يت اةت ااسلموا احلواغ اجلاد ةالنقـد الـذا و مشـريين ب ـتهانة إيل عـدم معرفـة اإل ـالم السـل 
 إ الملاً بإلكلريةس. 

   
 

I V لرتاق إغ  عل  عبد ا 
 

إا احلواغاإل ــالم  الــدالل  اجلِــدلول حــواب دةلــة القــانوا العلمانيــةو ةالــذو ينبــه لــه فــ اد تكــرل 
نشــــر كتــــاب يطالــــ  بوضــــوح  1925لــــيس بشــــ ء  ديــــد   الســــياق اإل ــــالم . ا عــــام 

بعلمانيـــة الدةلـــة ةمـــن االفـــت للناـــر اعتمـــاد  علـــ  ح ـــج إ ـــالمية اةـــيلة. عنـــواا ال تـــاب 
 .  27حل م  ا لفه عل  عبد الرتاق اك تاك ا كلك الوملت جبامعة اكتهر اإل الم ةاةواب ا

 
. بلـرغم 1924كاا الدافع اابا ر لل تاب هو إهنـاء كمـااب اتتـوغك لل الفـة اإل ـالمية عـام 

من إمل اء ا ليفة اكلري إ  إا اكمر كاا يتعلق بلفعل بل ـراع حـواب السـلطة ةمل ي ـن أبو 



ح ديـــل. غاس علـــ  عبـــد الـــرتاق   هنايـــة ا الفـــة فرةـــة لإل ـــالمو حـــااب مـــن اكحـــواابو إةـــال
ةكلك  ا ادعاء ا ليفة حق مماغ ة ةصيفة السلطة اإلسيـة اة انـه صـل هللا   اكغمو   تعـل 

 .  29ةمما يتعاغم مع الوحدانية القا عة كم يعلنها القر!ا 28إ  تقديساً لرافياً 
 

قــر!ا ال ــره أبنــه ي ــاد الــو مــن تو يهــا) مف ــلة عــن جبانــ  كلــك يشــري عبــد الــرتاق إيل ال
. إا ملـراءة الـوح  القـر!جو ك تـاب ملـانوج ا ا ـ  لسيا ـا) الدةلـة لـيس كا  30إداغة الدةلة

 ـدةس فحســ و ةإمنــا يتعــاغم مــع القــر!ا ن ـاً ةغةحــاً ةتقــود إ  إن ــاغ ا عتقــاد أبا القــر!ا 
 .  31هو لامت الوح 

 
اليــوم مــن بــل ة نــه  م ــر  كــل مــن  مــد  ــعيد العشــماةوو  علــ  منــوااب عبــد الــرتاق ينحــو

ن ر حامد ابو تيد ة ف اد تكرل كل بنربة  تلفة داعياً إ  علمانية القـانوا ةالدةلـةو مـن ة هـة 
ناــــر إ ــــالمية. فالعشــــماةس يــــرفض او تقــــديس لسيا ــــة الدةلــــة ممــــا يلحــــق اضــــراغاً ماحقــــة 

او  ـــلطة  يا ـــية مقد ـــة تنتهـــ  حب ـــم  . ةكلـــك إلثبـــا) الت ربـــة اا32بلسيا ـــة ةالـــدين
الفردو كنتي ـة  كتسـاهبا مناعـة ضـد التسـاي ) الناملـدة ة  الوملـت عينـه يفسلـد الـدين ةي ـري 

إضـــــافة إ  م،ـــــل هـــــذ  الت ـــــاغب  -اداء إل ـــــ اتي يا) ال ـــــراع حـــــواب الســـــلطة ةااـــــ امرا).
 ـالة اك ا ـية للقـر!او ا  تااللية يرس العشماةس تناملض السلطة ال،يوملرا ية مع ادعاءهـا للر 

ةاليت "،ل الوحدانية القا عـة ةتاهـر   ُضـو ها ال،يوملرا يـة ك ـوغة مـن ال فـرو كا كلـك تـدا 
 ب م هللا إ  مستوس ال راع على السلطة بني البشر. 

 
 -يشري ابو تيـد ا نقـد  لل طـاب الـديل السـا د إ  للطـاً إ ـ اتي ياً متعمـداً بـني مسـتويني:

س بـني الدةلـة ةال نيسـة اة بكحــرس اجملتمعـا) الدينيـة ا العلمانيـة احلدي،ـة ةمــا الف ـل اا  ـ
يضـلل بــه مــن احملــافاني ةاإل ــالمويني متمــ،الُ   مطــابقتهم أبا كلــك يعــل ف ــل العقيــدة عــن 

. بذلك تبدة العلمانية ا الـراو العـام ااتـأثر ب طـاب الـديل السـا د ةكأهنـا 33احلياة ةاجملتمع
 .  34لإلحلادمطابقة 

 



ـــــدين علـــــ  كـــــل  ـــــيس ضـــــد الـــــدينو ةإمنـــــا ضـــــد هيمنـــــة ال ـــــد مفهـــــوم للعلمانيـــــة ل يطـــــرح ابـــــو تي
و ةااق ــود هنــا بلتحديــد تقلــي  الســلطة السيا ــية لر ــااب الــدين. فــأبو تيــد   35اجملــا )

يطالــ  بعلمنــة ملــانوا الدةلــة ة  يريــد بــذلك إبعــاد الــدين عــن احليــاة العامــة ةل نــه يريــد حتريــر 
 اب الديل من ملبضة اا  سا) ةاكيدلو يا) السيا ية ةبذلك ي  س  طاب حر. ا ط
 

لفـــ اد تكـــرل مفهـــوم مماثـــل للعلمانيـــة يُعـــرو غاو بعـــض اإل ـــالمويني   التعـــاغم بـــني القـــانوا 
عوا احلـق اإلسـ  كنفسـهم  اإلس  ةالقـانوا الوضـع  كاـاهرة ايدلو يـة بديلـة. فالـذين ايضـاً يـد 

ا بشــراً معرضــوا لل طــأ بيــد اهنــم   الهــرةا بعــدم ع ــمتهم عــن ا طــأ ة  ةاــواملفهم  ــيالو 
اضعوا براحتهم السيا ية للنقد الدميقرا     كلك يع م تكرل إك يرس ا العلمانية احلدي،ة 

ناام  يا  و !لذين   ا عتباغ ملابلية اإلنسـاا لل طـأو ف ـفة الع ـمة مـن ا طـأ  -مبدءاً:
العلمنـة "تنــع عـن أتليـه اإلنسـاا اة  علــه كا نـاً مع ـوماً مـن ا طــأو تاـل لل ـالق ةحـد .  إا 

 .  36ةا الوملت عينه تع ف مبحدةدية العقل البشرو ةمل وغ النام السيا ية ةا  تماعية 
 

بلرغم من اا الُ تـاب ااـذكوغين اعـال  بـدءاً مـن ا  تيـد ةانتهـاًء بفـ اد تكـرل ُ تلـم علـيهم   
ةل ن ملن ِمن ااف رين الباغتين   اتلم حـوسمد و يوضـحوا اا تقـديراً السياق اإل الم و و

إ المياً لعلمانيـة دةلـة القـانوا مم ـنو  ةلـه ماـزا   بلـرغم مـن كلـك إا العلمانيـة   حـد كاهتـا 
  تشـ ل مبــدءاً إ ــالمياً. إا اعـ اف ااســيحية   ينباــى اا يقـود إيل احتــواء العلمانيــة ك ــزء 

يحية  وكمــا دــد  ك،ــرياً و ةبــنفس القــدغ   الــوت اا ينتهــ  تقــدير اإل ــالم مــن  القــيم ااســ
للعلمانية ايل  ا لمتها  من  رف ةاحد بـل تبقـى علمانيـة دةلـة القـانوا نتي ـة للحريـة الدينيـة 

 ةاليت تال بدةغها كحق من حقوق اإلنساا منفتحة  ح ام او غاو ديل اة دنيوو. 
 

V  ا الةة 
 

القانوا امهية مل وس غـري اا اا ـا ر حتو هـا ةعليـه مي ـن تطبيقهـا فقـل كمبـدء لعلمانية دةلة 
 من مباد  احلرية   الد توغ الدميقرا  و إكا الذثها مألذ اجلد كتحدو  يا  . 



 
  البـــدء الـــ  توضـــيد مبـــدء احلريـــة ا دةلـــة القـــانوا العلمانيـــةو ةالـــدفاع عنـــه ضـــد ا لتـــزااب 

لتبيني اا علمانية دةلة القانوا ليس تعبرياً عن نارية تقدم    يـة  العقا دو ةال،قاا كما يلزم ا
كما اهنا ليست  زء من غملابة دة نية ومن دةلـة  ةإهنـا   "،ـل منوك ـاً غربيـاً مسـيحياً لال ـاً 
لتناــيم العالملــة بــني الدةلــة ةاجملتمعــا) الدينيــة. مبعــا اا دةلــة القــانوا العلمانيــة جتســد حقــوق 

ية الدينية. بنـاءاً علـى هـذا التوضـيد اابـد   مي ـن اا ي ـوا هنـاك حـواغ م،مـر اإلنساا   احلر 
بناُء مع ااسلمني مبا   كلك مم،ل  اجملموعا) اإل الميةو ةهذا يستدعى ايضاً احلواغ النقـدو 
اافتــوح مــع اكيــدلو يا) اإل ــالموية علــى هنــج  ــيد ملطــ  ة ا  اكعلــى ااــودةدو ةتبعاهتــا 

 السلطوية. 
 

فضل دفاع عـن دةلـة القـانوا العلمانيـة هـو الـذ احلريـة الدينيـة كوا ـ  ي لـذ مألـذ اجلـد إا ا
 ةيطبق بدملة. 

 
ك ــــل حقــــوق اإلنســــاا هتــــدف احلريــــة الدينيــــة إ  ااســــاةاة ةكمــــا هــــو معــــرةف فــــ ا ااســــاةاة 

غلبيـة القانونية بني اكملليا) ااسلمة ا ااانيا ةال نيسة ااسـيحية   تـزااب معلقـة ةإا حتتمـع اك
 له ديُن  بد اا يف  به. 

 
بــــدءاً ب عــــ اف بانامــــا) اإل ــــالمية كمنامــــا)  ضــــع  -بلتأكيــــد: اا ااشــــاكل الفعليــــة

للقـــانوا العــــام ةمــــرةغاً بتناـــيم الــــدغةس الدينيــــة ةإيل أتهيــــل علمـــاء الفقــــه اإل ــــالم  ةمعلمــــ  
ـــة   مي ـــن حلهـــا ببســـا ةو ة  إ  اآلا   ااانيـــا ةمعلمـــا) الـــدغةس الدينيـــة    امعـــا) الدةل

لـيس مــن الواضــد إو مـن اانامــا) اإل ــالمية تقـوم بتم،يــل القطاعــا) اا تلفـة مــن الســ اا 
ااســـلمني ممـــا يعـــا فقـــداا الشـــفافية فيمــــا يتعلـــق بل كيبـــا) الدالليـــة للم تمـــع اإل ــــالم .  
كـــــذلك مي ـــــن بلتأكيـــــد حتســـــني مقـــــدغة اانامـــــا) اإل ـــــالمية علـــــى التعبـــــري دالـــــل اجملتمـــــع 

 الدميقرا  . 
 



احياثً يعلو ةو) الشك من الطرف ااسلم أبا مم،لـ  السيا ـة ةاإلداغة اكاانيـة يت ـذةا مـن 
النــوامل  الواضــحة ةااشــاكل كذغيعــة مرغوبــة لتعليــق مشــاكل ااســلمني إ  ا ــل غــري مســمىو 
 ةحـــ  الـــذين يوافقـــوا علـــى الـــدغةس الدينيـــة  الرمسيـــة  كضـــرةغة يســـوملوا احل ـــة أبا   كلـــك
القضاء على مداغس القر!ا اكهلية. إا هذا ااوملـم   يليـق ب رامـة ةالالمليـا) دةلـة القـانوا 

 احلرة اليت تقوم على احلرية الدينية. 
 

لقد حاا الوملت لوضع معلم. غغم كل اا اع  الـيت   مي ـن إن اغهـا ةاك ـئلة العديـدة الـيت 
مني فرةــة ااشــاغكة   تشــ يل هــذا لــيس هنــاك او بــديل مبــد   اــند ااســل -تنتاــر اإل ابــة 

 اجملتمعو على ا اس ااساةاة   احلرية. 
 

إا الــذو يـــرس لطـــراً   كلـــك علـــى ناـــام القـــانوا العلمـــاج مل يفهـــم بعـــد معـــل علمانيـــة دةلـــة 
 القانوا. 

 
------------ 

 
القانوا اك تاك هاينر بيليفيلدو معرةف أبحباثه العديدة عن مسا ل الفلسفة السيا ية ةفلسفة 

ةل وةـاً عــن كونيــة حقــوق اإلنسـاا مــن ة هــة ناــر ال،قافـا) اا تلفــة. يعمــل كمحاضــر ا  
 مبشرةع حب  حلقوق اإلنساا   1990إ   1983كلية ال بية جلامعة بيليفيلد.  اغك  نة 

يعمـــــل ا كليلــــا) احلقــــوق ل ـــــٍل مــــن  امعــــا) ماهنـــــاهو  1991ا  امعــــة تــــوبن ن. منــــذ 
شرةع اك تاكية : فلسفة حقوق اإلنسااو التنوير ال انيتل احلداثة ةالتنـوع هايدلبريح ةتوغنتو. م

 ال،قاا. 
 
 

-------------------------------------------------
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Vgl. Richard Potz, Die Religionsfreiheit in Staaten mit 

westlich-christlicher Tradition, in: Johannes 

Schwartlaender (Hg.), Freiheit der Religion. Christentum 

und Islam unter dem Anspruch der Menschenrechte 

(Mainz: Gruenewald, 1993); S119 - 134 . 
 
 ـــتاف و ـــرغ  ااســـيحية ةالقـــانوا احلـــدي  مقـــا ) حـــواب مســـألة   رهـــاغد د ـــلر  إلـــزا -3

 العلمنة. 
Vgl. Gerhard Dilcher / Ilse Staff  (Hg.) Christentum und 

modernes Recht. Beitraege zum Problem der 

Saekularisierung (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984 .  
 
 .  عاداب تيودةغ لوغسو التسامد   اإل الم -4

Vgl. Adel Theodor Khoury, Toleranz im Islam (Mainz: 

Gruenewald / Muenchen: Kaiser, 1980  .  
 



 هاينر بيالفيلدو فلسفة حقوق اإلنساا.  -5
Vgl. Heiner Bielefeldt, Philosophie der Menschenrechte. 

Grundlagen eines weltweiten Freiheitsethos (Darmstadt: 

Wissenschaftliche  Buchgesellschaft, 1998), S. 87ff . 
 
  1932كاغاب  د)و اافهوم السيا ى. ن    -6

Vgl. Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen. Text von 

1932 mit einem Vorwort und drei Corrollarien (Berlin: 

Duncker und Humboldt, 1963), S. 79  
 
 Religion derايضــاً اا تــ  م  دلنــة اإلنســانية   و اة ســت كونــتو مي ــن   -7

Menschlichkeit    
Man koennte dies auch uebersetzen als "Religion der 

Menschlichkeit". Zum folgenden vgl. Auguste Comte, 

Système de Politique Positive ou Traité de Sociologie, 

Instituant la Religion de  L'Humanité. Drei Baende 

(Nachdruck der Ausgabe von 1851, Osnabrueck: Otto 

Zeller, 1967  .  
 
  1997 4 14ةحيفة  ودديتشا ايتنج  - 8

Vgl. z. B. Sueddeutsche Zeitung vom 14. April 1997 . 
 
ــــااب  48يقــــدم بســــام  يــــ    كتابــــهو   صــــل هللاو اإل ــــالم ةحقــــوق اإلنســــاا.  .  -9 م،

 ى لت عيد ا طاب السيا  و يقواب  ي : بلنار ا   يادة مليم مـا ملبـل احلداثـة لل،قافـة  منوك
السيا ــية اإل ــالمية يــ دس كلــك ا  تنــاملض بــني اإل ــالم ةااشــرةع احلــدي  حلقــوق اإلنســاا 

 ةعليه ي وا النزاع بني احلضاغة اإل المية ةالاربية. 
 تمــاع ةا ــتاك السيا ــة الدةليــة جبامعــة و ااــاا مــن اةــل  ــوغسو عــامل إ1944وبســام  يــ  

 اا  م   -  باانيا Goettingen وتنان  



Ein typisches Beispiel fuer solche Ausgrenzungsrhetorik 

bietet Bassam Tibi, Im Schatten Allahs. Der Islam und 

die Menschenrechte (Muenchen / Zuerich: Piper 1994), 

S. 48: "Angesichts der Dominanz vormoderner Werte 

und Normen in der politischen Kultur des Islam ergibt 

sich der Gegensatz zwischen dem Islam und dem 

modernen Konzept der Menschenrechte und damit ein 

Konflikt zwischen islamischer und westlischer 

Zivilisation  . 
 

 العلمنة ا تطوغ ملانوا الدةلة اكااج ال نس   مسالة -10
10- Vgl. Martin Heckel, Das Saekularisierungsproblem 

in der Entwicklung des deutschen Staatskirchenrechts, in 

Dilcher| Staff (Hg.), a.a.O., S. 35-95, hier S. 73  
 

قــوق اكنســاا ا ا ــفاغتلندغ و ـــرغ    رهــاغد لــوفو حريــة العقيــدة ةاسي ــل القــانوج حل 11
 72 - 92 . 

Vgl. Gerhard Luf, Die religioese Freiheit und der 

Rechtscharakter der Menschenrechte, in: Schwartlaender 

(Hg.), a.a.O., S. 72-92, S. 90: "Sofern es Aufgabe des 

Grundrechts der Religionsfreiheit ist, nicht bloss formale 

Grenzen zu ziehen, sondern Realbedingungen des 

religioesen Freiheitshandelns zu gewaehrleisten, wuerde 

die Privatisierung des Religioesen in einen Neutralismus 

muenden, der eine spezifische Form der Diskriminierung 

religioeser Lebensformen darstellte .  
 

يوتو كذانوفاو فر  ة ا ر العقيدة على النطاق العام . ـرق ةغـرب اةغةب ا دغا ـة  - 12
   210- 81مقاغنة ا اتوكالشري و رغ  اةغةب اكدلا ملاغة بني العلمنة ةاكةولية   



Vgl. José Casanova, Chancen und Gefahren oeffentlicher 

Religion. Ost- und Westeuropa im Vergleich, in: Otto 

Kallscheuer (Hg.), das Europa der Religionen. Ein 

Kontinent zwichen Saekularisierung und 

Fundamentalismus (Frankfurt a.M.: Fischer, 1996), S. 

181-210, hier S. 189 . 
 

 ...... 42ةمو يل هنتناتواو ةدام احلضاغا) و ةاعادة ةنع الناام العاا     - 13
Vgl. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations 

and the Remaking of World Order (New York: Simon & 

Schuster, 1996), S. 42.ff. u .?. 
 

 . 147اكمهية .    -علم اكهو) -التاغيخ -كونراد هلرب)و حقوق اكنساا   -14
Vgl. Konrad Hilpert,  Die Menschenrechte. Geschichte - 

Theologie - Aktualitaet (Duesseldorf: Patmos, 1991). S. 

147  
 

   194بيالفيلدو اا دغ نفسه    -- 15
Vgl. Bielefeldt, a.a.O., S. 124ff., S. 194 . 

 
حــق اكنســاا ام اةــطفاء اكنســااد ا ا ــفاغت لنــدغ  - مــد  ــا لــ و حريــة العقيــدة  - 16

 . 260 - 242اا دغ نفسه   وحرية العقيدة   
Mohamed Talbi, Religionsfreiheit - Recht des Menschen 

oder Berufung des Menschen?, in Schwartlaender (Hg.), 

Freiheit der Religion, a.a.O., S. 242 - 260, hier S. 259 . 
 

17 -  
Riffat Hassan, On Human Rights and the Qur`anic 

Perspective, in: ,Arlene Swidler (Hg.), Human Rights in 



Religious Traditions (New York: The Pilgrim Press, 

1982), S. 51 - 65, hier S. 53 . 
 

و ةــدغ ال تــاب بللاــة 10 -حنــو تطــوير التشــريع اإل ــالمى-عبــد هللا امحــد النعــيم  - 18
حسـني امحـد امـني و النا ـر :  ـينا للنشـر  ةترمجـه إ  العربيـة ةملـدم لـه  1990اإل ليزية عام 

 اا  م     -.1994القاهرةو الطبعة ا ة  
Vgl. Abdullahi Ahmed An-Na`im, Toward an Islamic 

Reformation. Civil Liberties, Human Rights, and 

International Law (New York: Syracuse University 

Press, 1990), S. 10: "The aim of this book is to contribute 

to the process of changing Muslim perceptions, attitudes, 

and policies on Islamic and not secular grounds .  
 

  147ابو اكعلى ااودةدوو القانوا اك الم  ةالد توغ    - 19
Vgl. Abul A`la Mawdudi, The Islamic Law and 

Constitution (Lahore: Islamic Publications, 3. Aufl. 

1967),S. 147 . 
 

 ....  295ااودةدسو اا دغ نفسه   - 20
Vgl. Mawdudi, a.a.O., S. 295ff . 

 
21 -  
 Vgl. Yvonne Y. Haddad, Sayyid Qutb: Ideologue of the 

Islamic Revival, in: Joseph L. Esposito (Hg.), Voices of 

Resurgent Islam (Oxford: Oxford University Press, 

1983), S. 67 - 98 . 
 

22 -  



Vgl.  Dursun Tan, Aleviten in Deutschland. Zwischen 

Selbstethnisierung und Emanzipation, in: Gerdien 

Jonker, (Hg.), Kern und Rand. Religioese Minderheiten 

aus der Tuerkei in Deutschland (Berlin: Verlag Das 

Arabische Buch, 1999),S. 65 -88 . 
 

23 -  
Wilhelm Heitmeyer + Joachim Mueller + Helmut 

Schroeder, Verlockender Fundamentalismus. Tuerkische 

Jugendliche in Deutschland (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 

1997), S. 103f . 
 

  123اا دغ نفسه    -24
Vgl. Heitmeyer u.a., a.a.O., S. 123 . 

 
ااــــودةدس ي ـــــرعلى عــــدم للـــــل  ال،يوملرا يــــة الدميقرا يـــــة الــــيت يـــــدعو ســــا بلســـــلطة   - 25

السيا ــية لإلكلــريةس الــ  كانــت منوك ــاً للقــرةا الو ــطى ااســيحية.اا ال،يوملرا يــة اإل ــالمية 
  تلم إلتالفا تمًا عن اإلكلرية ية كا) الطابع الار  .  

Auch Mawdudi (a.a.O., S. 147) besteht darauf, dass die 

von ihm propagierte "Theo-Demokratie' nicht mit der 

politischen Herrschaft eines Klerus verwechselt werden 

duerfe, wie sie fuer das christliche Mittelalter typisch 

gewesen sei. Vielmehr sei die islamische Theokratie vom 

Klerikalismus westlicher Praegung voellig 

verschieden:"... Islamic theocracy is something 

altogether different from the theocracy of which Europe 

has had bitter experience wherein a priestly class, sharply 

marked off from the rest of the population, exercises 

unchecked domination and enforces laws of its own 

making in the name of  God . ... 



 
ضـرةغة تغايـة  : ميشـيل لـودغت و ـرغ و اإل ـالم   إنتفاضـةد  -ف اد تكرلو العلمنـة  - 26

 . 236و    245 - 228   -!فاق العامل العر  
Fuad Zakariya, Saekularisierung - eine historische 

Notwendigkeit, in: Michael Lueders, (Hg.), Der Islam im 

Aufbruch? Perspektiven der arabischen Welt (Muenchen 

| Zuerich: Piper, 1992), S. 228 - 245, S. 236 . 
 

ن ا حتلـة على عبد الـراتقو اإل ـالم ةاةـواب احل ـم وال مجـة الفرنسـية   نشـر ا  ـزءي - 27
    1934و 8ة العــــدد  391 - 353    1933و 7الدغا ــــا) اإل ــــالمية  العــــدد 

163-222   
Ich beziehe mich im folgenden auf die franszoesische 

Uebersetzung: Ali Abdarraziq, L`islam et les bases du 

pouvoir, in zwei Teilen erschienen in: Révue des Etudes 

Islamiques, Bd. VII (1933),  S. 353 - 391 und Bd. VIII 

(1934), S. 163 - 222 . 
 

   391اا دغ نفسه اجلزء ا ةاب     - 28
So Abdarraziq, a.a.O., Teil 1, S. 391  

 
  220اا دغ نفسه اجلزء ال،اا    - 29

Vgl. Abdarraziq, a.a.O., Teil 2, S. 220f . 
 

   198ل،اا   اا دغ نفسه اجلزء ا  - 30
Vgl. Abdarraziq, a.a.O., Teil 2, S. 198 . 

 
 .....  206اا دغ نفسه اجلزء ال،اا     - 31



Vgl. Abdarraziq, a.a.O., Teil 2, S. 206f . 
 

32  -  
Vgl. Muhammad Said al-Ashmawy, L`islamisme contre 

L`islam (Paris: La Découverte, 1989), S. 11, 34, 85 u.  .? 
 

 ......  26ن ر حامد ابوتيدو اإل الم السيا ى. نقد ا طاب الديا    - 33
وترمجــت ال تــاب ا  ا اانيـــة  ــريفة حتــدس ةملـــدم لــه ثفيـــد كرمــاا ةال مجــة "ـــت مــن الطبعـــة 

 اا  م   -القاهرة.       -داغ  ينا للنشر  1994ال،انية 
Vgl. Nasr Hamid Abu Zaid,  Islam und Politik. Kritik des 

religioesen Diskurses (Frankfurt a.M.: dipa-Verlag, 

1996), S. 26f . 
 

  45اا دغ نفسه    - 34
Vgl. Abu Zaid, a.a.O., S. 45  

 
و    213 - 191ابوتيدو حدي  بني ا  تيد ةثفيد كرمااو اا ـدغ نفسـه    -  35
207  . 

 ا حترير القر!ا إ  كتاب ا  تيد ااذكوغ اعآل   ا ضيم احلدي  كف ل الري بعنوا        
Abu Zaid, die Befreiung des Korans (Interview-

Gespraech mit Navid Kermani), in Abu Zaid, a.a.O., S. 

191-213, hier S. 207 . 
 

  243تكرلو اا دغ نفسه    -  36
Zakariya, a.a.O., hier S. 243 . 

   
 



 اكة  من هذا العدد إغ ع إ  ال فحة 
   
 
  
  
 
 
   


