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 كحدث  العلمانية عن أطروحته البشري طارق يقدم العلمانية، عن يكتب مما الكثري عكس
 دالالت له كمفهوم  فقط العلمانية عن فهمه ريالبش يعرض ال ابألحرى أو اترخيي، بعد ذو

. مصر يف للعلمنة اترخيا نظره، وجهة من فيقدم، اترخيية، كعملية  أيضا   وإمنا وفلسفية، سياسية
 بذلك تفادى فقد العلمانية، حول احلوار مستوى يف قفزة ذاهتا حد يف اخلاصية هذه تشكل

 مثة أن إقرار من ليبدأ ال، أم للدين عداء تكن العلمانية كانت  إذا عما ومكررة طويلة حوارات
 هذا يشكل وكيف حدث ما نفهم أن لنا وآن مصر، يف ابلفعل قائم العلمنة من ما نوع

 التارخيي السرد من نوعا يقدم أنه هو للعلمانية البشري مناقشة يف االهتمام يثري فما. علمنة
 السرد هذا بني يربط أنه كما  ،(أدانه هذا يتضح سوف) مصر يف العلمانية املمارسة لتطور

 . وفلسفي سياسي كمفهوم  العلمانية ومشروعية التارخيي

 املالحظات لبعض ننتقل مث مصر يف للعلمنة البشرى أتريخ مالمح ألهم سريع بعرض نبدأ
 والعلمنة، العلمانية عن فكرته لفهم األساسية املسلمات إحدى إبقرار البشري يبدأ. النقدية
 يزال وال االستعمار كان  اآلن، وحىت بل عشر، التاسع القرن من األول لنصفا منذ أنه فيقول

 نفهم أن بدوهنا نستطيع ال حبيث العربية، املنطقة يف الشعوب تواجه اليت الرئيسية املشكلة
 . جناحها أو فشلها يف السياسية احلركات دوافع
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 التحليالت خبالف البشري، عنه يقول الذي علي، حممد مبشروع التارخيي السرد يبدأ
 ال جديد، ثوب يف العثمانية اخلالفة دولة إحياء إلعادة مشروعا الواقع ىف كان  أنه ،"القومية"

 هذا على البشري ويستشهد. العثماين اإلسالمي اإلطار عن املصرية الدولة استقالل لتحقيق
 يعق مل حيث ،1839 يف استانبول أبواب وحىت سوراي حنو علي حممد جيش تقدم بواقعة

 املصرية الدولة تطور أن يرى وهو. الفرنسي اإلجنليزي التدخل إال العسكري التقدم هذا
 نتاجا يكن مل ،1840 لندن معاهدة بعد خاصة العثماين اإلسالمي اإلطار عن املستقلة

 التدخل بسبب العثمانية الدولة إحياء إعادة يف لفشله وإمنا االستقالل، يف علي حممد إلرادة
 بعيدا   املصرية القومية الدولة بتكون مرتبطة كفكرة  العلمانية أن ذلك على ويرتب. األجنيب

 فشل عن نتجت وإمنا علي، حممد أهداف من أبدا   تكن مل العثماين اإلسالمي اإلطار عن
 األطماع أمام العثمانية الدولة عن املنفصل املصري القطر ضعف وعن اإلحيائى، مشروعه
  ا؟هذ حدث فكيف. األجنبية

 مصر والية حكم على علي حممد مبوجبها حصل الىت ،1841 -1840 تسوية بعد
 املنفصل، املصري القطر شؤون يف األجنيب التدخل من جديدة مرحلة بدأت ذريته، ىف وراثيا
 علي حممد بعثات أن فنلحظ. البشري قول حد على األجنبية لألطماع عرضة أصبح الذي

 كانت  بينما والطبية اهلندسية والفنون الطبيعية العلوم على تصرةمق بداايهتا يف كانت  أوراب إىل
 فقد العثمانية، الدولة ضعف وتزايد التسوية، بعد أما. جدا   قليلة اإلنسانية العلوم بعثات
 يسميه ما حنو األوربية البعثات فيها اجتهت واالستلهام احملاكاة من أخرى مرحلة بدأت

 دار العلماين، اإلسالمي احلوار" )احلضارية والرؤى لعقولا وصياغة الوجدان تربية" البشري
 تقنيات على التعرف على مقتصرا كان  األوربية البعثات دور أن أي(. 16 ص. الشروق
 األمر يعد فلم إليها؛ وحتتكم ذاهتا الغرب وقيم معايري من تستقى أصبحت مث الغرب، وصنائع

 الضغوط وحتت عشر، التاسع القرن من الثاين النصف وىف. ابلغاايت بل ابلوسائل يتعلق
ح كما  أيض ا، التعليم ونظم بل القضائية، والتقنيات اإلدارية النظم حماكاة متت األوربية،  ُسم



 اخلديو عهد يف املالية األزمة وطأة حتت األجنيب التدخل ويصل. الغربية التعليم نظم بنشر
 تشريعاهتا يف اعتمدت واليت ،1876 يف املختلطة احملاكم إنشاء مع ذروته إيل إُساعيل
 1883 يف ذلك بعد األهلية احملاكم أنشئت كما.  الفرنسية القوانني على أساسي بشكل
 . ذاهتا القوانني على أيضا   معتمدة

 الدولة يف ومنت العلمنة جذور امتدت للبشري، ابلنسبة أنه، قلنا إذا القارئ نفاجئ ال
 تدرجيي ا، ولكن ابلفعل، مت فقد خاصة، عشر اسعالت القرن من الثاين النصف يف املصرية

. الغربية التشريعات حمله لتحل الشريعة من املستمد اإلسالمي القضائي النظام عن االستغناء
 مصرية فئات مساعدة وبغري األجنيب التدخل بغري لتحدث تكن مل يرى، فيما تطورات، وهى

 . األجنيب ابلوجود مصاحلها ارتبطت

 كانت  من ابستثناء أنه البشري فيقول وفلسفي، سياسي كمفهوم  ةالعلماني عن أما
 له عشر التاسع القرن أواخر يف العلماين الفكر جيد مل األجنيب، ابلوجود مرتبطة مصاحلهم

 اللواء صحيفة جند العكس على بل مصر، يف السياسيني والناشطني املثقفني أوساط يف نصريا
 ومل. ملصر العثمانية اإلسالمية ابهلوية متمسَكني كامل  مصطفى أنشأمها اللذين الوطين واحلزب

 حني العشرين، القرن من العشرينات يف إال" التغريب عناصر" للبشري، ابلنسبة إذن، ختتمر
 أوراب إىل سافر الذي اجليل نفس وهو ،"التغريبية مناهجها"بـ احلديثة املدارس جيل ظهر

 . اإلنسانية العلوم فيها ليدرس

. الوطنية العلمانية ظاهرة وهي البشري، عند األمهية غاية يف ظاهرة اجليل ذاه مع وتبدأ
 الوقت نفس يف ولكنه االستعمار ضد جيل ظهر العشرين القرن من العشرينيات فمنذ

 هذا أبن قوله ىف عنده اجليل هذا أمهية وتتضح. ابلدولة اإلسالم اتصال يعارض علماين،
 أن هلا تكن مل مشروعية الوافدة الغربية واملذاهب العلماين الفكر منح العلماين الوطين اجليل

 مشروعية ارتبطت أخرى، بعبارة. الرازق عبد وعلي حسني طه مثل مفكرين بغري تكتسبها



 جهة، فمن. لالستعمار املعادي الوطين ابملشروع العلمانية ابقرتان مصر يف العلماين الفكر
 ولكنه األوربية، واملصاحل لالستعمار معاداته بسبب واملصداقية املشروعية التيار هذا اكتسب

 عن غريبة وقيما أفكارا يستحدث ظل ألنه للتغريب، امتدادا   البشري نظر وجهة من ظل
 السياسي وجودها حيارب اليت البالد نفس من النهضوي الفكر يستلهم تيار فهو مصر،

 . مصر يف والعسكري

 بني مباشر بشكل يربط البشري أن هيو  أخرى، مهمة نقطة إىل نشري أن جيب وهنا
 تكن مل فالعلمانية. اجتماعي سياسي كمفهوم  العلمانية ومشروعية مصر يف العلمنة اتريخ
 إذا نبالغ وال. الشريعة إسقاط يف آبخر أو بشكل تسبب الذي األجنيب التدخل بدون لتوجد

 يشكل القضائي لنظاما علمنة فيه متت والذي عشر التاسع القرن من الثاين النصف أن قلنا
 ليس فهو. شامل نظام نظره وجهة من فاإلسالم. القيمي واالحندار الرتاجع من حقبة عنده
 الشرعية، أصل" هو وإمنا بربه، اخلاصة الفرد عالقة تضبط اليت العبادات من نظام فقط

" لوكالس وأمناط والسياسية االجتماعية النظم يف إليه املرجوع واإلطار االحتكام، ومعيار
 البشري، نظر وجهة من ،"عضوية" عالقة إذن هناك(. 8 ص. العلماين اإلسالمي احلوار)

 مشروعيته يستمد الذي ،(الشريعة أي) والقانون كامل  اجتماعي سياسي كنظام  اإلسالم بني
 ويرتب. اجملتمع يف السائدة والقيم السلوكيات من أيضا   ولكن اإلهلي أصله من فقط ليس

 والقانون انحية من السائد والعرف األخالق بني وطيدة كانت  العالقة أن هذا على البشرى
 الشريعة يف املتمثل القانون ألن املصري، القانوين النظام علمنة قبل أخرى انحية من

 أدت وابلتاىل. اجملتمع يف السائد اإلسالمي األخالقي النظام عن تعبريا إال يكن مل اإلسالمية
 دائريت بني فجوة قيام إىل اجملتمع، يف السائدة ابألخالق املرتبطة غري الوافدة، التشريعات

 األخالقية االستعدادات عن يعرب يعد مل القانون ألن قيمية، ازدواجية وإىل والقانون، األخالق
 األخالق بني العالقة أصبحت حبيث أعلى، من مفروضة   غريبة قيم عن بل السائد، والعرف



 الشريعة بني املعاصر القانوين الوضع) متبادلة تغذية ال دل،متبا إضعاف عالقة والقانون
 (. 31-27 ص. الشروق دار الوضعي، والقانون اإلسالمية

 

 * 

 

 البشري حتليل عن شاملة فكرة السابقة القليلة الفقرات ىف قدمنا قد نكون أن نتمىن
 يف لنا أيتى يالته،حتل مستوى رقي برغم البشرى، أن يالحظ ما أول ولعل. والعلمانية للعلمنة

 ذاتية، جهود على بناء املصري اجملتمع يف تظهر مل العلمانية أن هي مألوفة، بفكرة األمر هناية
 غريبة قيم ولفرضه بل الغرب، تدخل نتاج أساسا كانت  ولكنها حملية، الحتياجات تلبية أو

 أيضا   يربط األوريب والتدخل للعلمنة املالزمة الظروف بني البشري يربط ومثلما. جمتمعنا على
 اليت التارخيية والظروف اجتماعي سياسي كمفهوم  العلمانية مشروعية بني ضمين بشكل
 ألهنا البشري نظر وجهة من املشروعية إىل تفتقر فالعلمانية. العلماين الفكر ظهور فيها أمكن
 عايشيت كان  مسلم جمتمع ىف قيامه أاتحت اليت الظروف فرض مت كما  فرضه، مت دخيل فكر
 . كامل  وقانوين وسياسي أخالقي كنظام  الشامل مبعناه اإلسالم مع

 

. مستوايهتا مجيع على البشري أطروحات مع نقدي لتفاعل املقال هذا مساحة تتسع ال
 البشري يقوله ما حبقيقة خيتص اترخيي، األول: حماور ثالثة يف النقاش أحصر فإنىن وابلتاىل

 بسبب عشر التاسع القرن منتصف من بداية والقانونية ائيةالقض النظم يف العلمنة تغلغل عن
 نظرة يناقش الثاين احملور. مصر يف العسكري مث والسياسي االقتصادي األجنيب النفوذ ازدايد

 فيه تعايش ذهيب كعصر  األجنيب النفوذ قبل ما عصر عن األسطورية الرومانتيكية البشري



 الثالث احملور أما. قوله حد على لإلسالم سيةوالسيا القيمية املظلة حتت بسعادة اجلميع
 . الرومانتيكية النظرة لنفس السياسية الدالالت بعض فيناقش

 

 

  املسئول؟ من: املصرى القضائى النظام علمنة

 

 فقد التبسيط، من نوع يشوهبا البشري أطروحات أن أعتقد التارخيي، للمحور ابلنسبة
 فرتات يف احلديثة املصرية الدولة دفعت اليت قعيةالوا األسباب يف جبدية النظر عن تغاضى
 اإلسالمية، الفقهية النظم عن هبا حادت وقانونية قضائية تقنيات استحداث إىل تكوينها

 إىل ننظر دعنا. وحده األجنيب النفوذ عن انجتة حبتة،" ثقافية" كنقلة  ابملقابل النقلة هذه وصوَّر
 التاسع القرن من الستينات وحىت األربعينات يف تمت اليت والقانونية القضائية اإلصالحات

 التحوالت هذه أن األمر واقع. الربيطاين لالستعمار املباشر العسكري التدخل قبل أي عشر،
 موازية وضعية وقانونية قضائية نظم أتسيس خالهلا من مت واليت القانونية، واملمارسات النظم يف
 املصرية الدولة منطق داخل من مربرات هلا كان  ،الشرعي الفقهي للنظام( معارضة نقول وال)

 Nathan براون واناثن فهمي خالد كتاابت  إىل أنظر) خارجها من وليس احلديثة

Brown بيرتز ورودولف Rudolph Petersلومباردي كالرك  و Clark 

Lombardi، املقال هذا عليها اعتمد والىت .) 

 

 يف الرأُسايل اإلنتاج منط وأتسيس ثةاحلدي الدولة أتسيس مشروع بدأ علي، حممد مع
 احملرك هي الدولة كانت  حيث أوراب، يف حدث عما خمتلفة بداية كانت  ولكنها مصر،



 املشروع هلذا األساسية السمات من وكان. لوسائله الرئيسي واملالك اإلنتاج لعملية الرئيسي
 اتسعت الذي البريوقراطي، اإلداري النظام centralization ومركزة وتطوير توسيع
 وصف يف يهمنا وما. اإلنتاج عملية إدارة إىل لتصل احلكومي الدخل حتصيل لتتجاوز مهامه

 وأمهية تكوهنا مراحل يف احلديثة املصرية الدولة مركزية خاصية على التأكيد هو املشروع هذا
 لسياقا هذا ىف. واالجتماعية االقتصادية النشاطات ويف البشرية العالقات يف الدولة حتكم
 . الدولة بنية يف التحوالت هلذه منطقية كنتيجة  والقانونية، القضائية التعديالت فكرة أتت

 

 علي، حممد عهد أواخر يف وضعية قوانني تبنت اليت القضائية اجملالس نظام ظهر وقد
 الفقهية القضائية للنظم نقيضا املعاصرين عند تعترب مل اجملالس هذه أن ابلذكر اجلدير ولكن

 الشريعة أغراض لتحقيق العمل ولكن الشريعة نقض منها الغرض يكن فلم هلا، استكماال مناوإ
 للدولة اإلداري اجلهاز قوة عن تعبريا الواقع يف احملاكم هذه وكانت. جديدة ظروف ىف العامة

 اجملالس هذه أحكام إىل وابلنظر. البشرية العالقات يف والتحكم الضبط على وقدرته احلديثة
 الفقهي؛ الشرعي والقضاء القضائية اجملالس بني متطابقة غري عالقة تشكلت كيف  لنا ىيرتاء

 ساحمه إذا عليه املدعى سبيل إخالء وجوب يقرر الذى الفقهي الرأى يعد مل املثال سبيل فعلى
 ما الوسائل من لديها الدولة ألن فقط ليس القضائية، اجملالس نظر وجهة من مقبوال   املدعي

 عن النهاية يف يعرب قد" التسامح" هذا ألن بل اجملرمني، ومطاردة االهتامات ثباتإ به ميكن
 The بعنوان فهمي خالد مقال انظر) العام األمن ضبط على قدرهتا وعدم الدولة ضعف

Anatomy of Justice: Forensic Medicine and Criminal Law 

in Nineteenth-Century Egypt .) 

 



 احلكم القضائية اجملالس قضاة يعارض فلم نوااي، مسألة ليست هذه أن هنا ابلذكر اجلدير
 املركزية الدولة قوة فرضت لقد. صرحية" علمانية" ألغراض أو مباالة الال قبيل من الشرعي
 ويف السكان يف التحكم يف مطالبها بتحقيق إايه مطالبة القضائي النظام على نفسها احلديثة

 املصرية للدولة مهمة خطوة املعلنة الوضعية القوانني شكلت آخر صعيد وعلى. عالقاهتم
 على القادرة القوية الدولة صورة تقوية على ساعد مما القانونية، املعايري توحيد يف احلديثة
 القاضي تفسري على املعتمد الشرعي النظام من فبدال  . وعالقاهتم البشر حياة إىل النفاذ

 األقل على أو) واضح كمعيار  املعلنة الوضعية القوانني جاءت وسننه، الفقه لقواعد الشرعي
 . التفسري مساحة تقليص عنه نتج وكإجراء للحكم( وضوحا   أكثر

 

 القضائي النظام بعلمنة تسميته ميكن ما أن وهي مهمة، حقيقة التطورات هذه يف تتبلور
 النظام من عشر التاسع القرن من الوسطى العقود يف بدأ الذي التدرجيي التحول أي املصري،
  الغرب تدخل عن انجتا األساس ىف يكن مل الوضعية، القوانني إىل الشرعي الفقهي القضائي

 الدولة تطور عن -واع   بشكل أقول وال -ملموس بشكل نتج وإمنا البشري، يقول كما
 للنظام العلماين التحول أبن القائلة البشري أطروحة تكون هنا ومن. ذاهتا احلديثة املصرية

 الصواب جانبت قد تكن مل إن دقيقة، غري األجنيب النفوذ عن نتج املصري واإلداري لقضائيا
 للعلمنة الثقافوي املنظور على البشري تركيز أن األمر، هناية يف لنا، ويبدو. واضح بشكل
 واليت املصرية، للدولة البنيوية ابلتحوالت املتصلة املادية األسباب تتبع على قادر غري جعله
 . املصري القضاء علمنة عملية ىف الكبري أثرها عن الواثئق فتكش

 

 

  مطلقة؟ إسالمية هوية هناك هل



 

. البشري فكر يف أتصال   أكثر أخرى مسألة من أصال ينبع الثقافوى املنظور هذا أن غري
 ملا الذهيب العصر عن أسطورية رومانتيكية فكرة السابقة، الفقرات يف ظهر كما  يقدم، فهو
 والصياغات الفكرية التكوينات" قوله، حد على فيه، استمرت الذى األجنيب، نفوذال قبل

 السلوك يف التحاكم ومعايري لإلنسان الفاضلة املدينة وتصورات املستقبل ورؤى الوجدانية
 وقد(. 20 ص. العلماين اإلسالمي احلوار" )إسالمية كلها  استمرت...والتداول والتعامل

 عليها اعتمد إثنولوجية أو اترخيية دراسات أية: السذاجة من بنوع لناسأ إذا القارئ لنا يغفر
  إسالمية؟ كانت  الفاضلة املدينة وتصورات الوجدانية الصياغات كل  أبن يقينه يف البشري

 

 عليه يستحيل أو يصعب ولذلك البشري، فكر يف مسلمة هذه أن احلقيقة يف املشكلة
 اجملتمع أي فالداخل،". الداخل" من األشكال من شكل أبي جاءت العلمنة أبن اإلقرار

 أية تشوبه ال إسالمية موحدة كتلة  عنده هو عشر، التاسع القرن يف اإلسالمي املصري
 وطموحاته وسلوكياته قيمه يستقي جمتمع وهو لغوية، أو عرقية أو دينية أو مذهبية شوائب
 اجملتمع عن هيجل يقول كما  فهو،. لإلسالم موحدة رؤية من أيضا   بل اإلسالم، من وقوانينه

 متطابقة أو متداخلة القوانني فيه تكون حبيث" أخالقي جوهر" ذو جمتمع القدمي، اإلغريقي
 فقط وليس ذاته الشعب روح عن تعبريا   القانون يكون هنا ومن اجملتمع، يف السائد العرف مع

 الشريعة من بكثري أكرب كيان  للبشري ابلنسبة فاإلسالم. للفرد اخلارجي السلوك لضبط أداة
 القيمي الكيان وهو القانون روح هو اإلسالم أن هي األساسية وأطروحته القانوين، بشكلها

 مشروعية الوظيفى بشكله القانون على يضفي الذي وهو اجملتمع، أخالقيات شكل الذي
 األخالق دائريت بني لفجوة إقامة مبثابة وضعية غربية قوانني اقتباس يكون عليه وبناء. حقيقية



 ال وابلتاىل اجملتمع، أخالقيات عن يعرب ال حبتة، وظيفية أداة أصبح األخري ألن والقانون،
 . القمعية الدولة قدرة إىل وإمنا الفرد، ضمري إىل املستحدث الوضعي القانون قوة تستند

 

 مكنظا  اإلسالم فكرة مع تعامل بل املسلمة، هذه تربير حياول مل أنه هنا البشري على آخذ
 ال بذلك وهو نقدي، حتليل أي بدون ككل  املصري للمجتمع شامل اجتماعي أخالقي

 يرى الطائفية، املشكلة خيص فيما النظري جهده فربغم. اجلد حممل التعددية فكرة أيخذ
 للتشتيت أسلوب جمرد والشاملة الكلية للكياانت الداخلية التعددية إىل اإلشارة ىف البشري

 التعدد أو اإلسالم، يف املذهيب التعدد إىل اإلشارة فتكون. الفتنة رةإلاث املغرضون يستخدمه
 ألهنا براءهتا، تثبت حىت ممدانة األوسط، الشرق شعوب بني والديين والعرقي واإلقليمي اللغوي
 . داخليا   ومتسق كامل  رأيه، ىف ابلفعل، هو ما تشتت عوامل

 

 احلرب فبعد. التعددية إشكالية اطبةخم إيل فيه نكون ما أحوج وقت يف الواقع يف ولكننا
 الداخلية الوحدة أن الواضح من ابت العراق يف احلالية الطائفية واحلرب اللبنانية األهلية

 واإلسالمي العريب الشعب عن انهيك بديهية، مسلمة ليست األوسط الشرق لشعوب
 والقيم ملصاحلا ذات لألمة" القومي التلصيم" وهن على املؤشرات تزداد مصر ويف. أمجعه

 هي حدهتا ازدادت اليت الطائفية الصراعات وليست. الواحدة والسلوكية الثقافية واالجتاهات
 ال شيطانية" طائفة"كـ  املصرية الصحافة صورهتم الذين املثليني صدمة فهناك الوحيد، املؤشر
 فيها يدرك اليت" املفاجآت" من آخره إىل البهائيني، صدمة أو املصري، اجملتمع يف هلا مكان

 والسلوكيات القيم نفس يشاركوان ال ولكنهم بيننا يعيشون بشرا هناك أن مرة، وألول بعضنا،
 للمصريني اإلسالمية" العضوية" الوحدة فإن مباشرة أكثر وبشكل". الوجدانية الصياغات"و
 للدولة الرُسي النظام هليمنة اآلخر الوجه سوى األرجح على ليست عشر التاسع القرن يف



 والسلوكيات القيم معارضي متكن حقوقية مساحة وجود وعدم القيمي الديين بزيها
 . العلن يف أصواهتم رفع من الرُسية" الوجدانية الصياغات"و

 

 السياسية التداعيات والقانون األخالق بني للعالقة البشري عرض من مهمة فقرة وتبني
 غريبة قيم من يصاحبها وما لقواننيا اقتباس مرحلة على يعقب حيث االجتماعية، لتصوراته

 أي دميقراطية، بطريقة القانون يسن أن يكفي ال" أنه بقوله اإلسالمية املصرية البيئة عن
 اليت احلية العالقات مسرى وفيهم الناس بني يسري أن يتعني إمنا نيايب، أو مجاعي أبسلوب

 البشري، مجلة يف" إمنا" وظيفة البعض يرى ال قد(. 29 ص. القانوين الوضع" )بينهم تقوم
 يكون ،Popular Sovereigntyالشعبية السيادة مبدأ تفسريات أحد فحسب

 عن احلقيقي التعبري عينه هو القوانني لسن االنتخايب، أو اجلماعي، الدميقراطي األسلوب
 كان  ملاذا وإال احلية، العالقات مسرى بينهم فيما تسرى أن الشعب هلا يريد اليت القوانني

  واالقرتاع؟ نتخاباال

 

 من تبدو اليت املركزية الدولة فكرة حول البشرى شكوك عن فقط اجلملة هذه تعرب ال
 ميكن فيما شكوكه عن أيضا   تعرب وإمنا اآلن، هلا أتطرق أن أستطيع ال واليت الفقرة، سياق

 التفاوض فيه يتم إجراء أهنا هو الدميقراطية تفسريات فأحد. اإلجرائية ابلدميقراطية تسميته
 فيه يتم كما  خمتلفة، سياسية ومذاهب طبقات إىل املنتمني األحرار األفراد قبل من واالقرتاع
 هذا يف شاركوا الذين األفراد كل  بدورها لتحكم القوانني، من جمموعة صياغة إىل التوصل

 لىع للدميقراطية التفسري هذا ويعتمد. القوانني هلذه معارضا   منهم كان  من حىت اإلجراء،
 توجد وأنه واالقرتاع، التعبري يف متساوية حقوق لديهم الشعب أفراد أن أمهها مسلمات،



 حتولت وإال) تلغيها أن لألغلبية حىت ميكن ال اليت املتساوية الفردية احلقوق من ما مساحة
 (. الشعب أغلبية ابسم استبداد إىل الدميقراطية

 

 توجد وال ممكن تشريع كل  اإلجراء اهذ حدود ففي للدميقراطية،" صراعي" تفسري هذا
 اجملتمع يف السائدة األعراف أو القيم تشكل ال وبذلك عليه، التوافق جيب عما مسبقة فكرة

 ابلدميقراطية تسميته ميكن ما إىل مييل البشري أن نرى املقابل يف. اإلجراء هذا على قيود أية
 فرض وضرورة، بل أولوية، ىتر  ولكنها واالنتخاب، االقرتاع ضد ليست وهي املضمونية،

 اإلجرائية الدميقراطية تتقبله مما أكثر حلدود اجلميع على األغلبية هبا تؤمن الىت واألعراف القيم
 فهذه(. الفرض هذا إليه يذهب أن ميكن الذى املدى بشأن اختالف يوجد وابلطبع)

 واألعراف القيم أمهية على تؤكد فهي ،"توفيقية" أهنا مؤيدوها عنها يقول قد دميقراطية
 ال فإهنا وابلتاىل أخري، انحية من القيم هلذه ابالنصياع األقليات وتطالب انحية من السائدة

 . حلقوقهم إهدارا ذلك يف ترى

 

 مصر، يف العلماين للتحول وأترخيه للعلمانية فهمه مع البشري مجلة تتوافق املنطلق هذا من
 احمللية، القيم عن غريبة وقيما أفكارا لتغرز األجنيب النفوذ طريق عن العلمانية جاءت فقد

 اجملتمع، يف السائدة واألعراف األخالق عن القوانني انفصال يف املقتبسة القوانني وتسببت
 إىل، ابلرجوع إال احلال ينصلح ال وهلذا. للكلمة الشامل ابملعىن إسالميا   زال وما كان  الذي

 ال والذي اجملتمع، يف" السائد" اإلسالمي امالنظ من إهلامها تستقي قوانني ابستحداث، أو
 الدميقراطية هي نظره وجهة من هذه". احلية العالقات مسرى وفيهم الناس بني يسري" يزال

 القرن يف كان  املصري اجملتمع أبن تسليمه يف للبشري" االجتماعية امليتافيزيقا" تتلخص. احلقة
 داخلها حتمل اليت الوطنية العلمانية رظهو  برغم األشكال، من بشكل زال وما عشر، التاسع



 كنظام  اإلسالم إىل الوجدانية والصياغات والسلوكيات القيم كل  فيه ترجع جمتمعا تناقضات،
 حنن ُسيناها الدميقراطية عن فكرة املسلمة هذه على البشري ويبين. شامل اجتماعي قيمي

 الفكرة تكون للبشري اديواألح املبسط االجتماعي لألساس نقدان مع وتناسقا  . مضمونية
 . نقد حمل أيضا   عليها املبنية السياسية

 

 والتحليل البحث أيخذها أن بد ال اجتماعية" حقيقة" نظران وجهة يف التعددية ابملقابل،
 موجودة واللغوية والعرقية والدينية املذهبية التعددية وألن. منها مفر ال بداية كنقطة  السياسي

 حان قد الوقت فإن نفسها، عن اإلعالن فيه هلا متاحا يكن مل اتأوق يف حىت اجملتمع، يف
 أو األحادي التعريف ذات األمة لفكره رواسب أية بدون واملواطنة للمجتمع للتنظري اآلن

 شيء هو البشري، طرح خالف على إليه، حنتاج ما فإن وابختصار. املطلقة األحادية اهلوية
 سياسية هنائية غاية عليهم تطرح وال البشر، اختيارات تبقتس ال اليت اإلجرائية الدميقراطية من
 هي والىت الفردية، للحرايت ممكن قدر أبكرب احتفاظها مع ذاهتا، السياسية العملية خارج من
 . واجملتمع الدولة من كل  سلطة ضد للفرد الدفاعية األسلحة النهاية يف

 

 الدميقراطية املواطنة فكرة عن ال  تفصي أكثر بشكل الكثريون قاله ما إيل صوتنا نضم إننا
 بل السياسية، واملؤسسات الدينية املؤسسات بني والنهائي التام ابلفصل فقط تنادي ال واليت
 أو دين أو" قيمية" جبهة ألية القانون قبل من التحيز من نوع أي ومقاومة رفض أيضا  

 هلا قراءتنا كانت  إذا - ةالدميقراطي عن البشري لفكرة الرئيسي النقد يكون وابلتايل. مذهب
 أو اإلسالم، بطرح السياسية العملية تستبق فهي دميقراطية، غري الواقع يف أهنا - صحيحة

" دميقراطية" وهي. والسلوكيات والقيم للقوانني عليا كمرجعية  عنه، الرومانسى، هو، تصوره



 للمجتمع، مفرتضة هنائية غاية أجل من الفردية احلرايت مساحة ىف الواسع للتفريط مستعدة
 . إسالميته على احلفاظ وهي

 

 

  للعلمانية جادة مناقشة إىل دعوة

 

 إحداها إىل نشري البشري، أطروحات مع النقدي للتفاعل أخرى كثرية  نقاط توجد أخريا،
 الفكر وحتليل مبناقشة اهتمامه عدم هو البشري عرض يف الدهشة يثري ما. سريع بشكل هنا

  العلمانية إىل ابإلشارة البشري اكتفى فقد. أصال مناقشته حىت أو كاف،  بشكل العلماين
 ذاته حبد يعد هذا وكأن حملها، الوضعية القوانني وإحالل اإلهلية القوانني لسلطة كإسقاط

 يستشهد الذي الوقت يف جدواها، عدم على واضحا   ودليال   الفكرة هذه الستبعاد كافيا  سببا  
 البشرى اختار التجاهل هبذا. العلماين للفكر لدعمهم ببكس  اخلاصية هبذه العلمانيون بعض

 إن به األجدر وكان. هلا توصيف إىل األكثر على ليصل للمشكلة جذري حل إىل يصل أال
 فيما أما". غريب" أنه أساس على مسبق بشكل رفضه من بدال   ذاته العلماين الفكر يناقش
 التدخل بسبب كان  أنه البشري عنه قولي والذي املصري القضاء لعلمنة التارخيي السرد خيص

 الدولة تطور دور عن املطروحة املالحظات تكون أن فنرجو املصرية، الدولة شؤون يف األجنيب
 فيه نرى والذي السرد، هذا حول الشكوك يثري ما األقل على قدمت قد مصر يف املركزية
 . التارخيية لألحداث أحادية رؤية أو شديدا تبسيطا

 



  بديهيات، وكأهنا املسلمات عرض من أبعد إىل العلمانية حول احلوار مستوى يتقدم ولكي
 من فكان. حبث كنقطة  ذاهتا مسلماته طرح إىل بعرضه ينتقل أن البشري على يتعني كان

 وسلوكي وأخالقي قانوين كمرجع  اإلسالم عن األحادية النظرة هلذه مربراته يقدم أن الضروري
 وبكل وأداينه، وأعراقه فئاته وبكل حاضره، ويف بل ماضيه، يف ككل  املصري للمجتمع شامل

 لعملية احلاجة عن عمقا   أكثر حتليل إىل البشري يصل قد الطريقة هبذه". قيمية"الـ اختالفاته
 فيه يتم بل اجلميع، على معينة بفئة خمتصة سلوكيات أو قيم فرض فيه يتم ال دميقراطي حوار

 تتيح واليت والسياسية الفردية احلرايت من مساحة أوسع تقنني مث اآلخر قيم على أوال   التعرف
 السياسية. العملية يف الفعالة املشاركة من متكنهم كما  قيمهم، ممارسة للجميع


