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في مقره، حلقة نقاشية ضمن فعالية  11/03/2017مداد، بتاريخ  –عقد مركز دمشق لألبحاث والدراسات   

، بحضور جمع من الشخصيات الفكرية واألكاديمية واإلعالمية املهتمة بالشأن العلمانيةرواق دمشق، حول 

حمد، والتي استهلتها بالتعريف أدارت الحلقة النقاشية الدكتورة انصاف  العام والقضايا الفكرية السورية.

 لطرح األسئلة اإلشكالية حول املشهد الثقافي السوري.
ً
 بسلسلة أوراق دمشق بوصفها فضاًء فكريا

 طاغوسالالدكتور محمد 

 الدكتور طالل معال

 األستاذ الياس شاهين

 ديانا جبور  األستاذة

 الدكتور عبد السالم راجح

 الدكتور وضاح الخطيب

 الدكتور علي إسبر

 األستاذ مازن جبور 

 األستاذ تحسين الحلبي

 الدكتورة انصاف حمد
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 الطاغوسمحمد الدكتور 

 

 :نشأته ودالالته وتطبيقاته، العلمانية إشكالية املصطلح  -

تطرح الدكتورة ريم األطرش إشكالية العلمانية وإمكانية تطبيقها في املجتمع السوري، لكن تبدأ الورقة 

بتعريف املصطلح من منظور واحد، دون مناقشة إشكاليته املركبة، لتناقش بعد ذلك إمكانية تطبيق هذا 

د املشكلة، ومسارات تطبيقها املنظور والسؤال عن العقبات والعوائق. سنحاول مناقشة هذا املصطلح، وأبعا

 ضمن الخصوصية التي يحملها املجتمع السوري. 

 في العالم الغربّي، سواء أكان ذلك في األزمنة القديمة، أم في العصور الوسطى، تصور  -
ً
لم يكن ممكنا

 لم تكن 
ً
سلطة ما دون ربطها بطبيعة دينية وأصل إلهي وحق مقدس، والسلطة السياسية ضمنا

 ألشخاص اختيروا ملمارسة هذه السلطة.آنذاك إال تكل
ً
 إلهيا

ً
ل النموذج الثيوقراطّي )السلطة و  يفا

َّ
تشك

السياسية( ضمن هذا الفضاء، الذي يحتكر فيه الدين الكنس ي السلطات االجتماعية والسياسية 

 بين 
ً
وغيرها، ويحرمها من منطقها الخاص، األمر الذي خلق مشكالت وصراعات وصدامات وحروبا

.  العقائد
ً
 طويال

ً
 والفلسفات الكونية، عانى منها املجتمع الغربي خاصة، واإلنسانية عامة، زمنا

ه في قلب هذه املناخات خلق املبرر السوسيولوجي والنفس ي والشرط التاريخي لظهور  - هذا إلى أنَّ

 إلى مفاهيم أخرى 
ً
متشابكة العلمانية، كرؤية إجرائية تفصل بين الزمني واملطلق، )باإلضافة طبعا

ومتداخلة معها، مثل: التنوير والعقالنية والتحديث واملدنية والديمقراطية والتقدم(، وتتيح فصل 

االندماج العضوي بين السلطة واالعتقاد الفكري، وتمهد لشروط استقالل السلطة السياسية، 

 إلى بناء دولة القانون والديمقراطية.
ً
 وتطوير آليات انضباطها الذاتي، وصوال

  ضمن الثالثة النقاشية الحلقة مداخالت

 العلمانية: دمشق رواق فعالية
 د. ريم منصور األطرشورقة 
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صح هذا التوصيف لنشأة العلمانية ومبرراتها، فهو ال يعني مع ذلك أننا نفهم العلمانية على أنها  إذا -

 أو معطى جاهٌز بحيث ال يبقى لنا إال أن نسأل عن قابلية 
ٌ
 مكتملة

ٌ
 ناجٌز أو نظرّية

ٌ
تصوٌر ثابٌت أو مخطط

ه القابلية كما تتفضل د. أو عدم قابلية تطبيقه في هذا املجتمع أو ذاك، ونبحث عّما يدعم مثل هذ

ريم في ورقتها البحثية. ألن السؤال األول الواجب مناقشته هو الصورة اإلشكالية للعلمانية كمفهوم 

 وكممارسة.

فهي ليست مجرد رأي  ،ارقة التي تحملها فكرة العلمانيةإن إشكالية املصطلح كمفهوم تتبلور في املف -

ا، وهي ليست قناعة، لكنها املبدأ الذي يتيح كل القناعات بين اآلراء، لكنها الحرية في امتالك أحده

 ضمن احترام النظام العام، أما حياديتها إزاء أي عقيدة فال تتضمن تجاهلها ألي عقيدة. 

بها تعريف  رضإن املجال الداللي للمصطلح في صيغته املفارقة ينسجم مع التوصيفات املتعددة التي ع   -

  ل يحمل معنى الكلمة حتى منتصف القرن التاسع عشر،، وهو مجافي الورقة العلمانية
ً
متضمنا

الطريقة التبشيرية املتفائلة للفالسفة التبسيطيين، أمثال: فولتير ولوك، دون الوقوف عند تعقيد 

وتنوع املدلوالت بتنوع املسارات والفضاءات التي ظهر فيها. فالغرب حيث نشأت وتطورت العلمانية 

، بل 
ً
 واحدا

ً
التليس تشكال

ُّ
-بروتستانتي، وروس ي-أملاني/كاثوليكي، وإنكليزي -عّدة: فرنس ي تشك

 من تجربته الخاصة
ً
هذا إلى أنَّ  ،أرثوذوكس ي. في كل تشكيل صيغ املصطلح بطريقة مختلفة انطالقا

، يشير بوضوح إلى املعنى املختلف 
ً
اختالف دالالت الكلمة بين املنظور الفرنس ي واملنظور اإلنكليزي مثال

 "Laïqueكلمة " ،الذي حملته عملية الفصل بين الدين والدولة، أو بين السلطة واملرجعية الدينية

ة دينية في الفكر املسيحي، تشير إلى " التي حمل في األصل داللla laïcitéالفرنسية املشتقة من " 

عنت في القرن الثامن عشر إجراء يتمثل في "مصادرة  و  "االشخاص الذين ال ينتمون إلى رجال الدين"

ممتلكات الكنيسة" بطريقة مشروعة من وجهة نظر الفالسفة املوسوعيين وغير مشروعة من وجهة 

 1905مي بعد ذلك بين الدولة والكنيسة عام نظر الكنيسة الكاثوليكية. ليكون الفصل الحاد والرس

" يمنع الكنيسة من ممارسة أي سلطة سياسية أو إدارية. هذا /علماني Laïqueبموجب نص دستوري "

اطع للدين فهم ضمن إطار خصوصية ثقافة الثورة الفرنسية وعدائها القالفصل البنيوي القاطع ي  

 س ي املرتبط بطبقة النبالء. الكن

" اإلنكليزية العلمانية فهي لم تحمل هذا املدلول القاطع والحاد في الفصل بين secularismأما كلمة " -

 
ً
عند توقيع صلح وستفاليا وبداية  1638الدين والدولة مع ارتباط ظهورها بنهاية حرب الثالثين عاما

 تشكل الدولة القومية.

والدولة والترتيبات القانونية املتعلقة  فإنَّ الفصل بين الدين ،أما صورة اإلشكالية على صعيد املمارسة -

، بل يمكن أن نرصد على األقل ثالثة نماذج:
ً
 ووحيدا

ً
 واحدا

ً
 بالشؤون الدينية، لم يكونا يمثالن نموذجا

: ويتضمن نسختين مختلفتين في النسخة الفرنسية، تترجم العلمانية كأداة االنفصال التام .1

ولوجيا، ييدجاه مقاوم لسيطرة الدين واأل و باتللدولة ذات املذهب الجمهوري، وهي تنم

ل رجال الدين بالدولة. أما في النسخة 
ّ
ترتبط العلمانية من الناحية  األمريكيةوتدخ
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القانونية بحرية العقيدة والتنوع واالختالف، وهي تسير باتجاه االعتراف بإسهام الجمعيات 

 .األمريكيالدينية في املجتمع 

وهو انفصال قانوني لشؤون الدين في الدولة، مع  خاص:االنفصال الدستوري مع تنظيم  .2

بعض الترتيبات القانونية الخاصة التي تعترف بامتيازات لديانات معينة )نظم بابوية كما في 

 إيطاليا وإسبانيا(، وكذلك أملانيا إذ للكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية امتيازات عدة.

 فهي تعترف بحقوق : رغم أن منموذج دولة الكنيسة العامة .3
ً
صدر التشريع فيها لم يعد دينيا

خاصة وثابتة للكنائس يحكمها القانون والعرف، كما هو الحال في اليونان والدنمارك 

 والنرويج واألرجنتين. 

َعدُّ  - وحدها، وعدم النظر في الصيغ  اعتماد املرجعية الفرنسية التقليدية –في جميع األحوال–كما ي 

واالستشهاد بالنسخ العربية ملفكري عصر النهضة دون مراجعة السجاالت الفكرية املتعددة من جهة، 

املسيري وآخرين كثر من الحديثة واملعاصرة للمفكرين العرب مثل: سمير أمين، الجابري، عزيز عظمة، 

 في جعل الورقة البحثية املطروحة ليست أكثر من دفاع عن الصيغة  ،أقول  جهة أخرى،
ً
عدُّ مسهما ي 

 بين الصيغ التي ظهرت بها العلمانية، وهي الصيغة التي ترى في التعارض بين 
ً
با

ُّ
 وتصل

ً
األكثر تشددا

، وليس مجرد تعارض تاريخي نسبي، وبالتالي ترى ضرورة
ً
 ومعياريا

ً
 بنيويا

ً
الفصل  الدين والدولة تعارضا

 امليكانيكي واإلقصائي بينهما، وليس مجرد فصل وظيفي تحكمه توافقية تقسيم األدوار.

وإذا كنا ال نختلف مع طرح الورقة البحثية، في ضرورة النظر في إمكانية تطبيق وتعزيز منظور علماني   -

شريعية والقانونية في مجتمعنا، يقوم على فك االرتباط بين الدين والدولة الستكمال بناء مؤسساتها الت

في ميادين التربية والفكر والقضاء، فإن هذه الضرورة تتبدى لنا من إدراكنا وجود مسوغات للموقف 

 عن تلك التي 
ً
 ونوعا

ً
العلماني، بناء على اعتبارات تاريخية وسوسيولوجية ونفسية ودينية تختلف كما

علمانية ذلك النموذج الذي سيحل سوغت هذه املوقف في مجتمعات وأزمنة أخرى. فنحن ال نعني بال

 في 
ً
محل الدولة الثيوقراطية القائمة على السلطة اإللهية املقدسة لعدم وجود مثل هذه الدولة أصال

، من خصوصية الظرف التاريخي الذي  ماني لدينا يمتلك مبرراته ومعناهمجتمعنا. فاملنظور العل
ً
أوال

وإنما مع أشكال التطرف التي عملت على تسييس  يعانيه مجتمعنا في الصدام ليس مع الدين ذاته،

  ،الدين. كما يمتلك مسوغاته
ً
من إدراك البنية املركبة القائمة على التعددية الدينية واملذهبية  ،ثانيا

والعرقية التي يقوم عليها املجتمع والتي يهدد تجاهلها فسخ العقد االجتماعي الذي يجمع الجميع تحت 

 مظلته. 

مسار مركب، تتحدد معامله داخل الواقع  بوساطة   –املنظور ضمن هذا –املجتمعّية  تبدو العلمانّية -

االجتماعي املعاش واملحدد بخصوصية، ذلك عبر عملية إجرائية تبدأ بتحديد العالقة بين الدين 

                                                           
  ضد 

ً
 موجها

ً
التي يعمل الفكر الفرنس ي نفسه على مراجعتها اليوم كما يبين تصريح مانويل فالس الذي ال يرى العلمانية سيفا

 يجمع ويحمي الجميع للعيش املشترك.
ً
 أحد بل درعا
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ة بكل مجاالت الحياة دون إزاحتها واستبدالها، يوالشؤون الدينية ومطلقاتها وما ورائياتها امليتافيزيق

 بمبدأ الحرية املتضمن في املنظور العلماني. هذا األمر يفترض سلسلة من الخطوات، منها بحسب 
ً
عمال

 األولوية: 

مع الحقيقة إعادة ثقة اإلنسان بعقله ورفع املقابلة بين الوحي والعقل، وتعزيز املصالحة  .1

إن حقيقة العالم نسبية ومتغيرة وهي كامنة فيه غير مفارقة له، وهي ال  :الدنيوية التي مفادها

تحتمل أي قداسة مطلقة وأي أسرار. هذا املطلب في تحديد العالقة بين الزمني واملطلق، 

 معرفة أفضل بالدين ودوره االجتماعي، فاملنظور العلماني على ما يرى املفكر 
ً
يتضمن أيضا

 لفهم العلمي للظواهر الدينية".التأويل الصحيح وانصر حامد أبو زيد ليس إال "

إصالح عميق للوعي الديني عبر تنقيته من الراديكالية، ورفع وتعميق االنفتاح الثقافي في قبول  .2

 .اآلخر وقيمه اإلنسانية والدينية واإليديولوجية

رفع فصل الهوية عن العقيدة عبر التدرج في تفعيل مؤسسات املجتمع املدني مع التدرج ب .3

 .درجات الحرية الفردية واالجتماعية

 مراجعة املوروث الروحي املتصلب وتفكيك بنيته الظالمية .4

 في إصالح التعليم العام؛ لكننا نضيف  -
نتفق مع الدكتورة ريم أن العمل على هذه الخطوات، يكون 

لك كما ال إلى ما تفضلت به بهذا الخصوص أن علمنة التعليم ال تقوم على إلغاء هذه الكلية أو ت

 تفكيك املضامين التي لم تعد علمية في مناهج 
ً
تكون فقط في بناء التفكير النقدي، بل تحتاج أيضا

 ،
ً
، لكن غير مباشر في تبرير الفكر املتطرف عموما

ً
 عميقا

ً
التعليم، والسيما تلك التي تلعب دورا

مثل: االعتقاد بواحدية  فاملفاهيم العلمية الكالسيكية مليئة بالتصورات التي تقوم بهذا الدور،

ومطلقية العلم والعقل، وبالتالي الحقيقة. مثل هذه املفاهيم ال تقل خطورة عن مطلقات الفكر 

 .الديني، بل تسوغها في بعض األحيان

، ةهذا إلى أنه على صعيد السياسات الدستورية والقانونية واالجتماعية والتجارب العلمانية في سوري -

الدكتورة ريم يسمح بالقول: إنَّ العلمانية موجودة باألمر الواقع بالقدر نفسه نعتقد أن ما قدمته 

 
ً
 تاما

ً
الذي يسمح لها بنفي هذا الوجود في بلدنا. ال شك أن العلمانية مرجحة، لكنها ال تمتلك اعترافا

، وبالتالي فهي غير كافية وال ناضجة والبد من تعزيز ترجيحها وإن
ً
ضاجها، لكن كما أنها غير منفية تماما

ضمن الشرط النسبي التاريخي الذي تتطلبه خصوصية املجتمع السوري. إنه الشرط الذي يلزمنا 

بتدريج عملية العلمنة عبر مسار وخطوات وحوارات تسبق القوانين والتشريعات وتمهد لها. وتضع 

الدستور، والعلمنة ما يتعلق بحيادية القوانين والتشريعات والسيما في على طاولة البحث مثل هذه

)الجزئية أو الكلية( لألحوال الشخصية، وآليات تعزيز الديمقراطية والتعددية، باإلضافة إلى مناقشة 

 نوع حيادية الدولة اتجاه املؤسسات الدينية.
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 يبدو أن العلمانية إذا ما نظر لها خارج إطار الشروط والخصوصيات النسبية والدينامية التي 
ً
أخيرا

، فهي ال محال موضوعة على املحك شأنها شأن كل مفاهيم الحداثة األوربية التي بدأ الفكر ذكرناها آنف
ً
ا

.
ً
 األوربي ذاته ومنذ زمن طويل تفكيكها وإعادة صياغتها كليا

 

 طالل معالالدكتور 

املقصودة بالبحث، ونوعيتها،  يعتمد العمل والتفكير بالَعلمانية على معرفة مرتسمات الفترة الزمنية -

، واملعايير، واملفاهيم، وكل ما يشكل في النهاية البنية الفكرية والقيمة الحضاري،حيث االنتماء  من

 النهيار 
ً
للمجتمعات التي يركز عليها البحث. ولعل ما يصيب هذه املبادئ من اضطراب، يكون أساسا

األخرى، ذات نموذج التفكير وتراجعه، سواء أكنا نتحدث عن الَعلمانية، أم سواها من املفاهيم 

 لكون املفهوم يحتوي في بنيته كل ما يخص الدالالت 
ً
الصلة بمقدرات ومصائر الشعوب. نظرا

 لتفكيك بنيته 
ً
املعرفية في سياقها التاريخي، وهذا ما يؤدي إلى أن تفكيك أي مفهوم يحتاج أساسا

ات االجتماعية املعرفية على املستويين النظري والتطبيقي، وانعكاس هذا التفكيك على املستوي

 والنفسية والثقافية ومختلف املجاالت األخرى.

حين يتم اختصار الَعلمانية في )الفصل بين الدين والدولة(، فإن ذلك يعني ضرورة تفكيك أحدهما  -

لصالح اآلخر إلى جانب إطالق الشعار بصورته االيديولوجية، وهو ما يقتض ي ايجاد املسببات إلعادة 

 
ً
 عن املصادر التي تم اعتمادها ملئات  صياغة الواقع اجتماعيا

ً
، بعيدا

ً
 واقتصاديا

ً
 وثقافيا

ً
وسياسيا

 السنين، سواء كان ذلك بصورته الصحيحة أو تلك املغلوطة.

 هو طرح يعتمد على وعي الشعوب  -
ً
إنَّ إشكالية طرح الَعلمانية في مجتمعات تحتاج إليها حقا

تقبل املشترك للشعوب، سواء أكان ذلك على للمتغيرات اإلنسانية، ومقدار مساوقتها لفهم املس

حساب املعتقدات، أم املصادر الروحية والثقافية، فالدراسات التي طالت مفهومي الَعلمانية 

والسلطة املتعنتة للفكر الديني، مازالت في أوج صراعها اإليديولوجي على املستوى العالمي، رغم 

عتقد الفردي، وأديان الجماعات، ورؤيتها بضرورة تساوي التفسيرات الحيادية للَعلمانية كتيار تجاه امل

 منها.الجميع في اعتمادها، أو تركها، أو على األقل تحديد موقفه 

دعوة واضحة للتأمل واملناقشة، في واقع يسعى إلى نظرة  فهوم الَعلمانية في هذا البحث هو التطرق مل -

ح هي إثارة للسؤال عما يكمن في عمق ثاقبة في أزمة فكرية يعيشها الواقع، وكأن إثارة املصطل

اإلنسانية وهي تسعى لالنعتاق من أفكار محددة، أو قيود مفروضة على العقل والحياة، أو الخروج 

 من قداسة املمنوع واملغلق والجامد.
ً
 من تعليمات أضحت جزءا

ذات من قيود يبدو أن اختراق الجدران العالية، واالستمرار في اكتشاف الكون من حولنا، وتحرير ال -

النظريات التي تبدأ تجريبية وتنتهي إلى اإلطالق، بات من مسلمات التفكير. هذا االختراق يحتاج إلى 

إرادة تجاوز كل التركيبات النظرية والعملية لألفكار، بحيث يمكن إدراك الواقع املوضوعي لألفكار 
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تمعي، وهو األمر الذي يحتاج البديلة، والكشف عن قوانين تفكير جديدة مقنعة على املستوى املج

بادئ ذي بدء لتحليل البنى املجتمعية على املستويين العقلي والفلسفي، ومنعكساتهما القيمية، وإال 

 فإن التجارب اإلنسانية تؤكد أن مسار التحوالت يقود إلى النزاعات والحروب ودمار املجتمعات.

أدت إليه في الغرب من الحداثة، فإن االختالف إذا كانت الَعلمانية بمفهومها الغربي قد أدت إلى ما  -

عميق في دراسات اإلسالمويين، ومواقفهم من الَعلمانية. يؤكد ذلك راشد الغنوش ي، حسن حنفي، 

حمودي وسواهم بتفسيراتهم بأن املشكلة ليست مع الدين كما كانت في  هللاعبد وجيه كوثراني، 

الغرب، وإنما مع األوصياء في الغرب على مقدرات املنطقة، وبالتالي فالدين لدى الطرفين مختلف 

بتأثيره في بنية املجتمع، وهو موقف محمد مهدي شمس الدين الذي يرى أن الحضارة اإلسالمية 

 من مفهوم الَعلمانية، َعلمانية مبنية على أسس يمكن أن تنش ئ مجتمعات 
ً
مدنية قريبة جدا

 للنموذج الَعلماني، »فيما يرى محمد أركون أنه يمكن  الشريعة.
ً
تطوير املجتمعات اإلسالمية وفقا

 من أن اإلسالم يسمح بالَعلمنة، والتمييز بين الديني 
ً
 .«يتوهم الجميع والزمني على عكس ماانطالقا

لنظر هذه بطرق مختلفة محمد عابد الجابري، محمد جابر األنصاري، عبد اإلله يؤكد وجهات ا -

بلقزيز، وعبد الوهاب املسيري بأن الفصل بين الدين والدولة بدعة غربية مصطنعة، ويرون أن 

 من شرعيتها.اإلشكال هو في استخدام الدول
ً
وبمقابل هؤالء تحتد النظرة إلى  ة للدين بصفته جزءا

سبانها حتمية وأن مسيرة التاريخ آيلة إليها دون شك، كما في قراءات سمير أمين، عادل الَعلمانية بح

 في  دتعالعظمة. فيما نالحظ آراء  ضاهر وعزيز 
ً
من ينظر إلى الَعلمانية نظرة كونية وحتمية مخطئا

 .نظرته، كونه يتجاهل تفاوت تطورها نسبة إلى اختالف األنماط الثقافية واالقتصادية للمجتمعات

هل اإلشكالية إذن في املوقف من الحداثة، واملعاني ذات الصلة بتحديث الضمير الديني، أو في 

 استخدام أحد املصطلحين إلمكانات اآلخر؟

يقوم  مفهوم  التحديث على النقض واإللغاء في جانب كبير منه، ولهذا فإن املنظومات الفكرية تنهار  -

يكون لوالدة بعضها األوضاع  نفسها، سواء أكانت األرضية وفق األوضاع التاريخية للمجتمعات، وقد 

التي تحتويها مهزوزة، أم كانت متماسكة، على األقل في املستوى األخالقي، والذي يشكل البنية 

.. والسؤال أين يمكن أن نجد القيم املوروثة .ذات، ذات األفراد وذات املجتمعاتاالجتماعية لفهم ال

 ال يتجزأ من الثقافة الخاصة لتلك املجتمعات، في املجتمعات الحديثة الت
ً
ي تشكل في وجودها جزءا

ن 
ّ
 يمك

ً
أي ثقافة االختالف، واختالف الثقافات، حيث يضحي االتفاق على االختالف منحى ديمقراطّيا

 املجتمعات أن تحكم نفسها بنفسها خارج الهيمنة الدينية.

 في إطار حضارة )متعددة الثقافات -
ً
 موحدا

ً
( واملرجعيات هو العالم املرغوب كما يرى نصر إن عاملا

حامد أبو زيد، وبغّض النظر عن جعل اإلسالم كدين في مركز )الَعلمانية( في هذا القول، فاإلشارة 

واجبة إلى أن عبارة )متعددة الثقافات( تثير إشكالية الفرق بين التعدد والتنوع، كما تثير عالقة 

ة من )التعددية الثقافية( هي منح املواطنة الكاملة لفئة من املجتمع التعدد بالثقافة. وإذا كانت الغاي
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 بهذه التعددية أو 
ً
هم من ثقافات مختلفة )املواطنة الرسمية الكاملة( يكون بذلك إطار القيود مرهونا

 بقبولها، أي قبول مفاهيم املواطنة.

عقيدة سياسية في مقابل  خلص إلى تحديد الَعلمانية كمفهوم بصفتهاتأن  تكاد الورقةأعتقد أن  -

عقيدة دينية، أو َعّدها فرضية، أو نظرية لها قواعدها وحساباتها، لتحقيق الهيمنة على املفاهيم 

 في 
ً
 خفيا

ً
 باستمرار من  الورقةاملحددة لوجود االنسان، ولعّل جانبا

ً
يقر بأن هذا املفهوم يبقى مفتوحا

 ببنية األفراد واملجتمعات أجل مصلحة الجماعات، ولهذا فإنه رهن بقابليته لل
ً
تغيير املرتبط أساسا

 وأنماطهم الثقافية وهوياتهم.

 على الجانب السياس ي، وإنما يمتد هذا املفهوم إلى  -
ً
بقي أن نذكر أن الَعلمانية كمفهوم ليست حكرا

النقد واألدب والفنون والعلوم، حيث تتجاوز الَعلمانية الحدود الوطنية، واألقوام، لتشكل النصوص 

والتجارب واالختبارات مادة أساسية، ووثائق لتدمير األفكار املناهضة لها، ومنها بالتأكيد األفكار ذات 

الصلة بالهيمنة الدينية. هذا إلى أنه بين الخيال اإللهي والخيال الدنيوي األرض ي، بين املطلق والنسبي 

 للَعلمنة، با
ً
 أساسا

ً
هر الفلسفية لتوازي مع الظواتكون اآلداب والفنون على سبيل املثال محركا

 .فالتفكير الَعلماني ال يقتصر على وسائل الحكم فقط ،والثقافية والسياسية

 

 األستاذ الياس شاهين

-  
ً
السؤال التالي: هل يمكن تحديد الَعلمانّية،  طرح –العلمانيةمفهوم  ملقاربة– يتوجب علينا بداية

 للحكم؟
ً
 وطريقة

ً
، أو نظاما

ً
 ثابتة

ً
  بصفتها أيديولوجيا بحتة، أو عقيدة

 
ً
 حركة

ً
َعدُّ أيضا

 
ليست العلمانّية قواعد دستورية ملزمة فقط أو مواد قانونية متنوعة، وإنما ت

اجتماعية، تسري في املجتمع، وتهدف إلى توجيه الناس لالهتمام باألمور الحياتية الخاصة، وتنظيم 

بات.  غيَّ
 
 عالقاتهم، سواء أكانت فيما بينهم، أم مع الدولة؛ لكن دون اهتمام بامل

بعد الدين، وتمنعه من أن يكون هو املرجع الرئيس للحياة  -
 
 حكٍم ت

َ
 طريقة

 
عدُّ العلمانّية

 
وعليه، ت

السياسية والقانونية في الدولة، بشكل يؤدي إلى فصل السلطة السياسية والحكومة عن السلطة 

 الدينية ورجال الدين.

 مواطنيها، على اع -
 
 أال ترغم الدولة

ً
 أيضا

 
تناق أّي  ديٍن أو الخضوع له، وأال تدفعهم إلى وتعني العلمانّية

انتحال وتبني أيَّ معتقد أو تقليد خاص، كما تكفل حرّيات املواطنين، على أساس امتناعها عن 

 عليهم.
ً
هذا إلى أنَّ تحديد الدولة العلمانّية، يقتض ي  التمّسك بأّي  ديٍن رسمّيٍ للدولة، يصير مفروضا

 فصل السلطات السياسية تبيان أنها تعتمد مبدأ فصل ا
ً
لدين عن الدولة، شريطة أن يشمل أيضا

إلخ. وتخضعها جميعها إلى القانون املدني الذي  ،سؤوليات كالتعليم واالقتصاداملللدولة وغيرها من 

 وكذلك في املجتمع؛ ذلك أنَّ الفصل مبدأ 
ً
يحدد أدوارها وطبيعة عالقاتها وتأثيرها في بعضها بعضا
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العلمانية؛ ألنه يقوم على نقطتين أساسيتين متالزمتين ال يمكن االستغناء عن أي أساٌس في الدولة 

 منهما وهما:

العام  مختلفين في حياة الناس، هماتفصل الدولة العلمانّية بين مجالين أو فضاءين  النقطة األولى:

 ومك
ً
 بشكٍل والخاص، يضم املجال العام املدرسة واملجال املدني بشكل عام الذي يكون متجها

ً
ّرسا

أساٍس لخدمة جميع الناس، بغض النظر عن دينهم أو مذهبهم أو أصولهم العرقية أو ميولهم 

اإللحادية أو لغتهم، أما املجال الخاص فيشمل كل املعتقدات الشخصية، سواء أكانت ال دينّية، أم 

.
ً
 إلحادّية

تكفل الدولة العلمانّية املساواة املطلقة بين كل املتدينين بمختلف مذاهبهم  النقطة الثانية:

 والالمتدينين وامللحدين، وتدافع عن حرياتهم الشخصية في إيمانهم أو عدم إيمانهم وتحترمها.

ينجلي في السؤال املطروح عن عالقة العلمانية بالدين املدخل إلى جوهر اإلشكالية الجدلية، باتهام  -

ضيف: ليست العلمانّية ضد  الورقة تانّية أنها ضد الدين. وقد أكدالعلم
 
عدم صحة هذا االتهام، وأ

ين. وعليه، تقف العلمانّية ضد حكم  ين؛ غير أنها املقابل لرجال الّد  ين، كما أنها ال تساند الّد  الّد 

ملوقف من قبول طبقة رجال الدين في الدولة، لذلك يحدد كون الدولة علمانّية أو العكس، حقيقة ا

ق بطبيعة دور رجال الدين في إيضاح الرأي في أو رفض وجود دين رسمّي للدولة، باإلضافة إلى
ّ
ما يتعل

 الدولة. والعلمانية هي مع فصل الدين عن الدولة وذلك يساعد على رفع منزلة الدين واحترامه. 

يمكن بوساطة االستناد إلى العناوين التالية: /من هو الفرد العلماني، العلمانية واملجتمع العلماني،  -

/ املثل األعلى العلماني واملواطنةاالستقالل واملرجعية العلمانية والديمقراطية، علمنة التعليم العام، 

 عناوين هامة يمكن أن تكون من أسس الدولة العلمانية ويمكن تلخيص أهمها: طرح يمكنإنه  قول ال

 حق املواطنة الذي هو األساس في االنتماء، ويقوم على التساوي في الحقوق والواجبات، إذ .1

َعدُّ العلمانّية أنَّ املواطنة أساس  االنتماء للدولة، وال تنظر إلى الدين على أنه أساس مهم 
َ
ت

اء، فال يمكن أن تتأسس دولة قومية باملعنى الصحيح على قاعدة الدين، فال لتحقيق االنتم

يمكن قيام وحدة مجتمعية ووحدة قومية من منطلق جعل الدولة القومية دولة دينية؛ ألن 

 ومصالح دينية، أيالحقوق واملص
ً
حقوق ومصالح الجماعات الدينية  الح تظل حقوقا

واملصالح العامة، وبدون وحدة املصالح ووحدة  املسيطرة، بالتالي تنتفي وحدة الحقوق 

 ال تتحقق املواطنة. اجبات ووحدة اإلرادة العامة، أيالحقوق ال يمكن أن تتولد وحدة الو 

 في التشريع، الذي ينصب على توحيد  .2
ً
 للدولة أساسا

 
 العامة

 
يجب أن تكون املصلحة

كون القضاء والتشريع املجتمع، عندما يهدف لتحقيق الصالح العام للدولة، فعندما ي

َمْين على املذاهب الدينية واألعراق، ال يمكن أن تستقيم مع  س 
َ
ْنق تضاربين وم  َدين أو م  َتَعد  م 

ذلك وحدة األحوال املدنية والحقوق العامة؛ ألن ذلك يمنع وحدة التشريعات الضرورية 

 لوحدة النظام، ويجعلنا نعمل بمفاهيم تتنافى مع وحدة املجتمع.
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اس في الحكم هو الدستور الذي يساوي بين جميع املواطنين دون أي تمييز، ويكفل إن األس .3

الحريات كافة دون أي محاذير أو قيود، بالتالي فإنَّ نظام الحكم يستمد شرعيته من 

 الدستور، لتحقيق العدل بين جميع املواطنين بوساطة مساواة جميع الناس أمام القانون.

لعلمانية هي مفصولة عن األمور الحياتية، والعلمانيون إما أن األمور الدينية في الدولة ا .4

 يعتقدوا بصحتها أو ال، أو يؤمنوا بها أو ال.

وتكرر مصطلح الحياد الديني للدولة العلمانية، وهذا املصطلح يبعد العلمانية عن  الورقةورد في  -

مفهومها الحقيقي، إذ طرح مبدأ الحياد الديني للدولة العلمانية لاللتفاف على املبدأ األساس للدولة 

فصل العلمانية وهو مبدأ الفصل، فمبدأ الحياد هو مبدأ رمادي يحتمل جميع التأويالت؛ أما مبدأ ال

 فهو الواضح الذي يؤسس لفكرة العلمانية.

تحت عنوان السياسة والدين تم تناول شواهد من التوراة واإلنجيل والقرآن على أنه يمكن تدعيم  -

فكرة العلمانية بوساطة األديان، وهنا خالف كبير، ألن نظرية السلطة هي التي خلقت التصادم بين 

َعدُّ صاحب السلطة والتشريع، بما  التيار الديني والتيار العلماني، ذلك أنَّ  ينّي، ي  هللا في املنظور الّد 

فض ي إلى ضرورة وجود هيئة تمثله على األرض، وهنا ظهرت فكرة حكم رجال الدين. كما أن هناك  ي 

فكرة دينية أخرى تقوم على أن هللا أوكل اإلنسان على األرض ومنحه السلطة عليها، وهذه الوكالة هي 

دف إلى تنظيم األرض وإدارتها بمفهوم إلهي، ومن هنا ظهر التشريع الديني، وبحسب سلطة سياسية ته

نشئت لغرض 
 
االجتماع والسياسة هناك قاعدة أساسية لكل فكرة دينية، تقوم على أنَّ الدولة أ

نش ئ لغرض الدولة، أي أن الدولة هي الواسطة للدين الذي هو 
 
الدين، وليس الدين هو الذي أ

لي قيمة الدولة وفق املنظور الديني، ال يمكن أن تكون أكثر من قيمة واسطة. وعليه، الغاية، بالتا

 تكون الدولة هي الش يء الثانوي القابل للزوال عندما ال تبقى الحاجة إليه! 

ال تطبق العلمانية، وهنا  ةسوريإنَّ  :القول أتوافق مع  ةعنوان إشكالية العلمانية في سوريتحت  -

يمكن أن أورد مالحظة قانونية لها عالقة بتعريف الدولة العلمانية ضمن الدساتير، وهذا التعريف 

 االمتياز الخاص في دولة معينة:يتداخل مع مفهوم دين الدولة أو الدين ذي 

 .هناك دول تنص صراحة في دساتيرها على هويتها العلمانية، وتطبق ذلك في املجتمع .1

 للدولة، وتنص قوانينها  .2
ً
هناك دول لم تنص دساتيرها على العلمانية، لكنها لم تحدد دينا

على املساواة بين جميع املواطنين، وعدم تفضيل أحد األديان، والسماح بحرية املعتقد 

 
ً
عدُّ دوال

 
والشرائع الدينية، وإجراء تغيير في الدين بما في ذلك إباحة اإللحاد، بالتالي ت

 ة؛ ألنها تنص صراحة على جميع املفاهيم العلمانية واملبادئ العلمانية.علماني

هناك دول تنص دساتيرها على دين الدولة أو دين رئيس الدولة أو تمييز دين معين في  .3

الدولة، غير أن دساتيرها تحتوي املبادئ العلمانية العامة كاملساواة بين جميع مواطنيها 

عدُّ علمانية كما وكفالة الحريات العامة مع تقيي
 
د لهذه الحريات، وهذه الدول ال يمكن أن ت

 ة.هو الحال في سوري
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تحت عنوان العلمانية والديمقراطية تناول البحث العديد من املالحظات الهامة عن بعض املبادئ  -

الدستورية والقانونية والسياسية، لكن لم توضح العالقة بين العلمانية والديمقراطية بشكل دقيق، 

 هي حكم الشعب لنفسه، وهي شكل من أشكال الحكم السياس ي وإذ
ً
ا قلنا: إنَّ الديمقراطية تعريفا

 تحت  وحكم األكثريةقائم باإلجمال على التداول السلمي للسلطة 
ً
عبر االنتخابات، ولقد وضعت  خطا

اديق عبارة حكم األكثرية، ألن الديمقراطية بمعناها الضيق هي حكم األغلبية التي تأتي عبر صن

االقتراع بدون االهتمام لحريات األفراد، وهي بهذا املعنى ال تقتض ي فصل الدين عن الدولة 

-بالضرورة، بل تعتمد على خيار غالبية الشعب التي قد تكون دينية، كما يمكن أن تكون ال دينية

ة تؤكد على سياسية أو غيرها، وهنا يجب التذكير بمفهوم الديمقراطية الليبرالية، إذ إن الليبرالي

حماية حقوق األفراد واألقليات، وهذا نوع من تقييد األغلبية في التعامل مع األقليات، بخالف 

األنظمة الديمقراطية التي يمكن أال تشمل دساتيرها على ش يء يلزم مثل هذه الحماية إذن، هناك 

ا إلى أنَّ الديمقراطية اختالف في العالقة بين الديمقراطية والعلمانّية باختالف رأي األغلبّية. هذ

 الليبرالّية تكون أقرب من حيث العالقة مع العلمانّية.

البد من التأكيد على الخاصية املميزة للمجتمع السوري الذي هو من أكثر املجتمعات التي تتميز  -

ين بالتنوع الثقافي والقومي واللغوي والديني، وهذا التنوع هو عامل غنى لهذا املجتمع نتيجة للتفاعل ب

 
ً
 مشتركة هامة وولدت حقوقا

ً
مجتمعية عامة وليست حقوق أفراد  هذه املكونات التي أنتجت قيما

، بالتالي يجب الحفاظ على هذا التميز، بوساطة تكريس 
ً
العلمانية بشكل مستقلة عن بعضها بعضا

ألنَّ العلمانية ال تستوجب القضاء على الدين من الساحة العامة، فالعلمانية  واضح في مجتمعنا؛

ينظر لها على أنها املانحة ألساس املواطنة التي لم تكن متأصلة لدى أي هوية دينية معينة، بالتالي 

يجب إدراك أنَّ الهويات العلمانية هي آلية ضرورية لدمج قطاعات متنوعة من السكان، بهدف تكوين 

طار عمل سياس ي مشترك. وهذا يقودنا إلى أنَّ النقطة األساسية ليست الصراع بين العلمانية إ

واملدنية وال بين النخب العلمانية واملعارضة الدينية، بل إن الصراع األساس هو في تعريف مفهوم 

 .األمة

عالقة ، سوف أتحدث بشكل عام عن فكرة االشتراكي تحت عنوان علمانية حزب البعث العربي -

  .الدين بالسلطة السياسية أو السلطة الحاكمة
ً
 في الدول التي ال تطبق العلمانية يظل الدين مرتبطا

بالسياسة؛ ذلك بسبب عالقته املتسقة مع الهويات الطائفية وحتى لو كانت املؤسسات الدينية أقل 

 بشكل هائل في حشد مركزية بالنسبة للحياة االجتماعية في هذه الدول، إال أنَّ الدين يبقى مؤث
ً
را

الهويات الجماعية، عن طريق استخدام اللغة األدبية للدين في وضع إطار عمل لتفسير األحداث 

السياسية، بالتالي يمنح الدين لغة معيارية للحياة العامة، ويساعد على تقديس وإجازة السلطة 

سيون من جميع األطياف السياسية أو املطالبات بتولي السلطة. وهنا يتالعب املسؤولون السيا

بالدين والهويات الدينية، من أجل أهداف وغايات سياسية لتقديس السلطة السياسية، ومن هنا 

: ملاذا أي دولة تربح الحرب العسكرية ضد الجهاد اإلسالموّي، تخسر معه في 
ً
 مهما

ً
نسأل أنفسنا سؤاال
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املسؤولين في هذه الدولة، كانت  الوقت نفسه الحرب اإليديولوجية؟ الجواب بسيط: ألن الدولة أو 

 عن تقديم بديل إيديولوجي 
ً
محاوالتهم مركزية بهدف تطبيع الخطاب اإلسالمي داخل املجتمع، عوضا

 حقيقي عنه.

تحت عنوان الدولة املدنية واختالفها عن الدولة العلمانية نؤكد على االختالف الكبير بينهما والذي تم  -

الدولة املدنية تستمد قانونها من الشريعة اإلسالمية، وهذا قد  شرحه مع توضيح نقطة هامة هي أنَّ 

يؤدي إلى فكرة تسييس الطائفة وهو من أهم أهداف اإلسالم السياس ي الذي ينادي بهوية قومية 

 رافعتها طائفية وليست اجتماعية.

 

 األستاذة ديانا جبور 

متوقع منها؛ لكن سأدخل مباشرة فيما بدا بداية أشكر الدكتورة ريم االطرش على ورقتها القّيمة، وهذا 

 
ً
 أ لي إشكاليا

ً
 لى إضاءة أكبر.إيحتاج  و ملتبسا

سالم السياس ي إلى تعريف اإلسالم الحق، ومن ثم املسلم الحقيقي من غير املسلم، ما فتح عمد اإل  -

 للتكفير والتأطير حسب القالب الجامد، وبالتوازي ال تزال تجربة الشيوعيين ماثلة في 
ً
األذهان عن بابا

معايير التمييز بين اليساري الحق وذاك االنتهازي. راودتني التجربة وأنا أقرأ الورقة بتعريفاتها للعلمانية 

.. أعتقد من املهم والضروري تعريف العلمانية كبيئة قانونية ضامنة وحاضنة، أما .سهوللعلماني نف

أرى و  حسن السلوك العقائديات وشهادات تعريف العلماني فأخش ى أنه سيفتح باب التصنيف

 االكتفاء بتعريف املواطن في املجتمع العلماني.

 أخش ى أنالورقة، و املواطنة املتساوية لجميع الفئات ليست نتيجة مؤكدة للدولة العلمانية كما توحي  -

 في تطبيقها، 
ً
، أو مؤكدا

ً
الحماس لفكرة العلمانية جعل الكاتبة تضيف إلى ميزاتها ما ليس صميميا

 فالعلمانية لم 
ً
  .كراد في تركيا أو الزنوج في أمريكا حتى تاريخ قريبمتساوية للمرأة أو األ تعن  حقوقا

 أوسع يضم ض
ً
 العلمانية، هنا أسال: هل يمكن أن تشكل دولة املواطنة واملساواة إطارا

ً
دون أن يثير منا

 ؟حساسياتها التقليدية

فالقول: إنَّ العلمانية  والديمقراطية.مر نفسه تحت عنوان االستقالل واملرجعية العلمانية يتكرر األ  -

، فهي قد تأتي على غير إرادة الشعب. توصيف العلمانية 
ً
تعني بالضرورة دولة ديمقراطية ليس مؤكدا

لكنها ليست  بكل املشهيات املثالية لحياة سياسية ودستورية مرتجاة هو حالة مثالية مشتهاة؛

ن نتحدث عن كيفية تيسير أو تثبيت ربما في حالتنا السورية يصبح من املفيد أو  .بالضرورة واقعية

 العلمانية، رغم ممانعة محتملة لألغلبية العددية.

ن التعريف هنا جاء بالنفي أأرى  تحت عنوان بند الدولة املدنية واختالفها عن الدولة العلمانية، -

 غير الدولة العلمانية، لكن السؤال ما هو بالضبط تعريف ومقّومات ال
ً
دولة وليس باإلثبات، هي فعال

 املدنية.

، وال ينثني على أية ضمانات من أي نوع.
ً
 وسياسّيا

ً
 أخش ى أن الدولة املدنية مفهوم غير جلي قانونيا
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 الدكتور عبد السالم أحمد راجح

 ال بد من تحرير مصطلح العلمانية وضبطه، خاصة وأن الشائع على األلسنة بفتح العين، وهذا  -
ً
بداية

" أي انشقت شفته ضبط ال ينسجم من لغتنا 
ً
َم َعلما العربية. حيث أشارت معاجم اللغة إلى أن "َعل 

العليا فهو رجل أعلم وامرأة َعلماء، وبالتالي فإن فتح عين العلمانية هو خالف القياس الصرفي 

 واشتقاقاته.

 نسبة إلى غير بابها في تصريف اللغة العر  -
ً
لمانية بكسر العين هي أيضا بية، إذ يؤكد هذا الكالم أن الع 

يجب أن نقول ]علمي[ ولكن ال بأس ما دام األمر يتجه نحو وضع مصطلح يؤدي مطلوبه، لكن ال 

 وأنه بكسر العين أن الذين ثاروا ضد تسلط الكنيسة  يستقيم أن نفتح عينه.
ً
ويؤيد ذلك أيضا

. والثقافة إنما هم الذين غلبوا العلم واملعرفة Secularismوهيمنتها على الدولة إبان ظهور مصطلح 

فمرة  قاموس أكسفورد عّرف العلمانية تعريفات عدة تشير إلى االحتمالية االصطالحية السابقة:

عّرفها بأنها الحالة املكرسة لغير األغراض الدينية، ومّرة عرفها بأنها العقيدة التي تذهب إلى أن 

يف حتى صار يعني: فصل ثم تطور هذا التعر  األخالق ال بد أن تكون لصالح البشر في هذه الحياة.

 (. Separation of Church and Stateالدين عن الدولة )

ملا تدخلت املؤسسة الدينية الكنسية في املؤسسات األخرى، سواء أكانت سياسّية، أم عسكرّية، أم  -

 اقتصادّية حدث الخلل، ملاذا؟ ألن مهام الكنيسة آنذاك هي مهام روحية تربوية توجيهية.

 في هذا الصدد حين قال ألهل النخل من املزارعين )أنتم أعلم يضرب لنا رسول  -
ً
 رائعا

ً
هللا )ص( مثال

بأمور دنياكم(. وفي يوم بدر قال له الصحابي "الحباب بن املنذر" ملا اختار رسول هللا )ص( مكان 

أرى  املعركة، أهي الحرب واملكيدة، أم منزل أنزلكه هللا؟ قال بل هي الحرب، فرد عليه الصحابي: إذن

 ما ال ترى... فوافقه عليه الصالة والسالم.

إن املؤسسة الدينية لها وظيفتها في املجتمع، وهي وظيفة ال غنى ألي مجتمع إنساني عنها تعنى بالقيم  -

 ،
ً
واملثل واملبادئ واألخالق، بدليل أنه بعد الثورة الفرنسية نحْت العلمانية الغربية منحًى وسطيا

الالديني حيث بدأت العلمانية من خالل القائلين بها تتسم بالدفاع عن يختلف بوضوح عن االتجاه 

التسامح الديني، فانتفت فكرة الفصل بين الدين والدولة، وترسخت بالتالي فكرة الفصل بين 

 الكنيسة ونظام الحكم، فالدين هنا عام له دوره في اإلصالح املجتمعي.

ى رفض سلطة الكنيسة آنذاك، وهو ما أورده جون ولعل هذا الذي حمل دعاة العلمانية الغربية إل -

إن ما يسميه الناس بآداب املسيحية ليس مما » ":  On Libertyستيوارت مل في كتابه "عن الحرّية

قل عن الحواريين، بل هي آداب وضعتها الكنيسة الكاثوليكية على 
 
خذ عن السيد املسيح وال مما ن

 
أ

 .«األولىتدرج أثناء القرون الخمسة سبيل ال

إن الدين في مجموعه »ل: وأكد كذلك الفيلسوف البريطاني بنتام في كتابه "أصول الشرائع" ملا قا -

يجب أن »، ثم قال «صنعهم وتعاليمه الكنسية إنما هو مواضعات اصطلح عليها رجال الدين فهي من
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 ملقتض ى املنفعة بحيث توجه إلى ما يحقق السالمة امل
ً
جتمعية من خالل يكون سير الديانة موافقا

 . «الخير السياس ي في األمة وما عدا ذلك ال يلتفت إليه

العلمانية هي نتيجة انتهى إليها الغربيون ملا رأوا عدم صالحية الكنيسة بتواضعات القائمين  :إذن -

: هل درس العلمانيون العرب دينهم من خالل والسؤال املهم هناعليها لتسيير دفة األمة والدولة. 

كريم وسّنة نبّيهم عليه الصالة والسالم، أم أنهم حاكوا الغربيين في تبنيهم للنظرية العلمانية قرآنهم ال

، وأحسب أن بعض أولئك اجتزأ وبتر التبني للعلمانية الواردة من الغرب دون أن يمعن 
ً
 وتقليدا

ً
محاكاة

م بين إسالم بعض هنا أسمح لنفس ي أن أقارن اليو و  النظر في الواقع الذي نشأت فيه تلك النظرية.

الناس الضيق املتشدد، املحدود، الغريب عن الحياة في لغة ال تساير األوان وتطوراته. هذا إسالم 

 ينكره كل عاقل ويستهجنه.

والسؤال: هل هذا الذي يتبناه بعضهم اليوم من إسالم ال يمت إلى املعاني اإلنسانية التي اتفق 

 عليها اإلنسان هو اإلسالم الحقيقي؟

رسالة اإلسالم اتسمت باالتساع التشريعي واملرونة والواقعية، لها دستور منضبط، لها أحكام  -

وضوابط، وليست مجرد مشاعر روحانية وجدانية، مع تعويلها الدائم على ربط العبادات الشعائرية 

وك من صالة وصوم وزكاة وحج بالعبادات االجتماعية التي تعكس أثر العبادات الشعائرية في السل

 واألخالق واملعاملة.

، وهذا اللقاء لفض االشتباك بين العلماني واإلسالمي، ولتوقف اإلسالمي عن الورشةتأتي أهمية هذه  -

 عن دين آبائه وأجداده، وعن االنبهار 
ً
رمي العلماني باملروق واالنقالب على شرعيته وجذره، فضال

هم حاضرة، وأنه مادي النزع ولتوقف العلماني باملقابل  ة، فاقد الروح.بالغرب وما يستتبع ذلك من ت 

عن اتهام اإلسالمي )اإلسالمي الذي أخذ اإلسالم كما أنزله هللا وبّينه رسوله( باملحدودية الفكرية 

 باألسطورة والخرافة، واألصولية ليست ببعيدة 
ً
وحبس نفسه في قيد النص والنقل والحرفية، وأحيانا

. ومن جهة أخرى ليكف
ً
اإلسالمي عن احتكار الجنة وليكف العلماني عن زعم احتكار  عن التهم أيضا

 املعرفة والفهم والرقي والتنور.

اإلسالم يا سادة هو ليس ظاهرة نسختها عقول سكان الجزيرة العربية، بل هو وحي سماء من عند هللا  -

، أنزله على أنبيائه إبراهيم وموس ى وعيس ى ومحمد، 
ً
عنوانه العليم الرحيم الذي نؤمن به جميعا

 الرحمة وقبول اآلخر واحترام املخالف في سمة إنسانية جامعة.

 

 وضاح الخطيبالدكتور 

يالحظ لدى مراجعة تاريخ عالقات مؤسسات السلطة )سواء أكانت سياسية أم : مقولة مدخلية -

اليوم،  دينّية( باملجتمعات التي تحكمها أو تسيطر عليها أن العلمانية، كما نعرفها أو نحاول أن نعّر فها
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مفهوم طارئ مرتبط بنشوء الدولة الوطنية في أوروبا في القرن التاسع عشر، ومن ثم دولة املواطنة 

 في النصف الثاني من القرن العشرين.

ذلك إلى أنَّ من خصائص الدولة الوطنية أو خليفتها املتمثلة بدولة القانون  :دولة القانون واملواطنة -

وال  الرعوي امللكي( باملفهوم subjectsاملجتمع ال على أساس أنهم رعايا ) واملواطنة أنها تنظر إلى أبناء

بل هم مواطنون تحكمهم وفق منطوقها بناء على منظومة والء ومساءلة،  على أساس أنهم مؤمنون...

 وقوانين، وحقهم في 
ً
والء املواطنين ملفهوم الدولة التي تصون حقوقهم املنصوص عليها دستورا

 هي ركن أساس من 
ً
مساءلتها عن أدائها في الحفاظ على هذه الحقوق والدفاع عنها. العلمانية إذا

لتي ال ترغب الدولة الحديثة في أن يشاركها فيها أي منظومة أخرى، ومن هذا منظومة الوالء هذه ا

 للدستور الوضعي وأمام القوانين 
ً
املنطلق تنظر العلمانية إلى املواطنين على أساس أنهم سواسية وفقا

ات أو دولة املواطنة تسعى إلى إلغاء منظوم املنبثقة عن الدستور. وال يعني ذلك أن الدولة الوطنية...

الوالء األخرى، بل إلى إلغاء أي تداخل في الصالحيات معها عندما تتعلق املسألة بعالقة مؤسسات 

 في 
ً
الدولة مع مواطنيها، بصفتهم مواطنين وحسب. وهنا تأتي العبارة املختصرة، البليغة واألكثر شيوعا

 Separation of State andوصف العلمانية في اللغة اإلنكليزية على أنه فصل الدولة عن الكنيسة 

Church متنوعة وواضحة املعالم 
ً
. الفصل إذن، هو بين املؤسسات بصفتها هيكليات تمارس أشكاال

من السلطة في مجتمع ما. تنظم هذه املؤسسات عالقتها مع مجتمع الوالء من )املواطنين/ 

 ملصلحة بقائها وديمومتها. املؤمنين...إلخ(
ً
 وفقا

 إلى : يةاملؤسسة الدينية والعلمان -
ً
من هذا املنطلق، وبحسبان املؤسسات الدينية تنظر حكما

املفاهيم العلمانية على أنها "دخيلة"، تحاول استالب قدٍر مهم من أدوات سيطرتها على املجتمع، فإن 

هذه املؤسسات ستسعى إلى إجهاض القيم العلمانية في منظومة دولة املواطنة أو أقله إلى محاربتها 

ملمكنة، مستندة في ذلك إلى امتالكها "األرض والجمهور" لقرون خلت. لذلك فإن دولة بكل الوسائل ا

املواطنة الحديثة بحاجة إلى حوار حقيقي، بعيد عن شعائر املجاملة وطقوس ازدواجية الخطاب مع 

املؤسسات الدينية املختلفة نحو تحقيق فصل واضح بين الصالحيات، بحيث تنظر الدولة إلى أبنائها 

 أنهم مواطنون فحسب. على

إنَّ الدولة الوطنية والعلمانية ليستا محصلة للنهضة األوروبية وال ملا أسمته د. األطرش  :في الورقة -

فاليا" التي أسست وستبل هو تطور طبيعي في التاريخ األوروبي لعواقب معاهدات " ،"الثورة اللوثرية"

وبي. العلمانية إذن هي استجابة لشكل حديث في مطالع عصر التنوير األور  ملفهوم السيادة الوطنية

ة من أشكال الدول، له حاجاته وعليه الدفاع عن بقائه خاصة في املجتمعات ذات الطبيعة التعددي

، إلخ.
ً
 ودينيا

ً
، وإثنيا

ً
 عرقيا

الواقع أنه من منطوق دولة املواطنة فإن العلمانية ملمح رئيس من منظومة والء ال ترغب في أن  -

صالحياتها أي منظومة والء آخر. هنا يتوجب على دولة املواطنة تسويق هذه املنظومة، ينافسها في 

 من خالل املمارسة املسؤولة وبناء وعي جمعي مدرك ألهميتها في الحياة املعاصرة.
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-  
ً
كان عرض الباحثة آلراء كتاب ومفكري عصر النهضة العربية، وفي موضوع علمانية الدولة عرضا

 ملتن البحث، 
ً
 فتح الباب لقراءات نقدية عميقة لبعض هذه اآلراء التي مهما

ً
وإن كان يستدعي حقا

 للبنى التقليدية أو الرجعية في 
ً
 أو تحليليا

ً
 معرفيا

ً
 طوباوية ال تملك عمقا

ً
 ما كانت تقدم أفكارا

ً
غالبا

 املجتمع.  

شريعية، القضائية، التمفهوم الفصل بين السلطات الثالث التقليدية في تركيبة الدولة املعاصرة )إن  -

حول تاريخ الفكر العلماني، فالفصل بين املؤسسات  لورقةعلى أهميته الفائقة ال ينتمي ، التنفيذية(

الدينية ومؤسسات دولة املواطنة موضوع مرتبط بتحليل خصائص العلمانية ومزاياها وإمكانية 

، أما مسألة صالحيات األ 
ً
 ومجتمعا

ً
 ودولة

ً
ذرع الثالث للدولة وتداخلها أو تطبيقها في سورية، دستورا

من  –ما دامت الباحثة قد تطرقت إلى هذا املوضوع–الفصل بينها فهي تنتمي إلى بحث آخر. وال ضير 

أن نتذكر أن صالحيات رئيس الدولة في فرنسا هي أكثر مما تقترحه الباحثة في الحالة السورية، أما 

 ممارسة ت
ً
رشيح الرئيس لقضاة املحكمة الدستورية العليا، ومن النموذج األمريكي العلماني يقدم مثال

ثم مصادقة مجلس ي الشيوخ والنواب على هذا الترشيح، وفي كثير من الحاالت خالل القرن الحالي، 

فإن الرئيس الذي يرشح أحد القضاة يتمكن من تثبيته مدى الحياة إن كانت األغلبية في املجلسين 

 
ً
 خالل رئاسة كلنتون، وما هو على وشك الحصول في رئاسة التشريعيين لحزبه، وهذا ما حدث مثال

ترامب. كما أن بنية العالقة بين السلطات الثالث تشمل قدرة الرئيس على إصدار فيتو على القوانين 

التي يصوت عليها املجلسان، وال يمكن نقض الفيتو إال بأغلبية الثلثين في املجلسين. وخالصة القول 

 رورة عدم الخلط بين هذين املوضوعين. هنا هو التشديد على ض

أختلف مع الباحثة في توصيف الثورة السورية الكبرى ضد االحتالل الفرنس ي بأنها تجربة علمانية  -

 في الوصول إلى االستقالل، وهي نموذج جيد 
ً
 أساسا

ً
ناجحة. ال شك في أن هذه الثورة لعبت دورا

إلى أرض الوطن، إال أنه ال يمكن إغفال استخدام  للوحدة الوطنية التي حفزها دخول املحتل األجنبي

 في حشد الكثيرين في املجتمع 
ً
 هاما

ً
العناصر املختلفة التي أسهمت في الثورة لخطاب ديني لعب دورا

ملحاربة االستعمار الفرنس ي. إن النقد األدق، برأيي، لتاريخ املمارسة العلمانية في سورية يكمن في 

 على ورق، أو حقيقة بقاء بعض أهم عناصر 
ً
 حبرا

ً
 وسياسيا

ً
  ترويجها والدفاع عنها اجتماعيا

ً
ممارسة

 خجولة في أفضل األحوال.

 بتاريخ جدلي محصلته ترسخ ربط  -
ً
أتفق مع الباحثة على أن مصطلح العلمانية بحد ذاته أصبح مثقال

ابة لغوية أو العلمانية باإللحاد في أذهان العديدين، وال أرى في مصطلح فرح أنطون "الحيادة" استج

اصطالحية كافية. اعتقد أن التركيز على مفهوم املواطنة ودولة القانون واملواطنة الشاملة والعادلة 

 هو استجابة لها مسوغاتها العملية والدستورية والسياسية واملجتمعية في تطبيق العلمانية. 

 مع الباحثة أن املقاربة الجريئة والحاسمة لقوانين األحو  -
ً
ال الشخصية ستكون أحد أهم أتفق تماما

 األطر التشريعية إلخراج املجتمع من نفق التحزب الديني إلى أفق املواطنة الصالحة. 

 أتحفظ على قراءة الباحثة لتاريخ البعث، وخاصة في استخدامها للمصطلح. -
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 الديمغرافيةإنَّ الحرب التي عشناها ونعيشها اليوم، بكل الدمار واملعاناة واالنزياحات  :خالصة -

والقيمية التي نتجت عنها هي في النهاية فرصة للخروج بالصيغة األمثل، لتطبيق القيم العلمانية في 

 املجتمع الجديد الذي يصبو إليه كل مؤمن بدولة املواطنة.

إنَّ األرض اليوم خصبة لزرع جديد، ولطريق مختلف. على أن نتفق أن الطريق له مساران ال  -

ريعي والثاني يتعلق بتنفيذ سياسة وطنية شاملة لتعزيز خطاب املواطنة، وهي ينفصالن، واحد تش

 يشمل الخطاب 
ً
تشمل التعليم العام، الذي كانت الباحثة محقة في اإلشارة إليه، لكنه أيضا

 مع الباحثة على 
ً
السياس ي واإلعالمي واملمارسات الحكومية الفعلية. وفي هذا الصدد ال أتفق، مثال

ة على الخطب الدينية فهو اقتراح يناقض مقولة الباحثة األهم، وهي الفصل بين ضرورة الرقاب

مؤسسات الدين ومؤسسات الدولة، ناهيك أن دور العبادة من نوع املساجد فقط تزيد عن عشرين 

. إن البديل هو خطاب تنافس ي طويل النفس ومبدئي تعززه ممارسات حكومية وسياسية تحت 
ً
ألفا

 في أبناء الوطن إال مواطنين.مظلة دستور ال يرى 

 

 سبرإعلي محمد الدكتور 

، د.
ً
، عن العلمانّية، وآمل أن ورقتهاريم األطرش على اآلراء الشجاعة التي قّدمتها، في  أشكر، بداية

ستأنف هذا النوع من  سهم في إغناء الوعي السورّي الراهن،الدراساتي   نحو األعماق أكثر، بما ي 
ً
َهابا

َ
 ؛ لكن ذ

ٍة إلى ذلك. ه ليس في وسعي سوى أن أختلف مع د. ألنه في حاجٍة ماسَّ  ريم؛ ذلك في الحيثيات اآلتية: غير أنَّ

، أم معنًى، على أنها صراٌع ناشب ب تفهم د. -
ً
ين رجال الدين ريم العلمانّية، سواء أكان ذلك اصطالحا

على نمط ما حدث  –في رأيها–بين سلطة الدين وسلطة الدولة، ويجب أن ينتهي  ورجال السياسة، أو 

، في حمايٍة من القوانين املدنية.  وروبا، أعنيفي أ
ً
بفصل الدين عن الدولة، ومنح الحريات للناس كافة

ين والّدولة، واالنتهاء إلى األولوية للدولة بقوانينها الوضعية؛ لكن،   بين الّد 
ً
إذن، نالحظ هنا مفاضلة

ين، تاريخيّ  ، في التحليل، لنسأل: إلى أّي  حّدٍ يدخل الّد 
ً
، في تكوين مفهوم أال يجب أن نذهب بعيدا

ً
ا

 الّدولة في عاملنا العربّي حتى يوم الناس هذا؟

ين  -  –لقد صنع الّد 
ً
املاهية التاريخّية ملفهوم  –كمؤسسة سلطوّية وليس كحالة روحّية نحترمها جميعا

–السلطة( عند العرب. أليس كلٌّ من الخالفة األموية والخالفة العباسّية والخالفة العثمانّية -)الدولة

ها تلك  لفَّ
َّ

...، أقول: أليست كلها قائمة بشكل أو بآخر –تتغّنى بأمجادها اآلن جبهة النصرة ومن لف

بنى الحكم اآلن بطريقة أو أخرى في كثير من بلدان العالم العربّي على القّوة  على أسس دينّية؟ أليس ي 

كثرية؟ لألسف لم الطائفّية أو العصبّية، لكن تحت غطاء ما تقتضيه الديمقراطية من سيادة األ

 مطالبتنا 
ً
َعدُّ منطقّية

 
يتحقق مفهوم الدولة باملعنى السياس ّي العميق، في عاملنا العربّي، لذلك ال ت

ين، ألنَّ هذا  ين عن الدولة، ما لم نعرف حقيقة الدولة التي نريد أن ننأى بها عن الّد  بفصل الّد 

 م
ً
سبب انهيار الطرفين، ذلك أنَّ كال  نهما مكّو ٌن جوهرٌي لآلخر.الفصل نفسه، سي 
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ريم أنه بتحقيق العلمانية، سوف تكفل القوانين الوضعّية، تنظيم شؤون الناس،  افترضت د. -

 عن الشرائع والنواميس والفتاوى الدينية، وهذا أمر  وتضمن حرياتهم...
ً
 أساسا

ً
وبالتالي تصير بديال

 أن نستقص ي
ً
سلم به كل عاقل؛ لكن أال ينبغي علينا بداية ماهية هذه القوانين قبل أن نطرحها  ي 

 مثالَب جوهرّية حتى في القوانين 
 

 ما كان؟ وال ريب في أنَّ التأّمَل املتعّمق، يكشف
ً
بدائَل عن غيرها أّيا

ر  أنه حتى في فرنسا التي ساقتها د.  
ّ
ذك

 
ريم كمثال على العلمانية بتحقيقها مطلب  الوضعّية. وهنا ن

ر الفرنس ّي  فصل الدين عن الدولة بوساطة  
ّ
ر بأنَّ املفك  

ّ
ذك

 
االستناد إلى القوانين الوضعّية، أقول: ن

ميشيل فوكو قوض األسس الحضارية املزعومة للثقافة الغربية وأعاد فتح الجروح في املستويات 

كافة. فتناول بالتحليل العميق املنظومة املعرفية السائدة في الثقافة الغربية املعاصرة، بما فيها 

عدها   بهاجس النقد البنيوي في كتابه "الكلمات واألشياء" و"أركيولوجيا املعرفة"، ب 
ً
التشريعّي، مسكونا

لينتقل بعد ذلك إلى تشريح منظومة العقاب أو قانون العقوبات  في كتابه "املراقبة واملعاقبة" الذي 

اريخ الجنسانية"، يتمحور حول فكرة السجن، ثم إلى كشف أعمق خبايا االنسان األوروبي في كتابه "ت

وقام بنقد املنظومة العالجية وقوانينها، على أساس تحليله لتاريخ "العيادة" وتاريخ "املستشفى"، 

لينتهي في نهاية املطاف إلى أنَّ املنظومات القانونية الغربية املزعومة التي يتشدق الكثيرون بأبعادها 

 سطية الالهوتّية!الوضعّية اإلنسانّية، ترجع بجذورها إلى الحقبة القرو 

وعليه، نستنتج أنه ال الشريعة الدينّية وال القوانين الوضعية على ما هي عليه اآلن، يمكن أن يكون  -

لهما دور فاعل في سورية املستقبل، سواء أكانتا متصلتين، أم منفصلتين، إال إذا أعدنا صياغة 

مق خصوصية تجربتنا الحضارّية شريطة االنفتاح الغربّي في الوقت -على اآلخر قوانين تنبع من ع 

 نفسه.

ين؛ لكنها لم تتساءل عن أصل الدول تراهن د. - ة التي ريم على أولوية سلطة الدولة على سلطة الّد 

لم تستقص  األسباب الحقيقية لنشوء الدول في عاملنا العربّي، ولم تبن   راهنت على أولويتها، أعني

 على األقل عن الدولة ال
ً
 استشرافّيا

ً
تي تريد توكيدها. وهنا ينبغي التذكير بأنَّ مفهوم الدولة تصورا

، ألنهم كانوا 
ً
، وأرسطو من بينهم خاصة

ً
 بالنسبة  إلى الفالسفة  اليونانيين عامة

ً
 تماما

ً
كان مرفوضا

، على مفهوم املدينة، وليس على مفهوم الدولة؛ ذلك ألن مفهوم الدولة إرث سياس ّي 
ً
لون، سياسّيا عّو  ي 

اإلمبراطوريات الشرقية، أما مفهوم املدينة، فهو حالة معقولة، تقتضيها الطبيعة  استبدادي من

نفسها، لذلك كانت مدينة أثينا ذات نظام سياس ي ديمقراطي يختلف عن إسبارطة ذات النظام 

السياس ّي األوليغارش ّي، ومعروف أنه رغم كون املدينتين يونانيتين؛ إال أنهما دخلتا في حروٍب ضد 

. وعليه، عن أّيٍ مفهوم دولة نتحدث اآلن في عاملنا العربّي املتمّزق؟بعضهما ب
ً
 عضا

 لّفهم بمفكري  -
ّ

إنَّ تسمية جناح من املصلحين العرب، مثل: الكواكبي والطهطاوي واألفغاني ومن لف

 فهؤالء 
ً
 كبيرا

ً
النهضة، أو افتراض وجود نهضة عربية أمر بحاجة إلى إعادة نظر؛ ألّن في ذلك تضليال

 
ً
 بكثير عند وعلليسوا إال مصلحين دينيين على األكثر، كما أنَّ ما قّدموه نجده تاريخّيا

ً
ى نحو أكثر عمقا

. هذا إلى أنَّ الجناح الثاني من املصلحين، مثل فرح أنطون وشبلي الشميل "
ً
فرقة املعتزلة" مثال
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ً
سهم سوى بإقحام مناهج نيتشوّية أو الماركّية )نسبة وإسماعيل مظهر وَمن نسج على منوالهم، لم ي 

ة بقصد مواجهة القراءة الدينّية، لكن إقحام هذه إلى المارك( أو داروينّية لقراءة الظاهرة اإلنسانيّ 

املناهج نفسها، كان في سياق حضاري غريب عنها، أضف إلى ذلك أننا نعثر في تراثنا على تجارب 

 عند ابن الراوندي أو أبي بكر 
ً
معرفية عظمى واجهت طغيان الفكر الدينّي املتعصب، نجدها مثال

باملعنى الحقيقّي؛ ألنَّ النهضة تحتاج إلى انعطاف حضاري  إذن، لم يكن لدى العرب نهضة الرازي...

فالنهضة األوروبية،  .شمولي باملعنى األوسع، أي في الدين والعلم والفلسفة والفنون واالقتصاد، إلخ..

، استمرت ثالثة قرون من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر للميالد، ودعمها انهيار 
ً
مثال

وشجعتها عوامل تتصل بظهور الدول القومية في أوروبا، واتساع املستعمرات، إذ  اإلقطاع والكنيسة،

 .
ً
أفض ى ذلك إلى انبثاق حركية التجارة، وظهور عقلية جديدة، عززتها االختراعات الصناعية أيضا

هذا إلى سيادة املذهب اإلنساني وانبثاق الفنون، والفلسفات، واكتشاف الطباعة، واالتجاه نحو 

إذ نجد حركة حضارية شاملة معّقدة غيرت مسار أوروبا على نحو كامل.  في العلم...التجريب 

والحقيقة أنه من املضلل أن نقارن بين ما يسّمى "النهضة العربّية" بالنهضة األوروبّية حتى على 

 مستوى التسمية!

 لم تنتبه ريم أنَّ العلمانّية، تكفل حرّيات كّل من املوّحدين واملشركين؛ لكن هنا تؤكد د. -
ً
 خطيرا

ً
ك أمرا

 من املطالبات بحريات من 
ً
إليه، هو أنَّ مقولة "الحرّيات" تشبه الرمال املتحّركة، بمعنى أنَّ سيال

 باتجاه استيعاب هذه املطالبات.
ً
 أنواع مختلفة سيجتاح بنية اجتماعية هشة، لم تتطور تاريخّيا

 

 مازن جبور  األستاذ

 بين  -
ً
 فصال

 
عدُّ العلمانّية

 
العام والخاص، وبين املشترك واملختلف، كما أنها احترام  املختلف غير ت

املتعارض مع املشترك، هي سمو إلى الحرية في املعتقد وممارسته غير املسيئة لآلخر، هذا إلى أنها 

 عن الدين، وتتجلى بصفتها مرحلة فكرية سامية
ً
نسان كفعل ال تنظر إلى اإل ترتيب لالنتماءات بعيدا

 من كانتماء 
ً
بالوالدة، أي هي دعوة الى عدم أدلجة الدين، على أساس التعامل مع اإلنسان مجردا

 انتماءاته الدينية.

، والعكس في الحالتين صحيح، فكل الحاالت  -
ً
، وليس كل غير مؤدلج علمانّيا

ً
ليس كلُّ مؤدلج علمانّيا

 السابقة قد تخضع للعلمانية بسلطة القانون، وقد يتعلمن املؤدلج ألسبا
ً
ب منفعية وليس تبنيا

 وانتماًء لفكرة العلمانية.

 لى وفرة معرفية ومادية، كالتالي:إي بالنسبة للمجتمعات، وهي تحتاج هي سمو فكر  ةالعلماني

املعرفية تحيلنا إلى امتالك القدرة على تفسير األمور على أساس علمي موضوعي، وليس على أسس  -

 .رغبويةفوق بشرية )ربانية، قدسية، إيمانية...( أو على أسس خيالية 
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الوفرة االقتصادية العامل الرئيس في تحقيق األمان واالستقرار االجتماعي، وغيابهما يعني االنكماش  -

 ودة إلى مرحلة ما قبل مجتمعية، يشكل فيها االستقطاب على أساس األيديولوجيةاملجتمعي والع

وبالتالي فإن علمانية الدولة تسير وفق الخطى  لى غيتوات عدائية.إالدينية مركزية ويحول املجتمع 

 .علمانية –قانون  –أمان واستقرار  –وفرة مادية واقتصادية  التالية:

، إن سحب مفهوم العلمانية بالشك -
ً
ل الذي برز فيه في مطلع القرن السادس عشر لم يعد فاعال

 في عصرنا الحالي بعد سل
ً
م ة التطورات التي طرأت على البشرية، والتي أساسها التقدسوليس كافيا

أي بدأ  لى إحداث تغييرات في املحددات السابقة للعقل البشري،إالعلمي والتكنولوجي، الذي قاد 

 جديدة إبشكل رئيس  ز هية ويرتكيتعارض مع املحددات اإلل
ً
لى محددات علمية وثقافية، وينتج أشكاال

 )املثليينمن الجماعات، لم تكن موجودة ساب
ً
...( وقد ينشأ صراع مستقبلي بينها ، عبدة الشياطين، قا

 وبين األديان السماوية.

، وعل -
ً
ى املفهوم أن يتسع إن الخوض بمفهوم العلمانية بحسبانها فصل الدين عن الدولة لم يعد كافيا

 في املجتمع البشري.
ً
يجب أن تبدأ أول خطوة باتجاه  ليشمل توصيفات أخرى، ظهرت حديثا

العلمانّية، من إصالح املؤسسة الدينية، ومن إصالح النظام السياس ي في الدولة، لتأتي العملية 

ؤسس بوساطته لجيل علماني، والبدء بال ولوج الى العلمانية من التعليمية كـ انعكاس لهذا اإلصالح، ي 

ه إذا كانت أولى الخطوات إبعاد التربية الدينية عن التعليم، فإنَّ ذلك  التعليم العام، بحسبان أنَّ

، كما أنَّ دخولها مع تيار العلمانية في 
ً
يمكن أن يقود املؤسسات الدينية إلى ردات فعل أكثر تشددا

الدليل على ذلك أن الخالف على العلمانية ليس و  عملية استقطاب، قد يقود إلى نتائج غير إيجابية.

 مع النص الديني، بل مع التأويل والتطبيق واملمارسة وعملية االستقطاب التي تقوم بها 
ً
خالفا

املؤسسة الدينية والقائمين عليها. كذلك فإن الكثير من القرارات التي تصنف على أنها مس بعلمانية 

السوري الحالي تتعلق بطبيعة النظام السياس ي، وال تندرج في من الدستور  (3املادة )الدولة مثال 

 إطار )علماني/غير علماني(.

 في الغرب حول املسؤولية االجتماعية  -
ً
، وهي ما طرح مؤخرا

ً
ال بد من التنبه إلى قضية هامة جدا

للشركات، أي حصول الشركات على امتيازات مقابل إسهامها في حمل جزء من األعباء االجتماعية 

بقت الفكرة في بلدان املشرق العربّي بوساطة املسؤولية االجتماعية  التي تترتب على الدولة.
 
وقد ط

للتيارات الدينية، أي بتوظيف الجمعيات الخيرية التي تقدم هذه التيارات من خاللها خدمات 

  ثقافة التعصب والتطرف
ّ

الشركات كذلك . اجتماعية تستغلها في تحقيق املزيد من االستقطاب، وبث

البرجوازية التي توظف ألسباب سياسية على أساس أيديولوجية سياسية، مثال ذلك شركة "سعودي 

أوجيه"، والدور الذي تلعبه في لبنان. وقس على تلك األمثلة العديد من الشركات والتيارات الدينية 

 التي تعمل وتنتشر في دول املنطقة.

موله إيران في سورية عن طريق إنشاء مدارس ديره وتذي تويندرج في هذا اإلطار املشروع الدينّي ال -

شرعية "العديد من املدارس املنتشرة في الالذقية"، ومعاهد ومجمعات دينية "مجمع الرسول األعظم 
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في الالذقية" وإنشاء مجموعات "كشافة اإلمام املهدي"، ولعل مسابقة وزارة التربية السورية األخيرة 

مدرس تربية دينية في الالذقية أمر ليس باملصادفة، ويجب أن  200وزارة لـ وما جاء فيها من حاجة ال

يترك لدينا هواجس كثيرة، إن الدور الذي تمارسه هذه املؤسسة الدينية يرتبط مباشرة بوضع 

 في 
ً
، وضيقا

ً
 وأمنيا

ً
سورية نتيجة األزمة التي سهلت خرق املجتمع السوري الذي يعاني اقتصاديا

 خياراته.

 في رفض مبدأ يقابل ا -
ً
ملشروع اإليراني مشروع سعودي قطري تركي بأسلمة سورية، وهو ما ظهر جليا

لى سورية إترح، وسعي املبعوث األممي الخاص الدولة العلمانية في مشروع الدستور الروس ي املق

ستيفان دي ميستورا إلى االلتفاف على العلمانية من خالل طرحه في سلة الحكم بجدول األعمال 

 طرح في الجولة املاضية للحكم على أنه "حكم ذو مصداقية غير طائفي". الذي

مما سبق نخلص إلى أن العلمانية تفترض عدم السعي إلى السيطرة على اآلخر، واستقطابه من خالل  -

 بالوفرة، وهو ما يفسر أن 
ً
 وثيقا

ً
استغالل حاجياته، ومن هنا نؤكد ارتباط العلمانية ارتباطا

 أكثر عرضة لالستقطاب الديني. املجتمعات الفقيرة

ير إذن، سورية أمام صراع مشاريع دينّية عّدة تستهدفها في ظل أزمتها، وتتطلب مواجهتها إمكانيات غ -

بعد الوصول ، أمان واستقرار، ديمقراطية، وفرة معرفية واقتصاديةوهي: متوافرة في املدى املنظور 

 املتعددة.لى ذلك ستكون العلمانية تحصيل حاصل في سورية إ

 

 تحسين الحلبياألستاذ 

أرى من قراءتي للدراسة، أنها أغفلت األهمية الحيوية لدور الثورة الصناعية، ووسائل اإلنتاج  -

االقتصاد، فهذا العامل في نشوء العلمانية والديموقراطية أصبح  االحديثة املتطورة، اللتين غيرت

وجوده ضرورة، تسهم بشكل رئيس ورائد في بناء الشعوب لنظامها السياس ي الوطني أو القومي، على 

أسس علمانية وديموقراطية. فالدول العربية لم تحظ بتشكيل دولها الوطنية والقومية، إال في 

ة دينية هي السلطنة العثمانية سنة من وجودها تحت سلط 500أعقاب أواسط القرن العشرين وفي 

قطاعية التي كانت ترفض أي تطوير وثقافة تتعارض مع سلطاتها املهيمنة على كافة ميادين الحياة اإل

 .قتصادية املتخلفة عن بقية العالماال

 Rouald Inglehartاينغليارت( ))رونالد  جامعة هارفارد و األستاذ في( Pippa Norrisنوريس  يؤكد )بيبا -

في تأليف كتاب بعنوان: "املقدس والعلماني: الدين والسياسة في أرجاء العالم" صادر ن اشتركا الذي

الثورة الصناعية جلبت معها سلسلة من التغيرات »(، أن: 2013ريدج يونيفرستي برس )عن كامب

البيروقراطية والوعي التكنولوجي، وهذا االجتماعية في حياة العالم، كانحسار دور الطائفة ونهوض 

 مما كان عليه في مجتمعات ما قبل الحداثة )
ً
 في دوره وأقل ترحابا

ً
 -preكله جعل الدين أقل تأكيدا

modernهذا . «ين وقادة الفكر في العالم الغربي( وهذا هو استنتاج معظم علماء املجتمع واملؤرخ

 ي القرن التاسع عشر. العالم هو الذي أنشأ أول الدول القومية ف
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ي(، وحلت محلها سلطة ططة الحكم الديني املسيحي )ثيوكراومنذ ذلك الوقت انطوت مرحلة سل -

حكم الدولة القومية املدنية باسم العلمانية التي تفصل الحكم الديني عن سلطة الدولة، وبقيت 

السلطة الدينية منحصرة في الكنائس لتقديم الخدمات الدينية لألفراد فقط، ولم تعد القوانين 

ني الدنيوي وأساسه العقد تسن بموجب شرائع الكنيسة في أوروبا، بل بموجب القانون الوضعي املد

االجتماعي، وتالزمت العلمانية مع الديموقراطية بشكل وثيق، منذ نشوئها لتشكل مرحلة تاريخية 

 مرحلة الدول القومية أو الوطنية.جديدة هي 

-  
ً
 مهما

ً
 –ولذلك يصبح تطوير البنية االقتصادية )وسائل وقوى اإلنتاج( عامال

ً
في  –وال نقول وحيدا

ى السلوك العلماني كتتويج لثقافة املجتمع الصناعي، وما يولده من عالقات، ويؤسسه تسهيل امليل إل

وعليه، تحدد عالقة ة لم تكن موجودة في قرون سابقة، من أفكار ومصالح، لفئات اجتماعية جديد

وتقاليد  باآلخرين وبالدولة وتترك له حرية ذاتية في تحديد عالقته )باهلل( بالدين أو املذهبالفرد 

تراث هذا الدين لتصبح عالقة شخصية يتفاعل فيها كما يرغب دون أن تؤثر في التزامه بالقواعد و 

والقوانين التي وضعتها الدولة الوطنية، وتحولت بموجبها إلى دولة لجميع املواطنين على قاعدة النظام 

 السياس ي الديمقراطي.

 كثيرة بين مواقع التخلف في القرية فالتطور االقتصادي في الصناعة والتجارة واإلنتاج، يكسر حد -
ً
ودا

أو داخل مجتمع القبيلة والعشيرة والطائفة، ويولد حركة انتشار الرساميل واألعمال واملشاريع في كل 

مناطق أبناء الوطن، ويوفر لهم مصالح ال تنحصر في حدود موقع القرية والقبيلة والعشيرة أو 

للعلوم والثقافة التي تولدها هذه العملية في املجتمع وفي الطائفة. وهذا ما يسهم في اكتساب املجتمع 

التأثير في سلوك أفراده. أو لم تكن الثورة الصناعية هي التي كسرت قيود اإلقطاع، وولدت مصالح 

لطبقة جديدة صاعدة تتناقض مصالحها مع مصالح من كان يهيمن على املجتمع من مؤسسات 

 .أوروبا حلفائها رجال اإلقطاع في الكنيسة ومن

فالثورة الصناعية هي التي ولدت طبقة أو فئة من قلب املجتمع شكلت قوة من أصحاب الرأسمال  -

ي التي حملت لواء الصناعي والتجاري والعمال، إلى جانب الزراعة والرعي. وهذه القوة الجديدة ه

 من املفكرين العلمانية" في مجابهة اإلقطاع املتحالف مع الكنيسة، وولدت أنص"و"الديمقراطية" 
ً
ارا

 املتنورين والعلمانيين وثقافة فرضت مصالحها.

 الذين »يقول نوريس في كتابه:  -
ً
إن الدين يؤكد دوره بين السكان الضعفاء في الدول األكثر فقرا

 تهدد بقاء أفرادها، وإن عملية علمنة املجتمع تحتاج إلى الرغبة واإليمان بها وليس 
ً
يواجهون أخطارا

 .«يللقانون الحديد

وإذا كان البحث يؤكد على دور النظام السياس ي الديمقراطي كقاعدة لعلمانية الدولة وقوانينها فإن  -

"الديمقراطية" نفسها لم تظهر كنظام لدولة ما إال في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر 

 للش يء نفسه الذي حملته
ً
 مع العقد االجتماعي(، وكانت نتاجا

ً
الثورة الصناعية من  )فرنسا نموذجا

مصالح وأفكار متعارضة مع مصالح تحالف )الكنيست واإلقطاع(، فقد لعبت حركة الرأسمال 
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 في انتقاله مع أصحابه إلى مناطق اإلنتاج، وتحقيق األرباح في ظل طفرة 
ً
الوطني في تلك املرحلة دورا

 داخل الوطن الواحد، وفككت قرى ا
ً
 ديمغرافيا

ً
القطاع وبدأت بإدخال فرضت بالضرورة تغييرا

 وسائل إنتاج جديدة متطورة باملقارنة مع وسائل اإلنتاج التي سادت في القرون السابقة في عهد

 تحالف حكام اإلقطاع مع الكنيسة.

وهل يمكن ملجتمع قبلي أو قروي يعيش على الرعي أو الزراعة القائمة على وسائل إنتاج متخلفة، أن  -

 في دولة لم تتمكن من يستوعب أفراده العلمانية أو ا
ً
لديموقراطية ويمارسونها، ألنها أصبحت قانونا

تطوير وسائل اإلنتاج التي يحتاجها مع تطوير ثقافته اإلنتاجية ومنافعه االقتصادية منها. لقد 

تمسكت البورجوازية األوروبية أثناء وبعد الثورة الصناعية بالعلمانية ألنها شكلت مصلحة لحركة 

أعمالها حين كان تحالف االقطاع القروي مع الكنيسة في أوروبا يحاربها، ويرفض  رأسمالها وتوسيع

 انتشارها مع وسائل إنتاجها وثقافتها في املناطق املتخلفة التي يهيمن عليها، ويستمد منها مصالحه.

 

 

 نصاف حمد: "نحو علمانية واقعية"إالدكتورة 

أهمية املوضوع،  لحوظ، ينم عن مدارك وعننية بجهد متش ي الورقة التي بين أيدينا عن العلما -

 كل األدوات املعرفية التي توافرت للباحثة.
ً
 وعملت على استيفاء جوانب معالجته، مستخدمة

إال أن هذا الجهد اعتراه بعض القصور في الجانب املنهجي، ربما نجم عن مصادرة على املطلوب  -

ة الورقة، فقد تعاملت مع موضوعها ليس  دَّ ع 
ْدر ما هو حكمت م 

َ
بوصفه إشكالية تحتاج إلى فض، بق

 بذلك 
ً
ضفية ، الخير املطلق، م  مَّ

َ
موضوع ناجز مكتمل وإطالقي، إنه ما ينبغي أن يكون، وهو من ث

 وتجلياتها 
َ
صبغة دينية على العلمانية، متجاوزة البحث فيما هو كائن، أي في شروط تخلق العلمانّية

، وتبرز  عوامل ضعفها أو ق
ً
 وتها في وضعية تاريخية محددة كالتي نعيش فيها.تاريخّيا

وهذا املطب لطاملا عانى منه كثيٌر من املقاربات، سواء عن العلمانية أم الديمقراطية وغيرها، ما  -

 جعلها تكتسب صبغة تبشيرية، تبتعد بها عن إحداث الجدوى املرادة منها.

ة العلمانية في "سورية"، كحالة وعندما تخلت الباحثة عن جهدها التبشيري، وتعاملت مع وضعي -

مشخصنة، هيمنت على مقاربتها رؤية سياسية أحادية الجانب، دفعتها إلى استنسابية في اختيار 

 الشواهد ما أوقعها في مبالغات، كانت بمنأى عن الوقوع بها.

الشرط  لعلَّ نقطة البدء في مقاربة العلمانية، تكمن في التركيز على أهميتها التي تتجلى في كونها -

الضروري لتحقيق املساواة وإلتاحة الحريات بين املواطنين، أي أنها شرط املواطنة، النواة الصلبة 

، بعبارة أخرى: إنها ما يتيح 
ً
 ال قوال

ً
، فعال

ً
للدولة الحديثة، ولكل نظام حكم يريد أن يكون ديمقراطيا

 لهذه املواطنة أن تتحول من مجرد نص نظري إلى ممارسة فعلية.
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املعنى، هي حاجة ماسة، ومصلحة لجميع من يؤمن باملساواة والديمقراطية ويعمل على  بهذا -

تحقيقها، وهي هنا إذن معيار للفصل، فعالقة العلمانية بالديمقراطية ليست عالقة تضمن متبادل، 

 (.تي السابق مثال ساطع وبالغ الداللة على ذلكوم بدون الثانية )االتحاد السوفييواألولى يمكن أن تق

ها بدون  -
َ
ل
 
ك
 
أما الديمقراطية بمعناها الحقيقي، فإنها ال يمكن أن تكتمل، بل أن تقوم وتأتي أ

، وستغدو 
ً
 في املساواة التي هي وسيلة وغاية لكليهما معا

ً
العلمانية، ألن غيابها عنها سيحدث خلال

الديني أو الطائفي الديمقراطية عندئذ محض وسيلة الستبداد جديد هو استبداد األكثرية ذات اللون 

 للسلطة 
ً
الواحد، عبر افتقارها إلى مقومها األساس، واختزالها إلى مجرد صندوق اقتراع لن يتيح تداوال

ج اباملعنى الجوهري، )ومن هنا تتأتى خطورة بعض الطروحات الراهنة لبرهان غليون وياسين الح

املسارات الديمقراطية  صالح وقبلهم الجابري وغيره ممن يجادلون على فك االرتباط وفصل

 والعلمانية(.

يتيح الترابط بين الديمقراطية والعلمانية، وهو موضوعي وجوهري كما أشرنا، إمكانية استغناء  -

السياسيين عن التحالف مع طبقة رجال الدين الكتساب املشروعية، فشرعيتهم مستمدة من آليات 

صول وتأثير متساوية للجميع، ما يلغي الديمقراطية، وليس من أي ش يء آخر، كما يتيح إمكانية و 

س. دَّ
َ
ق
 
 احتكار املنابر من قبل الناطقين باسم امل

تتجلى إشكالية العلمانية في صور وأشكال عدة، يضطلع بجزء منها العلمانيون أنفسهم الذين  -

 بمعزل عن أي تعامل نقدي، وكأ
ً
 )ال يأتيه الباطل(، ويتبنونها إطالقا

ً
نها يتخذون من العلمانية دينا

نظرية واحدة موحدة وجدت دفعة واحدة، بمعزل على سياقاتها التاريخية واالجتماعية والثقافية 

وتموضعاتها وأشكال تحققها، منطلقين من ذلك إلى التبشير بها بمنهجية خالصية، تتغاض ى عن 

ها من الصعوبات واملقومات والعقبات الناجمة عن اختالف األزمنة واألمكنة واألوضاع وما يرتبط ب

اختالف الثقافات، أنتج هذا النهج علمانيين أصوليين دوجماطيقيين إقصائيين، لم يحسنوا التبشير 

 له، عبر تطرفهم في القول واملمارسة. العلمانيون 
ً
بدينهم الجديد بقدر ما خلقوا أعداًء جددا

ملتشددين، الذين املتطرفون، دون أن يدروا أو يقصدوا، هم أعداء للعلمانية مثلهم مثل الدينيين ا

 عن هؤالء 
ً
 ليس عليها فقط بل على املنادين بها. فضال

ً
هم أوضح أعداء العلمانية وأكثرهم خطرا

، بلبوٍس مدني ليبرالي حداثي، مستترون للعلمانية هم "وأولئك هناك أعداء 
ً
ردفاء" للمتشددين دينيا

 ينشدون ديمقراطية خالية من العلمانية.

 متباينة من العلمانية، تراوحت بين علمانية "صلبة"،  أظهرت التجارب التاريخية -
ً
للشعوب ضروبا

 ديمقراطية كما في فرنسا، وأخرى اقترنت 
ً
تي، كما بالشمولية كما في االتحاد السوفييكانت أحيانا

عايشنا علمانية ابتدأت صلبة وانتهت لينة رخوة كما هو حال تركيا، وهناك العلمانيات التوفيقية أو 

 لخ.إ كما هي حال النماذج املطبقة في بعض الدول العربية تونس، سورية، العراق...التلفيقية 

، واملنطقة  -
ً
حملت الحركات الفكرية السياسية القومية واليسارية الشيوعية في بلدنا خصوصا

 المتالك هذه الحركات 
ً
"، كان يمكن أن يكتب له النجاح، نظرا

ً
 علمانيا

ً
، "مشروعا

ً
العربية، عموما
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 منهما، األولى:  رؤى في
ً
العدالة االجتماعية بإمكانها استقطاب الكثيرين، إال أن نقطتي ضعف شابتا كال

افتقارهما للديمقراطية، بمعنى: املشروع الذي يحقق املساواة بين أفراد املجتمع، وبذا أفقدت 

نفسه، إذ مشروعها العلماني أحد شروط تبنيه وتحققه. النقطة الثانية تتعلق باملشروع العلماني 

استورد كل من القوميين والشيوعيين املفهوم ولم يعملوا على تبيئته بالشكل املطلوب، منتجين 

علمانية شعاراتية "مكتفية بذاتها"، القوميون اختبأوا خلف عبارات مواربة ملتبسة وإنشائية حول 

ك(، برر بعضهم العالقة بين السياس ي والديني )وما ورد في الورقة من أمثلة شاهد بليغ على ذل

 منهم أن ذلك يكسبهم 
ً
االلتجاء إلى هذه املواربة بحاجة القوميين إلى التحالف مع اإلسالمويين، ظنا

 أفض ى 
ً
شعبية أوسع، ويساعد في تحقيق أهدافهم )بّينت التجربة التاريخية أن ذلك لم يكن إال وهما

 اختزل العلمانية باإللحاد ما إلى نتيجة عكسية(. أما الحركات اليسارية والشيوعية فقد تبنت خ
ً
طابا

، في مدارك جمهور يمارس املوروث الديني وطأة شديدة على حياته وأنماط 
ً
أحدث صدمة، بل صدعا

سلوكه، هذه الحّدية أوصدت األبواب أمامها وأفقدتها قدرة النفاذ إلى فضاءات التأثير املطلوب، 

اس عنها، بل أوجدت املبرر والذريعة للهجوم وكانت النتيجة كارثية، لم تنحصر فقط في انفضاض الن

وصمة، دفعت بالكثيرين  مانية بفضل هؤالء سبة وتهمة، قْل عليها بعد ربطها باإللحاد، إذ غدت العل

، أو اتخاذ موقف الدفاع والتبرير والتسويغ 
ً
إلى محاولة النأي بالنفس عنها وممارسة التقية أحيانا

 في "حرب" ينطق فيها الطرف املهاجم باسم املقدس.ودحض التهم، وهي مواقف غير مجدية 

-  ،
ً
، والعربية عموما

ً
الجانب اآلخر من املشهد الفكري الثقافي السياس ي في الوضعية السورية خصوصا

تحتله الحركات األصولية الدينية املناهضة واملناقضة بطبيعتها ألي مشروع علماني، ألنه يعني 

وامتالك السلطة املعنوية عبر احتكار النطق باسم هللا بكل ما لذلك بالضرورة إفقادها إمكانية التأثير 

 
ً
جهَض كلُّ محاوالت التجديد في الخطاب الديني، والذي لم يعدم رجاال

 
من تبعات. عبر التاريخ، أ

متنورين عملوا على استحضار الجانب العقالني النقدي في املوروث الديني وإبراز تجارب فصل 

 في ظل استيالء التيار الديني السياس ي عن الديني و 
ً
محاسنها، إال أن تأثيرهم يكاد يكون معدوما

املتشدد على كل املنابر الدينية، ال بل النفاذ بقوة إلى هيكليات العمل األهلي واملدني، بتواطؤ مع 

لط الحاكمة التي عقدت معهم اتفاق منفعة أو استغالل متبادل.  السُّ

 بدون محاربة ومالحقة وإسكات كل الستيالء شرعية مفتقرة، لم يكن  -
ً
 ومثمرا

ً
هذا التحالف ممكنا

لط كانت تحكم تحت يافطة  ، واملفارقة أنَّ بعض هذه السُّ
ً
املشاريع والرؤى التي تنحو منحى علمانيا

علمانية، أما املفارقة األخرى فتكمن في أن كل ذلك جرى ويجري بغض نظر أو بدعم من الحكومات 

 في إطار مشروع الشرق الغربية، سواء أكان ذل
ً
، أم الحقا

ً
ك في سياق "مواجهة املد الشيوعي" سابقا

األوسط الكبير، والفوض ى الخالقة، اللذين أريد منهما إيصال اإلسالمويين إلى مواقع الحكم بوصفهم 

 متصالحين مع مشاريع اللبرلة الرأسمالية.

 وفرصة في آن مع -
ً
، يتجلى األول في احتمال تخٍل متزايد ربما تشكل األزمة السورية الحالية، تهديدا

ً
ا

عن العلمانية لصالح تسويات وصفقات تطيح بالبقية الباقية من إمكانية تحققها، أما الفرصة 
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الثانية فتتمثل في إمكانية إعادة إنتاج علمانية واقعية عبر تشييدها من فوق ضمن استراتيجية 

بمضمون يستجيب لالحتياجات وال يثير القلق ثقافية شاملة، ومن تحت عبر غرس واستنبات علمانية 

، وربما 
ً
، ربما السوريون اآلن أكثر استعدادا

ً
واملخاوف، وبعض شروط هذه اإلمكانية متحققة فعال

قدروا على تقبل نمط واقعي من العلمانية بعد أن شهدوا بأم أعينهم ويالت ومخاطر النموذج 

وأمثالها، أم بشكله الهجين  "داعش"لخالص عبر املتحقق للدولة الدينية سواء بشكله القروسطي ا

ذي الحلة الحداثوية واملضمون "الداعش ي" والذي سرعان ما نبذته حركة الجماهير، سواء في مصر 

 مرس ي أم في تونس النهضة.

 املسماة توافقية،  -
ً
ولعل التهديد األكبر املسكوت عنه هو تلك "الديمقراطية" الزائفة واملتناقضة بنيويا

مة على تمييز طائفي وديني وعرقي، يدعي أنه "تمثيلي" كما في العراق ولبنان، والذي ما تزال والقائ

 الجمود حثيثة إلعادة إنتاجه في سورية.

-  
ً
 حقيقيا

ً
في ضوء ما تقدم كله، تحتاج العلمانية في بالدنا إلى إخراجها من عزلتها، التي تشكل مأزقا

 في مقابل سيولة وتدفق 
ً
 تاريخيا

ً
 وينهل من تراث جرى وإخفاقا

ً
مّدٍ ديني متشدد يحتل املشهد تقريبا

تكييفه بشكل استنسابي ملتطلبات التطرف، وتحتاج العلمانية من أجل ذلك إلى فض مفهومها في 

سياق تشكله التاريخي، والنظر في إمكانية استنباته في وضعيات اجتماعية وثقافية وتاريخية مختلفة 

 إلى التوافق على أنها حاجة لبناء الدولة دون الوقوع في مطب الخصوصية 
ً
واالنغالق، تحتاج أيضا

الحديثة، وأنها مصلحة ألفراد وجماعات حكمت عليهم الجغرافيا والتاريخ أن يعيشوا في بلد متنوع 

 بصورة دائمة لخطر النزاعات والحرب، تأتي 
ً
، يمكن أن يكون معرضا

ً
 وعرقيا

ً
 وطائفيا

ً
ومتعدد دينيا

 يكفل للجميع تمتعهم بحقوقهم في حرية العقيدة على أكمل وجه.العلمانية هنا 
ً
 واقيا

ً
 حزاما

والعلمانية في سياق كل ذلك، قبله ومعه وبعده، بحاجة إلى علمانيين، مؤمنين وغير مؤمنين، يعملون  -

لبس عن العلمانية وإزالة الشوائب عنها، ولتمييزها 
َّ
بكل واقعية على فضاء مشترك لفك االشتباك وال

ب واملسكوت عنه في تاريخنا وموروثنا، والذي يبرز بش يَّ
َ
غ
 
كل قاطع عن اإللحاد، وإماطة اللثام عن امل

 لقدرة الجماعة الفكرية 
ً
مخاطر ربط السياس ي بالديني، ونجاعة الفصل بينهما، إنه جهد يشكل تحديا

 ه.السورية على إنجازه، وعلى بصيرة الجماعة السياسية في تبنيه والعمل على تحقيق
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