
ملخص البحث
بوض���ع  الغرب���ي  السياس���ي  اإلدراك  يف  السياس���ية  احلي���اة  نط���اق  م���ن  الديني���ة  املنّظم���ات  اس���تبعاد  عملي���ة  ارتبط���ت 
لنش���أة ظاه���رة  الواق���ع  ذل���ك  ق���اد  السياس���ي؛ حي���ث  للفس���اد  الوس���طى كمص���در  العص���ور  الكاثوليكي���ة يف  الكنيس���ة 

الدولة املدنية، املعتمدة على أسس نظامية تتعارض تعارًضا كاماًل مع مقتضيات الدين. 

وظاه���رة الدول���ة املدني���ة ه���ي نتاج تط���ّور طبيعي، وولي���دة سلس���لة طويلة ومرتابط���ة من التط���ّورات واألح���داث الفكرية 
والواقعية، اليت تفاعلت مع ظروف القارة األوروبية وأوضاعها يف القرن التاسع عشر.

فالدول���ة املدني���ة تعب���ري عن واق���ع سياس���ي بعينه، م���ا جيعلها غري صاحل���ة بالض���رورة للتطبي���ق ال يف واق���ع أوروبي خارج 
ه���ذا النط���اق الزم���ي، وال � باألح���رى � يف واق���ع سياس���ي آخ���ر خيتل���ف يف أوضاع���ه احلضارية وقيم���ه الديني���ة وخصائصه 

االجتماعية والسياسية.
والواق���ع السياس���ي الغرب���ي املعاص���ر يتعام���ل م���ع الدي���ن كأح���د متغ���ريات العالق���ة السياس���ية، وأثب���ت حتلي���ل العالقة 
ب���ن الدي���ن واحلي���اة السياس���ية يف الدول���ة املدني���ة احلديث���ة وج���ود ارتب���اط واض���ح ب���ن الس���لوك السياس���ي واالنتخابي من 

جهة، وقيم واجتاهات الفرد الدينية وخضوعه ملؤّثرات القادة الدينين من جهة أخرى. 

كم���ا حتّول���ت الكنائ���س ملؤّسس���ات ذات تفوي���ض كام���ل لك���ي تلع���ب دوًرا سياس���يًّا مش���روًعا داخ���ل النظ���م الغربي���ة، 
���رم فيها م���ن املمارس���ة السياس���ية؛ فإّنه���ا تك���ون دائًما ق���ادرة عل���ى أداء وظيفة  ب���ل إّنه���ا حت���ى يف تلك اللحظ���ات اليت حتحُ

التوجيه أو التأثري السياسي على رعاياها.
تثب���ت الدراس���ات الواقعي���ة لظاه���رة الدول���ة املدني���ة يف التقالي���د الغربي���ة املعاص���رة ارتب���اط ظاهرت���ي الص���راع والتكامل 
السياس���ّين باالختالف���ات الديني���ة، وتطاب���ق الدائ���رة الديني���ة م���ع الدائ���رة القومي���ة يف الوع���ي اجلماع���ي يف بع���ض النماذج 

الغربية.

لق���د رف���ض اإلدراك السياس���ي »الغرب���ي« رب���ط الواق���ع السياس���ي »الغرب���ي« املعاص���ر بنظري���ات »غربي���ة« فرضها وضع 
السياس���ية  بالدي���ن كأح���د حم���ّددات احلرك���ة  لتع���رتف  الغربي���ة  السياس���ية  النظ���م  اس���تثنائي وظ���روف معّين���ة، وع���ادت 

وكوجود اجتماعي وسياسي ال ميكن جتاهله.
ورغ���م أّن واقعن���ا اإلس���المي ال صل���ة ل���ه بالنم���وذج املدن���ي األوروب���ي ال تارخييًّ���ا وال حضاريًّا، ف���ال يزال يس���يطر على 
عق���ول علم���اء ورج���ال السياس���ة عندن���ا اعتق���اد ثاب���ت يف نظري���ة الدول���ة املدني���ة »منتهي���ة الصالحية« ال���يت أفرزه���ا الفقه 

الغربي يف ظروف طارئة واستثنائية! ومل يعد هلا اآلن صًدى يحُذكر يف الواقع الغربي الذي أفرزها.

الرؤية الغربية للدولة املدنية
د. عبدالعزيز صقر

)رئيس مجعية العلم للجميع العربية لنشر العلم ورعاية املوهوبني - القاهرة(
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أفكار ومقتطفات
يعتق���د العق���ل الغرب���ي اآلن أن���ه ملّ���ا كان اضطه���اد الكنيس���ة وتهذيبه���ا ق���د خّلصه���ا م���ن أدرانه���ا وأعاد     •

إليها رشدها، فإّنها جيب أن تعود ملباشرة دورها الطبيعي يف املمارسة والتوجيه والتأثري.

قام���ت الدول���ة املدني���ة على أس���اس اس���تبعاد الدين م���ن عملية بن���اء القيم السياس���ية ال���يت متت على أساس���ها    •
عملي���ة تفس���ري ظاهرة الس���لطة، وتقن���ن العالقة السياس���ية ب���ن املواط���ن واحلكومة يف إط���ار الدول���ة القومية؛ 

اليت استبعدت الرابطة الدينية -أيًضا- كأساس للتجانس االجتماعي والتكامل السياسي.

خالص���ة ظاه���رة الدول���ة املدنية ال���يت أوجدتها الث���ورة الفرنس���ية هو مب���دأ الفصل ب���ن الدولة والكنيس���ة،    •
مبعن���ى ع���دم االختص���اص وع���دم التدخ���ل م���ن جان���ب الدول���ة يف أعم���ال الس���لطات الديني���ة، وع���دم 

االختصاص وعدم التدخل من جانب الكنيسة يف نشاطات السلطات املدنية.

فك���رة هوب���ز ول���وك وروس���و ع���ن العق���د االجتماعي خ���الل القرن���ن الس���ابع عش���ر والثامن عش���ر هيأت    •
املن���اخ الع���ام يف أوروب���ا ملناهض���ة احلك���م الدي���ي، وأفس���حت اجمل���ال ملفه���وم الدول���ة املدني���ة، وذل���ك مبا 
رّس���خته يف األذه���ان م���ن مب���ادئ ومفاهي���م س���اهمت يف بناء األس���اس الفك���ري لظاه���رة الدول���ة املدنية، 
وذل���ك م���ن قبيل: األص���ل اإلداري للس���لطة، وخلع القداس���ة عن احل���ّكام، واس���تبعاد الدين م���ن العالقة 

السياسية، وإقرار حق احملكوم يف اخلروج على احلاكم الذي خيل بالتزاماته.

لع���ب اليه���ود دوًرا يف التهيئ���ة لظه���ور الدول���ة املدني���ة ودع���م الث���ورة الفرنس���ية يف جهوده���ا إلقام���ة جمتمع    •
ت���ذوب في���ه كل الف���روق العنصري���ة والديني���ة... مب���ا م���ن ش���أنه وق���ف عملي���ات االضطه���اد والتنكي���ل 

واإلبادة اليت كان يتعرض هلا اليهود يف أوروبا بسبب دينهم.

الدول���ة املدني���ة )اليت نش���أت إب���ان الث���ورة الفرنس���ية( هي ولي���دة سلس���لة طويل���ة ومرتابطة م���ن التطّورات    •
والنظري���ات الفكري���ة؛ ال���يت تفاعل���ت مع ظ���روف الق���ارة األوروبي���ة وأوضاعها يف القرن التاس���ع عش���ر، 
وه���ى بذلك ليس���ت س���وى تعبري عن واقع سياس���ي بعين���ه، هو الواق���ع األوروبي يف القرن التاس���ع عش���ر، 

أو هي مرحلة يف التطّور العام للظاهرة السياسية يف اجملتمعات األوروبية.

ص���ة للواق���ع السياس���ي الغرب���ي يف ه���ذه اللحظ���ة تش���ري إىل وج���ود عالق���ة ب���ن الدي���ن  املالحظ���ة املمحِّ   •
واحلي���اة السياس���ية يف ظ���ل الدول���ة املدني���ة، وإىل أّن الدي���ن ه���و أح���د متغ���ريات العالق���ة السياس���ية م���ن 
جه���ة، وأح���د مقّوم���ات عملي���ة التجان���س والتكّت���ل االجتماع���ي م���ن جه���ة أخرى يف ظ���ل ه���ذا النموذج 

الذي أحُريد له أن يستبعد الدين من عملية التجانس االجتماعي ومن ديناميات احلياة السياسية.

يف بريطاني���ا يرتب���ط التفضي���ل احلزب���ي باالنتم���اء الدي���ي إىل ح���د كب���ري؛ فأتب���اع الكنيس���ة اإلجنليكاني���ة    •
الربيطاني���ة مييل���ون إىل تفضي���ل ح���زب احملافظ���ن، بينم���ا ميي���ل أتب���اع أدي���ان األقلّي���ات إىل االحني���از إىل 

حزب األحرار أو العمال.

بالفع���ل يف الواق���ع السياس���ي الغرب���ي املعاص���ر إىل مؤّسس���ات ذات تفوي���ض كام���ل  حتّول���ت الكنائ���س    •
لكي تلعب دوًرا سياسيًّا مشروًعا داخل النظم الغربية.
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بالَكْثَلَك���ة  يع���رتف  لك���ي  بوناب���رت  نابلي���ون  الضغ���ط عل���ى  الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  مارس���ت  فرنس���ا  يف    •
كدي���ن ألكثري���ة الفرنس���ين، ويلغ���ي مجي���ع العب���ادات األخرى ال���يت اس���تحدثها اليعاقب���ة منًع���ا للتعددّية 
الديني���ة، وه���ى اآلن تلع���ب نف���س الدور؛ لكي حت���ول دون إين���اع القوى اإلس���المية يف اجملتمع الفرنس���ي، 
ع���ن طري���ق دعمه���ا حلزب اجلبه���ة الوطني���ة ال���ذي يطالب بط���رد املس���لمن من فرنس���ا، ووق���ف هجرتهم 

إليها قبل أن تتحّول فرنسا إىل »مجهورية إسالمية«! 

يف الوالي���ات املتح���دة، ورغ���م التقليد العلمان���ي القوي، ف���إن قضية التعلي���م واملدارس الديني���ة هي إحدى    •
القضايا املثرية للنزاع بن الدولة واجلماعات الدينية املختلفة. 

وضع���ت الكنيس���ة الغربي���ة م���ن ب���ن األه���داف ال���يت تتوّخاه���ا محاي���ة حّقه���ا يف املمارس���ة السياس���ية    •
وف���ى التوجي���ه السياس���ي والدف���اع عن���ه... وأعلن���ت كذل���ك أّنه���ا ال تس���تطيع أن تنع���زل ع���ن املش���كالت 
الكهنوتي���ة  الوظيف���ة  أداء  عل���ى  دوره���ا  يقتص���ر  أن  تقب���ل  وال  واالجتماعي���ة،  واالقتصادي���ة  السياس���ية 
واألوض���اع  األف���كار  كل  لتقيي���م  كذل���ك  تتط���ّرق  أن  واجبه���ا  م���ن  أن  ت���رى  ولكنه���ا   .Priestly

والسياسات والنظم والقوانن من منطلق املفاهيم واملبادئ املسيحية.

وتناض���ل  للحكوم���ة،  مس���اندة  كق���ّوة  األساس���ي  دوره���ا  بريطاني���ا  يف  اإلجنليكاني���ة  الكنيس���ة  تلع���ب    •
م���ن أج���ل الدف���اع ع���ن مص���احل ومواق���ف الدول���ة، وحت���ّول منابره���ا إىل أماك���ن للدعاي���ة السياس���ية، 
كم���ا تتدّخ���ل يف بع���ض القضاي���ا الدولي���ة حت���ت إش���راف الدول���ة، وكأداة م���ن أدواته���ا، كم���ا ح���دث يف 

فلسطن ولبنان وأفغانستان والعراق.

لعب���ت كنائ���س الزن���وج ال���دور الرئيس���ي يف قي���ادة حرك���ة احلق���وق املدني���ة  Civil  Rights، وح���ث    •
الزن���وج عل���ى املش���اركة الفّعال���ة يف احلي���اة السياس���ية م���ن أج���ل احلص���ول عل���ى حقوقه���م األساس���ية. 
للمؤّث���رات  عرض���ة  دائًم���ا  جيعله���ا  هائ���ل  بنف���وذ  األمريك���ي  اجلن���وب  يف  الزجني���ة  الكنيس���ة  وتتمّت���ع 

السياسية، ويتم استعطافها وخطب وّدها من جانب املرّشحن ملناصب سياسية.

يقي���م التع���ّدد الدي���ي دائًم���ا حواج���ز نفس���ية ب���ن الفرنس���ين، رغ���م أّن الكاثولي���ك يش���ّكلون وحده���م    •
حوال���ي 90% م���ن الس���كان. وق���د فش���ل الكاثولي���ك يف كل حماوالته���م إلذاب���ة واس���تيعاب أتب���اع األديان 
واملذاه���ب غ���ري الكاثوليكي���ة يف اجملتم���ع القوم���ي، ول���ذا فق���د دخل���وا يف صراع���ات سياس���ية عدوانية مع 

الربوتستانت يف القرن التاسع عشر، ومع املسلمن ابتداء من الربع األخري من القرن العشرين.

وح���دة االنتم���اء الدي���ي عن���د اليه���ود األمريكي���ن � ورغم تن���وع أصوهل���م العنصري���ة والقومي���ة� هي اليت    •
تفسر كل ما له صلة بنشاطهم السياسي الفعال يف الواليات املتحدة.

عل���ى الرغ���م م���ن أّن واقعن���ا اإلس���المي ال صل���ة ل���ه بالنم���وذج املدن���ي األوروب���ي ال م���ن حي���ث اإلطار    •
التارخي���ي، وال م���ن حي���ث الطبيع���ة واخلصائ���ص احلضاري���ة، ف���ال ي���زال يس���يطر عل���ى عق���ول علم���اء 
ورج���ال السياس���ة عندن���ا اعتق���اد ثاب���ت يف نظرية الدول���ة املدني���ة »منتهي���ة الصالحي���ة« اليت أفرزه���ا الفقه 

الغربي يف ظروف طارئة واستثنائية!



25

25

خالص���ة ظاه���رة الدول���ة املدني���ة أن ل���كل واقع تارخي���ي خصائص���ه وذاتّيت���ه، وأنّ���ه إذا كانت جت���اوزات الكنيس���ة، 
واحنراف���ات رج���ال الدي���ن ط���وال ف���رتة العص���ور الوس���طى، ق���د ب���ّررت موق���ف فالس���فة احلك���م املدني م���ن القوى 
الديني���ة، ف���إّن الواق���ع الغرب���ي املعاص���ر يرف���ض أن خيض���ع لتص���ّور مع���ّن للعالقة السياس���ية فرضت���ه مرحل���ة تارخيية 
أخ���رى  وبعب���ارة  الكاثوليكي���ة.  الكنيس���ة  أدران  أملت���ه  املس���يحية،  احلض���ارة  تقالي���د  عل���ى  خروًج���ا  متّث���ل  معّين���ة 
ف���إّن عملي���ة اس���تبعاد املنّظم���ات الديني���ة م���ن نط���اق احلي���اة السياس���ية ارتبط���ت يف اإلدراك السياس���ي الغرب���ي بوضع 
ملّ���ا  أن���ه  اآلن  الغرب���ي  العق���ل  ويعتق���د  السياس���ي.  للفس���اد  الوس���طى كمص���در  العص���ور  الكاثوليكي���ة يف  الكنيس���ة 
كان اضطه���اد الكنيس���ة وتهذيبه���ا ق���د خّلصه���ا م���ن أدرانه���ا، وأع���اد إليه���ا رش���دها، فإّنه���ا جي���ب أن تعود ملباش���رة 
دوره���ا الطبيع���ي يف املمارس���ة والتوجي���ه والتأث���ري، حبك���م رس���التها اإلنس���انية وحقه���ا يف الدف���اع ع���ن مفاهيمه���ا، 
وع���ن مص���احل رعاياه���ا، وبصف���ة خاصة بع���د أن أب���دت مرونة ومق���درة عل���ى تطوي���ع نظامها لك���ي يّتفق م���ع طبيعة 
اإلط���ار احملي���ط به���ا، وعل���ى التعام���ل م���ع الس���لطة ب���أدوات، وم���ن خ���الل قن���وات مدني���ة تعرّب ع���ن طبيع���ة العصر 

كاألحزاب ومجاعات الضغط واجملالس النيابية، والوسائل اإلعالمية وتوجيه الناخبن وغري ذلك. 

التأصيل الفكري ملفهوم الدولة املدنية :
قام���ت الدول���ة املدني���ة عل���ى أس���اس اس���تبعاد الدي���ن م���ن عملي���ة بن���اء القي���م السياس���ية ال���يت مت���ت على أساس���ها 
عملي���ة تفس���ري ظاه���رة الس���لطة، وتقن���ن العالق���ة السياس���ية ب���ن املواط���ن واحلكومة؛ يف إط���ار الدول���ة القومي���ة اليت 

استبعدت الرابطة الدينية -أيًضا- كأساس للتجانس االجتماعي والتكامل السياسي. 
وك���رد فع���ل، فق���د كان م���ن الطبيع���ي أن تق���وم الدول���ة املدنية عل���ى أس���س نظامي���ة تتع���ارض تعارًضا كام���اًل مع 
مقتضي���ات الدي���ن، وأال تعتم���د يف بن���اء هيكله���ا القيم���ي عل���ى العقي���دة املس���يحية، أو عل���ى أي عامل معن���وي آخر. 
لق���د قام���ت الدول���ة املدني���ة يف الغ���رب عل���ى جمموعة م���ن املب���ادئ تعرب عن ه���ذا االجت���اه العام ال���ذي س���اد أوروبا مع 
بداي���ات عص���ر النهض���ة، وال���يت جنح���ت الث���ورة الفرنس���ية يف صياغتها، وإجي���اد النظ���م اليت تع���رب عن اس���تيعابها يف 

هيكل التنظيم السياسي. 

هذه املبادئ والنظم ميكن تلخيصها يف العناصر التالية )1(:
)1(  مب���دأ احلري���ة الديني���ة: مبعن���ى ح���ق املواط���ن يف أن خيت���ار انتم���اءه العق���دي، ويف أن مي���ارس طق���وس عقيدت���ه 
باألس���لوب ال���ذي يري���ده، وك���ذا حّق���ه يف رفض األدي���ان مجيًع���ا، ويف ع���دم االنتم���اء ألي عقي���دة. والقي���د الوحيد 

القيم  نظرية  ربيع:  حامد  د.   : راج��ع  الغربي،  السياسي  للتصور  العام  اإلط��ار  يف  ووضعها  العلمانية،  ال��دول��ة  ملبدأ  الفكري  التأصيل  ح��ول   )1(
السياسية، مذكرات كلية االقتصاد جامعة القاهرة، 78- 1979م، ص 244-201.

د. عبدالعزيز صقر :

الرؤية الغربية للدولة املدنية
رئيس مجعية العلم للجميع العربية لنشر العلم ورعاية املوهوبني - القاهرة
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يف  متارس���ها  مس���تقلة  بوظيف���ة  س���لطة  كل  حتتف���ظ  وإّن���ا 
نطاق مع���ّن. فالس���لطة الديني���ة وظيفته���ا تنظي���م العالقات 
املختلف���ة ب���ن الفرد والق���وى الغيبية. أّما الس���لطة السياس���ية 
فتخت���ص بالتنظي���م املدني للعالق���ات بن املواط���ن والدولة. 
وبعب���ارة أخ���رى ف���إّن األوىل ختت���ص بالعالق���ة الديني���ة يف 

حن ختتص األخرى بالعالقة السياسية.

وخالص���ة ظاه���رة الدول���ة املدنية ال���يت أوجدته���ا الثورة 
والكنيس���ة،  الدول���ة  ب���ن  الفص���ل  مب���دأ  ه���و  الفرنس���ية 
مبعنى ع���دم االختصاص وع���دم التدخل من جان���ب الدولة 
يف أعم���ال الس���لطات الديني���ة، وعدم االختص���اص وعدم 
الس���لطات  نش���اطات  يف  الكنيس���ة  جان���ب  م���ن  التدخ���ل 
املدني���ة، وه���و م���ا يف���رض االس���تقالل الكامل والت���ام بن 
دائ���رة  يف  إحداهم���ا  تدخ���ل  وع���دم  والدول���ة،  الكنيس���ة 
نش���اط األخ���رى، وع���دم تبعي���ة إحداهم���ا لألخ���رى، مع 
احتف���اظ الدول���ة بالس���لطة العلي���ا عل���ى كاف���ة املؤسس���ات 
واملنظم���ات والق���وى املختلفة ال���يت تعي���ش يف إطارها ومن 

ضمنها الكنيسة.

الدولة املدنية كواقع تارخيي:
لق���د ج���اءت ظاه���رة الدول���ة املدني���ة يف احلقيق���ة نت���اج 
م���ن  ومرتابط���ة  طويل���ة  سلس���لة  وولي���دة  طبيع���ي  تط���ّور 
التط���ّورات واألح���داث الفكري���ة والواقعية، ال���يت تفاعلت 
مع ظ���روف الق���ارة األوروبي���ة وأوضاعها يف القرن التاس���ع 
عش���ر ففرض���ت عملي���ة اس���تئصال الدي���ن )الكاثوليك���ي( 
م���ن الوج���ود السياس���ي وإح���الل الرابط���ة القومي���ة حم���ل 
واالندم���اج،  للتجان���س  كأس���اس  الديني���ة  الرابط���ة 
الكاثوليك���ي  احلك���م  حم���ل  املدن���ي  واحلك���م 
ه���ي  فم���ا  واحملك���وم،  احلاك���م  ب���ن  للعالق���ة  كأس���اس 
العوام���ل ال���يت م���ن تفاعلها نش���أت ظاه���رة الدول���ة املدنية 

كواقع تارخيي يف أوروبا؟ 

ال���يت  التارخي���ي  اإلط���ار  متغ���ريات  حن���ّدد  أن  نس���تطيع 
حتّكم���ت يف التط���ّور السياس���ي األوروب���ي وخلق���ت املن���اخ 
السياس���ي ال���ذي انبعثت من���ه وتش���ّكلت ب���ه وتفاعلت معه 

ظاهرة الدولة املدنية يف عوامل تسعة هي)3(: 

القومية/ ال��دول��ة  لنشوء  املهيأة  ال��ع��وام��ل  ح��ول  التفاصيل  م��ن  مل��زي��د   )3(
احلياة  يف  ال��دي��ن  دور  صقر:  عبدالعزيز  راج���ع:  أوروب����ا،  يف  املدنية 
ص  1990م،  دك���ت���وراه،  رس��ال��ة  ال��ق��وم��ي��ة،  ال��دول��ة  يف  ال��س��ي��اس��ي��ة 

.256-210

ال���ذي ي���رد على ه���ذه احلرّية هو ع���دم تعارضها م���ع النظام 
الع���ام والش���رعية القانوني���ة. وم���ا عدا ذل���ك ف���إّن الدولة ال 
تتدّخ���ل يف النواح���ي العقدي���ة؛ باعتبارها مس���ألة ش���خصية 
الش���أن  ه���ذا  السياس���ية. ويف  العالق���ة  نط���اق  خت���رج ع���ن 
تن���ص املادة العاش���رة م���ن إعالن حق���وق اإلنس���ان الصادر 
يف فرنس���ا يف 27 أغس���طس 1789م عل���ى أنّ���ه »ال جي���وز 
إق���الق راحة أح���د بس���بب آرائه، حت���ى ولو كان���ت دينية، 
ال���ذي  الع���ام  باألم���ن  خم���اًل  إبداؤه���ا  يك���ون  أاّل  بش���رط 

أقامه القانون« )2(.

األم���ور  املواطن���ن مجيًع���ا يف  ب���ن  املس���اواة  مب���دأ   )2(
واإلداري���ة وغريه���ا؛  واالجتماعي���ة  والقانوني���ة  السياس���ية 

بغض النظر عن االنتماء الديي من عدمه. 

ألّن  سياس���ي؛  كاجت���اه  الكهنوتي���ة  تقّب���ل  ع���دم   )3(
يس���تخدم  معن���وي  جمتم���ع  إىل  ي���ؤّدي  وأن  ب���د  ال  ذل���ك 
فوظيف���ة  الس���يادة.  يف  إرادت���ه  لتأكي���د  العام���ة  الس���لطات 
حماي���دة  أي  علماني���ة،  تك���ون  أن  جي���ب  الثقافي���ة  الدول���ة 
الس���لطة  أّن  ومبعن���ى  واألف���كار،  واألدي���ان  العقائ���د  إزاء 
السياس���ية جي���ب أاّل تس���مح ألي س���لطة ديني���ة ب���أن تفرض 
ثقافته���ا الديني���ة عل���ى املواط���ن، كم���ا جي���ب أاّل تف���رض 

هي على املواطن أي توجيه ديي معّن.

والعالق���ة  الديني���ة  العالق���ة  ب���ن  الفص���ل  مب���دأ   )4(
السياس���ية، مبعن���ى الفص���ل ب���ن عالق���ة اإلنس���ان خبالق���ه 
أو بالق���وى الغيبي���ة ال���يت يؤم���ن به���ا، وبن عالق���ة املواطن 
بالس���لطة، وجع���ل العالق���ة األوىل ديني���ة خاص���ة ومرتبطة 
بالضم���ري الف���ردي يف ح���ن اعتحُ���ربت العالق���ة الثاني���ة مدنية 

وعلنية ومتحّررة من الغيبّيات.

الدي���ي  والوج���ود  الدول���ة  ب���ن  العالق���ة  تنظي���م   )5(
مبعن���ى  بينهم���ا،  الوظيف���ي  الفص���ل  مب���دأ  م���ن  انطالًق���ا 
مس���تقلة  حقيق���ة  متّث���ل  املدني���ة،  الس���لطة  أو  الدول���ة،  أّن 
م���ن  غريه���ا  أو  الكنيس���ة  ع���ن  وتامًّ���ا  كام���اًل  اس���تقالاًل 
املؤّسس���ات واأليديولوجي���ات الديني���ة، وم���ن ث���م رف���ض 
تدّخ���ل الكنيس���ة يف الس���لطة السياس���ية، ورف���ض تدّخ���ل 
الس���لطة السياس���ية املدني���ة يف أعم���ال الس���لطات الديني���ة، 

)2( ان��ظ��ر: إي����رون أل��ك��س��ن��در: ال��دس��ت��ور ال��ربي��ط��ان��ي ون��ظ��م احل��ك��م يف 
جم��م��وع��ة األم����م ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ت��رمج��ة حم��م��د اهل��م��ش��ري وآخ��ري��ن، 
ترمجة  الفرنسية،  الثورة  تاريخ  سوبول:  البري  105؛  ص  1940م، 

جورج كوسي، 1970م، ص 464 .
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ب���ن  الفص���ل  ال���يت دع���ت إىل  املس���يحية،  الديان���ة   -1
الدي���ن والسياس���ة، ابت���داء من قول املس���يح »دع م���ا لقيصر 

لقيصر، وما هلل هلل «.)4(

ع���ن  السياس���ة  فص���ل  إىل  ميكافيلل���ي  دع���وة   -2
بظ���روف  متأّث���ًرا  )الكاثوليكي���ن(  واألخ���الق  الدي���ن 
واألخ���الق  الديان���ة  وطبيع���ة  في���ه  نش���أ  ال���ذي  العص���ر 

الكاثوليكية. 

ال���يت  الربوتس���تانيت  الدي���ي  اإلص���الح  حرك���ة   -3  
الديني���ة فص���اًل  الدنيوي���ة ع���ن  دع���ت إىل فص���ل األم���ور 
تامًّ���ا، ومتجي���د الس���لطة السياس���ية ووضعها فوق الس���لطة 
الديني���ة، ونق���ل م���ا للكنيس���ة م���ن س���لطة خارجي���ة إل����ى 
الذات���ي،  واس���تقالله  الف���رد  حري���ة  ومتجي���د  الدول����ة، 
وممارس���ة  املق���ّدس  الكت���اب  فه���م  يف  حّق���ه  وتأكي���د 

الطقوس الدينية دون وساطة القساوسة.

الس���يادة  ع���ن   )1596-1530( ب���ودان  نظري���ة   -4
الف���رق  كاف���ة  ف���وق  السياس���ي  احلاك���م  رفع���ت  ال���يت 
االس���تقالل  ل���ه  حّقق���ت  كم���ا  الديني���ة،  والطوائ���ف 
س���لطان  كان  ل���و  حت���ى  آخ���ر،  س���لطان  كل  ع���ن 
الباب���ا نفس���ه، وجعل���ت اجلمي���ع خيض���ع ل���ه مب���ا يف ذل���ك 

 ،)17 – – 22(، مرقس )12 / 13  )4( راجع اإلجنيل : متى )22 / 15 
لوقا )20 / 20 – 26( .

ك���رد  ال���يت ج���اءت  النظري���ة  تل���ك  الديني���ة،  املؤسس���ات 
فرنس���ا  يف  السياس���ية  الس���لطة  عل���ى  للص���راع   فع���ل 

بن الدولة والكنيسة)5(. 

5- التط���ورات اليت ش���هدها عص���ر النهض���ة األوروبية، 
وتده���ور  العق���ل،  وس���يادة  الف���ردي،  املنط���ق  وأهمه���ا 
الفكري���ة  واحلري���ة  الكنيس���ة،  وس���لطة  الدي���ي  اإلمي���ان 
والعقدي���ة، وظه���ور املذاهب املادي���ة واإلحلادي���ة، والعودة 
واملنط���ق  الوثني���ة،  اليوناني���ة  الفكري���ة  التقالي���د  إىل 
الوضع���ي واالجت���اه العلم���ي التجري���ي، ثم أخرًيا املس���اواة 

يف املواطنة)6(.

6- فك���رة هوب���ز ولوك وروس���و عن العق���د االجتماعي، 
خ���الل القرنن الس���ابع عش���ر والثامن عش���ر، ال���يت هّيأت 
الدي���ي،  احلك���م  ملناهض���ة  أوروب���ا  يف  الع���ام  املن���اخ 
مب���ا  وذل���ك  املدني���ة،  الدول���ة  ملفه���وم  اجمل���ال  وأفس���حت 
رّس���خته يف األذه���ان م���ن مب���ادئ ومفاهي���م س���اهمت يف 
بن���اء األس���اس الفك���ري لظاه���رة الدول���ة املدني���ة، وذل���ك 
م���ن قبي���ل: األصل اإلداري للس���لطة، وخلع القداس���ة عن 
السياس���ية،  العالق���ة  م���ن  الدي���ن  واس���تبعاد  احل���ّكام، 

1958م،  السياسية،  األف��ك��ار  أمهات  ب��دوي:  طه  حممد  د.   : راج��ع   )5(
ص 30 ،36 ،37. 

احلياة  يف  ال��دي��ن  دور  ص��ق��ر:  عبدالعزيز  يف:  وامل��ص��ادر  التفاصيل   )6(
السياسية، مرجع سابق، ص 234-229.



28

الرؤية الغربية للدولة املدنية

دي
تيا

الر
ر ا

ري
تق

ال
س

خلام
(  ا

جي
اتي

سرت
 اال

( 

الدولة املدنية يف الواقع الغربي :
يف  الغرب���ي  السياس���ي  للواق���ع  ص���ة  املمحِّ املالحظ���ة  إن 
ه���ذه اللحظ���ة تش���ري إىل وج���ود عالقة ب���ن الدي���ن واحلياة 
السياس���ية يف ظ���ل الدول���ة املدني���ة، وإىل أّن الدي���ن هو أحد 
متغ���ريات العالق���ة السياس���ية م���ن جه���ة، وأح���د مقّومات 
عملي���ة التجان���س والتكّت���ل االجتماع���ي من جه���ة أخرى، 
يف ظ���ل ه���ذا النم���وذج ال���ذي أحُري���د ل���ه أن يس���تبعد الدين 
م���ن عملي���ة التجان���س االجتماع���ي وم���ن دينامي���ات احلياة 

السياسية.

أواًل ـ الدين والسلوك السياسي الفردي : 
السياس���ية  واحلي���اة  الدي���ن  ب���ن  العالق���ة  يثب���ت حتلي���ل 
يف الدول���ة املدني���ة وج���ود ارتب���اط واض���ح ب���ن الس���لوك 
السياس���ي واالنتخاب���ي م���ن جهة، وقي���م واجتاه���ات الفرد 
الديني���ة وخضوع���ه ملؤّث���رات الق���ادة الديني���ن م���ن جه���ة 

أخرى. مظاهر هذا االرتباط عديدة:

فف���ي فرنس���ا ميك���ن االس���تدالل بانضم���ام ع���دد كب���ري 
الوطني���ة اجلبه���ة  حل���زب  الكاثولي���ك  األصولي���ن   م���ن 
الكنيس���ة،  تدعم���ه  ال���ذي   The National Front  
غ���ري  األقلي���ات  ض���د  السياس���ي  الص���راع  يق���ود  وال���ذي 
تأيي���د  عل���ى  احل���زب  ه���ذا  وحص���ول  الكاثوليكي���ة؛ 
الذي���ن  الفرنس���ين  الناخب���ن  م���ن  عريض���ة  قطاع���ات 
الدي���ن  رج���ال  وتوجيه���ات  الكنيس���ة  لن���داء  اس���تجابوا 
أو  السياس���ين  الق���ادة  حتذي���رات  وجتاهل���وا  الكاثولي���ك، 

احلزبين. 

باالنتم���اء  احلزب���ي  التفضي���ل  يرتب���ط  بريطاني���ا  ويف 
اإلجنليكاني���ة  الكنيس���ة  فأتب���اع  كب���ري؛  ح���د  إىل  الدي���ي 
ميي���ل  بينم���ا  احملافظ���ن،  ح���زب  تفضي���ل  إىل  مييل���ون 
أتب���اع أدي���ان األقلّي���ات إىل االحني���از إىل ح���زب األح���رار 

أو العمال. 

السياس���ي  س���لوكه  الف���رد يف  ف���إّن عالق���ة  إيطالي���ا  ويف 
باجتاهات���ه الديني���ة تب���دو أكث���ر وضوًح���ا: فامتن���اع معظ���م 
الش���يوعي  احل���زب  لص���احل  التصوي���ت  ع���ن  الكاثولي���ك 
للناخ���ب  االنتخاب���ي  الس���لوك  ارتب���اط  أساس���ه  )س���ابًقا( 
اإليطال���ي بوعي���ه الديي م���ن جه���ة، وتوجيهات الكنيس���ة 
م���ن جه���ة أخ���رى. وال���دور التوجيه���ي ال���ذي يلعب���ه البابا 

ال���ذي  احلاك���م  اخل���روج عل���ى  احملك���وم يف  وإق���رار ح���ق 
خيل بالتزاماته.

7- ال���دور ال���ذي لعبت���ه الطبق���ة الربجوازّي���ة يف أوروب���ا 
السياس���ة،  جم���ال  ع���ن  ورجاهل���ا  الكنيس���ة  إقص���اء  يف 
ويف ض���رورة وض���ع ح���د للصراع���ات الديني���ة والطائفي���ة 
ال���يت كان���ت ته���دد االس���تقرار ال���الزم لنهض���ة الصناعة، 
فس���اهمت بذل���ك يف بن���اء الدول���ة املدني���ة ال���يت تس���تجيب 
ع���ن  وتع���رب  وأفكاره���ا  مصاحله���ا  وتعك���س  حلاجاته���ا، 

طموحاتها. 

8- ال���دور ال���ذي لعب���ه اليه���ود يف التهيئة لظه���ور الدولة 
إلقام���ة  جهوده���ا  يف  الفرنس���ية  الث���ورة  ودع���م  املدني���ة، 
والديني���ة،  العنصري���ة  الف���روق  كل  في���ه  ت���ذوب  جمتم���ع 
ويتمّت���ع في���ه كل مواط���ن باحلق���وق السياس���ية وح���ق توّلي 
الوظائ���ف؛ ب���ال متيي���ز بس���بب اجلن���س أو العقي���دة، ومب���ا 
م���ن ش���أنه وق���ف عملي���ات االضطه���اد والتنكي���ل واإلبادة 

اليت كان يتعرض هلا اليهود يف أوروبا بسبب دينهم.

9- مب���ادئ وإج���راءات الث���ورة الفرنس���ية ال���يت ق���ادت 
القي���م  املدني���ة، وط���رد  نش���وء دول���ة فرنس���ا  مباش���رة إىل 
نط���اق  م���ن  الديني���ة  واملؤسس���ات  واألع���راف  والتقالي���د 
أول  بذل���ك  فكان���ت  السياس���ية،  واحلرك���ة  العالق���ة 

تطبيق عملي لنموذج الدولة املدنية.

وخالص���ة ه���ذا الع���رض للعوامل املهي���أة لنش���وء الدولة 
املدني���ة أن ه���ذه الدولة هي وليدة سلس���لة طويل���ة ومرتابطة 
م���ن التط���ّورات والنظري���ات الفكري���ة ال���يت تفاعل���ت م���ع 
ظ���روف الق���ارة األوروبي���ة وأوضاعه���ا يف الق���رن التاس���ع 
عش���ر، وهي بذلك ليس���ت س���وى تعبري عن واقع سياس���ي 
بعين���ه، ه���و الواق���ع األوروب���ي يف الق���رن التاس���ع عش���ر، 
أو ه���ي مرحل���ة يف التط���ّور الع���ام للظاه���رة السياس���ية يف 

اجملتمعات األوروبية. 

الدول���ة املدنية به���ذا املعن���ى ال تصلح بالض���رورة للتطبيق 
ال يف واق���ع أوروب���ي خارج نطاق القرن التاس���ع عش���ر، وال 
� باألح���رى � يف واق���ع سياس���ي آخ���ر خيتل���ف يف أوضاع���ه 
االجتماعي���ة  وخصائص���ه  الديني���ة  وقيم���ه  احلضاري���ة 
الق���رن  املس���يحي يف  األوروب���ي  اجملتم���ع  ع���ن  والسياس���ية 

التاسع عشر.
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السياس���ي  النش���اط  يف  يتحّك���م  ي���كاد  والقساوس���ة 
لإليطالي���ن. وحت���ّول بع���ض الكاثولي���ك إىل تأيي���د احل���زب 
الف���رتة  يف  وامس���ه  اس���رتاتيجيته  تغي���ري  بع���د  الش���يوعي 
األخ���رية يرتب���ط أيًض���ا بتط���ّور موق���ف احل���زب الش���يوعي 

من الدين. 

يف   والقساوس���ة  الرهب���ان   يش���ارك  أس���بانيا  ويف   
القضاي���ا  تلع���ب  املعارض���ة، كم���ا  املظاه���رات وح���ركات 
األس���باني  الش���عب  حتري���ك  يف  هامًّ���ا  دوًرا  الديني���ة 
الكنيس���ة  موق���ف  لدع���م  السياس���ية  املش���اركة  حن���و 
الكاثوليك���ي  الناخ���ب  يعتم���د  م���ا  وغالًب���ا  الكاثوليكي���ة، 
األس���باني عل���ى توجيه���ات الكنيس���ة وحتديده���ا للطريق���ة 

اليت جيب أن يعرّب من خالهلا عن سلوكه االنتخابي. 

والتفضي���ل  السياس���ي  الس���لوك  يرتب���ط  بلجي���كا  ويف 
ومص���احل  املس���يحية  بالقي���م  للبلجيكي���ن  احلزب���ي 
الكنيس���ة  موق���ف  يف  واضًح���ا  ب���دا  م���ا  وه���و  الكنيس���ة، 
م���ن قضي���ة س���باق التس���ّلح خ���الل فرتة احل���رب الب���اردة، 
وموقفه���م م���ن قان���ون علمن���ة التعلي���م الص���ادر يف ع���ام 

الق���وى  م���ن  وموقفه���م  1879م، 
احلي���اة  يف  واإلس���المية  الربوتس���تانتية 

السياسية البلجيكية املعاصرة.

التفضي���ل  يرتب���ط  هولن���دا  ويف 
باالنتماء  االنتخاب���ي  والس���لوك  احلزب���ي 
الدي���ي، ويتحّك���م ت���راث الع���داء ب���ن 
النش���اط  يف  والربوتس���تانت  الكاثولي���ك 

السياسي ألتباع املذهبن.

األساس���ي  املرج���ع  ه���ي  الكنيس���ة  ف���إّن  اليون���ان  ويف 
أّن  كم���ا  األح���وال،  مجي���ع  ويف  اليوناني���ن  جلمي���ع 
الصراع���ات  أس���اس  ت���زال  وال  كان���ت  األرثوذكس���ية 

السياسية العدوانية مع األتراك املسلمن.

إىل  التجريبي���ة  البح���وث  تش���ري  املتح���دة  الوالي���ات  ويف 
وج���ود عالق���ة ارتباطي���ة تقليدي���ة ب���ن التفضي���ل احلزب���ي 
واالنتم���اء الديي، وبن منصب الرئاس���ة واعتن���اق املذهب 
املختلف���ة  السياس���ية  االختي���ارات  وب���ن  الربوتس���تانيت، 
للناخ���ب األمريك���ي واالنتم���اء جلماع���ة ديني���ة معين���ة. كما 
تؤك���د ه���ذه البح���وث أيًض���ا ارتب���اط املش���اركة السياس���ية 

عن���د األمريكي���ن بظاهرة التع���ّدد الدي���ي. وبعب���ارة أخرى 
الوالي���ات  يف  الدي���ي  واالنفص���ال  التع���ّدد  ظ���ل  يف  فإنّ���ه 
احلزب���ي  والتفضي���ل  السياس���ية  املش���اركة  ترتب���ط  املتح���دة 
بانتمائ���ه  األمريك���ي  للمواط���ن  االنتخاب���ي  والس���لوك 
السياس���ية  اختيارات���ه  وتصب���ح  بعي���د،  ح���د  إىل  الدي���ي 
جم���ّرد تعب���ري سياس���ي عن القي���م والدواف���ع واملطال���ب اليت 

يستقيها من عضوّيته يف مجاعة دينية معّينة.

ثانًيا - النشاط السياسي للكنائس الغربية:
املمارس����ة  يف  حّقه����ا  ع����ن  تداف����ع  الكنائ����س  ت����زال  ال 
السياس����ية أو عل����ى األق����ل يف التوجيه السياس����ي. وق����د حتّولت 
الكنائ����س بالفع����ل يف الواق����ع السياس����ي الغرب����ي املعاص����ر إىل 
مؤّسس����ات ذات تفوي����ض كام����ل لك����ي تلع����ب دوًرا سياس����يًّا 
مش����روًعا داخ����ل النظ����م الغربي����ة. وبصف����ة عام����ة فإنّ����ه ميكننا 
الغربي����ة  الكنائ����س  مت����ارس  ال����يت  األه����داف  أه����م  حتدي����د 

نشاًطا سياسيًّا من أجل حتقيقها فيما يلي: 

1- حتقيق التحّرر القومي من السيطرة األجنبية. فقد 
وأدجم���ت  القوم���ي،  التح���ّرر  ح���ركات  الكنائ���س  ق���ادت 
كأداة  القوم���ي  الص���راع  يف  الدي���ن 
الس���يطرة  ض���د  الص���راع  إلذكاء 
الربوتس���تانتية  فالكنائ���س  األجنبي���ة. 
ه���ي ال���يت ق���ادت ح���ركات التم���ّرد يف 
الس���يطرة  ض���د  واس���كتلندا  إجنل���رتا 
الكاثوليكي���ة.  والفرنس���ية  األس���بانية 
اس���كتلندا  كنيس���ة  وتناض���ل 
كنيس���ة  وك���ذا  اآلن،  املش���يخّية 
ع���ن  لالنفص���ال  الكالفيني���ة،  ويل���ز 
الكنيس���ة  وق���ادت  اإلجنليكاني���ة.  وكنيس���تها  إجنل���رتا 
أيرلن���دا  يف  القوم���ي:  التح���ّرر  ح���ركات  الكاثوليكي���ة 
بلجي���كا  ويف  الربوتس���تانتية،  بريطاني���ا  ض���د  اجلنوبي���ة 
أمري���كا  جمتمع���ات  ويف  الكالفيني���ة،  هولن���دا  ت���اج  ض���د 
الالتيني���ة ض���د االس���تعمار األوروب���ي. وتش���ارك الكنيس���ة 
التح���ّرر  حرك���ة  يف  اللحظ���ة  ه���ذه  يف  الكاثوليكي���ة 
الربيطاني���ة  الس���يطرة  ض���د  الش���مالية  أيرلن���دا  يف  القوم���ي 
تطال���ب  ال���يت  التحررّي���ة  احل���ركات  ويف  الربوتس���تانتية، 

باالنفصال عن أسبانيا يف الباسك وقطلونية .

2- احملافظ��ة عل��ى املركز اخلاص للكنيس��ة والدفاع 

الرهب���ان  يش���ارك  أس���بانيا  يف 
املظاه���رات  يف  والقساوس���ة 
كم���ا  املعارض���ة،  وح���ركات 
تلع���ب القضاي���ا الديني���ة دوًرا هامًّا 

يف حتريك الشعب األسباني.
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دون  احليلول���ة  مبعن���ى  احملتمل���ن،  أعدائه���ا  ض���د  عنه���ا 
إين���اع الق���وى الديني���ة البديل���ة، وع���دم الس���ماح بالتع���ّدد 
العدواني���ة.  السياس���ية  الصراع���ات  إىل  املفض���ي  الدي���ي 
الضغ���ط  الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  مارس���ت  فرنس���ا  فف���ي 
عل���ى نابلي���ون بوناب���رت لك���ي يع���رتف بالَكْثَلَك���ة كدي���ن 
ألكثري���ة الفرنس���ين، ويلغ���ي مجي���ع العب���ادات األخ���رى 
ال���يت اس���تحدثها اليعاقب���ة منًع���ا للتعددّي���ة الديني���ة، وه���ي 
اآلن تلع���ب نف���س ال���دور لك���ي حت���ول دون إين���اع الق���وى 
دعمه���ا  طري���ق  ع���ن  الفرنس���ي؛  اجملتم���ع  يف  اإلس���المية 
حل���زب اجلبه���ة الوطني���ة، ال���ذي يطال���ب بط���رد املس���لمن 
م���ن فرنس���ا، ووق���ف هجرتهم إليه���ا قبل أن تتحّول فرنس���ا 

إىل »مجهورية إسالمية«! 

ألي  اإلجنليكاني���ة  الكنيس���ة  تس���مح  ال  بريطاني���ا  ويف 
مركزه���ا؛  بتهدي���د  إجنليكاني���ة  غ���ري  ديني���ة  منظم���ات 
بالدول���ة  تربطه���ا  ال���يت  الرمسي���ة  الكنيس���ة  باعتباره���ا 
عالق���ة عضوي���ة. ول���ذا فه���ي تضّطهد � ع���ن طري���ق الدولة� 
املدني���ة،  حقوقه���م  م���ن  وحت���د  املذه���ب،  يف  خمالفيه���ا 

وحتول بينهم وبن املناصب السياسية اهلامة.

الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  مت���ارس  إيطالي���ا  ويف   
اإليطال���ي؛  الش���عب  عل���ى  الكب���ري  الروح���ي  نفوذه���ا 
يف  والش���يوعية  االش���رتاكية  الق���وى  إين���اع  دون  للحيلول���ة 
احلي���اة السياس���ية اإليطالي���ة؛ باعتباره���ا عدّوه���ا الرئيس���ي 
يف  الكاثوليكي���ة  العقي���دة  يه���ّدد  ال���ذي  الوحي���د  واخلط���ر 

مركزها. 

الربوتس���تانتية  الكنيس���ة  مت���ارس  هولن���دا  ويف   
م���ن خالهل���ا  ال���يت ميكنه���ا  األدوات  ضغوطه���ا، وختل���ق 
السياس���ية،  احلي���اة  يف  الكاثولي���ك  مش���اركة  معارض���ة 
املض���اد  واحل���زب  التارخي���ي،  املس���يحي  كاحل���زب 

للمبادئ الثورية الفرنسية. 

3- ضم��ان ح��ق الكنيس��ة الثابت ف��ي الدفاع عن 

املب��ادئ واملث��ل األخالقي��ة املس��يحية، ومواجهة كافة 

ملفاهيمه���ا،  املخالف���ة  أو  اإلحلادي���ة  واألف���كار  النظري���ات 
وذل���ك باحملافظ���ة عل���ى دور ثاب���ت هل���ا يف جم���ال التعلي���م 
يس���مح هلا ب���أداء ه���ذه الوظيف���ة. وق���د خاض���ت الكنائس 
متل���ك  م���ا  كل  واس���تخدمت  عنيف���ة،  مع���ارك  الغربي���ة 
م���ن وس���ائل وأدوات للدف���اع ع���ن حقه���ا الثاب���ت يف أداء 

وظيفته���ا االتصالي���ة أو اإلعالمي���ة املرتبط���ة بنش���ر الدع���وة 
واالجتماعي���ة،  السياس���ية  األوض���اع  وتقيي���م  الديني���ة، 
وإب���الغ املبادئ املس���يحية م���ن خ���الل العملي���ة التعليمية يف 

الداخل واحلمالت التبشريية يف اخلارج:

عل���ى  الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  انتص���رت  فرنس���ا  فف���ي 
ال���ذي  الش���يوعي-  االش���رتاكي   - اليس���اري  االئت���الف 
كان حيك���م فرنس���ا من���ذ ع���ام 1981م عندم���ا جنح���ت يف 
إس���قاط مش���روع القان���ون ال���ذي تقّدم ب���ه يف ش���أن علمنة 
التعلي���م اخل���اص ال���ذي يقع حت���ت إش���راف الكنيس���ة. وقد 
س���حب الرئي���س مي���رتان مش���روع القان���ون أم���ام إص���رار 
الكنيس���ة عل���ى رفض���ه، وممارس���تها للتأث���ري اهلائ���ل عل���ى 
املواطن���ن الفرنس���ين ملعارض���ة القانون، وس���حب دعمهم 

للحزب االشرتاكي احلاكم. 

عل���ى  اإلجنليكاني���ة  العقي���دة  تهيم���ن  بريطاني���ا  ويف 
العب���ادة  دور  حتتك���ر  كم���ا  برّمته���ا،  التعليمي���ة  العملي���ة 
امللحق���ة بامل���دارس، وك���ذا الوظائ���ف األساس���ية يف جم���ال 
الضغ���وط  جنح���ت  وق���د  الديني���ة.  والدراس���ات  البح���وث 
 The Education  الكنس���ية يف اس���تصدار قانون التعلي���م
Act ع���ام 1944م، وال���ذي أنه���ى مرحل���ة طويل���ة م���ن 
ويف  الربيطاني���ة.  واحلكوم���ات  الكنائ���س  ب���ن  املواجه���ة 
ظ���ل ه���ذا القان���ون حت���ول 22% م���ن األطف���ال الربيطانين 
والكاثوليكي���ة  اإلجنليكاني���ة   � الديني���ة  امل���دارس  إىل 
اس���كتلندا  ويف  الثمانيني���ات.  بداي���ة  يف  وذل���ك   � أساًس���ا 
اش���رتطت الكنيس���ة املش���يخية لقي���ام االحت���اد م���ع اإلجنلي���ز 
املنبثق���ة  التعليمي���ة  بنظمه���م  االس���كتلنديون  حيتف���ظ  أن 

عن عقيدتهم الدينية اخلاصة. 

الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  احتفظ���ت  إيطالي���ا  ويف 
احلكوم���ة  م���ع  الت���ريان  اتفاقي���ة  إبرامه���ا  عن���د   � لنفس���ها 
الكاثوليك���ي  املذه���ب  تدري���س  يف  باحل���ق  اإليطالي���ة� 
اس���تخدمت  وق���د  احلكومي���ة.  اإليطالي���ة  امل���دارس  يف 
ض���د  الدعاي���ة  مت���ارس  لك���ي  احل���ق  ه���ذا  الكنيس���ة 
إط���ار  يف  وذل���ك  احلكومي���ة،  امل���دارس  يف  الش���يوعية 
وب���ن  بينه���ا  حمتدًم���ا  كان  ال���ذي  السياس���ي  الص���راع 

القوى الشيوعية يف إيطاليا. 

ويف أملاني���ا مّثل���ت قضي���ة التعلي���م الدي���ي جم���ال الن���زاع 
والكنيس���ة  الربوتس���تانتية  احلكوم���ات  ب���ن  األساس���ي 
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ويف  الثاني���ة.  العاملي���ة  احل���رب  نهاي���ة  من���ذ  الكاثوليكي���ة 
ع���ن  بق���ّوة  الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  دافع���ت  أس���بانيا 
الدول���ة،  م���دارس  الدي���ي يف  التعلي���م  حّقه���ا يف محاي���ة 
اخلاص���ة  امل���دارس  عل���ى  املس���تقل  إش���رافها  ع���ن  فض���اًل 
ال���يت تتبعه���ا. وق���د جنح���ت الكنيس���ة يف احلص���ول عل���ى 
املعون���ات احلكومي���ة للم���دارس الديني���ة يف ع���ام 1980م، 
كم���ا عارض���ت بإص���رار، ب���ل وق���ادت املظاه���رات ال���يت 
اجتاح���ت معظ���م املدن األس���بانية يف عام 1984م إلس���قاط 
قان���ون التعلي���م ال���ذي تقّدم���ت ب���ه احلكوم���ة االش���رتاكية 
لف���رض وصاي���ة الدول���ة عل���ى امل���دارس الديني���ة، وقص���ر 

التعليم األساسي على املدارس احلكومية.

قان���ون  الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  حت���ّدت  بلجي���كا  ويف 
علمن���ة التعلي���م الص���ادر يف ع���ام 1879م، وقامت بإنش���اء 
كاثوليك���ي،  وح���زب  مس���تقلة  كاثوليكي���ة  م���دارس 
احلكوم���ة  مواجه���ة  الكنيس���ة يف  ع���ن  يداف���ع  أن  اس���تطاع 
املؤّي���دة  واالش���رتاكية  الليربالي���ة  واألح���زاب  البلجيكي���ة 
هلا، مب���ا ترّتب على ذلك من انقس���امات حزبي���ة وصراعات 

السياس���ية  احلي���اة  ش���هدتها  عنصري���ة 
البلجيكية بسبب قضية التعليم الديي. 

الكنيس���ة  خاض���ت  هولن���دا  ويف 
نف���س  أج���ل  م���ن  املعارض���ة  الكالفيني���ة 
السياس���ية  األح���زاب  خ���الل  م���ن  القضي���ة 
الكنيس���ة  ق���ادت  اليون���ان  ويف  هل���ا.  التابع���ة 
عّم���ت  ال���يت  املظاه���رات  األرثوذكس���ية 
تدري���س  ملن���ع  1985م  ع���ام  آثين���ا  أحن���اء 

كت���اب ع���ن نظري���ة داروي���ن يف امل���دارس احلكومي���ة؛ ألنه 
»يشّجع على اإلحلاد«.

ويف الوالي���ات املتح���دة، ورغم التقلي���د العلماني القوي، 
ف���إن قضي���ة التعليم وامل���دارس الديني���ة هي إح���دى القضايا 

املثرية للنزاع بن الدولة واجلماعات الدينية املختلفة. 

عل���ى  واإلش���راف  التعلي���م  قضي���ة  إىل  وباإلضاف���ة   -4
اهتمامه���ا  الغربي���ة  الكنائ���س  أظه���رت  فق���د  امل���دارس 
ال���يت  واألخالقي���ة  االجتماعي���ة  القضاي���ا  م���ن  مبجموع���ة 
فلس���فتها  م���ع  تتص���ادم  أو  مفاهيمه���ا،  م���ع  تتع���ارض 
االجتماعي���ة، ويف مقدمته���ا قضاي���ا اإلجه���اض والط���الق 
والش���ذوذ اجلنس���ي واملس���اواة ب���ن الرج���ل وامل���رأة، مبعنى 

إلغ���اء الف���روق ب���ن اجلنس���ن، فضاًل ع���ن بع���ض القضايا 
املرتبط���ة مبج���ال الط���ب مث���ل حتديد النس���ل وقت���ل الرمحة 
Euthanasia، وغ���ري ذل���ك م���ن القضاي���ا االجتماعي���ة 
احلري���ة  نط���اق  باتس���اع  ارتبط���ت  ال���يت  واألخالقي���ة 
التقالي���د  يف  النس���ائية  احل���ركات  وجن���اح  الفردي���ة، 

الغربية املعاصرة. 

الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  ق���ادت  بريطاني���ا  فف���ي 
واملنظم���ات التابع���ة هل���ا احلملة املض���ادة لقان���ون اإلجهاض 
مجهوري���ة  ويف  1967م.  ع���ام  يف  الص���ادر  الربيطان���ي 
ويف  اإلجه���اض.  حتري���م  يف  الكنيس���ة  جنح���ت  أيرلن���دا 
الص���ادر  اإلجه���اض  قان���ون  الكنيس���ة  عارض���ت  إيطالي���ا 
واحل���ركات  اجلماع���ات  وعّض���دت  1978م،  ع���ام  يف 
أملاني���ا  يف  الكنيس���ة  جنح���ت  كم���ا  للقان���ون.  املعارض���ة 
)الغربي���ة س���ابًقا( يف احلص���ول عل���ى حك���م م���ن احملكم���ة 
بع���دم  يقض���ي  1975م  ع���ام  يف  االحتادي���ة  الدس���تورية 
احلكوم���ة  أصدرت���ه  ال���ذي  اإلجه���اض  قان���ون  دس���تورية 
حت���دَّت  أس���بانيا  ويف  1974م.  ع���ام  يف  الغربي���ة  األملاني���ة 
ق���رار  الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة 
عل���ى  العقوب���ة  بإلغ���اء  احلكوم���ة 
عملي���ات اإلجه���اض واخّت���ذت باملقابل 
قراره���ا يف ع���ام 1985م بط���رد األطباء 
م���ن  العملي���ات  ه���ذه  جي���رون  الذي���ن 

الكنيسة. 

يف الوالي���ات املتحدة تش���ن الكنيس���ة 
م���ن  والعدي���د  الكاثوليكي���ة 
قوي���ة ض���د اإلجه���اض،  الربوتس���تانتية محل���ة  الكنائ���س 
ع���ام  يف  الص���ادر  العلي���ا  احملكم���ة  ق���رار  بع���د  وخاص���ة 
1973م، وال���ذي أّك���د دس���تورية عملي���ات اإلجه���اض يف 
األمريكي���ة  الكنائ���س  اس���تطاعت  وق���د  معين���ة.  ظ���روف 
أن حت���ّول ه���ذه القضي���ة إىل ه���دف سياس���ي، وأن تتحالف 
املعارض���ة  الضغ���ط  ومجاع���ات  السياس���ية  الق���وى  م���ع 
إلباح���ة اإلجه���اض. وق���د اس���تخدمت الكنائ���س كل م���ا 
متل���ك م���ن أدوات ووس���ائل لتحقي���ق هدفها اخل���اص بإلغاء 
ش���رعّية عملي���ات اإلجه���اض. ومن ذل���ك اس���تخدام جلان 
املعارض���ن  املرّش���حن  لدع���م   PACS السياس���ي  العم���ل 
املرّش���حن  ب���وش( وتنظي���م هزمي���ة   � لإلجه���اض )رجي���ان 
 � )موندي���ل  اإلجه���اض  يف  امل���رأة  ح���ق  ع���ن  املدافع���ن 

يف الوالي���ات املتحدة تش���ن 
الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة 
الكنائ���س  م���ن  والعدي���د 
قوي���ة  محل���ة  الربوتس���تانتية 

ضد اإلجهاض.
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ف���ريارو� ك���ريي(، وح���ّث الناخب���ن عل���ى ربط س���لوكهم 
االنتخاب���ي مبوق���ف املرّش���ح م���ن ه���ذه القضي���ة، وإصدار 
الفت���اوى الديني���ة ال���يت حتّرم اإلجه���اض وتس���وي بينه وبن 
القت���ل، ونش���ر التقاري���ر اليت تفض���ح اإلجه���اض، وتنظيم 
املظاه���رات، وغ���ري ذل���ك م���ن الوس���ائل واألس���اليب اليت 
جنح���ت بالفعل يف وض���ع القضية ضم���ن قائم���ة األولوّيات 
ابت���داء م���ن الثمانيني���ات، ويف ربطه���ا  السياس���ية القومي���ة 

بعملية التصويت يف االنتخابات الرئاسية والربملانية. 

وم���ن نتائ���ج ذلك أن تبّن���ى الرئيس األس���بق رجيان مطلب 
الكنيس���ة، وطال���ب بتجري���م اإلجه���اض، ووض���ع ه���ذه 
عام���ي  االنتخابي���ة  محلت���ه  يف  ب���ارزة  مكان���ة  يف  القضي���ة 
1980م، 1984م. وعل���ى الرغ���م م���ن أّن ق���رار احملكم���ة 
العلي���ا ع���ام 1973م ال ي���زال معم���واًل ب���ه إاّل أّن جه���ود 
اإلجه���اض.  عملي���ات  م���ن  احل���د  يف  جنح���ت  الكنيس���ة 
فف���ي ع���ام 1977م أص���درت احملكم���ة العلي���ا ق���راًرا حي���ّد 
م���ن اس���تخدام املعون���ات الفيدرالي���ة يف خدم���ات عملي���ات 
اإلجه���اض. ويف ع���ام 1984م قطع���ت حكوم���ة الرئي���س 
رجي���ان املعون���ات ع���ن املنظم���ات � األمريكي���ة والدولي���ة � 
املتوّرط���ة يف اإلجه���اض. ولع���ل هذا م���ا دفع ب���وش مؤخًرا 
رئيًس���ا  لإلجه���اض  املعارض���ن  احملافظ���ن  أح���د  الختي���ار 

للمحكمة العليا.

 � ضغ���ط  كجماع���ة   � الكنيس���ة  جنح���ت  وهك���ذا 
بالقضاي���ا  املرتبط���ة  القراري���ة  العملي���ة  عل���ى  التأث���ري   يف 
تقيي���د  أو  تعدي���ل  أو  بإلغ���اء  واألخالقي���ة  االجتماعي���ة 

القوانن اليت تتعارض مع فلسفتها االجتماعية.

5- الوظيف��ة السياس��ية: وضع���ت الكنيس���ة الغربية 

م���ن بن األه���داف ال���يت تتوّخاها محاي���ة حّقها يف املمارس���ة 
السياس���ية ويف التوجي���ه السياس���ي، والدف���اع عنهم���ا. وإذا 
كان���ت الكنيس���ة ق���د اعرتف���ت بأخطائه���ا املاضي���ة وبع���دم 
رغبته���ا يف الع���ودة إىل تقالي���د م���ا قب���ل الث���ورة الفرنس���ية، 
فإّنه���ا ق���د أعلن���ت كذل���ك أّنه���ا ال تس���تطيع أن تنع���زل عن 
وال  واالجتماعي���ة،  واالقتصادي���ة  السياس���ية  املش���كالت 
الكهنوتي���ة  الوظيف���ة  أداء  عل���ى  دوره���ا  يقتص���ر  أن  تقب���ل 
تتط���ّرق  أن  واجبه���ا  م���ن  أن  ت���رى  ولكنه���ا   ،Priestly

والسياس���ات  واألوض���اع  األف���كار  كل  لتقيي���م  كذل���ك 
والنظ���م والقوان���ن من منطل���ق املفاهيم واملبادئ املس���يحية، 

عل���ى األقل بالق���در ال���ذي حيّقق مص���احل رعاياه���ا ويصون 
األف���كار  إين���اع  دون  وحي���ول  املس���يحية،  واملحُث���ل  املب���ادئ 

واملذاهب اإلحلادية أو املعادية لعقيدة الكنيسة. 

ويف املنش���ور الباب���وي الص���ادر يف الثام���ن م���ن ديس���مرب 
ع���ام 1864م بعن���وان Syllabus of Errors أعل���ن البابا 
بي���وس التاس���ع Pius IX صراحة أن���ه من اخلط���أ االعتقاد 
يف ذل���ك الوض���ع ال���ذي جي���ب أن تنفص���ل في���ه الكنيس���ة 

عن الدولة أو الدولة عن الكنيسة.

الش���واهد والوقائ���ع تربه���ن عل���ى اس���تمرار الكنيس���ة يف 
أداء وظيفته���ا السياس���ية يف ظ���ل الدول���ة املدني���ة، وعل���ى 
���رم فيها من املمارس���ة  أنّ���ه حت���ى يف تلك اللحظ���ات اليت حتحُ
السياس���ية فإّنه���ا تك���ون - دائًم���ا- ق���ادرة عل���ى أداء وظيفة 
التوجي���ه أو التأث���ري السياس���ي عل���ى رعاياه���ا: ففي فرنس���ا 
دفع���ت الكنيس���ة أتباعه���ا ملعارض���ة مش���روع قان���ون علمنة 
املظاه���رات  ولتنظي���م  1984م،  ع���ام  اخل���اص  التعلي���م 
الضخم���ة يف باري���س وفرس���اي م���ن أجل ذل���ك، ووّجهت 
نداءه���ا للناخ���ب الفرنس���ي لك���ي يعط���ي صوته ملرش���حي 
احل���زب اليمي���ي )اجلبه���ة الوطني���ة( يف كاف���ة االنتخاب���ات 

الربملانية الفرنسية والربملانية األوروبية.

دوره���ا   اإلجنليكاني���ة  الكنيس���ة  تلع���ب  بريطاني���ا  ويف 
األساس���ي كق���ّوة مس���اندة للحكوم���ة، وتناض���ل م���ن أجل 
الدف���اع ع���ن مص���احل ومواق���ف الدول���ة، وحت���ّول منابره���ا 
إىل أماك���ن للدعاي���ة السياس���ية، كم���ا تتدّخ���ل يف بع���ض 
م���ن  وكأداة  الدول���ة،  إش���راف  حت���ت  الدولي���ة  القضاي���ا 
وأفغانس���تان  ولبن���ان  فلس���طن  يف  ح���دث  كم���ا  أدواته���ا 

والعراق. 

وم���ن جان���ب آخ���ر تس���عى الكنيس���ة اإلجنليكاني���ة دائًما  
للتأث���ري يف اآلراء السياس���ية ألتباعه���ا، وحّثه���م عل���ى دعم 
والتص���ّدي  الكنيس���ة،  تس���انده  ال���ذي  احملافظ���ن  ح���زب 
الش���مالية،  أيرلن���دا  يف  االنفصالي���ة  الكاثولي���ك  ملطال���ب 
الكنيس���ة  أّم���ا  ضده���م.  العن���ف  أعم���ال  وممارس���ة 
الضغ���ط  مجاع���ات  مقّدم���ة  يف  فتأت���ي  الكاثوليكي���ة 
ال���يت  احلكومي���ة  السياس���ات  تع���ارض  ال���يت  الربيطاني���ة 
تتع���ارض م���ع مفاهيمه���ا ومطالبه���ا يف اجمل���االت السياس���ية 
)املس���ألة األيرلندي���ة( واالجتماعي���ة )اإلجه���اض وال���زواج 

املختلط( فضاًل عن قضية التعليم.
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عل���ى  الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  تهيم���ن  إيطالي���ا  ويف 
م���ن  السياس���ي  النش���اط  يف  وتش���ارك  السياس���ية،  احلي���اة 
خ���الل املمارس���ة والتوجي���ه. فه���ي تتدّخ���ل بش���كل مباش���ر 
يف احلي���اة السياس���ية للحيلول���ة دون إين���اع القوى الش���يوعية 
س���يطرة  ولف���رض  احلك���م،  إىل  ووصوهل���ا  جدي���د  م���ن 
احل���زب والق���وى املوالي���ة هلا عل���ى الس���لطة. وه���ي متارس 
دوره���ا يف التأث���ري على ال���رأي العام واملؤسس���ات السياس���ية 
والناخ���ب اإليطال���ي ب���كل الط���رق لنف���س الغ���رض، حتى 
أضح���ى النش���اط السياس���ي يف إيطالي���ا � مبختل���ف مظاه���ره 

� يرتبط بتوجيهات الكنيسة إىل حد بعيد.

السياس���ي  دوره���ا  الكنيس���ة  مت���ارس  أملاني���ا  ويف 
م���ع  تتع���ارض  ال���يت  السياس���ات  إزاء  ضغ���ط  كجماع���ة 
خبص���وص  ع���ادة  حي���دث  كم���ا  عقائده���ا  أو  مصاحله���ا 

قضية التعليم الديي. 

السياس���ي  نش���اطها  الكنيس���ة  مارس���ت  أس���بانيا  ويف 
املع���ارض للحكوم���ات، وم���ن ذل���ك دعمه���ا للح���ركات 
االنفصالي���ة يف الباس���ك وقطلوني���ة، ومعارضته���ا لقان���ون 
التعليم الص���ادر يف عام 1984م، وقان���ون إباحة اإلجهاض 
يف ع���ام 1985م، كم���ا تلع���ب دورها التوجيه���ي ألصوات 

أتباعه���ا يف االنتخاب���ات العام���ة يف االجت���اه 
الذي حيّقق مصاحلها.

الكنيس���ة  لعب���ت  بلجي���كا  ويف 
معارض���ة  يف  كب���رًيا  دوًرا  الكاثوليكي���ة 
ع���ام  يف  الص���ادر  التعلي���م  علمن���ة  قان���ون 
الكاثوليك���ي  احل���زب  وأنش���أت  1879م، 
احلكوم���ة  حم���اوالت  ملواجه���ة  البلجيك���ي 

لعلمن���ة التعليم،ع���ت أتباعه���ا للتكّت���ل خل���ف األح���زاب 
واالش���رتاكية  الليربالي���ة  األح���زاب  وض���د  الديني���ة 
املعادي���ة للكنيس���ة. ومن���ذ نهاي���ة الس���بعينيات م���ن الق���رن 
س���باق  معارض���ة  حرك���ة  الكنيس���ة  ق���ادت  العش���رين 
التس���ّلح، ومارس���ت الضغ���وط عل���ى احلكوم���ة للتخّل���ص 
االحتف���اظ  وع���دم  األمريكي���ة،  النووي���ة  الصواري���خ  م���ن 
رأي  خل���ق  يف  جنح���ت  كم���ا  بلجي���كا،  أراض���ي  يف  به���ا 
ع���ام بلجيك���ي مؤّي���د للس���الم، ونزع الس���الح م���ن منطلق 

املفاهيم الدينية. 

احل���ركات  الكنائ���س  ق���ادت  ومالط���ة  اليون���ان  ويف 

املعارض���ة لسياس���ات احلكوم���ات يف ش���أن قضاي���ا التعليم. 
السياس���ية  املش���اركة  جنح���ت  والس���ويد  الربتغ���ال  ويف 
للكنيس���ة يف حتجي���م الق���وى الش���يوعية ع���ن طري���ق دع���م 
أح���زاب اليم���ن، وح���ث الناخب���ن للتصوي���ت لألح���زاب 
ال���يت تدعمها وع���دم التصوي���ت لص���احل الش���يوعين. وقد 
الش���يوعية يف  الق���وى  إين���اع  الكنيس���ة دون  ق���وى  حال���ت 

هاتن الدولتن. 

ال���دور  مظاه���ر  تع���ّددت  املتح���دة  الوالي���ات  ويف 
فق���د  أتباعه���ا.  الكنائ���س عل���ى  ال���ذي مارس���ته  التأث���ريي 
عزف���وا  الذي���ن  أتباعه���ا،  اإلجنيلي���ة  الكنائ���س  حّث���ت 
يف  لالنغم���اس  السياس���ية،  املش���اركة  ع���ن  املاض���ي  يف 
والتي���ار  االنهي���ار األخالق���ي  السياس���ية ومواجه���ة  احلي���اة 
االنتخاب���ي  س���لوكهم  رب���ط  إىل  دعته���م  كم���ا  اإلحل���ادي. 
مبوق���ف املرّش���حن م���ن القضاي���ا االجتماعي���ة واألخالقي���ة 
كاإلجه���اض واملس���اواة ب���ن اجلنس���ن والتعلي���م وغريه���ا. 
أتباعه���ا  نفوذه���ا عل���ى  الربوتس���تانتية  الكنائ���س  ومت���ارس 
البي���ت  إىل  كاثوليك���ي  مرّش���ح  وص���ول  دون  للحيلول���ة 
األبي���ض. وق���د لعب���ت كنائ���س الزنوج ال���دور الرئيس���ي يف 
قي���ادة حرك���ة احلق���وق املدني���ة Civil Rights ، وح���ّث 
يف  الفّعال���ة  املش���اركة  عل���ى  الزن���وج 
احلي���اة السياس���ية م���ن أج���ل احلصول 
وتتمّت���ع  األساس���ية.  حقوقه���م  عل���ى 
اجلن���وب  يف  الزجني���ة  الكنيس���ة 
جيعله���ا  هائ���ل  بنف���وذ  األمريك���ي 
دائًم���ا عرض���ة للمؤّث���رات السياس���ية، 
ويت���م اس���تعطافها وخط���ب وّده���ا من 

جانب املرّشحن ملناصب سياسية.

فه���ي  األمريكي���ة  الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  أم���ا 
السياس���ي  التأث���ري  عل���ى  للحص���ول  نش���طة  أدواًرا  تلع���ب 
ال���الزم ملس���اندة أو معارض���ة سياس���ة أو قضّي���ة م���ا. وم���ن 
ذل���ك موقفه���ا املؤّي���د للمرّش���ح الكاثوليك���ي ال���ذي ف���از 
مبنص���ب الرئاس���ة يف انتخابات ع���ام 1960م ج���ون كيندي 
J. Kennedy، وموقفه���ا م���ن قضايا التعلي���م واإلجهاض 
والش���ذوذ اجلنس���ي، وقت���ل الش���فقة وغريه���ا م���ن القضايا 
االجتماعي���ة واألخالقي���ة، فض���اًل ع���ن موقفها م���ن بعض 
القضاي���ا الدولي���ة مث���ل س���باق التس���لح واحل���رب النووية، 
األمريكي���ة  والسياس���ة  اإلس���رائيلي،  العرب���ي  والص���راع 

إيطالي���ا  يف  السياس���ي  النش���اط 
يرتب���ط   � مظاه���ره  مبختل���ف   �
ح���د  إىل  الكنيس���ة  بتوجيه���ات 

بعيد.
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م���ن  وموقفه���ا  الكاري���ي،  ودول  الوس���طى  أمري���كا  يف 
النظام العنصري السابق يف جنوب إفريقيا وغري ذلك. 

ثالًثا - الدين والتكامل السياسي: 
لق���د أثبت���ت الدراس���ات الواقعية لظاه���رة الدول���ة املدنية 
التقالي���د الغربي���ة املعاص���رة ارتب���اط ظاهرت���ي الص���راع  يف 
وتطاب���ق  الديني���ة،  باالختالف���ات  السياس���ّين  والتكام���ل 
الدائ���رة الديني���ة م���ع الدائ���رة القومي���ة يف الوع���ي اجلماعي 
السياس���ية  املش���اركة  وتأّث���ر  الغربي���ة،  النم���اذج  بع���ض  يف 

والتفضيالت احلزبية بهذا التعّدد الديي:

ففي فرنس���ا يقي���م التع���ّدد الدي���ي دائًما حواجز نفس���ية 
ب���ن الفرنس���ين، رغ���م أّن الكاثولي���ك يش���ّكلون وحدهم 
الكاثولي���ك  فش���ل  وق���د  الس���كان.  م���ن   %90 حوال���ي 
األدي���ان  أتب���اع  واس���تيعاب  إلذاب���ة  حماوالته���م  كل  يف 
القوم���ي،  اجملتم���ع  يف  الكاثوليكي���ة  غ���ري  واملذاه���ب 
ول���ذا فق���د دخل���وا يف صراع���ات سياس���ية عدواني���ة م���ع 
الربوتس���تانت يف الق���رن التاس���ع عش���ر، وم���ع املس���لمن 

ابتداء من الربع األخري من القرن العشرين. 

األيرلندي���ن  إدم���اج  يف  اإلجنلي���ز  فش���ل  بريطاني���ا  ويف 
لألم���ة  الع���داء  ض���روب  أش���د  يحُْضِم���رحُون  الذي���ن  الكاثولي���ك 
اإلجنليزي���ة ودينه���ا الربوتس���تانيت. وأّدى ه���ذا الع���داء الديي إىل 
وال���ذي  واأليرلندي���ن،  اإلجنلي���ز  ب���ن  القوم���ي  الص���راع  إذكاء 
بريطاني���ا  أيرلن���دا اجلنوبي���ة واس���تقالهلا ع���ن  بانفص���ال  انته���ى 
ع���ام 1921م، وصراع���ات دموي���ة ب���ن األيرلندين الش���مالين 
حتقي���ق  دون  وحت���ول  السياس���ي،  اجلس���د  تفّت���ت  واإلجنلي���ز 

وحدته القومية وتكامله احلقيقي حتى هذه اللحظة. 

ويف أيرلن���دا الش���مالية يرتب���ط النش���اط السياس���ي كلّي���ة 
به���ذا الوع���ي الدي���ي والتعّص���ب الطائف���ي ال���ذي حيك���م 
ع���ن  االنفص���ال  يف  الكاثوليك،الراغب���ن  ب���ن  العالق���ة 
االحت���اد  اس���تمرار  يف  الراغب���ن  والربوتس���تانت  بريطاني���ا 
الديني���ة  الرابط���ة  أهمي���ة  يؤّك���د  بش���كل   ، بريطاني���ا  م���ع 
لعملي���ة الوف���اق االجتماع���ي والوح���دة السياس���ية، ومسو 
يف  القومي���ة  العاطف���ة  جم���ّرد  عل���ى  الديني���ة  العاطف���ة 

بريطانيا.

ويف أملاني���ا ظ���ل الص���راع القدي���م ال���ذي أع���اق الوح���دة 
نفس���ه  يف���رض  والربوتس���تانت  الكاثولي���ك  ب���ن  القومي���ة 

عل���ى احلي���اة السياس���ية، وبصف���ة خاص���ة عندم���ا تّتخ���ذ 
م���ع مفاهي���م  يتع���ارض  الربوتس���تانتية موقًف���ا  احلكوم���ات 
مث���ل  القضاي���ا  بع���ض  خبص���وص  الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة 
احلزبي���ة  االنقس���امات  وتعك���س  الدي���ي.  التعلي���م  قضّي���ة 

عادة االختالفات الدينية بن األملان. 

ويف بلجي���كا أش���علت االختالف���ات الديني���ة، وم���ا يرتبط 
به���ا أحياًنا من انقس���ام حزب���ي، الع���داء العنص���ري القديم 
ب���ن مجاع���يت ال���� Flemish وال���� Walloon. وال ي���زال 
الوع���ي الدي���ي ل���دى األقلي���ات الديني���ة � وبصف���ة خاصة 
األقلي���ات الربوتس���تانتية واألقلي���ة اإلس���المية � حي���ول دون 
الع���داء  القوم���ي، وحي���ّرك مش���اعر  اجملتم���ع  اندماجه���ا يف 
واجلماع���ات  الكاثوليكي���ة  األغلبي���ة  ب���ن  العالق���ة  يف 
احلزب���ي  االنقس���ام  يرتب���ط  املختلف���ة. ويف هولن���دا  الديني���ة 
املذه���ي  باالخت���الف  كذل���ك  السياس���ي  والص���راع 

ومشاعر العداء بن الكاثوليك والربوتستانت. 

الدي���ي  االنقس���ام  حي���ول   � وق���ربص   � اليون���ان  ويف 
الش���عور  ويتحّك���م  الكام���ل،  القوم���ي  التجان���س  دون 
والقبارص���ة   � لليوناني���ن  السياس���ي  الس���لوك  يف  الدي���ي 
� ويتأّث���ر الس���لوك االنتخاب���ي يف النهاي���ة بانتم���اء الناخ���ب 
اإلس���المية.  أو  األرثوذكس���ية  اجلماعت���ن  إح���دى  إىل 
الربوتس���تانتية  األغلبي���ة  حي���ث   � وسويس���را  النروي���ج  ويف 
احلزبي���ة  االنقس���امات  ترتب���ط  الكاثوليكي���ة�  واألقلي���ة 

واالختيارات السياسية بهذا االنقسام الديي.

آث���اره  الدي���ي  التع���ّدد  ي���رتك  املتح���دة  الوالي���ات  ويف 
يف  ويتف���ّوق  السياس���ية،  املش���اركة  عملي���ة  عل���ى  الب���ارزة 
ذل���ك عل���ى اآلثار ال���يت حيدثها التع���ّدد العنص���ري، ويزداد 
األم���ر خط���ورة عندم���ا يرتب���ط التع���ّدد الدي���ي باالنفصال 
العنص���ري، وخيتل���ف االختي���ار السياس���ي لنف���س املنتم���ن 
أو  األمل���ان  )كاألمريكي���ن  واح���د  عنص���ري  أص���ل  إىل 
بروتس���تانيت  )أملان���ي  مذاهبه���م  ختتل���ف  عندم���ا  الع���رب( 
مس���يحيون  )ع���رب  دياناته���م  أو  كاثوليك���ي(  أملان���ي   �
� ع���رب مس���لمون(. وعل���ى العك���س ف���إّن وح���دة االنتماء 
الدي���ي عن���د اليه���ود األمريكي���ن � ورغ���م تن���وع أصوهلم 
العنصري���ة والقومي���ة � ه���ي ال���يت تفس���ر كل م���ا ل���ه صل���ة 

بنشاطهم السياسي الفّعال يف الواليات املتحدة. 

حقيقة اإلدراك الغربي ملفهوم الدولة املدنية:
نس���تطيع الق���ول إذن أن ه���ذا ال���دور الواقع���ي أو الفعل���ي 
ال���ذي ميارس���ه الدي���ن يف احلي���اة السياس���ية الغربي���ة، وه���ذا 
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االرتب���اط الثاب���ت بن النش���اط السياس���ي والنش���اط الديي، 
الغرب���ي،  السياس���ي  اإلدراك  عص���ب  الواق���ع  يف  ميثّ���ل 
واملنطل���ق احلقيق���ي لفه���م النم���وذج املدني للحك���م كنموذج 
واقع���ي. إّن موق���ف اجلماع���ة السياس���ية الغربي���ة املداف���ع عن 
واس���تجابة  السياس���ية،  املش���اركة  يف  الديني���ة  الق���وى  ح���ق 
النظ���م السياس���ية لرغب���ة ه���ذه الق���وى يف التعب���ري السياس���ي 
واجتماعي���ة  سياس���ية  كق���وة  به���ا  واعرتافه���ا  ذاته���ا،  ع���ن 
يف  واالجتماعي���ة  السياس���ية  احلرك���ة  حم���ّددات  وكأح���د 

اجملتمعات الغربية يعي يف الواقع أمرين: 

السياس���ية  واحلي���اة  الدي���ن  ب���ن  االنفص���ال  أّن  األول: 
يف التقالي���د الغربي���ة ه���و انفص���ال نظ���ري، صاغ���ه الفق���ه 
السياس���ية  للمش���كلة  ح���ل  إلجي���اد  حماولت���ه  يف  الغرب���ي 
ال���يت كان���ت تعاني منه���ا أوروب���ا نتيج���ة ملبالغات الكنيس���ة 
الكاثوليكي���ة، وع���رب به الفالس���فة ع���ن تصّوره���م لنموذج 
مثال���ي ال خيض���ع لتحّك���م اإلكل���ريوس يف ش���كل ن���وذج 
نظ���ري للدول���ة، يس���تبعد كلّي���ة كل ما ل���ه صل���ة باملؤّثرات 

الدينية من نطاق احلركة السياسية.

واألم���ر الثان���ي: أّن الواق���ع يثب���ت أّن ه���ذا االس���تقالل 
اإلدراك  إىل  يتط���ّرق  مل  والدول���ة  الدي���ن  ب���ن  الوظيف���ي 
األصلي���ة  املرجعي���ة  تتقّبل���ه  ومل  الغرب���ي،  السياس���ي 
لثقاف���ة اجملتمع���ات الغربي���ة؛ لتعارض���ه م���ع ذل���ك اإلدراك 
الغرب���ي  بالتص���ّور  صل���ة  ل���ه  م���ا  كل  يف  يتحّك���م  ال���ذي 
للعالق���ة السياس���ية � وال���ذي تش���ّكل القي���م املس���يحية أحد 
أه���م عناص���ره األساس���ية � م���ن جه���ة، ولتجاهل���ه لواق���ع 
احلرك���ة السياس���ية واالجتماعي���ة الغربي���ة، وال���يت يلع���ب 
الدي���ن بالفع���ل دوًرا مؤّث���ًرا يف تش���كيلها وتوجيهه���ا م���ن 

جهة أخرى. 

خامتة: حنن والغرب و»ُجْحر الضب«:
تب���دو اآلن أهمي���ة ه���ذا البح���ث كأح���د مس���الك تقيي���م 
وخباص���ة  األجنبي���ة  الفكري���ة  بالنظ���م  االتص���ال  عملي���ة 
األكادمي���ي  اخلط���أ  عل���ى  الدالئ���ل  وكأح���د  الغربي���ة، 
ال���يت ارتب���ط بعملي���ة الدع���وة إىل نق���ل خ���ربة الدول���ة املدنية 
األوروبي���ة، وتطبيقه���ا يف الواقع اإلس���المي، وجتاه���ل تراثنا 
اإلس���المي وخربتن���ا التارخيي���ة ال���يت كان يتع���ّن االنط���الق 
منه���ا يف عملي���ة بن���اء الدول���ة، ورس���م سياس���تها العام���ة، 

وختطيط حركتها السياسية وعالقاتها اخلارجية.

لق���د رف���ض اإلدراك السياس���ي »الغرب���ي« رب���ط الواق���ع 
السياس���ي »الغرب���ي« املعاص���ر بنظري���ات »غربي���ة« فرضه���ا 
وضع اس���تثنائي وظ���روف معّينة خاصة بالواق���ع »األوروبي« 
يف الف���رتة الس���ابقة على الث���ورة الفرنس���ية، وع���ادت النظم 
حم���ّددات  كأح���د  بالدي���ن  لتع���رتف  الغربي���ة  السياس���ية 
ال  وسياس���ي  اجتماع���ي  وكوج���ود  السياس���ية،  احلرك���ة 
ميك���ن جتاهل���ه، أو حرمان���ه م���ن التعب���ري ع���ن مصاحل���ه، 
وأس���اليب  بلغ���ة  السياس���ي  الق���رار  صن���ع  يف  واملش���اركة 
جدي���دة؛ تعرّب ع���ن طبيعة العص���ر وواقع التطور السياس���ي 
الغرب���ي، فأي���ن حنن م���ن ه���ذا الوع���ي اجلماع���ي الغربي، 
وم���ن ه���ذه املرون���ة والواقعي���ة والفعالي���ة يف التعب���ري ع���ن 
اس���تيعاب  ويف  واالجتماعي���ة،  السياس���ية  احلرك���ة  حقيق���ة 
الق���وى الديني���ة يف ه���ذه احلرك���ة دون عن���ف ودون اختالل 

يف التوازن! 

عل���ى الرغم من أّن واقعنا اإلس���المي ال صلة له بالنموذج 
املدن���ي األوروب���ي ال م���ن حيث اإلط���ار التارخي���ي، وال من 
ي���زال  ف���ال   ،)7( الطبيع���ة واخلصائ���ص احلضاري���ة  حي���ث 
يس���يطر على عق���ول علماء ورجال السياس���ة عندن���ا اعتقاد 
ثاب���ت يف نظري���ة الدول���ة املدني���ة »منتهي���ة الصالحي���ة« اليت 

أفرزها الفقه الغربي يف ظروف طارئة واستثنائية!

اخلض���وع  عل���ى  ���رب  جيحُ السياس���ي  واقعن���ا  ي���زال  وال 
لتل���ك النظري���ة »الغربي���ة« التقليدي���ة ال���يت يرف���ض الواق���ع 
ذات���ه أن خيض���ع هل���ا! وال  املعاص���ر  »الغرب���ي«  السياس���ي 
ي���زال منط���ق ظاه���رة الدول���ة املدني���ة � وبصفة خاص���ة تلك 
م���ا  كل  ع���ن  الديني���ة  الق���وى  بإقص���اء  املرتبط���ة  اجلزئي���ة 
ص���داه  جي���د   � السياس���ية  واحلرك���ة  بالعالق���ة  صل���ة  ل���ه 
يف واقعن���ا السياس���ي يف الوق���ت ال���ذي مل يع���د ل���ه ص���ًدى 

يحُذكر يف الواقع الغربي الذي أفرزه. 

ْحر الض���ب فدخلناه  لق���د رأين���ا األوروبي���ن يدخل���ون جحُ
خلفه���م، ث���م إنه���م خرجوا من���ه يبحث���ون عن م���كان آمن 
وبقين���ا حنن في���ه! وصدق���ت نب���وءة الرس���ول الكريم صلى 

اهلل عليه وسلم.

أوروب��ا،  يف  املدنية  ال��دول��ة  لنشوء  هيأت  ال��يت  التسعة  العوامل  راج��ع   )7(
ال��ع��وام��ل يف  ان��ظ��ر ه��ل ع��رف��ت جمتمعاتنا اإلس��الم��ي��ة أي م��ن ه��ذه  ث��م  

أي حلظة من تارخيها !!! 
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معلومات إضافية

1- »جان بودان« ونظرية السيادة:
»ج���ان ب���ودان« )Jean Bodin(: مفك���ر فرنس���ي ول���د ع���ام 1530م، وتويف ع���ام 1596م، ع���اش خالل فرتة 
الص���راع  وبل���غ  والربوتس���تانتية،  الكاثوليكي���ة  الكنيس���تن  ب���ن  الس���ّيما  أوروب���ا،  يف  الديني���ة  باحل���روب  حافل���ة 

ذروته مبذحبة »سان بارتلمي« سنة 1572م اليت نفذها الكاثوليك ضد الربوتستانت.

أدى تأث���ر »ب���ودان« باحلقب���ة واألح���داث ال���يت عاصره���ا إىل رف���ض الس���لطة الكنس���ية املطلق���ة، ف���كان أح���د 
الذي���ن عزل���وا فك���رة س���يادة الدول���ة؛ حي���ث اعت���رب يف مؤلف���ه الش���هري الكت���ب الس���تة ع���ن  أوائ���ل املفكري���ن 

اجلمهورية، الصادر عام 1577م أنها الصفة األساسية اليت متيزها عن املؤسسات السياسية األخرى. 

وع���ّرف ب���ودان الس���يادة بأنه���ا الس���لطة املطلق���ة الدائم���ة يف الدول���ة، وه���ي الس���مة الرئيس���ية اليت تظه���ر الدولة 
على غريها من التجمعات والتنظيمات البشرية األخرى.

وق���د جّن���د ب���ودان نفس���ه للدف���اع ع���ن فك���رة الس���يادة امللكي���ة، فق���د كان يؤم���ن ب���أن فرنس���ا أضح���ت مهددة 
بالتم���زق والتفت���ت؛ ج���راء اخلالف���ات الديني���ة، وبس���بب توزي���ع الس���لطات ب���ن أقاليمه���ا، ل���ذا رأى يف الس���يادة 
تركي���ز  لفرنس���ا ع���ن طري���ق  الق���وة  الوح���دة، وتكف���ل  أن حتق���ق  فم���ن ش���أنها  فرنس���ا،  فع���ااًل حل���ال  عالًج���ا 

السلطات يف الدولة.

املصادر:
د.مجال سالمة علي، السياسة بن األمم النظرية السياسية وقضايا الفكر السياسي، دار النهضة العربية.

د. عبد الوهاب املسريي، العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة، اجمللد الثاني، دار الشروق، الطبعة األوىل 2002م.

2- نظرية العقد االجتماعي عند هوبز ولوك وروسو:
انتش���رت  ال���يت   � االجتماع���ي  العق���د  لنظري���ة  - 1689م(   1588( هوب���ز«  »توم���اس  اإلجنلي���زي  املفك���ر  مّه���د 
 The Matter Form واس���تقرت يف أوروب���ا� م���ن خ���الل نظريت���ه ع���ن الس���يادة املطلق���ة ال���يت ج���اءت يف كتاب���ه

And Authority Of Government، واليت دعا فيها إىل احلكم املطلق استناًدا إىل السيادة املطلقة.

ورأى هوب���ز أن القوان���ن الطبيعي���ة ليس���ت أمس���ى م���ن القوان���ن الوضعي���ة، وأن األوىل ال تعت���رب املث���ل األعل���ى 
للثاني���ة، وأن األم���ري صاح���ب الس���يادة لي���س مكلًف���ا باالمتث���ال للقوان���ن الطبيعي���ة؛ إذ ليس مث���ة قان���ون فعلي إال 

ذلك الذي يصدر عن إرادة صاحب السيادة.

بع���د هوب���ز ج���اء املفكر اإلجنلي���زي »ج���ون ل���وك« )1632 - 1704م(، وال���ذي تزع���م نظرية العق���د االجتماعي 
يف إجنل���رتا، واتف���ق »ل���وك« م���ع »هوب���ز« يف وج���ود عق���د اجتماع���ي ب���ن الدولة واألف���راد، لكن���ه خالف���ه يف كون 

سلطة احلكومة املشرفة على تنفيذ العقد مطلقة.
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وأخ���رًيا اكتمل���ت الفك���رة عل���ى ي���د الكات���ب والفيلس���وف الفرنس���ي ج���ان ج���اك روس���و )1712-1778م( 
م���ع ف���ارق أساس���ي بين���ه وب���ن هوبز، ذل���ك أن روس���و ي���رى أن احلال���ة الطبيعية لإلنس���ان ه���ي الف���رتة الذهبية من 
تارخي���ه، ولك���ن اإلنس���ان بفع���ل األطم���اع وبتأث���ري )األدي���ان!( جت���رد م���ن النق���اء الطبيع���ي، وانتق���ل إىل حالة من 

الفوضوية اقتضت وجود عقد اجتماعي لتنظيم حياة الناس، وحماولة العودة بهم إىل احلالة الطبيعية.

واملالح���ظ عل���ى النظري���ة بش���كل ع���ام ه���و إغفاهل���ا ل���دور الدي���ن، س���واء فيم���ا ه���و كائ���ن أو فيم���ا ينبغي أن 
يك���ون إىل درج���ة أن روس���و ال يكتف���ي بإهم���ال األث���ر الدي���ي يف توجي���ه اجملتم���ع، ب���ل يع���د الدين اإلهل���ي عاماًل 

من العوامل اليت تعوق الرجوع إىل احلالة الطبيعية السوية.

وح���ن يطال���ب روس���و بفصل السياس���ة ع���ن الدي���ن، فإن���ه يتهم األدي���ان بأنه���ا هي اليت س���ببت ه���ذا الفصل، 
ونظ���ًرا لتهج���م روس���و عل���ى الدي���ن ومطالبت���ه بعزل���ه ع���ن واق���ع احلي���اة؛ وَصَفه بع���ض الباحث���ن الغربي���ن بأن 

مؤلفاته كانت إعالًنا صارًخا حلرب ضد اجملتمع وضد اهلل )على حسب قوهلم(.

وم���ن العوام���ل املش���جعة ال���يت دفع���ت ه���ذه النظري���ة إىل األم���ام قيام الث���ورة الفرنس���ية عل���ى وحي م���ن مبادئها 
الث���ورة  )إجني���ل  بأن���ه  »النظري���ة«  اس���م  ال���ذي حيم���ل  كتاب���ه  يوص���ف  إذ  وآراء فالس���فتها -ال س���يما روس���و - 

الفرنسية(.

املصادر:
د.مجال سالمة علي، السياسة بن األمم النظرية السياسية وقضايا الفكر السياسي، دار النهضة العربية.

الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرمحن احلوالي، العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة.

 http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&contentID=243     :انظر

3- دور اليهود يف التهيئة لظهور الدولة املدنية:
لع���ب اليه���ود دوًرا ب���ارًزا يف حتوي���ل الث���ورة الفرنس���ية من ث���ورة على مظ���امل رجال الدي���ن إىل ثورة عل���ى الدين 

نفسه، وجعلوا لفظة الدين عند الشعوب األوروبية مرادفة للظلم والرجعية والتخلف واالستبداد.

وكان اليه���ود يف ظ���ل فرنس���ا الكاثوليكي���ة أقلي���ة حمتق���رة )40 أل���ف يه���ودي( ال حتس���ب يف ع���داد املواطن���ن، 
ولي���س هل���ا »ح���ق املواطن���ة«، وكان���وا يعيش���ون يف جمتم���ع منع���زل »اجليت���و«، وكان أقص���ى م���ا يفعله اليه���ود هو 
ْي���ن؛ ليس���تولوا يف النهاية على  مج���ع امل���ال، وإقراض���ه بالربا الفاح���ش للمحتاج���ن، وإيقاع أم���راء اإلقط���اع يف الدَّ

ثرواتهم، لكن تأثريهم يف جمموع الناس كان معدوًما أو ضئياًل إىل أقصى حد.

ورأى اليه���ود أن أجن���ح الوس���ائل لتحقي���ق خمططه���م يف اس���تعباد البش���رية، ه���ي ن���زع عقائ���د األمم���ن وإفس���اد 
أخالقه���م، ول���ذا ج���اء يف بروتوك���والت حكم���اء صهي���ون: »جي���ب علين���ا أن نن���زع فك���رة اهلل ذاته���ا م���ن عق���ول 

غري اليهود، وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورات مادية«.

فلم���ا نزل���ت الضائق���ة االقتصادي���ة، واندلع���ت الث���ورة عل���ى الكنيس���ة، وجده���ا اليهود فرص���ة ذهبي���ة ال بد من 
استغالهلا.
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واس���تطاع اليه���ود أن يتغلغل���وا يف منظم���ات الث���ورة املختلف���ة، ك�اجلمعي���ة التأسيس���ية، ون���ادي اليعاقب���ة وبلدية 
باري���س، وأن ينفث���وا تل���ك الش���عارات ال���يت رددته���ا اجلماهري � الس���يما �  ش���عار الث���ورة الب���ارز »احلري���ة واإلخاء 

واملساواة«.

وكان ه���ذا الش���عار ال���ذي قام���ت علي���ه الث���ورة وحققت���ه، كان ل���ه عن���د اليه���ود تفس���ري آخ���ر: فه���م يقصدون 
باحلري���ة حتطي���م القي���ود األخالقي���ة والتقالي���د املوروث���ة، ال���يت حت���ول بينه���م وب���ن إفس���اد األم���م وتدمريه���ا، 
ويقص���دون باإلخ���اء واملس���اواة كس���ر احلواج���ز النفس���ية واالجتماعي���ة ال���يت حت���ول بينه���م وب���ن االنس���الل إىل 
أجه���زة الدول���ة وتنظيماته���ا، وإذاب���ة الف���وارق الديني���ة بينه���م وب���ن غريهم؛ ك���ي تزول عنه���م وصم���ة االحتقار 

واملهانة.

ّتابه���م إىل توجي���ه غض���ب  كم���ا س���عى اليه���ود جبمعياته���م املاس���ونية املنبث���ة يف أحن���اء فرنس���ا، وخبطبائه���م وكحُ
اجلماه���ري حن���و الدي���ن ذات���ه، ال حن���و رجال���ه فحس���ب، وكان أن أعلن���ت الث���ورة يف فرنس���ا أول حكوم���ة ال ديني���ة 

يف العامل املسيحي، ال جتعل الدين أساًسا ألي شيء يف حياة الناس.

املصادر:
د. سفر بن عبد الرمحن احلوالي، العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة.

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&contentID=240

موقع »مفكرة اإلسالم« ، كيف استغل اليهود الثورة الفرنسية.

http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=22806

4- دور الدين يف السياسة األمريكية:
اختل���ط العامل���ان السياس���ي والدي���ي إىل حد هائ���ل يف تاريخ الوالي���ات املتحدة، وحتى قب���ل أن يبدأ ه���ذا التاريخ 
ف���إن الدي���ن والسياس���ة ق���د نحُس���جا م���ع بعضهم���ا داخ���ل املس���تعمرات، بل وقب���ل ذل���ك أيًضا فق���د احتدا احت���اًدا ال 

انفصام له يف تلك الدول اليت جاء منها املستوطنون إىل ما أصبح فيما بعد يعرف بالواليات املتحدة. 

إذا كان مس���موًحا يف الوالي���ات املتح���دة أن يصب���ح أي ملح���د رئيًس���ا للجمهوري���ة، فل���م يتحق���ق ه���ذا األم���ر 
عل���ى م���دار أكثر م���ن قرنن هم���ا عمر الوالي���ات املتح���دة، جاء فيهم���ا ثالث���ة وأربع���ون رئيًس���ا � أي مبعدل مخس 
س���نوات ل���كل رئي���س � كله���م بالتم���ام والكم���ال مس���يحيون، ب���ل كلهم � ع���دا واح���د � بروتس���تانت، فل���م يأت 
األمريكي���ة  الكاثوليكي���ة  الكنيس���ة  لعب���ت  )وال���ذي  كاثوليكيًّ���ا  رئيًس���ا  الس���تينيات  يف  كين���دي  ج���ون  س���وى 

دوًرا نشًطا لدعمه يف هذه االنتخابات(.

في���ه، ويتض���ح ذل���ك يف  السياس���ي ومؤث���ًرا  الرؤس���اء مرتبًط���ا بتفكريه���م  الدي���ن عن���د معظ���م ه���ؤالء  وكان 
األمثلة التالية: 

كان »ج���ون أدام���ز« )الرئي���س الثان���ي للوالي���ات املتح���دة( يعتق���د أن الكت���اب املق���دس ق���ّدم »النظ���ام الوحيد 
الذي عمل دائًما وسيحفظ دائًما اجلمهورية يف العامل«.
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يق���ول »ج���ون كوينس���ي آدم���ز« )الرئي���س الس���ادس(: إن »إع���الن االس���تقالل كان حدًث���ا رائ���ًدا يف عم���ل 
القوان���ن  يف  اكتش���افها  ميك���ن  األمريكي���ة  للسياس���ة  الصحيح���ة  املب���ادئ  وإن  اإلهلي���ة..  البش���ارة 

العلمية اليت وضعها اهلل يف اخللق والنصوص املقدسة«.

ق���ال الرئي���س »وودرو ويلس���ون« )الرئيس الثام���ن والعش���رون( يف خطابه ع���ام 1911م عن »الكت���اب املقدس 
والتق���دم«: »ال ت���دع أح���ًدا يف���رتض أنه ميك���ن فصل التق���دم عن الدي���ن.. واإلنس���ان الذي يتج���ذر إميانه 

يف الكتاب املقدس يعرف أن اإلصالح ال ميكن أن يتوقف«.

املس���يحي  لليم���ن  الطري���ق داخ���ل صفوف���ه  أفس���ح  ق���د  الثمانيني���ات كان احل���زب اجلمه���وري  بداي���ة  من���ذ 
)متحالًف���ا م���ع اليم���ن السياس���ي(، وعق���د املرش���ح اجلمه���وري للرئاس���ة )1980م( »رونال���د رجي���ان« 
حتالف���ات م���ع الق���س املنص���ر »بيلي جراه���ام« زعي���م منظمة »ش���بان املس���يح«، والقس املتط���رف »جريي 
فالوي���ل« زعي���م منظم���ة »األغلبي���ة األخالقي���ة«، ب���ل إن رجي���ان خ���الل محلت���ه االنتخابي���ة كان ي���ردد 

شعار »اإلجنيل هو احلل«، وكان اليمن املسيحي قوة مؤثرة يف فوز رجيان وجورج بوش األب.

ع���ّن رجي���ان ع���دًدا م���ن ش���خصيات اليم���ن املس���يحي يف مناص���ب سياس���ية مهم���ة، ويف ع���ام 1983م أي���د 
رجيان يف خطابه أمام »االحتاد الوطي لإلذاعين الدينين« قضايا أجندة اليمن املسيحي.

كش���فت مح���الت الرئاس���ة األمريكي���ة ع���ام 2000م ع���ن ال���دور املؤثر لليم���ن املس���يحي، وع���ن دور الدين 
ديس���مرب  يف  اجلمه���وري  احل���زب  يف  األولي���ة  للرتش���يحات  محلت���ه  فخ���الل  األمريكي���ة،  السياس���ة  يف 
1999م، قال املرش���ح ج���ورج بوش االبن )الرئيس احلالي(: إن »يس���وع املس���يح هو الفيلس���وف املفضل 
ل���ي«. وعندما س���أله تيم روس���رت املذيع الش���هري يف ش���بكة »إن. ب���ي. س���ي« التلفزيوني���ة لتوضيح ذلك، 

قال بوش: »إن املسيح هو األساس الذي أعيش به حياتي شاء من شاء وأبى من أبى«.

كم���ا دع���ا ب���وش إىل املؤمت���ر القوم���ي للح���زب اب���ن الق���س »بيلي جراه���ام« أح���د مؤسس���ي اليمن املس���يحي 
لصالة الربكة؛ حيث بارك كل احلضور باسم يسوع املسيح.

يق���ول ب���وش يف مذكرات���ه )مهم���ة ل���ألداء »ألحق���ق إرادة خالق���ي«( � ال���يت ص���درت قبي���ل احلمل���ة االنتخابية 
للرئاس���ة ع���ام 2000م �: »مل أك���ن أس���تطيع أن أصب���ح حاكًم���ا م���ا مل أؤم���ن خبط���ة إهلي���ة تنس���خ كل 

اخلطط البشرية«.

م���ن ناحي���ة أخ���رى، ال توج���د مؤسس���ات ديني���ة يف الع���امل مث���ل م���ا يوج���د يف أمريكا، م���ن م���دارس جلامعات 
حملطات إذاعة وشبكات تليفزيون، جلرائد وجمالت وكتب، وأفالم وأغاٍن.

كم���ا أن ع���دًدا كب���رًيا من القساوس���ة م���ن أمثال الق���س املتط���رف »ب���ات روبرتس���ون«، والقس الراح���ل »جريي 
فالوي���ل« � أح���د رم���وز التش���دد الدي���ي املس���يحي يف الوالي���ات املتح���دة، وال���ذي جت���رأ وتط���اول عل���ى الرس���ول 
الكري���م س���يدنا حمم���د- صل���ى اهلل علي���ه وس���لم -  يف أح���د براجم���ه وغريه���م، ل���كل منه���م مش���اهدون ومريدون 
بعش���رات املالي���ن، وهل���م ميزاني���ات مبئ���ات املالين م���ن ال���دوالرات؛ وميك���ن ألي منهم أن يص���رح علًن���ا، مراًرا 
وتك���راًرا، عل���ى املالي���ن م���ن املش���اهدين ب���كل م���ا ي���راه، ويف أي جم���ال حت���ى ل���و كان عل���ى العك���س متاًم���ا 

مما يقوله الرئيس وحكومته.
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عدد املشاهدين شهريًّا باملليونمقدمهالبرنامج

5.6جريي فالويلساعة من إجنيل زمان

34جريي فالويلجيري فالويل اليف

16.3بات روبرتسوننادي السبعمائة

6.0أورال روبرتستوقع معجزة

دوا الرب 5.8جيم بيكرمجٍّ

9.0جيمي سواجرتاحلملة الصليبية األسبوعية

4.5جيمي سواجرتدراسة في كلمة

7.6روبرت شيللرساعة من القوة

4.9كينيث كوبالندكينيث كوبالند
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