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كالم  ..حول العلمانية والعلمانيني

العالمة الشهيد البوطي

تدل عليه
عهدنا بكلمة (العلمانية) منذ يوم والدهتا أهنا بكسر العني ،بقطع النظر عن املعىن الذي ّ

أتبني
يصرون على فتح عينها ،ومل ّ
 ..ومنذ بضع سنوات أو يزيد ،فوجئنا ببعض متنطعي مشال أفريقيا ّ
لذلك إال وجهاً واحداً ،هو اإلغراب يف الكالم.
العلم .وهو مصدر يعين انشقاق
مربر ،فقلت :إهنا إنن نسبة على غ ر بااها إ ى ل
حاولت العثور على ّ

الش لفة
الشفة العليا من اإلنسان ،واألعلم من الناس من يعاين من انشقاقها .ولكن ما شأن انشقاق ل
بعلمانية الدولة؟.
إن الكلمة ،فيما أعلم ،ينبغي أن تُنطق ،كما كانت ،بكسر العني ،وال أعلم إال أن جهابذة اللغة
العربية كانوا وال يزالون يكسرون العني منها.
مث إن الكلمة ،فيما يبدو ،ترمجة غ ر دقيقة لعبارة  ،Secularismإن هي تعين يف مدلوهلا احلريف
النزوع إ ى الدنيا دون غ رها ،ويصبح معناها من حيث اللزوم :الالدينية .والفعل منه  Secularizeأي
ينزع عن نفسه صفته الدينية أو السيطرة اإلكل ركية.
مث إن البديل عن الصفة الدينية متحور مع الزمن متمثالً يف اتباع العلم الذي غدا السبيل الذي ال
بديل عنه يف الغرب ،إ ى املتع الدنيوية وتطويرها ،ويعربون عن نلك يف نطاق الرتمجة بالعلمنة .فتولد اهذا
االعتبار مصطلح (العلمانية) تعب راً عن النتيجة اليت آلت إليها الالدينية الدنيوية ،والنتيجة هي االحتكام
إ ى العلم بدالً عن الدين.
فالعلمانية بفتح العني ال وجه هلا قط ،ال من حيث االشتقاق اللغوي وال من حيث الرجوع إ ى
إنن ل
أصلها املتداول باإلنكليزية ،وإمنا هي من آثار الرطانة اليت عرف اها كث ر من مثقفي مشال أفريقيا.
مث إن هذا املصطلح غدا تعب راً نا إطار سياسي عن النظام االجتماعي والبنيان اإلداري املتحررين عن
املعتمدين على هنج حيادي بالنسبة إليه ،فهو ال يؤيده وال ينابذه ،وإمنا يدير شؤونه على
سلطان الدين و ل
الرؤية الذاتية اليت خيتارها القائمون بشأن نلك النظام.
*
*

1

*
موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

كالم  ..حول العلمانية والعلمانيني

د .حممد سعيد رمضان البوطي

لقد كنت يف غىن عن التحدث يف هذا املوضوع ،لوال أن سلسلة من التساؤالت والتعليقات تتداوهلا
ألس ٌن عن سورية ،أبلدة علمانية هي أم إسالمية ،أم بني بني؟ ونلك على إثر تصرحيات يديل اها
اليوم ُ
بني احلني واآلخر أناس يتمتعون بعالقة شعبية واسعة أكثر مما يرتبطون مبراكز رمسية مسؤولة ،يكررون من
خالهلا ويؤكدون أن سورية دولة علمانية.
وليس يف األمر ما يلفت النظر بأي استنكار أو تساؤل ،أن ميارس الساسة املسؤولون احلكمة واملرونة
يف تصرحياهتم التابعة للظروف املتنوعة ،إمنا الذي يلفت النظر وجيعل من املسألة مشكلة أن يصرح باحث
حيمل شيئاً من حمرجاهتا ،ودون وجود ما يضطره
مثلي نو صلة شعبية واسعة ،ال شأن له بالسياسة ،ومل َّ
أو يدعوه إ ى اخلوض فيما هو شأن الساسة املسؤولني ،أن يصرح يف حالة من الطمأنينة واالسرتخاء
الفكري بأن سورية بلدة علمانية!!..
لقد كثر الذين طاب هلم ،يف اآلونة األخ رة أن يؤكدوا انتظام سورية يف قائمة الدول العلمانية ،ممن ال
حيملوا من أعباء املسؤولية ما يلجئهم إ ى نلك للتخلص من
شأن هلم بالسياسة من قريب أو بعيد ،ومل َّ
يالحقوا من قِبلل املستنطقني اإلعالميني بطلب اإلجابات اجلاهزة الصعبة.
حرج أو استجرار مصلحة ،ومل ل
وإمنا يرسلون تصرحياهتم تلك بني فئات الناس على اختالفهم ،بدءاً من بسطائهم وعوامهم ،وهم

األكثر واألغلب ،لتث ر فيما بينهم عاصفة من التعليقات واجلدال واإلضطرابات الفكرية اليت ليس من
شأهنا أن تعود إ ى األمة إال باخلسران.
ئلت أكثر من مرة :أصحيح أن سورية دولة علمانية ال عالقة هلا
فلقد كان من آثار نلك أن ُس ُ
علي فيها هذا السؤال،
بشرعة وال بدين؟! ..وها أنا أعيد اإلجابة اليت نكرهتا يف اجملالس اليت طرح ّ
مفصالً يف هذه الصحيفة السيارة ،وكلي يقني بأهنا اإلجابة اليت تعرب عن الواقع الذي يرعاه قادة أمتنا يف
َّ
هذه الدولة:
سألت الرئيس الراحل حافظاً األسد رمحه اهلل ،يف واحد من اجملالس اليت أسعدتين بالتشرف به :هل
سورية دولة علمانية؟ فقال :بل إن سورية دولة عربية إسالمية .أال تعلم أن دستورها ينص على أن دين
رئيس الدولة اإلسالم ،وعلى أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع ،وهل كانت احلركة
التصحيحية اليت قمنا اها إال محاية لعقيدة هذه األمة ودينها مما كان يراد هلما من سوء؟ قال :وإن لحم ِ
اضر
اجللسات موجودة ،وإهنا لتشهد اهذا الذي أقول .مث قال :إن تقص رنا يف تطبيق كث ر من األحكام
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الشرعية ال يعين ختلينا عنها أو انكارنا هلا .قلت :فلمانا ال يتم اإلعالن اهذا يف املناسبات بشكل
رمسي؟ ..قال :إمنا مينعنا من نلك محاية الوحدة الوطنية ،وأنت تعلم أن الذين يرتبصون اها كث رون .مث
قال :إن ظروفنا السياسية قد تلش ُرد بنا عن هذا الذي أؤكده لك ،ولكن هذا هو واقعنا وهو ما ألقى اهلل
عليه.
هذا ما قاله وأكده الرئيس الراحل باألمس ،وها هو نا الدستور الذي استشهد به آنذاك ال يزال يف
أوج الفاعلية اليوم ،وها هي ني قيادتنا اليوم (يتوجها رئيس الدولة) تسهر على محايته ورعايته وختضع
لوحيه وسلطانه .ولقد حتفظت سورية اليوم بأمر من قائدها على املواد والبنود اليت ال تتفق مع الشريعة
ضم مجعاً من املثقفني
اإلسالمية الواردة يف اتفاقية سيداو  .Cedawوأعلن رئيس الدولة يف لقاء ّ
وعلماء الشريعة اإلسالمية ،رفض كل ما خيالف الشريعة اإلسالمية من اقرتاحات ومشاريع ،سواء منها ما
يتعلق باألسرة أو غ رها.
إنن هذه هي احلقيقة اليت جيب أن نعرفها ،وأن نبيّنها حنن وأمثالنا من رجال الفكر والعلم الذين
وصلرفهم عن حتمل مسؤولياهتا ،كلما أُجلِئنا إ ى اخلوض يف هذا
عافاهم اهلل من مرهقات السياسة ل
املوضوع .وإهنا حلقيقة حتمل دالئل صدقها يف داخلها.
وللظروف السياسية ،السيما اليوم ،أحكامها .ورمبا أ ِ
ُعذر ناك الذي وضعته األقدار يف مستوى

املسؤولية أن ميارس املرونة الالزمة يف القول والعمل ولدى التعامل مع حمرجات األسئلة اليت يالحقه اها
املستنطقون اإلعالميون ،ولكين ال أعذر نفسي وال واحداً من أمثايل يف أن أقلده يف املرونة اليت ميارسها
مع ما هو معلوم من فارق ما بيين وبينه ،من مسؤوليته السياسية ومسؤولييت العلمية والفكرية .إنين ال
ألتفت إ ى التصرحيات السياسية اليت تأيت اها ظروف ومتضي اها ظروف .وإمنا أتابع الواقع املعاش وأبين
ُ
موقفي سلباً أو إجياباً عليه ،وهو ماثل أمامي حبمد اهلل.
علمانية الدولة تقتضي أن ال تتحمل الدولة أي مسؤولية ألخذ ناشئتها بالرتبية الدينية ،وأن ال
تتحمل أي مسؤولية يف إقامة القضاء الشرعي ضمانة لتنفيذ أحكام الشريعة املتعلقة باألسرة على الوجه
الشرعي املطلوب .وسورية ليست معرضة عن هذا وال عن ناك ،وها هي ني تتحمل كال املسؤوليتني.
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ومن أراد أن يلملم مظاهر التقص ر فيجمعها مث جيعلها دليالً على علمانية الدولة ،فالدول اإلسالمية
منذ فجر التاريخ اإلسالمي إ ى اليوم ،موغلة إنن يف العلمانية ألهنا موغلة يف التقص ر .وقد قضى اهلل أن
يكون اإلنسان ،أياً كان ،خطّاءً ضعيفاً ،حاشا الرسل واألنبياء.
عالج التقص ر أن نذ ّكر املتورطني فيه ،بالعمل على تداركه وتفاديه ،وليس كما يركن إليه البعض من
اإلعراض عن هذا الذي يتورطون فيه ،والسكوت عليه ،مث اختانه حجة يف اجملالس وأمام الناس ،على
أهنم علمانيون ال دينيون .إهنا طريقة مرفوضة سواء قصد اها التربير أو النقد.
*

*

*

شيء آخر أقوله بالمناسبة:
دلت التجربة مقرتنة بالربهان العلمي على أن علمانية الدول األوربية تشكل خطوًة حنو اإلسالم ،إن
هي بتحررها من التقاليد الكنسية اليت يؤمن معظم األوربيني أهنا ليست من تعاليم السيد املسيح،
تتخلص من العقبة اليت كانت تعوقها عن التأمل يف اإلسالم وعقائده اليت تعانق العلم ،وتعاليمه اليت
تتفق مع القيم اإلنسانية.
كما دلت التجربة مقرونة بالربهان العلمي على أن علمانية الدول اإلسالمية ،خطوة إ ى نبذ اإلسالم
والتحول من احلياد جتاهه إ ى مقاومته والسعي إ ى القضاء عليه .نلك ألن البديل عن اإلسالم لدى
احلياد السليب جتاهه ،لن يكون إال ما يناقضه يف عقائده وقيمه السلوكية.
يعرب عن موقفه احليادي
إن من املعلوم أن املسلم صاحب املوقف احليادي من اإلسالم ال ميكن أن ّ
بالعيش يف فراغ  ..بل ال ب ّد أن يعتاض عنه بالبديل .وإمنا البديل ما يتناقض مع اإلسالم ويقضي عليه.
هذا ما يفعله اإلنسان وخيطط له ،سواء كان من الفريق األول أو الثاين.
أما ما يقضي به اهلل خالق اإلنسان ،فشيء آخر يستوعب عمل الفريقني .وللخوض يف تفصيله
ميقات آخر.
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