10

جمادى األولى 1437هـ  -فبراير 2016م

م�سوغات احلرية الدينية لدى الأمريكيني
هاجر ال�سعدية

مايكل نوفاك يف مقالته التي حتمل مو�ضوع «احلرية يف ظل اهلل :املفهوم الغربي للحريات الدينية ،ومقاربة للر�ؤية الإ�سالمية» يف جملة الت�سامح ي�ستفتح بذكر الهدف
من املقالة ،وهو التعرف على �أمور تتعلق بكيفية تفكري امل�سلمني يف م�س�ألة احلرية الدينية ،وهو يف مقالته يعر�ض احلرية الدينية لدى الأمريكيني .هذا ما يعني �أنه
يود النقا�ش مع الآخر  -املختلف عنه دين ًيا  -فهو ي�ستطيع �أن يقدم لنا قراءة عن واقع احلرية الدينية يف جمتمعه الأمريكي العلماين ذي الديانات املتعددة  -امل�سيحية،
الكاثوليك ،الربوت�ستانت-،؛ ولكنه يجهل الآخر  -امل�سلم  .-فهو يف حروفه يتو�سل  -بطريقة يجملها التهذيب واحرتام الآخر -من �أجل معرفة حقيقة واقع احلرية
الدينية لدى امل�سلم ،ووجب علينا كم�سلمني حني نعر�ض واقع احلرية الدينية لدى ال�شعوب الإ�سالمية� ،أن نغاير بني حقيقة فل�سفة الن�ص الت�شريعي  -القر�آن الكرمي -
جتاه هذه امل�س�ألة ،وبني نتاج الفهم املغلوط للن�ص القر�آين والواقع امل�شوه لهذه احلقيقة .لذا ال �أعول هنا على مايكل نوفاك وعلى الآخر حني ي�أتي بت�صريحات لتحليل
ف�سر مايكل نوفاك يف مقاله واقع احلروب والنزاعات بني ال�شعوب الإ�سالمية ب�أن «�آالم املائة عام الأخرية الناجمة عن الظلم ،وخيبات
واقع ال�شعوب الإ�سالمية حيث ّ
الأمل ،و�سفك الدماء ،وانتهاك حقوق الإن�سان ،والإ�ساءة �إىل الكرامة الإن�سانية يف �أنحاء العامل الإ�سالمي ،بعث لدى امل�سلمني الإح�سا�س ب� ّأن العامل مل يتعامل معهم
بالقدر نف�سه من الإن�صاف الذي تعامل به مع جهات �أخرى �ضمن الإن�سانية» .بيد �أن مايكل نوفاك ّ
غطى م�س�ألة احلرية الدينية لدى الأمريكيني عرب ثالثة حماور
وي�سبقهم �س�ؤال :كيف تو�صل امللحدون �إىل القول باحلرية الدينية؟ ،ومتثلت املحاور الثالثة يف الآتي :بع�ض الت�أمالت يف «الكني�سة والدولة (امل�سجد والدولة؟)»،
والر�ؤ�ساء الأمريكيني وال�صلوات العامة ،وم�س�ألة العلمانية .و�أوجز هنا بع�ض التفا�صيل املتعلقة ب�إجابة ال�س�ؤال ،الذي يكون ال�صورة الواقعية للحرية الدينية يف �أمريكا.
مي�ل��ك امل�ل�ح��دون الأورب �ي ��ون فهمهم اخل��ا���ص للحرية
ال��دي�ن�ي��ة� .إن �ه��م ال ي�ع�ت�برون ال��دي��ن �أم� ��راً م�ه�م�اً لكنهم
يتقبلونه باعتباره واقعة اجتماعية ،و�سيا�سياً منذ قيام
الثورة الفرن�سية �أ�ص ّروا على ا�ستبعاد الدين من املجال
ال�ع��ام فهو �أم ��ر خ��ا���ص ب��ال�ف��رد ،وح��اول��وا ت�ق��دمي ال��دول��ة
على الكني�سة وامل�سجد؛ �أي �سيطر النظام ال�سيا�سي على
كل جوانب احلياة العامة ،وه ّم�شوا امل�ؤ�س�سات الدينية،
وهذه العملية �سماها الأوربيون «الئيكية» �أو ب�شكل �أعم
علمانية ،وبنا ًء على ذلك ع ّول العلمانيون على قدوم زمن
يختفي فيه الدين ككل الأ�شياء القدمية .بيد �أن �أكرث
الأمريكيني ظلوا ي��رون �أن الدين له مكانته ال�ب��ارزة يف
املجالني العام واخلا�ص يف بريطانيا وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،وقد طور الأجنلو ر�ؤيتني للحرية الدينية:
الأوىل ت �ت ��أ� �س ����س ع �ل��ى ُم �ق ��دم ��ات غ�ي�ر دي �ن �ي��ة م�ف�ت��وح��ة
ل�ل�م�ل�ح��دي��ن وه ��ي ت �ق ��ول� :إن الإن �� �س ��ان ب�ط�ب�ي�ع�ت��ه ق ��ادر
وم�س�ؤول عن قبول �أو رف�ض هذا الأمر �أو ذاك ا�ستنادًا �إىل
�ضمريه ،فهو �أم��ر خا�ص بالفرد نف�سه ال عالقة للآخر
به ،وهذا الدفاع عن احلرية الفكرية ال يدافع بالتحديد
عن احلرية الدينية ،لكنه يدافع عن حرية ال�ضمري ومن
ث ّم عن احلرية الدينية باعتبارها اختيارا �إن�سانيا حقيقيا
لل�ضمري احل��ر .والثانية تت�أ�س�س على املفاهيم الدينية
النابعة من الدين الإبراهيمي الذي يقول باخلالق .ثم
ي�ستعر�ض مايكل تفكري بع�ض املدنيني توما�س جيفر�سون
وج��ورج ما�سون؛ ممن ك��ان لهم دور يف �صياغة فرجينيا
للحريات الدينية عام 1776م ،حيث كان منطق الإعالن
ق��ائ�م�اً على �أرب �ع��ة م �ب��ادئ :عظمة اهلل وتعاليه ف��وق كل
الأ�شياء ،الثاين واجب املخلوق يف االعرتاف به ،والثالث

حرية الروح التي وهبها اخلالق للإن�سان ،والرابع املودة
مع �سائر النا�س التي يريدها اهلل ويدعو للم�شاركة فيها.
واجل��دي��ر بالذكر � ّأن فهم وحتليل ه��ذه امل�ب��ادئ  -مبادئ
ال��وج��ود الإن�ساين الفطرية  -يعني �أن ال��واج��ب الديني
أ�سا�سا �إىل اخلالق دون
الذي يعيه العقل وال�ضمري ّ
موجه � ً
ً
ً
و�سيط .بيد � ّأن ه��ذا ال��واج��ب ي�ستتبع حقا �أي�ضا يتمثل
يف إ�ق��دار الإن�سان على ممار�سة ه��ذا احل��ق .ه��ذه احلرية
يف الواليات املتحدة متوافقة مع مفهوم هيجل للحرية
وه��ي عبارة عن حتديد ذات��ي� .أي نحن �أردن��ا ذل��ك وهذه
هي حريتنا ب�صياغة �أخرى اتفقنا على �أن ال�ش�أن الديني
هو �أمر خا�ص بعالقة الفرد مع ربه ،وعلى عدم الإكراه يف
الدين� ،أنت طلبته ووافقت عليه �أي �أنت حر.
وق ��د ذك ��ر امل ��ؤل��ف اخ �ت�لاف �أ� �ص��ول الأم��ري�ك�ي�ين ال��ذي
�أف�ضى �إىل و��ض��ع د�ستور ل�ل��والي��ات املتحدة ع��ام 1792م،
و�إع�ل�ان احل�ق��وق ال��ذي ��ص��ار قانونا ع��ام 1792م ،و�إق�ن��اع
الكونغر�س االحت��ادي �أن��ه لي�س من حقه �إ��ص��دار قوانني
ب�ش�أن ��س��داد دي��ن معني �أو ال�ت��أث�ير على ح��ري��ة املمار�سة
الدينية ذاتها .ورغم ذلك حاولت بع�ض الواليات فر�ض
دين معني جليل �أو جيلني؛ لكن ذلك �أثبت عدم جدواه
و�صالبته بالن�سبة للدولة والكني�سة ،فقد �أرتهم التجربة
�أن الكني�سة والدولة تزدهران معاً �إذا كان رج��ال الدين
ال ي�ستن�صرون بالدولة يف ممار�ساتهم الدينية ،كما � ّأن
الدولة ال ت�ستطيع فر�ض �أم��ر من الأم��ور با�سم الدين،
وهذا اعرتاف على �أن كال منهم البد �أن يقت�صر دوره على
ممار�ساته واهتماماته وم�صاحله.
و�أخ �ي�را ي�ف� ّن��د م��اي�ك��ل م���س��أل��ة العلمانية وم ��ا خلفتها
م ��ن �أزم� ��ة �أخ�لاق �ي��ة يف ال �غ ��رب م ��ن خ�ل�ال ارت �ف ��اع ��ش��أن

العلمانية ،حيث �إنها بدت تقوم على التعددية بعد عهود
م��ن احل��روب الدينية .ي�ضع البابا بينديكتو�س امل�س�ألة
على هذا النحو :املجتمع العلماين اخلال�ص الذي ي�ؤمن
بالعي�ش بدون �إله مييل �إىل تقدمي احلرية الفردية على
كل اعتبار �آخ��ر .وذل��ك ل ّأن هذه القيمة �أو الف�ضيلة هي
مبد�أ دميوقراطي ،وباعتبار �أن ال�سيا�سات الأخ��رى �أكرث
تهديدا للدميوقراطية ،بيد �أن ه��ذا التقدمي ال ميكن
التم�سك به و�إال �أف�ضى �إىل املزيد من التناق�ضات .على
�سبيل املثال :ف� ّإن املر�أة املتفردة والتي اختارت �أن جته�ض
جنينها رمبا بدت لأول وهلة باعتبارها متار�س حقاً من
حقوق الإن���س��ان .لكن يف حقيقة الأم��ر هو ت�صرف يعني
ت��دم�ير ح �ي��اة �إن���س��ان�ي��ة �أخ ��رى وه ��و ال�ط�ف��ل امل�ت�ح��رك يف
الرحم ،وهو لي�س ا�ستن�ساخا عنها ج�سديا �أو روحيا بل هو
حياة �إن�سانية �أخرى ومتفردة.
وه�ك��ذا ميكننا ال�ق��ول �إن العلمانية تنتهي ب ��أال تقول
بامل�ساواة �أو باحلقوق املت�ساوية لبني الب�شر بل ي�صبح
الأم� � ��ر ت �ق��دمي��ا ل �ب �ع ����ض ال �ن ��ا� ��س ع �ل��ى ال �ب �ع ����ض الآخ � ��ر،
وه ��ي ب��ذل��ك ت�ن�ت�ه��ي ب�ت��دم�ير م �ب��د�أ �أ� �س��ا� �س��ي م��ن م�ب��ادئ
الدميوقراطية يف ال��وق��ت ال��ذي تدعي فيه �أن�ه��ا وحدها
حتافظ على الدميوقراطية.
فل�سفة احل��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة ل ��دى �أي ج�ن����س و�أي �شعب
يف ال� �ع ��امل ه ��ي احل� ��ق ال �ب��دي �ه��ي وال �ط �ب �ي �ع��ي ل�ل�إن �� �س��ان
بغ�ض النظر ع��ن اخ�ت�لاف ديانته ،ونحن امل�سلمني قبل
التخبطات يف احلياة وقبل التجارب ن�ستمد هذه امل�س�ألة
من الن�ص القر�آين يف قوله تعاىل« :ال �إك��راه يف الدين»
ورغ ��م ذل ��ك ال مي�ك�ن�ن��ا �أن ن�ن�ك��ر ان �ت �ه��اك ه ��ذه احلقيقة
وخ�ضوعها للنزعات الب�شرية الربجماتية.
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