�شوال  1436هـ  -يوليو 2015م

مقــــال

ـــــتورية و�أخالقية» ..ملايكل بريي
القانون الد�ستوري للحرية الدينية
وقد حَ مَل الف�صل الأول من الكتاب هذا العنوان الالفت ،ويناق�ش
ق�ضية ح��ري��ة ال��دي��ن ال�ت��ي يحميها ال �ق��ان��ون ال��د��س�ت��وري ل�ل��والي��ات
املتحدة.
ويقول الكاتب �إ َّن �أهدافه الأ�سا�سية من وراء كتابة هذا الف�صل؛
�أو ًال :عر�ض م��ا ب��دا ل��ه �أن��ه التف�سري الأك�ثر عقالنية للمعنى العام
للقاعد َتينْ ال��د��س�ت��وري� َت�ْيننْ الأ��س��ا��س�ي� َت�ْيفنْ فيما يتعلق ب��ال��دي��ن ،وهما
قاعدة املمار�سة احلرة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،قاعدة عدم الت�أ�سي�س.
وبعد ذل��ك ،واع�ت�م��ادًا على تف�سريه ل��دالالت ق��اع��دة ع��دم الت�أ�سي�س،
طرحا عن الدور امل�سموح به د�ستوريًّا للأطروحات الدينية �أن
يقدم ً
ت�ؤديه يف �سيا�سة الواليات املتحدة ،وعلى وجه اخل�صو�ص الأطروحات
الدينية يف ما يتعلق ب�أخالقية ال�سلوك الب�شري.
ويتناول بريي -يف هذا الإطارَ -
بع�ض الق�ضايا املتعلقة باحلريات
الد�ستورية املختلف فيها فيما يخ�ص املمار�سة الدينية العامة �أو
العلنية ،مثل ال�صالة يف املدار�س الر�سمية ،و�إظهار احلكومة للرموز
الدينية ،والدعم املادي احلكومي للتعليم الديني.
ويف الف�صلني الثاين والثالث ،ينتقل من ق�ضية امل�س�ألة الد�ستورية
ومو�ضع الدين من ال�سيا�سة يف �إطار الد�ستور ،يف الواليات املتحدة،
�إىل امل�س�ألة الأخالقية.
ول�ع� َّل الق�ضية الأه��م التي يناق�شها الكاتب ه��ي ق�ضية احلريات
ال��دي�ن�ي��ة يف املجتمع الأم��ري �ك��ي ،وك�ي��ف كفلها ال��د��س�ت��ور الأم��ري�ك��ي.
وي�ث�ير يف ه��ذا الإط ��ار نقطة مهمة ،وه��ي كلمة «ال��دي�ن�ي��ة» يف عبارة
«احل��ري��ات الدينية يف الد�ستور الأم��ري �ك��ي» ،في�شري �إىل �أن�ه��ا ق��د ال
تعني حرية املعتقد لدى البع�ض؛ فكلمة «الدينية» ت�شري �إىل �ضرورة
�إميان الإن�سان بدين معينّ  ،بينما هناك فئات و�شرائح داخل املجتمع
الأمريكي تنتمي �إىل فئات «امللحدين» و»الال دينيني».
وي�ق��ول يف ذل��ك� :إ َّن ه��ذه الق�ضية ت�ط��رح ع ��ددًا م��ن الإ��ش�ك��ال�ي��ات،
حول ق�ضية احلريات داخل املجتمع الأمريكي؛ وعلى ر�أ�سها :ق�ضية
ال�سلوك غري املقبول جمتمع ًّيا؛ هل يكون من حق �صاحبه� ،أن يكون
مُ�صا ًنا مبوجب الد�ستور� ،أم ال؟!
وق�ضية الإحلاد مثلها يف ذلك -لدى الكاتب -مثل ق�ضية ال�سلوك
اجلن�سي امل�ث�ل��ي ،وق�ضية الإج �ه��ا���ض؛ ف�ه��و ي�ت���س��اءل ع��ن م��دى ق��درة
ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين وال��د��س�ت��وري وامل�ن�ظ��وم��ة الت�شريعية يف ال��والي��ات
املتحدة ،على �ضمان حقوق مثل هذه الفئات.
ويُ�شري بريي �إىل �أ َّن هناك م�ستو َيينْ من م�ستويات احلديث عن
الدين يف هذا الإطار؛ هما:
 امل�ستوى الأول  :م��دى ت��دخ��ل ال��دي��ن يف الت�شريع يف ال��والي��اتاملتحدة؛ مبعنى :هل يجوز �أن يمُ نع املثليون والفتيات الراغبات يف
الإجها�ض ،من ممار�سة هذه «احلقوق» ،ب�سبب �أن الإجها�ض واملثلية
اجلن�سية ،تخالفان الدين �أم ال؟
 امل���س�ت��وى ال �ث��اين :امل���س�ت��وى امل�ج�ت�م�ع��ي ل��ذل��ك الأم� ��ر؛ فاملثليةوالإجها�ض تخالفان القناعات الدينية لغالبية املجتمع الأمريكي،
ولذلك يرى البع�ض �أنه ال يجوز تقنينهما.
ويف حقيقة الأم ��ر ،ف ��إ َّن الكاتب يف ه��ذا الإط ��ار ،يناق�ش م��ا يقول
�إنه ق�ضية مثرية للجدل داخل الواليات املتحدة ،رمبا �صاحبت عمر
القانون الد�ستوري الأمريكي ،وحتى بعد �أن ح�سمها القانون ،مبنح
هذه الفئات «حقوقها».
الدين يف النقا�ش ال�سيا�سي العام
ويُعترب هذا الف�صل تطبيق ًّيا على الأ�س�س املبدئية والأ�سئلة التي
تناولها الكاتب يف الف�صل الأول من الكتاب؛ فهو يتناول فيه حمتوى
اجل��دل ال��دائ��ر يف املجتمع الأم��ري �ك��ي ،مبختلف دوائ ��ره ،القانونية
وال�سيا�سية والفكرية...وغريها ،حول هذه الق�ضايا.
وقد حَ مَل الف�صل الثاين من الكتاب عنوان «الأطروحات الدينية
يف النقا�ش ال�سيا�سي ال�ع��ام» ،وفيه ي�ستنتج �أن��ه باعتبار الأط��روح��ات
م�سموحا بها فقط ،بل من
الدينية ق�ضية �أخالق �سيا�سية ،ف�إ َّنه لي�س
ً
املهم -كذلك� -أن ُتعر�ض ،حتى ميكن اختبارها يف النقا�ش ال�سيا�سي
العام.
وي �ت �ن��اول ال �ك��ات��ب ه ��ذه ال �ن �ق��ا� �ش��ات يف ر�ؤى ع ��دد م ��ن امل�ف�ك��ري��ن
الأمريكيني ،واختار يف هذا الإطار �أطروحات اث َنينْ من �أهم امل�ساهمني
يف النقا�ش ح��ول ال��دور املنا�سب �أخ�لاق� ًّي��ا للدين يف ال�سيا�سة؛ هما:

كنت غرين وال��ت ،وج��ون راول��ز .وي�ق��ول �إن كليهما داف��ع ع��ن موقف
و�صفه ب�أنه �أقل مواءمة للتعبري عن الأطروحات الدينية يف النقا�ش
ال�سيا�سي العام من املوقف الذي دافع هو عنه يف هذا الكتاب.
وي �ب�ِّي�نِّ ب�ي�ري ��س�ب��بَ ع��دم ات�ف��اق��ه م��ع م��وق��ف غ��ري��ن وال ��ت ،وج��ون
راول��ز؛ حيث يدافع كل منهما عن موقف �أق��ل م��واءم��ة للتعبري عن
الأط��روح��ات الدينية يف النقا�ش ال�سيا�سي ال�ع��ام م��ن امل��وق��ف ال��ذي
ي��داف��ع عنه مايكل ب�يري .وت�ط��رح ق�ضية الإج�ه��ا���ض �إ�شكالية كربى
ف�ي�م��ا يتعلق ب��اجل��ان��ب الأخ�ل�اق��ي ح��ول ق�ضية دور ال��دي��ن يف ر�سم
الت�شريعات ،وحتديد احل��دود واملحرمات داخ��ل املجتمع الأمريكي؛
فبالرغم من �أ َّن الإجها�ض ،قد يراه البع�ض حرية �شخ�صية؛ �إال �أ َّنه
مُرتبط ب�أمر قد يحد من اندفاعة ه�ؤالء يف �إقناع املجتمع مبا يرونه.
فالإجها�ض قد يعني �إزهاق روح �إن�سان �آخر ،وهو اجلنني ،وهو �أمر
�أي �إزه��اق روح �إن�سان �آخ��ر -متعارف على �أن��ه �أم��ر ال أ�خ�لاق��ي ،وهوما يثري ق�ضية �أخرى ي�س ّميها الكاتب بالأطروحات الدينية املتعلقة
بقيمة الإن�سان؛ فكيف يتم التعامل يف ق�ضية ،تت�ضارب فيها قيمة
طر َفينْ كالهما يتمتع ب�صفة الإن�سانية.
ق�ضية �أخ��رى �أث��اره��ا غ��ري��ن وال��ت يف ه��ذا ال�سياق ،وه��ي املتعلقة
بالتناق�ضات التي تقع �أح�ي��ا ًن��ا ب�ين حقوق ط��ر َف�ْي نْ مت�ساو َيينْ  ،وهي
�أن امل�شرع الأمريكي ال��ذي يتم انتخابه ،من املفرت�ض �أن��ه ميثل كل
جمهور ناخبيه �أم��ام ال��دول��ة ،وي�سعى لتحقيق م�صاحلهم ،وبالتايل
فقد يواجه و�ض ًعا �صع ًبا لكن يُفرت�ض عليه �أن يعاجله ،وهو تناق�ض
م �ط��ال��ب ن��اخ�ب�ي��ه م �ن��ه .ف �ه��و ق��د ي �ك��ون م�ن�ت�خ� ًب��ا م��ن جم �م��وع��ة من
الق�ساو�سة الذين يرف�ضون ال�شذوذ اجلن�سي ويحرمون الإجها�ض من
زاوية دينية ،وقد يكون من بني جمهور ناخبيه � ً
أي�ضا ،بع�ض ال�شواذ
واملنحرفني اجتماع ًّيا و�أخالق ًّيا.
الدين كقاعدة للخيار ال�سيا�سي
الف�صل ال�ث��ال��ث م��ن ال�ك�ت��اب ح�م��ل ع �ن��وان «الأط ��روح ��ات الدينية
كقاعدة للخيار ال�سيا�سي» ،وم َّيز فيه الكاتب بني نو َعينْ �أ�سا�س َّيينْ من
الطرح الديني فيما يتعلق ب�أخالقية ال�سلوك الب�شري.
الطرح الأول -وفق الكاتب -هو طرح ديني خا�ص بقيمة الإن�سان.
والثاين :طرح ديني يتعلق بخريية الب�شر.
ثم طرح فكرة مفادها �أنه بتب ّني خيار �سيا�سي فيما يتعلق ب�أخالقية
ال �� �س �ل��وك ال �ب �� �ش��ري ،ي���س�ت�ط�ي��ع امل��واط �ن��ون وامل �� �ش � ّرع��ون وامل��وظ �ف��ون
الر�سميون الآخ��رون االعتماد على ط��رح ديني مفاده �أن كل الب�شر،
ولي�س جمرد بع�ضهم (مثل البي�ض الذين لهم �أولوية و�أف�ضلية داخل
املجتمع الأمريكي) ،مقد�سون حتى و�إن مل يوجد ،يف نظرهم ،طرح
علماين مقنع يدعم القول �إن كل الب�شر مقد�سون.

وينقل ال�ك��ات��ب ع��ن املفكر رون��ال��د دروك ��ن� ،أن��ه على ال��رغ��م م��ن �أن
م�صطلح «م�ق��د���س» ،غ��ال� ًب��ا م��ا ي�ستعمل مبعنى «ت��أل�ي�ه��ي»؛ ف�ه��و غري
م�ستعمل ب�ه��ذا امل�ع�ن��ى ع�ل��ى ال ��دوام؛ ح�ي��ث مي�ك��ن -م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ره-
ا�ستعمال امل�صطلح «مقد�س» � ً
أي�ضا مبعنى غري ديني� ،أي علماين.
ثم يحاول الكاتب �أن يربهن على �أن��ه عند القيام باختيار �سيا�سي
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��أخ�لاق �ي��ات ال �� �س �ل��وك ال �ب �� �ش��ري؛ ال ي �ج��وز ل�ل�م��واط�ن�ين
وامل�ش ّرعني واملوظفني الر�سميني الآخرين االعتماد على طرح ديني يف
ما يتعلق مبتطلبات م�صلحة النا�س� ،أو ما يطلق عليه الكاتب م�صطلح
«خري الب�شر»� ،إال �إذا كان هناك ،يف نظرهم ،طرح علماين مقنع ي�صل
�إىل النتيجة نف�سها التي و�صل �إليه الطرح الديني ب�ش�أن تلك املتطلبات.
ويقول بريي �إ َّن اخلالف ال�سيا�سي الراهن يف الواليات املتحدة ،حول
�أخالقية ال�سلوك اجلن�سي املثلي ،ال��ذي يوجد يف �صلب النقا�ش حول
وجوب �أو عدم وجوب االعرتاف القانوين بالزواج املثلي �أو على الأقل
مينح القانون الزيجات املثلية نوعًا من املركز القانوين امل�شابه للزواج
هو �إطار �أ�سا�سي للنقا�ش حول الدور ال�صحيح للدين يف ال�سيا�سة.
و ُي���ش�ير ال�ك��ات��ب �إىل �أن��ه ا�ستعمل ه��ذا اخل�ل�اف ل�ك��ي ي�ب�ّيانّ ال�ط��رح
الأ�سا�سي الذي يرمي �إليه من وراء كتابة هذا الف�صل ،وهو �أنه بتب ِّني
خيار �سيا�سي فيما يتعلق ب�أخالقية ال�سلوك الب�شري؛ حيث ال يجوز
للم�ش ّرعني �أو الآخ��ري��ن االع�ت�م��اد ع�ل��ى ط��رح دي�ن��ي �إال �أن ي���ص��ل ،يف
نظرهم ،طرح علماين مقنع �إىل النتيجة نف�سها ب�ش�أن متطلبات حتقيق
م�صلحة املواطنني.
كما ي�شرح بريي يف الف�صل الثالث � ً
أي�ضا ،ق�ضية �أن �أي طرح �-سواء
�أك��ان دينيًّا �أم علمانيًّا -يق�ضي ب ��أن ك��ل ال�سلوك اجلن�سي املثلي ،هو
�سلوك غري �أخالقي يتعلق يف الأ�سا�س مبتطلبات امل�صلحة العامة.
وحول �س�ؤال :هل هناك طرح علماين مقنع ب�أن كل ال�سلوك اجلن�سي
املثلي �سلوك غري �أخ�لاق��ي؟ يجيب الكاتب ب�يري ب�أنه من خ�لال ما
طرحه الفيل�سوف جون فيني�س ،الذي حاول �أن ي�ضع قاعد ًة �أخالقية
علمانية ،يدعم من خاللها املعتقد الديني التقليدي الذي مفاده �أن
كل �سلوك جن�سي مثلي ،حتى ذل��ك ال�سلوك اجلن�سي املثلي ال��ذي هو
ج��زء وتعبري عن عالقة دائمة وغ�ير تعددية لـ»حب ويف» ،هو �سلوك
غري �أخالقي.
وم��ن َث � َّم ي�ق��ول ب�يري �إن��ه ال يجب االع�ت�م��اد على ال�ط��رح الديني،
ب�أ َّن ك َّل �سلوك من هذا القبيل هو �سلوك غري �أخالقي كقاعدة خليار
ً
مفرو�ضا بقوة
�سيا�سي ،ناهيك عن �أن يكون خيا ًرا �سيا�س ًّيا ق�سريًّا� ،أي
القانون على املواطنني.
لقد و�ضع هذا الكتاب من يقف بني كل الذين ال ي�ؤمنون بالدين
من جهة ،وعدد من امل�ؤمنني من جهة �أخرى ،كثرياً من غري امل�ؤمنني
ب��ال��دي��ن يف م��وق��ف ي��ري��دون ف�ي��ه تهمي�ش دور اخل �ط��اب ال��دي �ن��ي يف
النقا�ش ال�سيا�سي العام ،وه��ؤالء هم املخاطبون الأ�سا�سيون يف طرح
م�سموحا
بريي ،خا�صة يف الف�صل الثاين والذي مفاده �أنه لي�س فقط
ً
ب��ه ،بل من املهم �أن تعر�ض الأط��روح��ات الدينية املتعلقة ب�أخالقية
ال�سلوك الب�شري يف النقا�ش ال�سيا�سي العام.
�أما غري امل�ؤمنني بالدين ،فهم � ً
أي�ضا املخاطبون الأ�سا�سيون يف طرح
ب�يري ال��ذي مفاده �أن��ه يف تب ّني خيار �سيا�سي فيما يتعلق ب�أخالقية
ال�سلوك الب�شري ،ي�ستطيع امل�ش ّرعون والآخ��رون االعتماد على طرح
ديني مفاده �أن كل الب�شر مقد�سون حتى لو مل يوجد طرح علماين
مقنع ي�ساند االدعاء حول قدا�سة الب�شر.
وامل�ؤمنون امل�سيحيون هم املخاطبون الأ�سا�سيون ،يف طرح بريي،
ال��ذي مفاده �أن يف تب ّني اخليار ال�سيا�سي املتعلق ب�أخالقية ال�سلوك
الب�شري ،خا�صة اخل�ي��ار ال�سيا�سي الق�سري ،ينبغي على امل�ش ّرعني
والآخرين �أن يعتمدوا على طرح ديني يتعلق مبتطلبات راحة الإن�سان
�إال �إذا تو�صل ط��رح علماين �إىل النتيجة نف�سها التي تو�صل �إليها
الطرح الديني فيما يتعلق بهذه املتطلبات.
.............................
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«الدين يف ال�سيا�سة :جوانب د�ســ

�أحمد الزعبي
ق�سم �إىل ثالثة ف�صول ومقدِّمة ،ويف نهاية ك ِّل
كتاب «الدين يف ال�سيا�سة ..جوانب د�ستورية و�أخالقية» للباحث واملفكر الأمريكي مايكل برييُ ،م َّ
ف�صل ملحق ي�ضم فقرات توثيقية لقوانني معمول بها يف الواليات املتحدة �أو معتربة عاملياً ي�ستند �إليها الباحث يف �أطروحته.
يتناول امل�ؤلف يف كتابه عالقة ال�سيا�سة بالدين يف �إطار ال�صياغات الد�ستورية والقانونية� ،ضمن د�ساتري الدميقراطيات الغربية ،ذات النظم
الليربالية التعددية؛ فعلى خالف الدول التوتاليتارية التي اجته عد ٌد منها �إىل ال�صدام مع الأديان وحظرها� ،سعتْ الدميقراطيات الليربالية
�إىل احتواء الديانات يف �إطار �صياغات قانونية ود�ستورية ال تتعار�ض مع النهج التعددي؛ �إذ �إ َّن َجدَل العالقة ما بني الدين وال�سيا�سةُ ،يعترب �أحد
�أهم املجاالت التي ظهرت فيها الكثري من التنظريات يف خمتلف املجتمعات العاملية التي ت�شهد حرا ًكا فكر ًّيا و�سيا�س ًّيا م�ستم ًّرا ،مبا فيها املجتمعات
الغربية التي يفرت�ض �أنها ح�سمت �أمرها ،باللجوء �إىل خيار العلمانية الليربالية.
امللحة التي ُيحاول الكاتب مايكل بريي الإجابة عنها يف �أطروحته تدور حول الكيفية التي مت من خاللها احتواء الدين والأخالق يف
والت�سا�ؤالت َّ
ال�سيا�سة وما كانت املحددات ال�ضابطة له ،وهل من عوائق كانت قائمة �أثناء الت�أ�سي�س �أو ما زالت فاعلة يف مرحلة ما بعد الت�أ�سي�س ،ال�سيما و�أ َّن
الواليات املتحدة الأمريكية على وجه اخل�صو�ص ت�شهد يف الوقت الراهن تنامياً م�ستمراً للتيار الديني الأ�صويل؛ مما �أعاد النقا�ش جمدداً عن
اجلوانب الأخالقية وال�سيا�سية واملجتمعية لق�ضية الدين وال�سيا�سة والعالقة بينهما.
يُناق�ش امل�ؤلف يف هذا الإطار جمموعة من الأ�سئلة الكربى؛ من
بينها :م��ا ه��ي احل��ري��ة الدينية ال�ت��ي يحميها ال�ق��ان��ون الد�ستوري
للواليات املتحدة؟ و�أي دور ميكن للطرح الديني �أن ي�ؤديه يف ال�سيا�سة
وال��د��س�ت��ور الأم��ري �ك �ي�ين؛ � �س��واء يف ال�ن�ق��ا���ش ال �ع��ام ب���ش��أن اخل �ي��ارات
ال�سيا�سية املراد اتخاذها� ،أو باعتباره قاعد ًة خليار �سيا�سي؟
و ُي �ح��اول ب�يري الإج��اب��ة ع��ن ه��ذه ال�ت���س��ا�ؤالت م��ن خ�لال تع ُّر�ضه
حلالة الواليات املتحدة الأمريكية ،والتي يخ�ص�ص الكتاب لدرا�ستها؛
حيث يرى �أ َّن ق�ضية ال��دور احلقيقي للدين يف ال�سيا�سة والد�ستور
وال�ف���ض��اء ال�ع��ام يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ق�ضية م��رك��زي��ة وح��ا��ض��رة يف
�سيا�سة ال��والي��ات املتحدة؛ مُرج ًعا ذل��ك �إىل ك��ون مواطني الواليات
املتحدة هم الأك�ثر تديّناً يف دميقراطيات العامل ال�صناعي املتقدم،
�إ��ض��اف��ة �إىل م��ا ب�ين الأم��ري�ك�ي�ين امل��ؤم�ن�ين م��ن اخ�ت�لاف على ق�ضايا
دينية �أ�سا�سية عديدة ،يف الوقت الذي يعي�شون فيه يف بلد تعددي ال
يعرف النظام الواحد.
ويذهبُ الكاتب �إىل �أ َّن اخليارات ال�سيا�سية ،التي يعنيها يف كتابه
ب�صفة �أ�سا�سية ه��ي تلك التي متنع �أو تتحيز �ضد ن��وع �أو �آخ��ر من
ال�سلوك الب�شري ب�ن��ا ًء على االع�ت�ق��اد ب ��أن ه��ذا ال�سلوك ه��و �سلوك
غ�ير �أخ�لاق��ي؛ في�شري يف ه��ذا الإط��ار ك�ن�م��وذج� ،إىل �أن ق��ان��و ًن��ا مينع
الإجها�ض هو مثال منوذجي عن نوع اخليار ال�سيا�سي الذي يق�صده،
وقانو ًنا �آخر مينع املثلية اجلن�سية ك�سلوك جن�سي هو مثال �آخر.
وي�ق��ول �إ َّن الأط��روح��ات الدينية التي تعنيه ب�صفة �أ�سا�سية هنا
هي �أطروحات مفادها �أن نوعًا �أو �آخر من ال�سلوك الب�شري؛ مثال:
الإجها�ض �أو املثلية اجلن�سية ك�سلوك جن�سي ،هو �سلوك غري �أخالقي.
جدل دور الدين
�أمَّا عن �س�ؤال�« :أي دور ميكن للطرح الديني �أن ي�ؤديه يف ال�سيا�سة
وال��د��س�ت��ور الأم��ري�ك�ي�ين؟» ،فيخ�صِّ �ص ل��ه امل��ؤل��ف الف�صل الأول من
الكتاب؛ حيث يطرحه يف �ضوء قاعدة «عدم الت�أ�سي�س» والتي يخ�ص�ص
ج��زءًا من الف�صل لعر�ض التف�سريات الأك�ثر عقالنية لها .ويخل�ص
�إىل �أنها تتمحور حول منع احلكومة من �أن «ت�ؤ�س�س» لدين ما ،مبا
ي�ستدعي عدم تقدميها �أحكاماً قيمية �إيجابية �أو �سلبية عن الأديان
�أو املمار�سات الدينية �أو املعتقدات الدينية؛ باعتبارها كذلك (�أي
بو�صفها دينية).
ويف ظ ِّل هذه القاعدة ،يت�ساءل امل�ؤلف� :أيُّ دور منا�سب (م�سموح به)
د�ستوريًّا للدين �أن ي�ؤديه� ،إذا وُجد هذا الدور �أ� ً
صال يف �سيا�سة الواليات
املتحدة؟ وعلى وجه اخل�صو�ص :هل يكون امل�ش ّرع �أو �أي موظف ر�سمي
�آخر� ،أو حتى �أي مواطن عادي ،قد انتهك قاعدة «عدم الت�أ�سي�س» �إذا
عر�ض طرحاً دينياً يف نقا�ش عام ع ّما ميكن تبنيه كخيار �سيا�سي؟
فعلى �سبيل املثال :هل يكون املُ�ش ِّرع قد خرق قاعدة عدم
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الت�أ�سي�س �إذا عر�ض ،يف نقا�ش عام عن وجوب �أو عدم وجوب ،االعرتاف
القانوين بالزواج املثلي ،طرحً ا دينيًّا مفاده �أن املثلية اجلن�سية ك�سلوك
جن�سي هي �سلوك غري �أخالقي؟
وهل يكون اخليار ال�سيا�سي منته ًكا لقاعدة «عدم الت�أ�سي�س» �إذا كان
مبن ًيا ،ولو ب�شكل جزئي ،على طرح ديني مفاده �أن الإجها�ض �سلوك
غري �أخالقي؟
ويف م�ق� ِّدم�ت��ه ال�ت��أ��س�ي���س�ي��ة ،ي �ق��ول ال�ك��ات��ب �إن ��ه ل��و ك��ان ق�ل�ي� ٌ�ل من
الأم��ري�ك�ي�ين م�ؤمنني متديّنني ،ف��إ َّن��ه م��ن املحتمل �أن ت�ك��ون م�س�ألة
الدور املنا�سب للدين يف ال�سيا�سة م�س�ألة هام�شية بالن�سبة لل�سيا�سة
الأمريكية؛ لأ َّن الدين �سيكون حينئذ هام�شيًّا بالن�سبة �إليها ،غري �أن
معظم الأمريكيني يعتنقون دي ًنا فع ً
ال.
ويف ه��ذا الإط ��ار ،ي�ق��ول ب�يري �إ َّن ُم��واط�ن��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة هم
من أ�ك�ثر املواطنني تدي ًنا� ،أو الأك�ثر تدي ًنا ،يف دميقراطيات العامل
ال�صناعي املتقدم .وي�ستدل على ذل��ك بعدد من ا�ستطالعات للر�أي
�أُجن��زت م��ؤخ� ًرا ،قالت �إن �أغلبية عظمى �-أي ح��وايل  95يف املائة من
الأمريكيني البالغني« -يعلنون �إميانهم ب��اهلل» ،و�إن  70يف املائة من
الأمريكيني البالغني هم �أع�ضاء يف كني�سة �أو يف معبد يهودي.
وي�ضيف ب�أنه وا�ستخال�صاً من هذه النتائج ،ف�إنه �إذا كان هناك ،بني
الأغلبية الوا�سعة من الأمريكيني الذين ي�ؤمنون بدين� ،إجماع على
�أغلب الق�ضايا الدينية ،ف�إ َّن ق�ضية الدور املنا�سب للدين يف ال�سيا�سة،
تدفع عددًا �أقل بكثري من الأمريكيني لالنخراط يف النقا�ش حوله،
لأن القليل من الأمريكيني يخ�شون �أن يكونوا عر�ضة لعقائد دينية
خارجية.
وي��ذه��بُ امل ��ؤل��ف �إىل �أ َّن الأم��ري�ك�ي�ين امل��ؤم�ن�ين لي�سوا على توافق
ت��ام بخ�صو�ص ال��دي��ن يف ال�سيا�سية واالخ �ت�لاف ال�ق��ائ��م ي�ك��ون على
ق�ضايا عديدة ،مبا يف ذلك عدة ق�ضايا �أ�سا�سية دينية �أخالقية .ومبا
�أن ال��والي��ات املتحدة ه��ي بلد متدين ،ويف ال��وق��ت نف�سه بلد تعددي
(الآن �أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى) ،ف��إن ق�ضية ال��دور احلقيقي للدين
يف ال�سيا�سة لي�ست هام�شية على الإط�ل�اق ،ب��ل ه��ي ق�ضية مركزية
وحا�ضرة يف �سيا�سة الواليات املتحدة.
ويق�صد ب�يري ب��ال�ط��رح «ال��دي�ن��ي» هنا ط��رحً ��ا يعتمد �-إىل جانب
�أ�شياء �أخ��رى -على معتقد ديني ،طرحً ا يفرت�ض مقدمًا ال�صحة يف
معتقد ديني ،ويعترب �أن هذا املعتقد هو �أحد منطلقاته الأ�سا�سية.
ويقول الكاتب �إ َّن االعتقا َد ب�أ َّن اهلل موجود »-اهلل» مبعنى احلقيقة
املتعالية ال�ت��ي ه��ي امل���ص��در والأ� �س��ا���س وال�ن�ه��اي��ة لأي ��ش��يء �آخ ��ر -هو
معتقد «دي �ن��ي» ،كما ه��ي ح��ال االع�ت�ق��اد فيما يتعلق بطبيعة اهلل �أو
فعله �أو �إرادت ��ه .م�ث� ً
لا :يف ق�ضية الإج�ه��ا���ض ،ينطلق ال�ط��رح الديني
يف حترميه من �أ�سا�س مفاده �أ َّن اهلل نفخ ال��روح يف اجلنني الب�شري.

ويف حترمي العالقات املثلية ينطلق االفرتا�ض من �أن اهلل �أوحى ب�أ َّن
ك َّل �سلوك جن�سي مثلي هو �سلوك غري �أخالقي� .أما الطرح العلماين
فيتجه �إىل التعليل والبحث عما هو «خري» لأنه كذلك ،بغ�ض النظر
عن حكم الن�صو�ص� ،أما الطرح الديني فيما يتعلق مبتطلبات راحة
الإن�سان يعتمد على ما «�أوحى» به اهلل.
وم ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ال �ك��ات��ب ،ف � ��إ َّن اخل �ل�اف ح ��ول ال � ��دور امل�ن��ا��س��ب
للأطروحات الدينية يف ال�سيا�سة ي�شمل نقا�شنيً :
نقا�شا حول الدور
ً
ونقا�شا ذا عالقة،
املنا�سب د�ستوريًا للأطروحات الدينية يف ال�سيا�سة،
ولكنه خمتلف ،حول الدور املنا�سب �أخالقيًّا لهذه الأطروحات.
ف ��إىل ج��ان��ب امل���س��أل��ة ال��د��س�ت��وري��ة ،ه�ن��اك امل���س��أل��ة الأخ�لاق �ي��ة� :أن
ال يخرق �أي ت�صرف ما �أي قاعدة د�ستورية ال يعني �أن ه��ذا ت�صرف
مقبول م��ن الناحية الأخ�لاق�ي��ة� .إن ال�شرعية ال��د��س�ت��وري��ة ت�ستلزم
اللياقة الأخالقية ناهيك ب�أن ت�ساويها.
ويُتابع الكاتب �أ َّن��ه حتى لو مل ينتهك املواطنون وال امل�ش ّرعون �أو
املوظفون الر�سميون الآخ��رون ،قاعدة ع��دم الت�أ�سي�س عند عر�ضهم
�أطروحات دينية يف نقا�ش �سيا�سي عام� ،أي نقا�ش عام حول اخليارات
ال�سيا�سية التي يجب تب ّنيها؛ �سيبقى ه��ذا ال�س�ؤال مطروحً ا :ب�أخذ
ك��ل االع�ت�ب��ارات يف احل�سبان ،ه��ل م��ن املنا�سب �أخ�لاق� ًي��ا بالن�سبة �إىل
امل��واط�ن�ين وع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص امل���ش� ّرع�ين وامل��وظ�ف�ين الر�سميني
الآخرين� ،أن يقدموا مثل هذه الأطروحات يف نقا�ش �سيا�سي عام؟
وع �ل�او ًة ع�ل��ى ذل ��ك ،ال ت���س�ت�ل��زم ع��دم ال���ش��رع�ي��ة ال��د��س�ت��وري��ة ع��دم
ال�ل�ي��اق��ة الأخ�لاق �ي��ة ،ن��اه�ي��ك ب ��أن ُت���س��اوي�ه��ا .ف ��أن ي�خ��رق ت���ص��رف ما
قاعدة د�ستورية ،ال ي�ستلزم �أن هذا الت�صرف ،بغ�ض النظر عن عدم
د�ستوريته ،ت�صرف غري منا�سب �أخالقيًّا.
وي�خ� ُل����ص بي��ري -يف ه��ذا الإط� ��ار� -إىل �أ َّن ��ه ح�ت��ى ل��و ان� ُت� ِه��ك خيار
��س�ي��ا��س��ي ،و�إذا مل ي��وج��د ط ��رح ع�ل�م��اين م�ق�ب��ول ي �� �س��ان��ده ،ف� ��إن ه��ذا
ال���س��ؤال يبقى م�ط��روحً ��ا .بغ�ض النظر ع��ن ق��اع��دة «ع��دم الت�أ�سي�س»،
هل من املقبول �أخالقيًّا بالن�سبة �إىل املواطنني وامل�ش ّرعني واملوظفني
الر�سميني الآخ��ري��ن �أن يعتمدوا على ط��رح ديني يف �أث�ن��اء اتخاذهم
ق��رارًا �سيا�سيًّا حتى �إذا مل يوجد ،يف نظرهم ،طرح علماين مقنع� ،أو
حتى مقبول ،ي�سند هذا اخليار؟
ويُ�شري الكاتب يف ه��ذا الإط��ار �إىل كتاب �سابق له تناول فيه هذه
الق�ضايا والت�سا�ؤالت ،وهو كتاب بعنوان «احلب وال�سلطة :دور الدين
والأخالق يف ال�سيا�سة الأمريكية».
ويلخ�ص الكاتب ما يريد قوله يف كتابه يف م�س�أل َتينْ �أ�سا�سي َتينْ ،
وهما :الأوىل :م�س�ألة د�ستورية الطرح الديني يف ال�سيا�سة يف ظل
ق��اع��دة ع��دم الت�أ�سي�س .وال�ث��ان�ي��ة :م�س�ألة العالقة ب�ين الأط��روح��ات
الأخالقية املبنية على الدين والأطروحات الأخالقية العلمانية.

