تأصّل مفهوم العلمانّية
كمال اللبواني
هناك مفهومان للعلمانوة ،واحد فرنسي (لسوتوه) وواحد إنكلوزي (سوكوولرزم) نشأ المفهوم الفرنسي من مفهوم
الشعب (لووك) مقابل الكهنة (كلورك) ،فالعلمانوون في المفهوم الفرنسي هم الشعب (العامة) بمقابل كهنة رجال الدون
المنتظمون بنظام كنسي بطروركي ،فعندما قامت الثورة الفرنسوة أطاحت بالنظام الملكي المدعوم من النظام الكنسي
واللوردات القطاعوون كلهم معا ا وجموعاا ،وتحررت من سلطاتهم.

واعتبرت الشعب هو صاحب السوادة العلوا من دون وصاوة ول إشراف ول مرجعوات ،فهو وحده من وقرر ووشرع
ووختار السلطة ،والدولة هي من تشرف على تدروس القوم والمبادئ للجمهوروة ،ولوس الكهنوت ،فالثورة الفرنسوة
كانت رادوكالوة لنها واجهت تحالفا ا متماسكا ا من اللوردات القطاعوون والملك والكنوسة المرتبطة بالبابا ،حوث فشلت
قبلها ثورة الحتجاج الدوني البروتستانتوة في التغلب على سلطة الكنسوة البابووة ،وعطلت كل عملوة إصلح دوني
وسواسي .بونما في دول أخرى استطاعت البروتستانتوة فرض الصلح الدوني الذي وبعد الدون عن النظام القطاعي
والسلطات القائمة ،ووفك تحالفه معهما ،لوسمح بتطور الحروات العامة التي حملتها التغوورات البرجوازوة في نمط
الحواة القتصادوة والجتماعوة.

في الدول التي شهدت إصلحا ا دونوا ا تطور أوضا ا مفهوم للعلمانوة مختلفا ا عن السابق ،وكتفي بتعزوز حواد الدولة تجاه
المؤسسة الدونوة وبالعكس ،من دون أن وعتبر الدون ومؤسساته عدوا ا للشعب والسلطات الجدودة التي فرضتها
التغورات نحو الرأسمالوة .وهذا ومثله النموذج البروطاني .وهكذا وتعاوش الدون مع الدولة بحواد واستقلل ،من دون
أن وتدخل أحدهما بالخر فسلطة الدولة مستمدة من الشعب ،والدون له سلطة الضمور والقناعة الحرة فقط ،ورجال
الدون ل دور سواسي أو سلطوي لهم ،بل وظوفة رعووة روحوة فقط ،حوث تمكن القطاع والكنوسة من التكوف مع
البرجوازوة والتغوورات الجدودة والتعاوش معها والتداخل فوها تدروجواا ،بونما في ألمانوا صمدت البنوة البطروركوة
القطاعوة طوولا في وجه البرجوازوة ،فتأخر التحول الرأسمالي ،وهكذا نمت الفلسفات والعمل النظري كتعووض
عن العجز العملي ،وهكذا صارت ألمانوا مصنع الفلسفات التي تنطحت أوضا ا لهذه القضاوا ،بدءا ا من هوجل ومرورا ا
بفوورباخ ،الذي وعتبر فولسوف العلمانوة ،بشكلها الفرنسي ،والذي وقترب من مفهوم العلموة المادوة التجروبوة،
المضادة للفلسفة المثالوة برمتها ،فالعلمانوة تتراوح بون العداء للدون ،والتسامح معه ،لكنها تتفق في مفهوموها على
تحوود رجال الدون وإبعادهم عن السواسة ،وبالعكس (أي منع الدولة من التدخل بالشأن الدوني أوضاا).

وهكذا وصبح التعروف الصحوح للعلمانوة هي فصل الدولة عن سلطة رجال الدون ،وعن المرجعوات الدونوة الكلوروة
والنصوة كمصدر للتشروع ومرجعا ا له ،وإعطاء هذا الحق للشعب وحده كمصدر وحود للشرعوة ،بونما تصبح عملوة
محاربة الدون باسم العلمانوة تطرفاا ،أو مشروطة بقبول أو عدم قبول المؤسسة الدونوة لهذا الفصل ،فالدفاع عن حروة
الشعب ،ومنع الوصاوة علوه ،وتمكونه من حقوق المواطنة المتساووة تتطلب عدم خضوعه لسلطة الكلوروس ،بل
للقانون والنظام مباشرة ،الذي ورتضوه الشعب لنفسه ووطبق على الجموع في دولة المواطنة دولة الحق والقانون.

