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حول هذه السلسلة

ترمي هذه الكراسات األساسية التي تتناول
بناء الدساتري إىل مساعدة الدول يف بناء
دساتريها أو إنجاز عمليات إصالح دستوري
عرب )1( :مساعدة املواطنني واألحزاب
السياسية ومنظامت املجتمع املدين واملسؤولني
احلكوميني وأعضاء اجلمعيات التأسيسية
يف اختاذ خيارات دستورية حكيمة؛ ()2
مساعدة موظفي املنظامت الدولية احلكومية
وأطراف خارجية أخرى يف تقديم دعم
مفيد ومدروس ووثيق الصلة بالظروف
السياقية لصناع القرار املحليني .وقد صممت
الكراسات لتكون مدخ ً
ال للقراء غري
املختصني ،ومفكرات مكثفة مالئمة لذوي
املعرفة أو اخلربة يف بناء الدساتري .وهي هتدف
برتتيب مواضيعها وفق اخليارات العملية
التي يواجهها بناة الدساتري ،إىل إيضاح قضايا
معقدة بطريقة مبسطة وخمترصة.

نظرة عامة
ماذا؟

·تنظم الدساتري عادة العالقة بني املرجعيات الدينية وسلطات الدولة .فقد
تقيم صل ًة ما بني الدولة ودين أو أديان معينة ،إذ تعرتف بدين ما أو متنح
رشائعه أو مؤسساته وضع ًا مميز ًا يف النظام القانوين-السيايس .بينام جتهر
دساتري أخرى بعلامنية الدولة أو بحيادها جتاه األديان.

ملاذا؟

·إن اهلوية الدينية بالنسبة لكثري من البرش يف العامل جزء ال يتجزأ من هويتهم
املجتمعية أو الوطنية ،األمر الذي يقتيض يف بعض األحيان التعبري عنها
من خالل االعرتاف هبا دستوري ًا .ولعل الرغبة يف االعرتاف بالتنوع
الديني وصيانته يف املجتمع ،يدفع واضعي الدساتري إىل منح اجلامعات
الدينية املختلفة اعرتاف ًا خاص ًا.

ِل َ ال؟

·إن االعرتاف بدين ما أو تكريسه مؤسسي ًا ،أو منحه امتيازات أو تطبيق
رشيعة دينية معينة ،مجيعها قد ترتك آثار ًا مؤذية عىل حقوق األقليات
الدينية ،أو اخلارجني عن هذا الدين أو الال دينيني ،وقد يؤدي إىل تصعيد
التوتر بني املنتمني إىل مجاعة دينية واخلارجني عنها.

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
هي منظمة حكومية دولية تدعم الديمقراطية
املستدامة حول العامل.
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أين؟

·يتعني عىل أكثر عمليات تصميم الدساتري األخذ بعني االعتبار إشكالية
العالقة بني الدين والدولة .وثمة تصاميم دستورية ذات أمهية استثنائية،
مرتبطة بالدول ذات األغلبية اإلسالمية واملجتمعات املتنوعة ديني ًا
واملجتمعات التي شهدت تارخيي ًا توترات بني السلطات الدينية والعلامنية.

ما القضية؟
كانت إحدى وظائف الدستور الرئيسية تارخيي ًا وال تزال ،هي تنظيم العالقة بني الدولة والدين ،بني السلطات
املدنية والدينية ،وبني القوانني الوضعية والرشائع الساموية .وثمة وظيفة هامة أخرى للدستور ،هي احلرص عىل
السالم والعدالة بني كافة أفراد املجتمع ،حتى يف املجتمعات التي تتسم بانقسامات دينية حادة.
وعىل الرغم من ذلك ،ال تزال العالقة بني الدولة والدين يف أنحاء كثرية من العامل إحدى أصعب املشاكل التي
يتعني عىل واضعي الدساتري حلها .ولكل حالة مشاكلها اخلاصة هبا ،لكن عىل األغلب ثمة جوانب عامة مشرتكة
فيام بينها .فقد يرتبط دين معني باهلوية الوطنية أو بالقيم األساسية للمجتمع ،وربام يعرب الرأي العام عن نفسه
ُعرف نفسها به .ويمكن هلذه األوضاع أن تؤدي إىل املطالبة بإعطاء األديان
من خالل أحزاب تستلهم دين ًا ما أو ت ِّ
وضع ًا خاص ًا يف الدستور .وقد تشتمل هذه األوضاع عىل وجود أقليات دينية حتتاج إىل محاية خاصة ،كأن يكون
هلا أحوال شخصية خاصة حتكمها رشيعتها الدينية اخلاصة ،ما يؤدي إىل نشوء إطار دستوري غري متساو .ومن
املرجح أن يعارض هذه اخلطوات نحو تكريس الدين يف الدستور َمن يؤمن بأن الدين هو ِمن الناحية اجلوهرية
ٌ
شأن خاص ،أو أنه من األفضل استيعاب االختالف باجلمع بني احلرية العامة لألديان واحلامية من التمييز عىل
أسس دينية ،مع احلفاظ عىل حيادية الدولة يف املسائل املتعلقة باألديان.
من حيث املبدأ ،ثمة خيارات دستورية متعددة أمام واضعي الدساتري ،ترتاوح من حتديد دين خاص للدولة (مع
إدخال املعايري األخالقية للدين يف القانون ،وإقرار والية قضائية للمحاكم الدينية عىل بعض امليادين ،وإنشاء
هيئة رجال دين أو مؤسسة دينية رسمية متوهلا الدولة) ،مرور ًا باالعرتاف الرمزي بدور دين ما أو أكثر يف احلياة
االجتامعية والثقافية ،وصوالً إىل الترصيح باألساس العلامين (الالديني) للدولة.
أما من الناحية العملية ،فقد يصعب الوصول إىل توافق أو حل وسط بني هذه املسائل يف تصميم النص الدستوري،
وذلك عائد بشكل جزئي إىل أن القضايا املطروحة تتعلق باهلوية الشخصية وبمبادئ راسخة بعمق ليس من السهل
التفاوض بشأهنا .هلذا السبب ،فإن مسألة تكريس الدين يف الدستور وكيفية القيام بذلك أو أن تكون الدولة علامنية
رصاحة ،جيب أن تدرس بعناية وضمن سياق حمدد يستند إىل الظروف السياسية والتارخيية والثقافية السائدة.
ويناقش هذا الدليل األشكال املختلفة واملمكنة لعالقة الدين بالدولة يف بناء الدساتري الديمقراطية ،ويبني الظروف
والرشوط التي يتعني فيها عىل واضعي الدساتري مواجهة املطالبة بالدين ،ويناقش املخاوف التي قد تنشأ نتيجة
تكريس الدين يف الدستور ويقدم أمثلة عن نامذج خمتلفة إلدراج الدين أو العلامنية.

الضمانات الدستورية للحريات الدينية
تطور الحرية الدينية
«لما كان اإليمان أو عدم اإليمان جزءًا هامًا من حياة أي شخص ،فإن حرية الدين تؤثر
ّ
على كل فرد .لذلك ،فإن إقامة ‘جدار يفصل الكنيسة عن الدولة’ أمر ضروري حتمًا في
المجتمع الحر».
(توماس جيفرسون ،الرئيس الثالث للواليات المتحدة األميركية.)1808 ،
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قامت الكثري من الدول عرب التاريخ عىل الرتابط الوثيق بني السلطات الدينية واملدنية ،وبنت كافة
املجتمعات تقريب ًا فهمها للسلطة السياسية الرشعية عىل أصول إهلية (ليلال  .)2008فقد كانت عبادة
اإلمرباطور التي جتمع بني احلكم الديني (الثيوقراطية) وامللكية املطلقة إحدى السامت املشرتكة بني
الصني ومرص واليابان القديمة .كان لكل دولة من الدول-املدن يف احلضارة اإلغريقية-الرومانية
آهلتها وكهنوهتا ومعابدها اخلاصة .واندجمت املاملك واإلمارات واجلمهوريات يف كل العامل املسيحي
إبان القرون الوسطى ،تقريب ًا ،يف اهليكلية العابرة للقومية للسلطة الدينية التي يرأسها البابا .وكان
للمنظومة القانونية يف العامل اإلسالمي تقليدي ًا أساس ديني ،مع دور للخليفة والسلطان َ
اللذين كانا
جيتمعان يف الغالب يف شخص واحد.

ويف الظروف التي تتضافر فيها السلطتان الدينية والسياسية تضافر ًا وشيج ًا ،كانت املعارضة الدينية
تعترب مؤامرة سياسية عىل األغلب .ويف حني حظيت بعض األقليات الدينية التي كانت مستبعدة عن
السياق العام للمجتمع بدرجة معينة من القبول ،فقد كان للسلطات املدنية غالب ًا دور فعال يف فرض
الوحدة الدينية باستخدام قوة الدولة .وكان املنشقون الدينيون يتعرضون للنفي والتعذيب والقتل.
ونشبت حروب عدة لفرض الطاعة الدينية بالقوة ،كام حدث يف أوروبا أثناء حرب الثالثني عام ًا
املدمرة ( )1648-1618بني القوى الربوتستانتية والكاثوليكية.

أدى هذا الوضع إىل بروز املطالبة بالتسامح الديني (منح األقليات الدينية حرية االختالف عن
املؤسسات الدينية الوطنية يف مسائل اإليامن والطقوس والتنظيم) ،الذي جيعل الناس أحرار ًا من
الطاعة الدينية القرسية ،ما من شأنه أن )1( :يصون حرية اإلرادة الفردية يف املسائل الدينية؛ ()2
يعزز السلم األهيل .وحتققت بذلك مكاسب مهمة عىل صعيد التسامح الديني يف ترانسلفانيا بمرسوم
توردا ( ،)1568ويف هولندا بمعاهدة أوترخيت ( ،)1579ويف إنكلرتا بقانون التسامح ( ،)1693ويف
فرنسا بإعالن حقوق اإلنسان واملواطن ( ،)1789ويف الواليات املتحدة األمريكية بالتعديل األول
للدستور (.)1791
الحرية الدينية كأساس

يف وقت الحقُ ،أ ِق َّرت احلرية الدينية يف كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  1948والعهد
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  .1966أما اليوم ،فإن احلرية الدينية والتحرر من
اإلكراه الديني يعتربان من مبادئ الديمقراطية املعرتف هبا يف كل أنحاء العامل تقريب ًا .فال يمكن اعتبار
الدولة ديمقراطية إال إذا كفلت حرية االعتقاد واملامرسة الدينية ،بام يف ذلك حرية األقليات الدينية
واخلارجني عن الدين (املنشقني).
يريس هذا االعرتاف التارخيي باحلرية الدينية بوصفها معيار ًا عاملي ًا – إىل جانب االعرتاف باحلقوق
األخرى كحرية التعبري واحلق بإجراءات قانونية عادلة واحلرية من التمييز – بعض األسس يف العالقة
الدستورية بني الدولة والدين .فال يمكن لدولة ديمقراطية أن )1( :حتظر التعبري الديني السلمي ما دام
ال ينتهك النظام العام أو حقوق اآلخرين؛ ( )2تفرض الوحدة أو الطاعة يف مسائل االعتقاد واملامرسة
الدينية؛ ( )3تعاقب الناس عىل أساس معتقداهتم أو هويتهم الدينية أو متارس التمييز بحقهم عىل هذه
األسس.
وتوفر هذه األسس بالرضورة درجة معينة من االستقاللية والتعددية يف مسائل الدين ،ومتنع قيام
الدولة بقمع األديان (إحلاد الدولة) واإلكراه يف املسائل الدينية (ثيوقراطية الدولة أو الدولة الدينية).
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األنماط األساسية للعالقة الدستورية بين الدين
والدولة
يمكن تنظيم العالقة بني الدولة ومجاعة دينية أو أكثر بطرق خمتلفة ،ضمن إطار األسس املبينة آنف ًا
الحرتام احلرية الدينية ،ويتوقف ذلك عىل )1( :درجة متويل الدولة للدين أو دعمه أو تأييده ،أو
اعرتافها باألساس الديني للشعب أو السلطة العامة؛ ( )2مدى حتكم القوانني أو املؤسسات الدينية
بالدولة أو نفوذها عليها .وعىل الرغم من أن التصنيفات تقريبية دوم ًا وليس هناك مصطلحات قياسية
دقيقة ،يمكن تصنيف هذه العالقة إىل :علمنة (علامنية قوية)« ،حياد» (علامنية ضعيفة)« ،استيعاب
تعددي»« ،اعرتاف»« ،مؤسسة ضعيفة»« ،مؤسسة قوية هتيمن عليها الدولة» و»مؤسسة قوية هيمني
عليها الدين».
العلمانية (العلمانية القوية)
«فرنسا جمهورية علمانية ديمقراطية اجتماعية غير قابلة للتجزئة ،تكفل مساواة جميع
المواطنين أمام القانون دون تمييز يقوم على األصل أو العرق أو الدين ،وتحترم جميع
المعتقدات».
(دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة)

تنص بعض الدساتري رصاحة ،عىل أن الدولة علامنية (أو لنقل تنفذ العلمنة وفق ًا للنموذج الفرنيس لتمييزها عن
األشكال األخرى من العلامنية األقل حدةً) .ومتثل فرنسا النموذج األسايس هلذا الشكل من العلامنية ،حيث ينص
دستورها عىل أهنا علامنية ،تعبري ًا عن السياسة التي أقرت يف عام  1905وأصبحت مرادف ًا لكلمة «مجهورية»،
أي أهنا ذات نظام ديمقراطي .ويف هذا النمط ،تعرتف الدولة باحلق يف احلرية الدينية وتصون هذا احلق يف احلياة
الشخصية واخلاصة ،لكنها تقف موقف ًا متحفظ ًا جتاه التدين العام ،الذي «ينظر إليه غالب ًا بوصفه هتديد ًا –حمتم ً
ال
أو فعلي ًا– لصالحيات السلطات وعلمنة اجلمهورية» (وياليم  .)2003وتؤكد الدولة يف املقابل عىل شخصيتها
اجلمهورية املدنية التي يتم تشجيعها -ال فرضها -يف النظام املدريس والطقوس املدنية .وال يفرتض أن حتل هذه
الشخصية حمل األشكال اخلاصة واملتاميزة للتعبري الديني وال متنعها ،بل تسمو فوقها« :ليس هناك كاثوليكي أو
بروتستانتي ،مسلم أو هيودي ،ومؤمن أو مشكك ،فاجلميع سواسية يف اجلمهورية الفرنسية».
ونتيجة هلذا املبدأ ،تتوافق العلامنية الفرنسية مع حظر املظاهر العلنية لالنتامء الديني يف األماكن العامة :منع احلجاب
يف األبنية العامة ومنع ارتداء الشارات الدينية يف املدارس العامة .وتتميز كافة املراسم العامة –بدء ًا من تنصيب
رئيس اجلمهورية إىل االحتفاالت القروية املحلية التي يرأسها العمدة – بخلوها التام من أي طابع ديني.
ومن املهم التنويه منذ البداية إىل أن العلامنية ختتلف عن اإلحلاد ،فهي ال تعني رفض الدين أو منعه باعتباره ممارسة
أو اعتقاد ًا خاص ًا ،بل هي ببساطة رفض لالمتيازات الدينية والالمساواة عىل أساس الدين ،ولتأثري الدين ورجال
الدين عىل الترشيع والسياسة العامة.

حيادية الدولة في أمور الدين (علمانية ضعيفة)
«ال يجوز أبدًا اشتراط امتحان ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسؤولية عامة
في الواليات المتحدة [ .]...ال يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من األديان أو
يمنع حرية ممارسته [.»]...
(دستور الواليات المتحدة األميركية)
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حيادية الدولة هنا ،تعني حياديتها يف الشؤون املتعلقة بالدين .فالدولة ال تؤيد الدين وال تنتقده ،وهي ال تقيم متييز ًا
بني القيم واملعتقدات الدينية ،وال جيوز ممارسة الدين أي ًا يكن بصورة علنية ،أو متويله من سلطة عامة .ويف املقابل،
ال جيوز للسلطات أن متنع املعتقدات أو املامرسات الدينية أو تقيدها أو تروج هلا أو تدعمها ،كام ال جيوز التمييز
ضد أي دين أو حماباته.
وبخالف العلامنية ،ليست الغاية من احلياد محاية الدولة من مظاهر التدين ،فالدولة حيادية جتاه الدين ،بمعنى أنه
ليس هلا قيم خاصة تتعرف هبا ،بل تشكل الدولة «بوتقة» يمكن للمصالح واآلراء الدينية املختلفة أن تتعايش فيها
بحرية وتشارك ،عىل قدم املساواة ،مع بعضها يف احلياة االجتامعية واملدنية.
وبالنتيجة ،حياد الدولة جتاه األديان ال يقيد حرية تعبري الشخصيات العامة عن تدينها يف الواليات املتحدة .عىل
سبيل املثال :تستهل مراسم تقلد الرئيس ملنصبه بالصالة ،ويؤدي مسؤولو الدولة ال َق َسم عىل كتاب ذي حمتوى
ديني عند تقلدهم ملناصبهم ،عىل الرغم من أهنم يؤدون ذلك باعتباره خيارهم الشخيص أو عرف ًا اجتامعي ًا ،وليس
ألنه مطلوب بالقانون ،وهلذا أمهية كبرية.
الفرق بين علمنة الدولة وحياد الدولة تجاه األديان :ارتداء الشارات الدينية في المدارس العامة
هل ُيسمح لألطفال بارتداء شارات دينية ظاهرة في المدارس العامة (كالصليب أو
النقاب)؟
العلمانية القوية على النمط الفرنسي تجيب بك ّلا :ليس هنالك مكان في المدارس
العامة لمثل هذه األشياء .فالمدرسة مكان دنيوي مكرس للجمهورية ،وقيمه هي قيم
الجمهورية كما يعبر عنها الدستور .وال يجوز للمدرسين إطالقًا إظهار أي داللة على
معتقداتهم الدينية (أو السياسية) أثناء الدروس ،وال يمكن للطالب استغالل دينهم
كعذر لمخالفة األنظمة والقوانين أو قواعد التدريس.
أما الحياد على النمط األميركي فتجيب بنعم :فالمدارس العامة بوصفها إحدى
مؤسسات الدولة ال تعير انتباهًا ألي موقف ديني مهما يكن ،فهي أمور تدخل كل ّيةً في
نطاق حقوق الطفل في ارتداء الرموز الدينية إذا شاء .لكن ال يجوز للمد َرسة أو المد ِّرس
أن يطلب (أو يمنع) ارتداء الرموز الدينية أو يشجع عليها.

االستيعاب التعددي
«للجمعيات الدينية القائمة كهيئات حق عام ،الحق بفرض ضرائب على أساس اللوائح
الضريبية المدنية [ ]...حينما تكون هناك حاجة للعبادة والرعاية الروحانية في الجيش أو
المستشفيات أو السجون أو أي منشآت عامة أخرى ،فينبغي السماح للجمعيات الدينية
بأن تقوم بالمناسك الدينية مع استبعاد أي إجبار على ذلك».
(القانون األساسي لجمهورية المانيا االتحادية)

هتدف دساتري بعض الدول (كأملانيا واهلند وجنوب أفريقيا) إىل محاية احلياد الديني للدولة ،ال عن طريق االنسحاب
من أي دعم أو تأييد للدين (كام هو األمر يف حياد الدولة جتاه األديان) بل عرب تعزيز املعاملة املتساوية وغري التمييزية
لألديان .وذلك يعني ،أن حتاول الدولة استيعاب األديان وتتعاون مع املؤسسات الدينية يف الوظائف االجتامعية.
وينص القانون األسايس ألملانيا ،عىل سبيل املثال ،عىل أن املؤسسات الدينية يمكن أن تترصف باعتبارها «هيئات
حق عام» ذات حقوق معرتف هبا ،بام يف ذلك احلق باحلصول عىل «رضائب كنسية» من رعاياها .ويقول وياليم
ٍ
كمؤسسات سياسية تساهم يف الصالح العام .ومتنح الدولة
( )2003إن« :املؤسسات الدينية معرتف هبا يف املانيا
األملانية الكنائس بعض ًا من سلطاهتا السيادية [ ]...ويتعني عىل السياسة أن تقيد نفسها ،وليس للدولة سلطة حتديد
التصورات األساسية للحياة».
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ويسند التعاون التعددي للجمعيات الدينية دور ًا عام ًا حممي ًا ومستق ً
ال يف املجتمع ،وهو دور معرتف به دستوري ًا.
ويعرتف القانون بتعددية اجلامعات الدينية املتساوية مع بعضها :فالدولة ال تفضل إحداها عىل األخرى وال متيز
فيام بينها .و ُيعرتف ببساطة بأن لألديان كلها دور ًا هام ًا يف املجتمع ،وأن املؤسسات الدينية (بمجموعها) رشيكة
مع السلطات املدنية يف حتقيق الصالح العام.
االعتراف بدون تكريس
«تعترف الدولة بالمنزلة الخاصة للكنيسة الكاثوليكية الرسولية والرومانية المقدسة،
بوصفها الوصي الخاص على الدين الذي تدين به الغالبية الساحقة من المواطنين».
(دستور أيرلندا قبل إلغاء هذا البند بموجب التعديل الخامس في عام )1972

ٍ
لدين معني يف نصوصه كام يف دستور أيرلندا حتى سبعينيات
يمكن أن يمنح الدستور اعرتاف ًا شكلي ًا أو رمزي ًا
القرن املايض عىل سبيل املثال ،والذي يعرتف باملنزلة اخلاصة للكنيسة الكاثوليكية بوصفها «الويص عىل الدين
الذي تدين به الغالبية الساحقة من املواطنني» ،وال يزال حتى اليوم « ُيقر بأن العبادة العامة واجبة للعيل القدير»،
و«[يقدس] اسمه تعاىل» و»حيرتم الدين وجيله»( .دستور أيرلندا ،املادة رقم  ،44معدلة)
إن هذا االعرتاف خمتلف عن العلامنية الفعالة (العلامنية القوية) وعن العلامنية االجيابية (حيادية الدولة جتاه األديان)
يف ربطه الدولة – وأحيان ًا الشعب نفسه – هبوية دينية معينة أو جمموعة من اهلويات الدينية .كام أنه خيتلف عن
االستيعاب التعددي وعن املؤسسة الضعيفة ،يف أن االعرتاف بحد ذاته ال يعطي ٍ
لدين معرتف به أو ألديان أخرى
امتيازات خاصة أو سلطات شبه عامة .وال تقوم الدولة يف أيرلندا بتمويل الدين ،عىل الرغم من أن اجلزء األكرب
من اإلنفاق العام عىل الشؤون االجتامعية كالصحة والتعليم يوجه من خالل مؤسسات دينية (أوتول .)2011
وحيث يكون االعرتاف بالدين عنرص ًا هام ًا يف اهلوية الوطنية ،دون أن تكون هنالك رغبة واضحة بإدراج العالقة
بني الدين والدولة يف الدستور ،يمكن التعبري عن هذا االعرتاف يف ديباجة الدستور أو يف إعالن شبه دستوري
(كإعالن االستقالل أو العهد الوطني ...إلخ).

المؤسسة الدينية
«تبقى الكنيسة النرويجية ،الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية ،كنيسة النرويج ،وتحظى
بوصفها كذلك بدعم الدولة».
(دستور النرويج ،بعد تعديل عام )2012

توجد املؤسسة الدينية ،إذا كانت الدولة (مع اعرتافها باألسس الديمقراطية للحرية الدينية وعدم التمييز) تقيم
صلة رسمية مع دين معني يرتسخ بنا ًء عىل دعم الدولة ومتويلها وتأييدها أو رعايتها.
ويمكن تأسيس الدين بطرق خمتلفة ،وبدرجات خمتلفة من الشدة .عىل سبيل املثال :يمكن تبني دين ما باعتباره
دين ًا رسمي ًا للدولة ،أو أن يصبح القانون الديني مصدر ًا للترشيع أو جمرد مصدر استلهام .كام يمكن النص عىل
أن رئيس الدولة جيب أن يتمتع بمؤهالت دينية معينة ،أو يمكن حماسبة احلكومة وفق ًا للمعايري الدينية أو أن يتم
التشجيع عىل التعليم الديني.
املؤسسة الدينية الضعيفة :يتبنى بعض الدساتري الدين بطريقة حمدودة فقط ،قد ختتلف قلي ً
ال عن نمط االعرتاف.
مثالً :قد يكون الدين املدعوم من الدولة ذايت التمويل ذايت اإلدارة ،ويمكن أن يكون ضعيف أو معدوم التأثري يف
الشؤون العامة .ففي األرجنتني مثالً ،ينص الدستور عىل أن احلكومة الفيدرالية تدعم الكاثوليكية (املادة  ،)2لكنه
يتضمن أحكام ًا أخرى حتافظ عىل الفصل بني السلطات الدينية واملدنية وتقيد سيطرة الدولة عىل الدين ودرجة
السيطرة الدينية املبارشة عىل الدولة (كإلغاء رشط أن يكون رئيس الدولة كاثوليكي ًا يف تعديالت عام ،1994
واستبعاد رجال الدين من املناصب العامة).
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املؤسسة الدينية القوية :يتضمن الشكل األقوى من املؤسسة الدينية ختصيص بعض املناصب الرفيعة ألشخاص
من دين حمدد (مثالً :رشط أن يكون رئيس الدولة من رعايا دين معني ،أو ختصيص بعض املقاعد الترشيعية لرجال
دين معني).
وعىل الرغم من أن احلدود املميزة ومهية ونادر ًا ما تكون واضحة عملي ًا ،ألن العالقة بني الدولة والسلطات الدينية
قد تكون رمزية ،يمكن تقسيم املؤسسات الدينية القوية إىل نوعني:
(((1نوع تكون للرتاتبية الدينية فيه أولوية عىل السلطة املدنية ،أي أن املرجعيات الدينية هتيمن عىل الدولة،
وتكون الدولة خاضعة لرقابة سلطة هيئة دينية.
(((2نوع تكون الرتاتبية الدينية فيه خاضعة لسيطرة السلطة املدنية ورعايتها ،أي أن املرجعيات الدينية تابعة
للدولة ،ويكون الدين خاضع ًا لسيطرة سلطة الدولة.
وتلعب صالحيات التعيني دور ًا حاس ًام يف حتديد هذا التمييز .فإذا كان للسلطات املدنية صالحية تعيني رجال الدين
(وبخاصة صالحية إقالتهم) ،فمن املرجح أن تكون املؤسسة الدينية من النوع الثاين الذي هتيمن عليه الدولة،
حيث تستفيد السلطات املدنية من الدين كوسيلة لرشعنة سلطتها وتدعيمها .أما إذا كانت املرجعيات الدينية حتظى
باستقاللية يف تعييناهتا ،فمن املرجح أن تكون املؤسسة الدينية من النوع األول الذي هييمن عليه الدين ،حيث يكون
بوسع املرجعيات الدينة ممارسة سلطة إرشافية مستقلة ،حتى يف وجه سلطات الدولة .ويف احلالة القصوى ،قد متنح
املؤسسة القوية التي هييمن عليها الدين للمرجعيات الدينية حق الفيتو عىل القرارات املتعلقة بالسياسات العامة.
ويتعني عىل واضعي الدستور الطاحمني إىل بناء مؤسسة قوية ،التفكري ملي ًا يف العالقة بني رجال الدين والقادة
املدنيني :أهيام سيحظى بالسلطة عىل اآلخر؟ هل الغاية هي أن تسيطر الدولة عىل الدين أو أن يسيطر الدين عىل
الدولة؟ ما نتائج هذه الرتتيبات عىل الديمقراطية وحقوق اإلنسان واحلريات املدنية األخرى؟
ويف حني يعد الدستور اإليراين مثاالً ساطع ًا عىل املؤسسة التي هيمني عليها الدين ُ
وتنح املرجعيات الدينية دور
الويص عىل الدولة ،ثمة عدد من الدول األخرى التي تكرس بالدين بقوة لدرجة تتأثر فيها الديمقراطية والتعددية.
مثالً :ال يكتفي الدستور اليوناين فقط بالنص عىل أن «الدين السائد يف اليونان هو الكنيسة املسيحية األرثوذكسية
الرشقية» ،بل يمنع أيض ًا التبشري وحيظر الرتمجات غري املرصح هبا لإلنجيل.
مثال :االنتقال من مؤسسة دينية قوية إلى ضعيفة في النرويج
النرويج دولة ديمقراطية منذ استقاللها عام  ،1905وتصنف دوم ًا بين أفضل الدول من حيث نوعية الديمقراطية .وكان لها ،في الجزء األكبر
من تاريخها ،مؤسسة دينية دستورية جعلت الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية الكنيسة الرسمية للدولة .وفي عام  ،2012تغيرت منزلة الكنيسة
َ
تتالش.
بموجب التعديالت الدستورية ،لكنها لم

النص األصلي
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“يبقى المذهب اإلنجيلي اللوثري الدين الرسمي للدولة،
والرعايا المعتنقون له ملزمون بتنشئة أبنائهم عليه”.
(المادة )2

“يبقى التراث المسيحي واإلنساني األساس الذي
نستقي منه قيمنا .ويضمن الدستور الديمقراطية
وسيادة القانون وحقوق اإلنسان”( .المادة )2

“يعتنق الملك في كل زمان المذهب اإلنجيلي-اللوثري ،ويدافع
عنه ويحميه”( .المادة )4

“يعتنق الملك في كل زمان المذهب اإلنجيلي-
اللوثري”( .المادة )4

“يعتنق أكثر من نصف أعضاء مجلس الدولة الدين الرسمي
للدولة”( .المادة )12

[ألغيت هذه المادة]

“يرسم الملك كافة الخدمات العامة للكنيسة والعبادات
العامة ،وكافة االجتماعات والجمعيات التي تتهتم بالشؤون
مدرسي الدين العامين المعايير المحددة
الدينية ،ويضمن اتباع ّ
لهم”[ .المادة ]16

“لكل سكان المملكة الحق بممارسة شعائرهم
الدينية بحرية .وتبقى الكنيسة النرويجية ،الكنيسة
اإلنجيلية اللوثرية ،كنيسة النرويج وتحظى بدعم
الدولة .ويحدد القانون األحكام الخاصة بتنظيمها.
وتحظى كافة األديان والجماعات الدينية بنفس الدعم
على قدم المساواة”[ .المادة ]16

“يختار الملك ويعين ،بعد استشارة مجلس الدولة ،كافة كبار
المسؤولين المدنيين والكنسيين والعسكريين”[ .المادة ]21

“يختار الملك ويعين ،بعد استشارة مجلس الدولة ،كافة
كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين”[ .المادة ]21
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مالحظة :إن العالقة بني الدولة والدين غالب ًا ما ختتلف من الناحية العملية عن التصنيف املذكور أعاله ،بوجود
ترتيبات براغامتية ترمي إىل معاجلة مشاكل خاصة .مثالً :ال تزال بعض الدول التي ترصح بأهنا علامنية كاهلند تسمح
لألقليات الدينية باالستقالل يف ترصيف شؤوهنا وفق ًا لتعاليم دينها يف املسائل القانونية اخلاصة ،أي أهنا تقرتب
بذلك يف بعض اجلوانب من نموذج التعاون التعددي .وبالفعل ،تقدم احلكومة يف اهلند الدعم املادي لتمويل سفر
بعض املسلمني للحج يف مكة .وحتى يف فرنسا ذات العلامنية األكثر رصامة ،فإن أغلب العطل الوطنية تستند إىل
مناسبات مسيحية ،وثمة مقرتح بإضافة عطل وطنية إسالمية وهيودية ال يزال يواجه ببعض اجلدل.

تصميم العالقة بين الدولة والدين
فهم السياق الديني
«لو كان هناك دين واحد فقط لكان هناك خطر من طغيانه  ،ولو كان هناك دينان اثنان
فقط ،فسيذبح أحدهما اآلخر ،غير أن هناك ثالثين دينًا ،ولذا فإنها تعيش معًا بسالم
ووئام»( .فولتير)

ديموغرافية الدين :كل عملية بناء دستور ،حتدث يف مكان حمدد له جمموعة متميزة من التواريخ واهلويات والثقافات
الدينية .ويطرح ذلك بالرضورة جمموعة من اخليارات املختلفة أمام واضعي الدستور .لذلك ،من الرضوري قبل
اختاذ خيارات الدستور معرفة اهلويات الدينية ملختلف اجلامعات وحتديد احتياجاهتا وتطلعاهتا.
عىل سبيل املثال :يف الدول التي يوجد فيها مجاعة دينية مهيمنة ،وحيث ارتبطت عضوية ذلك الدين تارخيي ًا باهلوية
الدينية ،وحيث ال وجود ألقليات دينية أو ال دينية ،يمكن عندها إعطاء منزلة رسمية لدين واحد بشكل يعرب عن
توافق اجتامعي عريض .ففي مالطا مثالً ،يدين أكثر من  90باملئة من السكان باملذهب الكاثوليكي .وقد ارتبطت
الكاثوليكية منذ زمن طويل باهلوية الوطنية ،حيث ينص الدستور عىل أهنا الدين الرسمي ،وأن تعليم الدين
الكاثوليكي إلزامي يف مدارس الدولة ،وأن للكنيسة الكاثوليكية «احلق بتحديد املبادئ التي تعتربها صحيحة
واملبادئ التي تعتربها خاطئة ،وهو واجب عليها أيض ًا».
ويف الدول التي تضم دين أغلبية واحد ودين أقلية واضح املعامل (أو عدد حمدود من األقليات واضحة املعامل)،
ينبغي عىل الدستور أن يعرب عن ذلك ليضمن أال تقوم األكثرية باضطهاد األقلية .مثالً :يقوم النظام السيايس
اللبناين عىل التوازن بني القوى املسلمة والقوى املسيحية كيال تضهد إحداها األخرى أو تقصيها.
ويف الدول ذات التنوع الديني ،من غري املمكن حتديد دين رسمي واحد أو القيام باستيعاب حمدد ألقليات بعينها،
ألن ذلك مكروه وال يمكن الدفاع عنه .وبدالً من ذلك ،جيب أن تنحرص اخليارات بني التعامل مع األديان عىل
قدم املساواة ،كالتعاون التعددي ،وبني حيادية الدولة جتاه األديان.
وقد متتلك بعض األديان رؤى دينية خاصة بشأن الشكل الذي جيب أن تتخذه العالقة بني الدولة والدين ،وختتلف
هذه الرؤى ضمن الدين الواحد وبني دين وآخر.
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أمثلة عن الرؤى الدينية بشأن عالقة الدولة والدين :التباينات بين التقاليد المسيحية
البروتستانتية
لطالما شهد شكل العالقة بين الدين والدولة منازعات قوية في تاريخ المسيحية ،وحتى
ضمن المسيحية البروتستانتية اتخذت المجتمعات المختلفة رؤى متباينة بشأن هذه
القضية .وغالبًا ما جعلت األفكار التي انبثقت من اإلصالح الراديكالي (كالمعمدانيين
والكويكرز والتوحيديين) الفصل بين الدين والدولة  -باالستناد إلى فكرة أن الكنيسة
جمع»  -جزءًا هامًا من هويتها الدينية (بالمر  .)2006فقد دافع أتباع كالفن
هي «مجتمع ُم ّ
والكنيسة المشيخية بقوة عن استقاللية الكنيسة وفصلها مؤسسيًا عن الدولة ،إال
أنهم اعتبروا أن الكنيسة والدولة تشتركان بالمسؤولية عن تنشئة «المجتمع الورع».
وهذا يعني ،أن الكنيسة ال يمكنها أن تنأى بنفسها عن القرارات السياسية التي تؤثر،
برأيهم ،على طيف واسع من المسائل األخالقية واالجتماعية واالقتصادية (ستورار .)1990
أما أتباع المذهب اللوثري واإلنجيلي ،فقد كانوا غالبًا أكثر تساه ً
ال تجاه المنزلة «الرسمية»:
إذ يمكن التعامل مع الكنيسة على أنها مؤسسة عامة تخضع بصورة مباشرة لسيطرة
الدولة التشريعية ،ويجوز تعيين رجال الكنيسة في مناصب رسمية في الدولة .ويفضل
أتباع كل جماعة من هذه الجماعات توجهات متباينة ،على األرجح ،بشأن التكريس أو
االعتراف المؤسسي بالدين.

الدين جزء من اهلوية :يعتقد الكثري من الناس ،أن املشاعر واالنتامءات واملعتقدات الدينية جزء ال يتجزأ من
هويتهم .لذا ،فإن املواقف التي تؤخذ عىل أساس ديني غالب ًا ما ال تقبل النقاش ،وأي هتديد هلا قد يثري رد فعل
شديد ًا وعنيف ًا أحيان ًاِ .من هنا ،ينبغي أخذ هذه املسائل بعني االعتبار عند حماولة إجياد حلول وسط بني اجلامعات
املتباينة أثناء صياغة الدستور.
ومن جهة أخرى ،ال تتفق األديان أو أتباع الدين كلهم يف فهم واحد للهوية الدينية .فهي بالنسبة للبعض جمرد
هوية ثقافية أو ثقافية-قومية موروثة :فاإلنسان ينتمي هلذا الدين أو ذاك فقط بحكم مولده ضمن مجاعة هذا
الدين؛ إهنا إحدى وقائع احلياة كاهلوية العشائرية التي ال يمكن تغيريها بسهولة دون اإلحساس باخليانة أو
اخلسارة ألعضاء اجلامعة الدينية اآلخرين .وهي بالنسبة للبعض اآلخر مسألة إيامن شخيص – خيار شخيص.
وتتخذ األديان واجلامعات املختلفة ضمن الدين الواحد مقاربات خمتلفة جتاه هذه املسائل ،ويتعني عىل واضعي
الدستور أخذها باالعتبار.
نقطة تأمل :كيف يؤثر الفرق بني اعتبار الدين مسألة خيار واعتقاد شخيص ،من جهة أوىل ،أو مسألة هوية
جمتمعية ثابتة ،من جهة أخرى ،يف صياغة طرق احلامية الدستورية للحرية الدينية؟ حرية من سيتم محايتها،
الفرد أم اجلامعة؟
األديان والديمقراطية :يقف رجال الدين يف بعض احلاالت موقف ًا داع ًام للديمقراطية ألسباب دينية أو أيديولوجية
أو نفعية .مثالً :جاءت االحتجاجات التي أدت إىل سقوط احلكم الشيوعي يف مجهورية أملانيا الديمقراطية السابقة
(أملانيا الرشقية) بعد صلوات نظمها قساوسة لوثريون ،بينام تأثر االنتقال الديمقراطي يف بولندا إىل حد كبري بزيارة
البابا يوحنا بولس الثاين (غارتون آش  .)1990إال أن الزعامء الدينني يف حاالت أخرى قد يعتربون الديمقراطية،
رصاحة أو ضمن ًا ،هتديد ًا خارجي ًا لدينهم أو ملبادئهم الدينية أو لسلطة املؤسسة الدينية .ويف احلالة األوىل ،قد يسعى
رجال الدين إىل التضحية بمنافعهم الشخصية أو الفئوية لصالح غايات عامة أوسع ترتبط بتعزيز الديمقراطية .أما
يف احلالة الثانية ،فمن املهم إما حتدي السلطات الدينية املعادية للديمقراطية أو إجياد بعض الرتتيبات االستيعابية
التي تلزمها بالنظام الديمقراطي وحتد من نفوذها اهلدام.
الرتاتبية والتمثيل :تتصف بعض األديان بالرتاتبية ،حيث يكون هنالك فصل بني رجال الدين وسواد الناس.
وهناك أديان أخرى ال تقيم هذا الفصل الصوري ،غري أهنا متنح مكانة خاصة لعلامء الدين والوعاظ وغريهم من
القادة .وثمة أديان ذات هيكلية سلطة أفقية ،تنظم نفسها بطريقة ديمقراطية .ومن املهم أخذ هذه النقطة باالعتبار
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تعي رجال الدين الرسمي ،أو أن الدستور
عند التعامل مع املسائل الدستورية ،مثل حتديد هل الدولة هي التي ّ
يكفل مكان ًا هلم يف هيكليات صنع القرار العام .وثمة أسئلة أخرى تتصل بفهم طبيعة املطالب الدينية من الدولة،
يعب رجال الدين حقيق ًة
وهي :ماذا يريد رجال الدين ،وملاذا؟ هل يدخل ذلك ضمن صالحياهتم؟ إىل أي درجة ّ
عن األفراد العاديني من مجاعاهتم؟
نقطة تأمل :ما الذي يريده رجال الدين ،وملاذا؟ هل مواقفهم عموم ًا داعمة للديمقراطية أو معادية هلا؟ ما
مدى نفوذ هؤالء القادة ،وإىل أي درجة يعربون حقيق ًة عن األفراد العاديني من دينهم؟

أسباب موضوعية تدفع لالعتراف باألديان وتكريسها في الدستور
املطالبة الشعبية :تظهر يف بعض الدول مطالبة باإلمجاع تقريب ًا ،بمنح الدين دور ًا رسمي ًا يف الدستور .عىل سبيل
املثال :ترغب األغلبية الساحقة من املسلمني يف أفغانستان ( 99باملئة) ويف العراق ( 91باملئة) بتكريس الرشيعة
اإلسالمية يف الدستور اجلديد .وعىل النقيض من أمور أخرى كثرية ،وافقت مجيع أطراف عملية صياغة الدستور
يف العراق عىل رضورة املحافظة عىل دور ما لإلسالم يف الدستور ،وتركَّز اخلالف فيام بينهم فقط عىل قوة اللغة
املستخدمة يف حتديد هذا الدور .وتقتيض الديمقراطية يف مثل هذه احلالة إسناد دور رسمي ما للدين.
وقد تنشأ هذه املطالبة الشعبية بالربط الدستوري بني الدين والدولة ،بسبب اعتبار الدين جزء ًا رضوري ًا من رؤية
املجتمع الفاضل .فكثري من الناس يربط بني الدين والعدالة االجتامعية أو األخالق العامة أو القيم املنشودة
األخرى ،وربام يعتربون املؤسسة الدينية وسيلة ملساءلة الدولة يف بعض املبادئ األخالقية املتجسدة يف التعاليم
أو القوانني الدينية.
اهلوية الوطنية :قد يساعد االعرتاف بالدين أو تكريسه دستوري ًا يف تعزيز متاسك هوية الدولة ،ويف مرشوعية وجود
الدولة األمة أو املجتمع السيايس« .تتسم وظيفة بناء الدولة املنوطة بالدساتري بأمهية بالغة يف الدول حديثة العهد،
حيث يتمتع مواطنوها هبويات قومية أو جمتمعية قوية قد تتعارض مع والئهم للدولة» (إلكينز وجينسربغ وميلتون
 .)38 :2009ومتثل باكستان مثاالً بارز ًا هنا ،إذ اعتربت االنتامء اإلسالمي والديمقراطية القائمة عىل املبادئ
اإلسالمية وسائل لصياغة هوية وطنية قوية وتوحيد جمموعة من القوميات متعددة اللغات ما كانت لتتوحد بغري
هذه الطريقة .لذا ،حيتوي الدستور الباكستاين عىل صالت قوية باإلسالم.
التأكيد عىل القومية يف الدستور :قد يكون تكريس الدين يف الدستور طريق ًة للتأكيد عىل القومية الثقافية واهلوية
األصلية ،وبخاصة إذا كان سيتم التعامل مع الدستور بوصفه نص ًا للتفاوض مع سلطة احتالل أو ستقوم أطراف
خارجية بصياغته.
محاية احلرية الدينية :قد تنبع مطالب االعرتاف بالدين من احلاجة إىل محاية رعاياه يف دولة عرفت تارخيي ًا بعدائها
جلامعات معينة .عىل سبيل املثال :أثناء عملية صياغة الدستور العراقي لعام  ،2005أرادت األحزاب السياسية
املمثلة لألغلبية الشيعية ترسيخ دور قوي لإلسالم يف الدستور للجم تعديات الدولة عىل احلرية الدينية .وكانت
احلجة ،أنه يف ظل نظام صدام حسني السابق ،غالب ًا ما كان املتدينون يتعرضون للتنكيل ،وبالتايل فإن االعرتاف
بالدين يضمن أن «الدولة ال يمكنها تقييد الصالة العامة ،أو الزي الديني أو إجبار موظفي الدولة عىل األكل أثناء
الصيام يف شهر رمضان كام كان يفعل صدام حسني» (محودي  .)709 :2010بيد أنه يمكن لواضعي الدستور
النظر يف احتامل أن يكون إدراج فقرة قوية عن احلرية الدينية يف الدستور وسيلة أفضل لضامن احلقوق من تكريس
الدين يف النص الدستوري.
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استيعاب األقليات :قد يساعد الشكل التعددي من االعرتاف باألديان أو تكريسها يف حتقيق تعاون مميز وتناغم بني
األديان يف جمتمع منقسم .فالدستور املرصي لعام  2014مثالً ،يعرتف بحقوق األقلية املسيحية عىل الرغم من أنه
يقر باإلسالم دين ًا رسمي ًا .ويساعد مثل هذا االعرتاف ،يف جعل األقليات تشعر بأن الدولة حتتوهيا وحتميها .لكن
االعرتاف بأقليات مميزة بعينها ،قد يؤدي إىل إقصاء أقليات أخرى مل يتم االعرتاف هبا ،كام يف حالة األقلية البهائية
يف مرص عىل سبيل املثال ،فليس ثمة ما حيميها يف الدستور.
وقد يشمل استيعاب األقليات احلق بترصيف شؤوهنا الطائفية وفق ًا ملتطلباهتا الدينية .ففي كينيا ،عىل سبيل املثال،
تنص املادة  170من الدستور عىل أن املحاكم املختصة باملسلمني حتكم يف احلاالت التي «يعتنق فيها الطرفان الدين
اإلسالمي» ،وتفصل يف «مسائل القانون اإلسالمي املتعلقة باألحوال الشخصية والزواج والطالق واملرياث» .بيد
أن األمر مل يمض دون مماحكات ،فبعض اجلامعات املسيحية احتج بأن ختصيص حماكم القضاة يمنح املسلمني
معاملة متييزية .ومع ذلك ،يرى املسلمون أن املحاكم ليست مسألة ذات أمهية دينية وحسب ،بل إهنا ٌ
دليل عىل أن
الدولة تقبل املامرسات اإلسالمية باعتبارها متوافقة مع اهلوية الوطنية يف كينيا ،ال سيام بالنظر إىل ما تعرضت له
األقلية املسلمة من إقصاء تارخيي ًا.
دعم األديان لبناء الديمقراطية :ال يزال الدين يف بعض الدول حيظى بتأثري قوي ،باعتباره مصدر ًا للقيم العامة
والسلطة السياسية والرشعية .وقد حيظى القبول الديني بأثر عىل صياغة التصورات العامة للنظام السيايس العادل
أكرب من أثر األطر القيمية األخرى ،كااللتزام بحقوق اإلنسان العاملية أو بالديمقراطية .ولعله من الرضوري هلذا
السبب ،صياغة املبادئ الدستورية بتعابري تستند إىل الدين أو املصادر الدينية وأن ُتضع تعريف احلقوق للقيم
الدينية ،لضامن القبول باملؤسسات الديمقراطية وتطمني املتدينني املحافظني بأن النظام الدستوري الديمقراطي
ال يشكل هتديد ًا لقيمهم الدينية.
تطمني رجال الدين :من جهة أخرى ،قد يكون للزعامء الدينيني نفوذ اجتامعي وسيايس كبري ،وربام يكونوا قادرين
عىل تقرير مصري النظام الدستوري بمنحه دعمهم أو حجبه عنه .ويف هذه احلاالت ،قد يكون من الرضوري تضمني
الدستور أحكام ًا تعرتف بالدين أو تكرسه وحتمي املصالح املتصورة للجامعات الدينية أو زعامئها ،يف سبيل حتقيق
التوافق عىل عملية التحول نحو الديمقراطية ،بحيث حتظى باإلمجاع والرشعية وتكون قادرة عىل االستمرار.
ختفيف أثر التكريس :ينبغي احلذر من التعامل مع األديان ،بوصفها طرف ًا حيتكر احلياة السياسية واالجتامعية.
فالكثري من اجلامعات الدينية يتسم بتنوع كبري يف اآلراء وطرق التفكري ،التي ترتاوح بني العنف والتشدد الذي
يقود إىل النزاع وانتهاك حقوق اإلنسان ،واالعتدال والتسامح ودعم التامسك االجتامعي .ويرى البعض أن الدين
إذا كان رسمي ًا ،وأمنت له الدولة املنزلة االجتامعية والدعم القانوين وربام املايل ،لن يكون لديه احلافز لالعتامد عىل
اخلطاب الشعويب أو احلاجة إىل إثارة اجلامهري ،وبالتايل يرجح أن يتسم باالعتدال .عالوة عىل ذلك ،تستطيع الدولة
التحكم بالدين الرسمي والتأثري فيه بطرق متكنها من مكافأة االعتدال واستبعاد التشدد.

أسباب موضوعية تدفع لعدم االعتراف باألديان وتكريسها في الدستور
التعارض مع حقوق اإلنسان :كثري ًا ما يتخذ ذلك سبب ًا لعدم االعرتاف بالدين أو تكريسه يف الدستور .كام يقال
أحيان ًا إن االلتزام العميق بالدين ال يتوافق عملي ًا مع احرتام حقوق اإلنسان ،وبخاصة إذا أقر الدستور بتقييد
حقوق اإلنسان يف حال تعارضت مع االلتزامات الدينية .وتربز جتاذبات بني تكريس الدين واحلقوق املدنية
ألصحاب املعتقدات الدينية األخرى أو الال دينيني ،ال سيام إذا تعرض املواطنون من غري املؤمنني بالدين الرسمي
لإلقصاء من املناصب الرسمية العامة ،أو كانوا عرضة لقوانني متييزية ،أو اعتربوا من مرتبة اجتامعية أدنى.
وربام يفرض تكريس الدين قيود ًا عىل حرية التعبري واحلقوق األساسية األخرى ،بحجة الكفر أو عدم احرتام
املقدسات .وقد استغلت األحكام اإلسالمية يف دستور باكستان ،عىل سبيل املثال ،لتربير مثل هذه األفعال (الو
 ،)119-112 :2006فتعرض أشخاص للسجن ملجرد إطالقهم عبارات غري مؤذية .وللحد من هذه األمور،
ينبغي وضع أحكام تنص بقوة عىل احرتام حرية التعبري ومتنع ،عىل نحو خاص ،القيود املفروضة عليها بذريعة
الردة أو الكفر أو اهلرطقة.
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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ،التعليق العام رقم « :22إن
االعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي ،أو باعتبار أن
أتباعها يشكلون أغلبية السكان ،يجب أال يؤدي إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق
المنصوص عليها في العهد [ ،]...كما يجب أال يؤدي إلى أي تمييز ضد أتباع الديانات
األخرى أو األشخاص غير المؤمنين بأي دين».
ويقول مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد ،إنه« :على الرغم
من أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال يمنع فكرة دين الدولة كفكرة ،يتعين على
الدول أن تضمن أال تقود هذه الوظائف إلى تمييز له صفة الشرعية أو فعلي لألشخاص
المنتمين إلى ديانات أو معتقدات أخرى» ،وأضاف أنه« :يبدو من الصعب –إن لم يكن
متعذرًا -االقتناع بتطبيق مبدأ «دين الدولة» الرسمي عمليًا دون أن يؤثر ذلك سلبًا على
األقليات الدينية ،وبالتالي التمييز ضد أتباعها».

ومن جهة أخرى ،ليس كل إشارة إىل الدين حتول دون احرتام حقوق اإلنسان :فاإلشارة الرمزية إىل اهلل ودين
األغلبية يف ديباجة الدستور ال تؤدي ،بحد ذاهتا ،إىل آثار سلبية إذا مل تكن هنالك أحكام عملية أخرى .وأيض ًا ليس
بالرضورة أن تتعارض األديان مع حقوق اإلنسان ،فقد تكون روح الدين العامة حقيق ًة داعمة حلقوق اإلنسان يف
بعض احلاالت.
تفاقم االنقسام االجتامعي :قد يكون الدين يف قلب التوتر الناشئ بني الفئات االجتامعية .فاالعرتاف الدستوري
بالدين أو تكريسه إذن ،قد يفاقم يف بعض األحيان الوضع اهلش القائم أصالً .وكام أن االعرتاف قد يوحي لفئة
ما من املجتمع بأن الدولة تنتمي إليها ،قد يوحي أيض ًا بأن فئة أخرى مل ِ
جير االعرتاف هبا ،أو تعرتض عىل هذا
االعرتاف بأن الدولة تنتمي إليهم .مثالً :تسببت املناقشات بشأن دور اإلسالم يف عملية صياغة الدستور املرصي
عام  2012بمشاحنات بني األحزاب اإلسالمية واألحزاب التي متثل األقليات غري املسلمة .ويف السودان ،هدد
الرئيس عمر البشري بتعديل الدستور يف حال انفصال اجلنوب ،و«بجعل اإلسالم الدين الوحيد ،والرشيعة هي
القانون الوحيد ،واللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة يف الدولة» ،األمر الذي أخاف غري املسلمني الذين
كانوا سيبقون يف الشامل بعد استقالل اجلنوب.
اجلوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي :ويربز التجاذب بني القيم الدينية وااللتزامات الدولية بحقوق اإلنسان
بأوضح الصور يف سياق املساواة بني اجلنسني ،فالقانون الديني أو األعراف الدينية (أو املامرسات التقليدية التي
تُفرس بشكل ديني) املتعلقة بأمور كالزواج ،الطالق ،اللباس ،املرياث ،الوصاية عىل األطفال ،حتديد النسل،
واإلجهاض واخلتان ،إضافة إىل الوصول إىل االقتصاد املتأيت عن األجور واحلياة السياسية واالجتامعية ،كلها
أمور قد تشهد متييز ًا ضد املرأة ،وقد يكون من الصعب أن تتعايش هذه القوانني أو األعراف أو املامرسات مع
تعهدات البلد جتاه املعاهدات الدولية ،بام يف ذلك اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام ،1979
التي صادقت عليها أو انضمت إليها قرابة  188دولة من شتى أنحاء العامل .وحلامية حقوق املرأة واالعرتاف
باهلويات أو القيم أو املعايري الدينية يف الوقت نفسه ،ثمة حل يقيض بتبني مادة تتعلق بعدم التعارض ،ال تعترب
املامرسات الدينية وفق ًا هلا مقبولة إال إذا كانت غري متعارضة مع احلقوق الدستورية األخرى أو االلتزامات املرتتبة
عن االنضامم إىل املعاهدات.

اعتبارات أخرى في تصميم الدستور
الوصول إلى حلول وسط وااللتزام بالقرارات

نظر ًا للصعوبات املرتبطة بالتوصل إىل توافق بشأن قضايا الدين والدولة يف عمليات بناء الدستور ،من
املفيد التفكري يف بعض اإلسرتاتيجيات الرامية إىل تاليف هذا التجاذب أو حله أو التغلب عليه.
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حتديد املصالح والنقاط احلساسة :يمكن التعبري عن العالقات بني الدولة والدين والتجاذبات النامجة عنها،
بمجموعة واسعة من األحكام األساسية تتجاوز ما ينص عليه الدستور رصاحة بشأن تسمية ديانة معينة دين ًا
رسمي ًا .وقد يساعد حتديد هذه املصالح واضعي الدستور يف حتقيق تسويات مقبولة من مجيع األطراف بني
املصالح الدينية والعلامنية .فمثالً ،قد يكون ذكر مواقف ذات صلة بالسياسات العامة يف الدستور ،وتتعلق ببعض
املسائل االجتامعية واالقتصادية الثقافية بام يتفق مع األفضليات الدينية ،أمر ًا أكثر أمهية بكثري للمصالح الدينية من
االعرتاف الرسمي أو الرمزي بالدين.
وقد تكون األحكام اهليكلية يف بعض احلاالت مهمة أيض ًا .مثال :إذا كان هنالك أقلية دينية موزعة جغرافي ًا وتدعم
حزب ًا ديني ًا ،فقد حيقق أتباعها مكاسب من النظام االنتخايب النسبي أكرب من االعرتاف الرصيح هبا يف الدستور ،بام
يمكنها من التعبري عن هويتها ومصاحلها من خالل السياسة احلزبية .وقد جلأت هولندا إىل هذه الطريقة يف حتقيق
أثر جيد يف القرن العرشين.
االعرتاف بدون تكريس :يمكن منح دين األغلبية اعرتاف ًا دستوري ًا إرضا ًء للمطالبة الشعبية بتحديد اهلوية الدينية،
والوصول يف الوقت نفسه إىل تسوية مع معاريض تكريس الدين بتفادي تقديم امتيازات خاصة هلذا الدين .عىل
سبيل املثال :يمكن التنويه بدور دين ما يف ثقافة البلد أو هويته يف ديباجة الدستور أو يف مادة معربة ترتك الباب
مفتوح ًا أمام قراءة للدستور أكثر تعاطف ًا مع الدين من جانب القضاة وعموم الناس ،دون دمج املؤسسات أو
القوانني الدينية ضمن الدولة.
الصمت البنّاء :تلجأ بعض الدساتري (كام يف حالة شييل وسرياليون وسورينام) إىل عدم اإلشارة إىل موقف الدولة
من الدين عىل اإلطالق ،وإىل عدم االعرتاف بدين ما أو الترصيح بأن الدولة علامنية .وترتك هذه املسائل لتقررها
القوانني العادية أو األعراف التقليدية .ويمكن باعتامد هذه الطريقة تاليف الرصاع بشأن اهلوية الدينية أثناء عملية
صياغة الدستور ،بام يمكن واضعي الدستور من الرتكيز عىل إجياد توافق براغاميت عىل اهليكليات املؤسسية.
تمرين تعليمي في التصميم
لنفترض مث ً
ال ،أن دستورًا ما (نموذجي ولكنه افتراضي) يتضمن األحكام التالية ،مأخوذة
حرفيًا من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان:
1.لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة .هذا الحق يشمل حرية
تغيير الدين أو العقيدة ،وحرية إعالن الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم
والممارسة والرعاية ،سواء على انفراد أو باالجتماع مع آخرين ،بصفة علنية أو في
نطاق خاص.
2.تخضع حرية اإلنسان في إعالن ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون،
والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام
العام والصحة واآلداب أو لحماية حقوق اآلخرين وحريتهم.
ينص هذان الحكمان على الحرية الدينية ،ضمن قيود مقبولة تقررها السلطة التشريعية
والمحاكم .لكنهما ال يعترفان بأي دين أو يمنعان االعتراف به .واآلن :لننظر في الصيغ
الثالث التالية البديلة للحكمين الثالث والرابع:
الصيغة أ:
[3.دين األغلبية] هو الدين الرسمي للدولة ،ويجب أن ينتمي رئيس الدولة لهذا الدين.
4.تقدم الدولة التمويل للمؤسسات الدينية التعليمية لـ [دين األغلبية].
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الصيغة ب:
3.الدولة علمانية وال صفة رسمية ألي دين.
4.ال تتلقى المؤسسات الدينية أي تمويل من الدولة.
الصيغة ج:
3.تعترف الدولة بدور [دين األغلبية] في تاريخ الشعب وثقافته وتثمن مشاركته
المتواصلة في الحياة المدنية واالجتماعية للناس.
4.للدولة أن تقدم بموجب قانون ،التمويل للمؤسسات التعليمية الدينية.
من المرجح أن تحظى الصيغة (أ) بتأييد من يعتبر االعتراف الديني جزءًا ال يتجزأ من
الحياة الوطنية ،لكنه يواجه معارضة من األقليات والعلمانيين .أما الصيغة (ب) فهي
على األرجح تغازل العلمانيين ،لكنها تخاطر بخسارة مؤيدي دين األغلبية .بينما تقدم
الصيغة (ج) ح ً
ال وسطًا مقبوالً من األطراف جميعًا ،إذ تعترف بالدين دون اعتباره رسميًا،
وتترك قرارات تمويل الدولة للتعليم الديني لقوانين الحقة.
وثمة احتمال آخر لتسوية مختلفة ،كأن يمنح االعتراف بدين األغلبية كما في البند 3
من الصيغة (ج) ،لكن في الوقت نفسه يمنع تمويل الدولة للمدارس الدينية (البند 4
من الصيغة ب) ،أو جعل الدولة علمانية نظريًا (البند  3من الصيغة ب) ،ومنح االستثناء
للدولة بالسماح لها بتقديم التمويل للمدارس الدينية (البند  4من الصيغة ج).

الغموض واالزدواجية :ثمة طريقة أخرى للتوصل إىل توافق ،تتمثل يف اعتامد لغة غامضة وملتبسة (وحتى
متناقضة) يف صياغة نص الدستور ،إذ إن هذه اللغة من شأهنا أن تسهل حصول التوافق يف مرحلة صياغة الدستور،
مع املخاطرة بحدوث االختالف يف مرحلتي التنفيذ والتفسري .لكن من املهم جد ًا أن هذه اإلسرتاتيجية تتميز بأهنا
مترر هذا االختالف ،من حيث املبدأ عىل األقل ،عرب قنوات سياسية تتمتع بأساس توافقي عريض من الرشعية،
من حيث األنظمة االنتخابية والسلطات الرئاسية والبنى احلكومية ...إلخ.
احلياد أو االعرتاف اجلامع :إضافة إىل ما تقدم ،يمكن صياغة اإلشارات إىل الدين يف الدستور إما بطريقة تسمي
دين ًا بعينه أو بطريقة تعرتف باإلله ،لكنها تلتزم احلياد جتاه شتى األديان .ويشكل الدستور األيرلندي مثاالً عىل
يرشع «باسم الثالوث املقدس» ويشري إىل «االله ربنا يسوع املسيح» ،وهي عبارات منفرة ربام
الصيغة األوىل ،إذ إنه ّ
لليهود واملسلمني وكل من هو غري مسيحي .أما دستور بولندا (وهي بلد فيها الديانة الكاثوليكية الرومانية عىل
غرار أيرلندا جزء من اهلوية الوطنية والنضال من أجل االستقالل) فيشمل «مجيع مواطني اجلمهورية ،سواء أكانوا
مؤمنني باهلل منبع ًا للحقيقة والعدل واخلري واجلامل ،أم أولئك الذي ال حيملون هذا اإليامن مع احرتامهم للقيم
العامة النابعة من مصادر أخرى».

األحزاب الدينية
ثمة دساتري عدة ،عىل الرغم من أهنا غري حمصورة بالدول ذات األغلبية املسلمة عىل وجه اخلصوص ،متنع
األحزاب «املشكلة عىل أساس ديني» أو عىل «أساس طائفي» .وقد يكون هذا احلظر جزء ًا من احلظر عىل
األحزاب القائمة عىل أساس ديني أو إثني أو إقليمي .ويربر مؤيدو هذا احلظر موقفهم ،باعتبار أن األحزاب
الدينية فئوية وغري ديمقراطية أو أهنا تشكل هتديد ًا للوحدة الوطنية .ويمثل الدستور الكيني نموذج ًا هلذه املامرسة.
لكن ،جتدر اإلشارة إىل أن االنقسامات الدينية لطاملا كانت يف التاريخ أساس ًا لتشكيل األحزاب السياسية يف كثري
من املجتمعات الديمقراطية .ويذكر هنا عىل وجه اخلصوص ،أن األحزاب الديمقراطية املسيحية التي هتدف إىل
إدخال املبادئ املسيحية إىل احلقل السيايس شكلت لزمن طويل أحد السامت املميزة للسياسة يف أملانيا وإيطاليا
ولوكسمبورغ وهولندا ودول ديمقراطية أخرى كثرية .كام أن منع األحزاب املشكلة عىل أساس ديني ،قد يعيق
قيام نظام أحزاب مفتوح تسعى فيه أحزاب متنافسة ومتجذرة يف احلركات االجتامعية إىل دخول االنتخابات
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واملنافسة عىل السلطة ،وربام يدفع سياسيني ذوي دوافع دينية إىل معاداة الديمقراطية والبحث عن وسائل أخرى
ملامرسة النفوذ.
لكننا نجد طريقة أخرى يف الدستور التونيس الذي ال يمنع األحزاب الدينية ،بل يعمل بدالً من ذلك عىل
تنظيم األحزاب عىل أساس ديمقراطي غري طائفي .ويشرتط الدستور التونيس أن تلتزم كافة األحزاب باملبادئ
الديمقراطية برصف النظر عن أساس تشكيلها ،سواء أكان ديني ًا أو غري ديني ،وهو بالتايل حيمي الدولة من
األحزاب غري الديمقراطية دون التمييز عىل أساس ديني.
الدستور الكيني لعام 2010

الدستور التونسي لعام 2014

المادة رقم :91

المادة رقم :34

 .2يجب أال تكون األحزاب السياسية:

«حرية تكوين األحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.

أ) مشكلة على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو القومية أو
الجنس أو المنطقة ،أو تشارك في أي دعوة إلى الكراهية
على هذه األسس [.»]...

تلتزم األحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها
األساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون
وبالشفافية المالية ونبذ العنف».

اعتبارات خاصة للدول ذات األغلبية المسلمة
حيتوي هذا اجلزء من الدليل اعتبارات خاصة ،يتعني عىل واضعي الدساتري يف الدول االسالمية أخذها يف احلسبان.
وتعرف الدول االسالمية يف هذا الدليل بأهنا« :البلدان ذات األغلبية السكانية املسلمة ،أو الدول التي كان اإلسالم
القوة الثقافية والدينية املهيمنة فيها تارخيي ًا».

وألسباب تارخيية ودينية ،ثمة جوانب إضافية عدة تتصل بعالقة الدولة والدين يف الدول اإلسالمية ،وأحيان ًا
يف الدول التي تضم أقلية مسلمة كبرية ،ينبغي إيالؤها عناية خاصة من واضعي الدساتري .وتُستمد العديد من
هذه اجلوانب أمهيتها من وجود جمموعة من املبادئ والقواعد (الرشيعة) الناظمة للحياة االقتصادية واالجتامعية
واملدنية ضمن إطار اإلسالم ،ينظر إليها الكثري من املسلمني عىل أهنا إهلية املنشأ ،وبالتايل تتملكهم رغبة شديدة
بتطبيقها بوصفها قانون ًا يف الدولة .وبالفعل ،يعترب جزء من املسلمني أن القوانني املستمدة من الرشيعة اإلسالمية هلا
األولوية عىل القوانني التي يسنها املرشعون ،باعتبار الرشيعة مصدر ًا للعدل واملحاسبة وسيادة القانون واحلقوق.
من الرضوري أن يدرك غري املسلمني أن الرشيعة اإلسالمية ليست جمرد جمموعة من األحكام واملحظورات
الدينية ،بل تضم العديد من املبادئ ،كمبدأ الوصول إىل العدالة واملبدأ الناظم للصالح العام والشورى ،التي
يمكن أن تقيد احلكم االستبدادي .وقد شكل تقيد احلاكم بالرشيعة اإلسالمية ،تارخيي ًا ،مصدر ًا مه ًام الكتساب
الرشعية طاملا أهنا وصفته بأنه ليس حاك ًام مطلق ًا أو مستبد ًا ،بل باألحرى حارس ًا مؤمن ًا عىل منظومة القوانني التي
يؤمن املسلمون بأهنا ذات أصل إهلي ،وبأهنا تفرض قيود ًا والتزامات حقيقية عىل احلاكم.

تعريف الدولة :إسالمية أم مدنية (ذات أغلبية مسلمة)
تتفاوت البلدان اإلسالمية يف درجة تبني الدولة للهوية اإلسالمية .فبعض الدول ،كأفغانستان وإيران وباكستان،
تسمي نفسها مجهوريات إسالمية ،وتتخذ الدولة فيها هوية إسالمية ،بينام تعرتف دول أخرى كمرص وتونس
بالدين اإلسالمي دين ًا رسمي ًا للدولة وتشرتط أن يكون الرئيس مسل ًام ،لكن ال تسبغ اهلوية اإلسالمية عىل الدولة.

عالوة عىل ذلك ،تتفاوت دساتري البلدان ذات األغلبية املسلمة تفاوت ًا كبري ًا فقط يف مدى إسالمية الدولة ،بغض
النظر عن كيفية تسمية الدولة لنفسها .وقلة من الدول ذات األغلبية املسلمة تصف نفسها بالعلامنية ،وأبرزها دول
آسيا الوسطى وتركيا ومايل ،بينام يعرب نحو  60باملئة من البلدان ذات الغالبية املسلمة يف العامل ( 27بلد ًا من أصل
 )45عن شكل ما من العالقة باإلسالم يف دستوره.
ومن الشائع أن حتتوي الدساتري عىل مواد حتدد العالقة بني الدولة والدين وتنص عىل أن اإلسالم هو دين الدولة،
وهذه املواد موجودة يف  23دستور ًا من أصل  25يف العامل تنص عىل هويتها اإلسالمية .ومن الشائع أيض ًا ،وجود
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مواد يف الدساتري تنص عىل أن اإلسالم هو مصدر من مصادر الترشيع (هنالك  18دستور ًا تتضمن مثل هذه
املواد) .وحتتوي ستة دساتري عىل مواد خاصة بالتعارض (أحيان ًا إضافة إىل املادة اخلاصة بمصدر الترشيع ،كام
هو احلال يف دستور العراق) تنص عىل أنه ال جيوز سن قانون يتعارض مع اإلسالم .وينص دستور إيران ،أن عىل
القضاة رفض تنفيذ القوانني التي ختالف اإلسالم .ويف السعودية «ال سلطان عىل القضاة يف قضائهم لغري سلطان
الرشيعة اإلسالمية» املادة رقم .46
ومن األحكام الشائعة األخرى :تلك التي تنص عىل أن يكون رئيس الدولة أو احلكومة مسل ًام (ينص  15دستور ًا
عىل هذا الرشط) .قد يكون الفرق بني هاتني احلالتني طفيف ًا ،وحتى أن تأثريه قد يكون ضئي ً
ال ِمن الناحية العملية،
عىل السياسات واحلقوق والترشيع .وقد يكون أثر القانون اإلسالمي الفعيل ضئي ً
ال يف بعض الدساتري من حيث
املحتوى الترشيعي .ومع ذلك ،فإن الشكل الذي تعرف الدولة فيه نفسها له أمهية رمزية ،ألنه حيدد العالقة بني
الدولة واإلسالم .فهل الدولة إسالمية بذاهتا ،أم أن الدولة (بوصفها جمتمع ًا مدني ًا لكل املواطنني) تقر فقط بأن
اإلسالم هو دين األغلبية؟
يعرف الدستور التونيس تونس بأهنا «دولة مدنية» .وقد برز هذا املصطلح بعد الربيع العريب ،وما يزال اجلدل
قائ ًام حول معناه ،لكن يف حده األدنى يعني هذا املصطلح أن الدولة حيكمها سياسيون مدنيون ،أي الدولة التي
ال حيكمها ال رجال الدين وال العسكر .كام يعني أيض ًا الدولة التي تعرتف باإلسالم وتفسح جماالً معين ًا للقانون
اإلسالمي ،لكنها ليست مجهورية إسالمية ،أي أن الدولة املدنية هي «جمتمع املواطنني» ،وهي بالتايل ليست اليشء
نفسه وجمتمع املؤمنني.
العراق 2005-2004
تنص المادة الثانية من الدستور العراقي لعام  2005على أن اإلسالم هو «مصدر أساس
للتشريع» ،وأنه «ال يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم».
تنص المادة أيضًا ،على أنه «ال يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية» ،وأنه
«ال يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات األساسية الواردة في هذا الدستور».
ويبقى تفسير هذه المادة المعقدة ثالثية األحكام في النهاية بيد السلطة القضائية
التي تستطيع تطويرها بصورة ،إما أن تكون محافظة أو تقدمية.
قاض إسالمي في
ولذلك ،لم يرغب األكراد ،إضافةً إلى العلمانيين السنة ،برؤية أي
ٍ
المحكمة الدستورية ،على الرغم من إصرار الشيعة على أن المحكمة يجب أن تضم
على األقل أربعة خبراء بالشريعة اإلسالمية .وخشي األكراد والعرب السنة من أن حضور
القضاة اإلسالميين ،سيعني هيمنة الشيعة على المحكمة ويزيد قوة الطائفة الشيعية
بشكل كبير.

تطبيق القانون اإلسالمي
مصدر الترشيع وأحكام التعارض :تعرتف دساتري معظم البلدان اإلسالمية بدرجة ما ،بأن الرشيعة اإلسالمية أو
اإلسالم «مصدر من مصادر الترشيع» أو «مصدر الترشيع» .وتنترش عىل نطاق واسع يف العامل اإلسالمي دعوات
لالعرتاف بأن الرشيعة اإلسالمية/اإلسالم مصدر من مصادر الترشيع/مصدر الترشيع ،وتشمل اجتاهات
أيديولوجية متنوعة .وينص الدستور املرصي لعام  1980عىل أن «الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الرئييس
للترشيع» (املادة  ،)2ومل يطرأ أي تغيري عىل هذه املادة األساسية ال يف دستور عام  2012الذي مل يدم طوي ً
ال
ودعمه السياسيون اإلسالميون ،وال يف دستور عام  2014الذي وضعته حكومة انتقالية أكثر علامني ًة مدعوم ًة من
املؤسسة العسكرية .ويف شتى أشكال الترشيع ،بام يف ذلك يف أفغانستان وإيران وباكستان ،ينص الدستور أيض ًا
عىل أنه ال جيوز سن قانون يتعارض مع اإلسالم .وتعزز املواد اخلاصة بام يسمى «التعارض» األحكام اخلاصة
بمصدر الترشيع ،من خالل إعطاء القانون اإلسالمي املرتبة العليا يف هرم النظم القانونية ،بل إهنا أحيان ًا تؤدي
دور ًا مماثالً ،أي أنه يمكن تفسري هذه املواد دوم ًا بام يسمح بشكل من املراجعة القضائية اإلسالمية للقوانني.
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إن التمييز بني «مصدر من مصادر الترشيع» «ومصدر الترشيع» (وحتى املادة اخلاصة بالتعارض) ،قد يفيض إىل
فارق دقيق يف تطبيق الدستور:
·تدل عبارة «مصدر من مصادر الترشيع» عىل إمكانية وجود مصادر متنوعة للترشيع .مثالً :يمكن
تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف جماالت حمددة من احلياة ،أو يمكن اجلمع بني مبادئها ومصادر أخرى
من املبادئ القانونية ،كقوانني حقوق اإلنسان الدولية.
·تدل عبارة «مصدر الترشيع» عىل أن الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الوحيد للترشيع إىل حد إقصاء
املصادر األخرى ،أو أهنا عىل األقل مصدر الترشيع األهم واألسمى الذي يسود عىل مصادر الترشيع
األخرى يف أي حالة تعارض.
·عالوة عىل ذلك ،ثمة اختالف آخر بني ما تعنيه بدقة عبارة «مصدر الترشيع» أو «مواد التعارض»،
مثالً :إن النص عىل مبادئ الرشيعة اإلسالمية هي مصدر الترشيع ،كام يف دستور مرص لعام ،1979
يسمح بمرونة كبرية يف التفسري للتأكيد عىل أن املبادئ اإلسالمية تشتمل عىل أفكار العدالة ومكافحة
الفساد واملساواة االجتامعية ...إلخ ،مقارنة باملادة التي تنص عىل أن «الرشيعة اإلسالمية مصدر مجيع
الترشيعات» (اليمن  ،)1994وهذا يعني أن تطبيق القانون نفسه أكثر رصام ًة ،األمر الذي ُيصور
أحيان ًا عىل أنه غري قابل للتعديل .وعىل املنوال نفسه ،فإن اإلشارة إىل اإلسالم بدالً من الرشيعة يعني
تساه ً
ال أكرب يف التفسري.
إن أثر املواد املتعلقة بمصدر الترشيع والتعارض مرهون إىل حد كبري ،من الناحية العملية ،بالتطبيق والتفسري:
وعىل الرغم من أمهية الصياغة ،يعطي القضاة يف بعض الدول األسبقية للامدة ،بينام يتم التعامل معها يف بلدان
أخرى ليس كقيد عىل صياغة القوانني ،بل كسمة رمزية للهوية الوطنية .عالوة عىل ذلك ،قد يفرس املرشعون
والقضاة هذه املواد بطريقة تفرتض وجود تعارض بني القانون اإلسالمي والتزامات حقوق اإلنسان .ويمكن
باملقابل االستعانة بمبادئ الرشيعة اإلسالمية ومنهجيتها لدعم حقوق اإلنسان بطرق إبداعية .ففي مرص مثالً،
فرست املحكمة الدستورية العليا بصورة عامة مادة دينية يف الدستور ،بحيث تق ّلل قدر اإلمكان من التعارض
املحتمل مع احلقوق .كام أن القضاة استخدموا الدين أحيان ًا لإلسهاب يف احلقوق الدستورية .ويف باكستان ،من
غري الشائع أن يشري القضاة إىل الرشيعة اإلسالمية لتوسيع نطاق التقايض من أجل املصلحة العامة ،والوصول إىل
العدالة واحلقوق األخرى .وعىل سبيل املثال ،جرت صياغة مسودة قانون لألقاليم تقيض بتشكيل قوة من الرشطة
متتلك سلطة فرض األخالق اإلسالمية الصارمة عىل املجتمع ،لكن املحكمة العليا ألغتها بحجة عدم دستوريتها.
المؤسسة الدينية والديمقراطية
ال يتعارض إدراج الدين في الدستور بالضرورة مع الديمقراطية الدستورية أو الحداثة،
على الرغم من االفتراضات الشائعة .كما أن الكثير من الدساتير التي تكرس الدين،
كدستو َري باكستان وأفغانستان ،يتضمن العديد من حقوق اإلنسان (بما في ذلك حرية
الدين) والسمات الديمقراطية األخرى المنسجمة مع الديمقراطية الليبرالية (بما فيها
فصل السلطات واستقالل القضاء) .وبالفعل ،تحتوي دساتير العالم اإلسالمي التي
تعتبر اإلسالم أحد مصادر التشريع وتمنع سن قوانين تخالف اإلسالم ،بصورة عامة ،على
حقوق اإلنسان أكثر مما تحتوي دساتير البلدان ذات األغلبية المسلمة التي ال تنص على
ذلك (أحمد وجينسبرغ .)2014 ،وهذا يعني أن درجة الديمقراطية في الدستور والدين
هما مسألتا تصميم منفصلتان ،ال يجب الخلط بينهما أو االفتراض بأن إحداهما تتعارض
مع األخرى.

ويمكن تشجيع الترشيع التقدمي من خالل منح احلقوق الدستورية أو معاهدات حقوق اإلنسان الدولية مثالً،
مكان ًة مهم ًة يف الرتاتبية الدستورية ،وتدريب املرشعني والقضاة عليها .ففي العراق مثالً ،ينبغي فحص القانون وفق ًا
ملبادئ «الديمقراطية» و»احلقوق» ،إضاف ًة إىل اإلسالم .وينص الدستور يف أفغانستان عىل أن «الدولة تلتزم بميثاق
األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية ،إضافة إىل املعاهدات الدولية [ ]...واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان» (املادة .)7
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مذاهب الفقه اإلسالمي :يوجد العديد من مذاهب الفقه اإلسالمي ،تتسم بطرق خمتلفة يف تفسري الرشيعة
وتطبيقها .ومتنح بعض الدساتري أحد هذه املذاهب صفة رسمية ،تالفي ًا لاللتباس القانوين .مثالً :ينص دستور
أفغانستان (املادة  )130عىل أن يعتمد القضاة املذهب احلنفي ،يف حال عدم وجود أحكام أخرى يف الدستور أو
القوانني تقتيض غري ذلك .ويمكن سن أحكام خاصة باألقليات املسلمة جتيز هلا استخدام ترشيعاهتا اخلاص ،إذ
ينص دستور أفغانستان عىل االحتكام إىل القانون الشيعي للبت يف اخلالفات بني األقليات الشيعية.
درجة التطبيق :ال تعتمد الدول احلديثة عىل الرشيعة حرص ًا .ففي العديد من البلدان اإلسالمية ،يتكون النظام
القانوين من مزيج من القانون الديني والقانون الوضعي ،مع اعتامد الرشيعة بدرجة أكرب يف بعض اجلوانب املتعلقة
باألحوال الشخصية وشؤون األرسة ،بينام تعتمد اجلوانب املتعلقة بالقانون التجاري وقانون امللكية الفكرية عىل
القوانني الوضعية (هريشل.)2010 ،
عىل سبيل املثال ،ينص دستور األردن (املادة  )150بأن« :للمحاكم الرشعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها
اخلاصة يف األمور التالية )1( :مسائل األحوال الشخصية للمسلمني )2( ،قضايا الد ّية عندما يكون كال الفريقني
مسلمني أو يكون أحدمها غري مسلم ويرىض الفريقان أن يكون حق القضاء يف ذلك للمحاكم الرشعية ( )3األمور
املختصة باألوقاف اإلسالمية .أما مسائل القانون األخرى فتختص هبا املحاكم املدنية بصورة أساسية.
لذلك يتعني عىل واضعي الدستور النظر يف مدى تطبيق الرشيعة اإلسالمية :هل ستطبق الرشيعة ،بوصفها
مجلة مستقلة من القوانني ،عىل مسائل األحوال الشخصية وقانون األرسة واملرياث وفض النزاعات املدنية بني
املسلمني ،أم ستطبق أحكام الرشيعة اإلسالمية اجلزائية واجلنائية ،بام فيها احلدود ،كالرجم أو البرت؟ وحيث إنه
من املمكن التوفيق بني دور الرشيعة يف األرسة والقانون املدين ومعايري حقوق اإلنسان الدولية ،فإن االعتامد عىل
الرشيعة اإلسالمية يف القانون اجلنائي سيضع عىل األرجح ممارسة الدولة يف تعارض مبارش مع التزاماهتا إزاء
حقوق اإلنسان الدولية .وقد قدمت العديد من الدول االسالمية بالفعل حتفظات عىل املعاهدات الدولية ،بحيث
إهنا مل تعد ملزمة إال بتطبيق أحكام االتفاقيات التي ال تتناىف مع الرشيعة اإلسالمية.

تشكيل السلطة القضائية
امللمني بأصول الفقه
ُ
اشتط تقليدي ًا لتطبيق الرشيعة اإلسالمية ،وجود منظومة حماكم خاصة ذات هيئة من القضاة ّ
ً
ً
واملدربني تدريبا خاصا .لكن املحاكم العليا واملحاكم الدستورية يف العديد من األجهزة القضائية ،ومن بينها مرص
وباكستان ،تضم قضا ًة مدربني عىل القانون املدين أو العام ،ويبتون يف توافق القوانني مع الرشيعة اإلسالمية.
ويف بعض األنظمة القضائية األخرى ،بخاصة حيث تطبق الرشيعة اإلسالمية بشكل أسايس عىل شؤون األرسة
والقانون املدين بني املسلمني ،يتم إنشاء حماكم خاصة حتظى بسلطان قضائي عىل بعض جماالت القانون .وينص
الدستور الكيني (املادة  )170مث ً
ال عىل أن القايض (القايض اإلسالمي) جيب أن يكون( :أ) «معتنق للدين
اإلسالمي»( ،ب) «ملم بالقانون اإلسالمي املطبق عىل أي طائفة من الطوائف اإلسالمية ليكون مؤه ً
ال يف رأي
مفوضية اجلهاز القضائي لتويل منصب قايض حمكمة» .لكن املحاكم املدنية يف دول أخرى هي التي ختتص يف
القضاء يف املسائل الدينية.
ويربز هنا سؤال آخر يتعلق بام إن كانت خدمة القايض يف املحكمة الرشعية يمكن أن تؤهل الشخص لتعينه أو
انتخابه الحق ًا يف املحكمة الدستورية أو املحكمة العليا ،وبمعني آخر :هل ينبغي أن يتلقى أعضاء املحكمة العليا
تدريب ًا يف القانون الوضعي أو يف الفقه اإلسالمي؟ ينص الدستور التونيس لعام ( 2014املادة  )115عىل أن ثالثة
أرباع أعضاء املحكمة الدستورية جيب أن يكونوا «[ ]...من املختصني يف القانون الذين ال تقل خربهتم عن 20
سنة» ،ويسمح بتعيني الربع املتبقي من فقهاء القانون اإلسالمي غري املتدربني يف القانون املدين .إن هذا التوازن بني
القضاة املدنيني وقضاة الرشيعة يف املحكمة الدستورية سيحكم الطريقة التي ستتطور فيها املنظومة القضائية ،وال
سيام فيام يتعلق بالتوازن بني األجزاء اإلسالمية من الدستور وحقوق اإلنسان.

18

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات | الكراسات األساسية لبناء الدستور

األقليات الدينية في البلدان ذات األغلبية المسلمة
االعرتاف باألقليات :تتضمن الدساتري يف العديد من البلدان ذات األغلبية املسلمة اعرتاف ًا خاص ًا باألقليات غري
املسلمة ،ففي مرص عىل سبيل املثال يشري دستور عام  2014حتديد ًا إىل األقليات اليهودية واملسيحية ،وينص أن
مسائل األحوال الشخصية والشؤون الدينية هلذه األقليات ختضع لقوانينها اخلاصة .إن هلذا االعرتاف اخلاص
قيمة كبرية بالنسبة لألقليتني املعنيتني ،ألنه يؤكد عىل تضمينهام يف الدستور ،وعىل أهنام جزء من املجتمع الوطني.
لكن يف الوقت الذي يمثل فيه هذا االعرتاف استيعاب ًا لتلك األقليتني دون ًا عن غريمها ،عىل خالف احلق اجلامع
باحلرية الدينية وفصل الدين عن الدولة ،فإنه يعزز إقصاء األقليات غري املسامة يف هذا االعرتاف (مث ً
ال البهائية يف
مرص).
احلرية الدينية :تقوم إحدى طرق تصميم الدستور عىل أن تقسيم املجتمع إىل أغلبية مسلمة وجمموعة من األقليات
الدينية املقبولة واملعرتف هبا قد يساعد يف محاية احلرية الدينية ألفراد األقليات الدينية املحددة .ويدعو دستور مرص
لعام  2014مثالً ،إىل محاية «حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة ألصحاب األديان الساموية» ،لكن
عىل الرغم من أمهية هذا البند للمسيحيني األقباط ،الذي يسمح هلم ببناء الكنائس ،إال أن مثل هذه األحكام ال
تستطيع ضامن حرية األقليات الدينية األخرى كالبهائية ،التي ال تنتمي إىل إي من هذه األقليات املميزة ،كام أن هذه
الطريقة ال حتمي عىل وجه اخلصوص امللحدين وأولئك الذين ال يرغبون باالنتامء ألي مجاعة دينية.
وينص دستور أفغانستان لعام  2004عىل أن «ألتباع الديانات األخرى حرية ممارسة معتقداهتم وأداء طقوسهم
الدينية ضمن حدود أحكام القانون» .ومن الواضح أن هذه املادة أكثر شمولي ًة ،ألهنا تطال أتباع الديانات األخرى
دون حتديدها أو ذكرها باالسم ،إال أن هذا احلق يطال فقط َمن يعرتف هبم مسبق ًا أتباع ًا للديانات األخرى :فليس
هناك مادة واحدة يمكن تعميمها عىل احلق باحلرية الدينية للجميع.
الردة :إن حكم من يرتك اإلسالم –أو يرتد– هو املوت ،وفق ًا لكثري من تفسريات الرشيعة اإلسالمية .لذا ،من
الصعب جد ًا هنا التوفيق مع احلرية الدينية ،ألن هذا احلكم ينكر حق الشخص الذي نشأ مسل ًام يف اعتناق دين آخر
أو ترك اإلسالم .ولتوفري احلامية من هذا احلكم ،ينبغي وضع مادة قوية الصياغة بخصوص احلرية الدينية تتضمن
حرية ترك الدين وعدم اإليامن ،وتنص رصاح ًة عىل محاية حقوق املرتدين وغري املؤمنني .مث ً
ال حيمي دستور تونس
لعام  ،2014الناس من هتم التكفري.

أسئلة تتعلق بإتخاذ القرارات
1 .1ما طبيعة الدولة؟ هل هي «دولة املؤمنني» أم «دولة املواطنني» ،الذين ينتمي أغلبيتهم إىل دين معني؟
2 .2كيف يعرب الدستور السابق عن عالقة الدولة بالدين؟ كيف طبق ذلك عملي ًا؟ من أين جاءت الضغوط
لتغيريه؟
3 .3هل إضافة مواد تتعلق بتكريس الدين أو االعرتاف به يع ّطل احلرية الدينية لألقليات الدينية؟ هل
يمكن صياغة مادة يف الدستور تضمن املساواة لألقليات حلل هذه املشكلة؟
4 .4ما تأثري املواد املتعلقة بتكريس الدين أو االعرتاف به عىل حقوق املرأة من ناحية الزواج والطالق
واملرياث والسالمة اجلسدية واللباس واحلصول عىل التعليم والعمل واحلياة السياسية واالجتامعية؟
كيف تضمن الدولة التزامها جتاه اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؟
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5 .5ما هي قوة املطالبة باالعرتاف بالدين أو تكريسه يف الدستور؟ هل املطالبة رمزية أم أن مشيئة الناس
حق ًا يف حكم الرشيعة واملؤسسات الدينية هلم؟ ما درجة التوتر بني اجلامعات العلامنية واجلامعات
الدينية أو بني ديانات األغلبية واألقلية؟ بإسم من يتحدث األنصار الرئيسيون لتكريس الدين ،وهل
يعربون متام ًا عن شؤون عموم السكان؟
6 .6أين تكمن بؤر التوتر ونقاط املساومة؟ هل إضافة مواد خاصة بالدين يمنح بعض اجلامعات التطمني
الذي حتتاجه للقبول بإصالح تقدمي يف نواحي أخرى من الدستور؟ أم هل يعوض احتواء الدستور
عىل ضامنات حمددة تتعلق بنقاط أساسية (كحق احلياة واستيعاب املدارس الدينية واالعرتاف بالقوانني
اخلاصة لألقليات) عن غياب االعرتاف الديني؟
املمثلة يف املفاوضات الدستورية؟ هل يوجد جمموعات دينية غري ممثلة ،و َمن هي
َ 7 .7من هي األطراف َ
اجلهات التي لدهيا خماوف خاصة؟ ما الذي يمكن القيام به لدجمهم يف هذه العملية؟
8 .8هل تسعى األقليات للحصول عىل االعرتاف الديني لتعزيز حريتها يف املامرسة؟ ما هي البدائل
األخرى املتوفرة لتلبية مطالبهم بعيد ًا عن إدخال الدين يف الدستور؟
َ 9 .9من يفرس األحكام الدينية؟ إذا كانت حمكم ًة دستوري ًة ال ديني ًة ،فهل ثمة مؤهالت دينية ينبغي أن يتمتع
ٍ
قاض يف تلك املحكمة؟ إذا اقرتح إنشاء حمكمة دينية خاصة أو جهة
هبا الشخص ليشغل منصب
وصائية أخرى ،فام مكانة هذه املؤسسات وتركيبتها؟ هل سيكون تفسريها للقوانني ملزم ًا ملؤسسات
الدولة؟ كيف ترتبط باملؤسسات األخرى؟
1010كيف توفق الدولة بني االلتزام بدين معني والتزامها بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان؟ هل هذان
االلتزامان عىل قدم املساواة يف الدستور أم أن ألحدمها أولية عىل اآلخر؟ ما هي املحكمة أو اهليئة التي
تبت يف كيفية حل املتناقضات بينهام؟
1111ما هي الكلفة املالية املرتتبة عىل ضامن االمتيازات الدستورية ألحد األديان؟ هل ستسهم الدولة يف
متويل األديان من املال العام أو ستمنحها إعفاءات رضيبية؟ كيف يؤثر ذلك عىل جوانب أخرى من
موازنة الدولة؟
1212هل من الرضوري توحيد األحكام الدينية عىل امتداد مساحة الدولة؟ إذا كانت كل جمموعة من
املجموعات الدينية ترتكز يف بقعة جغرافية حمددة ،هل يمكن خليارات كالفيدرالية أو التقسيم إىل
أقاليم أن تكون مناسب ًة؟
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