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عودة الدين:
حتول العالقة بني الدين والدولة يف الصني

وســيتم التركيــز علــى المشــهد الدينــي فــي الصيــن، وإلقــاء الضــوء 
ــن،  ــي الصي ــة ف ــن والدول ــن الدي ــة بي ــى مراحــل تطــور العاق عل
ــه،  ــول ب ــراف والقب ــى االعت ــن إل ــديد للدي ــداء الش ــن الع ــدءاً م ب
واألســباب التــي دفعــت لذلــك، باإلضافــة إلــى محاولــة استشــراف 
الكيفيــة التــي ســيتعامل بهــا الحــزب الشــيوعي مــع هــذه الظاهــرة 

الجديــدة فــي المجتمــع الصينــي. 

اأواًل: امل�سهد الديني يف ال�سني
ــة  ــم ديني ــة تعالي ــاك ثاث ــت هن ــن، كان ــي الصي ــرات ف ــب الفت ألغل
أن  غيــر  والطاويــة،  والكونفشيوســية  البوذيــة  وهــي:  ســائدة، 
الديانــات الثــاث هــذه لــم تمثــل يومــاً ديانــات مســتقلة لهــا تعاليمهــا 
ومؤسســاتها المســتقلة، فاألفــراد كانــوا يؤمنــون بخليــط مــن هــذه 
العقائــد الثــاث، والتــي تشــكل معــاً مــا يمكــن أن يعتبــر "الديانــة 

ــة". الصيني

وفــي عــام 2007، أظهــر مســح تــم إجــراؤه علــى ثاثــة آالف 
صينــي، مــن قبــل باحثيــن بريطانييــن وصينييــن، أن 77% منهــم 
يؤمنــون بـــ "الســببية األخاقيــة" )Moral Causality(، وهــي 
مــن المبــادئ األساســية فــي المعتقــدات الصينيــة التقليديــة. وأجري 
 East( "مســح آخــر مــن جانــب جامعــة "شــرق الصيــن الطبيعيــة

أوضــح  شــانجهاي،  فــي   )China Normal University
أن 31% مــن ســكان البــاد، أو حوالــي 300 مليــون نســمة، 
ــون  ــم يؤمن ــون منه ــي 200 ملي ــن، وأن حوال ــن معي ــون بدي يؤمن
ــادة أحــد  بالبوذيــة أو الطاويــة، أو الممارســات الشــعبية، مثــل عب

أجدادهــم، أو الشــخصيات التاريخيــة المؤثــرة)2(. 

وتعــد الديانــة المســيحية البروتســتانتية أكثــر الديانــات نمــواً في 
الصيــن، فقــد زاد عــدد معتنقــي البروتســتانتية مــن حوالــي مليــون 
فــرد فــي عــام 1949 إلــى حوالــي 20 مليونــاً، وفقــاً للتقديــرات 
ــم  ــر الرســمية أن هــذا الرق ــرات غي ــدم التقدي ــا تق ــة، بينم الحكومي
ــه  ــذي أجرت ــي، إذ يضــع المســح ال ــراً عــن عددهــم الفعل ــل كثي يق
جامعــة "شــرق الصيــن الطبيعيــة" إلــى أن عددهــم يقــدر بحوالــي 
ــاة  ــن والحي ــول الدي ــو ح ــدى بي ــب "منت ــمة، ويذه ــون نس 60 ملي

العامــة" إلــى أن حجمهــم يبلــغ حوالــي 58 مليــون نســمة)3(.

ثانيًا: التحول يف عالقة الدين بالدولة
ــي  ــرى، فف ــرة ألخ ــن فت ــة م ــن والدول ــن الدي ــة بي ــت العاق تفاوت
بعــض الحــاالت، كان العــداء للديــن شــديداً، وقــد بلغــت ذروة هــذا 
ــم  ــة )1966 – 1976(، والتــي ت ــورة الثقافي ــال الث ــداء خ الع
خالهــا قمــع النشــاط الدينــي بصــورة حــادة، حيــث تــم إغــاق كل 

ـــي،  ـــني الدين ـــي أو اليم ـــني السياس ـــل يف اليم ـــواء متث ـــني، س ـــًا لليم ـــودًا واضح ـــة صع ـــة الراهن ـــات الدولي ـــهد العالق تش
وتشـــهد الصـــني، علـــى الرغـــم مـــن كونهـــا دولـــة علمانيـــة )إحلاديـــة( إحيـــاًء غـــري مســـبوق للمشـــاعر الدينيـــة، وهـــو 
التحـــول الـــذي يتـــم بصـــورة تدريجيـــة، وميثـــل خروجـــًا علـــى اجلهـــود الســـابقة للتخلـــص مـــن تأثـــري الديـــن يف اجملـــال 
العـــام)1(، ويـــدرك احلـــزب الشـــيوعي هـــذا التطـــور، ويســـعى للتعامـــل معـــه، مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن اجلوانـــب اإليجابيـــة 

ـــه. ـــة ب ـــلبية املرتبط ـــات الس ـــواء التداعي ـــم أو احت ـــة، وحتجي ـــاة العام ـــن يف احلي ـــودة الدي ـــا ع ـــي تطرحه الت
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دور العبــادة، وتقييــد إقامــة رجــال الديــن. ويمكــن إرجــاع أســباب 
تبنــي الحــزب الشــيوعي هــذا الموقــف المعــادي مــن الديــن إلــى 

مــا يلــي:

ــوم  ــذي كان يق ــاوي: وال ــي – الم ــر الماركســي – اللينين 1- الفك
علــى اإللحــاد، ويــرى أن الديــن ســوف يتاشــى مــع تطــور 
األوضــاع والظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة. فقــد نظــروا 
إلــى الديــن باعتبــاره "أفيــون الشــعوب"، وأنــه يعمــل علــى إعاقــة 
تطويــر الوعــي الطبقــي لطبقــة البروليتاريــة العاملــة، بمــا يعيقهــم 
عــن الثــورة للمطالبــة بحقوقهــم، وتدميــر النظــام الطبقــي القائــم.

ــادة الحــزب  ــدى قي ــة ل ــاك رغب ــت هن ــة، كان ــة ثاني ــن جه وم
الشــيوعي إلعــادة تنظيــم المجتمــع علــى 
أســس جديــدة، للشــروع فــي بنــاء االقتصــاد 
المعتقــدات  إلــى  نظــروا  وقــد  الصينــي، 
ــى  ــى أنهــا تضفــي الشــرعية عل ــة عل الديني
ــروا  ــد نظ ــي فق ــدي، وبالتال ــع التقلي المجتم
أمــام  محتمــل  عائــق  أنهــا  علــى  إليهــا 
علــى  حرصــوا  ولذلــك  تلــك،  جهودهــم 
ــة المجتمــع  ــوا مــن تهيئ قمعــه، حتــى يتمكن
للتحــوالت االقتصاديــة االشــتراكية الجديدة.

2- القضــاء علــى النخبــة القديمــة: فقــد 
ــة  ــت اإلمبراطوري ــة وق ــت البيروقراطي كان
الصينيــة ضعيفــة، وكانــت المعابــد المحليــة 
هــي التــي تلعــب دوراً كبيــراً فــي إدارة 
فقــد  وبالتالــي  اليوميــة،  األفــراد  شــؤون 
كانــت جــزءاً ال يتجــزأ مــن النظام السياســي 
القائــم آنــذاك، خاصــة أن اإلمبراطــور كان 

ينظــر إليــه علــى أنــه "ابــن الســماء")4(. ولذلــك، فإنــه مــع بــروز 
القومييــن، ورغبتهــم فــي إقامــة نظــام سياســي وثقافــي جديــد، كان 
عليهــم أوالً هــدم النظــام القديــم. وقــد بلــغ المــد القومــي مــداه فــي 

ــي عــام 1911. ــاب ســقوط ســالة "تشــينج" الحاكمــة ف أعق

القومييــن الصينييــن  إلــى تمكيــن  فقــد أدى هــذا االنهيــار 
والنخــب الفكريــة، وتدميــر المعابــد الدينيــة فــي العشــرينيات مــن 
ــي  ــى الســلطة ف ــا وصــل الشــيوعيون إل ــرن العشــرين. وحينم الق
عــام 1949، جمعــوا مــا بيــن العــداء القائــم للمعتقــدات التقليديــة 
واالحتقــار  الفكريــة،  النخــب  أواســط  فــي  ســائداً  كان  الــذي 

الماركســي للمعتقــدات الدينيــة)5(. 

المقدســة  والمعابــد  الدينيــة  المؤسســات  انهيــار  أدى  وقــد 
ــذي  ــي، وال ــع الصين ــي المجتم ــاد ف ــة اإللح ــن عملي ــراع م باإلس
ــى  ــة عل ــرة التالي ــي الفت ــة، ف ــان بالعلماني ــى اإليم ــاً إل تحــّول الحق
عــام 1949، وهــو العــام الــذي شــهد تأســيس "جمهوريــة الصيــن 

الشــعبية".

وقــد تراجــع الحــزب الشــيوعي عــن هــذه السياســية فــي عــام 
1982، وأدرك خطــأ الممارســات التــي تبناهــا لقمــع الديــن، وبــدأ 
فــي تبنــي مواقــف أكثــر اعتــداالً تجــاه الديــن. وقــد تمــت ترجمــة 

ــن  ــة الصي ــادة "36" مــن دســتور جمهوري ــي الم ــف ف هــذا الموق
الشــعبية لعــام 1982، والــذي نــص صراحــة علــى "حريــة 

ــد". المعتق

فقــد نصــت تلــك المــادة علــى أن مواطنــي جمهوريــة الصيــن 
الشــعبية يتمتعــون بحريــة المعتقــد. وال يجــب علــى أي جهــاز 
حكومــي أو مؤسســة عامــة، أو مســؤول أن يجبــر المواطنيــن 
علــى اإليمــان أو الكفــر بــأي ديــن. وتحمــي الدولــة األنشــطة 
ــن لانخــراط  ــف الدي ــرد توظي ــة. وال ينبغــي ألي ف ــة العادي الديني
ــام، أو تضــر بصحــة  ــد النظــام الع ــى تهدي ــؤدي إل ــي أنشــطة ت ف
المواطنيــن، أو تؤثــر علــى النظــام التعليمــي القائــم فــي الدولــة"، 
مؤكــدة أن المؤسســات والشــؤون الدينيــة ال 

ــة)6(. ــة أجنبي ــع ألي هيمن تخض

فــي  الصينيــة  الحكومــة  وبــدأت 
االعتــراف رســمياً بعــدد مــن الديانــات مثــل 
اإلســام، وطائفتيــن مــن المســيحية، وهمــا: 
الكاثوليكيــة والبروتســتانتية، باإلضافــة إلــى 
الطاويــة والبوذيــة)7(. وباســتثناء الديانتيــن 
ــن  ــرى تؤم ــات األخ ــإن الديان ــن، ف األخريي
بهــا أقليــة محــدودة مــن الســكان، أمــا البوذية 
والطاويــة، فتلعبــان دوراً محــدوداً فــي حيــاة 

ــراد)8(. ــب األف أغل

ويمكــن إرجــاع هــذا التغيــر مــن الموقف 
مــن الديــن، إلــى عــدة عوامــل أبرزهــا: تبنــي 
وتخليهــا  االقتصاديــة،  الليبراليــة  الصيــن 
عــن السياســات االشــتراكية الســابقة، ومــن 
فــي  مهيمنــاً  الديــن  أصبــح  ثانيــة،  جهــة 
المجــاالت االجتماعيــة والنفســية لألفــراد. فقــد أرجــع األفــراد 
إحساســهم بالبــؤس والحــزن إلــى تــردي أوضاعهــم االقتصاديــة، 
غيــر أنــه مــع ارتفــاع معــدالت النمــو، وتحســن الوضــع المعيشــي 
ــى  ــراد، ظــل يشــعرون بعــدم الســعادة، وهــو مــا أرجعــوه إل لألف
غيــاب الجوانــب الروحيــة، وبالتالــي فقــد بــدأت الصيــن تشــهد مــن 

ــي. ــد عــودة النشــاط الدين جدي

ومــن جهــة ثالثــة، فــإن الحزب الشــيوعي بــدءاً من التســعينيات 
ــؤدي  ــاره ي ــن باعتب ــى الدي ــر إل ــدأ ينظ ــرين، ب ــرن العش ــن الق م
وظائــف اجتماعيــة إيجابيــة، وذلــك مــن خــال األعمــال الخيريــة 
ــه،  ــى تعاليم ــة إل ــع، باإلضاف ــراد المجتم ــض أف ــا لبع ــي يقدمه الت
والتوجيــه  الروحيــة،  بالمواســاة  العادييــن  األفــراد  تمــد  التــي 
األخاقــي لهــا، غيــر أن هــذه الرؤيــة المتســامحة تجــاه الديــن، لــم 
ــة،  ــة مــن الدول ــي، مــن دون مراقب ــي تــرك الشــأن الدين تكــن تعن
ــى المؤسســات  إذ فــرض الحــزب الشــيوعي ســيطرة سياســية عل

ــي. ــان االســتقرار السياســي والمجتمع ــك لضم ــة، وذل الديني

وبالتالــي يمكــن القــول إن موقــف الحــزب الشــيوعي مــن 
الديــن قــد طــرأت عليــه عــدة تطــورات بــدءاً مــن المعــاداة الشــديدة 
لــه، وصــوالً إلــى االضطهــاد التــام لــه خــال الثــورة الثقافيــة، إلــى 

شـــك  بنظـــرة  الصينيـــة  الدولـــة  تنظـــر 
وعـــداء جتـــاه البوذيـــة التبتيـــة، نظـــرًا لوجـــود 
مســـاع انفصاليـــة لـــدى إقليـــم التبـــت، وال 
يختلـــف األمـــر كثـــريًا بالنســـبة، للمســـلمني 
اإليجـــور، نظـــرًا ألنهـــم دومـــًا ينظـــرون إىل 
ـــًا  ـــًا وإثني ـــرب ثقافي ـــم أق ـــهم باعتباره أنفس
يعـــدون  وال  الوســـطى،  آســـيا  دول  إىل 
ويتبنـــى  الصـــني.  مـــن  جـــزءًا  أنفســـهم 
احلـــزب الشـــيوعي موقفـــًا متشـــددًا مـــن 
هاتـــني اجلماعتـــني، خاصـــة أن احلـــركات 
الدينيـــة املرتبطـــة بهمـــا، تلقـــى تعاطفـــًا 
واســـعًا، إن مل يكـــن تأييـــدًا خارجيـــًا. ويف 
ــيوعي يتبنـــى  ــإن احلـــزب الشـ املقابـــل، فـ
ـــات  ـــض الديان ـــاه بع ـــدااًل جت ـــرث اعت موقفـــًا أك
األخـــرى، مثـــل البوذيـــة والطاويـــة والديانـــات 

الصينيـــة القدميـــة. 
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حتول العالقة بني الدين والدولة يف الصني

ــاً  ــي شــهدت اقتراب ــرن العشــرين، والت ــن الق ــات م ــة الثمانيني حقب
أقــل تطرفــاً، والجمــع بيــن الرقابــة اإلداريــة مــن خال المؤسســات 

التابعــة للدولــة، ومــن خــال وزارة الشــؤون الدينيــة)9(.

ثالثًا: م�ستقبل العالقة مع الطوائف الدينية
ــن مــن  ــة تعامــل الحــزب الشــيوعي مــع الدي أدت اختــاف طريق
ــن،  ــول دور الدي ــة ح ــود رؤى متضارب ــى وج ــرى، إل ــرة ألخ فت
ــداً  ــل تهدي ــن يمث ــرى أن الدي ــى ت ــع. األول ــى المجتم ــره عل وتأثي
للنظــام االجتماعــي القائــم والدولــة، أمــا الثانــي، فينظــر إلــى الديــن 
ــق  ــه لتحقي ــكان إلي ــن االرت ــاً" يمك ــال اجتماعي ــاره "رأس م باعتب
االســتقرار. وعلــى الرغــم مــن هــذا االنقســام الحــاد فــي الــرؤى 
ــى وجــود  ــإن مــا يجمعهمــا هــو اتفاقهمــا عل ــن، ف ــال دور الدي حي
مخــاوف جديــة مــن االنقســامات الداخليــة، التــي قــد تترتــب علــى 

ــة الدينيــة. عــدم ضبــط التعددي

ويمكــن القــول إن الحــزب الشــيوعي يغيــر موقفــه تدريجيــاً من 
الديــن مــن كونــه مهــدداً إلــى اعتبــاره "رأس مــال مجتمعــي" يمكن 
االســتفادة منــه، غيــر أن هــذه الرؤية ال تســري علــى الديانات التي 
ــة"،  ــف الرجعي ــاً، وتســميها "الطوائ ــدداً أمني ــن مه ــا الصي تعتبره
مثــل طائفــة "فالــون جونــج"، والتــي يديــن بهــا عشــرات الماييــن 
مــن الصينييــن، وقــام الحــزب الشــيوعي بحظرهــا، واعتقــال 

وتعذيــب بعــض عناصرهــا)10(.

ــة،  ــة التبتي ــاه البوذي ــداء تج ــك وع ــرة ش ــة بنظ ــر الدول وتنظ
ــف  ــت، وال يختل ــم التب ــدى إقلي ــة ل ــاع انفصالي ــود مس ــراً لوج نظ
ــاً  ــم دوم ــلمين اإليجــور، نظــراً ألنه ــبة، للمس ــراً بالنس ــر كثي األم
ــى دول  ــاً إل ــاً وإثني ــى أنفســهم باعتبارهــم أقــرب ثقافي ينظــرون إل
آســيا الوســطى، وال يعــدون أنفســهم جــزءاً مــن الصيــن. ويتبنــى 
الحــزب الشــيوعي موقفــاً متشــدداً مــن هاتيــن الجماعتيــن، خاصــة 
أن الحــركات الدينيــة المرتبطــة بهمــا، تلقــى تعاطفــاً واســعاً، إن لــم 
يكــن تأييــداً خارجيــاً. وفــي المقابــل، فــإن الحــزب الشــيوعي يتبنــى 
موقفــاً أكثــر اعتــداالً تجــاه بعــض الديانــات األخــرى، مثــل البوذيــة 

والطاويــة والديانــات الصينيــة القديمــة. 

ومــن المتوقــع أن يتراجــع الخــوف مــن الديــن باعتبــاره 
ــن أساســيين،  ــك نتيجــة عاملي ــة، وذل ــدداً لألمــن القومــي للدول مه
أولهمــا، تحــّول الصيــن إلــى قــوة عظمــى، وبــروز طائفــة أخــرى 
ــات  ــي، والتحدي ــوث البيئ ــل التل ــة، مث ــر أهمي ــاكل أكث ــن المش م
الديمغرافيــة، والتوتــرات فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وغيرهــا، 

ــن.  ــن الدي ــع م ــد الناب ــوق التهدي ــات تف ــي تحدي وه

أمــا ثانيهمــا، فيرتبــط بأنــه ال يمكــن أن ينشــأ أي ديــن وينظــم 
ــة الحــزب الشــيوعي،  نفســه سياســياً، ويســتطيع أن يتحــدى هيمن
فالبوذيــة التبتيــة واإلســام يمكــن أن يمثــا تهديــداً للوحــدة الوطنيــة 
ــن  ــوال، م ــن األح ــال م ــأي ح ــا، ب ــن يتمكن ــا ل ــة، ولكنهم الصيني
أن يقدمــا بديــاً لقوميــة الهــان، والتــي تمثــل حوالــي 90% مــن 
الشــعب الصينــي، كمــا ال تســتطيع أي ديانــة بمفردهــا أن تصبــح 
هــي المهيمنــة، وبالتالــي تمثــل تهديــداً للحــزب الشــيوعي، والــذي 

يحظــى بشــعبية كبيــرة.

ــم،  ــذا التقيي ــع ه ــرة م ــق الحــزب الشــيوعي بدرجــة كبي  ويتف
بدليــل أنــه تســامح تجــاه المعتقــدات الدينيــة ولبعــض األدوار التــي 
ــل األنشــطة  ــع مث ــي المجتم ــة ف ــي المؤسســات الديني ــا ف ــوم به تق
الخيريــة، وأعمــال اإلغاثــة وقــت الكــوارث، وتقديــم الرعايــة 
الصحيــة، والقضــاء علــى الفقــر، وهــو مــا يعنــي أن هنــاك تحــّوالً 
فــي رؤيــة الديــن، مــن داعــم لاســتقرار االجتماعــي بعــد توجــه 
الدولــة الصينيــة إلــى تبنــي اقتصــاد الســوق إلــى وســيلة لتحقيــق 

ــة.  ــي المجتمعــات المحلي ــة ف التنمي

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن مــا ســبق ال يعنــي أن العلمانيــة 
)أو اإللحاديــة( ســوف تــزول فــي المســتقبل القريــب مــن الصيــن، 
ــاك  ــن هن ــن، ولك ــن الزم ــة م ــرة طويل ــا اســتمرت لفت نظــراً ألنه
اتجاهــاً مــن جانــب الحكومــة الصينيــة للتســامح مــع تنامــي 
ــات  ــراد، خاصــة تجــاه أصحــاب الديان ــدى األف ــي ل الشــعور الدين
ــة  ــة لرقاب ــتظل خاضع ــا س ــة، ولكنه ــداً للدول ــل تهدي ــي ال تمث الت
لصيقــة مــن جانــب الدولــة، كمــا ال يتوقــع أن تلجــأ الحكومــة 
الصينيــة إلــى تســييس الديــن، فــي ضــوء الشــعبية التــي يتمتــع بهــا 

ــي. ــيوعي الصين الحــزب الش
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