؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Post-Secularism
عودة الدين إىل نقاشات اجملال العام على الساحة الدولية
لطالمــا كان الديــن وموقعــه فــي المجــال العــام وحــدود عالقتــه
بالسياســة قضيــة جدليــة ،ومــا أن يظــن المفكــرون أن المســألة
قــد حســمت بصــورة أو بأخــرى ،تنقلــب األوضــاع مــرة أخــرى،
لتكشــف التطــورات المجتمعيــة أنهــا أبعــد مــا تكــون عــن الحســم،
ويتجــدد النقــاش حــول دور الديــن فــي المجتمــع والسياســة.
وفــي هــذا اإلطــار تصاعــدت العديــد مــن المقــوالت النظريــة
الكبــرى التــي ســادت فــي مراحــل تاريخيــة مختلفــة ارتبطــت
بســياقات محــددة ،تتصــل فــي معظمهــا بالتطــورات التــي شــهدها
الغــرب ،فمــع عصــر التنويــر أو فــي مرحلــة الحداثــة ،التــي
تأسســت علــى الثــورة ضــد ســلطة الكنيســة األوروبيــة ،وتحكمهــا
لســنوات طويلــة فــي مناحــي الحيــاة كافــة ،ســواء الفكريــة أو
السياســية أو القانونيــة أو االقتصاديــة ،ظهــرت مقولــة "مــوت
اإللــه" ( ،)God is Deadوهــو االتجــاه الــذي تطــور علــى يــد
الفيلســوف األلمانــي فريدريــك نيتشــه ،والتــي قُصِ ــدَ بهــا القضــاء
علــى القيــود التــي فرضتهــا الكنيســة علــى حريــة التفكيــر والجــدال
المنطقــي بعيــداً عــن مســلمات الكنيســة ،واســتبدالها بســلطة العلــم
فــي المقابــل ،واالرتــكان إلــى العقــل البشــري باعتبــاره مصــدر
المعرفــة والمنطــق .وترتــب علــى هــذه المقولــة بالتبعيــة تراجــع
االتجــاه نحــو الديــن ،ليــس فقــط علــى المســتوى السياســي ،بــل
أيض ـا ً علــى المســتويين االجتماعــي والفــردي.
وســرعان مــا عــاد االرتبــاك فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة،
بعــد الدمــار الــذي شــهدته أغلــب مناطــق العالــم خــال الحربيــن
العالميتيــن األولــى والثانيــة ،حيــث تصاعــد الفكــر "العدمــي" فــي
المقابــل ،وهــو مــا ظهــر ،علــى ســبيل المثــال ،فــي االتجــاه الــذي
تبنــاه وطــوّ ره الفيلســوف الفرنســي "ميشــيل فوكــو" حــول "مــوت
اإلنســان" ( ،)The Death of Manوالــذي كان يقصــد بــه
"مــوت المنطــق" ،فــي إشــارة إلــى ســقوط اإليمــان بقــدرة الفــرد
علــى اتخــاذ قــرارات عاقلــة ومنطقيــة يمكــن مــن خاللهــا تطويــر
واقــع البشــرية ،وتحســين مســتقبلها ،خاصــة فــي ضــوء انهيــار
أي نســق منطقــي أو قيمــي يمكنــه تبريــر حجــم الدمــار الــذي
ترتــب علــى الحربيــن العالميتيــن ،وفــي هــذا الصــدد ســاد االتجــاه
الالعقالنــي ،الــذي فقــد اإليمــان بــأي مرجــع للمنطــق.
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ومــن الناحيــة األخــرى ،تمكــن الفكــر الشــيوعي ،مــن الوصول
إلــى الحكــم فــي بعــض الــدول ،مثــل روســيا ودول شــرق أوروبــا،
ـع إلــى
باإلضافــة إلــى الصيــن ،وهــي األيديولوجيــة التــي لــم تسـ َ
تحجيــم دور الديــن أو فصلــه فحســب ،بــل رفضــت المبــدأ ذاتــه،
وعــادى الديــن بصــورة واضحــة ،حيــث تــم النظــر إليــه كونــه
معوقــا ً رئيســيا ً أمــام الطبقــة العاملــة لكــي تنتفــض وتطالــب
بحقوقهــا فــي مواجهــة الطبقــة الرأســمالية المســتبدة ،وظهــرت
مقولــة "الديــن أفيــون الشــعوب" (Die Religion ... ist das
 )Opium des Volkesوفقــا ً لــكارل ماركــس ،الــذي أرغــم
الفقــراء علــى القبــول بواقعهــم البائــس ،والرضــا باألمــر الواقــع
باعتبــاره "ابتــاءً" أو قــدراً حتميــا ً مــن واجــب الفــرد المؤمــن
تقبلــه والصبــر عليــه.
وتعــد مقولــة ماركــس حجــر الزاويــة التــي تأسســت عليهــا
الــدول الشــيوعية ،وكنتــاج عملــي لهــذه الرؤيــة المتطرفــة ،ســعى
االتحــاد الســوفييتي والصيــن علــى مــدار عقــود إلــى إغــاق أو
هــدم كل مؤسســات العبــادة ،وإزالــة كل الرمــوز الدينيــة مــن
المجــال العــام ،بــل وفــي بعــض الحــاالت مــن المجــال الفــردي.
وتأســس مفهــوم "العلمانيــة" ( )Secularismمــرة أخــرى
مــع إعــادة بنــاء الدولــة فــي أوروبــا ،مــع نهايــة القــرن الماضــي
وبدايــة القــرن الحالــي ،حيــث اســتقر علــى فصــل دور "الديــن"
بعيــداً عــن الحيــاة العامــة ،وعــن السياســة بالطبــع ،وأصبــح مفهوم
ـر إلــى الديــن فــي
العلمانيــة مالزم ـا ً لمفهــوم التحديــث ،بينمــا ُنظِ ـ َ
المقابــل باعتبــاره مفهومـا ً يشــير ضمنيـا ً إلــى التقليديــة والرجعيــة.
ووفقــا ً للعلمانيــة ومنظورهــا ،فــإن المجتمــع الحديــث يلبــي
احتياجــات الفــرد الماديــة والمعنويــة كافــة ،فهــو ليــس فــي حاجــة
للجــوء للديــن ،حيــث يوفــر التعليــم للفــرد المعرفــة المنطقيــة
المســتندة إلــى العلــوم البحتــة ،والتــي تنتفــي معهــا الحاجــة إلــى
البحــث عــن إجابــات مــن خــال الديــن ،وبالتالــي افترضــت
العلمانيــة أن الديــن ســوف ينكمــش تدريجي ـاً ،ويتــوارى بصــورة
تلقائيــة ،فهــي وإن لــم تســتع ِد الديــن أو تهاجمــه مباشــرة ،إال أنهــا
افترضــت اختفــاءه.
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وارتبطــت التحــوالت فــي التوجهــات الدينيــة بالتغيــرات
الكبــرى التــي شــهدها العالــم بشــكل مباشــر ،فمــا بيــن ثــورات
التنويــر وانــدالع الحــروب وإعــادة البنــاء ،اتســم االتجــاه نحــو
الديــن بالهبــوط والصعــود ،وشــهدت كل مرحلــة إعــادة التفكيــر
فــي الديــن وتعريفــه ،وخلفــت وراءهــا نظريــات ومقــوالت جديــدة
بشــأن دوره ومســتقبله ،وهــي الحالــة نفســها التــي يعيشــها العالــم
اليــوم.
ولــم تصمــد األفــكار المناوئــة للديــن طويــاً ،فمــا لبثــت أن
انهــارت الشــيوعية فــي االتحــاد الســوفييتي ،ليســتعيد الديــن
مكانتــه مــن جديــد ،بــل ويتــم اآلن االســتناد إليــه باعتبــاره مــن
ركائــز الهويــة الوطنيــة للــدول التــي خرجــت مــن رحــم االتحــاد
الســوفييتي .وحتــى فــي الصيــن ،التــي تمكنــت مــن الحفــاظ علــى
الشــيوعية ،كنظــام للحكــم ،ومازالــت تحــرص علــى حظــر الديــن،
اضطــرت الحكومــة الصينيــة إلــى إرخــاء القيــود التــي فرضتهــا
عليــه ،وســعت لمحاولــة تقنينــه ،فــي إخفــاق بيِّــن لسياســاتها
الراميــة إلقصــاء الديــن.
وتكشــف التطــورات المتالحقــة فــي أوروبــا فــي اآلونــة
األخيــرة ،عــن إعــادة التأكيــد علــى الديــن باعتبــاره أحــد مكونــات
الهويــة الوطنيــة للــدول األوروبيــة ،كمــا فــي منــاداة األحــزاب
األوروبيــة اليمينيــة ،وكذلــك األحــزاب التقليديــة الرئيســية،
بضــرورة التأكيــد علــى الهويــة المســيحية ألوروبــا ،لمواجهــة
تدفقــات المهاجريــن "المســلمين" ،وتصاعــد العمليــات اإلرهابيــة.
وال يختلــف الوضــع كثيــراً فــي منطقــة الشــرق األوســط،
والتــي شــهدت علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة أزمــات
كبيــرة خلفــت وراءهــا دوالً منهــارة وشــعوبا ً مشــتتة ،وصعــود
نظــم سياســية وهبــوط أخــرى ،وظهــور دويــات إرهابيــة ،وميــل
شــباب مثقــف للتطــرف الدينــي ،فقــد دفعــت هــذه التطــورات دول
المنطقــة إلــى إعــادة التركيــز علــى إصــاح الخطــاب الدينــي،
واســتعادة المؤسســة الدينيــة باعتبارهــا المصــدر الرئيســي
للمعرفــة الدينيــة ،وتحجيــم األصــوات غيــر الرســمية .ودفعــت
بعــض األفــراد إلــى انتهــاج أنمــاط مختلفــة مــن التديــن ،والتركيــز
علــى الجانــب الروحــي مــن الديــن ،وتجلــى ذلــك فــي إعــادة
إنتــاج مفــردات التــراث الصوفــي ،كاألدب والروايــات الصوفيــة،
وارتفــاع اإلقبــال عليهــا ،وكذلــك اختــاط الموســيقى والشــعر
الصوفــي بالغنــاء العربــي.
ولــم يمــت الديــن كمــا نظــر لــه األوائــل ،ولــم تســتطع الماديــة
البحتــة تلبيــة االحتياجــات الروحانيــة كمــا رأى الفكــر الشــيوعي،
ولــم ينحصــر الديــن فــي إطــار الدائــرة الشــخصية ،كمــا افتــرض
االتجــاه العلمانــي ،بــل إن الجــدال الدينــي عــاد مــرة أخــرى للمجال
العــام ،وأعــاد تشــكيل نفســه فــي المجتمــع ،وكشــف عــن اتجــاه
جديــد حــاول الفيلســوف األلمانــي "يورغــن هابرمــاس" بلورتــه
مــن خــال "مجتمعــات مــا بعــد العلمانيــة" (Post-Secular
 ،)Societiesحيــث أصبــح النمــوذج العلمانــي "األوروبــي" ،إذا
جــاز التعبيــر ،والــذي توقــع المنظــرون أنــه ســوف يســود العالــم،
هــو االســتثناء وليــس القاعــدة.
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وبنــا ًء علــى ذلــك ،أكــد "هابرمــاس" أنــه ال يمكــن وقــف تيــار
عــودة الديــن للمجــال العــام ،مشــيراً إلــى أن هنــاك منزلــة جديــدة
للديــن ،بحيــث يتطــور مجتمــع العلمانيــة إلــى مــا يشــبه الظاهــرة
المر ّكبــة التــي تفتــرض وجــود طرفيــنَ ،علمانــي ودينــيّ  .وبذلــك
تكــون مــا بعــد العلمانيــة مســاراً تكاملي ـا ً بيــن الطرفيــن ،ويؤكــد
"هابرمــاس" أن مــن مصلحــة الدولــة الدســتورية الحديثــة مراعــاة
كل المصــادر القيميــة ،التــي تدعــم التضامــن بيــن النــاس وتنمــي
والعلمانييــن فــي الدولة
لديهــم الوعــي القيمــي ،ولــذا فــإن المؤمنيــن َ
الدســتورية الحديثــة ينبغــي عليهــم التعامــل باحتــرام متبــادل ،ولــن
يتــم ذلــك إال عندمــا يتــم احتــرام القناعــات الدينيــة ،والكــف عــن
نعتهــا بالالعقالنيــة.
وبذلــك وضــع "المجتمــع مــا بعــد العلمانــي" ضوابــط جديــدة
لعــودة الديــن ،تميــل للتســامح والتعدديــة وتفاعــل الديــن فــي إطــار
علمانــي ،بحيــث ينعكــس الديــن فــي مجموعــة مــن القيــم المدنيــة،
والوظائــف الروحانيــة باألســاس .وفــي كل األحــوال ،وســواء كان
التوجــه نحــو الديــن بصــورة روحانيــة فــي بعــض المناطــق أو
عقائديــة ومؤسســية فــي مناطــق أخــرى ،فمــن المســلم بــه أن هنــاك
عــودة لــدور الديــن.
وتفــرض هــذه العــودة عــدداً مــن األســئلة واإلشــكاليات فــي
بعــض الــدول ،أبرزهــا مــا يتعلــق بموقــف الدولــة مــن الديــن،
والتــي عــادة مــا تختلــف ليــس فقــط بيــن دولــة وأخــرى ،ولكــن
داخــل الدولــة نفســها تجــاه األديــان المختلفــة ،إذ تكشــف الحــاالت
الــواردة فــي هــذا الملحــق ،خاصــة الحالــة الصينيــة ،أن الــدول
تتســامح مــع توجهــات دينيــة معينــة دون أخــرى ،وفــي واقــع
األمــر فــإن هــذه الظاهــرة ليســت جديــدة بــل هــي معضلــة منــذ قديم
األزل فيمــا يعــرف بثنائيــة "الديانــات التقليديــة" ()Orthodoxy
والمعتقــدات "المبتدعــة" (.)Heterodoxy
ويُقصــد بالديــن التقليــدي المعتقــدات الدينيــة التــي الزمــت
الدولــة تاريخيــا ً منــذ نشــأتها ،والقريبــة مــن توجهــات النخبــة
الحاكمــة ،ويعتبرهــا المجتمــع جــزءاً مــن هويتــه الثقافيــة .أمــا
الديــن المُبتــدَ ع ،فهــو تلــك المعتقــدات التــي لــم تكــن جــزءاً مــن
تاريــخ الدولــة ،وعــادة مــا يتــم التعامــل معهــا باعتبارهــا معتقــدات
دخيلــة ،ترتبــط بــدول أو مجتمعــات أخــرى خارجيــة ،أو أنهــا
فئــة ضالــة تتبنــى أفــكاراً متطرفــة .وتشــهد كل المجتمعــات هــذه
الظاهــرة ،حتــى فــي الــدول الغربيــة الديمقراطيــة ،التــي ُتعلِــي مــن
حريــة الديــن والمعتقــد.
وفــي هــذا اإلطــار يســعى هــذا الملحــق إلــى إلقــاء الضــوء
علــى خريطــة التحــوالت فــي االتجاهــات الدينيــة فــي دول العالــم
المختلفــة ،واإلشــكاليات التــي واجهــت بعــض الــدول والمجتمعــات
فــي التعامــل معــه ،وذلــك مــن خــال التركيــز علــى بعــض
الحــاالت الرئيســية فــي العالــم.
ويبــدأ الملحــق بالحالــة األوروبيــة التــي تشــهد تصاعــد التيــار
اليمينــي الــذي يركــز علــى البعــد الدينــي المســيحي للهويــة
األوروبيــة لمواجهــة موجــات الهجــرة اإلســامية ألوروبــا ،وهــو
تيــار تمكــن مــن الحصــول علــى تأييــد قطاعــات كبيــرة ،بــل إنــه
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فــي حالــة المجــر مثـاً ،أعلــن رئيــس الــوزراء "فيكتــور أوربــان"
أن "بــاده هــي بوابــة الدفــاع عــن الهويــة المســيحية األوروبيــة،
وأن علــى األوروبييــن العــودة لهويتهــم المســيحية حفاظــا ً علــى
أوروبــا".

وعلــى الجانــب اآلخــر ،تشــهد الصيــن نموذجـا ً مختلفـاً ،يعكــس
فجــوة كبيــرة بيــن توجهــات النخبــة السياســية الحاكمــة وتوجهــات
الجماهيــر ،ففــي إطــار ســيطرة الفكــر الشــيوعي علــى الصيــن
علــى مــدار ســنوات ،اعتــادت الحكومــة تبنــي توجهــات مضــادة
للديــن ،علــى الرغــم مــن إقــرار دســتورها االعتــراف بخمســة
أديــان ،وإعطــاء الفــرد الحــق فــي اعتناقهــا ،غيــر أن هــذه المــواد
كانــت شــبه صوريــة ،حيــث كان الشــعب كلــه تقريبـا ً ال يديــن بــأي
ديانــة ،بــل إنــه يتخــذ مــن اإللحــاد مذهب ـاً.

وفــي ألمانيــا ،أصــدرت واليــة بافاريــا قــراراً رســميا ً يلــزم
بتعليــق الصليــب فــي مداخــل كل مؤسســات الواليــة ،فيمــا ُعــرف
بـــ "مرســوم الصليــب" الــذي بــدأ تنفيــذه منــذ يونيــو الماضــي ،وقــد
علّ َ
ــق رئيــس وزراء البافــاري ،ماركــوس زودر ،علــى قــرار
حكومتــه الــذي حصــل علــى اإلجمــاع ،بــأن "الصليــب ال يمثــل
وظهــرت فــي الســنوات األخيــرة مؤشــرات علــى حــدوث
ديانــة فحســب ،وإنمــا هــو جــزء مــن الهويــة التاريخيــة الثقافيــة تحــوالت نحــو التديــن لــدى بعــض الفئــات مــن المجتمــع الصينــي،
لواليــة بافاريــا".
وتصاعــد الطلــب علــى االنضمــام إلــى الجماعــات الدينيــة لتلبيــة
وعلــى الرغــم مــن الجــدل الــذي أثــاره هــذا المرســوم بيــن االحتياجــات الروحيــة .وفــي غضــون ســنوات قليلــة ارتفعــت
مؤيــد ومعــارض ،فــإن هــذا القــرار يعــد مؤشــراً ضمــن مؤشــرات أعــداد المنتســبين للبروتســتانت والكاثوليــك بصــورة كبيــرة ،علــى
عــدة علــى أن ثمــة تغيــراً يطــرأ علــى التوجــه العلمانــي الــذي الرغــم مــن تجنــب كثيــر مــن المتدينيــن تســجيل أنفســهم كتابعيــن
ســاد أوروبــا ،لصالــح محــاوالت إعــادة إحيــاء الهويــة المســيحية ،ألي ديانــة خشــية التعــرض ألي مضايقــات مــن الدولــة.
واســتخدام الرمــوز الدينيــة ،التــي تتنافــى مــع مبــادئ العلمانيــة
وعلــى الرغــم مــن أن األغلبيــة مازالــت ملحــدة بحســب
والثقافــة التعدديــة التــي أرســتها أوروبــا.
اإلحصــاءات الرســمية للدولــة ،فــإن التحــوّ ل نحــو الديــن وضــع
وفــي مقابــل محــاوالت اســتعادة الهويــة الدينيــة المســيحية الدولــة فــي موقــف مربــك ،ودفعهــا ذلــك التخــاذ إجــراءات
ألوروبــا ،تشــهد روســيا مــأزق انفــراط العقــد األرثوذكســي حاســمة مــن جهــة ،ومتناقضــة مــن جهــة أخــرى نحــو الديانــات
"الروســي" ،حيــث اعتمدت روســيا بعــد انهيار االتحاد الســوفييتي ،المختلفــة ،وشــكل ذلــك مجموعــة مــن الظواهــر المجتمعيــة فــي
علــى "الديــن" لبنــاء هويــة جديــدة تجمــع "العالــم الروســي" تحــت الصيــن مــن أهمهــا انتشــار مــا يعــرف بالكنائــس تحــت األرض
مظلــة واحــدة ،وكان التاريــخ األرثوذكســي المشــترك األســاس ( ،)Underground Churchوارتفــاع تيــار الســياحة الدينيــة
الــذي اعتمــدت عليــه روســيا مــن أجــل خلــق شــرعية جديــدة تمتــد للصينييــن ،وغيرهــا مــن الممارســات والسياســات التــي ارتبطــت
ألبعــد مــن حدودهــا الجغرافيــة ،واســتطاعت اإلبقــاء علــى التبعيــة بهــذه التغيــرات الجاريــة.
الدينيــة للعديــد مــن دول االتحــاد الســوفييتي الســابقة للبطريركيــة
أمــا منطقــة الشــرق األوســط ،فقــد شــهدت هــزات عنيفــة،
األرثوذكســية بموســكو ،وكان مــن ضمنهــا أوكرانيــا.
أهمهــا تصاعــد تيــار اإلســام السياســي لســدة الحكــم فــي بعــض
واعتمــدت روســيا فــي تبريرهــا لضــم جزيــرة القــرم علــى الــدول ،وانهيــاره مــرة أخــرى فــي بعضهــا ،وتعثــره فــي دول
أســس دينيــة وتاريخيــة ،حيــث أشــار الرئيــس الروســي "فالديميــر
أخــرى ،فضــاً عــن ظهــور عــدد مــن التنظيمــات اإلرهابيــة
بوتيــن" إلــى أهميــة شــبه جزيــرة القــرم باعتبارهــا منشــأ الشــعب
التــي التصقــت باإلســام ،علــى غــرار "داعــش" ،وغيرهــا مــن
الروســي ،وأنهــا المــكان الــذي تعمــد فيــه األميــر فالديميــر فــي
األزمــات والتهديــدات ،ودفعــت هــذه التطــورات العديــد مــن دول
القــرن العشــرين ،والــذي قــام بــدوره بتوحيــد القبائــل واألراضــي
المنطقــة إلــى االلتفــات إلــى ملــف الديــن مــرة أخــرى ،وأصبحــت
الســافية حــول المســيحية وتأســيس اإلمبراطوريــة الروســية.
هنــاك رغبــة مجتمعيــة حقيقيــة إلصــاح الخطــاب الدينــي فــي
ولفــت "بوتيــن" فــي العديــد مــن المواقــف إلــى محوريــة دور بعــض الــدول.
الديــن ،األمــر الــذي جعــل الشــرعية الدينيــة لموســكو أحــد أبعــاد
ويســعى هــذا الملحــق إلــى إلقــاء الضــوء علــى العالقــة بيــن
الصــراع الدائــر بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا،
إذ تضمنــت المحــاوالت الراميــة إلــى إضعــاف النفــوذ الروســي الدولــة والمجتمــع مــن جانــب ،والديــن مــن جانــب آخــر فــي عــدد
فــي شــرق أوروبــا ،التركيــز علــى البعــد الدينــي ،والــذي تجســد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط ،حيــث ظهــرت مقــوالت مــن
فــي انفصــال الكنيســة األرثوذكســية األوكرانيــة عــن البطريركيــة عــدد مــن رؤســاء الــدول العربيــة تؤكــد علــى أهميــة اســتعادة
بموســكو فــي انفصــال تاريخــي جــاء بعــد مــا يقــرب مــن  300نمــوذج الديــن الوســطي ،واتخــذت عــدة دول خطــوات فــي ســبيل
عــام مــن الترابــط ،وهــو مــا تــم وصفــه بانتهــاء الحكــم الدينــي تحقيــق ذلــك مــن خــال مراجعــة مناهــج التربيــة الدينيــة علــى
الروســي ،بينمــا وصفــه آخــرون بكونــه ضربــة لســلطة روســيا ســبيل المثــال ،للتأكيــد مــن خاللهــا علــى نشــر قيــم التســامح ونبــذ
الدينيــة علــى العالــم األرثوذكســي ،وهــو بــا شــك يســتهدف التطــرف والعنــف .وعلــى المســتوى الشــعبي ،فقــد اهتــزت ثقــة
تقويــض إحــدى دعائــم النفــوذ الروســي فــي محيطهــا الســوفييتي األفــراد فــي التيــارات الدينيــة الخارجــة عــن المؤسســة الرســمية،
وبــدأت تميــل بصــورة أكبــر إلــى الممارســات الدينيــة الروحيــة.
ســابقاً.

احملرر
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