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مسيرة الديمقراطية وهي تذهب باتجاه آخر!
منال املعمرية
�إنّ الثورات احلديثة ،الإجنليزية والأمريكية والفرن�سية على التوايل ،قل�صت دور الدين ك�سلطة ،وكان لها بالغ الأثر على �أوجه احلياة مبجملها يف �أوروبا .فقد انتقل الغرب يف القرون
الأخرية من و�ضع كانت فيه ال�سيطرة ال�شاملة والهيمنة املطلقة وا�ضحة من لدن ال�ش�أن الديني بال منازع �إىل و�ضع �صار فيه « َركن الدين يف منزلة ثانوية» �أو ما ُيعرف بتخ�صي�ص
الأديان �أو تفريدها من عوائد زماننا املعتادة!
ي��ع�� ّرج حممد ال�شيخ ،يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم ،على
ك��ت��اب «ال��دي��ن يف ال��دمي��ق��راط��ي��ة» ،مل���ؤل��ف��ه امل�����ؤرخ والفيل�سوف
ال��ف��رن�����س��ي م��ار���س��ي��ل غ��و���ش��ي��ه ،Marcel Gauchet
ويطرح �أه��م النقاط التي ت�ضمنها الكتاب ،ويعلق على بع�ض
اجلزئيات املثرية للجدل يف نظره ،التي اعتربها �أحكاما م�سبقة
وا�ستدالالت غري مقنعة .يف كتابه ،ي�شرح غو�شيه بع�ض املفاهيم
مثل اخل��روج م��ن ال��دي��ن والعلمنة وال��دن��ون��ة ،ويفك بع�ض ما
اعرتاها من مالب�سات يف ظل التغريات التي طر�أت عليها .فمن
وجهة نظر غو�شيه ،ف���إ ّن��ه ي��رى �أنّ مفهوم اخل��روج من الدين
مثال ،ال يعني الإحل��اد و�إمن��ا تخ�صي�ص الدين وتقلي�ص دوره
يف حتديد املجتمع وهيكلته ،وهو ما �أدّى �إىل انعكا�سات متبادلة
على الدين نف�سه كما على امل�ؤ�س�سة الدينية والدولة واملجتمع.
وهذا املفهوم يف نظره ال يناه�ض الدين من حيث اجلوهر و� ّإنا
يعادي املطامح الدنيوية للنخب الدينية ،ويحدد للم�ؤمنني
االحتفاظ ب�إميانهم ال�شخ�صي «تخ�صي�ص الدين» ،مع �إمكانية
دخولهم املجال ال�سيا�سي امل�شرتك وامل�ستقل عن الدين.
يف امل��ق��اب��ل ،ي��رى غو�شيه �أنّ «اخل���روج م��ن ال��دي��ن» مل يتوقف،
و�إمن���ا يتوا�صل ب�شكل خميف .فالكني�سة الآن معزولة متاما
وكليا عن ال�سيا�سة ،ف�ضال عن العقيدة والدين .واعترب �أن هذا
هو مفتاح امل�شكلة يف املجتمعات احلديثة واملعا�صرة.
مفارقات
� إنّ ال�ت�راج���ع ال��دي��ن��ي ي��خ��ل��خ��ل ف��ك��رة ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ت��ي ق��ام��ت
وتط ّورت� ،سابقاً ،ملواجهته ،ويدعو ب�شكل ملح �إىل �إعادة تعريف
ال�سيا�سة والدميقراطية ،معاً.
فال�ضعف الذي اعرتى الدين يف �أوروب��ا اليوم �أدى ب�شكل غري
متوقع �إىل �ضعف العلمانية وم�سار الدميقراطية� .إذ يالحظ
امل�ؤلف �أنّ ثمة اهتزازا �أ�صاب العلمانية -بفرن�سا على الأق��ل.
و�أنّ ثمة �ضعفا اعرتاها؛ لكن ال نقدر على فهم هذا االهتزاز
ما مل نقرنه ب�ضعف العامل الديني الذي يُع ّد مبثابة اخل�صم.
فعلى ق��در �ضعف ال��دي��ن يكون تهافت العلمانية �أي�ضا .فلئن
ك��ان ثمة ن�ضوب للكنائ�س وهجرها وغياب �شبه ت��ام للإقبال
عليها ،فال يقل عنه �أهمية ن�ضوب معني العلمانيني املنا�ضلني.
فال�شعارات التي لطاملا تبناها العلمانيون وتعززوا بها �سقطت
اليوم �سقطة مدوية مروعة ،ف�شعارات العلم والعقل والتقدم
والأم���ة واجلمهورية والوطنية وال���روح املدنية والأخ�ل�اق ،ما
تفت�أ تتهاوى وتتداعى وتتهافت .وك��ان��ت ه��ذه �أوىل املفارقات
التي طرحها غو�شيه يف كتابه.

و� ّأم����ا امل��ف��ارق��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ف���إن��ه ب��ق��در م��ا غ�يرت ال��دول��ة م��ن ُكنه
الدين ،غري الدين من ُكنهها! يقول حممد ال�شيخ ب�أ ّنه عادة ما
تو�صف عالقة الدولة بالدين على �أ ّنها �أحادية؛ �أي �أنّ الدولة
هي الفاعل املُ��غ� ّير ،والدين مفعول به متغري .لكن غو�شيه يف
طرحه ،ي�صف العالقة ب�أ ّنها تبادلية ثنائية ،و�أ ّنها لي�ست عالقة
«تغيري» فح�سب ،بل و «تغاير»؛ �أي �أنّ كليهما يغري يف الآخ��ر.
ف��ب��ق��در م��ا غ�ي�رت ال��دول��ة يف ال��دي��ن ،ت��غ�يرت ب���ه� .إنّ امل��واط��ن
الفرن�سي ال��ي��وم ي��ع�� ّد �إق��ح��ام ف��ك��رة ال���رب يف ال��ن��ظ��ام ال�سيا�سي
مروقا ال م��روق بعده ،ف�أ�صبح الدين هو الدميقراطية ،وهو
ال��دي��ن ال��ذي ابتكرته ال��دول��ة وعملت على �إح�لال��ه ،وك��ان من
نتائج ذلك �أن �أ�صبح ال�ش�أن ال�سيا�سي لي�س حكرا على الدولة
و�إمنا تغري هو �أي�ضا لي�شمل املجتمع املدين.
ولئن كانت عملية اخل��روج من الدين قد �أدت �إىل وج��ود دين
دنيوي بديل من عنديات الدولة ،ف�إنّ هذا الدين قد �أظهر ف�شله
بدوره ،فال �أدجلة قامت على ديانة �سيا�سية دنيوية قد جنحت،
ب��ل كلها ان��ه��ارت .حيث �شهد ال��ق��رن الع�شرين �أف��ول الديانات
الدنيوية ،وه��ذا م��ا عمل ويعمل على حتويل الدميقراطيات
ذاتها ،كما مينح -يف الوقت نف�سه -الأديان حق الوجود.
لفهم تقلبات العالقة بني الدولة والدين ،يجب فهم تقلبات
ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال���دول���ة وامل��ج��ت��م��ع -وه����ذه الأخ��ي��رة ت��ع��د �أ���ص��ل
التحول يف نظر امل���ؤل��ف� .إنّ املجتمع امل��دين هو الفاعل اخلفي
غي يف ُكنه الدين والدولة معا!
الذي ّ
كيف غري املجتمع من الدين والدولة؟
لقد راج��ع ال��دي��ن وال��دول��ة ادع��اءات��ه��م��ا ال�شمولية والهيمنية
«�أي��دول��وج��ي��ت��ه��م��ا ال��ت��وت��ال��ي��ت��اري��ة» ،وت��ن��ازال م��ع��ا ع��ن رغبتهما
الدفينة واملعلنة يف اال�ستحواذ على املجتمع .ويف حني ان�سحبت
الكني�سة عن امل�شهد وتخلت الدولة عن رغبتها يف �أن تكون عن
الدين بديال ،وتن�شئ دينا دنيويا بدي ً
ال ،ظهر التعدد يف املعتقد،
فكان �أن تباينت املعتقدات ،و�أ�صبحت الدولة لأ�سباب وجيهة
حم��اي��دة م��ن حيث املعتقد مقابل جمتمع م��دين �صار ب��دوره،
وللأ�سباب نف�سها ،قائما على التعدد وحرية املعتقد ومنظ ًما
نف�سه بنف�سه .هذه ال�صورة مثالية �أكرث مما ينبغي كما يدعي
غو�شيه ،فهي �صورة ال ت�سمح ب�إدراك التحوالت التي م�ست �صلة
الدولة باملجتمع املدين ،وهي ال�صلة املفتاح عنده لفهم العالقة
بني الدولة والدين يف املجتمعات الغربية املعا�صرة.
فكما هو معلوم ب�أنّ الرتاتبية الكال�سيكية التي اقت�ضت هيمنة
تغيت
الدين على الدولة ومن ثم هيمنة الدولة على املجتمع ّ

وتبدلت ،حتى �أ�صبحت الدولة يف قمة هذا ال�سلم ،وك��ان ذلك
م��ا ت�سبب ب��ه االنق�سام الكبري ب�ين املجتمع وال��دول��ة -يف ر�أي
غو�شيه ،وه��و ال�سبب ال��ذي جتاهله الكثري م��ن الباحثني� ،إذ
ب�سبب عالقة املجتمع بالدولة وانق�سامه عنها ،حتولت الهيمنة
م��ن ال��دي��ن �إىل ال��دول��ة ،ونتج ع��ن ه��ذا التحول تغري يف دالل��ة
كل من الدولة والدين ،فلم يعد الدين ذلك الكائن ال�شمويل
امل��ه��ي��م��ن ،وع��و���ض��ا ع��ن ذل���ك م��ار���س��ت ال���دول���ة ه���ذا ال�����دور ،مع
خ�صخ�صة الدين وتفريده ،وبالتايل حتول من �ش�أن عام �إىل
�ش�أن خا�ص.
�إنّ وترية االنق�سام هذه بني الدولة واملجتمع م�ستمرة ،يف نظر
غو�شيه ،وتتغري معها دالالت الدولة نف�سها والدين � ً
أي�ضا .كما
يذكر امل�ؤلف �أي�ضا ب�أنّ هذا االنق�سام قد تعر�ض �إىل ت�سريعني
(مرحلتني):
امل��رح��ل��ة الأوىل :م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل����روب ال��دي��ن��ي��ة (ق،)١٩_١٦
وحتى الثورة الفرن�سية ،حيث �أ�صبحت الكني�سة داخ��ل حدود
ال��دول��ة ،ولي�س العك�س ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّن��ه متت عقلنة النظام
االجتماعي ،وو�صفها مبرحلة «اال�ستتباع»� ،أي �أن��ه ق�ضي ب�أن
تتبع الكني�سة الدولة.
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة :ح��ي��ث ن�����ش���أت احل���رك���ة ال��ل��ي�برال��ي��ة ال��ك�برى
للحريات ،وت�شكلت هيئتان لل�ش�أن العام؛ هيئة الدولة وهيئة
املجتمع املدين ،وو�صفها مبرحلة «الف�صل»� ،أي �أ ّنه مت الف�صل
بني الدولة واملجتمع وذلك يف �سبيل متكني احلريات.
وك��ان ذل��ك قد �شكل بع�ض املخاوف والتوج�سات ل��دى الدولة،
فمن جهة �أ�صبحت الدولة تخاف من الكني�سة امل�سلحة ،ومن
ال��ه��وي��ات ال��ت��ي �أخ���ذت تعرب ع��ن نف�سها .وم��ا ع��ادت ق���ادرة على
ادع���اء ال�����ش��م��ول��ي��ة ،ف��ه��ي لي�ست �إال �أداة خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ،كما
عجزت عن حتديد غايات عليا ي�سري عليها املجتمع .ومن جهة
�أخرى �ضعف الأمر الديني ،وتغري كنه الدين وماهيته ،ف�أ�صبح
فرديا بعد �أن ك��ان جماعيا .و�أ�صبح طلبا بعد �أن ك��ان عر�ضا،
وا�ستك�شافا بعد �أن كان تلقيا ،وطلبا للمعنى بعد �أن كان طلبا
للحق.
لكن هذا املجتمع التعددي الهوياتي املدافع عن الأقليات اليوم،
مل يعد م�أخوذا بالدميقراطية التي حتددت م�سبقا ،بل �أ�صبح
يبحث عن دليل �آخ��ر ،ويغري من الدميقراطية نف�سها ،ويغري
من اجتاهها ،كما يعيد ت�شكيلها وتعريفها ،ويعيد ،على وجه
اخل�صو�ص ،حت��دي��د ال��ع�لاق��ة بينها وب�ين ال��دي��ن وبينها وبني
العلمانية.
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