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وليد العربي

يف عام 1988م ،عندما رفع امل�سلمون الربيطانيون عري�ضة حلكومتهم طالبني منع كتاب �سلمان ر�شدي «الآيات ال�شيطانية»؛ اكت�شفوا �أ َّن قانون التكفري القائم ال مينع توجيه الإهانات
للنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،فهو يُطبق فقط على امل�سيحية ،ومن ثم رف�ضت احلكومة تلك العري�ضة ،ومن ثم كتب وزير الداخلية املتخ�ص�ص بالعالقات العرقية -جون باتن-
وثيقة يخاطب فيها امل�سلمني وال��ر�أي العام حول «�أن تكون بريطان ّياً» ،وحتدثت الكاتبة مها قمر الدين يف مقالها املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «الدولة الأخالقية :الدين والأمة
والإمرباطورية يف بريطانيا الفيكتورية والهند» وذلك ترجمة لبيرت فان ديرفري� ،إذ قامت بعمل حتليالت مثرية للإعجاب للتداعيات ال�سيا�سية املُعرب عنها يف ذلك الن�ص.
كان �أحد الأهداف الأ�سا�سية تر�سيم ثقافة قومية م�شرتكة .وفقاً
لباتن فان ديرفري ،ميكن �إيجاد هذا ا ألم��ر امل�شرتك من خالل
البحث يف نقطتني مل ُتذكرا يف نقا�ش باتن املتعلق ب�ش�أن �أن يكون
ال�شخ�ص «بريطان ّياً» :امل�سيحية والإمرباطورية.
بالطبع ،ما ُيكن تفهمه متامًا �أن يذكر �أي �سيا�سي امل�سيحية
كمكوّن �أ�سا�سي يف الثقافة الربيطانية يف ذروة ق�ضية ر�شدي.
ومع ذلك ت�ضمنت القوانني التي �أ�شار �إليها باتن التفكري الذي
يحمي امل�شاعر امل�سيحية فقط ،ع�لاوة على ذل��ك ،ال �أح��د ي�شك
ب�أن امل�سيحية هي عن�صر �أ�سا�سي يف التاريخ الذي كوّن بريطانيا.
ب �ط��ري �ق��ة م �� �ش��اب �ه��ة ،ه �ن ��اك اف�ت�را� ��ض غ�ي�ر م�ع�ل��ن يف �أط ��روح ��ة
ب ��ات ��ن ي���ش�ير �إىل �أ َّن � ��ه ال ع�ل�اق ��ة ب �ك ��ون �أي ��ش�خ����ص ب��ري�ط��ان�ي��ا
بالإمرباطورية .بكالم �آخر ،كانت م�شكلة القيم املت�ضاربة -كما
ب��رزت يف ق�ضية ر�شدي -م�شكلة جديدة حدثت يف بريطانيا مع
قدوم املهاجرين من الإمرباطورية ال�سابقة.
مما ي�شكل مثا ًال �آخر على مقولة «الإمربطورية ترد» ومع ذلك
ميكن ال�ق��ول� :إن حجج ب��ات��ن ال�ت��ي ت�ن��ادي بتقبل ثقافة قومية
م�شرتكة ،بالإ�ضافة �إىل حجج القيادات الإ�سالمية التي تنادي
بعدم �إ�ضفاء �أي �صبغة دينية على الدولة ،كما يظهر يف احلماية
ال�سيا�سية ملعتقدات ك��ل املجتمعات الدينية ،متجذرة يف تاريخ
الإم�براط��وري��ة ذات��ه ،ولكن يتم اختبارها على اجلهات العملية
اال�ستعمارية املتقابلة.
ويقال �أحيانا �إ َّن الربيطانيني ال يعرفون تاريخهم؛ لأنه حدث
يف مكان آ�خ ��ر ،وم��ن خ�لال بع�ض ال �ق��راءات اخلا�صة يف التاريخ
الربيطاين �إىل �أنه ن��ادرا ما يتم التفكري بالعالقة الإمربيالية
م ��ن ق �ب��ل امل � ��ؤرخ �ي�ن ال�ب�ري �ط ��ان �ي�ي�ن� ،إذا مل ن �ق��ل ال���س�ي��ا��س�ي�ين
الربيطانيني بطريقة واعية.
فامل�ؤرخون الهنود يدركون �أك�ثر العالقة الإمربيالية ،ولكنهم
مييلون لتجاهل التطورات يف عا�صمة الإمرباطورية خ�شية جعل
تاريخ امل�ستعمرة هام�ش ًيا بالن�سبة لتاريخ �أوروب��ا ،و�سوف نحاول
يف هذا املقال �إبراز بع�ض �أوجه ال�شبه واالختالفات البنيوية بني
تطور الدين والقومية يف بريطانيا والهند.
يعود ال�سبب لتمكن باتن من التمل�ص من ع��دم ذك��ر امل�سيحية
ك�م�ك��ون ل�ث�ق��اف��ة ب��ري�ط��ان�ي��ا ال�ق��وم�ي��ة �إىل ح�ق�ي�ق��ة �أن امل�سيحية
امل�ن�ظ�م��ة �أ��ص�ب�ح��ت م�ه�م���ش��ة يف امل�ج�ت�م��ع ال�ب�ري �ط ��اين ،بطريقة

ت��دري�ج�ي��ة خ�ل�ال ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،وحت��ول��ت بريطانيا �إىل ما
يعرف باملجتمع العلماين ،و�صارت امل�سيحية كما يفرت�ض م�س�ألة
�شخ�صية ل�ل�أف��راد دون �أي �أهمية �سيا�سية يف احل�ق��ل ال�ع��ام .يف
النقا�ش الأوروب��ي حول العلمانية ،تراجع احل�ضور يف الكنائ�س
ويف عددها � ً
أي�ضا ،وهما م�ؤ�شران للتغيري ،وابتداء من العقدين
الأخريين يف القرن الع�شرين يبدو �أن هناك مثل هذا الرتاجع
يف �إجنلرتا ،على الرغم من �أن هناك نقا�شا كبريا حول فرتات
و�أ�سباب ذلك الرتاجع ،على �سبيل املثال ا�ستمرار الكاثوليكية يف
النمو ب�شكل كبري حتى احلرب العاملية الثانية.
ً
وميكن اال�ستنتاج �أن ال�صورة التاريخية خمتلفة ن��وع�ا م��ا بني
جمتمع غ��رب��ي و�آخ� ��ر؛ م��ن �أج ��ل ذل ��ك ال ُي�ك��ن تطبيق نظرية
علمانية �شاملة على اجلميع .ال ي�صح ذلك فقط بالن�سبة للوقائع
والأرق��ام املتعلقة باحل�ضور �إىل الكني�سة والع�ضوية فيها ،و�إمنا
� ً
أي�ضا التف�سريات ال�سببية لل�صنائعية والتربير العقالين الذي
تقدمه نظرية العلمانية.
يف ال�سنوات الأخرية برز العديد من ال�شكوك حول العلمانية يف
الهند والن�صر النهائي للعلمانية ،وقد ر�أى عامل الأنرثوبولوجيا
مادن �أن العلمانية كر�ؤية عاملية �شاملة م�شرتكة ،ف�شلت يف �شق
طريها �إىل الهند .فلأن الهنود هم هندو�س وبوذيون وم�سلمون
و�سيخ ،فهم لي�سوا م�سيحيني بروت�ستانت؛ لذا ال ي�ستطيعون وال
ميكنهم خ�صخ�صة الدين.
ي�شري م��ادن �إىل �أ َّن هناك يف النظرية االجتماعية خ�صو�صا يف
نظرية ماك�س فيرب رابطا �أ�سا�سيا بني الربوت�ستانتية والفردية
والعلمانية ،ووف ًقا لذلك يرى �أن العلمانية هدي من امل�سيحية
�إىل العامل ،و�أنها جزء من تاريخ �أوروبا الفريد ،ويبدو �أن مادن
يعرب عما يبدو �أنه �إجماع عام بني علماء االجتماع وعامة ال�شعب
على حد �سواء على �أن الغرب احلديث علماين بطريقة فريدة،
و�أن ال�شرق متدين بطريقة فريدة.
ح�صل يف القرن التا�سع ع�شر تطوران دينيان �أ�سا�سيان يربطان
ال��دي��ن ب��ال�ق��وم�ي��ة؛ �أول�ه�م��ا :ال�ن�م��و ال�ك�ب�ير وال�ت��أث�ير ال ��ذي ك��ان
للإجنيلية على الثقافة الدينية برمتها يف بريطانيا .ثانيهما:
ت�ضمني الكاثوليك يف الأمة و�إعطا�ؤهم حق االقرتاح .دعونا نبد�أ
بالإجنيلية ،تبد�أ �إعادة �إحياء الإجنيلية تقليدا مع جون وي�سلي
يف الن�صف الأول م��ن ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر ،ول�ك��ن ه�ن��اك ثانية

مهمة يف ت�سعينيات القرن الثامن ع�شر ،وا�ستمرت خالل القرن
التا�سع ع�شر.
ً
�إ َّن منو الإجنيلية كان مثريا للإعجاب� ،إمنا الأمر الأكرث �أهمية
من زي��ادة الأع��داد هو الت�أثري الكبري الذي كان للإجنيلية على
امل�ج�م��وع��ات الدينية والأف� ��راد م��ن ك��ل الأن� ��واع .تطابق التو�سع
الإجنيلي ب�شكل كبري مع الثورة ال�صناعية ،التي �أدت �إىل جميع
�أنواع التف�سريات ال�سببية االقت�صادية التي ترتاوح من تلك التي
قدمها �إيلي هاليفي وتومب�سو.
وميكن القول �إ َّن الإجنيلية �سعت �إىل التحول الداخلي ،بالإ�ضافة
�إىل الن�شاط اخلارجي من �أج��ل حتويل الآخ��ري��ن ،ولكن �إعطاء
الأقلية الكاثوليكية حقوقها ال�سيا�سية يف اجلزر الربيطانية مل
ريا يف احليلولة دون وجود الرابط القوي بني مذهب
ي�ساعد كث ً
الكاثوليك والقومية الأيرلندية.
برز هذا الرابط ب�شكل وا�ضح يف اال�ستياء الذي ح�صل عام 1843م،
حيث عمل رجال الدين الكاثوليك والقوميون الإيرلنديون يدًا
بيد ملواجهة االحت��اد الت�شريعي بني بريطانيا و�إي��رل�ن��دا ،و�أزال
جت��ري��د ال�ك��اث��ول�ي��ك �أي وه ��م ك ��ان ل ��دى الأ� �ش �خ��ا���ص ،ومل متنع
امل�شاعر املعادية للكاثوليكية من �أن ي�صبحوا رعايا �أكرب كني�سة
يف �إجنلرتا يف القرن الع�شرين.
من الوا�ضح �أن الفرق الأ�سا�سي بني الدولة احلديثة يف عا�صمة
الإمرباطورية ،وبني امل�ستعمرات هو �أنه يف الأوىل تكون ال�شرعية
ال�سيا�سية بالن�سبة للأمة واملواطنة والهوية القومية ،بينما يف
الثانية ي�ستثنى ال��رع��اي��ة م��ن امل��واط�ن��ة ،بينما ترف�ض هويتهم
القومية �أو ت�شوه �سمعتها.
�إن االخ �ت�لاف��ات ال��دي�ن�ي��ة وال�ع��رق�ي��ة ه��ي ت���ش��ري��ع ل�لاخ�ت�لاف��ات
يف ال�سلطة ،ل�ه��ذا ال�سبب لي�ست القومية امل�ع��ادي��ة لال�ستعمار
جمرد �صراعات من �أجل ال�سلطة يف ال�ساحة ال�سيا�سية؛ ولكنها
حت��اول � ً
أي�ضا مواجهة الهيمنة الثقافية للنظرية اال�ستعمارية
لالختالف ،غالباً ما تقوم يف ذلك -كما يف احلاالت املناق�شة هنا-
بتقدمي تف�سري بديل لأ�سباب الهيمنة� ،إما الدين �أو العرق.
تبنى دياناندا نظرية العرق الآري من اال�ست�شراق ،ولكن بدال من
قبول النظرية التي تقول ب�أنه كان على امل�سيحية �إ�صالح احلالة
املرتدية للح�ضارة الهندو�سية ،اقرتح العودة �إىل الديانة الفيدية
التي �سبقت امل�سيحية ،والتي كانت �أ�سا�س كل الأخالقيات.
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