�شعبان  1436هـ  -مايو  2015م

ـــــي الدميقراطيـــة
ا�ستقاللية الدولة

كان هناك نزعة �إىل املبالغة يف تقدير �أهمية اال�ستقاللية ال�شخ�صية
للم�ؤمن يف عالقته مع اهلل من منظور جذور احلداثة الفردانية ،بالن�سبة
�إىل ال�سيادية الدينية ملبد�أ التنظيم اجلماعي الذي يتج�سد يف الدولة –
تلك الدولة القاب�ضة على مفهومها ،الدولة ال�سيدة ،دولة امللك «�صاحب
احل���ق الإل���ه���ي» ،ال��دول��ة ال��ت��ي ت��ف��ر���ض نف�سها يف فرن�سا ع��ل��ى �أ ّن��ه��ا دول��ة
امل�صلحة العليا ال�صانعة لل�سالم.
ونق�صد بـ»احلكم املطلق» كما يرى غو�شيه ،يف هذه املنا�سبة ،لزوم و�ضع
ال�سلطة امل�شرتكة (وبالتايل كيفية �إدراك هذه ال�سلطة) يف موقع يبلغ من
ال�سُّ مو ما يجعله متمكناً من �إخ�ضاع املقد�سات له .يف هذا النطاق – ويف
هذا النطاق بالذات – ت�صبح ال�سلطة امل�شرتكة قادرة على ت�أدية ر�سالتها
يف �صنع ال�سالم .وه��ك��ذا ،يعطي العامل ال�سيا�سي اال�ستقاللية الذاتية
التي تكون �سمة احلداثة حتت �شعار �إخ�ضاع العامل الديني (دينياً)  .وهو
�إخ�ضاع يجب الإ�شارة �إىل �أ ّنه كان �شرطاً �أولياً ملراعاة امل�شاعر وال�ضمائر:
فانطالقاً منه ميكن للت�سامح �أن يرفع �إىل م�صاف «امل��ب��د�أ» (وه���ذا ما
�سيتحقق يف نهاية القرن ال�سابع ع�شر ،عند بايل وعند لوك).
ومع ما يطرحه غو�شيه من انحياز للعلمانية الفرن�سية� ،إال �أ ّنه يعتقد
م��ن امل��ده�����ش يف ه��ذه احلقبة ت��واج��د اخل���روج م��ن ال��دي��ن م��ع ال��ع��ودة �إىل
اكت�شافه .وي�تراف��ق الأم���ران �سوية يف �سريهما .من جهة،هناك املجهود
ال��ت��ن��ظ�يري الأ���ش��د ج����ر�أ ًة ومنطقية م��ن �أج���ل ال��غ��و���ص ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة يف
اكت�شاف التاريخانية ـ ه��ذه التاريخانية التي تعد م�����س��اراً تتكون عربه
الب�شرية ذات��ي��اً ،وتعي نف�سها بنف�سها .وم��ن جهة ثانية ،هناك ،يف و�سط
هذا املجهود ،ومن اجلانب الديني ،انبعاث معنى يحدد من اخلارج �سلوك
الب�شر ،ويحدد خ�صو�صاً فكرة االجتماع النهائي بني الب�شري والإلهي،
وفكرة توجيه هذا التاريخ الذي ن�صنع فيه �أنف�سنا مبواجهة �أنف�سنا ،نحو
حل كل متناق�ضات العلم املطلق و�سلمه الأزيل.
�إ ّن الظاهرة الدينية كما ي��رى غو�شيه ،ت�صل �إلينا ،يف الأ���س��ا���س ،من
اخل��ارج ،حتى ول��و كانت ت�ؤثر فينا مبا�شرة عن طريق ممثليها املقيمني
على �أر�ضنا ،وعلى الرغم من الورع الديني الذي نالحظه هنا �أو هناك،
لي�س لدينا يف �أوروبا الربوت�ستانتية� ،أو يف �أوروبا الكاثوليكية� ،أو يف �أوروبا
الأرثوذك�سية ،ما ي�شبه من قريب �أو من بعيد احلمى الكبرية التي حترك
حوا�ضر العامل الثالث� ،أو حتى الأ�صولية الإجنيلية التي تكر�س جهدها
للدين يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية� .إن حتليل تلك اليقظات يقودنا
بعيداً عن مو�ضوعنا.
لقد ح�صل تطور مماثل على ال�ساحة ال�سيا�سية الغربية� .إذ �شهدت
هذه املرحلة دخول الدميقراطية يف حيز ما ال ميكن اجل��دال فيه ،وهذا
يبدو �شيئاً رائعاً للغاية �إذا انتبهنا �إىل �أ ّن هذا الإ�سكات للمعار�ضات �سار
يف و�سط رك��ود االقت�صاد ،ويف خ�ضم تغيريات عنيفة كفيلة ب�إثارة القلق
والرف�ض .لقد نبهت الأزم��ة املالية عام � 1929إىل احتدام خطر الأنظمة
التوتاليتارية ورف�ضها الكبري للنظام البورجوازي .وابتدا ًء من عام ،1973
يتزامن التعرث يف النمو مع املنعطف التاريخي املتمثل يف تفكك الفكر
الثوري ويف تبني �أ�شكال النظام التمثيلي وقواعده .ولكن ،يف الوقت ذاته
ال��ذي مت فيه تكري�س الدميقراطية نف�سها .فقد �سار تفكيكها على قدم
امل�ساواة مع �إعادة حتديد مبادئها و�أولوياتها.

�سلبية معاداة الدين
لي�س هناك من �شيء �أحادي ال�سبيل �أو خطي متتابع يف هذه امل�سارات.
لقد ر�أي��ن��ا ـ كما يقول غو�شيه ـ من خ�لال التاريخ �أو الفن� ،إن خ�صومة
الدين ت�سهم يف �إع��ادة �إحياء العامل الديني .ومن املحتمل جداً �أن نكون
الآن ن�شاهد الأديان وهي ت�ساعد يف والدة عامل هو نقي�ض العامل الديني.
ومهما تكن احلالة احلقيقية لهذه االنبعاثات ،ف���إن الإح�سا�س بها قوي
جداً ال �سيما �أ ّنها تباغت فريقاً علمانياً يبحث عن هويته ،وتعيد �إليه يف
الوقت نف�سه �سبباً ظاهرياً لوجوده (مع وجود عدو حمدد) .هناك ن�ضوب
مماثل للم�صادر الفكرية والروحية للعلمنة املنا�ضلة وهو ال يقل �أهمية
ع��ن��ه .ويكفي �أن ن��ع��دد ن��ق��اط االرت��ك��از ال��ت��ي ك��ان��ت العلمنة متتلكها ع��ادة
لنتبني مقدار ال�ضعف الذي ي�صيبها « :العلوم» -ومن خاللها « العقل»،

«التقدم» « -الأم��ة»« ،اجلمهورية»� -أي الوطنية واملواطنية  « -الأخالق»
 .هل يوجد حاجة �إىل تف�صيل العوامل التي ت�ضافرت ،منذ فرتة طويلة
ولأ�سباب عديدة ،يف �سبيل خلع هذه املفاهيم عن عر�شها؟ هناك حتول يف
الفكرة التي تكونت لدينا عن املعرفة ونتائجها – �إن العقالنية املمنهجة
واملنفتحة متاماً للعلوم املعا�صرة ال تعدنا �إطالقاً بالدخول �إىل «الع�صر
الإيجابي»� ،أر�ض امليعاد املزعومة .نحن اليوم نعي�ش يف زمن �آخر .والأمر
احلرج الذي نعي�شه هو نتيجة الذهاب بالف�صل بني احلقل املدين واحلقل
ال�سيا�سي حتى النهاية ،ما �أدى �إىل هدم الرتاتبية القائمة بينهما.
ذل��ك �أ ّن التعرف �إىل ال�شيء يختلف ع��ن العلم ب��ه كما ي��ق��ول ،وجعل
ال�شيء مرئياً يختلف عن جعله مفهوماً ،واختيار املمثل ال يعني �إعطاء
القدرة على توجيه الفكر ،هناك �شيء من الوهم يف هذه املحاولة الحتواء
الذات عن طريق ر�سم �صورة عنها .هذا هو التناق�ض الكبري الذي يعي�ش
فيه هذا املجتمع القائم على الإعالن املعمم :فاجلهد املبذول فيه جلعل
الذات مرئياً يف كل نواحيه يف�ضي �إىل تعمية جماعية غريبة .ومل ي�سبق
بتاتاً �أن كانت املعلومات مطروحة بهذه الوفرة ،وال كانت فر�ص الكالم
متاحة بهذا ال�شكل لـ «التجمعات على الهوية» على اختالف �أنواعها .لي�س
هناك �شيء ال ميكن �أن ينبغي عدم �إب��رازه .ومع ذلك ،كلما تقدم تنظيم
ال�شفافية هذا ،ازداد ال�شعور بكثافة العمل امل�شرتك .ون�صل هنا �إىل هذا
التناق�ض الأ�صلي ملجتمع يعرف نف�سه ب�شكل ال ي�ضاهي يف التفا�صيل،
ولكنه ال يفهم نف�سه يف الإجمال .فهو �إذ يرغب يف احل�صول على �صورة
�صادقة عن نف�سه .و�إذ يرغب يف �إعطاء جممل مكوناته حقها ،ف�إ ّنه ي�صل
�إىل ع��دم �إدراك نف�سه .وه��و ،با�سم الدميقراطيةُ ،ي��دي��ر ظهره لل�شرط
الأ�سمى للدميقراطية ،وهو �أنه عليه �أن يحكم نف�سه بنف�سه.
ل��ذل��ك ،ب���إم��ك��ان��ن��ا امل��ج��ازف��ة �أي�����ض��اً ب��ال��ق��ول �إن��ن��ا ���س�نرى ي��وم��اً ،م�سرية
الدميقراطية وه��ي تذهب باجتاه �آخ��ر � .إن��ه ي��وم من ال�صعب التنب�ؤ به،
ولكنه مع ذلك يوم حمدد �سلفاً يف حال الدميقراطية كما تنت�شر اليوم
من جديد .فمنطقها النظامي التماثلي ي�سمح منذ الآن ب��ر�ؤي��ة مركز
التناق�ض ال��ذي �سيتم من حوله ك�سر احللقة .يف حلظة معينة� ،سيعيد
مثال احلكم الذاتي �إىل دائرة االهتمام يف �صيغة ركائز ال غنى عنها ،هذه
الأبعاد للحياة اجلماعية والوحدة امل�شرتكة التي �أهملتها تطلعات ال�ساعة
احلا�ضرة .و�سوف تتكون ه��ذه الأب��ع��اد يف �أ�شكال ج��دي��دة ،بينما �سيتبنى
مثال احلكم الذاتي لغة جديدة .
�إ ّن هذا التحرك نحو �إعادة ال�شرعية ال يعني فقط الأفراد باعتبارهم
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م�����س���ؤول�ين ع��ن التفكري واالجت����اه ال�سليم� .إ ّن���ه ي��ط��ال �أي���ً��ض��ا ال��دي��ان��ات،
والأخالقيات ،والفل�سفات القائمة – �أي بالواقع ،جممل العقائد القادرة،
ل�سبب �أو لآخ���ر ،على ح��ل م�س�ألة ال�صالح امل�����ش�ترك ال��ت��ي مل يعد بتاتاً
مب��ق��دور ال�سيا�سة ت���أم�ين ح��ل ج��وه��ري لها  .يجب العمل وف��ق املعطيات
املتوفرة .هكذا ح�صلت �إعادة الت�أهيل املوروثة و�سط املجتمع املدين.
ويعلق د� /شفيق حم�سن مرتجم كتاب غو�شيه ،فيقول� :إ ّن �إ�شكالية
العالقة ب�ين ال�سيا�سة وال��دي��ن لي�ست ج��دي��دة يف الفكر ال�سيا�سي .فهي
تواكبه منذ ن�شوء الفل�سفة يف مهدها ال��ي��ون��اين ،وال��ت��ي مت��ح��ورت حول
حمورين :الدين والأيدلوجيا .فالدين ،ب�صفته القاعدة الأعمق للتفكري
ولتحديد ال�سلوك� ،ش ّكل منذ ن�شوء التقاليد اليهودية ـ امل�سيحية حمدداً
�شرعياً ورئي�سياً لل�سلطة والعالقات الناجمة عنها� .أما الأيديولوجيات
فقد عوّ�ضت املرجعية الدينية يف املجتمعات الغربية منذ ع�صر التنوير،
�إذ �أزاح��ت �سلطة الكني�سة؛ وك ّر�ست مفاهيم العلمانية ومعيار التمثيل
واالن��ت��خ��ابّ � .إن حت��ق��ي��ق ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ال��غ��رب مل ي��ت��م م��ن دون
�إجن��از ا�ستقالل ال�سيا�سة عن الدين و�إع�لاء �ش�أنها ب�صفتها بدي ً
ال
منه .كما �أن ان�صهار الأدي��ان يف الدميقراطية مل يتم من دون �أن
يح�صل حت��وّل �ضمني يف حم��ت��وى العقيدة« .يف ح�ين �أن امل�سلمني
ي�سعون �إىل �أ�سلمة احلداثة بد ًال من ال�سعي �إىل حتديث الإ�سالم»،
بح�سب تعبري �صموئيل هانتنغتون ،فالإ�سالم على ما يبدو ،وكما
الحظ الفيل�سوف الأمل��اين هيغل ،ي�ش ّكل بنظر امل�سلمني ،حتى الآن
على الأقل « ،الإطار الذي ي�ستقر فيه نهائياً توازن �أ�صالة الروح يف
ال�شرق وحتقيق �أق�صى ما ميكن �أن يدركه العقل ال�شرقي.
وباملقابل ف�أيّ انهيار ال يمُ كن �أن يكون نهائياً ـ كما يقول ـ وذلك
عن طريق اللجوء �إىل ممار�سة التعوي�ض� ،أي �إع��ادة التوازن الذي
ما انفك يحدث با�ستمرار ل�صالح الرتاث� .إن �سيا�سة �إعادة التوازن
ت�ش ّكل �أهم عن�صر من عنا�صر الثقافة الإ�سالمية التي تلج�أ �إىل نتاج
ما زال يت�ضخم .وهو نتاج املرجعيات التقليدية التي تلج�أ �إليه كلما
واجهتها معطيات جديدة .فامل�س�ألة املطروحة ،بالأم�س كما اليوم،
ال تتناول رف�ض التجديد �أو جتنبه بل جعله ممكناً باللجوء �إىل
ممار�سة التعوي�ض� ،أي جمابهة الغرب بحداثة خا�صة بالإ�سالم عن
طريق �إحياء مبادئ الإ�سالم وجعلها مبادئ حداثة».
�إذن ق�ضية الدين والدميوقراطية واحلداثة والعلمانية ق�ضايا
�إ�شكاليات ق��ائ��م��ة ،وت��رج��ع �إىل �أي��دي��ول��وج��ي��ات الأمم واحل�����ض��ارات،
لكنها ال ت�ستن�سخ هكذا ،و�إمنا ترجع �إىل املواريث الفكرية لكل �شعب
من ال�شعوب وح�سب مرجعيتها ،وتراكم قيمها ،وهي التي ميكن �أن
جتعلها �أكرث ر�سوخا وجتذراً من اال�ستن�ساخ من ح�ضارات وثقافات
�أخرى.
***
وال��واق��ع �أن النظرة �إىل ال��دي��ن يف ال��ر�ؤي��ة الغربية ،تنطلق من
ق�ضية ال�����ص��راع ب�ين دع���اة الإ����ص�ل�اح ال��دي��ن��ي وب�ي�ن الكني�سة قبل
عزل الق�ساو�سة عن ال�ش�أن العام ،ولذلك ف��� ّإن الباحثني واملفكرين
وحتى الفال�سفة ،ينظرون لكل الأديان بنف�س نظرتهم للكني�سة يف
الغرب التي حاربت العلم ،واالخرتاع والتطور ،حيث بد�أت الفل�سفة
الو�ضعية يف �أوروب����ا بتبني العلمانية يف ال��ق��رن ال�سابع ع�شر وما
بعده ،وتفاوتت يف طرحها لهذه الفكرة ودرجة بعدها عن الكني�سة
والدين تبعاً للفل�سفة التي تطرح نهجها ومفاهيمها جتاه معطيات
وا���س��ت��ج��اب��ات املجتمع الأوروب����ي ال���ذي ���ص��دم يف ا�ضطهاد الكني�سة
وق�سوة ردود فعلها على العلوم وامل��خ�ترع��ات ،لكن ه��ذا مل يقع يف
ال��دي��ن الإ���س�لام��ي ،فلم ي��ح��ارب الإ���س�لام ال��ع��ل��م ،ومل يقف يف وجه
التطور واالخرتاع ،واملدنية يف ن�صو�صه ومفاهيمه العامة.
...............................................
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الــــــــــدين فــــــــ

عبد اهلل العليان

ال تزال ق�ضية الدين والديمقراطية ت�شغل الكثير من المُفكرين والباحثين والكتاب في الوقت الراهن بعد بروز ما �أ�سموه بـ «الظاهرة الدينية» في
العالم كله ،وااللتبا�س القائم الذي يُ�صاحب م�س�ألة الدين والعلمانية والديمقراطية ،وهل يتطلب ذلك �أن يكون الدين علمانيًا في ظل الديمقراطية؟
�أو ه����ل يمك����ن �أن تت��ل�اءم الديمقراطية م����ع الدين من دون علمانية؟� .صحي����ح �أ ّن الديمقراطية تمثل بحق �إ�شكالية ولي�ست مج����رد م�شكلة ب�سيطة يُمكن
حله����ا ع����ن طري����ق ا�ستي����راد تكنولوجيا الديمقراطي����ة بم�ضمونها القيمي والعقائ����دي ،وفي �ضوء انحيازه����ا الم�صلحي التقليدي الليبرال����ي والر�أ�سمالي
والإمبريال����ي ،دون ف����رز لما ه����و من الديمقراطية بال�ضرورة ،و�إنما يجب ت�أ�صيل الديمقراطية وت�أ�سي�سها ف����ي الحياة الثقافية والتوجهات االجتماعية،
بع����د �ضبطه����ا بثواب����ت المجتم����ع وت�أ�سي�سه����ا عل����ى القي����م الإيجابي����ة والم�صال����ح الم�شروعة ،وذل����ك من �أجل توطي����ن الديمقراطي����ة و�إقرارها ف����ي الحياة
ال�سيا�سية ،وحمايتها ب�إطار �أخالقي يجعل ممار�ستها نابعة من ال�ضمير وخا�ضعة لمحا�سبة «النف�س اللوامة» (ال�ضمير) ومح�صنة بتنظيمات المجتمع
وقيم����ه وهادف����ة لتحقي����ق م�صالح����ه� .إ ّن الديمقراطي����ة تحتاج �إلى وقت ف����ي ن�ضوج الوع����ي ب�أهمية الممار�س����ة الديمقراطية كي ال تتحول �إل����ى فو�ضى �أو
تقف����ز �إل����ى ح����رق مراحل قد ت�أت����ي بانعكا�سات �سلبية على المجتمع وتطوره وا�ستقراره ،وهذا القول يرى �أنّه م����ردود عليه ويمكن رده لأن «ن�ضج ال�شعب»
للديمقراطية ال يُمكن �أن يتحقق �إال من خالل ممار�سة الديمقراطية ،تماماً مثلما �أن الطفل ال يتعلم الم�شي �إال من خالل ممار�سة الم�شي نف�سه.
�إن اال�ستئثار بال�سلطة مهما ح�سنت النوايا ،ونادراً ما تكون كذلك ،ال
يمُ كن �أن ي���ؤدي �إىل «ن�ضج ال�شعب» ،بل بالعك�س � :إن اال�ستئثار بال�سلطة
ي�ؤدي دائماً �إىل خنق �إمكانيات التفتح والن�ضج يف الفرد واجلماعة� .أ�ضف
�إىل ذلك �أن امل�شاكل االجتماعية واالقت�صادية والثقافية التي ترزح حتت
وط�أتها الأق��ط��ار العربية ال يمُ كن الت�سرت عليها وال قمع الإح�سا�س بها
ومعاناتها باال�ستبداد� .إ ّن امل�شاركة ال�شعبية يف �إطار دميقراطي �سليم هي
وحدها ال��ق��ادرة على جتنيد الطاقات والإمكانيات كافة للعمل من �أجل
التغلب على امل�شاكل وال�صعوبات يف جو من امل�س�ؤولية وحتمل ما يلزم من
�أعباء.
وهذا االعتقاد �صائب �إىل حدٍ كبري ،فاملمار�سة الرتاكمية للدميقراطية
ال�سليمة هي ال�ضمان من �أية تعرثات جانبية ،وهي التي �ستك�سب املجتمع
اخل�ب�رات وال�تراك��م امل��ع��ريف ل�ل�أ���س�����س ال�صحيحة ل��ل��ح��راك ال��دمي��ق��راط��ي
ال�سلمي يف الوطن العربي .ومن هذه املنطلقات ف�إ ّن امل�شاركة ب�أيّ و�سيلة
م��ن و���س��ائ��ل التعبري تعترب جم���ا ًال ح��ي��وي��اً يف ال��ت���أث�ير ،حيث �إ ّن ال�سلوك
الفردي يتبادل الت�أثري مع ال�سلوك اجلماعي ،وقد يوجه �أحدهما الآخر
تبعاً لعوامل وظروف متعددة .ويف الأحوال كلها يُراد للم�شاركة �أن تكون
فعّالة )  Effectiveوالتي ميكن �أن جتد لها حتقيقاً يف عملية اتخاذ
ال��ق��رارات االجتماعية ع�بر فر�ص متكافئة يف التعبري ع��ن االخ��ت��ي��ارات.
وه��ك��ذا ف���إن امل�شاركة ،م��ع �أن��ه��ا تت�ضمن �إ���ش��راك��اً للمواطن �إال �أن��ه��ا تت�سع
لت�شكل منظوراً �أو منهجاً يف تهيئة الأفراد للتعامل مع احلا�ضر ومواجهة
اح��ت��م��االت امل�ستقبل ب��ك��ف��اءة ،وه���ذا امل��ن��ظ��ور ي���ؤل��ف م��ا يطلق عليه منهاج
العملية ( )Approach Processالذي يقوم على متكني املواطن
من فهم امل�شكالت و�أ�سبابها ،و�إ�شراكهم يف التعامل مع تلك امل�شكالت التي
يح�سون بها ،والتعامل مع طرائق حلها حيث ي�شكل ه��ذا اجلهد �أ�سلوباً
منهجياً يعد الأخ��ذ به ركيزة لتنظيم املجتمع وطريقاً لتقدمه .كما �أ ّن
امل�����ش��ارك��ة وال��ت��ع��ام��ل يف الق�ضايا ال��ع��ام��ة ـ خا�صة جم���االت الدميقراطية
وغريها من امل��ج��االت كالت�صويت واالن�سحاب واالق�ت�راع ـ جتعل الأف��راد
يقتنعون ب�أ ّن لهم حقوقاً ولهم �آراءهم ،ودورهم يف �إدارة احلياة يف املجتمع،
لهذا يتم الربط بني امل�شاركة والعملية الدميقراطية� .إذ يدخل الكثري
من املفكرين مو�ضوع الدميقراطية �ضمن مبد�أ امل�شاركة ،ذل��ك �أنها ،يف
بعدها ال�سيا�سي ،تت�ضح ب�أجلى ال�صور يف التعددية ال�سيا�سية والفكرية،
حيث يت�ضح يف امل�شهد ال�سيا�سي ت��وزي��ع الأدوار يف �إدارة وتنظيم احلياة
ال�سيا�سية ،وتتوفر احلرية يف القيام بامل�س�ؤوليات مبا فيها حرية التعبري،
وعدم التمييز على �أيّ من الأ�س�س العقائدية �أو الطائفية �أو الع�شائرية
�.إن التمعن يف �أح��وال العرب �إزاء التحوالت الكبرية يف العامل يف�صح عن
�أن مكانة العرب ترتاجع با�ستمرار� ،إذ �إ ّن كل حتول كبري يتبني فيه ذلك
الرتاجع ،وبهذا تزداد الفجوة بني واقع العرب وواقع التغريات الكبرية،
وال يبدو الوطن العربي م�شاركاً يف ما يجري من حوله �إال بحدود.
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التغّير المفاجئ
ف��ف��ي ال���ك���ت���اب ال�������ص���ادر ع���ن امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�ترج��م��ة (ال����دي����ن يف
الدميقراطية) يناق�ش امل����ؤرخ والفيل�سوف الفرن�سي( م��ار �سيل غو�شيه)
ه��ذه الق�ضية با�ستفا�ضة من منطلق دور الدين املتعاظم يف ع��امل اليوم،
ويرى غو�شيه �أن ما ن�شاهده اليوم من خالل التحوّل وما وراء التحوّل يف
العالقة بني الدولة والدين ،وبني اجلمهورية والديانات ،هو حتوّل ي�صيب
الدميقراطية برمّتها ،و�أيّ حتوّل ـ �أنه تغري مفاجئ يف اجتاهها.
نرى هنا ال�صعوبة يف �إطالق ت�سمية منا�سبة على هذا الهجني .فكلمة
«�إيديولوجيا « تنجح يف ت�أكيد الفرادة احلا�سمة لإعادة التوجيه الدنيوي
املعا�صر ،وال��ذي يت�أرجح خ��ارج ع�صر الآلهة  .لكنها غري منا�سبة لأ ّنها ال
ت���ؤدي معنى �إع��ادة ال�ضخ املحتمل ملجموع العقائد املتعلقة بالعامل الآخر
يف �إط���ار نظرية االم��ت��داد ال��ت��اري��خ��ي ،وه��و حمتمل ،ولكنه لي�س �ضرورياً
بتاتاً� :إذ �إ ّن هناك �أيديولوجيات ال ت�شتمل على �أخرويات .و�إذا كان مفهوم
«ال��دي��ن العلماين» يت�ضمن ه��ذا البعد ،ف���إن له ال�سيئة املقابلة ،وه��ي �أنه
ينزع �إىل حجب خ�صو�صية منط من التفكري ال ي�ستعني بالدين �إال على
م�ض�ض ،وذلك ب�إدارة ظهره له يف اجلزء الأكرث تعار�ضاً معه .وهذا املفهوم
يقود ب�سهولة �إىل فك العالقة ال�صميمية �أو التحالف املخالف للطبيعة
القائم بني الع�صر والدين ،والذي ي�شكل روح هذه الظاهرة  .فـ «الديانات
العلمانية» لي�ست مثل الديانات الأخ��رى ،بل هي �أدي��ان ال تريد �أن تكون
مثيالتها وال ينبغي لها ذلك ،وامل�س�ألة كلها تنح�صر يف �أن ن�أخذ يف احل�سبان،
وبالت�ساوي ،كال اجلانبني اللذين تتوزع بينهما هذه الديانات العلمانية.
لقد انتهت املرحلة االنتقالية التي تنتمي �إليها� .إن تقدم الزمن هو
الذي جعل منها اتفاقات غري ثابتة .فنحن نعي�ش بال�ضبط نهاية التاريخ
الذي انتهى – هذا التاريخ الذي يُنظر �إليه على �أنه انتهى .لقد �أ�صبح من
امل�ستحيل بالن�سبة �إلينا �أن ندرك امل�ستقبل تبعًا حلل �إجمايل ت�صاحلي يُقدم
�إلينا املخرج النهائي وي�شرع يف الوقت نف�سه الباب على م�صراعيه �أم��ام
حقبة يعي�ش فيها ال ّنا�س �أبهى ح��االت وعيهم لذاتهم .لي�س ب�سبب حكمة
تفوق حكمة �أجدادنا ،و�إمنا ب�سبب الن�ضج �أو العُمق يف �شعورنا بالتاريخ.
ويُقدم غو�شيه ،التناق�ض يف ال�سياق الفرن�سي �صورة � ّأخ��اذ ًة عنه.وودت
اال�ستفادة من ذلك.هكذا� ،أو�صلني البحث ـ كما يقول ـ يف م�س�ألة العلمنة
�إىل حتليل التحوّل االجتماعي وال�سيا�سي الذي نبحر يف مياهه .ووجدت
يف ذل��ك �سبي ًال مل �أك��ن �أ�شك منذ البداية يف غ��زارة م��ادت��ه ،ق��ادين �إىل ما
يبدو يل �أ ّنه مركز انت�شار العلمنة ،وكذلك م�صدر املع�ضالت التي تغرقنا
فيها� .إن املنظار امل�شوه للخ�صو�صية الفرن�سية ،الذي يقع بني ال�ضياع الذي
يفر�ض علينا �أن نراه و�إعادة الت�أ�سي�س التي تدفع �إىل الأمل بها ،هو �أي�ضاً
ركيزة مهمة مل�ساءلة م�ستقبل الدميقراطية و�إ�شكاليته.
هناك �أوروب���ا العلمانية ،يف ب��ل��دان كاثوليكية تتميز باملذهب ال��واح��د،

حيث مل يتح للحقل العام املتحرر من نفوذ الكن�سية الرومانية �أن يظهر
�إال ع�بر ت��دخ��ل �إرادي ،ب��ل ت��دخ��ل ج��راح��ي م��ن ق��ب��ل ال�سلطة ال�سيا�سية.
وعلى �ضوء هذه التنازعية ،يقوم الت�أكيد على ف�صل الكني�سة عن الدولة،
واحلقل ال�سيا�سي عن احلقل االجتماعي ،والعام عن اخلا�ص ،وكلها �أجزاء
تطمح �إىل اتخاذ موقع لها ب�شكل مرتابط ومتزامن .ومن اجلهة الأخرى،
هناك �أوروب���ا الدنيوية ،يف �أر���ض بروت�ستانتية ،رج��ح فيها �إدراج الكنائ�س
الوطنية ب�صورة م�ستمرة يف احلقل العامّ ،وذلك بف�ضل القطيعة مع روما
�.إننا ن�شهد بالأحرى ،يف مثل هذه احلالة ،حتو ًال متزامناً للدين وملختلف
جماالت الن�شاط اجلماعي.وهنا ،حتدث االنق�سامات بني التقليد واحلداثة
مت�شابهاً يف الكنائ�س ويف الدولة عو�ضاً عن �أن تخلق ال�شقاق بينهما.

العلمنة الفرن�سية
فالكنائ�س مل تعد فعلياً تتمتع بال�سلطة يف حتديد الإمي���ان ،وال نقول يف
فر�ض �أرك���ان العقيدة ،وذل��ك حتى يف نظر �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ال ي��زال��ون يعتربون
�أنف�سهم �أتباعها املخل�صني .وهي �أقل �ش�أناً من ذلك بكثري يف ما يتعلق بتحديد
اخل���ي���ارات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أو ���ض��ب��ط الأخ��ل��اق .وه���ذا ي��ع��ن��ي �أن ال��ت��غ��ي�ير مل يكتف
بالظهور مبظهر عدم االرتباط �أو عدم الإميان ،بل �إ ّنه بلغ �صميم الظاهرة يف
�شكلها امل��وروث لي�شمل �أي�ضاً �شروط ا�ستقامة املعتقد .لقد �أدخل هذا التغيري
الفردانية يف املعتقد وال�شخ�صانية يف الإح�سا�س ،حتى داخل الأنظمة القائمة
على التقاليد ،ولدى الأتباع اخلا�ضعني لها.
�إ ّن العلمنة يف فرن�سا كما يُ�شري غو�شيه ،تعود �إىل زمن بعيد جداً.وال ميكن
فهم م�سريتها ،ورهاناتها ،و�أ�شكالها ،فهماً واقعياً �إال عندما نعيد لها عمقها
التاريخي .ولكي نلخ�ص امل�س�ألة بجملة �أ�سا�سية نقول �إن تاريخ العلمنة يف هذا
البلد يرتبط ارتباطاً حميماً بتاريخ الدولة ،باعتبارها �أحد املحركني الرئي�سني
مل�سار اخلروج من ال ّدين .كان ذلك ،بال �شك ،موجوداً ب�شكل عام ويف كل مكان،
ولكنه ،يف فرن�سا ،كان على درجة عالية لي�س لها نظري يف �أيّ مكان �آخر .
يكمن ال��ره��ان ه��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��و���ص��ل �إىل ح�صر التف�سري ال��ك��ام��ل حلركة
«الإ���ص�لاح» وتداعياته يف بع�ض اجلمل� ،أو بكلمات �أخ��رى تف�سري اجل��ذور
الدينية واالن��ح��راف الديني للحداثة انطالقاً من «الإ���ص�لاح» .باخت�صار،
كانت هناك نزعة عامة �إىل املبالغة يف تقدير معنى «الثورة الدينية» التي
ح�صلت يف الن�صف الأول من القرن ال�ساد�س ع�شر – وهي االن�شقاق اللوثري
والكلفاين – باملقارنة مع «ال��ث��ورة ال�سيا�سية» التي هي �أ�سا�س تطورها يف
مو�ضع �آخ��ر يف الن�صف الأول من القرن ال�سابع ع�شر ،وهي ث��ورة �سيا�سية
تواكبها بالت�سل�سل التاريخي «ثورة علمية» ،ثورة الفيزياء الغاليلية� .إنها
ال��ث��ورة ال�سيا�سية ل�ب�روز «ال���دول���ة» يف مفهومها ح��ت��ى ،ال��ث��ورة ال��ت��ي �سبق
�أن كانت فرن�سا مركزها الأ�سا�س ب�سبب ال��ذي ال رجعة عنه وال��ذي �سببه
االن�شقاق العظيم الناجت من حروب الدين.

