رجب 1440هـ  -مارس 2019م

والعولمة»
«مدخل إلى األديان
ْ
ديسي
ألوغو
ّ
عزال ِّدين عناية *
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المؤمنين بإلحاح ،بما يضع األديان أمام قضايا مستجدة مطروحة بفعل المسار العولمي المتدفق .تقريبا وبشكل إجمالي ،هذا ما يتناوله كتاب أوغو ديسي
المؤلف باحث متخصص في قضايا الدين والعولمة ،سبق له أن أصدر جملة من األبحاث في الشأن نذكر منها:
«مدخل إلى األديان والعولمة» .نشير إلى أن
َ
معولم" (.)2017
«األديان اليابانية والعولمة» (" ،)2013األديان اليابانية في مجتمع
ْ

يف ُم�ستهل كتابه -الذي نتوىل عر�ضه -ي�ؤكد �أوغو دي�سي
�أن تر�س َخ ال ُبعد العاملي يف الثقافة هو �سياق يعود �إىل تاريخ
بعيد� ،سبقته مراحل متهيد تعود �إىل عهود �سالفة؛ فلي�س
خافيا ما للأديان من دو ٍر ب��ار ٍز يف ذلك امل�سار� ،سيما مع
«الأديان املنادية باخلال�ص» .ويبدو الطابع العاملي متجليا
يف الإ�سالم ب�شكل وا�ضح ،فقد �شهد هذا الدين الإبراهيمي
تطورا حثيثا من حيز مكة البدئي �إىل خمتلف �أ�صقاع
العامل يف ظرف وجيز ،ومبا مل تعهده �أديان من احلا�ضنة
�لاح��ظ من تطو ٍر مت�سارِع مع
احل�ضارية نف�سها .فما ُي َ
الإ��س�لام وام �ت��دا ٍد على نطاق ع��امل��ي ،نر�صد ال�ي��وم �شب ًها
له مع اجلماعات الدينية ذات املنزع امل�سيحي ،على غرار
«البنتكو�ستاليني» ،هذا املذهب الربوت�ستانتي ذي املالمح
الإفريقية ،وال��ذي يناهز ع��دد �أتباعه يف الوقت الراهن
ن�صف املليار؛ وكذلك «�شهود يهوه» الذين يناهز عددهم
 17مليونا ،و�أتباع مورمون الذين تبلغ �أعدادهم قرابة 15
مليونا ،يعي�ش  9ماليني منهم خ��ارج ال��والي��ات املتحدة،
وهي �أمثلة جلية للتدين َ
املعول.
و�ِ��ض�م��ن امل�ح��ور الأول ،ي�ت�ن��اول ال�ك�ت��اب ت��داع�ي��ات اِلتقاء
الأدي � ��ان؛ ح�ي��ث يخلف ذل ��ك االل �ت �ق��اء ،مب��وج��ب ال�سياق
العوملي ،ثالث حاالت :يف م�ستوى �أول نقف على ظاهرة
اال�ستبعاد؛ حيث ُي�صر الدين ال�سائد على احتكار املكان
ر�ؤيويا وم�ؤ�س�ساتيا ،في�ضيق على الوافد واملنافِ�س؛ ويف
َ
االعرتاف بذلك القادم
م�ستوى ثان َيق َبل الدينُ الغالب
ب�شروط ،وذلك �ضمن �إطار يحدده وي�ضبطه ،وهو قبول
م�شروط؛ ويف م�ستوى ثالث ،يقر الدين ال�سائد وال�شائع
ب ��االع�ت�راف ال �ت��ام ب��ال�ت�ع��ددي��ة وب�ت���س��اوي ال�ف��ر���ص داخ��ل
ال�ف���ض��اء االج�ت�م��اع��ي ،وه ��و خ�ي��ار ال ي ��زال ي�شق طريقه
ببطء .فعلى �سبيل املثال ،ما انفك الهوت الأديان امل�سيحي
يف جدل داخلي من حيث الإقرار بندية الآخر �أو رف�ضه.
ويف ت�ل��ك الأج � ��واء ال يخفى م��ا ُت �ف��رزه ال�ع��ومل��ة م��ن �أث ��رٍ
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ن�سبي يف النظر للأديان؛ حيث ُيخيل للبع�ض �أن الأديان
مت�ساوي ٌة ومتماثل ٌة ،وهي نظرة اختزالية تركن للحكم
على الأم ��ور ِوف ��ق ال�ظ��اه��ر ،وه��و م��ا يتحدث عنه ج��ورج
فان بالت كامبل من تراجع الثقة يف االعتقادات وتدين
ال��و� �ض��وح ل�ل�ه��وي��ة ال��دي�ن�ي��ة ال��ذات �ي��ة م��رف��وق ب���ش��يء من
اخللط يف ر�ؤي��ة املعتقدات ،مف�سرا الأم��ر ب��أن املجتمعات
كانت �إىل عهدٍ قريب تعي�ش نو ًعا من العزلة الدينية،
يق َنع فيها كل طرف مبا لديه ،و�إذا بها جتد نف�سها �أمام
تقا ُرب مفرو�ض .فعلى �سبيل املثال كانت ع��وامل ال�شرق
الأق �� �ص��ى ،و�إىل غ��اي��ة ع�ه��ود ق��ري�ب��ة ،م �ع��روف � ًة م��ن قِبل
قلة من الرحالة �أو الدار�سني ممن �أتيحت لهم ُفر�ص
التوا�صل مع تلك ال�ع��وامل ،وم��ع تزايد �ضغوط العوملة،
باتت تلك العوامل حا�ضرة بالفعل يف الأو�ساط الأوروبية
ونا�شطة ع�بر و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل ،وه��و من��ط ج��دي��د من
التناف�س بات يزاحم املعتقد الذاتي .والواقع �أن احل�ضور
املباغت للأديان يف بع�ض املجتمعات ،وبدون ت�أهيلٍ كاف
ح ْو َله ،قد خلف نو ًعا من االرتباك يف �أو�ساط امل�ؤمنني،
نراه �أحيانا يف الأحكام املت�سرعة جتاه املعتقدات املغايرة،
ويف انت�شار الفوبيا من بع�ض الأط ��راف الدينية .فعلى
�سبيل امل�ث��ال :خلفت �أح ��داث احل ��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب
ريب ًة وتوج�سا جتاه امل�سلمني يف الأو�ساط الغربية ،وهو ما
�أ�سهم يف انت�شار ظاهرة الإ�سالموفوبيا.
فال �شك �أ َّن العومل َة تدفع �أحيانا نحو �أجواء من الت�شدد،
ت�سري بخالف ما هو َ
منتظر ،يف حال غياب ر�ؤية وا�ضحة
للدين املهيمِ ن جتاه الأدي��ان الأخ��رى ،ال �سيما ملا يفتقد
دي��ن املكان ر�ؤي��ة منفتحة وخطة جوهريةَ .تن ُتج �ضمن
ذلك ال�سياق حالة من الرف�ض للآخر تفتقر �إىل مربر
واقعي ،يت�صور مبقت�ضاها الدينُ املهيمِ ن وع َيه بالدين
ه��و ال��وع��ي امل�ع�بر ع��ن طبيعة الأ��ش�ي��اء .وم��ا ن�شهده من
ا�ستبعاد للآخر ،ومن ت�شدد �إزاء املغاير ،لي�سا يف الواقع

بفعل ال�ع��ومل��ة؛ ب��ل بفعل ع ��دم ا��س�ت�ع��داد ال��دي��ن املهيمِ ن
لل�سياق اجلديد الذي بات يتحكم مب�سارات التدين على
نطاق عاملي.
ويف املحور الثاين ،يحاول الكاتب تناول م�س�ألتي حِ راك
الأدي��ان واحلركات الفكرية النا�شئة .واعتمادا على بحثٍ
�صاد ٍر عن «منظمة ِب ُيو للأبحاث» بعنوان «حركة الإميان»
�سنة  ،2012ي�ستعيد كتاب «مدخل �إىل الأدي ��ان والعوملة»
ح� � َ
�راك الأدي� � ��ان يف ال �ت��اري��خ ال ��راه ��ن� .إذ مت����س م��وج��ات
الهجرة جانبا مهما من امل�سيحيني ،تبلغ ن�سبته  49باملئة
من جمموع احلراك الديني العاملي العام ،يلِيهم امل�سلمون
بن�سبة  27باملئة ،يف حني يحوز الهندو�س ن�سبة  5باملئة،
وت�صل ن�سبة حراك البوذيني �إىل  3باملئة ،واليهود  2باملئة.
لتبقى الدول التي يفِد منها معظم امل�سيحيني :املك�سيك
ب �ـ 12مليونا ،ورو��س�ي��ا ب �ـ 8م�لاي�ين ،و�أوك��ران�ي��ا مب��ا يقارب
 5م�لاي�ين .ويف ح��ال امل�ه��اج��ري��ن امل�سلمني ،حت��وز بلدان
امل�شرق العربي فل�سطني و�سوريا والعراق الرقم الأعلى
ب��زه��اء خم�سة ع�شر مليونا تقريبا ،وك��ل م��ن الباك�ستان
وبنجالدي�ش والهند ب�أكرث من ثالثة ماليني لكل بلد؛
يف حني يبقى �أغلب البوذيني قادمني من فيتنام وال�صني
بعدد يفوق املليون لكل بلد؛ وتتقا�سم رو�سيا و�أوكرانيا
مليونا من يهود اخلزر .وفيما يخ�ص ِق ْبلة تلك التدفقات
تبقى �أوروبا املق�صد املحبذ بن�سبة  38باملئة ،تليها �أمريكا
ال�شمالية بن�سبة  34باملئة.
ير ال�ع��ومل��ة ب ِّينا فيما يخ�ص ت�ط��ور «احل��رك��ات
يجلو ت ��أث� ُ
الن�سوية الإميانية» ،بعد �أن كانت تلك احلركات حِ ك ًرا على
التوجهات االجتماعية العلمانية �أو ذات املنزع االنتقادي
للموروث الديني .حيث ن�شهد اليوم ظاهر َة تعزز الن�شاط
الن�سوي الإمي��اين ،وذلك بفعل العدوى امل�ستفحِ لة جراء
العوملة .فقد خا�ضت امل��ر�أة يف العقود الأخ�يرة تناف�سا مع
الرجل على الأدوار الدينية ،لتكت�شف �أن الأدي ��ان متث ُل
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مالذا لها �أي�ضا ،و�أحيانا �سبيال للتحرر حني ُتق�صى من
الإم�ساك بال�سلطتني االقت�صادية وال�سيا�سية .ا�ستطاعتْ
امل��ر�أة �ضمن ه��ذا التحول �أن ُتطور كاريزميتها اخلا�صة
و�أن ُتنمي معارفها الدينية ،التي مل حت� َ�ظ ب��االع�تراف
ال�لائ��ق ،والتي �أ�سهمت يف �إث ��راء الإن�ت��اج ال��رم��زي لعديد
الأدي � ��ان ��س��اب�ق��ا والح �ق ��ا .ي ��ورد �أوغ� ��و دي���س��ي ��ض�م��ن ه��ذا
ال�سياق الت�شكيالت الدينية الن�سوية ،ويعرج على التجارب
ال�صوفية التي �أتاحت للمر�أة فر�صة التعبري عن املقد�س
من منظور ن�سوي؛ �سواء كان ذلك يف اليهودية �أو امل�سيحية
�أو الإ�سالم .فهناك ما ي�شبه العدوى ت�ست�شري بني الن�ساء
املتدينات يف التاريخ املعا�صر ،تهدف لل�صعود �إىل مواقع
و�أدوار كانت فيما م�ضى ح�ك� ًرا على ال��رج��ال ،خ�صو�صا
تلك الأدوار التي ي�ضطلع فيها الذكور بال�سلطة الدينية
ب���ش�ك��لٍ ح �� �ص��ري .ه ��ذا وق ��د ��ش�ه��دت ال�ن���س��وي��ة الإمي��ان �ي��ة
تطورا يف الأو�ساط الربوت�ستانتية ،حتى بات �إ�سناد املهام
الدينية للمر�أة كراعية �شائ ًعا� ،أو كذلك ما تتطلع �إليه
لتويل مهمة الأ�سقف .ويف الأو��س��اط الكاثوليكية ي�سود
ٌ
جدل حول تويل الن�ساء مهمة الكهانة و�إقامة القدا�س.
ن�شري �ضمن هذا ال�سياق �إىل املر�أة احلاخامة داخل بع�ض
اجل�م��اع��ات ال�ي�ه��ودي��ة الإ��ص�لاح�ي��ة يف ال��والي��ات املتحدة،
َ
املحت�شمة ،يف الواليات املتحدة
ناهيك عن بع�ض املحاوالت
و�أ�سرتاليا و�أوروب ��ا ،مع ثلة من الن�ساء امل�سلمات للتقدم
للإمامة يف امل�ساجد.
وم ��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ،ي�ت�ط��رق ال �ك �ت��اب �إىل �آث� ��ار ال �ع��ومل��ة يف
ظاهرة التحول الديني� ،أكان بالتحول �إىل معت َقد جديد
�أو ب ��االرت ��داد ع��ن ال��دي��ن ال �ق ��دمي .ف�ق��د �أ��س�ه��م ال�ت�ق��ارب
ب�ين الأدي� ��ان يف تعزيز ال�ترح��ل م��ن دي��ن �إىل دي ��ن ،وهو
ما يبدو وا��ض� َح املالمح يف الأو��س��اط الغربية .ك��ان عامل
الأنرثوبولوجيا توما�س ك�سوردا�س قد حدَّد �أربعة �أ�شكال
رئي�سية الن�ت�ق��ال ال��ر� �س��االت ال��دي�ن�ي��ة :ال�ع�م��ل ال��دع��وي،
واحل � ��راك ،والإع� �ل��ام ،وال �ه �ج��رة .وب�ف�ع��ل ال�ت��وا��ص��ل بني
امل�سيحية والإ�سالم يف املجتمعات الغربية ،جراء الهجرة،
ول��دت تلك الأو��ض��اع ظواهر غري َ
منتظرة جتلت �أ�سا�سا
يف اه�ت��داء �أع ��داد مهمة م��ن �أت�ب��اع الديانة امل�سيحية �إىل
الإ�سالم ،مبا يفوق كثريا عدد الناك�صني امل�سلمني .تا َبع
هذه الظاهرة عامل االجتماع الإيطايل �ستيفانو �أَلِيايف من
خ�لال بحثٍ مميز بعنوان« :امل�سلمون اجل��دد ..املهتدون
�إىل الإ�� �س�ل�ام» ،ت�ط��رق ف�ي��ه �إىل �أث ��ر ح���ض��ور املهاجرين
امل�سلمني يف الو�سط الإيطايل .فقد �أ�سهم ذلك احل�ضور،
رغ��م م��ا تتخلله م��ن م�صاعب وم��ا يجابهه م��ن عراقيل،
يف ظ��ل ع��دم االع�ت�راف بدين الإ��س�لام املعتقد ال�ث��اين يف
�إيطاليا ،يف �إم��داد الكاثوليكي الإي�ط��ايل بنموذج معي�ش
حي عن الإ�سالم وامل�سلمني .الأم��ر ذاته يحدث يف جانب
�آخ��ر ،حيث يتوا�صل تو�سع «�شهود يهوه» يف �إيطاليا من

خ�لال ج��ذب �أل ��وف الكاثوليك نحو ن ِْحلة دخيلة واف��دة
من الواليات املتحدة ،وذلك بفعل الن�شاط احلثيث لأفراد
هذا التنظيم؛ حيث ال يتوانون عن �إتيان التب�شري املنزيل
بالرتدد على امل�ساكن بي ًتا بي ًتا ،و�إن كان يف غياب االعرتاف
بـ«�شهود يهوه» على نطاق م�ؤ�س�ساتي.
الق�سم الأخ�ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ،يتناول الكاتب واق��ع
ِ�ضمن
ِ
الت�شتت وم���س� َت� ْوج�ب��ات ال�ت��وح��د ل�ل�م��ؤم�ن�ين� .إذ ي�ب��دو �أن
ت�ف��اع�لات ال�ع��ومل��ة ق��د ط ��ورت �أ��س��ال�ي��ب م�ب�ت� َك��رة �أي���ض��ا يف
ا�ستيعاب الآخر �ضمن �إ�سرتاتيجية احل��وار .فقد َ
تبي �أن
«حوار الأدي��ان» هو منهج ناجح يف تذليل عوائق التقارب،
لكن يبقى و�سيلة فاعلة بيدِ الطرف الأق��وى م�ؤ�س�ساتيا
وتنظيميا لبلوغ ما ي�صبو �إليه .وتاريخيا تعود البدايات
الأوىل لتجربة حوار الأديان يف الع�صر احلديث �إىل العام
 1893م��ع ان�ع�ق��اد ال�برمل��ان ال�ع��امل��ي ل ل��أدي ��ان يف �شيكاغو.
كانت املبادرة م�سيحية ،ح�ضرها لفيف من ممثلي الأديان
العاملية ،غ�ير �أن �شكل احل ��وار ال�سائد حينها طغى عليه
طابع املونولوغ الذاتي .ومع ذلك ،د�شن ذلك اللقاء بداية
توا�صل امل�سيحية مع �أديان العامل .يف �أعقاب تلك التجربة
عُقد «م�ؤمتر املب�شرين العاملي» يف �إدنربة باململكة املتحدة
�سنة  ،1910تاله م�ؤمتر �آخر يف مدينة القد�س �سنة ،1928
�إىل �أن ات�ضحت معامل ذلك التم�شي يف جممع الفاتيكان
ال �ث ��اين ،وه ��و م��ا ع��ول��ت الكني�سة ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة ع�ل�ي��ه يف
التوا�صل مع �أديان العامل بو�صفه الأ�سلوب الأمثل لرتويج
الر�سالة امل�سيحية.
ويبدو �أتباع الأدي��ان اليوم �-سيما يف جنوب العامل -حتت
وط��أة التحوالت العاملية ،وما لها من �أث��ر على �أو�ضاعهم
االقت�صادية واالجتماعية .فال يخفى الطابع الليربايل
الطاغي للعوملة ،وهي يف الواقع عوملة لر�أ�س املال وللتو�سع
الر�أ�سمايل .يجد �أتباع الأديان من خمتلف التقاليد الدينية

�أنف�سهم داخل �أو�ضاع قاهرة على م�ستوى اجتماعي ،الأمر
الذي دفع باملاليني من �أتباع الأديان للهجرة والبحث عن
حت�سني ظروفهم امل��ادي��ة واالجتماعية .ال يحظى الأث��ر
ال�سلبي للعوملة� ،سيما من ناحية اقت�صادية واجتماعية،
باالهتمام ال�لازم من قِبل ق��ادة الأدي ��ان ،و�إن ك��ان التنبه
ٌ
حديث
لذلك والتحذير من تداعياته قد بد�أ يلوح؛ فهناك
عن ان�ف��راد بني الأدي ��ان عن تلك الآث ��ار ال�سلبية للعوملة،
فقد �أثريت امل�س�ألة يف الكني�سة الكاثوليكية كما ال�ش�أن يف
الإر��ش��اد الر�سويل «ف��رح الإجن�ي��ل» ويف الر�سالة البابوية
م�سبحا» للبابا فرن�سي�س ،يف حني يخفت الأمر
العامة «كنْ َ
بني �سائر �أديان العامل الأخرى .فلم ن�شهد تطورا لن�شاط
جماعي بني ممثلي الأديان لتداول الآثار ال�سلبية للعوملة
على امل��ؤم�ن�ين �سيما م��ن ناحية اجتماعية ،الأم ��ر ال��ذي
دفع ببع�ض ال�شخ�صيات الدينية احلازمة لالنخراط يف
�أُطر ن�ضالية من خارج الأدي��ان النتقاد امل�سارات اخلاطئة
لي الدين امل�سيحيني
للعوملة .بدا ذلك جليا يف م�شاركة ُ
رج ْ
ليوناردو بوف وفراي بيتو يف �أن�شطة «املنتدى االجتماعي
العاملي» املناه�ض للعوملة .ي�سجل الكتاب انتقادا للم�ؤ�س�سات
الدينية ب�ش�أن عدم انخراطها يف مواجهة الآث��ار املبا�شرة
للعوملة ،مثل الأزم ��ة البيئية وم�س�ألة املديونية وتف�شي
البطالة ،وهي ق�ضايا عوي�صة ت�ؤرق امل�ؤمن ،يف حني ال تزال
امل�ؤ�س�سات املعنية بال�ش�أن الديني بعيدة عن �إدخ��ال تغيري
يف �أجندتها ال�ستيعاب الق�ضايا اجلديدة ،ليبقى الهاج�س
الأُخ � ��روي ه��و ال�ط��اغ��ي ع�ل��ى ت���ص��ورات�ه��ا وت�ظ��ل الأو� �ض��اع
االجتماعية حا�ضرة ب�شكل ثانوي .ومع �أن ال�سياق العوملي
اجل ��اري ي��دف��ع نحو ن��وع م��ن الإح���س��ا���س اجلمعي بوحدة
ق�ضايا امل�ؤمنني ،وهو ما ي�شجع على العمل لتذليل العقبات
التي تعرت�ض اجلميع �أو تهدد ت�صوراتهم و�أخالقياتهم
�ضمن منظور �أ�شمل� ،إذ مل يعد ال�ضمري الديني منح�صرا
بف�ضاء معني وبر�ؤية حمددة بل �شامال وعاما.
ُي�ث��ل ك�ت��اب «م��دخ��ل �إىل الأدي ��ان وال�ع� ْومل��ة» ج � ْر َد ح�سابٍ
م�ه� ًّم��ا ل ل��أدي ��ان م��ع ظ��اه��رة ع��امل�ي��ة ال ت ��زال ُت�ف���ص��ح عن
�آثارها وتفاعالتها .ي�ضعنا امل�ؤلف �أم��ام عديد التحوالت
التي ت�سائل الأديان ،والتي مل َي ُعد فيها النظر الالهوتي
والفقهي والديني ُي�ص َنع يف �إطار �ضيق و ُي�س َتهلك يف و�سط
حمدود ،بل بات خربة معرو�ضة �أمام العامل.
----------------------------------------------والعولمة».
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