العلمنة المستبدة
جدل الدين والدولة يف التجربة الغربية
حممد حمفوظ

[*]
[[[

مثّة ما يقرتب من اإلجامع لدى املؤرخني أن إشكاليات العالقة بني العلم والدين ،مل تنشأ
إال بفعل اكتشاف الفيزياء الحديثة .أما يف املرحلة املعارصة ،فقد احتدمت تلك اإلشكاليات
عىل نحو أكرث عمقاً يف سياقات التوظيف السيايس.
فام أن وضعت الحرب الباردة أوزارها ،حتى راح املفكرون واإلسرتاتيجيون يقدمون
التصورات واألفكار والسياسات ملرحلة املا بعد .وكثريون من هؤالء مضوا إىل بلورة األفكار
التي تعترب وفق منظورهم أدىن إىل اسرتاتيجيات متعالية تقدر عىل صناعة مستقبل أكرث سعادة
ورخا ًء ورفاهاً للبرشية.
هذه املقالة محاولة ملقاربة توظيفات العلامنية التي أجرتها الفلسفة السياسية الغربية خالل
أزمنة ما بعد الحداثة ،وخصوصاً تلك التي شهدتها العقود املتأخرة من القرن العرشين املنرصم.
املحرر
مع نهاية عقد الثامنينيات ونحن نسمع ونقرأ عن األفكار والنظريات واملقوالت التي تسعى
إىل ملء الفراغ األيدلوجي الذي حدث بنهاية الحرب الباردة ..
فقد نرش يف هذا الصدد فرانسيس فوكوياما مقالته التي اعترب فيها أن الدميقراطية الليربالية
انترصت بسقوط االتحاد السوفيتي وأن هذا االنتصار يشكل نهاية التاريخ  ..ثم تبعه «توفلر»
مؤلف كتاب (صدمة املستقبل) بنظرية جديدة يرى فيها أن الرثوة الحقيقية يف حضارة املوجة
*ـ باحث يف الفكر املعارص ـ اململكة العربية السعودية.
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الثالثة (املوجة األوىل الزراعية واملوجة الثانية الصناعية) هي املعرفة  ..وتشمل املعرفة هنا
املعادالت العلمية واملعلومات التقنية ،إضافة إىل الثقافة والقيم ،وهو يرى أن املعرفة سوف
تتحكم بإنتاج الرثوة من خالل تقليلها من أكالف العمل واملواد األولية واملستلزمات املكانية
واملالية لإلنتاج  ..ومن سامت منط اإلنتاج هذا تجزؤ عملية اإلنتاج وتنوع املنتجات وتعقد
مستويات التكامل واإلدارة  ..وحيث أن اقتصاد املوجة الثالثة مل يزل يف طور تجلياته األولية،
فإنه سيواجه تعارضات وتوترات محلية ودولية قبل أن يسود كونياً ،وهذا يعني رضورة تجاوز
عقبات عدة هي من بقايا املوجة الثانية ،كالحواجز القومية ومخاطر التلوث البيئي والهجرة إىل
الشامل وتزايد النمو السكاين..
صدام احلضارات:
أخريا ً وليس آخرا ً جاء صموئيل هانتنغتون مبقولة صدام الحضارات ،والذي يرى فيها عنوان
املرحلة العاملية القادمة ،حيث الرصاعات ستمأل فراغ ما بعد الحرب الباردة .يحدد هانتنغتون
مقولته باآليت  :النظام الدويل السابق كان يقوم عىل رصاع بني ثالث قوى رئيسة  :الواليات املتحدة
األمريكية واالتحاد السوفيتي والعامل الثالث أما النظام الدويل الجديد (نظام ما بعد الحرب الباردة)
فيقوم عىل رصاع بني مثاين حضارات وهذه الحضارات هي :الحضارة الغربية والكونفوشيوسية
والهندوكية واليابانية واألمريكية الالتينية واألرثوذكسية السالفية والحضارة اإلسالمية.
وهو يرى أن االنتامء إىل حضارة ما يتعدى الفوارق األثنية والحدود الوطنية .وأن الحضارات الثامين
الكربى تختزن الرصاع املستقبيل .وبالتايل فإن العنوان األسايس الذي سيتحكم يف الكثري من رصاعات
الغد هو صدام الحضارات ،وعىل ضوء تباين الحضارات ستتحدد خريطة العامل يف الفرتة املقبلة.
وال شك أن هذه املقولة تخفي الواقع السيايس واالقتصادي واالجتامعي يف العامل .إذ يكشف
لنا هذا الواقع أن الكثري من ظواهر الرصاع والصدام ال ترجع بالدرجة األوىل إىل االختالف يف
االنتامء الديني والحضاري .وإمنا هي ظواهر تكونت من جراء العوامل االقتصادية والسياسية
واالجتامعية .وإال كيف نفرس الرصاع املفتوح املوجود يف الصومال وأفغانستان مثالً .حيث أنها
رصاعات ال تجري عىل قاعدة االختالف يف االنتامء الديني أو الحضاري ،وإمنا هي تجري عىل
خلفية سياسية ـ اجتامعية ـ اقتصادية .كام أن حرب االنفصال التي جرت يف السبعينيات امليالدية
بني باكستان وبنغالدش ،مل تكن حربا بني مجتمعني تتناقض مرجعيتهام الدينية والحضارية ،بل
هام ينتميان إىل دائرة دينية وحضارية واحدة.
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وهذا يؤكد لنا أن الكثري من الرصاعات التي تجري يف العامل ،تجري عىل قاعدة سياسية ـ
اقتصادية ،وليس عىل قاعدة الصدام الحضاري.
ولهذا نستطيع القول :إن هانتنغتون عندما بلور رؤيته حول صدام الحضارات ،مل يكن بعيدا ً

عن املصلحة السياسية واإلسرتاتيجية للحضارة الغربية .وإمنا هو قام بجهد فكري يصب يف إطار
ضامن سيطرة الغرب عىل العامل .لهذا نراه يحذر من قيام متحد كونفوشيويس إسالمي ينطلق من
منطقة زينجيانغ يف الصني وميتد إىل الجمهوريات اإلسالمية يف آسيا الوسطى  ..ويربر هانتنغتون
مخاوفه هذه أن العداء للغرب يجمع بني اإلسالم والكونفوشيوسية ،األمر الذي يشكل تحدياً خطرا ً
للحضارة الغربية ولقيمها اإلنسانية.
وأىن يكن األمر ،فإن دعوة هانتنغتون إىل تفسري الرصاعات واألحداث التي تجري يف العامل
عىل قاعدة االختالف الديني والحضاري ،تحقق مجموعة من الفوائد تؤول إىل صالح الغرب
الحضاري أهمها ما ييل:
ـ تدفع الدول والقوى الغربية إىل تطوير تحالفاتها وتنظيم عالقاتها ومصالحها ملواجهة العدو
املشرتك ،والذي يهدد حسب هذا املنظور املصالح اإلسرتاتيجية للغرب.
ـ إن هذا املنظور يدفع باتجاه صناعة رأي عام غريب يرفض التعايش مع الحضارات واألمم
األخرى .وهذا بالتايل يؤدي إىل اتخاذ مواقف مجتمعية غربية من املهاجرين من الشعوب واألمم
األخرى ،الذين يعيشون يف الغرب.
ـ إن الحضارة الحديثة ومع التطور العلمي الهائل الذي أحرزته ،حيث سيطرت التكنولوجيا
والتقنية الحديثة عىل الكثري من مجاالت الحياة ،فهي تواجه خطر الغياب التدريجي ملسألة الهوية
والذات الحضارية ،لصالح اآللة الحديثة .وهذه النظرية وضمن تداعياتها املجتمعية ،تحاول أن
تبلور عد ًوا ذا هوية تاريخية وحضارية واضحة .من أجل أن ينهض الغرب بقواه املختلفة إىل إزالة
الركام التاريخي عن الهوية الحقيقية للغرب.
فالدعوة رصيحة إىل إحياء الهوية الغربية من جديد أمام خطر الهويات والشعوب األخرى التي
بدأت بالتعايش والتفاعل مع الحضارة الحديثة .لهذا فإن من الصعب االقتناع بأن الحروب الساخنة
التي تستعر يف ما يزيد عىل ( )30بل ًدا ومنطقة ،بأن أسبابها ترجع إىل مقولة صدام الحضارات ،كام
أن ازدياد موجة املهاجرين من البلدان الفقرية إىل البلدان الغنية وتدفق أبناء الريف إىل املدن،
األمر الذي يشكل ظاهرة سامها صندوق األمم املتحدة للسكان (األزمة الراهنة للجنس البرشي)،
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يصعب القول أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة للنزاع بني حضارات مختلفة عىل حد تعبري الصيني
املنشق (ليوبينيان).
ويشري إىل حقيقة أن الكثري من رصاعات اليوم ترجع بجذورها إىل العوامل السياسية واالجتامعية
واالقتصادية ما سبق للباحث واألكادميي األمرييك من أصل لبناين فؤاد عجمي[[[ أن هانتنغتون يرى
أن الدول ستحارب من أجل الروابط والوالءات الحضارية ،يف حني أنها تتدافع باملناكب من
أجل حصصها يف السوق .وتتعلم كيف تتنافس يف اقتصاد عاملي ال يعرف الرحمة ،وكيف توفر
الوظائف وتتخلص من الفقر.
لهذا كله نستطيع القول إن الرؤية التي طرحها التيار األمرييك املحافظ بعد انتهاء الحرب الباردة،
تفيض إىل تأطري القوى الغربية من أجل االتفاق عىل العدو القادم .الغرب كنمط عقيل وحضاري ال
ميكنه العيش دون عدو .ولقد أبانت العديد من األحداث والتطورات خالل العقد املنرصم،عىل أن
الغرب بكل مؤسساته قد حدد عدوه وعمل عىل خلق فوىض خالقة ،من أجل إعادة صياغة املنطقة
وفق رؤيته ومصالحه ،ولكن إرادة شعوب املنطقة حالت دون ذلك .عىل كل حال مانود إثارته يف
هذا السياق هو طبيعة الجدل الفلسفي والسيايس بني الدين والدولة يف التجربة الغربية.
وهذا ما يدعونا ،تأسيساً عىل ما تقدم إىل كشف الصلة بني صدام الحضارات مبا هو مقولة
استعامرية ما بعد حداثية واملآل الذي وصلت إليه العلمنة يف التجربة الغربية.
ثنائية الدين والدولة يف التجربة الغربية:
عىل املستوى الغريب مثة بلدان وتجارب ،حاربت الكنيسة الحداثة السياسية والثقافية ،فنتج
عن ذلك تقلص وتراجع حضور الدين يف الحياة العامة .كام هو الشأن يف إسبانيا .ويف بلدان أخرى
اضطلعت الكنيسة بدور محوري يف مواجهة األنظمة الشمولية ،فكانت طليعة تنويرية للمجتمع،
فشهدت يقظة دينية جلية للعيان وبارزة يف الحياة العامة كام هو شأن بولندا .فالتجربة الغربية ليست
عىل نسق واحد ،وهناك تفاوت بني البلدان الغربية يف طبيعة الجدل املعريف والسيايس بني الدين
والدولة يف فضاء هذه الدول واملجتمعات .
إال إننا نستطيع القول :إن أسس وأصول هذا الجدل واحدة يف الدول الغربية ،مع متايز يف طبيعة
اللحظة التاريخية التي متر بها هذه الدول  .فأغلب هذه الدول مل ت ِ
ُقص الدين متاماً من الحياة
[[[ـ أستاذ يف جامعة هوبكينز بالواليات املتحدة األمريكية ،وقد برز حضوره السيايس مع ظهور تيار املحافظني الجدد ،حيث لعب دوراً
تنظريياً الفتاً يف تربير غزو العراق وأفغانستان.
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العامة ،وإمنا حددت له مكان وموقع ينشط ويتحرك فيه ،دون اإلرضار أو التدخل املبارش والفج
يف أداء الدولة ومواقفها املختلفة  .كام أن التكوين املعريف والفلسفي للكثري من أطراف النخب
السياسية يف الغرب ،هي متأثرة ومستَلْ ِه َمة للقيم الدينية ـ املسيحية .
فالغرب مل يطرد الدين من فضاء الدولة ،وإمنا جعل مؤسسة الدولة هي املهيمنة واملسيطرة عىل
الفضاء الديني يف الكثري من الجوانب واألبعاد  .والسلطة ومؤسساتها املختلفة يف ظل األنظمة الغربية
ـ الدميقراطية ،ليست منفصلة عن مجتمعها ،ورشعيتها ( أي السلطة ) ليست نابعة من خارج املجتمع
وخياراته السياسية ،بل هي عىل مستوى الرشعية واملرشوعية ،نتاج مبارش لخيارات املجتمع وانتخاب
هذه السلطة من أجل تحقيق هذه الخيارات يف الواقع الوطني العام  .فال رشعية للسلطة وفق الرؤية
الدميقراطية ـ املدنية إال رشعية الجمهور التي منحها صوته واختارها إلدارة شؤون الدولة واملجال العام.
«إن السلطة الدميقراطية تنترش تحت طالع املثولية  .فهي ليست سوى تعبري عن املجتمع ،واملجتمع
ميثل نفسه بنفسه من خاللها ،ومن داخل ذاتها  .باستثناء أن هذه العملية تفرتض ابتعاد السلطة ،أي متايزها
البني عن املجتمع  .هذا هو الرشط الذي يجعل من املمكن التحقق من نسبة التامثل بني هذين القطبني .
فالدميقراطيات املعارصة مل تجد سبيال إىل االستقرار إال بدءا من اليوم الذي اكتشفت فيه
أنه من الرضوري القبول بالفارق من أجل تقدير الوفاق ،بدال من البحث بال جدوى عن التطابق.
فاالرتباط امليتافيزيقي بني السلطة واملجتمع أبعد من أن يقرب بينهام ،بل هو عمليا يفصل بينهام ..
وكلام توفرت املطابقة بينهام يف الجوهر ،كلام ازداد الفارق الوظيفي بينهام  .هذا يعني أن الغريية
املستبعدة لصالح تفوق معياري عادت لتنبثق من جديد داخل اآللية السياسية نفسها ،بصورة غري
مرئية ،وغري معروفة بالنسبة للمعنيني بها ،ولكن بفاعلية شديدة  .إن ما كان يتخذ مظهرا ً دينياً بحتاً
نراه مجددا ً وبشكل عمالين يف قلب الرابط الجامعي»[[[.
تأبيد االستبداد
والذي يؤكد أهمية التمييز بني الدولة والدين يف الفضاء الغريب ،وجود تفسريات كنسية شمولية ـ
سلطوية للدين ،بحيث إذا سادت هذه التفاسري ووصل أصحابها إىل السلطة ،فهم سيامرسون كل ألوان
العنف والقرس من أجل تعميم قناعاتهم وأفكارهم  .والذي ُيارِس اليوم العنف والتكفري والتفجري ضد
املختلفني معه يف السياسة أو الدين أو املذهب ،فإنه إذا امتلك مقدرات الدولة فهو سيوظفها لصالح

[[[ ـ مارسيل غوشيه ،الدين يف الدميقراطية ،ص  29ـ  ،30ترجمة شفيق محسن ،املنظمة العربية للرتجمة ،مركز دراسات الوحدة العربية،
الطبعة األوىل ،بريوت  2007م .
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مرشوعه األيدلوجي ،فسيعمل من موقع السلطة والقدرة عىل مامرسة القرس ،إلقناع الشعب بخياراته
وأفكاره وسياساته  .وهذا يعني عىل املستوى العميل ،تأبيد االستبداد السيايس بتغطية دينية .
بحيث يتكامل االستبدادان الديني والسيايس  .وعىل املستوى التاريخي يف التجربة الغربية
فإن أسوء اللحظات من الناحيتني السياسية والدينية ،هي تلك اللحظات التي يتكاتف الديني
باملعنى الكنيس مع السيايس لبناء سلطة سياسية ـ دنيوية ،متارس االستبداد بكل صنوفه  .فالتمييز
بني الدين والدولة ال يعني إلغاء موقع الدين من حياة الناس ،وإمنا ضامن هذا املوقع حتى ال
تتعدى الدولة مبؤسساتها املختلفة عىل مجال الدين .
واملنظرون الغربيون يتحدثون عن مجموعة من االعتبارات تؤكد رضورة التمييز بني الدين
والدولة ،وميكن بيان هذه الرضورات يف النقاط التالية :
توزيع عنارص القوة والسلطة ،وعدم اجتامعها يف مساحة اجتامعية ضيقة  .ألن احتكار عنارص
القوة والسلطة يف يد فئة محدودة ،يفيض بالرضورة إىل االستبداد والديكتاتورية يف أبشع صورها .
حتى ال تتحول التفسريات البرشية للدين إىل أيقونة مقدسة ،ال ميكن نقدها وإبراز عيوبها،
بحيث سيتم التعامل معها بوصفها متعالية عىل زمانها ومكانها ،وهي يف حقيقة األمر ليست كذلك،
مام يؤدي إىل قيام السيايس بتوظيف التفسري الديني املدعوم من قبله لتأبيد سلطته ،ومنع أي
شكل من أشكال االعرتاض عليه  .فليك يتحرر الديني من سطوة السيايس ،مثة رضورة قصوى
للتمييز بني مجال الدين ومجال الدولة .
لكون املجتمع متعدد ومتنوع أفقياً وعمودياً ،وحتى ال تتحول الدولة بكل مؤسساتها إىل حاضنة
للبعض وطاردة للبعض اآلخر العتبارات أيدلوجية ،بحيث تتحول إىل دولة مع البعض من مكونات
شعبها وضد مكونات أخرى من شعبها  .وهذا بطبيعة الحال يفيض إىل تفيش الظلم والتمييز بني
املواطنني ،مام يهدد االستقرار االجتامعي والسيايس .لذلك وحتى تكون الدولة دولة للجميع بدون
االْفتَئَات عىل أحد أو االنحياز ألحد عىل حساب أحد آخر ،مثة رضورة للتمييز ،حتى تصبح الدولة
بكل هياكلها متعالية عىل انقسامات شعبها ورافعة لهم جميعا نحو مواطنة جامعة بدون متييز بني
املواطنني .لذلك عىل مستوى التجربة الغربية ارتبط تاريخ العلامنية بتاريخ الدولة ،مبعنى أن النخب
الغربية مل تتمكن من بناء دولة عادلة ودميقراطية وحاضنة لجميع مواطنيها إال بالخيار العلامين.
لذلك تراكمت املامرسة العلامنية يف أروقة مؤسسات الدولة ،وترافق مباء الدولة مع صعود الخيار
العلامين ،بوصفه الخيار الذي يحرتم الدين دون معاداة ،ويفسح له املجال ملامرسة دوره عىل صعيد
اإلميان الشخيص ومؤسسات املجتمع املدين ،مع إدراكنا التام أن مثة تجارب علامنوية ـ غربية،
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حاربت الدين وعملت عىل إقصاءه من الوجود والتأثري  .فحني تفقد املؤسسات الدينية قدرها الجامع
والحاضن للجميع ،ال مناص من التمييز بني مجال الدين ومجال الدولة .
لذلك فإن الدولة التي تدار بعقلية مذهبية ـ مغلقة ،برصف النظر عن صوابية هذا املذهب أو حقانيته يف
االعتقاد واإلميان ،فإن هذه الدولة ستعرب حني االلتزام مبقتضيات العدالة النسبية عن آمال وحساسيات بعض
شعبها وليس كل الحساسيات املوجودة يف شعبها  .لذلك فإننا نعتقد أن كل دولة يف الفضاء اإلسالمي ،تحول
الدين اإلسالمي إىل أيدلوجيا من خالل تفسري محدد ومعني لقيم الدين ومبادئه األساسية ،ستساهم يف تنمية
الفوارق بني املواطنني ،ولن تتمكن من الوفاء بكل حاجات ومتطلبات كل مكونات شعبها  .ونحن هنا نفرق
بني الدين كمنظومة قيمية وترشيعية متكاملة ،وبني األيدلوجيا الدينية ،وهي أحد تفاسري هذا الدين  .وليس من
الطبيعي هنا أن نساوي بني الدين املنزل من الخالق عز وجل وبني االجتهادات البرشية التي قد تصيب وقد
تخطئ  .وحني املفاضلة واالختيار بني دولة تستند إىل رؤية دينية خاصة ليست محل إجامع وتوافق ،وبني
دولة تستهدي بقيم الدين العليا ،وتتعامل مع املواطنني عىل حد سواء برصف النظر عن أصولهم ومنابتهم
األيدلوجية ،فنحن نختار الدولة املدنية التي تعترب قيم اإلسالم مرجعيتها العليا ،وتتعامل مع أبناء شعبها عىل
قاعدة املواطنة املتساوية يف الحقوق والواجبات  .فنحن لسنا مع قرس الناس وإخضاعهم لرؤية دينية واحدة،
كام إننا لسنا مع دولة تتدخل بشكل غري قانوين يف املجال الخاص لألفراد واملواطنني .
فاملطلوب حياد الدولة كمؤسسة تجاه عقائد املواطنني  .حتى لو التزم أفراد هذه املؤسسة برأي دين
أو عقيدة دينية خاصة  .فمن حقه ذلك ،ولكن ليس من حقه أن يوظف موقعه الرسمي لتعميم عقيدته
أو الرتويج آلرائه  .فالدولة كمؤسسة عىل مسافة واحدة بني جميع املواطنني ،حتى لو تعددت انتامءات
املواطنني وقناعاتهم الفكرية والسياسية  .والدولة هنا معنية بتطبيق القانون املنبثق من إرادة الشعب،
وليس التفتيش يف ضامئر الناس وقلوبهم ،مبعنى أنها دولة تحرتم الحريات الفردية يف إطارها الحقيقي
ويف كل ما ال يتعلق باملواد اإلجبارية يف القوانني العامة« .إنها تسمح بشكل خاص للمعتقدات الدينية
وللعبادات بأن تنمو بحرية خارجها ،عىل أن ال ميتد مطلب حق مامرسة حريات املعتقد املحق إىل
أفعال وتدخالت تخالف الحق العام ،وعىل أن ال تسعى أي ديانة (أو مذهب) إىل منح مؤسساتها سلطة
تنافس السلطة املدنية ،وتناوئها يف مجالها وتسعى إىل القضاء عليها ،هناك تسامح كامل إذا ،طاملا
أن السلطة املدنية ليس لها أي منافس يف مجالها ،يف ما يتعلق بالقيم الجوهرية التي باسمها تسود
الجامعة ،وهي قيم ليست يف هذه الحالة سوى تلك التي ينص عليها العقد االجتامعي[[[.
فهي دولة لها سلطة تطبيق القانون والحفاظ عىل النظام العام وتسيري شؤون الناس الداخلية
والخارجية .ومتارس كل هذه األدوار والوظائف عىل قاعدة الدستور ومبادئه األخالقية والقانونية .
[[[ ـ مارسيل غوشيه ،الدين يف الدميقراطية ،ص  ،68مصدر سابق.
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