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الفكرة التي أرادها الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس من هذه املقالة ميكن اختصارها بسؤال 

طرحه عىل الشكل التايل: ملاذا ال ميكننا بعُد أن نسمي املجتمعات التي تحولت إىل العلامنية 

مجتمعات »ما بعد علامنية« ؟ يف هذه املجتمعات ال يزال الدين حسب هابرماس يحتل حيزاً كبرياً 

من التأثري عىل الرأي العام، بينام بدأت حالة اليقني العلامنية القائلة بأن الدين سيختفي يف العامل 

مع تسارع وترية الحداثة بفقدان »يقينيتها«. واألهم من كل يشء أن ثالث ظواهر تالقت لتصنع 

انطباعاً عاملّياً بعودة ظهور الدين يف الغرب وهي: توسع العمل التبشريي، والتحول إىل الراديكالية 

األصولية، واالستغالل السيايس للعنف املتأصل يف كثري من أديان العامل. 

فيام ييل نقرأ عرضاً إجاملياً ملا تضمنته أطروحة هابرماس حول سامت وخصائص املجتمع 

املحرر ما بعد العلامين.       

يفرتض أن يكون املجتمع »ما بعد العلامين« يف وقت ما ضمن دولة »علامنية«. ولذا فإن هذا 

املصطلح املثري للجدل ال ينطبق إال عىل بعض املجتمعات األوروبية الرثية، أو عىل بلدان مثل 

كندا وأوسرتاليا ونيوزيلندا، حيث استمر اختفاء الروابط الدينية بني الناس بشكل دراماتييك خاصة 

* ـ فيلسوف أملاين معارص.
م النص ضمن حلقات اللقاء السنوي الذي يقام يف جامعة تيلربغ، هولندا، يف 15 آذار)مارس( 2007.  ـ ُقدِّ

A “post-secular” society – what does that mean? :ـ العنوان األصيل للمقال

ـ نقالً عن:

 The web magazine for all the tribes of the world, Reset- Dialogues on Civilizations )Reset-DoC( is an 

italian mon-profit Association )since 2004( based in Rome .
- تعريب: د. ريم اليوسف، منسقة دائرة الرتجمة يف مركز دلتا لألبحاث املعّمقة.
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يف فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية. لقد شهدت هذه املناطق وعياً متزايداً بأن املواطنني يعيشون 

والقناعات  السلوكيات  فإن  إجتامعيّة  ـ  العلم  املؤرشات  من حيث  لكن  مجتمعات علامنية.  يف 

املجتمعات  هذه  أن  القول  معها  ميكننا  بدرجة  تتغري،  مل  املحليني  السكان  غالبية  لدى  الدينية 

أصبحت مجتمعات »ما بعد علامنية« إن االتجاه نحو أشكال جديدة من التدين  أكرث روحانية وغري 

مرتبطة باملؤسسات مل يعّوض الخسائر امللموسة التي عانت منها املجموعات الدينية الكربى]1].

)1(ـ إعادة التفكري يف النقاش االجتامعي بصدد التحول إىل العلامنية

عىل الرغم مام قيل، فإن التغريات العاملية والنزاعات الظاهرة للعيان وال سيام تلك املتصلة 

بقضايا دينية تثري شكوكنا حول ما إذا كانت أهمية الدين قد اضمحلت بالفعل. مل يعد هناك إال 

التي ظلت سائدة وبدون  الفرضية  تدعم هذه  باستمرار من علامء اإلجتامع  يتناقص عددها  أقلية 

منازع لفرتة طويلة، أعني الفرضية القائلة بأن هناك رابطة وثيقة بني تحديث املجتمع وميل سكانه 

إىل العلامنية]2]. ولقد تأسست هذه الفرضية عىل ثالثة اعتبارات تبدو مقبولة للعقل يف أول وهلة.

التقدم يف العلم والتكنولوجيا ال بد وأن يروِّج لفهم إنايس ـ محوري  ـ االعتبار األول هو أن 

األحداث  مجموع  ألن  ذلك  )disenchanted(؛  السحر«  املنزوع  »للعامل   )anthropocentric(

واألحوال التجريبية ميكن أن تجد تفسرياً عابراً دون عناء. والعقل »املتنور علميّاً« ال ميكن أن يقبل 

بسهولة نظرة كهنوتية ـ محوريّة )Theocentric( وميتافيزيقية للعامل. 

من  وغريها  فالكنيسة  الفرعية،  االجتامعية  لألنظمة  الوظيفي  التفاضل  هو  الثاين  االعتبار  ـ 

املؤسسات الدينية تفقد سيطرتها عىل القانون والسياسة والرعاية العامة والرتبية والتعليم والعلوم، 

ولذلك حددت نفسها يف دورها الصحيح املتعلق باإلرشاف عىل وسائل الخالص األخروي. 

ـ االعتبار الثالث واألخري هو أن التقدم من مجتمع زراعي إىل صناعي إىل ما بعد صناعي يؤدي 

إىل درجة أعىل من الرعاية واألمن االجتامعيني مام يفيض إىل انخفاض يف الحاجة الشخصية إىل 

مامرسة تَِعُد مبواجهة الحوادث غري املسيطر عليها من خالل اإلميان بقوة »أعىل« أو كونيّة.

هذه إذن األسباب الرئيسية وراء الحجة القائلة بتوجه املجتمعات نحو العلمنة، بالنسبة لخرباء 

وبعد  ومؤخراً،  الزمن.]3]  من  عقدين  من  ألكرث  للجدل  مثرياً  موضوعاً  هذا  ظل  االجتامع  علم 

[1]- D. Pollack, Säkularisierung – ein moderner Mythos? )Tübingen: Mohr Siebeck, 2003(

[2]- H. Joas, “Gesellschaft, Staat und Religion,” in: H. Joas )ed.(, Säkularisierung und die Weltreligionen, 

)Frankfurt/M.: Fischer, 2007(, pp. 9 - 43.

[3]- J. Hadden, “Towards desacralizing secularization theory,” in: Social Force, vol. 65, 1987, pp. 587  

611.
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االنتقادات ـ التي ال أساس لها ـ حول وجهة النظر الضيقة املتمركزة عىل أوروبا، بدأ الحديث يدور 

الراسخة، والنسبة  الدينية  العلمنة«]1] فالواليات املتحدة مع حيوية مجتمعاتها  حول »نهاية نظرية 

التي مل تكد تتغري من مواطنيها امللتزمني والناشطني دينياً تظل هي رأس حربة الحداثة. وقد ظلت 

وبامتداد  اآلن  ولكنها  العلامين،  لالتجاه  الكبري  االستثناء  هي  أنها  طويلة عىل  ولفرتة  إليها  النظرة 

الواليات املتحدة اآلن  ثقافات وأديان عاملية أخرى فقد أصبحت  العاملية فيها إىل  النظر  وجهة 

متثل الحالة املعيارية الطبيعيّة.

الغربية« أن  التطور األورويب الذي كان يفرتض لـ»عقالنيته  النظر الرجعية هذه فإن  من وجهة 

تشكل منوذجاً لباقي العامل هو االستثناء وليس القاعدة الطبيعية ـ أي أنه يسري يف درب منحرف عن 

الطبيعي، إنّنا نحن من يالحق »الطريق املخالف« وليس هم]2]. واألهم من كل ذلك فقد تالقت 

ثالثة ظواهر متداخلة لتصنع انطباعاً بوجود »طفرة دينية عاملية جديدة« وهي:

 أ( متدد العمل التبشريي.

ب( التحول إىل الراديكالية األصولية.

 ج( تحويل إمكانية املَيل إىل كوامن العنف املتأصلة يف الكثري من أديان العامل إىل أداة سياسية.

)أ( العالمة األوىل لحيوية هذا العمل تكمن يف حقيقة أن املجموعات املتطرفة ـ أو عىل األقل 

املحافظةـ   ضمن املؤسسات الدينية املوجودة، هي التي تتقدم يف كل مكان. وهذا يُطبَّقان يف أديان مثل 

الهندوسية والبوذية كام ينطبق عىل األديان التوحيدية. املدهش حّقاً هو امتداد هذه الديانات املؤسسة 

إىل أفريقيا وبالد جنوب رشق آسيا. من األشياء التي تعتمد عليها نشاطات نرشالديانات عىل ما يبدو هو 

مرونة األشكال املامثلة من املنظامت، فالكنيسة الرومانية الكاثوليكية تبدو أكرث قدرة عىل التكيف مع 

اتجاهات العوملة من الكنائس الربوتستانتية املنظمة عىل مستوى وطني فقط، والتي هي الخارس األكرب 

العابرة للحدود والثقافات يف هذا االتجاه. أما أكرث أشكال االمتداد الديني حركية فهو الشبكات الالمركزية 

التي تدعو إىل اإلسالم )وأكرث نشاطاتها يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى( واإلنجيليون )وخاصة يف 

أمريكا الالتينية(، تتميز هذه الشبكات بشكل  من التدين يثري النشوة يلهمه قادة أصحاب كاريزما عالية.

الخمسينية  كالحركة  منواً،  الدينية  الحركات  أرسع  نذكر  أن  ميكن  لألصولية،  بالنسبة  )ب(   

[1]- H. Joas, op. cit., pp. 9 - 43 .

[2]- P.L. Berger, in: Berger )ed.(, The Desecularization of the World: A Global Overview, )Grand 

Rapids, Michigan, 2005(, pp. 1 -18.



51 املجتمع "ما بعد العلماني"

2 0 1 ء 6 شــتا
A L - I S T E G H R A B االستغراب

)البنتيكوستال( واإلسالميني املتطرفني. ما تفعله هذه الحركات هي إما أن تحارب العامل الحديث 

أو تنسحب منه وتعتزله جامعة يف أشكال تعبدها بني الروحانية من ناحية وتصورات أخالقية متزمتة، 

»العص  نجد حركات  ذلك  العكس من  أخرى. عىل  ناحية  من  املقدسة  للنصوص  واتباع حريف 

الجديد« التي انترشت منذ سبعينيات القرن املاض لتظهر نزعة تلفيقية عىل طريقة »كاليفورنيا«. 

تشرتك هذه الحركات مع اإلنجيليني يف كونها غري مرتبطة مبؤسسة دينية. يف اليابان وحدها مثة ما 

يقارب األربعامئة طائفة تجمع عنارص من البوذية مع النزعات الدينية الشعبية، مع عقائد شبه علمية 

وباطنية. يف جمهورية الصني الشعبية كشف القمع السيايس لطائفة فالون غونغ العدد الكبري ألتباع 

»الديانات الجديدة« التي يعتقد أنه يصل إىل حوايل 70 مليون نسمة]1]. 

عىل  دراماتيكية  أدلة  مجرد  هي  إرهابية  أعامل  من  املسلمني  بعض  ميارسه  ما  فإن  وأخرياً  )ج( 

االستغالل السيايس إلمكانية اللجوء إىل العنف الكامنة يف الدين. فكثرياً ما تندلع أكرث الصاعات نارية 

ـ والتي كثرياً ما تكون »دنسة« يف خلفيتها الحقيقيةـ  عندما تعاد صياغتها بحيثيات دينية. ينطبق هذا عىل 

»إزالة العلامنية« من الصاع يف الرشق األوسط، وعىل النزعة الوطنية الهندوسية وعىل الصاع الدائم بني 

الهند وباكستان]2] وعىل احتشاد اليمني الديني يف الواليات املتحدة قبل غزو العراق وخالله. 

)2( ـ  الــرد الوصفــي ملجتمــع »مــا بعــد علــمين« وقضيــة املعايــري التــي جيــب عــى 
مواطنــي جمتمــع كهــذا أن يفهمــوا هبــا أنفســهم

ال ميكنني أن أناقش بالتفصيل الجدل الدائر بني علامء االجتامع حول »الطريق املنفردة« املفرتضة 

انطباعي  إن  دينيّاً.  العاملي املحتشد  أوروبا وسط املجتمع  تتبعها املجتمعات املعلمنة يف  التي 

الشخيص هو أن البيانات امللتقطة عامليّاً ال تزال، وبصورة تثري الّدهشة، تقدم أدلة قوية تدعم رأي 

املدافعني عن فرضية العلمنة]3]. من وجهة نظري فإن نقطة ضعف نظرية العلمنة تعود يف الواقع إىل 

استنتاجات متعجلة تكشف عن استخدام غري دقيق ملفاهيم »العلمنة« و»التحديث«. ما هو صحيح 

الدينية  الفاعلة حددت الكنائس واملجتمعات  التفاضل بني األنظمة االجتامعية  هو أنه يف مسار 

وبشكل متزايد دورها يف الوظيفة األساسية التي هي العناية الرعوية وكان عليهم ترك قدراتهم يف 

املجاالت االجتامعية األخرى، ويف ذات الوقت تراجعت املامرسة الدينية إىل مجاالت شخصية 

[1]- J. Gentz, “Die religiöse Lage in Ostasien,” in: Joas )2007(, pp. 35875

[2]- cf. the essays by H.G. Kippenberg and H. v. Stietencron in Joas )2007(, pp. 465 - 507 and pp. 194 - 223

[3]- P. Norris & R. Ingelhart, Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide,)Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004(
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بشكل متزايد. يوجد ترابط بني التحديد الوظيفي للنظام الديني والتوجه إىل الفردية يف املامرسة 

الدينية.

لكن وكام أشار خوزيه كازانوفا بشكل صحيح إىل أن فقدان الدور والتوجه إىل املامرسة الفردية 

ال تعني بالرضورة أن الدين قد فقد تأثريه أو أهميته سواء يف الساحة السياسية وثقافة املجتمع أو 

يف السلوكيات واألخالقيات الشخصية]1]. وبغض النظر عن ثقلها العددي السابق فإن  املجتمعات 

الدينية ال تزال قادرة عىل حجز »مقعد« لها يف حياة املجتمعات التي توجهت وبشكل كبري نحو 

العلامنية. ميكننا اليوم وصف الوعي العام يف أوروبا من خالل حيثيات »املجتمع ما بعد العلامين« 

إىل درجة أنه يف الوقت الحارض ال يزال عليه »أن يكيف نفسه مع الوجود املستمر ملجتمعات دينية 

العلمنة بجوهرها  لفرضية  الجديدة  القراءة  تتعلق  متزايد«]2]. ال  العلامنية بشكل  تتجه إىل  بيئة  يف 

بقدر ما تتعلق بتنبؤاتها عن الدور املستقبيل لـ »الدين«، إن وصف املجتمعات الحديثة باعتبارها 

مجتمعات ما بعد دينية يرجع إىل تغري يف اإلدراك أنسبه أنا إىل ثالث ظواهر:

ـ األوىل: أن اإلدراك الواسع للصاعات العاملية التي كثرياً ما تقدم وكأنها ترتكز عىل نزاعات 

دينية، يغري الوعي العام. إن غالبية املواطنني األوروبيني ليست بحاجة إىل وجود حركات أصولية 

عدوانية أو الخوف من العمليات اإلرهابية املعرفة بحيثيات دينية حتى تدرك نسبيتهم ضمن األفق 

العاملي. إن هذا ينسف االعتقاد العلامين باالختفاء القريب للدين ويحرم الفهم العلامين للعامل 

من أي نشوة باالنتصار. الوعي السائد لدى من يعيش يف مجتمع علامين مل يعد مقيداً بالقناعة أن 

الحداثة الثقافية واالجتامعية ال بد وأن يتقدما عىل حساب التأثري العام واألهمية الشخصية للدين. 

ـ الثانية: أن الدين ال ينال املزيد من التأثري عىل املستوى العاملي فحسب، بل ويف املحيط 

الدينية  واملؤسسات  الكنائس  تلعبه  الذي  املتزايد  الدور  يف  هنا  أفكر  أنا  أيضاً،  العام  الوطني 

التأثري عىل  كـ»مجتمعات للتفسري« يف الساحة العامة للمجتمعات العلامنية]3] كام ميكنهم أيضاً 

الرأي العام وتشكيل اإلرادات من خالل املساهامت ذات العالقة بالقضايا األساسية بغض النظر عام 

إذا كانت حججهم مقنعة أم مثرية لإلعرتاض. تؤلف مجتمعاتنا التعددية بيئة متجاوبة مع تدخالت 

كهذه ألن هذه املجتمعات تواجه انقساماً متزايداً حول النزاعات املتعلقة بالقيم والتي تتطلب قراراً 

[1]-  J. Casanova, Public Religions in the Modern World, )Chicago, 1994(

[2]- J. Habermas, Glauben und Wissen )Frankfurt: special edition of edition Suhrkamp, 2001, p. 13

[3]- Francis Schüssler Fiorenza, The Church as a Community of Interpretation, in: D. Browning & F. 

Schüssler Fiorenza )eds.(, Habermas, Modernity, and Public Theology, )New York: Crossroad, 1992(, 

pp. 66 - 91.
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سياسيّاً. سواء كان النزاع حول ترشيع اإلجهاض أو القتل الرحيم االختياري أم مسائل أخالقية بيولوجية 

مثل مسألة األدوية املتعلقة بالتكاثر واملسائل املتعلقة بحامية الحيوانات وتغري املناخ ـ يف هذه 

املسائل وما يشبهها تكون األسس التي تفرق بني آراء الناس غامضة لدرجة أنه ال ميكن الوصول إىل 

حل فيها بناء عىل الرضب عىل وترية الحدس األخالقي املقنع أكرث من غريه برسعة.

وحيوية  بوضوح  أذكركم  دعني  القصيد،  بيت  إىل  أقرب  بشكل  النقطة  تقريب  أردنا  ما  إذا 

املجتمعات الدينية األجنبية والتي يحفزون من خاللها انتباه الكنائس والتجمعات الدينية املعروفة، 

فاملسلمون الذين يقطنون بجانبنا يفرضون عىل املواطنني املسيحيني أن يواجهوا مامرسة لعقيدة 

منافسة لعقيدتهم وكام يقدمون للمواطنني العلامنيني إدراكاً أفضل لظاهرة وجود عام للدين.

والالجئني  الضيوف«  »العامل  هجرة  هو  السكان  بني  الوعي  لتغيري  املحفز  العامل  الثالثة:  ـ 

أوروبا  عىل  كان  عرش  السادس  القرن  منذ  تقليدية.  ثقافية  خلفية  لها  بالد  من  القادمني  خصوصاً 

أن متر عرب انشقاقات دينية عميقة يف ثقافتها ومجتمعاتها وعىل أثر حركات الهجرة األخرية هذه 

ارتبط التنافر بني األديان املختلفة مع تحديات التعددية يف طرق الحياة التي تواجهها املجتمعات 

التي ال  املهاجرة. يتغذى هذا األمر بشكل أكرب من تعدد الطوائف، ففي مجتمعات كمجتمعاتنا 

تزال عالقة يف عملية التحول املؤملة إىل مجتمعات ما بعد استعامرية وتحتوي عىل عدد كبري من 

الدينية املختلفة أكرث صعوبة بسبب مشكلة  التعايش بني املجتمعات  املهاجرين، تصبح مسألة 

العاملة  أسواق  ضغط  وتحت  اجتامعيّاً.  املهاجرة  الثقافات  تكامل  ضامن  إىل  الوصول  كيفية 

العاملية عىل التكامل االجتامعي أن ينجح حتى تحت الرشوط غري الكرمية لالمساواة االجتامعية.  

ولكن هذه قصة أخرى.

قمت حتى اآلن بااللتزام بدور املراقب االجتامعي يف محاولة مني للوصول إىل إجابة عن سؤال: 

ملاذا ال ميكننا أن نسمي املجتمعات املعلمنة مجتمعات »ما بعد علامنية«، يف هذه املجتمعات 

بكون  يقينيتها  السابقة  العلامنية  اليقني  نقطة  تخرس  بينام  وأهميته  العام  تأثريه  عىل  الدين  يحافظ 

الدين سيختفي عىل مستوى العامل يقينيتها. إذا اعتمدنا من اآلن فصاعداً دور املشاركني فسوف 

نواجه سؤاالً مختلفاً وإن كان قياسيّاً: كيف علينا أن نرى أنفسنا كأعضاء يف مجتمع ما بعد علامين، 

وماذا علينا أن نتوقع من بعضنا البعض لنتأكد من أنه ويف دول أممية عميقة الجذور تظل العالقات 

االجتامعية مدنية وحضارية رغم منو تعددية الثقافات ووجهات النظر الدينية؟

يف  املحارضة  هذه  أجهز  كنت  بينام  السؤال.  هذا  اليوم  تواجه  كلها  األوروبية  املجتمعات 
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شباط املاض 2004 قدمت يل عطلة نهاية أسبوع واحدة ثالثة أخبار مختلفة: أمر الرئيس الفرنيس 

ساركوزي بإرسال 4000 رشطي إضايف إىل الضواحي الباريسية السيئة السمعة واملبتالة مبشاكل 

شغب الشباب املغاريب، بينام أوىص أسقف كانرتبري صانعي القوانني الربيطانية باعتامد أجزاء 

يف  سكني  حي  يف  حريق  شب  بينام  املسلمني،  البالد  سكان  عىل  لتطبيقها  الرشيعة  قانون  من 

لودفغشافن لقي فيه تسعة أتراك حتفهم بينهم أربعة أطفال. عىل الرغم من عدم وجود أدلة عىل أن 

الحريق كان متعمداً إال أنه أثار شبهات إن مل نقل مخاوف حقيقية يف وسائل اإلعالم الرتكية. أقنع 

هذا األمر رئيس الوزراء الرتيك برضورة زيارة أملانيا، وهي الزيارة التي أدى فيه خطابه ذا الوجهني 

يف ساحة يف كولونيا إىل ردود حادة من الصحافة األملانية.

أخذت املجادالت هذه نربة أشد حدة بعد الهجامت اإلرهابية يف 11 أيلول 2011.  يف هولندا 

أشعل مقتل ثيو فان كوخ مناخاً انفعاليّاً، وكذلك حدث للدمنارك يف قضية الرسومات املسيئة، لقد 

لتطلق  البالد  آثارها إىل خارج حدود  امتدت  بها]1] ولذلك  اتخذت هذه املجادالت وترية خاصة 

جداالً عىل نطاق أوروبا بأرسها]2]. ما يهمني هنا هو االفرتاضات الخلفية التي تجعل من النقاش 

حول »اإلسالم يف أوروبا« أمراً حاّداً إىل هذه الدرجة. ومن قبل أن أمتكن من التعاطي مع الجوهر 

تفسري  ـ  املتضادين  الجانبني  من  لكل  البداية  نقاط  أوضح  املتبادلة دعوين  لالتهامات  الفلسفي 

مناسب ملا كنا نسميه »الفصل بني الكنيسة والدولة«.

 )3(ـ من تسوية مؤقتة مضطربة إىل توازن بني املواطنة املشرتكة والفروقات الثقافية

كانت الدولة العلامنية هي االستجابة املناسبة للحروب الطائفية التي ثارت يف بداية الحداثة 

واتخذ شكالً مختلفاً يف كل  تدريجيّاً  إال  الدولة«  الكنيسة عن  مبدأ »فصل  يتحقق  األوروبية. مل 

جسم قانوين وطني، وكلام زاد املدى الذي اتخذت فيه الدولة طابعاً علامنيّاً نالت األقليات الدينية 

)يف البداية، فقط ننكر املسموح بها( حقوقاً أكرث وأكرث. يف البداية نال أبناؤها حق حرية مامرسة 

دينهم الخاص يف بيوتهم، ومن بعد ذلك حرية التعبري الديني، وأخرياً حقوقاً مساوية ملامرسة أديانهم 

بشكل علني وعام. إن النظرة التاريخية إىل هذه العملية امللتوية التي مل تنته إال يف القرن العرشين 

ميكن أن تخربنا شيئاً عن الرشوط املسبقة لهذا اإلنجاز الثمنيـ  أي الحقوق الشاملة يف الحرية الدينية 

واملمتدة إىل كل املواطنني بالتساوي. بعد اإلصالح الربوتستانتي واجهت الدولة يف البداية مهمة 

[1]- G. Mak, Der Mord an Theo van Gogh. Geschichte einer moralischen Panik, )Frankfurt/Main: 

Suhrkamp, 2005(.

[2]- Th. Chervel & A. Seeliger )ed.(, Islam in Europa, )Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2007(.
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أساسية وهي أنها عليها أن تسيّج مجتمعاً ممزَّقاً بحدود طائفيّة، أي بكلامت أخرى كان عليها تحقيق 

السالم والنظام. ويف سياق هذه املناقشة تذكِّر املؤلفة الهولندية مارغريت دو مور مواطني بالدها بهذه 

البدايات: »إن التسامح عادة ما يُذكر مع االحرتام يف الجملة نفسها، ولكن تسامحنا الذي يرجع يف 

جذوره إىل القرنني السادس عرش والسابع عرش مل يكن مبنياً عىل االحرتام بل عىل العكس متاماً، فقد 

كنا نكره أديان بعضنا البعض، ومل يكن الكاثوليكيون والكالفينيون يحملون ذرة احرتام آلراء بعضهم 

البعض. مل تكن حرب الثامنني سنة التي خضناها مجرد ثورة ضد إسبانيا بل كانت أيضاً جهاداً دمويّاً 

قاده الكالفينيون ضد الكاثوليكية«]1]. سوف نرى قريباً نوع االحرتام الذي تشري إليه مارغريت دو مور.

حيادية العلمنية الاكمة

بالنسبة للسالم والنظام كان عىل الحكومات أن تعتمد موقفاً محايداً حتى لو بقيت عىل روابطها 

مع األديان السائدة]2]. أما يف البالد التي اندلع فيها النزاع الطائفي فقد كان عىل الدولة أن تنزع سالح 

وتراقب وجودهم  املتناحرة  الطوائف  بني  السلمي  للتعايش  ترتيبات  املتنازعة، وتخرتع  األطراف 

املتزعزع مع بعضهم البعض. ويف البالد املنقسمة طائفيّاً مثل أملانيا أو هولندا فقد عششت كل 

من الثقافات الفرعية املتضادة يف أجوائها الخاصة لتبقى أجنبية حيال بعضها البعض يف املجتمع. 

هذه التسوية املؤقتة )وهذا بالضبط ما أردت أن أؤكد عليه( مل تكن كافية. وهو ما تبنيَّ عندما آلت 

التي  الدولة  الثامن عرش إىل نظام سيايس جديد أخضع قوى  القرن  نهاية  الدستورية يف  الثورات 

أصبحت علامنية بالكامل لكل من سيادة القانون وإرادة الشعب الدميوقراطية.

كانت الدولة الدستورية قادرة عىل أن تضمن ملواطنيها املساواة يف الحرية الدينية تحت رشط أن ال 

يحبسوا أنفسهم ضمن مجتمعاتهم الدينية ويحجبوا أنفسهم عن بعضهم البعض. كان من املتوقع من جميع 

الثقافات الفرعية أن تطلق رساح أعضائها، حتى يتعرفوا عىل وجود بعضهم البعض كأعضاء يف مجتمع 

مدين واحد. يعطي املواطنون قوانني كهذه والتي بفضلها يتمتعون بحق الحفاظ عىل هويتهم يف سياق 

ثقافتهم املحددة ونظرتهم إىل العامل الخاصة بهم. إن هذه العالقة بني الحكومة الدميوقراطية واملجتمع 

املدين والحفاظ عىل الثقافات الفرعية هو املفتاح الفعال للفهم الصحيح، ألن املرشوع الخاص بالتنوير 

السيايس العام ال يتناقض مع الحساسيات الخاصة ضمن تعددية ثقافية مطبقة بشكل صحيح.

سيادة القانون الليربالية تضمن بالفعل الحرية الدينية كحق أسايس مام يعني أن مصري األقليات 

الدينية مل يعد يعتمد عىل رحمة سلطة دولة متسامحة، لكن عىل الدولة يف البداية أن تكون دميوقراطية 

.M. de Moor, “Alarmglocken, die am Herzen hängen,” in: Chervel & Seeliger )2007(, p. 211 ـ [1]

[2]ـ نسبة إىل الالهويت الربوتستانتي الفرنيس جان كالفن.
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حتى تتمكن من التطبيق غري املتحيِّز ملبدإ الحرية الدينية هذا]1]. حني تسعى املجتمعات الرتكية يف 

برلني أو كولونيا أو فرانكفورت إىل إخراج بيوت صالتهم من الباحات الخلفية ليبنوا مساجد مرئية 

من عىل مسافات بعيدة ال يعود األمر يتعلق باملسألة نفسها بل بتطبيقها العادل، ولكن  ال ميكن 

التيقن من األدلة الواضحة عىل ما يجب التسامح معه وما ال يجب، إال من خالل عمليات تداولية 

وشاملة لبناء إرادة دميوقراطية. إن أول خطوة نحو تحرير مبدإ التسامح من االشتباه يف التعبري عن 

محض التعايل هي أن تلتقي األطراف املتنازعة عىل نحو متكافئ يف مسار عميل عملية للوصول 

إىل اتفاق يف ما بينها]2]. ذلك ان كيفية رسم الخط بني الحرية الدينية اإليجابية )أي حق مامرسة 

دينك الخاص( والحرية السلبية )أي حق أن ال تضطر ألن ترى املامرسات الدينية ألشخاص من 

أديان أخرى( سيظل دامئاً موضعاً للجدل. ولكن يف بالد دميقراطية سيكون املتأثرون ـ بشكل غري 

مبارش ـ  هم املشاركون يف عملية اتخاذ القرار.

ليس »التسامح« بالطبع مجرد مسألة ترشيع وتطبيٍق للقوانني بل يجب مامرسته يف الحياة اليومية. 

ما يعنيه التسامح هو أن املؤمنني بعقيدة معينًة واملؤمنني بغريها، بل وغري املؤمنني أصالً، يجب أن 

يتبادلوا تقبل حق اآلخرين مبا آمنوا به وما ميارسونه وبطرق الحياة التي يعيشها اآلخرون ويرفضونها 

هم، كام ينبغي دعم هذا التقبل بأسس مشرتكة من االحرتام املتبادل عىل نحو يفيض إىل التغلب 

عىل التنافرات البغيضة. يجب عدم الخلط بني هذا االحرتام املطلوب مع تقدير لثقافة وطريقة عيش 

غريبني عنا أو عقائد ومامرسات قد ال نعتقدها شخصيا]3]،إذ ال نحتاج إىل »التسامح« إال مع نظرات 

إىل العامل نعتربها خاطئة أو يف مواجهة عادات ال نحبها، ولذلك فإن أساس االحرتام  ليس فقط 

»التقدير« لهذا اليشء أو لهذه الخاصية أو لهذا اإلنجاز بل هو وعي وواقع أن اآلخر عضو يف مجتمع 

شمويل يتألف من مواطنني لهم حقوق متساوية، وحيث إّن كل مواطن مسؤول أمام جميع اآلخرين 

عن مساهمته السياسية]4]. 

[1]ـ ألجل الوقوف عىل تاريخ املسألة وتحليلها املنهجي أنظر يف هذه الدراسة الشاملة:
R. Forst, Toleranz im Konflikt, )Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2003(

 J. Habermas, “Religiöse Toleranz als Schrittmacher kultureller Rechte,” in: my Zwischen ـ [2]

Naturalismus und Religion, )Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2005(, pp. 258 - 78.

[3]ـ أنظر مناظريت مع يس إتش تايلور:

Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, )Frankfurt/Main: Fischer, 1993(, in: J. Habermas, 

“Kampf um Anerkennung im demokratischen Rechtsstaat,” in: my Die Einbeziehung des Anderen, 

)Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1996(, pp. 237 - 76.

J. Rawls, Politischer Liberalismus )Suhrkamp(, Frankfurt/Main 1998, 312366 :[4]ـ  بالنسبة لالستخدام العلني للعقل أنظر
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طبعاً يسهل قول هذه األمور أكرث مام يسهل فعلها، فالشمول املتساوي لجميع املواطنني يف 

الليربالية وعدم االكرتاث  التعامل  الخلط بني طرق  ثقافة سياسية تحفظ  يتطلب  مجتمع مدين ال 

فحسب، بل ال ميكن تحقيق الشمول إال إذا تحققت مجموعة من الرشوط امللموسة مثل التكامل 

التام والرتبية التعويضية يف روضات األطفال واملدارس والجامعات والفرص املتساوية للوصول 

إىل سوق اليد العاملة. غري أن ما هو مهم بالنسبة يل هو بالدرجة األوىل هو صورة مجتمع مدين 

ل فيه املواطنة املتساوية والفروقات الثقافية بعضها بعضاً بالطريقة الصحيحة.  شمويل تكمِّ

االفرتاضات  خلفية  املتشددة:  والعلامنية  املتطرفة  الثقافية  التعددية  بني  الثقايف  الرصاع  )4(ـ 

الفلسفية

لإلجابة عن سؤال: كيف علينا أن نفهم أنفسنا كأعضاء يف مجتمع »ما بعد علامين«؟ ميكننا أن 

نلتقط إشاراتنا من هاتني العمليتني املتشابكتني. األطراف األيديولوجية التي تواجه بعضها بعضاً 

يف النقاشات العامة اليوم، تكاد ال تالحظ كيف تناسُب كلٌّ من العمليتني األخرى. جهة التعدديني 

بتمثيل »أصولية  اآلخر  الطرف  ويتهمون  الهويات املجتمعة  ينادون بحامية  الثقايف  التعّدد  أنصار 

املوجود  السيايس  اإلطار  يف  هوادة  بدون  األقليات  إدماج  عىل  العلامنيون  يص  بينام  تنويرية«؛ 

الدول  بعض  يف  التنوير.  عليها  يقوم  التي  الجوهرية  للقيم  تعددية«  بـ»خيانة  خصومهم  متهمني 

األوروبية يلعب طرف ثالث دوراً كبرياً يف هذه املعارك. مع وجود مؤسسة كنسية وراءهم يعتنق 

املسيحيون املحافظون ما يسمى »ثقافة التنوير« تحت عنوان »القيم الغربية« التي يلتزمون بها وهم 

بذلك ينفون أي توجه عاملي ملبادئ التنوير. لكن هذا التنكر يرسم خطوطاً رمادية عىل الحدود 

الفاصلة بني الخصمني الحقيقينْي اللذيْن ذكرتهام وهام اللذيْن سأركز عىل مواقفهام.

التعدديون )أنصار التعدد الثقاف(
لجهة  القانوين خصوصاً  للنظام  متحيز  لتعديل غري  الثقايف«  التعدد  أنصار  »التعدديون  يسعى 

حق األقليات الثقافية مبعاملة متساوية، وهم يحذرون من سياسة االستيعاب اإلجباري التي تؤدي 

إىل اقتالع هذه األقليات من أصولها. ما يقوله التعدديون هو أن الدولة العلامنية يجب أن ال تضغط 

باتجاه إدراج األقليات يف مجتمع قائم عىل املساواة بني املواطنني بطريقة متزق األفراد بعيداً عن 

السياق الذي يشكل هوياتهم. من وجهة النظر املجتمعية هذه، قد تؤدي سياسة تكامل تجريدية إىل 

إخضاع األقليات إىل ما تفرضه ثقافة األكرثية. يف وقتنا الحارض تجري الرياح عىل غري ما تشتهي 

سفن التعدديني: »ليس األكادمييون فقط، بل السياسيون والصحافيون كلهم يعتربون التنوير قلعة 
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يجب الدفاع عنها أمام التطرف اإلسالمي«]1]. إن ردة الفعل هذه بدورها تربز االنتقادات املوجهة 

 New York Review« إىل »األصولية التنويرية«، فتيمويث غارتون آش عىل سبيل املثال ويف مجلة

of Books« )عدد 5 ترشين األول 2006( يقول أن »جميع النساء املسلامت يعارضن متام املعارضة 

إىل  به  مرت  الذي  القمع  فان غوغ(  ثيو  فيلم  )املمثلة يف  فيها هرييس عىل  تنسب  التي  الطريقة 

اإلسالم بدالً من الثقافات الوطنية واإلقليمية والقبلية«]2] يف الواقع ال ميكننا الوصول إىل تكامل 

املهاجرين املسلمني مع املجتمع الغريب رغامً عن دينهم بل فقط بالتوافق مع دينهم.

من ناحية أخرى يسعى العلامنيون إىل شمول »أعمى األلوان« لكل املواطنني بغض النظر عن 

أصولهم وخلفياتهم الدينية. يحذر هذا الجانب من تبعات »سياسات الهويات« التي تذهب بعيداً 

يف مطالبها بتكييف النظام القانوين مع مطالب الحفاظ عىل الصفات املميزة للثقافات األقلوية. 

من وجهة النظر العلامنية هذه يجب أن يظل الدين أمراً خاصاً ولهذا يرفض باسكال بروكرن »الحقوق 

الثقافية« ألن هذه ستخلق مجتمعات متوازية أو »فرق اجتامعية صغرية منعزلة عىل نفسها تلتزم كل 

واحدة منها مبعايري مختلفة عن األخرى«]3]. يدين بروكرن التعددية الثقافية بشدة قائاًل أنها »عنصية 

معادية للعنصية« مع أن أكرث من ينطبق عليهم هجومه هم التعدديون املتطرفون الذين يدعون إىل 

إدخال حقوق ثقافية جامعية، فحامية كهذه للمجموعة ككل ستحد يف الواقع من حق أفراد هذه 

املجموعات يف اختيار طريقة الحياة التي يريدونها]4].

املجال  يتيح  ليربايل  مجتمع  نفسها:  للغاية  يحارب  أنه  الطرفني  من  كلٌّ  يّدعي  وهكذا 

يربز  الذي  الثقايف  الصاع  من  ولكنهام يف حالة  بطريقة متحرضة،  التعايش  مستقلني  ملواطنني 

إىل السطح يف كل مناسبة سياسية ومع أنه من الواضح أن كالًّ من الجانبني متشابك مع اآلخر، 

إال أن الصاع املرير بينهام يتعلق مبا إذا كان الحفاظ عىل الهوية الحضارية يجب أن يتم قبل 

فرض املواطنة املشرتكة أم بالعكس. يتصاعد النقاش إىل مستوى من الحدة شبه الدينية نتيجة 

النسبة  التي ينسبها كلٌّ من الفريقني إىل خصمه، سواء كانت هذه  الخلفيات واألسس الفلسفية 

[1]- ) I. Buruma, Murder in Amsterdam: The Death of Theo Van Gogh and the Limits of Tolerance )New 

York: Atlantic Books, 2006( )Carl Hanser Verlag(, München 2006, 34.

[2]- Timothy Garton Ash in: Chervel & Seeliger )2007(, 45f.

[3]- P. Bruckner in: Chervel,Seeliger )2007(, 67.

[4]- P. Bruckner, op. cit., p.62:
»تضمن التعددية الثقافية املعاملة نفسها لكل املجتمعات ولكن ليس لألشخاص الذين يؤلفون هذه املجتمعات ألنها تحرمهم حرية 
 B. Barry, Culture and Equality, )Cambridge UK: Polity, 2001(; and J. Habermas, :التخيل عن تراثهم«. أنظر
 “Kulturelle Gleichbehandlung und die Grenzen des Postmodernen Liberalismus,” in my Zwischen
323-Naturalismus und Religion, )Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2005(, pp. 279
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صحيحة أم خاطئة. لقد أبدى إيان بوروما مالحظة مثرية لالهتامم وهي أنه بعد 11 سبتمرب خرج 

التنوير والحداثة وما بعد الحداثة من الجامعات وطفا يف األسواق]1]!  الجدل األكادميي حول 

والعلامنية  ناحية  من  العقل  انتقاد  يعززها  التي  الثقافية  النسبوية  بسبب  الجدال  هذا  اندلع  فلقد 

املتزمتة التي تدفع باتجاه انتقاد الدين من ناحية أخرى.

لوجهات  مقاييس مشرتكة«  »عدم وجود  فكرة  الثقافية عىل  للتعددية  الراديكالية  القراءة  تعتمد 

النظر والخطابات العامة واملشاريع التصورية. من وجهة النظر السياقية هذه، تبدو أساليب الحياة 

التفرّد  عي  يدَّ ثم  للعقالنية  ينغلق كل واحد منهاعىل معايريه  لغويّاً  منغلقة  كأكوان  ثقافياً  املختلفة 

بالحقيقة. ولذلك يفرتض بكل ثقافة أن تحتفظ ببقائها لنفسها ككلٍّ ُمْغلٍق لغويّاً ومنقطعٍ عن الحوار 

مع الثقافات األخرى. وعدا بعض حلول الوسط غري املستقرة فإن االستسالم أو التحّول هام البديالن 

الوحيدان إلنهاء الصاع مع هكذا ثقافات. إذا أخذنا هذه الفرضية فالتعدديون الراديكاليون ال يقدرون 

عىل الوصول إىل أي ادعاء كوين للصحة والحق مثل القول بعمومية وكونية الدميوقراطية وحقوق 

اإلنسان. ال يشء، سوى قوة إمربياليّة، قادرة عىل إدعاء أنه ميلك ثقافة مهيمنة. هذه القراءة النسبوية 

الثقافية.  لألقليات  املتساوية  للمعاملة غري  النقدية  املقاييس  من  تشعر،  أن  من غري  نفسها  تحرم 

يف مجتمعاتنا ما بعد االستعامرية، والحاوية للكثري من املهاجرين، يرضب التمييز ضد األقليات 

بجذوره يف امليول الثقافية السائدة، ما يؤدي إىل تطبيق متييزي للمبادئ الدستورية املوجودة. ما 

لهذه املبادئ بشكل جدي، فلن يكون لدينا إذن أي وجهة نظر متكننا  كلياً  مل يأخذ أحدنا زرعاً 

من كشف حقيقة كون تأويل الدستور مقيد بهذه امليول واالنحيازات التي تحددها ثقافة الغالبية. 

ال أحتاج إىل الخوض يف قضية فلسفية عن سبب كون النسبوية الثقافية املستمدة من نقد ما بعد 

حدايث للعقل هي موقف ال ميكن الدفاع عنه]2]، ولكن املوقف بحد ذاته مثري لالهتامم لسبب آخر: 

هو يقدم نفسه الستنتاج سيايس مضاد ويَُفرَسُ تغرياً فريداً من نوعه يف الجوانب السياسية. 

يشاركون  اإلسالمية«  لـ»األصولية  املحاربني  املتشددين  املسيحيني  أن  للسخرية  املثري  من 

تقاليد  من  جزء  إما  هي  التنوير  ثقافة  أن  بفخر  يدعون  بينام  نفسها  النسبوية  هذه  يف  التعدديني 

الكاثوليكية أو نتيجة من نتائج الربوتستنتية. من ناحية أخرى فإن هؤالء املحافظني يشرتكون يف 

[1]- Buruma )2006(, 34.

[2]ـ  النقد الحاسم لفكرة »عدم وجود مقاييس مشرتكة« يرجع إىل د. دافيدسون يف خطابه الشهري للرئيس عام 1973: »يف فكرة املرشوع 

التصوري نفسها«

“On the very Idea of a Conceptual Scheme )deutsch: Was ist eigentlich ein Begriffsschema? in: D. 

Davidson & R. Rorty, Wozu Wahrheit?, )Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2005, pp. 726(.
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إىل  تحولوا  السابقني  »التعدديني«  اليساريني  بعض  أن  مبا  للغاية  غريبة  مجموعة  مع  النظرة  هذه 

الجدد  املحافظني  صفوف  إىل  هؤالء  انضم  الوقت  ذلك  بالقتال.منذ  مولعني  ليرباليني  صقور 

أصحاب »األصولية التنويرية«، ويف هذه املعركة ضد »األصولية اإلسالمية« اعتمدوا ثقافة التنوير 

التي حاربوها يوماً ما باسم »حضارتهم الغربية« ألنهم كانوا يرفضون التوجه الكوين من األصل: 

»لقد أصبح التنوير جذاباً متاماً ألن قيمه ليست كلية وعاملية فحسب، ولكن ألنها »قيمنا«، أي قيم 

غربية أوروبية«]1]. 

الفرنسية  العلامنيني ذوي األصول  أن هذا املنهج ال يشري إىل املفكرين  نقول  ال نحتاج ألن 

أخرى  ومرة  ولكن  األصل.  يف  التنويرية«  »األصولية  االزدرايئ:  املصطلح  إليهم  توجه  والذين 

فإن فرضية خلفية فلسفية أخرى تفرس عامل التشدد املوجود لدى حرس التنوير هؤالء من ذوي 

النزعة الكونية العاملية . من وجهة نظرهم، عىل الدين أن ينسحب من الصعيد السيايس إىل الحياة 

الشخصية. إذ من الناحية املعرفية تم التغلب عليه تاريخيّاً »كتكوين عقيل« من املاض )كتكوين 

من األشباح كام يقول هيغل(. لكن يف ضوء دستور ليربايل يجب التسامح مع الدين مع أنه يجب 

عليه يجب أن ال يدعي أنه يقدم األساس الثقايف ألي عقل حدايث بكل معنى الكلمة.

)5(ـ عملية التعلم التكميلية: العقليات الدينية والعلامنية

ال يعتمد املوقف العلامين عىل كيف يحكم أحدنا عىل االقرتاح التجريبي القائل بأن املواطنني 

املتدينني ومجتمعاتهم العقائدية ال يزال بإمكانهم أن يقدموا مساهمة فعالة للرأي العام السيايس 

وتشكيل اإلرادات حتى يف املجتمعات املعلمنة إىل حد كبري. بغض النظر عام إذا كنا نعترب أن 

استخدام مصطلح »ما بعد حدايث« مناسب لوصف مجتمعات أوروبا الغربية أم ال فال يزال الواحد 

لطرق  العنيد  للبقاء  املستمر  بتأثريها  تدين  الدينية  املجتمعات  أن  فلسفية،  وألسباب  مقتنعاً،  منا 

تفكري ما قبل حداثية. حقيقة تطلب تفسرياً لها عىل أساس تجريبي. من وجهة النظر العلامنية فإن 

أصول اإلميان تتعرض للتكذيب عىل أساس علمي ومن هذا الجانب فإن القائل بأن وضع التقاليد 

الدينية ال يستحق أي قلق جدي أمر يثري مواقف إنفعاليّة ضد أي أشخاص متدينني ومؤسسات دينية 

ال يزالون يدعون أهمية لدورهم يف الحياة العامة.

[1]أ بوروما )2006( ص. 34. يصف بوروما دوافع املتحولني اليساريني هؤالء بالشكل التايل )ص 123 وما بعد(: »[يقول هؤالء اليساريون 

السابقون]: املسلمون هم من أفسد الحفلة إْذ جاؤوا إليها من غري أن يدعوهم أحد... توجد حدود للتسامح حتى بني التقدميني يف هولندا. 

من السهل أن تتسامح مع أناس تثق بهم غريزياً وتفهم نكاتهم والذين يشاركون طريقتك يف السخرية... ولكن يصعب تطبيق هذا املبدإ 

عىل أناس يعيشون وسطنا نجد طريقة عيشهم مزعجة كام يجدون هم طريقة عيشنا مزعجة...«
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بني »العلمين« و »العلمين النزعة«..

عدا   ،)secularist( النزعة«  و»علامين   )secular( »علامين«  مصطلحي  بني  ما  هنا  أميز  أنا 

املوقف غري املكرتث لشخص علامين أو غري مؤمن قد يرتبط بشكل »ال أدري« بزعم األديان 

كونَها حقائَق صحيحة، مييل الشخص »العلامين النزعة« إىل اعتامد موقف انفعايل معاد وواضح 

حيال العقائد الدينية التي تؤثر عىل عموم الناس رغم عدم إمكانية تربيرها علميّاً. يف يومنا هذا 

الحال  وبخالف  فحسب،  علمية  افرتاضات  عىل  أي  شديدة،  طبائعية  نزعة  عىل  العلامنية  تنبني 

الحايل  السياق  يهمني يف  ما  الفلسفية]1].  الخلفية  أعلق عىل  أن  ليس عيل  الثقافية  النسبوية  يف 

هو السؤال عام إذا لو كُِتَب لتقليل »العلامين النزعة| لقيمة الدين أن ينترش عىل نطاق واسع بني 

بني  العلامين،  بعد  ما  التوازن  مع  األشكال  بأي شكل من  متوافقاً  ذلك  املواطنني، هل سيكون 

النزعة« ستكون يف  »العلامين  العقلية  إذا  الثقافية.. وبالتايل عام  املواطنة املشرتكة والفروقات 

بعد علامين  املا  املجتمع  النفس يف  فهم  معايري  تحديد  لشهية  فاتحة  املواطنني  من  كبري  عدد 

كام هو الحال يف األصولية بالنسبة للجامهري املتدينة؟ يطال هذا السؤال جذوراً أعمق للشعور 

الحايل بالضيق من تلك التي تصل إليها الدراما »التعددية«. ما هو نوع املشكلة التي نواجهها؟.

من النقاط التي تسجل لصالح »العلامنِييّي النزعة« أنهم يصون عىل أنه ال غنى عن شمول 

ببساطة  فرضه  الدميوقراطي ال ميكن  النظام  مجتمع مدين. وألن  كمتساوين يف  املواطنني  كل 

عىل أناس هم يف الواقع يشكلون املرجعيات فيه، فإن الدولة الدستورية تواجه مواطنيها بتوقعات 

واملجتمعات  املواطنون  القانون.  اتباع  مجرد  من  أبعد  تذهب  مواطنة  أخالقيات  منهم  تتطلب 

زرع  منهم  ينتظر  بل  الدستوري،  النظام  مع  بشكل سطحي  يتكيفوا  أن  يجب  بالدين ال  املرتبطة 

مبادئ الترشيع العلامين يف القواعد املؤسسة لعقيدتهم]2]. من املعلوم أن الكنيسة الكاثوليكية 

 .1965 عام  الثاين  الفاتيكاين  املجمع  يف  والدميوقراطية  الليربالية  صارية  عىل  أعالمها  علقت 

ويف أملانيا مل تتصف الكنائس الربوتستانتية بشكل مختلف. ال يزال أمام الكثري من املجتمعات 

ُمقاربة  أن  القائلة  للنظرة  تناٍم  اإلسالمي  العامل  يف  فهناك  تأكيد  وبكل  تعلّم.  عملية  اإلسالمية 

تفسرييّة ـ تاريخيّة للقرآن مطلوبة. ولكن النقاش حول اإلسالم األورويب تجعلنا نعي مرة أخرى 

[1]- See the critique in my essays on H.P. Krüher )ed.(, Hirn als Subjekt? Philosophische Grenzfragen 

der Neurobiologie )Berlin: Akademie-Verlag, 2007(, pp. 101  - 120 and pp. 263 - 304.

[2]ـ إن هذه هي القضية األساسية بالنسبة لجون راولز حني يدعو إلجامع متداخل بني املجموعات التي متتلك نظرات مختلفة إىل العامل 

. Rawls )1998(, pp. 219 64 .للوصول إىل تقبل املادة املعيارية للنظام الدستوري
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يقبلون يف عقيدتهم املصححة  الذي  ما  تقرر  أن  يجب  التي  هي  الدينية  املجتمعات  أن  حقيقة 

باعتباره »العقيدة الحّقة«]1].

يربز  فام  مرونة  أكرث  إىل شكل  الديني،  للوعي  التقليدي  الشكل  من  التحول  نفكر يف  عندما 

للتفكري هو منوذج ما بعد اإلصالح الربوتستانتي من حيث التغري يف طرق التعامل املعرفية الذي 

جرى يف املجتمعات املسيحية يف الغرب. ولكن ال توجد »وصفة« للتغري يف العقلية، وال ميكن 

التالعب بها سياسيّاً، أو أن تُفرض بالقانون وال تكون يف أفضل تطبيق لها إال نتيجة عملية تعلّم، 

وال تظهر كعملية تعلّم إال من وجهة نظر فهم علامين للنفس يف إطار الحداثة. من حيث ما تتطلبه 

السياسية  للنظرية  القصوى  الحدود  نواجه  العقليات  إطار  يف  الدميوقراطية  املواطنة  أخالقيات 

املعيارية التي ُمكِّن لها فقط أن تربر الحقوق والواجبات. ال ميكننا سوى رعاية عمليات التعلم ال 

فرضها أخالقيّاً أو قانونيّاً]2]. 

التعلم هذه  أيضاً؟ هل عملية  الجانب اآلخر  ننظر إىل طريق مسدودة من  أن  ولكن هل علينا 

التوقعات  تفرض  أال  أيضاً؟  العلامنية  وليس من جانب  الدينية  التقليدية  فقط يف جانب  رضورية 

املعيارية نفُسها التي تحكم مجتمعاً مدنيّاً شموليّاً تحرمياً عىل ما يقوم بها »علامنيو النزعة« من 

تعلم مكملة  للمرأة؟ إن عملية  الديني لحقوق مساوية  الرفض  الدين كام تحرِّم مثالً  لقيمة  تقليل 

مطلوبة بكل تأكيد من الجانب العلامين إال إذا خلطنا بني حيادية علامنية الدولة أمام نظرات دينية 

متنافسة للعامل وبني تطهري املحيط العام السيايس من جميع املساهامت الدينية.

ال شك بأن مجال الدولة التي تتحكم بكل وسائل اإلكراه القانوين يجب أن يفتح أمام الصاع 

تفرض  دينية  لغالبية  التنفيذية  الذراع  الحكومة  ستصبح  وإال  املختلفة،  الدينية  املجتمعات  بني 

أن  بالقانون يجب  التي ميكن فرضها  املقاييس  إرادتها عىل معارضيها. يف دولة دستورية جميع 

تتشكل وتربر بشكل عام بلغة يفهمها جميع املواطنني. لكن حيادية الدولة ال متنع التعبري الديني 

يف املحيط السيايس العام طاملا تظل عملية اتخاذ القرارات عىل املستويات الربملانية والقانونية 

والحكومية واإلدارية منفصلة بشكل واضح عن التدفق غري الرسمي للتواصل السيايس، وتشكيل 

اآلراء يف اإلطار العريض األوسع للمواطنني. يدعو »فصل الكنيسة عن الدولة« إىل فلرتة بني هذين 

امليدانني ـ أي مصفاة ال تسمح إال مبرور املساهامت »املرتجمة« إىل العلامنية من بني ضجيج 

األصوات املختلفة يف امليدان العام فضالً عن األجندات الرسمية ملؤسسات الدولة.

[1]- )I. Buruma, “Wer ist Tariq Ramadan,” in: Chervel & Seeliger )2007(, pp. 88- 110; B. Tibi, “Der 

Euro-Islam als Brücke zwischen Islam und Europa,” ibid., pp. 183 - 99.

[2]- Zum folgenden J. Habermas, Religion in der Öffentlichkeit, in: ders.)2005(,119  -154.



63 املجتمع "ما بعد العلماني"

2 0 1 ء 6 شــتا
A L - I S T E G H R A B االستغراب

األشخاص  أمام  املجال  إتاحة  يجب  أنه  األول  هذه:  الليربالية  املامرسة  لصالح  سببان  مثة 

غري الراغبني يف وال القادرين عىل تقسيم قناعاتهم األخالقية ومصطلحاتهم بني الخطوط الدينية 

الثاين  السياسية حتى لو استخدموا يف ذلك لغة دينية.  والالدينية للمشاركة يف تشكيل اإلرادات 

أنه يجب عىل الدولة الدميوقراطية أن ال تقلل بشكل استباقي تعقيد وتعدد أصواتها العامة ألنها 

الهويات.  وتشكيل  املعاين  لتوليد  نادرة  مصادر  املجتمع  عن  تقطع  كانت  إذا  ما  حينئذ  تعلم  ال 

القوة  لديها  الدينية  فالتقاليد  للخطر،  املعرضة  االجتامعية  بالعالقات  األمر  يتعلق  خصوصاً حني 

لتشكيل الحساسيات األخالقية واملدارك الحدسية املتشددة.

إن ما يعرض العلامنية للضغط هو التوقع أّن املواطنني العلامنيني يف مجتمع مدين ويف املحيط 

السيايس العام يجب أن يكونوا قادرين عىل مواجهة إخوتهم يف املواطنة كمساوين لهم. ولكن 

إذا حدثت هذه املواجهة مع املواطنني املتدينني ـ مع التحفظ عىل أن هؤالء األخريين يجب أن 

أنهم من أهل هذا العص بسبب عقليتهم املتدينة ـ فسوف نرجع إىل  إليهم بجدية عىل  ينظر  ال 

مستوى التسوية املؤقتة. وبذلك ننهي أسس التقدير املتبادل التي ال غنى للمواطنة املشرتكة عنها. 

يتوقع من املواطنني العلامنيني من باب أوىل أن ال يستبعدوا أنهم قد يكتشفون يف العبارات الدينية 

محتويات لغوية وحدساً شخصيّاً مسترتاً ميكن ترجمته إىل الخطاب  العلامين العام. فإذا استمر 

األمر عىل ما يرام من الجانبني فإن عىل كل منهام ومن حيث وجهة نظره، أن يتقبل تفسرياً للعالقة 

بني اإلميان واملعرفة متكن الجميع من العيش سوية بطريقة يعكس فيها الجميع قيم الجميع. 


