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[*]

الينفكّ الجدل حول طبيعة العلامنية وتطبيقاتها التاريخية يف القارة األمريكية يرسي بزخم
خاص يف األوساط األكادميية ومراكز البحث العلمي .والسبب يف هذا يعود بصفة أساسية
إىل السياق املنفرد الذي اتخذته مسارات العلمنة يف دول ومجتمعات األمريك َّيتني الشاملية
والجنوبية؛ حيث سنجده سياقاً يفارق املنحى الكالسييك اإلجاميل الذي طبع التاريخ
األورويب سحابة خمسة قرون متواصلة.
يف هذه املقالة للباحثة واألكادميية الفرنسية ميشلني ميلو محاولة تحليلية جادة إلشكاليات
نشوء وامتداد العلمنة يف األمريكيتني ،وخصوصية حضورها يف كل بلد من بلدان القارة،
والتحديات التي تواجهها يف القرن الحادي والعرشين.
املحرر
األمريكيتان ،أو «العامل الجديد» .نحن أمام تلك البالد التي نشأت يف هذه القارة الشاسعة نتيجة
مستهل القرن السادس عرش ،وقضت عىل النظم االجتامعية
ّ
عمليات االستعامر األوروبية يف
املحلية املوجودة سابقاً .يف املقابل ،تشكّلت أنظمة العالقات بني الدولة والكنيسة بطريقة
* ـ باحثة يف علم الحضارات املعارصة.
ـ العنوان األصيل للمقال.Introduction: Les Amériques et la laïcité - Acquis historique et enjeux actuels :
ـ نقالً عنLa revue «Archives des sciences sociales des religions» No146 / 209 :
ـ تعريب :عيل زين الدين.
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ح ّددت مبنأى من النامذج األوروبية
مختلفة ،بحسب قدرة القوى االجتامعية أو السياسية التي ُ
ووفقاً للمعتقدات السائدة املستوردة من املستعمرين ،سواء الكنيسة الكاثوليكية أو الكنائس
الربوتستانتية .ولقد استوجبت مشاكل مامثلة تتعلق بالتسامح والتعايش ،من الشامل إىل الجنوب،
حلوالً روت عملية العلمنة بطرق مختلفة .ويف حني مل يُرتجم تنظيم الحريات الدينية واملساواة
بني األديان دامئاً بسهولة يف البيئة االجتامعية والقانونية ،ال سيام بالنسبة إىل أمريكا الالتينية ،أُخذت
رضورة الفصل بني الدولة والكنيسة بعني االعتبار وتحقّقت يف معظم البلدان قبل أوروبا .هذا ما
أكّده أريستيد بريان ،أحد املفكّرين يف قانون فصل الكنيسة عن الدولة يف فرنسا ،حيث كتب يف
العام « :1905إ ّن نظام فصل الكنيسة عن الدولة الذي طُبّق بشكل خجول ومنقوص يف أوروبا،
اعتُمد باملقابل يف العامل الجديد عىل نطاق واسع ،مثل كندا حيث عل َم َن قانون العام  1854بعض
الكنسيني ،وأزال الطابع الرسمي عن الكنيسة األنجليكان ّية ،فضالً عن الواليات املتحدة األمريكية
واملكسيك اللتني مل تعرفا سواه .كذلك ،طُ ِّبق هذا القانون يف جمهورية كوبا الجديدة ،ويف ثالث
جمهوريات تابعة ألمريكا الوسطى ،وأخريا ً يف أهم دول أمريكا الجنوبية ،أي الواليات املتحدة
الربازيلية.[[[».
العلمنة املجهولة
ما زالت التحليالت حول األمريكيتني ،عىل مستوى القارات ،معدومة حيال هذه اإلشكال ّية .هذا
يف الوقت الذي نجم عن األعامل املقارنة بني مختلف البلدان األوروبية[[[ ،أو الواليات املتحدة
وفرنسا[[[ ،أو حتى أمريكا الالتينية وأوروبا الالتينية[[[ إنتاجات علم ّية مثرية لالهتامم .لقد سعى العدد
الخاص من «أرشيف العلوم االجتامعية لألديان» Archives des sciences sociales des religions
إىل س ّد هذه الفجوة جزئ ّياً عىل األقل .فربز سؤاالن من خالل كافة املشاركات :كيف انترشت
العلمنة يف األمريكيتني؟ وما هي التحديات املرتبطة بهذه املسألة حتى يومنا هذا؟ مع ذلك ،كان
عىل هذا املرشوع أن يكون أكرث بساطةً ،إذ ال ميكن إدراك التن ّوع الديني والسيايس والقانوين
تضمن ثالثة وخمسني بلدا ً وإقليامً من خالل مسألة واحدة .كان
والثقايف لألمريكيتني اللتني
ّ
[[[ ـ ملحق للتقرير املحرر باسم اللجنة التابعة للفصل بني الكنيسة والدولة .ترشيعات أجنبية مربزة أمام مجلس النواب ،دورة العام .1905
[[[ ـ من بني املفكّرين نذكر جان بوبريو ،Religions et laïcité dans l’Europe des douze ،باريس ،سريوس ،1994 ،وفرنسوا
شامبيون ،les laïcités européennes au miroir du cas britannique ،منشورات ران الجامعية.2006 ،
[[[ ـ إليزابيت زولري ،La conception américaine de la laïcité ،باريس ،دلوز.2005 ،
[[[ـ جان بيار بستيان ،La modernité religieuse comparée. Europe latine - Amérique latine ،باريس ،منشورات
القرطالة.2001 ،
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يجب إعطاء ملحة عامة عن الرتتيبات العلامنية التي نجدها عند تحليل السياقات الوطنية الثامنية
املختارة عىل أساس التشكالت التاريخية واالجتامعية املتن ّوعة من دون افرتاض التمثيل الجغرايف
السيايس هنا.
باإلضافة إىل فهم العالقات بني الدولة والكنيسة أو األديان عىل صعيد قارة أمريكا ،يطمح هذا
العدد من املجلة اكتشاف ما يتعلق باالستخدام العلمي ملفهوم العلامنية يف سياقات تختلف عن
تلك التي أوجدتها فرنسا عىل م ّر التاريخ .هل انحرص استعامل مصطلح العلامنية عىل الصعيد
الوطني لوصف حالة استثنائية ،أم شكّل مفهوماً تحليلياً أكرث عاملية؟ يف إطار العلوم االجتامعية،
ت ّم تداول أسئلة حول شمولية املفاهيم املستخدمة لوصف الحقائق االجتامعية والثقافية املختلفة
ورشحها منذ سنوات عدة .كان علم إجتامع الدين حارضا ً خالل املناقشات ،ال سيام يف ما يتعلق
باستخدام مصطلحي «العلامنية» و«العلمنة» حيث قد نتساءل ما إذا كانتا مشوبتني بالعنرصية إىل
وسعت مجال
ح ّد كبري أو مبنظور غريب عىل نحو كامل ،ال بل مسيحي .سمحت الدراسات التي ّ
املراقبة عرب التط ّرق إىل اختصاصات أخرى كالعلوم السياسية أو القانونية ،والتي ضاعفت األوضاع
التحليلية ،بتقويم نطاق املفاهيم املستخدمة ،وعند الالزوم ،باقرتاح تعريف نظري أكرث منه وصفي
ألحد الوقائع االجتامعية السياسية .ما هي إذن العنارص املك ّونة للعلامنية التي تسمح بتحليل
مختلف األوضاع الوطنية؟
ال ّ
شك يف أ ّن املفهوم الفرنيس لكلمة «علامنية»  Laïcitéالتي برزت يف العلوم االجتامعية،
قد عكس لفرتة طويلة ،وعىل وجه الحرص تقريباً ،منوذج العالقات بني الجمهورية الفرنسية
والعبادات .بدا أن هذا املفهوم الذي طُ ّبق بشكل محدود يف بعض البلدان ،مثل تركيا ،أو
األوروغواي ،أو املكسيك ،مل يُعمل به عىل أقل تقدير يف باقي أوروبا ويف األمريكيتني .ومع ذلك،
نفّذت جميع الدول الدميقراطية ،مبختلف الطرق ،الحكم الذايت ،وحيادية الدولة ،واألساليب
املختلفة لالعرتاف بحرية املعتقد والفكر والدين واملساواة .فُرض بالتايل متييز بشكل منهجي
املؤسسة للعلامنية والرشوط االجتامعية أو االصطالحية التي برزت يف التنمية
بني هذه املبادئ
ّ
وظل لفرتة
ّ
املجتمعية .ال يعترب مصطلح «العلامنية» الذي ُع ّرف يف بادئ األمر باللغة الفرنسية،
طويلة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالسياق السيايس والثقايف لفرنسا ،من املح ّددات النظرية التي متنع
استخدامه التحلييل خارج هذا اإلطار النظري.
جل يف تاريخ
تنطبق العلامنية عىل واقع متع ّدد األبعاد ،سيايس وقانوين وثقايف واجتامعيُ ،س ّ
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األمم مع تق ّدم الدميقراطية نفسها .كان للدولة العلامنية الناشئة عرب عملية تاريخية طويلة ،حريّة
وضع معايري جامعية من دون هيمنة دين أو معتقد معني عىل السلطة أو املؤسسات العامة ،بالتايل
معي .فاستقاللية
استم ّدت الدولة رشعيتها من سيادة الشعب وليس من طائفة دينية أو مفهوم فلسفي ّ
الدولة والكنيسة يف بعض البلدان ،كالربازيل ،والواليات املتحدة األمريكية ،واملكسيك كُ ّرست يف
الدستور ،يف حني أن بلداناً أخرى ،مثل كندا ،مل تط ّبق رسم ّياً مبدأ فصل السلطات يف دستورها،
إنّ ا ظهرت أنظمة حيادية أو ضامنة لحرية املعتقد والفكر والدين تدريج ّياً ،فوضعت النظريات
ووسعت مجال االجتهاد .باالستناد إىل ذلك ،كان ميكن أن تتع ّدد أشكال العلامنية .ففي
القانونية ّ
املكسيك وأمريكا الالتينية ،عىل سبيل املثال ،تط ّورت بعض العنارص الخاصة بالعلامنية بني القرن

الثامن عرش والقرن التاسع عرش ،أي قبل البدء بتطبيق هذا املفهوم نفسه( )laicidadيف السياق
القانوين واالجتامعي .عالوة عىل ذلك ،يف بلد كالواليات املتحدة األمريكية الذي جاء عمل ّياً
بالفكرة الحديثة للفصل بني الدولة والكنيسة ،مل يشمل مفهوم( Secular Stateالدولة العلامنية)
أبدا ً ما يقصد بعبارة ( sécularisationال َّدنْي َوة) الفرنسية .فالتعديالن الدستوريان األول والرابع عرش
يح ّددان مبادئ الفصل والحريات ،عىل الرغم من عدم علمنة املجتمع من حيث األخالق واآلداب
العامة .يف هذا الصدد ،كتب تالكوت بارسونز يف العام  1957بأنه يجب التمييز بني علمنة القيم
أو السلوكيات وعلمنة الهياكل املؤسساتية [[[ سمح مفهوم العلمنة بتعريف املستوى الثاين بشكل
ال ميكن الخلط بينه وبني املستوى األول ،وإالّ ،كان ال ب ّد عندها من تعريف العلمنةLaïcisation
عىل أنها جزء من ال َّدنيوة  [[[ Sécularisationيبقى هذا املنظور األخري سارياً حتى اليوم يف العلوم
االجتامعية لألديان.
والدنيوة
التمييز بني العلمنة ّ
ومبا أن جميع الفقرات ههنا تش ّدد عىل التمييز بني مفهومي ( Laïcisationالعلمنة) و
( sécularisationال ّدنيوة) ،نجد أنه ال ب ّد من رشح وجهة النظر هذه.
ترسخ مصطلح ال ّدنيوة يف صميم نظريات خيبة األمل التي تصف انهيار النظم االجتامعية
ّ
رضوخه تحت السلطة الكنسية والدينية .لقد شهد هذا املفهوم انتشارا ً واسعاً منذ منتصف القرن
[[[ـ تالكوت بارسونز ،»Réflexions sur les organisations religieuses aux Etats-Unis« ،أرشيف علم اجتامع األديان،3 ،
 ،1957ص.ص 21 .ـ .36
[[[ ـ كاريل دوبيالر يقرتح عىل سبيل املثال يف مقالته “ ”De la sécularisationالحديث عن العلامنية  laïcitéمن أجل وصف عملية
دنيوة «واضحة» «( sécularisation «manifesteاملجلة الالهوتية للوفان ،2008 ،39 ،ص.ص 177 .ـ .)196
ـ (انظر أيضاً جان بول ويالم يف هذا العدد).
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العرشين يف مجال علم االجتامع .وساعد فقدان األهلية الثقافية يف معتقدات ومامرسات األديان
التقليدية يف العديد من الدول املتق ّدمة ولعقود طويلة ،يف تغذية قضايا العلمنة يف تحليل عواقب
التهميش االجتامعي والثقايف للدين .فضالً عن ذلك ،ساهمت تحليالت بيرت بريغر ،وتوماس
لوكامن ،وبريان ويلسون ،وديفيد مارتن يف توفري البنية النظرية ملفهوم ال ّدنيوة ،إالّ أننا ال نجد
يف هذه التحليالت فرقاً بني العلمنة وال َّدنيوة .فاملبادىء السياسية واملؤسساتية املتعلقة مبفهوم
ُفس من خالل مفهوم الدنيوية ،إ ّما عرب استحضار الجوانب االجتامعية والهيكلية ملفهوم
العلمنة ت ّ
ال ّدنيوة ،أو عن طريق التمييز بني املستوى االجتامعي واملستوى املؤسسايت .مع ذلك ،فإ ّن هؤالء
الكتّاب قلقون حيال التحوالت االجتامعية للدين أكرث منهم حيال املبادئ السياسية والقانونية التي
تتح ّمل الدولة مسؤوليتها لضامن احرتام حرية املعتقد واملساواة يف هذه املسألة.

تعرتض مشكلة الرتادف باللغة اإلنكليزية ،يف أغلب األحيان ،االستخدام املتاميز لعباريت العلمنة
وال ّدنيوة .ال ّ
شك يف أ ّن ترجمة الكلمة إىل لغات غري الفرنسية قد ظهرت يف وقت الحق ،ولكن هل
تشكّل الرتجمة إشكالية تجريبية بحيث إ ّن مبادئ العلامنية الفرنسية ال نجدها مط ّبقة يف أي سياق
وطني آخر؟ يبدو لنا مام سلف بأ ّن مشكلة الرتجمة هي مشكلة زائفة ،فضالً عن أ ّن بعض الجوانب
البارزة من التاريخ الفرنيس ،كالرصاع والعداء لرجال الدين «،»le conflit et l’anticléricalisme
قد أث ّرت بالتأكيد عىل استخدام كلمة «علامنية» يف بلدان ع ّدة يف األمريكيتني ،وحتامً أوروبا،
ال سيام يف السياقات التي من خاللها ال ترتتّب بالرضورة عىل استقاللية املؤسسات السياسية
مكافحة هيمنة الكنيسة .بعد ذلك الحني ،بدا أن هذا العائق التاريخي قد أُزيل ،كام ات ّضح من خالل
استخدام هذه العبارة يف اللغتني الربتغالية واإلسبانية «»laicidad؛ كذلك نجد يف إسبانيا وكوبا
عبارة  ،laicismoالتي تعني العلامنية ( )laïcitéوليس النزعة العلامنية ( ، )laïcismeكام ورد يف
النص األصيل باللغة اإلسبانية للكويب جورج رامرييز كالزاديال .أما يف اللغة اإلنجليزية ،فتُستخدم
يف الكتابات العلمية عبارتا « »laicizationو laicityوكذلك  secularismو secular state
إلعطاء املعنى .يف هذا العدد ،ومبا أن للكتّاب حرية استخدام املصطلحات املألوفة لهم وباللغة
التي كُتب فيها املقال ،يستخدم البعض باللغة اإلنكليزية  secularismو ،secular stateباملعنى
الدقيق للعلمنة املؤسساتية للدولة العلامنية ،كام هو الحال بالنسبة لروبريتو أريادا لوريا ومايكل
ج .بري ،بينام يتط ّرق البعض اآلخر لل َوا ِق َع ْي« :علمنة املجتمع» و«العلمنة السياسية» ،كام بالنسبة
إىل روبرتو بالنكارت وماركو هواكو وميشلني ميلو ،أو حتى عباريت  laicidadو،secularización
بالنسبة إىل خوان إسكيفال ونستور دا كوستا.
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يبدو التمييز بني مفهومي العلمنة وال ّدنيوة أكرث وضوحاً من وجهة نظر تحليلية عندما يتعلق
األمر بدراسة العالقات بني السياسة والدين واآلثار القانونية لهذه األخرية عىل الحقوق والحريات.
إذا كان يُقصد بال ّدنيوة الفقدان التدريجي لألهمية االجتامعية والثقافية للدين باعتباره إطارا ً معياريّاً
جه اآلداب والسلوكات األخالقية «املقبولة» .فالعلمنة تقوم عىل فصل املؤسسات عن الدين
يو ّ
أو الكنيسة بشكل أوسع يف النظام العام للمجتمع الذي يظهر يف الوسط القضايئ بأشكال ع ّدة.
وبالتايل ،فإن العلمنة ت ُظهر بشكل أوضح من مفهوم ال ّدنيوة إراد َة الدولة يف إضفاء الرشعية عىل
أفعالها بغض النظر عن املفاهيم األخالقية أو الدينية املح ّددة ،وكذلك إرادة املنظامت الدينية
بعدم الخضوع لرقابة داخلية من الجهات السياسية ،فضالً عن أنها تسمح بتحديد مبادئ القانون
والعدالة التي عىل النظام السيايس تنفيذها يف إطار دميقراطية ليربالية ذات سياق تعددي[[[.

إن العلامنية املتناولة ليست مبنية عىل أساس النموذج الفرنيس الذي يستلزم قياس مدى قابلية
تلق أي صدى يف األمريكيتني.
تطبيقه ،إال أن ذلك ال يعني أن مراحل عملية العلمنة الفرنسية مل َ
فتجربة املكسيك وأمريكيا الالتينية مثالً استطاعت أن تعكس ،أقله عرب خصائصها العامة ،النموذج
املعتمد يف فرنسا ،وبوجه أدق ذلك الذي ساد خالل حكم اليعقوبيني ،من ثم ذلك الذي رافق
فرتة تأسيس التعليم العلامين يف ظل حكم الجمهورية الثالثة .مع ذلك ،بدا الواقع أكرث تعقيدا
يف املكسيك ،وأمريكا الوسطى ،وبعض دول أمريكا الجنوبية ،مثل كولومبيا والباراغواي ،ألن
الراديكالية الجمهورية ظهرت منذ ثالثينات القرن التاسع عرش ،يف حني أن منوذج االتفاقية البابوية
والعبادات املعرتف بها كان دوماً مطبقاً يف الفرتة نفسها يف فرنسا .بعبارة أخرى ،شكّل النموذج
املبني انطالقاً من الجمهورية الفرنسية مثاالً للجمهوريات األمريكية الالتينية ،يف حني أنه شهد
يف فرنسا خالل القرن التاسع عرش انتكاسات مه ّمة .يف املقابل ،مل ترش الجداالت حول قانون
الفصل للعام  ،1905يف فرنسا ،إىل النموذج املكسييك ،حسبام ذكر بريان يف النص املذكور يف
األعىل عرب القول« :يعترب الترشيع العلامين يف املكسيك أكمل وأكرث الترشيعات املطبقة تناغامً
حتّى يومنا هذا» .لقد جرى تداول األفكار ،والنامذج ،واملفاهيم العلامنية بقدر ٍ
كاف من السالسة،
وهو أمر قد يخفيه بعض التع ّنت النظري .وبذلك ،يفتح هذا التداول باب التأمل النظري عىل تحليل
التآزر بني تيارات فكرية وابتكارات عىل مستوى املفاهيم.
[[[ ـ أنظر يف هذا الصدد  ،G.Haarscher، La Laïcitéفرنسا ،منشورات فرنسا الجامعية  ،PUFمجموعة «?،»Que sais-je
ص 118 .و م .ميلو ،Laïcité dans le Nouveau Monde. Le cas du Québec، Turnhout Brepols ،منشورات،
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ترتابط مختلف مركبات العلامنية ،يف كل دولة متت دراستها ،أحدها باآلخر وفق مسار
دينامييك يطبعه التاريخ الوطني .يؤدي تطبيق هذه املركبات إىل ترتيبات محددة ،متداخلة يف قيم
أخرى سائدة يف كل سياق :األخالقيات االجتامعية التي تربزها املعايري الدينية ،الدين املدين أو
الريغالية ،الليربالية الفلسفية .من غري املجدي محاولة وضع منوذج علامين «أمرييك» باملعنى
العاملي .يستحسن فهم االختالفات بني عملية العلمنة يف مختلف بلدان العامل الجديد وبني
آثارها االجتامعية ،وهذا الهدف يبدو لنا مثمرا ً .يقيض األمر بوجه أسايس بإظهار مختلف تركيبات
العلمنة يف األمريكيتني ،واألسس املعيارية التي تتط ّور انطالقاً منها والتحديات الجوهرية التي
تواجهنا حالياً ،ومن هنا جاء عنوان هذا العدد من املجلة Les Laïcités dans les Amériques
«العلامنيات يف األمريكيتني» الذي يسمح بالرتكيز عىل تن ّوع املفاهيم االجتامعية ،والقانونية،
والنظرية املعنية.
باإلضافة إىل السياق التاريخي الذي يؤثر عىل نوع النظام العلامين ومضمونه املعياري،
تشكّلت العلامنية بعمق من خالل منط التفكري األخالقي السائد يف كل مجتمع .واملفاجئ أن أي
كاتب مل يتط ّرق إىل إشكالية العلامنية عرب الخصخصة الرضورية للدين أو عرب التباين املحتمل
بني املطالب الرسمية لالنتامء الديني وعلامنية املؤسسات ،وهام محوران شهريان للجداالت
يف فرنسا .لو بحثنا عن الخيط املوجه بني املقاالت التي يحتويها هذا العدد ،سنجده بسهولة يف
االنشغال بتذليل العوائق أمام تنظيم علامنية ميكن أن تضمن العدالة والتعايش املتآلف .تساهم
هذه املقاربة النقدية يف تسليط الضوء عىل االهتامم يف دراسة ديناميكيات وطنية ع ّدة لفهم
املغزى املوجه ملفهوم مثل العلامنية.
يشمل مفهوم العلامنية العديد من األنظمة السياسية والتنظيامت االجتامعية والقانونية للحقوق
والحريات .فبعض البلدان تعرتف يف دستورها بكنائس الدولة ،لكن مث ّة دول مل تقم فيها أي
كنيسة كمؤسسة قانونية معرتف بها وممثلة بسلطات كنسية رسمية ،يف حني أن الدين ،كنظام قيم
أخالقية ومبادئ تأويلية للحياة االجتامعية والسياسية ،يتجىل يف القرارات التي تصدر عن الدوائر
القانونية والسياسية .قد تتضمن الدساتري إذن مبادئ فصل ،يف الربازيل كام يف املكسيك ،لكن
الدولة ال تستعرض حيادية حقيقية تجاه ما هو مرتبط باملساواة القانونية واالجتامعية بني الطوائف
وبني املواطنني الذين يتبنون مفاهيم الحياة واألخالق الخاصة باألقليات .يتضح الوضع أكرث يف
البريو ،كام يصفه ماركو هواكو الذي يعترب أن الدولة قد تصبح «متعددة الطوائف» ،وهو بناء ميكن
للمثال السيايس مبوجبه إسناد رشعية عمله إىل أكرث من طائفة ،متجنباً بذلك التحرر كل ّياً من
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سيطرة الكنيسة .يف املقابل ،مل تعط بعض البلدان يف سياق تاريخها أهمية كبرية للتأكيد القانوين
لفصل الكنيسة عن الدولة ،وإمنا بدت متعلقة ج ّدا ً بالحقوق والحريات الدينية ،كام يف كندا.
طلب من عدد من الكتّاب الذين اهتموا بالعلامنية يف األمريكيتني دراسة تطبيق العلامنية ،كل
يف بلده ،وذلك انطالقاً من أطر نظرية يألفونها ،سوا ًء كانت قانونية ،اجتامعية أو تاريخية .وهنا
أيضاً ،اختلفت أوجه النظر واملقاربات .فطرحت أسئلة ع ّدة خالل الدراسات التي تم تقدميها:
ترسخ هذا املفهوم يف القانون وكيف يرتجم من قبل
ما هو املفهوم الطاغي للعلامنية؟ ما مدى ّ
السياسات العامة؟ ما هي الحقوق والحريات املكفولة للمواطنني وكيف ترتجم هذه الضامنات
بشكل ملموس كاملساواة ،وعدم التمييز ،وحرية االعتقاد ،إلخ؟ إىل أي حد يُس ِّهل النسيج الثقايف
واالجتامعي أو يكبح عملية العلمنة يف دائرة اجتامعية ،أو مؤسساتية ،أو ترشيعية ما؟ كيف يتداخل
مفهوم مع مفهوم العلمنة؟
أثارت هذه التساؤالت بدورها القضايا النظرية والسوسيولوجية ،أي املعالجة القانونية أو السياسية
الخاصة باألقليات ،ودور بعض الكنائس أو املجموعات الدينية يف النضال السيايس الخفي أو
الحركات االحتجاجية ،ونطاق بنود الفصل أو البنود «غري التأسيسية» ،والفصل بني املعايري الدستورية
والسلوكيات «املقبولة» اجتامع ّياً ،مثل اإلجهاض أو الشذوذ الجنيس .بدت الدول التي أظهرت
المباالة للمعتقدات األخالقية والدينية ،ضمن ّياً ،معادية ملعتقدات مع ّينة ،فانتهكت بذلك مبدأ املساواة
وحرية املعتقد .ونظرا ً إىل زيادة أهمية مسألة الحقوق الفردية ،وكذلك الثقافية يف الدول الدميقراطية،
ما هو إذن الرد السيايس والقانوين عليها؟ وهل التعددية مندمجة فعالً يف العامل السيايس أو القانوين؟
إن تع ّدد الظروف الوطن ّية وتن ّوع املجاالت التي من خاللها يستوحي الكتّاب أعاملهم ،حالت
دون أي مبادرة لتوحيد النهج .مث ّة وقائع اجتامعية ثقافية مختلفة ج ّدا ً بحيث استنتجت الواليات
املتحدة األمريكية والبريو منظورا ً تحليل ّياً مختلفاً بح ّد ذاته .مع ذلك ،كان من املتوقّع حدوث
تقارب ما يف القضايا حول مسألة حرية املعتقد واملساواة ،وكيفية تطبيقها ،والضامنات السياسية
والقانونية املتعلقة بها .وما زاد من تعويق قضايا حقوق اإلنسان وتك ّيف املعايري االجتامعية مع قيم
الحداثة الليربالية ،الوزن التاريخي للدين الكاثولييك املهيمن يف أمريكا الالتينية ،والربوتستانتي يف
كندا والواليات املتحدة األمريكية .حينها ،أدى الوضع الالتيني األمرييك هذا إىل تشكيل تج ّمعات
ع ّدة يف املجتمع املدين طالبت مبا بدا أن الدولة تخىش منحه ،ال سيام يف ما يتعلّق بالحقوق
الجنسية ،كاإلجهاض ،ومنع الحمل ،واالعرتاف بحقوق املثليني ،والتثقيف الجنيس يف املدارس.
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يف سياق النص ،سيالحظ القارئ من دون شك بأ ّن الكتّاب يظهرون كفاعلني تفكريّني يسعون
إىل املشاركة يف تح ّوالت األطر املعيارية ملجالهم الوطني من خالل ترسيخ تحليالتهم بشكل
نظامي وفقاً ملتطلبات العمل العلمي .يجري ذلك عرب التساؤل عن جدارة هؤالء إلظهار صفة تلك
التحوالت البعيدة غالباً عن الطلبات الناشئة عن الواقع االجتامعي بشكل أفضل .برأينا ،تسمح
املساهامت املختلفة بتفكر أكرث عمومية حول العلامنية يف بداية القرن الحادي والعرشين ،بحيث
ميكنها أن تكون مصدر إلهام لعدد من املناقشات خارج املحاور املقارنة االعتيادية ،وأن تثري
موسعة حول سياقات وطنية أخرى.
تحليالت ّ
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