
هل دخل العالم مرحلة ما بعد العلمانّية]]]
التعددية تفرتض نفسها غربًا

]*[Cesare Merlini سيزار مريليني    

التي  التحّوالت  ثم  العاملية ومن  السياسة  العقود األخرية إىل مرسح  الدين يف  أدت عودة 

بعد  ما  العامل إىل مرحلة  العلامنية وانتقال  الحديث عن مصري  األديان إىل  حصلت يف عامل 

العلامنية. إذ بدأت تتضح معامل التغرّيات يف النظام العاملي الذي ساد منذ معاهدة وستفاليا، 

وأضحى العامل اليوم أمام سيناريوهني األول يفرتض انهيار النظام العاملي والدخول يف حالة 

من الفوىض والنزاعات، وسيناريو آخر يتمثل ببقاء النظام الحايل متامسكاً. 

يبنّي الكاتب اإليطايل سيزار مريليني يف مقالته هذه أن السيناريو الثاين هو األكرث احتامالً 

وأن الطروحات التي ال تؤمن بالتعددية ال مستقبل لها. 

املحرر

متيّز العقدان املنرصمان بعودة الدين أو انبعاثه عىل املرسح العاملي. فقد صار تأثري مسيحيي 

الواليات املتحدة يف الفضاء السيايس قوياً وملحوظاً وحاسامً أحياناً. وازداد عدد النساء املسلامت 

تستضيفهن.  التي  البلدان  يف  أو  األم  بلدانهن  يف  هويتهن  عن  للتعبري  الحجاب  يرتدين  الاليت 

وإرسائيل آخذة يف التحّول إىل دولة يهودية. ومبا أن قراءة هذا النوع من الظواهر يغري باسترشاف 

*ـ رئيس مجلس أمناء املعهد اإليطايل للعالقات الخارجية ـ روما.
الدين  عودة  بني  التبادلية  للعالقة  املعروف  املحلل  هابرماس،  يورغن  األملاين  للفيلسوف  العلامين"  "بعد  مصطلح  نسبة  ميكن  *ـ 
تايلور يف كتاب  الربيطاين شارلز  الفيلسوف  ناقشه  الذي  العلمنة"  العبارة هو: هل "عرص  تثريه هذه  السؤال األسايس  العلامنية،   ومصري 

A secular Age الذي صدر عام 2007 عن جامعة كامربج، وصل إىل نهايته؟
A post-secular World :ـ العنوان األصيل للمقالة

ـ املصدر:

 www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016 /06 /04_international_relations_merlini.pdf
ـ ترجمة ط. عسييل.
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النتائج املستقبلية، برزت صورة عالَم يتحول إىل بعد العلامنية، يف عني تحوله إىل بعد غريب]1[. 

وقد ربط عدد من املؤلفني النشاط املتزايد لألديان الخاصة أو املنظامت الكنسية، بنشأة التطرّف 

الديني وما يتصل به من محاوالت لفرض قراءة انتقائية للكتب املقّدسة األساسية حول إدارة الشأن 

العام]2[. يبدو هذان التطوران متزامنني يف الظاهر، لكن بعد التدقيق نكتشف أنهام يتاميزان غالباً 

ويتناقضان أحياناً، ولو من منظور األديان التوحيدية الثالثة عىل األقل. 

حتّول املسيحية 

حّد  عىل  والربوتستانتية  الكاثوليكية  األوروبية،  فالكناس  عميقة،  لتحوالت  املسيحية  تخضع 

سواء، تقرتب عىل ما يبدو من فرتة انحطاط عىل الرغم من وجود غنى روحى يف بعض الدوائر. 

هناك بالتأكيد، برامج إعالمية ناجحة وجّذابة أحياناً، لكن املامرسات العبادية العادية تشهد إهامالً 

متزايداً، فعندما يُسأل املستفتون عن اإلميان يكتشفون أن اإلجابات اإليجابية يف تناقص مستمر]3[. 

فقد كانت فضيحة الولع الجنيس باألطفال، التي أصابت الكنيسة الكاثوليكية عىل نحو خاص، وما 

زالت، خطوة انحدارية يف مسار تراجعي أصالً. مازال للفاتيكان بعض التأثري، خاصة يف إيطاليا، 

لكن املفاهيم املسيحية األصيلة لعدد من األحزاب الوسطية يف غرب أوروبا بهتت إىل حد كبري. 

أّما قضايا الكنائس األرثوذوكسية فقد تختلف ألسباب تخّصها، لكن أدوارها يف مصري املسيحية 

هّمشت نسبياً. إضافة إىل أن انكفاء املسيحية األوروبية التقليدية، يحّد بشكل حاسم من التبشري 

الديني يف الخارج، وهذا ما يثري أسئلة حول مصري البعثات التبشريية السابقة. مقابل هذا االنكفاء 

ون الربوتستانت الجدد، والخمسينيون وغريهم، مام أظهر  يف السنوات القليلة األخرية ظهر املبرشِّ

املسيحي  الديني  لإلحياء  تخّصص  التي  التربعات،  وجمع  الناس  إىل  الوصول  يف  مذهلة  قدرة 

عاملياً. فقد نجح هؤالء يف أمريكا الالتينية، ويف شامل أمريكا، خاصة يف الواليات املتحدة. وعىل 

الرغم من النص الواضح يف الدستور األمرييك حول فصل الدين عن الدولة نلحظ تزايداً يف التأثري 

السيايس للمنظامت الربوتستانتية الجديدة خالل الربع األخري من القرن العرشين، الذي كان يف 

بادئ األمر محلياً نتيجة تأثري الوّعاظ الشعبيني يف شاشات التلفزة، ثم الحقاً صارعاملياً. وهكذا 

الدين  عودة  بني  التبادلية  للعالقة  املعروف  املحلل  هابرماس،  يورغن  األملاين  للفيلسوف  العلامين«  »بعد  مصطلح  نسبة  ميكن   -[1[

تايلور يف كتاب  الربيطاين شارلز  الفيلسوف  ناقشه  الذي  العلمنة«  العبارة هو: هل »عرص  تثريه هذه  السؤال األسايس  العلامنية.   ومصري 

A Secular Age  الذي صدر عام 2007 عن جامعة كامربج؛ وصل إىل نهايته؟

[2[- See،  for example،  Olivier Roy،  Holy Ignorance: When Religion and

Culture Part Ways )London: C. Hurst & Co.،  2010(. 

]3]-املعطيات حول الدين متوقرة عن طريق:

 Pew Forum on Religion and Public Life،  http://pewforum. org/the-pewtempleton-

 For Europe in particular، 

see for example the series of articles published by the French daily La Croix in 2007 under the title ‘Quel 

avenir pour le Chistianisme?’،  available at http://www. la-croix. com. 
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تتابع املسار خالل العقد األول من القرن الراهن]1[. ثم انترشت طريقة التبشري األمريكية يف أرجاء 

العامل، واعدة بالعون اإللهي يف الرفاه الدنيوي والصحة، إذ استخدمت وسائل اإلعالم عىل نطاق 

واسع، والشعارات التجارية واألموال الخاصة. وبعدها أُدخل منوذج الكنيسة الضخمة املنترصة 

إىل الربازيل الناهضة، ونيجرييا الفقرية؛ وهي تزدهر منذ بعض الوقت يف كوريا الجنوبية الصناعية. 

ولكن عىل الرغم من تصوير بعضهم هذا التحّول املسيحي يف نقل الرتكيز والتأثري الرئييس من 

النصف الشاميل من الكرة األرضية إىل النصف الجنويب منها، بعد التغرّيات الدميوغرافية املوازية 

النحدار الغرب، فإنه مل يكن يف الواقع تحوالً نحو الجنوب، بقدر ما كان تحوالً نحو الغرب، أي 

من أوروبا إىل أمريكا]2[. 

هذه الحركة الناشئة ال تشبه األصولية املسيحية التي ميكن اقتفاء أثرها يف القارة القدمية؛ فقد 

أعيد إدخال طائفة »الالَّتائبني” الكاثوليكية التي أسسها األسقف املحافظ لفبفر Lefebver عام 1970 

عقب املجمع الفاتيكاين الثاين إىل الكنيسة عىل يد كبري الكهنة. يف حني أن الذين يعارضون تعليم 

العلوم التطورية يف املدارس، مثالً، ينتمون عموماً إىل املنظاّمت الربوتستانتية الجديدة األمريكية. 

ومن الخطأ تسمية جميع هذه املجموعات أصولية، عىل الرغم من ميولهم املشرتكة واملتكررة 

لالستشهاد بالكتاب املقّدس من دون مراعاة لرتجمة النصوص الدينية وتفسريها وتاريخها. 

يتفاوت تأثري هذه التغرّيات يف السياسة الخارجية والعالقات الدولية. ففي الرصاع ضد اإلجهاض 

ووسائل منع الحمل يف البلدان النامية تجد املحافظني ومنظامت الربوتستانتيني الجدد يف الواليات 

املتحدة متحالفني أحياناً مع املسلمني املتشّددين ومع الكنيسة الرومانية. يف الوقت الذي كان  فيه 

خطابهم الحاد املعادي لإلسالم بخاصة بعد أحداث 11 أيلول، موضع اهتامم حتى للرئيس جورج 

بوش األب، الذي يعلن عن نفسه بأنه من مسيحيي الوالدة الجديدة born-again Christian. ويدعم 

“املسيحيون الصهاينة« األمريكيون االستيطان بتمويل كبري يف القدس الرشقية والضفة الغربية، الذي 

يشّكل أكرب  عقبة يف طريق السالم بالرشق األوسط. كام يعتقد كثريون بعودة بني إرسائيل إىل األرض 

املقّدسة رشطاً مسبقاً للعودة الثانية للمسيح، إلعادة مملكة يهودا املتّهم بالوشاية باملسيح – وهو 

]1]- ملناقشة كيف أثرت املسيحية اإلنجيلية عىل السياسة الخرجية األمرييك خاصة املتعلقة بأفريقيا انظر: 

Asteris Huliaras،  ‘TheEvangelical Roots of US Africa Policy’،  Survival،  vol. 50،  no. 6،  December 2008–

January 2009،  pp. 161–82. 

]2]-أنظر مثاًل: 

،  Scott M. Thomas،  ‘A  Globalized God: Religion’s Growing Influence in International Politics’،  

Foreign Affairs،  November–December 2010. Transatlantic differences are discussed by P. Berger،  

G. Davie and E. Fokas in Religious America،  Secular Europe? A Theme and Variations )Aldershot: 

Ashgate،  2008(؛ and by C. Merlini in ‘Not so Far Apart: Societal Change and its Impact on Transatlantic 

Relations’،  The International Spectator،  vol. 39،  no. 2،  April–June 2004،  pp. 61–78. 6 See John L. 

Esposito،  ‘Retreat from 
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اعتقاد يشبه ما يؤمن به املسلمون الشيعة من ترقُّب لظهور اإلمام الغائب إىل حد ما. 

هل يوجد إسالمان؟

األوسط  الرشق  يف  املوجودة  واملامرسات  باألشكال  عموماً  الغرب  يف  اإلسالم  فهم  ُصبغ 

وبالنسبة لألمريكيني مبسألة  والهجرة،  والجوار  بالتاريخ،  األمر  يرتبط  فبالنسبة لألوروبيني  الكبري. 

إرسائيل وأمن مصادر النفط وحديثاً اإلرهاب. ويف هذه الجهة من العامل اإلسالمي تنترش خطابات 

الغضب. حيث تضاعف الشعور باإلحباط نتيجة لفشل معظم املحاوالت يف جعل بعض الدول 

أكرث دميوقراطية وعلامنية، تحت تأثري النامذج الغربية االشرتاكية والرأساملية. وانسحبت النخب 

 .John L. Esposito إسبوسيتو  ل.  جون  جورجتاون  جامعة  يف  الربوفسور  يقول  كام  اإلسالمية 

طعم  ترّشبت  التي  الدينية،  الهويات  وهو  بديلهام،  يقّوي  والعلامنيني  اإلصالحيني  فضعف   ]1[

العداء للغرب إىل درجة وصلت إىل ما يصطلح عليه بـ”املقاومة«، وهي كلمة يربطها األوروبيون 

برصاعهم املايض مع الفاشية. فقد أيقظت االنتفاضة الشعبية غري املتوقعة يف تونس التي بدأت يف 

كانون األول 2010 بالنسبة لكثريين يف الغرب شبحان توءمان لهام تأثري أحجار الدومينو والخطر 

اإلسالمي. األول تجسد برسعة يف مرص والبلدان اإلسالمية األخرى، لكن نتائج الصحوة اإلسالمية 

بدت مشّوشة. فمن جهة عاد اإلخوان املسلمون واألحزاب أو املنظامت اإلسالمية األخرى التي 

تّم تهميشها إىل املرسح السيايس وهذا ما كان مكلفاً جداً للحكومات الدميقراطية ذات الصلة، 

وسبّب إحراجاً للغرب. ومن جهة أخرى، ركّزت املظاهرات عىل التمكني السيايس للمجتمع املدين 

بنهاية شباط مل يتصف االستعراض  املحيّل ال عىل رضب املسيحية والغرب أو إرسائيل. فبدءاً 

الجامهريي للصالة الذي قام به املحتجون بالتطرف الديني، ومل يظهر به أي ميل لإلرهاب. 

اإلسالم يف باقي آسيا قصة مختلفة. فقد طّورت معظم الدول، سواء أكانت ذات أكرثية أو أقلية 

إسالمية، فاعلية ورشعية أكرث من بلدان الرشق األوسط. وطغت العالقات املغايرة للعالقات مع 

الغرب)بني املسلمني والهندوس يف الهند مثالً( عىل مشكلة الهوية ومشكالت العرقية، وصارت 

العالقات املتبادلة بني اإلسالم واملؤسسات العلامنية أقل تصادماً. قد تكون املقارنة بني تحّول 

اإلسالم رشقاً واملسار الغريب يف املسيحية غري متكافئة، لكن يبدو أن املسلمني اآلسيويني)جنباً 

إىل جنب مع رشكائهم يف الوطن من غري املسلمني( أكرث استعداداً ملواجهة التحّديات العلمية، 

والعوملة وتأثريها العلامين من إخوانهم يف الدين بالرشق األوسط. 

ال ميكن لألصولية اإلسالمية التي تعرّف بأنها محاولة لفرض الرشيعة عىل إدارة الشؤون الداخلية 

والدولية أن تتطابق مع البحث عن الهوية أو مع الدفاع عنها بواسطة الدين. فقد كشفت استطالعات 

[1[- See John L. Esposito،  ‘Retreat from the Secular Path: The Democracy– Secularism Debate in the 

Muslim World’،  Quaderni ISPI،  no. 12،  April 2010. 
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آراء املسلمني ومنهم مسلمو الرشق األوسط عن  أكرثية ساحقة ترى يف الدين مصدراً للهوية واإللهام 

األخالقي، لكنهم يؤيدون الدميقراطية وحكم القانون]1[. يف املقابل يقّدر نّقاد السياسة وطرق العيش 

الغربية خاصة األمريكية، الحرية بشكل متزايد ويرون يف األصولية انعكاساً للرجعية واالنعزال. 

اليهودية وعودة إرسائيل

الهلوكوست  فذكرى  إرسائيل.  لدولة  الكراهية  بشعور  مكان  كل  يف  املسلمني  معظم  يتشارك 

والدفاع عن أرض الوطن التي منحها التاريخ لهم شّكلت عوامل هوية ال تنفصل بالنسبة ملعظم 

مثل  الرموز،  من خالل عرض  نفسها  عن  الدينية  الصحوة  تعرّب  الشتات،  املعارصين. يف  اليهود 

الديني  اإلميان  عادة  تتجاوز  التي  الجامعية  الطقوس  يف  واملشاركة  »الريموكة«  أو  »الكيباه« 

الدولة الذي ظهر مثالً يف اقرتاح قََسم  الشخيص. وساد يف إرسائيل انجراف منتظم تجاه طائفية 

الوالء للدولة اليهودية، األمر الذي يخالف املفاهيم العلامنية األساسية لعدد من اآلباء املؤسسني، 

ويعّد مصدراً لتعميق االنفصال عن معظم النخب الثقافية. 

األمم،  بني  الشتات  من  قرناً  العرشين  يقارب  ما  بعد  بذاتها.  جلية  اليهودي  التحّول  فكرة  إن 

واالضطهاد املنقطع النظري، ويف الوقت نفسه، التفاعل الثقايف فوق العادة مع الشعوب املضيفة. 

كان املتوقع أن يكون لعودة إرسائيل إىل أرض داود تأثري تحّويل عميق يف الثقافة اليهودية، وما نراه 

اآلن ليس إال بداية فقط. 

األصولية اليهودية مبعناها الديني راسخة عند الطوائف األرثوذوكسية واألرثوذوكسية املتشّددة، 

الناشطة بأشكال مختلفة يف إرسائيل والشتات عىل حد سواء. لكن إىل جانب الدعم غري املرشوط 

وما  الصهيونية،  الحركة  تعارض  التي  األرثوذوكسية  الطوائف  بعض  توجد  اإلرسائيلية،  للحكومة 

زالت تتربّأ من نتائجها. وهناك نوع من األصولية السياسية التي تعلن معارضة نقدية ألي قرار تتّحذه 

الحكومة ويهدد بقاء الدولة اإلرسائيلية، وترى فيه تعبرياً عن معاداة السامية. هذه ليست وجهة نظر 

الجدل  إن هذا  املتحدة.  الواليات  بها سلطة ونفوذ، بخاصة يف  يتمّسكون  للذين  لكن  األكرثية، 

حول األصولية السياسية وليس األرثوذكسية الدينية هو الذي سيعيد تشكيل التحّول اليهودي. 

 Westphalian state مصري الدولة الوستفيلية

الدين  أين يعود؟ كان  العاملي، فمن  بوصفه عامالً حاسامً عىل املرسح  الدين عائداً  إذا كان 

بامتياز  تتمتع  التي  املستقلة  العلامنية  للدولة  السيايس  النظام  يد  بدور هامش عىل  موكالً  نظرياً 

خاص الستخدام القوة وعدم التدّخل الخارجي، مبا يف ذلك الكنائس التي خرجت من معاهدة 

[1[- See ‘Support for Terror Wanes among Muslim Publics’،  17-Nation Pew Global Attitude Survey،  

2005،  available at http:// www. pewglobal. org. Subsequent polls seem to confirm this trend. 
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سالم وستفاليا]1[ عام 1648 واستمرّت يف لعب دور مهم حتى عام 1945، وهذا ما يعتربه كثريون 

فيه من حسنات  بكل ما  الدولة األورويب عاملياً  تبّني نظام  تّم  الغربية. لقد  العلامنية  بداية لوالدة 

السيادة الرشعية  ومساوئ، واليوم العامل منقسم إىل حوايل 200 كيان دولة تعلن رسمياً وحرصياً 

واالستقالل عن التدّخالت الخارجية مهام كان نوع نظام الحكم الذي تتبّناه.  

مع ذلك مثة إقرار بأن منوذج الدولة الوستفالية يتقّوض شيئاً  فشيئاً. وهذا ما يتبنّي من خالل 

املؤرّشات الثالثة التالية: أوالً، السيادة املستقلة تتآكل، ال من خالل الخضوع لهيمنة القوى كام 

يف املايض، أو من خالل الضعف الجوهري للدولة الراهنة التي ضعفت أو تضعف، بل من خالل 

االعتامد املتزايد وخاصة االقتصادي املتبادل بني األمم، وازدياد االهتامم بالتحديات الدولية. ثانياً، 

تغرّي طبيعة الرصاع العاملي، فقد أصبحت الحروب بني الدول التي كانت ميزة مشرتكة يف النظام 

بعد الوستفايل نادرة، وارتفع يف املقابل عدد الرصاعات التي تنخرط فيها القوى الداخلية التابعة 

للدولة أو التي ال عالقة لها بالدولة. ويف معظم هذه الرصاعات تقريباً، يتبّنى واحد، عىل األقل، من 

األطراف عقيدة دينية. هذا وينترش الشعور بعدم األمان الذي ال يستطيع إزالته أي تقدير غري مبالغ 

فيه لقلة الكوارث عىل مّر التاريخ رغم تزايد عدد السكان عاملياً. ]2[ وما يسهم يف هذا الشعور هو 

ارتفاع الخسائر البرشية املدنية عىل نحو غري مسبوق. ثالثاً، صحيح أن انتهاك مبدأ عدم التدخل يف 

الشؤون الداخلية من القوى املسيطرة صار أقل انتشاراً من املايض، لكن هذا املبدأ يخضع لضغط 

متزايد عندما تهّدد األفعال الوطنية البيئة األمنية لفئة أكرب من الدولة، كام يف حالة االنتشار النووي، 

الفاضحة لحقوق اإلنسان داخلياً، خاصة عندما يحصل  االنتهاكات  التعامل مع  يتّم  أو عندما ال 

ذلك يف الدول الضعيفة أو اآليلة للسقوط. لذلك تأّسس منذ منتصف القرن العرشين، عدد كبري من 

املؤسسات الدولية املرتكزة عىل املعاهدة أو عىل األقل عاشت بعد والدتها، وتنامت الكيانات 

التي  األطراف  متعددة  التجّمعات  مثل  املؤسساتية(  الكيانات  )مقابل  الجوانب  متعددة  الوظائفية 

بالحسبان:  الجديد يجب أخذها  العاملي  للنظام  ميزة أخرى  العاملية. لكن هناك  للسيطرة  تطمح 

البني  البنية  يلقي ظالله عىل  ما  املتزايد، والذي إىل حّد  الداخل- مجتمعي  التواصيل  البعد  هي 

كل  يف  عميقة  لتحوالت  املدنية  املجتمعات  تخضع  فعندما  الدولية.  للعالقات  األساسية  دولية 

]1]- عىل إثر سنوات طوال من الحروب الدينية يف أوربا بني أبناء الكنيستني الكاثوليكية والربوتستانتية اجتمع كبار قادة القارة ىف وستفاليا 

عام 1648 حيث أقروا جملة مبادئ اتفقوا عىل أن تحكم العالقات الدولية، آملني أن تحقق هذه املبادئ االستقرار يف العالقات الدولية وأن 

يحول تطبيقها دون اندالع الحروب الدينية من جديد، بكل ما جرته هذه الحروب عىل القارة من ويالت ورصاعات دامية وأحقاد مستعرة، 

وكان أبرز هذه املبادئ ثالثة هي: مبدأ الوالء القومي، مبدأ السيادة، مبدأ عدم التدخل يف الشئون الداخلية للدول. 

Threat and Anxiety’ :يف مقال بعنوان Christopher J. Fettweis 2]-كتب[

in US Foreign Policy‘ »العامل مكان أكرث امناً يف أي زمن من التاريخ، إن نسبة الخسائر البرشية املدنية يف الحروب قد تصل إىل تسع 

من عرش« “ املنشور يف: Survival،  vol. 52. no. 2،  April–May 2010،  p. 64. لكن آدم روربرت شكّك يف هذه النسبة يف بحثه:

 .Victims Civilians?’،  Survival،  vol. 52،  no. 3،  June–July 2010
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التطور إىل  يقاتل بعضها بعضاً، يرُتجم هذا  أمة تقريباً، وتتواصل بشكل متزايد  وتتواجه، وأحياناً 

إىل  باإلضافة  الحكومية،  واملنظامت غري  الذاتية  والجمعيات  لألوطان،  العابرة  الجامعات  تعدد 

التجمعات االفرتاضية عىل اإلنرتنت التي ال تشّكل الجامعات ذات الطبيعة الدينية إال جزءاً صغرياً 

منها فقط، لكنه ليس فاقداً لألهمية. 

عودة الدين إذاً هي فقط جزء من النظام البعد وستفايل مبعنى أنها ليست إعادة لتأثري الكنيسة 

العلامين.  السيايس  الكيان  لتأثري االعرتافات وطوائف  الدول، بل هي تجديد  الدولة وبني  داخل 

العلمنة  بني  وثيقة  الصلة  “كانت  إذا   Olivier Roy روا  أوليفيه  السيايس  املفّكر  يرى  كام  لكن، 

والصحوة الدينية، فالصحوة الدينية ليست رد فعل عىل العلمنة، بل هي نتاج لها«]1[. إذاً، ميكن 

أن يُرى النشاط املتزايد للكيانات االعرتافية عىل امتداد العامل عىل أنه نتيجة النبثاق نظام عاملي 

جديد، هو بدوره نتاج املقاربة العلامنية التي سادت يف النصف الثاين من القرن العرشين، حيث 

والقومية  التوتاليتارية  الخطابات  من  أكرث  والنسبية  بالعقالنية  بعيد،  حد  إىل  املرحلة،  متيّزت 

واإليديولوجية املستعارة من الدين خالل القرن التاسع عرش، ومن خالل القومية امليّالة للحرب 

التي دّمرت النصف األول من القرن العرشين. كانت املقاربة العقالنية العلامنية من األسس التي 

أّدت لهزمية اإلمرباطورية السوفييتية من غري اللجوء إىل »حرب حارة«، ونجاح الردع النووي عىل 

مدى أربعة عقود من هولوكوست نووي وشيك، نكاد ننساه اآلن، وعملية االندماج األورويب التي 

دفنت تاريخاً طويالً من الرصعات الدموية التي أصبحت التجربة األكرث تطوراً يف مشاركة السلطة 

كانت  األحوال  هذه  املكتملة. يف  ودولتها غري  الحايل  الهجني  مولودها  األرض، حتى يف  عىل 

بالله واألخوة اإلنسانية ووصايا السالم  القادة أصحاب اإلرادة الخرّية امللهمة من اإلميان  إسهام 

مهمة بالتأكيد، لكن الجدير باملالحظة أن أكرث هؤالء ينتمون إىل أكرث التيّارات علامنية. 

سيناريوان

مثة سيناريوان متعارضان ملستقبل النظام العاملي يوضحان دائرة االحتامالت، ولو باملجازفة 

يف التبسيط املفرط. يفرتض السيناريو األول انهياراً سابقاً ألوانه للنظام بعد الوستفايل.  

قد تتطّور بعض التوترات الحادة الظاهرة راهناً وتتحّول إىل رصاع مفتوح وتقليدي بني الدول، 

ورمبا تصل إىل استخدام السالح النووي. إذ يكون انهيار االقتصاد العاملي والنظام املايل سبباً 

لهذه األزمة، أو القابلية لالنجرار التي اختربناها سابقاً، وقد تكون تبعات الكساد االقتصادي الكبري 

Great Depression الجديد الذي يلوح يف األفق عىل السالم والدميوقراطية شبيهة بتبعات الكساد 

االقتصادي األول. ومهام كان السبب هناك احتامل يف تضّخم املامرسة الالمحدودة للسيادة الوطنية 

[1[- Roy،  Holy Ignorance،  p. 2. 
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وحرصية املصلحة الذاتية ورفض التدخل الخارجي، ورمبا القضاء عىل تعددية األطراف بشكل 

كامل، مبا يف ذلك األمم املتحدة واالتحاد األورويب. لعدد من النزاعات األكرث احتامالً، مثل بني 

إرسائيل وإيران وبني الهند وباكستان، أبعاد دينية كامنة. وميكن أن تصل النزاعات املرتبطة بالهجرة 

والتي ال تصل إىل حد الحرب إىل حد ال يطاق. وقد تتفاقم مسائل االعتقاد والهوية املألوفة بطريقة 

أو بأخرى قد تجتنب عودة املطلقات الثيوقراطية التي تتنافس أو تتقاطع مع املطلقات العلامنية 

مثل القومية الجامحة. 

أصبح بإمكاننا الحديث عن واحد من العوارض التي تجعل هذا السيناريو معقوالً.  

 Tea فقد عرّف عدد من املحللني الغضب أو القلق عىل أنه حافز مشرتك لحركة حفلة الشاي

 xenophobic ”يف الواليات املتحدة ونشوء أحزاب “رهاب األجانب )party movement )TPM

نحو  )املوّجه  الغضب  أن  كام  للتقهقر.  الذايت  الفهم  عن  ناجامً  يكون  قد  أنه  ورأوا  أوروبا،  يف 

املستعمرين الجدد والغرب املوايل إلرسائيل - خاصة حديثاً - أو األنظمة الشمولية املحلية( كان 

مرتبطاً مبعاناة الرشق األوسط، بعد فشل اإلصالحيني والحركات العلامنية يف السابق. ]1[ وعىل 

الرغم من التفاؤل العام نسبياً ميكن اقتفاء أثر الغضب يف آسيا إىل جانب الشوفينية والشعور بعدم 

االعرتاف املناسب من اآلخرين الناجم عن الفهم الذايت لتأثري النهوض والسلطة. 

النظام  يف  باستمرارية  بل  مسبوقني،  غري  وازدهار  سالم  مبرحلة  يفكر  ال  املقابل  السيناريو 

اندالعها  املحتمل  والرصاعات  الجارية  الرصاعات  احتواء  تّم  فقد  ممزّقاً.  ال  متامسكاً  العاملي 

بسبب التوترات القامئة، باألدوات القهرية والدبلوماسية، وتّم تجّنب الحروب الكربى. وتم ضبط 

األخذ والرد االقتصادي والتجاري، وفسح املجال لتنافس عاملي أكرث استقراراً، مبا يف ذلك حامية 

األمور العامة املتزايد مثل سالمة الكوكب. ال يلزم عن هذا السيناريو أن تصبح الواليات املتحدة 

الجمعيات رشكات  أن تصبح  فدرالية، وال  األورويب إىل  االتحاد  يتحول  أن  حكومة عاملية، وال 

عاملية. لكن هذه املنظامت العاملية، التي أُصلحت لتحسني التمثيل والفاعلية سوف تبقى لتقوي 

دور القانون دولياً. 

ميكن أن يكون النزوع نحو مزيد من التفاعل االجتامعي أو حتى التعاطف عامالً كبرياً يف كشف 

هذا السيناريو. لكن هناك أيضاً مجازفة يف أن هذا التحّول قد يؤّدي إىل فوىض عارمة. محلياً، قد 

يصبح املجتمع املدين تحدياً للرشعية وفعالية الربملانات يف الدميقراطيات التمثيلية أو مسّوغاً 

]1]- بنّي دومينيك مويزي بعبارات مختلفة قلياًل أن نتيجة العوملة كانت سيطرة الخوف عىل الغرب وشعر العرب واملسلمون باالهانة مام 

أنتج ثقافة الكراهية، انظر:

The Geopolitics of Emotions: How Cultures of Fear،  Humiliation،  and Hope Are Reshaping the World 

)New York: Anchor Books،  2010(. Hope is the prevailing ‘emotion’ in East Asia،  according to Moisi. 
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السيطرة  الدول تحت  أّما عاملياً، فقد يصبح الحكم أكرث صعوبة لو مل تكن  التوتاليتاري.  للقمع 

خاص  )بشكل  والتكنولوجي  العلمي  بالتطور  املدفوعة  االجتامعية  الثورات  لكن  كامل.  بشكل 

تكنولوجيا االتصاالت واإلنرتنت( والتحسينات يف وضع املرأة عىل املستوى العاملي )دخولها إىل 

سوق العمل واألهم من ذلك كله ضبط مسألة اإلنجاب(، ميكن أن يعطي امتيازاً تدريجياً للعالقات 

بني الدول والتفاهم واملقاربة التوافقية املتميزة للعالقات اإلنسانية عىل العالقات الصدامية، مع 

الفروقات الواضحة ولكن ليس الجذرية بني أمة وأمة. ]1[  

تبدو عودة الدين أكرث انسجاماً مع السيناريو األول، وهذا ما قد يجعل هذا السناريو أكرث احتامالً 

من الثاين. يف عام 2007 شّكل امللحدون وغري املؤمنني %11 من سكان العامل. حتى إن العدد 

املشابه من الذين ال يعتربون أنفسهم مرتبطني بأي دين، يبقون أقلية. لكن هذه النامذج هي ترتيب 

كمي أعىل من القرن املايض ومن املتوقع تزايدها يف املستقبل ]2[.

إضافة أنه وفقاً ملعطيات مركز غالوب Gallup فإن “نسبة التديّن ترتفع يف البلدان األكرث فقراً”، 

مهام كان االعتقاد الديني]3[. ترتبط نسبة الذين أجابوا سلباً عن السؤال “هل الدين جزء مهم من 

حياتك؟” بشكل شبه تام بنسبة الدخل الفردي، من %5 لـ $2000 أو أقل، إىل  %52 لـ 25000$ 

من  أكرث  حتى  لكن  للتوقعات،  خالفاً  بالنفي،  أجابوا   35% فقط  املتحدة  الواليات  يف  أكرث.  أو 

%16 عرّبوا عن عدم وجود هوية دينية، العدد الذي تزايد تدريجياً منذ مثانينات القرن املايض بعد 

االرتفاع املفاجئ من %1 إىل %2 يف الخمسينات والستينات. ]4[ تأكّد هذا التوجه من خالل استفتاء 

 Pew الجيل املولود بعد عام 1981( الذي أجراه مركز دراسات(  millennials »األمريكيني »األلفيني

Research Center. أن ما يناهز %26 وصفوا أنفسهم بأنهم »غري منتمني لدين« )1946-64(. ست 

نقاط أعىل من الجيل السابق)1965-1980( وضعفي جيل)1964-1946(]5[. 

يشري هذا املنطق أنه كلاّم حّسنت األمة من وضعها االقتصادي، فإن تدين مواطنيها مييل إىل 

الجنوبية من  البلدان  يتناسب مع ازدهار املسيحية يف  التوّجه  التناقص. وتبنّي املعطيات أن هذا 

الكرة األرضية. لذلك فإن استمرار الالمساواة االجتامعية يف االقتصادات النامية )مثل اقتصادات 

 .‘Merlini،  ‘Not so Far Apart :1]- لقد ناقشت التأثريين عن قصد عام 2004 انظر[

 يبدو أن الزيادة االستثنائية حديثا يف مواقع اإلنرتنت عىل مستوى العامل مبا يف ذلك املواقع اإلسالمية قد فرضت الدائرة العاملية ووسعتها. 

هذه النتيجة التي توصلت اليها. 

]2]-أخذت هذه املعطيات من:

 Phil Zuckerman )ed.(،  Atheism and Secularity،  2 vols. )Westport،  CT: Praeager،  2009(. 

[3[- Gallup’s Global Report،  31 August 2010. 

]4]-أنظر:

 ‘In U. S.،  Increasing Number Have No Religious Identity’،  Gallup Global Report،  21 May 2010. 

[5[- Pew Research Center،  ‘Millennials. A Portrait of Generation Next’،  February 2010،  p. 85،

  http://pewsocialtrends. org/files/201010//millennials-confidentconnected- open-to-change. pdf. 
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تحدياً  تثري  أفريقيا( سوف  )خاصة يف  تطوراً  األقل  البلدان  الفقرية يف  الالتينية( واألكرثية   أمريكا 

لإلنجيليني الربوتستانتيني الجدد. عىل الرغم من نجاحاتها الجارية حالياً، فهي تعد بالغنى يف هذه 

الحياة قبل الخالص يف الحياة اآلخرة وقد تواجه مشكالت يف تنفيذ وعدها.  

إىل جانب تحّدي عالقة الدين بالرتف، تتميّز الواليات املتحدة بطرق أخرى. فمنذ ثالثة إىل 

خمسة عقود، اعترب جميع األمريكيني أنفسهم متديّنني تقريباً، مع ذلك كانت املقاربات املعتدلة 

والعلامنية للسلوك السيايس مبا فيها السياسة الخارجية وأوقات الخطر يف أثناء الحرب الباردة هي 

املسيطرة. لكن خالل العقدين املنرصمني تقريباً، ضعف االنتامء الديني الطائفي الرسمي، وزاد 

توحي  األجيال ال  بني  الفروقات  أن  من  الرغم  النضالية )عىل  الطبيعة  ذو  الديني  االلتزام  سياسياً 

باستمرار هذا املسار(. 

تبنّي املعطيات، يف املشهد العاملي، أن الصحوة الدينية ليست منافساً كبرياً للعلامنية يف حد 

 :Roy ذاتها وال لتحّول املجتمع نتيجة للرتف. وهذا ما يتالءم مع التجربة التاريخية؛ كام يرى روا

“العلامنية مبعناها الدقيق ال تستلزم نزاعاً أو انفصاالً صارماً عن الدين، كام ميكن أن نرى يف مناذج 

شامل أوروبا، والواليات املتحدة وبريطانيا العظمى وحتى يف تايالند واليابان«]1[. ال تسمح علامنية 

الحاصل  الطالق  املؤمنني.  وغري  املؤمنني  بني  بالتعايش  تسمح  لكنها  دينية،  بدولة  التنوير  بعد 

نابع من مناذج إرشادية ثقافية جديدة ال سياسية. يسأل روا »ما هذه النامذج اإلرشادية الجديدة؟« 

الجواب »مواضيعها هي الجنس، املرأة، واإلنجاب، ومكانة الفرد، وبالتايل الحرية، والحذر من أي 

نظام متعاٍل«]2[، للحذر من املتعايل عالقة بالتديّن الجديد أكرث من ال”نزاع” مع العلامنية، وتلعب 

املرأة واإلنجاب دوراً أساسياً يف التغري االجتامعي، إىل جانب تكنولوجيا االتصاالت الجديدة آنفة 

الذكر. إضافة إىل أن األهمية العاملية املتزايدة ملجتمعات رشق آسيا، حيث املعتقدات الفلسفية 

مثل الكونفوشوسية يرجح أن تسود عىل عقائد الخالص املنهكة، جعلت إمكانية الرتكيز الحرصي 

بها  التي يعمل  بيئة علامنية مثل تلك  إن  بها.  قابلية لالحتفاظ  أقل  الثالثة  التوحيدية  عىل األديان 

القانون بني األمم  الحايل، هي أكرث مالءمة للحوار حول حقوق االنسان وسيادة  العاملي  النظام 

واملجتمعات التي تنتمي إىل ثقافات مختلفة من بيئة يسودها اإلميان. إن فرضية أن الصحوة الدينية 

يف عاملنا الراهن تبرّش مبرحلة جديدة ليست مدعومة بأدلة. فاملعطيات والتحليالت كلها توحي 

الذين  أولئك  بعضه.  عىل  معتمد  لكنه  األقطاب  متعّدد  جمعي  هرمي  ومعّقد  ثابت  عاملي  بنظام 

تعّزز  التي  العلامنية  املفاهيم  لتبّني  مضطّرون  الطويل،  املدى  عىل  املعتقد  وحي  من  يترصّفون 

أسس النظام العاملي ال بالطريقة املغايرة األخرى.

 .chapter 4،  p. 113 :االقتباس وما يليه من .Roy،  Holy Ignorance-[1[

[2[- Ibid.،  pp. 123،  124. 


