
الاّلئيكية والمجتمع مابعد الَعْلمانّي 
]*[

[[[ Rojer MONJO روجيه مونجو

 

يُسلط هذا املقال الّضوء عىل أصالة و )فرادة / )originalité مفهوم »املجتمع مابعد الَعلْامينّ« 

من خالل إثارة مسألة مَتْفُصل و )تشابك)articulation /  هذا املفهوم مع النظريّات التقليديّة للعلْمنة 

)sécularisation(. عىل وجه الخصوص. 

« )retour du religieux(؟ أو أّن املقصود،  هل يهدف هذا املفهوُم إىل التهيئة لـ »عودٍة للّدينيِّ

هو خالف ذلك؛ أي ترسيخ سريورة العلمنة نفِسها؟

سؤال  إثارة  إعادة  عرب  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  مونجو  روجيه  الفرنيس  الباحث  يحاول 

والنتائج  مابعدَعلامينٍّ،  سياٍق  يف   )laïcité( الاّلئيكّية  مبدأ  تطبيق  مسألَة  حول  استطرادي 

املرتتبة عىل ذلك.

املحرر

لتمييز املجتمعاِت  نطاٍق واِسعٍ،  استعاملُها، أخريًا، عىل  بدأ  قد   )post( »مابْعد«  بادئَة  إّن  ـ   1

مابعدقوميّة   )post-salariales( مابعدأْجريّة  أو  مابعدصناعيّة  مابعدحديثة،  مجتمعات  املعارِصَة: 

ومابعداستعامرية، لكن أيضاً مابعدعلامنيّة. األعمُّ ماّم ذكرنا هو، بوضوح، التعبرُي األّول، نظراً إىل 

أّن كلَّ واحدة من الّسامت التي أُبِْرزت بواسطة التعبريات الالحقة، عىل التّوايل، ميكن اعتباُر أنّها 

تُشري، بالّسلب )en négatif(، إىل بُعٍد غالٍب، أو عىل األقّل إىل بعٍد مهم، للمجتمعات »الحديثة«: 

هيمنة العمل الصناعي وهيمنة النظام األْجرّي الذي أّمن له االنتشار، وظهور الّدولة-األّمة ونزعتها 

* ـ روجيه مونجو )Rojer MONJO(، مدّرس ـ باحث يف علوم الرتبية يف جامعة مونبيليي الثالثة.
.Laïcité et société post-séculière :ـ العنوان األصيل للمقال

www.revues.org :عدد 2012/37، نقال عن موقع ،)Tréma( ـ املصدر:  مجلّة

ـ ترجمة: جامل عامر.
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 le العامل«  عن  الّسحر  »إزالة  )أو  العلمنة  وأخرياً  بالخصوص،  الغريّب  شكلها  يف  التّوّسعية، 

désenchantement du monde(، وبدقّة أكرب، يف ما يخّص فرنسا، لَيْأَكة )laïcisation( العالقات 

االجتامعيّة والّسياسيّة.

2 ـ كثريٌة هي الّسريوراُت التّاريخيُّة املهمة التي طَبعِت املجتمعاِت املُساّمَة »حديثة«، طَبعْت 

ظهورَها وتطوُّرَها، بسبب انخراطها، الواعي بتفاوت، يف مرشوٍع : هو، تحديًدا، مرشوع الحداثة، 

كام ِصيغ ونُظَِّر له يف القرن الثّامن عرش، من ِقبل فالسفة األنوار بالخصوص. إنّه، يف املقام األول، 

مرشوع تحّرر/تحرير )émancipation(، يقوم عىل الثقة املمنوحة للعقل البرشي الجتثاث أشكال 

االستالب والهيمنة غري املرُّبرة كلها، لكّنه املرشوُع الذي اتّخذ، أيضاً، شكَل دعوى عقلنة العامل، 

والذي خلّف آثاراً عديدة، تََكّشف، مع طول الزّمن، أنّها »ضارّة«:

األَُجراء  نظام  إطار  يف  أيضاً(  الطبيعة  استغالل  )لكْن،  البرشّي  العمل  استغالل  تعميم  أّوال: 

)salariat( ذاك، الذي مل يكن ماركس يرتّدد يف تشبيهه بشكٍل جديٍد من العبوديّة.

 ثانياً: املركزيّة-العرقيّة الغربيّة )ethnocentrisme occidental( والتي تقف، يف شكلها القومّي، 

خلف املواجهات )الحروب( األشّد دمويّة التي عرفتها البرشيّة طوال تاريخها.

االقتضاء،  وعند  األخالقيّة،  )الضوابط(  الكوابح  لجميع  التّصاعدّي  التّدريجي  الرّفع  ثالثاً: 

س وبالّروحانيّة،  الّسياسيّة، التي كان بإمكان الّدين، وبشكل أوسع، ]كان بإمكان[ االهتامم باملقدَّ

أْن يُواجهوا بها االنتشار، غري املحدود، لألنانيّة الفرديّة.

أن  يجب  هل  بالتّأويل:  يتعلّق  نفسه،  يفرض  الذي  األّوُل،  الّسؤاُل  هل  ذلك،  إىل  إضافًة  ـ   3

نَفهم من هذه األشكال املختلفة من تخطّي )dépassement( الحداثة، دالئَل إرادة واعية، بتفاوت، 

للرّتاجع عن تلك التجاوزات )débordements(، والتخيّل، برْمي الرضيع مع ]ماء[ الُغسالة، عن 

الرّسديّة )récit( العظيمة للتحّرر/التّحرير، بسبب عالقتها الحتميّة مع أسوأ االنحرافات التي عرفتها 

البرشيّة؟ يف الخالصة: هل العودُة إىل األشكال ما قبل الحديثة )post-modernes( ميكن أْن تكون 

هي الهدَف: التنمية السلبيّة )décroissance( والقضاء عىل العوملة )démondialisation( وإزالة 

يف   )démonétarisation( املال  هيمنة  عىل  القضاء  حتى  بل   )démarchandisation( التّسليع 

دائرة اإلنتاج وتحفيز االستكفاء االقتصادي )autarcie économique(، وإعادة تنشيط الجامعات 

 )ré-enchantement( »العائلية واملحلّية، و»إعادة الّسحر )communités chaudes( »الحِميِميّة«
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إىل العامل )مبعنى إعادة الدين والروحانية(. إلخ...

إّن »األزمنة املعارصة« ميكن أن تبدَو إذاً، يف الخامتة، كنوع من الربزخ العابر، املُحاط بِحقب 

»ما قبل حديثة« )لكْن أيضاً ما قبل صناعيّة، ما قبل سياسيّة، إلخ...( وحقب »مابعدحديثة«، ميكن 

بالنسبة لألوىل، وتعلُّاًم من خالل  القامئة عىل، استرشافًا  الحكمة نفسها  العمق،  تتقاسم، يف  أن 

التجربة بالنسبة للثانية، أْن تتقاسم الحكمَة القامئَة عىل اإلعراض عن األطامع الربوميثّية )أْن نكون 

أسياد الطبيعة ومالكيها( املميّزة لحقبتنا »الحديثة«، والتخيّل بالتايل عن آثارها القاتلة عىل الوضع 

البرشّي. أو هل يجب أْن نَفهم هذا التخطّي »dépassement« يف معنى أكرث هيغلية )Aufhebung(؛ 

أْي أْن نَفهمه بوصفه امتداًدا لسريورة الحداثة، امتدادا ينبغي أن يُستعاد عىل منٍط آخَر، تأّميلٍّ أكرثَ، 

ومحرتٍس أكرثَ من االنحرافات املحتملة، بحيث ال يُؤّدي إىل التخيّل عن مرشوع التحّرر/التحرير 

)émancipation( بل، خالف ذلك، يسوقه إىل منتهاه بالّنظر إىل أن »اآلثار الضارّة« قد نُِسبت، إًذا، 

 projet( » يف الواقع، إىل الطابع غري املكتمل لهذا املرشوع؟ الحداثة بوصفها »مرشوًعا غرَي تامٍّ

inachevé( كام عرّب هابرماس.

املتأّخرة،  )الحداثة  منها  قريبة  أخرى  وتسميات  »مابعدحديث«  عبارة  بني  نقارن  ملّا  إذاً،  ـ   4

الحداثة الثانية، الحداثة التأّملية )reflexive(، فإّن الفرضية التالية ميكن تبّنيها: يف املرحلة األوىل، 

عرب  إلخ...(  املساواة،  العقل،   ،)autonomie( )الحّريّة  بالحداثة  الخاّصة  القيم  تنمية  تُرِجمت 

إحداث أجهزة ومؤّسسات ومعايري، قد استعارت الكثري من مالمحها من العامل ما قبل الحديث، 

أي التقليدّي السابق. مل يحدث إاّل الحًقا )الحداثة الثانية(، أْن صار املطلوب من تلك الرتجمة 

يًّا، وذلك بأْن تنزع عن نفسها، نهائيًّا، ذلك الغطاَء  نفسها أن تتحّدث )تتحْدثنse / moderniser( ِجدِّ

القديَم الذي رافقها يف مرحلتها األوىل]1[. كام سوف نرى، فإّن هنا يَكُمن جوهُر أطروحة أولئك 

 Jean الذين، ملّا يستحرضون »الالئيكية املسيحية« )catho-laïcité( )مصطلح نحته جان بوبريو 

BAUBEROT(، فإنّهم َيَرْون أّن النشأة التاريخية لالئكية، عىل النمط الفرنيس، هي ردٌّ عىل هيمنٍة 

إكلريكيٍة ودينيٍّة، وازنة، ال بْل ُمستلِبة، لكّنها، عىل الرغم من ذلك، تستعري منها الجوهريَّ من تدابريها 

وإجراءاتها، بحيث إّن الجداالت املستعادة، اليوم، يف موضوع هذه املسألة ميكن أن تكون، أّواّل، 

فإنّه قد حافظ،  الديني وحتى وإْن أنهى الفكاكّية )indissolubilité( هذا األخري،  الزواج   » الزواج املديّن، مّلا »حّل محلَّ ]1]- مثال: 

 PACS: PActe Civil de( االرتباط الزواجي. يجّسد امليثاق املديّن للتضامن ritualisation( عىل صعيد آخر، عىل تطقيس )طقسنة

Solidarité(، اليوم، عىل منٍط »فائق الحداثة« )hypermoderne(، الطبيعة التعاقديّة الصارمة لهذا األخري.
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ًا عىل رضورة القيام بخطوة إضافية يف اتجاه العلمنة النهائية للمجتمع، لكن خطوة تستلزم،  مؤرشِّ

. ، للحيِّز العامِّ حسب مفارَقة غري منظورة، االعرتاف لبعض الحقائق الدينية بأنّها تنتمي، بحقٍّ

 Marcel( تَحُكم هذه الفرضية منظومَة االستدالل كلَّها التي أثارها مارسال غويش ، 5ـ  بشكٍل أعمَّ

 ،l’école à l’école elle-même(/ ( يف مقال قديم عنوانه )املدرسُة للمدرسة نفِسهاGAUCHET

والذي يُلخِّص عنوانُه  روَحه. ميكننا أن نقرأ فيه، مثال، الصياغات التالية:

]...[ نحن نكتشف أّن املدرسة )...( قد سارت طيلة قرون عديدة، يف جانبها 

دة  املحدِّ الكامنة  للمسلَّامت  بالنسبة  جداً  متخلفة  مثالية  مناذج  عىل  الواعي، 

لوجودها. لقد تكّونت ودامت، متاِبعًة نظاَم معايري قدميٍة داخل مفاصلها األساسية 

األجّد. ما حدث خالل الثالثني سنة األخرية مَتّثل، من وجهة النظر هذه، يف إعادٍة 

يف  املطلوب،  إّن  ]املدرسة[...  املؤسسة  من  املاَضِويِّ  الجانب  هذا  يف  نظٍر 

مناهج  محتواها ويف  تدرك، يف  أن  هو  العمق،  أعمق  املدرسة، يف  من  الواقع، 

الظاهَر  عملَها  تَشيد  أن  أي   – وجوَدها  تَحكُم  التي  واملسّوغات  العلَل  فعلها، 

)GAUHET, 1985b, p. 79( .»الرصيَح عىل أساِسها الكامِن املُْضَمِر

6 ـ إّن الفتنة الراهنة حول مسألة الاّلئيكية يف املدرسة، بل وأبعَد من املدرسة أيضا، يف الحياة 

مسرية  تواجه  التي  الحتمية  الصعوبات  عىل  أَمارًة  تكون  أن  إاّل  إًذا،  ميكن،  ال  ملواطنينا،  اليومية 

التاريخ ملّا ترُشِف عىل لحظة فارقة نَعرُب فيها نحو مرحلة جديدة، باتجاه التحّرر الجامعّي.

، يف منظور هذه الفرضية الثانية]1[، فإنّنا سوف نجتهد، يف مرحلة  7 ـ من خالل انخراطنا، برتوٍّ

أوىل، يف إبراز أصالة )فرادة / )originalité مفهوم »مجتمع مابعدعلامين«، عرب إثارة، بالخصوص، 

مسألة متفصل )articulation( هذا املفهوم مع النظريات التقليديّة للعلمنة )sécularisation(. هل 

]1]- يندرج هذا اإلسهاُم يف امتداٍد لنقاٍش، رُسرت بإجرائه مع فيليب فوراْي، الربوفوسور يف جامعة جان مويّن )Jean MONNET( يف 

سانت-إيتيان، حول كتابه »الاّلئيكّية املدرسّية«  )La laïcité scolaire()راجع البيبلوغرافيا(. كنت قد اقرتحُت تحليالً نقدياً لألطروحات 

)راجع   )revue Penser l’éducation(  ”25 العدد  الرتبية،  يف  “التفكري  مجلة  يف  منشور  مقال  يف  الكتاب،  هذا  يف  عنها  املداَفع 

 École et Foulard. La laïcité( »تحت عنوان »املدرسة والحجاب اإلسالمي. هل الالئيكية مذهٌب سيايسٌّ حديث؟ )البيبلوغرافيا

est-elle une doctrine politique moderne?(. لقد رشّفني فيليب فوراْي بجواٍب عن ذاك التحليل يف العدد التايل )العدد 26( من 

 Laïcité et bien commun. Réponse à Rojer( ”املجلة نفسها تحت عنوان »الاّلئيكّية والخري العاّم. جواب عن روجيه مونجو

MONJO(. بالتأكيد، إّن األمر ال يتعلّق، هنا، بـ “جواب عن الجواب”، بل أنوي، يف هذا اإلسهام، أْن أقحم مناقشة بعض العنارص التي 

قّدمها فيليب فوراْي يف مقالته.
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تُختزل ]ما بعد العلامنية[، بناًء عىل األهمية التي توليها ملسألة حضور الدين يف الحيّز العام، يف 

اإلثبات، املذعور غالبا، لـ »عودٍة للّدينّي« ُمتصوَّرٍة وفق مثال عودة املطرود.

وبالتايل هل تشري ]ما بعد العلامنية[ إىل ارتداٍد عظيٍم عن مرشوٍع حديٍث هدفُه إرساء السالم 

)pacification( يف العالقات االجتامعية، إرساٌء يتمُّ تحقيقه من خالل عمليّتَْي تحجيٍم )تنسيب/ 

أعّم،  وبشكل  املتعددة،  الدينية  لالنتامءات   )privatisation( وتخصيٍص   relativisation(

لالنتامءات الثقافية التي ميكن لألفراد أن يستندوا إليها؟ أو هل يتعلق األمر، خالف ذلك، وحول 

مثاِل ما بعد حداثٍة )post-modernité( ُمتصوٍَّر كـ حداثة فائقة )hyper-modernité( )أو حداثة 

الطرد  يستلزم رفع  تعميق  لكْن، هو  نفِسها،  العلمنة  بتعميٍق لسريورة  يتعلق األمر، هنا،  ثانية(، هل 

الالئكوي )ostracisme laïciste( الذي كانت املعتقدات الدينيّة ضحية له يف البداية؟

وسوف نتطرّق، يف مرحلة ثانية، إىل مسألة تطبيق مبدأ الالئيكية )laïcité( يف مثل هذا السياق 

 ،)laïcisation de la société( املجتمع  ليْأَكة  دامت  ما  التطبيق  هذا  عن  ماذا  العلامين.  مابعد 

أبدا  يعد  مل  الفرنسية،  اإليديولوجيا  إطار  يف  املرشوع  هذا  اتخذه  الذي  املعنى  يف  األقّل،  عىل 

لالفتتان  أال ميكن  أيضا،  بل  )le telos de la modernité(؟  للحداثة  النهائيّة  العلة  بوصفه  يبدو 

)engouement( الذي يبدو أّن وصَف املجتمعات املعارصة بـ »مابعدعلامنية« يثريُه، أال ميكن 

االنحرافات  عن  التغايض  عرب  الخطري   )connivence( التواطؤ  من  شيئا  يغّذَي  أن  االفتتان  لهذا 

ُن  الصادرة عن التجمعات الحالية، خاصة ملّا تكون منطلِقة من إلهاٍم وإرشاٍد دينيّنْي، وذلك ملّا تُؤمَّ

هذه  لتبّني  بد  ال  التي  التعديالت  حول  نتساءل  أن  ميكننا  وهكذا،  فكريٌّة؟  رشعيٌّة  ما،  نوًعا  لها، 

املقاربة مابعد العلامنية من أْن يَْحِمل عىل القيام بها يف مجال الرتبية  مع األخذ بعني االعتبار أّن 

سة. هل  الالئيكية قد وقع فَرُْضها، يف التقليد الجمهوري بالّذات، بوصفها إحدى قيم الرتيبة املؤسِّ

يحمل املنظور املابعدعلامين، معه، إعادَة نظٍر جذريًة يف هذا التقليد.

)2(. ما املقصود بمجتمع مابعدعلاميّن؟

8 ـ هنا، سوف يكون الفيلسوُف األملاينُّ، يورغن هابرماس )Jürgen HABERMAS(، مرجَعنا 

الجدل:  دائريَتْ  يف  العلامين«  مابعد  »املجتمع  املصطلح  هذا  أقحم  الذي  هو  ألنّه   ، األسايسَّ
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الفلسفّي والعاّم]1[. يف مقالته يف مجلة »الجدل« )Le Débat(، بدأ بالتذكري بتلك الحقيقة البديهية 

التي ال ميكن أْن تكون إاّل مجرَد تحصيٍل للحاصل إذا مل نُِضف إليها إيضاًحا فاصال: »إّن املجتمع 

مابعد العلاميّن يجب أن يكون مجتمًعا علامنيًّا«. لكن مع اإلشارة، يف الحال، إىل أّن مجتمعا مابعد 

متقّدًما  بلغت مستًوى  العلمنة، لكْن، سريورة قد  االنقياد لسريورة  علامينٍّ هو مجتمع مستمرٌّ يف 

كفايًة مبا يسمح بانفتاح آفاق غري مسبوقة يف الحيّز العاّم، آفاق تتعلق مبكانة الدينّي واألديان يف 

هذا الحيّز. وذلك ألّن الفرضيّات الثالثة التي يقوم عليها التصّور الكالسييك للعلمنة )وهي: أوال- 

الّسحر  عنه  ُمزاٍل  لواقعٍ   )anthropocentrique( مركزيًّا-برشيّا   فهاًم  يُيرّس  التقنّي-العلمّي  التقدم 

الكنائس  ثانيا- سلطان  الِعلّيّة.  نظام  أساس  للتفسري عىل  بكامله، خاضع  ألنّه،   ،)désenchanté(

يرتاجع بناًء عىل تخصيص )خصخصة )privatization / االعتقاد الدينّي. ثالثا- التقدم االقتصادي 

 ) ُمَسلٍّ »ماوراٍء«  من  املدد  لطلب  الحاجة  يضعف  الذي  الرفاهية،  لوعد  حامٌل  هو  واالجتامعي 

 ،)laïciste( وذلك ألّن هذه الفرضيات الثالث هي اليوم مورُد إعادة نظر، كام أّن االعتقاد الاّلئكوّي

بالزوال املربَمج للدين، قد تزعزع بالنظر إىل الحيويّة املتنامية التي تعرفها بعض الحركات الدينية، 

وبالذات تلك التي تحرّكها رؤية كونويّة)visée universaliste(، يف مختلف بقاع العامل.

9 ـ بالتأكيد، إّن سريورَة العلمنة قامئٌة، دامئاً فعالً، يف مجتمع مابعدعلامينٍّ إذا ما أخذنا بعني 

االعتبار أن املجتمَع مابعد العلامينَّ يظل مجتمَع »الخروج من الدين«، طبقا لعبارة مارسال غويش 

ين«، الذي هو االسم اآلخر للعلمنة، يعني،  الدِّ )Marcel GAUCHET(. لكّن هذا »الخروج من 

بحيُث  الكنيسة،  تجّسده  الذي  الدينّي،  املعيار  إزاء  مستقاّل  )الدولة(  السيايس  القرار  بْدًءا، جْعل 

تتامهى هذه الحركة متاما مع الّدقْرطة )إرساء الدميوقراطية / )democratization املفهومة كتقرير 

ذايتّ للمصري )autodétermination(. إّن هذا »الفصل« )séparation(، وخالف تصويٍر متصلٍِّب 

لكْن خاطٍئ، ال يعني التقسيَم بني الحياة الشخصية والحياة العاّمة، إاّل إذا اعتقد بعضهم أّن هذه 

األخرية )السياسة( تُختزَل يف نطاق الّدولة. إّن الدولة، لكونها هيئَة القرار السيايس، وليك تستحّق 

عن جدارة وصف »دميوقراطية«، من املفرتض منها أْن تضمن أْن تكون صياغُة هذا القرار نتيجًة 

 )Entre naturalisme et religion( »1]- انظر، بالخصوص: مقال هابرماس »الدين واملجال العاّم« يف كتابه »بني الطبيعوية والدين[

)راجع البيبلوغرافيا(، سوف نستند إىل هذا املقال بشكل أخّص. وانظر أيًضا:  هابرماس، »اإلميان واملعرفة« )Foi et savoir(، يف كتابه 

 De( الثقافية«  الحقوق  إىل  الدينّي  التسامح  »من  مقاله  )L’Avenir de la nature humaine(؛ وكذلك  البرشيّة«  الطبيعة  »مستقبل 

la tolérance religieuse aux droits culturels( يف مجلة »مدن« )العدد Cités( )2003 ،13(؛ وكذلك مقاله »ما املقصود من 

مجتمع مابعدَعلْاميّن؟« )qu’est-ce qu’une société post-séculière?(، يف مجلة »جدل” )العدد 152، 2008(.
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، يستطيع كلُّ مواطن أن يُديِلَ فيه برأيه بحّريّة، ضمن احرتام بعض القواعد التي تَحُكم  لجدٍل عامٍّ

شكَل ال مضموَن الحجِج التي ميكن أن تُثار يف إطار النقاش العاّم. وذلك بحيُث إّن االعتقادات 

الدينية، وإن مل تستطع، مبا هي كذلك، أن تكون حاسمًة يف االختيارات السياسية يف مجتمعٍ يّدعي 

الذي سوف يحرضِّ لصياغة  النقاش الجامعي  تبقى مقبولًة يف  ، لكّنها، مع ذلك،  أنّه دميوقراطيٌّ

 .)profane( التعبري ]عن آرائها[ يف قالب لغة دنيوية تلك االختيارات بحيُث تتمّكن، الحًقا، من 

ين  نقول ذلك بعبارات أخرى: إّن العلمنة تعني التخفيف املتصاعد تدريجيًّا من التأثري املبارش للدِّ

تأثرَي  لكّن  ين.  الدِّ اجتثاَث  تعني  ماّم  أكرث  للمجتمع،  السياسية  التوّجهات وعىل االختيارات  عىل 

ين يبقى ُمحتَماًل، بل وَمرُْجوًّا، إذا ما تحّقق بشكل غري مبارش أو بوساطة. ما دامت االعتقادات  الدِّ

الدينية، التي تقف وراء بعض التّدخالت أو بعض املواقف املتّخذة يف الجدل العاّم، تتوفّق يف 

التعبري عن نفسها عرب استدالٍل مقبوٍل عىل املستوى العاّم، فإنّها تتمتّع بحقوق املواطنيّة متاما كام 

هي الحال مع االعتقادات الغنوصيّة )الاّلأَدريّة( وامللحدة. 

10 ـ صحيح أّن تلك اإلرادة لتحديد تأثري الّدين )وتأثري الكنيسة( كانت قد اِتَّخذت، يف مرحلة 

أنتجت  تاريخيّة،  فرنسا، حيُث، وألسباب  بالذات، يف  أَْدريًّا. حصل ذلك،  نِزاعيًّا، ال  دوًرا  أوىل، 

عن   apologie(  / التربيرّي  )الّدفاع  املنافحُة  تلك  أْي   ،)laïcisme( الاّلئكويَّة  العلمنِة  سريورُة 

الاّلئيكيّة )laïcité( التي ُعرضت يف شكل ديٍن مضادٍّ )contre-religion( لكن، ومن هنا بالّذات، 

تأّسست ديناً بديالً )مدارس تكوين املعلمني )écoles normales(، هذه الرصوح لتكوين معلِّمي 

الِندَّ  بوصفه  متصّوٌر  واملعلُِّم  الئكية،   )séminaires( إكلرييكية  كمدارس  املتصوَّرة  الجمهورية، 

املنافَس املحايك للكاهن...(. لكْن، حيُث إّن السلطاِت الدينيَة قد عرّبت عن والئها وإخالصها 

األخرية،  لهذه  الدينية  والحيادية  الدولة  عن  الكنائس  )فصل  الدميوقراطية  القانون  دولة  لقواعد 

بوصفة  للعقل  العاّم  واالستعامل  الفكر،  حرية  مثل  األساسية  الفردية  الحقوق  ببعض  االعرتاف 

األساس للمعيارية االجتامعية والسياسية والقانونية(، فإّن مشاركتها يف الجدل العاّم قد متكنت من 

َد الدينيَّ الذي طرأ يف املجتمعات املعارصة كان )ينبغي أن  كسب االعرتاف برشعيتها. إّن التعدُّ
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يكون(، هو نفُسه، عامالً غري قابل لإلغفال يف عملية إرساء السالم )pacification( هذه]1[.

11 ـ وبالتايل، فإّن املجتمع مابعد العلامين يتميّز مبُقتَضيَنْي: هو يتطلّب من األديان نوعا من 

التحديث )modernisation( الذي ميّر عرب:

 أ- أْن تضع ما تعتربه حقيقتَها يف سياقه الصحيح، وعرب:

 ب- تبّني نظرة نقدية ذاتية لتاريخها الخاّص.

. ألّن:  إّن ههنا رشطًا ملشاركتها يف حيٍّز عامٍّ دميوقراطيٍّ

 visions( الدولة الدستورية يجب أاّل تتحرك، فقط، بطريقة محايدة يف ما يتعلق برؤي العالَم«

du monde(، بل يجب عليها، أيضا، أن ترتكز عىل األسس املعيارية التي ميكن تعليلها بِعلٍل هي 

.)HABERMAS, 2008a, p. 149( »أيضا محايدة يف ما يتعلق برؤي العالَم

12 ـ لكن، يف الوقت نفسه، ال ميكنها ]الدولة الدستورية[ أن تتطلّب من مواطنيها املتدينني ما 

.)ibid., p. 149( ’ميكن أن يكون غري قابل للتوفيق مع وجوٍد َمعيش، رشعيًّا، ‘يف اإلميان

13ـ  ألنّها ]الدولة الدستورية[، إذا كانت تُؤمِّن ملواطنيها، بالتساوي، حرية املامرسة الدينية، فهي 

ال تفعل ذلك حفاظا عىل الهدوء االجتامعي فحسب، بل كذلك لسبٍب »معيارّي«: يجب عليها أن 

تحمَي حرية اإلميان )liberté de foi( وحرية املعتقد )liberté de conscience( لكل مواطن.

العلامينُّ، عىل  الاّلئيكُّ،  العقُل  ينفتح  أن  باملقابل،  يقتيض،  مابعدعلامينٍّ  إّن مجتمعا  بحيُث 

 préjugé naturaliste et( الطبيعِوّي والِعلَموّي الرأي املُسبَّق  بالتخيّل عن  الدينّي، وذلك  العقل 

)per se(، غري صحيحة، ووهميّة  ذاتها  الدينية هي، يف  »االعتقادات  أّن  يعترب  الذي   )scientiste

.)57-ibid., p. 56( »وفاقدة للمعنى

14 ـ ألنّه، يف هذا املنظور األخري، الذي هو منظور التعارض بني العقل والدين، ِسمة العرص 

وتُفَهم   )archaïsmes( قدمية  تقاليد  بوصفها  الديني  االعتقاد  أشكال  إىل  يُنظَر  بامتياز،  الحديث 

]1] - يبدو يل أّن غياَب أْخِذ هذا الُبْعد مابعد الحديث )ومابعد العلاميّن( بعني االعتبار، يف اإلشكالّية الحالّية لالّئكّية، هو النقطة األكرث 

قابلية للمناقشة )لالعرتاض( يف استدالل فيليب فوراي، سواًء يف كتابه أو يف جوابه عىل تحلييل النقدّي. صحيٌح أيّن أنا نفيس، يف تحلييل 

، أيًْضا، أن أمّيز فكريت، اليوم، يف إجابتي عن السؤال الذي انطلقُت منه يف  النقدي، مل أضع هذه النقطة، كفايًة، يف الواجهة. ينبغي عيلَّ

مقالتي: هل الالئكّية عقيدٌة سياسّيٌة حديثٌة؟ إنّها، فعاًل، عقيدٌة حديثٌة، لكن فقط مبعنى الحداثة األوىل )التي هي، بَْعُد، حداثة جزئية، غري 

تاّمة( ال مبعنى املابعدحداثة )املفهومة كحداثة تاّمة(.
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ا أساسيًّا، عىل أنّها الحرية الدينية، أقلَّ من كونها حقًّ

.)ibid., p. 199( »إجراٌء للحامية الثقافية لصالح نوٍع آيٍل لالنقراض«

15 ـ إّن العقَل العلامينَّ، بالنسبة لـ يورغن هابرماس، ميكنه، مع بقائه غّنوصيًّا )ال أَْدريًّا(، ومن 

غري أن يتربّأ من قناعاته، أْن يُْصغَي إىل االعتقادات الدينية وأن يعرتف لها بقيمٍة إدراكيٍّة وأخالقيٍّة، 

نظر  وجهة  من   ،)portée cognitive et morale, universelle, pertinente( ومالمئة  كونيٍّة، 

املسائل التي يثريها معارِصونا. بهذا املعنى فإّن

»وظيفة الَعلامنيّة هي كونها محوِّاًل )tranformateur( يعّدل التيّار اآليت من التقليد، أكرثَ من 

.]1[)ibid., p. 145( كونها مصفاًة ميكن أن تَُحول دون مرور املضامني التقليدية

16ـ  لقد سبق أْن متّكن العقُل الحديُث، مع ذلك، من أْن يرُتِجم، إىل لغة الئكية يفهمها الجميُع، 

بعَض العنارص األخالقيّة للتقليد الدينّي )عىل سبيل املثال، إعادة صياغة )re-formulation( الرِبّ 

)اإلحسان / )charité يف معاين التضامن االجتامعي(. تيرّس لنا أن نرى، أيضا، يف املاركسية ويف 

مّمن  الُكتّاب  وبعض  متاًما.  مختلفٍة  أصوٍل  عىل  اإلنجيليّة،  للرسالة  استعادًة  الشيوعيّة،  اليوتوبيا 

كان، يف القرن العرشين، يستند إىل هذه اليوتوبيا، استطاع أن يرّوج موضوعاٍت مستعارًة من التقليد 

الديني وذلك بعد ليْأكتها )laïcisation(: مثاٌل أّوُل، والرت بنجامني )Walter BENJAMIN( أعاد 

تاريٍخ مكتوٍب »من وجهة نظر  الحساب« )jugement dernier( يف مرشوِع  صياغة منظور »يوم 

 )Ernest BLOCH( 2[؛ مثاٌل ثاٍن، أرنست بلوخ[  )du point de vue des vaincus( »املهزومني

.)principe espérance( »الذي ارتبط من جديد مع »مبدأ الرّجاء

17 ـ ببساطة، »سوف يقع حرُص معنى ]...[ ’إدرايّك‘ )cognitif( يف جميع املضامني الداللية 

التي ميكن ترجمتها يف خطاب ميكن يف ثناياه رفع ’مفعول الّتوّقف‘ )effet d‘arrêt( الذي يرتبط 

.)vérités révélées( )ibid., p.158( بالحقائق الوحيانيّة

استدالل  من  آخُر  مهم  جانٌب  وهذا   - أيًضا،  أكرَب  وبشكٍل  اليوم،  لألديان،  مُيكن  لكْن،  ـ   18

]1] - انظر أيًضا، ص 13: »مستقبالً، لنا مصلحٌة أكرب يف أْن نسعى إىل استعادة املضامني اإلنجيلّية يف إمياٍن للعقل ِمْن أْن نحارب الكهنوت 

 .)le soutane et l’obscurantisme( »والظالمّية

]2] - تطّرق يورغن هابرماس إىل القيمة الخاصة، كلّيًّا، غداة القطيعة الحضاريّة التي مّثلتها التجربة الّنازيّة، ملفهوم »التضامن األنامنستّي« 

)solidarité anamnestique( مع ضحايا التجاوزات املاضية، املفهوم الذي صاغه والرت بنجامني لـ »سّد النقص الذي ولّده فقدان 

.)idem., p. 52( »األمل بيوم الحساب
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العريقة  التّأويلية  لتقاليدها  السامويّة منها، كام ميكن  يورغن هابرماس – ميكن لألديان، وخاصة 

أْن تكشف عن أنّها مصادُر للمعنى قيّمٌة يف عالٍَم هو، كعالَمنا، مصاٌب بأمراٍض اجتامعيّة عميقة 

)خطرية(. ألّن اإليديولوجيا املهيِمنَة )التي هي خليط من الِعلمويّة )scientisme( ومن االقتصادويّة 

)économisme( ومن التَّقنويّة )technicisme((، وبعيدا عن أن توفِّر سنداً ملحاربة تلك األمراض، 

باألحرى،  هي،  للتحّمل،  قابلة  تجعلها  وسلوى  مواساة  عنارص  توفّر  أْن  عن  ببساطة،  حتّى  بل 

الناس، وحيدين يف مواجهتها.  باألضعف واألشّد محروميًّة من  بْدًءا  الجميع،  ترْك  تُضاعفها عرب 

الطاقة،  يف  )التحّكم  تقنيًّة  آفاقًا  الحديثة،  األزمنة  إيديولوجيا  هو  الذي  بالذات،  العلُم  فتح  لقد 

التكنولوجيات الحيويّة...( أثارت مشكالت أخالقيًة غري مسبوقة )العالقة باملوارد الطبيعيّة، صناعة 

الحّي )fabrication du vivant(، إلخ.( يجد هذا العلُم نفَسه عاجزًا عىل حلّها. ويف عالٍَم يتميّز، 

ٍس عىل  عالوة عىل ذلك، بنضوب كلِّ حركة ثوريّة، مسيحيّة )messianique( أو يوتوبيّة، عالٍَم ُمؤسَّ

يُن  ، بنحٍو ما، أن يظهر الدِّ فلسفة للتّاريخ )وللتقّدم( متبّناٍة بشكل واسعٍ، يف هذا العالَم من الطبيعيِّ

 les( األرض  يف  املستضعفني  لجميع  األّول  املقام  ويف  للكثريين  للمعنى،  مانَح  مقبوالً،  خياراً 

damnés de la terre(. ألّن

» ]...[ العقَل العميلَّ يخطئ غايَته إذا مل يُعد ميلك القدرَة عىل أْن يجعل القلوَب 

العالَم،  من  مكان  كل  يف  إليه  ُمساٌء  التّضامن  أّن  تَعي   )cœurs profanes( الدنيويَّة 

وكذلك إذا مل يُعْد لهذا العقل القدرُة عىل أْن يوِقظ وْعيًا مبا ينقص، ومبا يسبّب الزّلل، 

.)ibid., p. 146( .»وعىل أن يتعّهد هذا الوعَي ويرعاه

العقَل،  ويتبّنى  األنوار  فلسفَة  يتبّنى  تقّدمّي  مفّكر  كلَّ  هابرماس،  يورغن  يواصل  أيضا،  19ـ  

وكذلك، هو حريٌص عىل إعادة تنشيط الحياة الدميوقراطية التي هي اليوم ضعيفة وُمنَهكة، ومدفوٌع 

 ibid., p.( للحداثة«  املعيارّي  كاهل املضمون  اليوم،  تُثقل،  التي  التهديدات  »مواجهة  مبرشوِع 

47(، أْي مرشوع التحّرر الفردّي والجامعّي، وبعيًدا عن احتقار االعتقادات الدينية بحجة أنّها تقاليد 

عليه  ينبغي  األصويّل،  انحرافها  بحجة  العاّم  الحيّز  إىل  ولوجها  ملنع  السعي  عن  وبعيًدا  قدمية، 

]املفكر التقّدمي[، خالف ذلك، أن يشّجعها وأْن ييرسِّ لها هذا الولوج، مع الحرص، يف الوقت 
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نفسه، عىل مساعدتها يف إعادة صياغة »مخزونها الّنقدّي«]1[  يف قالب لغة العقل، أْي يف قالب لغٍة 

دنيويّة مفهومة ومقبولة من الجميع.

)3(. الاّلئيكّية واملجتمع املابعدَعلاميّن

20 ـ ماذا، إذا، يف سياٍق مابعدعلامينٍّ كهذا، حول تطبيق مبدأ الاّلئيكيّة بوصفها مبدأً قانونياً؟

ال  الاّلئيكية  إّن  نقطًة:  خاّصة،  بصفة   ،)Philippe FORAY( فوراْي  فيليب  يؤكّد  جوابه،  يف 

أيضا،  تستلزم،  ]الالئيكية[  إنّها   .)1905 سنة  قانون  )ويف  والدولة  الكنيسة  بني  الفصل  تُختزَل يف 

، للعيش املشرتَك )vivre ensemble( يف »عالٍَم مشرتَك«  إرساء )واالنخراط يف( مرشوٍع، سيايسٍّ

)monde commun(، مبعنى تََشارُِك ثقافٍة واحدٍة. هذا ما يسّوغ أنّه يُنظَر إليها ]الاّلئيكية[ بوصفها 

مبدأً دستورياً )أو »مبدأ عدالة« باملعنى الذي قدمه جون راولز )John RAWLS(( باعتبار أّن وظيفتها 

هي ضامن تعايش الحريات الفردية، وبالخصوص حرية املعتقد )liberté de conscience(. لكّن 

فوراْي.  فيليب  يعرتف  وإشكايلٌّ، كام  ٌد  ُمعقَّ عديدة،  نواٍح  من  هو،  هذا  املشرتَك«  »العالَم  مفهوَم 

ضيٍِّق   ، وَسطيٍّ مسلٍك  عن  للبحث  يشتغل  هو  الغرض  هذا  وألجل  د،  يُحدَّ أْن  مضمونُه  يتطلّب 

»سلبيّة«( ملبدأ  أيضا  أو   ،libérale(  / )متسامحة  )تحّرريّة  قانونيّة صارمة  قراءة  بني  ما  بالرضورة، 

الاّلئيكية الذي يتمّسك، يف هذا الصدد، بالفصل بني الدولة والكنيسة، أْي باملطالبة بالحياد الدينّي 

للسلطة السياسية، وبني قراءٍة أخالقية-سياسية )éthique-politique( )قراءة الجمهوِريَِّويّة الجديدة 

 laïcisme des( األصول  الئكويّة  مع  الربط  إعادة  تّدعي  التي  الرّاهنة   ))néo-républicanisme(

origines( التي تجعل من الاّلئيكية عقيدًة فلسفيًّة جوهريًّة )substantielle( حقيقيًّة )نظرية للخري 

أو »عقيدة متسامحة« )doctrine comprehensive(، ليك نستعيد، مرّة أخرى عبارة جون راولز( 

مناِفسًة، يف بُعدها الجاِمع )dimension englobante(، لكّل عقيدة دينيّة. إذا ما كانت هذه املقاربة 

 moralisation(  / أخالقية  مسحة  (إضفاء  أخلقة  باتجاه  جّدا  بعيًدا  جيّل،  بشكل  تذهب،  الثانية 

الحّيز  لألديان يف  الكامنة  النقديّة  الطاقة  عنوان »حول  له يحمل  مقال  يدافع، يف  الذي  فرّيي  الصيغة من جان-مارك  استعرُت هذه   -  [1[

األورويّبّ« )Sur le potential critique des religions dans l’espace européen( )راجع البيبلوغرافيا(، يدافع عن وجهة نظر 

 )Cité( مامثلة لوجهة نظر يورغن هابرماس، وذلك ملّا يكتب مثاًل: »]...[ يجب عىل الحّيز العاّم أْن يفتح، بدون تحّفظ، أبواب املدينة

للبديهات )intuitions( التي ظلت، إىل حّد اآلن محفوظة )موثّقة )archivées / يف الطاقة الداللّية الكامنة لألديان«. ثم يحّدد، الحًقا، 

للَحرْم  حدٍّ  وللمفارقة، وضُع  املستعجل،  من  أصبح  املطرود،  عودة  بقدوم  فيه  نشعر  الذي  الوقت  »يف  االنفتاح:  هذا  الدواعي لرضورة 

)اإلقصاء( السيايّس )excommunication politique( للعقل الدينّي، إذا ما أردنا أْن نتوّقى الفتنة«. انظر أيًضا، للكاتب نفسه )فريّي(، 

الدين الّتأّميّل )La religion reflexive( )انظر البيبلوغرافيا(.
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 )guerre des deux france( فرنسيَنْي«  الـ  »حرب  إشعال  تعيد  بأْن  بالتايل،  وتخاطر،  الاّلئيكية 

بتقديم نفسها بديالً للّدين )لألديان(، فإّن لها الفْضَل يف لفت االنتباه إىل نقطة مهمة: إّن الاّلئكيّة، 

فيليب  يقول  الدينية،  العقائد  تجاه  الحياد  يف  فقط  تُختزَل  ال  املدريّس،  بُْعدها  يف  وبالخصوص 

فوراْي إنّها »تستلزم أيضا فعاًل إيجابيًّا ميكن وصُفه مبرشوِع تنميِة حّريّة التّفكري عند كّل إنسان«، 

بحيُث إّن املسلَك الوسطيَّ بني الحياد )الاّلئيكيّة السلبيّة /laïcité negative ( والاّلئكويّة )الاّلئيكيّة 

االيجابيّة / )laïcité positive، املنظور إليها هنا، ميكن أن تقوم عىل تواُزٍن، َهشٍّ بالرضورة، بني 

حرية العقيدة )liberté de conscience( )حّريّة أن تعتقد أو أال تعتقد( وبني حّريّة التّفكري )تربية 

اللتني نادت بهام  النقديّة  النفس عىل »التّفكري الذايت« )penser par soi-même(( وعىل الروح 

الفلسفُة الكانطيّة، وبشكل أوسع، فلسفُة األنوار التي ألهمت مرشوع الحداثة]1[.

21 ـ وهكذا، فإّن ثقافة السياسة املشرتكة، التي مُتثّل الجانب )السفح / )versant اآلخر من 

الثنايئ  املقتىَض  هذا  عىل  تقوم  سوف  الصارم،  القانوين  الجانب  من  إيجابية  األكرث  الالئيكية، 

اعرتاف  الخري،  حول  التصورات  بتعددية  اليوم،  يُقهر  ال  الذي  االعرتاف  جهة  من  »املتسامح«: 

يجعل التعايش والتعاون االجتامعي، بني املؤمنني )الذين، هم أنفسهم، ُجموع( وغري املؤمنني، 

سة  ُممكًنا؛ ومن جهة أخرى، الدفاع عن فكرة الحرية الفردية )autonomie individuelle(، املؤسِّ

أو  ثقايّف  أو  )دينّي  انتامء  كل  عن  لحظة،  أي  يف  ينفصل،  أْن  فرد  ألي  تسمح  والتي  للحداثة 

فلسفّي، إلخ(.

 laïcité( »أو »الالئيكية التشاورية( )laïcité de confrontation( »22ـ  إنّها، إًذا، »الئكية املقابَلة

التدخالت  برشعية  االعرتاف  يساند  أنّه  بإعالنه  فوراْي،  فيليب  إليها  يستند  التي   ))délibérative

هذه  أّن  غويش،  مارسيل  تحاليل  إىل  الرجوع  خالل  من  يؤكد،  هو  بل  العاّم.  الجدل  يف  الدينية 

َمها: إذا كانت الكنائس تعود لتكون من جديد  نة اليوم مبقدار ما تواصل العلمنة تقدُّ الرشعية هي ُمؤمَّ

أنّنا  بالتحديد، بسبب  الدولة، فذلك،  تهديًدا لالئكية  أن ميثّل رجوُعها  بارزة اجتامعيًّا، ومن دون 

نعيش مرحلة »الخروج من الّدين«.

تلك  تسعى  أْن  ميكن  الرشعية  من  شكٍل  أّي  إىل  املشكلُة.  تربز  بالتحديد،  هنا،  لكْن  ـ   23

التدخالت الدينية يف الجدل العاّم، ما دام هاجُس الحرية الفردية، هذا الجانب »االيجايب« الذي 

.)la Reforme( 1] - الحاصل، نحن نعرف مباذا يَديُن هذا املرشوُع لبعض املصادر الدينّية وبصفة خاصة اإلصالح[
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يأيت ليُتمَّ التعريف القانوين الصارم لالئكية، يُعترب هو نفُسه جزًْءا ال يتجزّأ من رؤيٍة للعالَم )»نظريٌة 

للخري« أو »عقيدة متسامحة«( تتعارض مع رؤية دينية نظرًا إىل أّن األخرية تجعل من االنتامء إىل 

تجّمع املؤمنني القيمَة العليا، فتُطالب، بالتايل، بتحجيم )تنسيب / )relativisation هذه الحرية؟ 

جعلهم  عرب  املؤمنني  وغري  املؤمنني  بني  املشرتك  العيش  تنظيم  ميكن  كيف  أخرى:  وبعبارات 

يتشاركون الثقافَة السياسيَة نفَسها، ذات الجوهر الليربايل، إذا كان األّولون يُضفون عىل عقيدتهم 

ما  رفض  عرب  وبالتايل،  السياسية،  أبعاَده  يشمل  مبا  برّمته،  لوجودهم   )structurant( ُمبْنِيًنا  دوًرا 

ميثّل جوهر الفلسفة الليربالية؟ أو أيضا، ومع خطر التشويه )au risque de la caricature(: إىل 

 أّي حدٍّ متلك دولٌة دميوقراطيٌّة الحقَّ يف إجبار بعض املؤمنني أن يعيشوا نوًعا من حياة الُفصام 

)vie schizophrénique( من خالل إجبارهم عىل الفصل بني ما هام، بالنسبة إليهم، غرُي قابلنَْي 

الدين هو مسألٌة  بأّن  االعتقاَد  إّن  السياسية؟  الشخصية وحياتهم  الفصل بني حياتهم  أي  للفصل؛ 

شخصية متاًما، والذي يجب أن يُبَقى عليه يف الحدود الضّيقة لوعٍي فرديٍّ له األمر والنهي عىل 

تاريخية طويلة  نتيجة لخربة  نفَسه هو  االعتقاد  هذا  إّن  الروحية،  والتوجهات  الخاصة  املعتقدات 

مل تُؤثّر إاّل يف بعض املجتمعات، وبالذات تلك املجتمعات التي واجهت املآيس التي سبّبتها 

الرصاحة، عىل  متفاوت يف  بشكل  دامئاً،  يقوم  االعتقاد  ذلك  مثل  إّن  بحيُث  الدينية«؛  »الحروب 

املُسلََّمة القائلة بأّن املعتقدات الدينية هي عوامُل شقاٍق وأّن مْنَحها »دعاية« كبرية جدا سوف تُعرِّض 

للخطر، بالرضورة، أوارَص التضامن االجتامعي التي يجب أن تُوّحد أعضاء التجّمع السيايس نفسه. 

لكن، ما العمل إزاَء اعتقادات دينية ال تقنع بأْن تكون »ُمتساَمًحا معها« )tolérées( فحسُب، كام 

الحرية  هو  هنا  )املعيار  املعيار  عن  االبتعاد  حاالت  بعض  ومع  االنحرافات،  بعض  مع  يُتسامح 

العيَش  يَْحُكُم  الذي  التوافق املعياري  النظر يف  تُعيد  بل خِفيًّة وال  يًّة  رِسِّ ما دامت تظل  الفردية(، 

املشرتََك ألنّه،

»حتى يَسلم مبدأُ التسامح من شبهة أنّه يعنّي حدوَد التسامح ضمن وجهة نظر قمعيّة، فإّن تحديد 

ما ميكن أن يُتسامح معه، بَْعُد، وما ال ميكن، يقتيض إثباتاٍت تكتسب، لدى جميع األطراف، وضوَح 

.)HABERMAS, 2008a, p. 178( »اليقني وكذلك املقبوليَّة

24 ـ يجب، بالتّايل، عىل الدولة الليربالية أن تستجيب لضغطني ميكن أن يبُدَوا متضاّديْن: 

- من جهة، أن تُؤّسس قراراتِها عىل ِمالكات َعلامنية متاما أو دنيوية )profanes( مقبولة لدى 



2 0 1 صيــف 7
A L - I S T I G H R A B االستغراب

249 الالئكية واملجتمع مابعد الَعْلمانّي

وعٍي ُحرٍّ ومالٍك بإرادته الختياراته الخاصة؛ 

- ومن جهة ثانية، أاّل تطلب املستحيل من بعض مواطنيها مبطالبتهم برتويض عقيدٍة يََرْون هم 

أنّها هي التي متلكهم.

التي   )théorie de l’apprentissage( التّعلُّم«  »نظرية  بـ  املشكلة  هذه  عىل  هابرماس  يجيب 

تضع الحل يف أفٍق زمنّي وتاريخّي. إنّه، يف الواقع، تعلٌُّم مزدوج، يعني كاِل الطرفني، املؤمنني وغري 

املؤمنني.

تتمتّع بوضع  ما زالت  التي  الوجودية«  لليقينات  »نواٍة  استمّر وجوُد  وإْن  ـ من جهٍة، حتى   25

»حصانة« )extraterritorialité(  إزاَء النقاش العاّم، الذي يجب عىل الدولة أن تحرتمه، ال يَسُعنا 

 )architecture différenciée( يف الهندسة املميَّزة ) / foiإاّل أْن نالحظ أّن»يقينات العقيدة )اإلميان

.)ibid., p.188( »للمجتمعات الحديثة هي، يف الواقع، معرَّضة للضغط املتنامي للتفكري

26 ـ بحيُث إنّه، إذا كان

الدستورّي  الفصل  تفرض  التي  ]القانونية[،  األنظمة  من  تجعل  أْن  الليربالية  للدولة  يحقُّ  »ال 

 fardeau metal et psychologique metal et( ونفسانيًّا  عقليًّا  إرْصًا  والسياسة،  الدين  بني 

يعتنقون  الذين  مواطنيها  ِقبل  من  للتحّمل  قابل  غرَي  والسياسةية«(  الدين  بني  psychologiqueّي 

،)ibid., p. 188( »ديًنا

يجب عليها ]الدولة الليربالية[، باملقابل،

.)ibid., p. 188( أْن تَأَْمل منهم أْن يعرتفوا مببدأ حياد السلطة بالنسبة إىل رؤى العالَم«

27 ـ إّن هذا االعرتاف ميّر عرب تبّني املؤمنني ما يسّميه يورغن هابرماس »بند )رشط( الرتجمة 

صياغة  إعادة  رضورة  عيل  ينّص  )clause institutionnelle de traduction(الذي  الدستوري«   

حججٍ وبراهنَي، دينيٍّة باألصل، يف عبارات علامنية. يجب عليهم، إذًا، أن يستجيبوا لـ »واجب األدب 

املدينّ« )devoir de civilité( مبعنى أّن املواطنني يف مجتمع دميوقراطّي يف أعناقهم بعضهم تجاه 

بعض واجٌب متبادٌَل بتقديم حججٍ مفهومٍة من الجميع يف ما يتعلق باملواقف السياسية التي يتخذونها.

لغري  أيًضا،  ُملزٌِم،  املديّن«  األدب  »واجب  أّن  تعني   )réciprocité( املباَدلة  هذه  لكن  ـ   28

املؤمنني ألّن الدواعي الوظيفية متنع، كذلك، أن يُختزَل، برسعة كبرية، التعقيُد املتعّدُد األصوات، 
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يف التناغم العاّم«:

التعبري ]عن  الدينية يف  ة املؤمنني والتجّمعات  تثبّط من همِّ أْن  الليربالية[  ]الدولة  لـ  »ال يحقُّ 

اآلراء[ سياسيًّا مبا هم كذلك، ألنّها ال ميكنها أْن تعرف أنّها إذا ترصّفت عىل هذا النحو ال تَحرم 

املجتمَع الَعلامينَّ من موارَد مهمة لتأسيس املعنى. يستطيع املواطنون الاّلئكيّون وأولئك الذين 

ينتمون إىل أديان أخرى، يف بعض الظروف، أْن يتعلّموا شيئًا ما من اإلسهامات الدينية، ولو عرب 

االعرتاف، مثال، بأنّه يوجد يف مضامني الحقائق املعياريّة لنصٍّ ]منطوٍق[ دينيٍّ بعٌض من بدهاتهم 

.p. 190( )ibid ,.»املدفونة

29 ـ لكّن »واجب األدب املديّن«، هذا، ُملزُِم أيًضا )وبالخصوص؟( لاّلئكينّي ألسباٍب خاصٍة 

بهم، ألنّها أسباٌب ترتبط بتاريخ العقِل الَعلامين نفِسه، والتي تذهب إىل أبعَد من واجب »االحرتام« 

املطلوب مراعاته تجاه االعتقادات الغريبة عّنا. تظهر تلك األسباب يف التّوصية التالية:

»]...[ يجب عىل الحداثة أْن تقهر عرب التفكري الذايت )autoreflexion( الفهم املحدود الذي 

.)ibid., p. 199( »متصلّبة وإقصائيّة )laïcisme( تثريه من ذاتها الئكوية

التخيل   )apprendre( يتعلّموا  أْن  جهتهم،  من  الاّلئكيّني،  عىل  يجب  أخرى،  بعبارات  ـ   30

التقدم  مع  بالتناسب  آجاًل،  أم  تختفي، عاجاًل  أْن  إاّل  أمامها  ليس  الدينيّة  التصّورات  أّن  فكرة  عن 

بأّن مخالفتهم )نفورهم من  يتعلّموا االعرتاف  أن  العلميُة. يجب  الذي تستمّر يف تحقيقه املعرفُة 

معه  الحسم  الحكمة  »من   )dissensus( شقاٍق  منشأ  هو  الدينيّة  للتّصّورات   non-adhésion(  /

)إنهاؤه(«. وبالنظر، أّواًل، إىل أّن »إميانهم« بالعلم هو الذي يبدو أنّه منشأ هذه »الاّلئكويّة املتصلّبة 

واإلقصائيّة«، هذا التعلّم سوف يقوده السؤال التايل:

»هل العلُم الحديُث هو مامرسة ال ميكن فهمها بالكامل إاّل انطالقا منها هي نفسها، وهل هي 

يجب،  هل  أو  خاطئ،  أو  صحيح  هو  ما  لكل  املعيار   )performativement( بإتقان  تضع  التي 

باألحرى، فهم العلم الحديث بوصفه نتيجًة لتاريٍخ للعقل يشمل، عىل الّسواء معه، األدياَن العاملية؟ 

.)ibid., p. 210(

وجهات  يف  بتقارٍب  يسمح  أاّل  املحتمل  من  كان  وإْن  حتّى  مضاَعٌف،  تعلٌُّم  إًذا،  املطلوُب، 

النظر، بلَْه بإنجاِز توافٍق، ألّن:
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»إّن النزاعاِت، التي تهّدد باالنفجار، مل تُعد تتعلّق باملنافع املاّديّة، التي هي مورُد توافق، بل 

 )axiologiques( مبنافع روحيّة تتنافس الواحدة منها مع األخريات. إّن النزاعات الوجوديّة الِخالقيّة

.)ibid., p. 195( »ال تقبل أيَّ تسوية )بني تجّمعات العقيدة )اإلميان

32ـ  إاّل أنّه سيكون تعلُّاًم ُمضاَعًفا ذا فضائَل تحضرييٍّة )vertus civilisatrices( بالنظر إىل أنّه سيجعل 

من الحوار ومن الّنقاش الهدَف والوسيلَة يف آٍن. من وجهة النظر هذه، ال ينحرص تفكري هابرماس يف 

املنظور اإلجرايئ البحت الذي يختزله فيه البعُض غالبًا، وهو نفُسه واعٍ متاماً بحدود هذا املنظور:

»]...[ ليس من السهولة، من وجهة نظر التحفيزات، أْن يتمّكن كياٌن سيايسٌّ يجمع العديد من 

رؤى العالَم )visions du monde( ِمن أْن يرتّسخ، معياريًّا، بناًء عىل مجرد شبهة مفاُدها أّن، وراء 

اتفاٌق ال   ،)arrière-plan( ميكن أن يتحقق، يف الخلفيّة ،)modus vivendi( مجرد تسوية وقتيّة

يستند سوى عىل إجراءات ومبادئ، والتايل اتفاٌق شكيلٌّ محٌض.

33ـ  ألجل ذلك، وإذا ما شاركُت »التّحّفظ« الذي أبداه فيليب فوراْي يف أواخر إجابته، بخصوص

عن  لألمور   )déplacement( حرْف  يف  متورّطة  )له(  تبدو  التي   )formalisme( »الشكالنيّة 

مسارها، قاد من استقطاٍب )polarisation( حول موضوع النقاش والسعي نحو اتفاق حول ذلك 

املوضوع، إىل استقطاٍب حول مامرسة النقاش نفسها«،

 أقول: ألجل ذلك يجب أْن أضيف أّن هذا، عىل وجه الدقّة، ليس هو املنظوَر الذي أتبّناه، وال 

إًذا، هو  النقاش يصبح،  أن  نفِسه؛ وإذا كان صحيحا  ل لدى يورغن هابرماس  هو املنظور املفضَّ

نفُسه »منفعة« )bien( وراء »املنافع« التي هي موضوع النقاش، فذلك مبعنى أّن النقاش، بعيًدا عن 

أْن ميثّل إلهاًء )diversion( ميكن أْن يحجب ما قد يكون للنزاعات بني وجهات النظر غري القابلة، 

العيش  بتعلّم  ذلك،  خالف  )النقاش(،  يسمح   ،)tragique( »مأسوّي«  ]أثر[  من  للتوافق  قطعيًّا، 

)املشرتَك( مع ذلك ]األثر[ املأسوي بالنظر إىل أنّه يصبح، بامتياز، املحّل الذي يحصل فيه ذلك 

التّعليم )املتزامن( ميكنه  االعرتاف )املتباَدل( باآلخر، يف اختالفه. وبالّذات ألنّه محلُّ مثِل هذا 

.)projet éthique( أن يكون يف قلب املرشوع األخالقّي )النقاش(

هابرماس  يورغن  منظوَرْي  بني  حقيقيّة  قطيعة  أرى،  ما  حسب  توجد،  ال  ذلك  ألجل  ـ   34

)عىل األقّل يف آخر نصوصه( وآكسال هونّاث )Axel HONNETH(. إذا ما صّح، كام استلفت 
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االحتقار«  »تجربة  بـ  اهتامم خاص جدا  إيالء  املناسب  أنّه من  راجًعا إىل األخري،  فوراْي  فيليب 

)experience du mépris(، حيُث إنّها، مفهومًة كـ »رفض لالعرتاف«، منشأٌ إلحساٍس باملظلوميّة 

لن تنفع عروض الحلول املاّديّة لتسكينه، أقول: إذا ما صّح ذلك، يبدو يل أّن اإلقصاء من النقاش 

األّويّل والنموذجي- الشكل  ا متثّل  )ostentatoires( جدًّ »تفاخريّة«  دينيّة  اعتقادات  بذريعة  العاّم 

اإلرشادّي )paradigmatique( لتلك التجربة )تجربة االحتقار(]1[. ألّن

أنّها  لحقيقة   )légitimante( للرشعية  املانحة  إقناعها  بقّوة  تَدين  الدميوقراطيّة  »السريورة 

 ،)délibératif( التّشاوري  لطابعها  بذلك، خاّصة،  تَدين  لكّنها  كلهم،  املعنينّي  األشخاص  تُدمج 

، أْن نفرتض الحصول عىل نتائج عقالنيّة عىل األمد الطويل«  ألنّه عىل هذه األساس ميكن، بحقٍّ

.)HABERMAS, 2008a, p. 193(

)4(. اخلامتة:

يف الواقع، إّن الطّريَق ضيّقٌة، ومليئة بالعقبات، ما بني التخيّل، بال قيد وال رشط، عن كّل مرشوٍع 

سيايسٍّ للتحّرر قائٍم عىل العقل وعىل الحّريّة الفرديّة وبني إرادة إعادة تنشيط، بأّي مثٍن، املرشوع 

الجمهورّي يف صيغته األوىل، أْي صيغته الاّلئكويّة )laïciste(، التي يُعترب فيها كلُّ شكل من أشكال 

إّن  بل  ظافرة.  إلحاديّة  نزعة  لصالح  استئصاله  بالتايل،  ويجب،  لالستالب  مراِدفًا  الدينية  العقيدة 

الّدرب أضيق بحيُث إنّها لن تعلن عن نفسها وإنّه ال ميكن أليِّ قراٍر سيايسٍّ أْن يجعلها إلزاميًّة:

ما  مفتوحا ملعرفة  السؤال  تُبِقَي  أْن  إًذا،  السياسّية،  النظريّة  »]...[ يجب عىل 

 ]...[ التعلّم  سريورة  عرب  الرضوريّة  الوظيفّيِة  العقلّياِت  تحصيُل  ميكن  كان  إذا 

ليك يكون الحلُّ الليربايلُّ للتعّددية الدينّية مقبواًل كحلٍّ عادٍل، من ِقبل املواطنني 

أنفسهم، يجب ]...[ أْن يَقبل املواطنون الاّلئكّيون واملتديّنون أْن يذهبوا، كلٌّ من 

وجهة نظره، نحو تأويٍل للعالقة بني اإلميان واملعرفة؛ إنّه املسعى الوحيُد الذي 

]1] - إنّها نقطة كنت قد أبرزتُها، يف مقايل ملجلة »التفكري يف الرتبية« )Penser l’éducation(، من التحليل الذي اقرتحته بخصوص 

»مسائل الحجاب اإلسالمي« يف املدرسة من خالل محاولة إثبات، يف منظوٍر ُمستْوًحى من الفلسفة الهيغلّية، أّن ارتداء الحجاب اإلسالمّي 

لكْن،  رشعّية،  أنّها  ُمْسَبًقا،  بها،  ُمعرتٌَف  كذلك،  هي  مبا  هي،  سلطٍة  إىل  َهًة  ُموجَّ باالعرتاف  مطالبًة  بوصفه  البداية،  يف   ، يُفرسَّ أْن  ميكن 

إّن  بالظلم، بحيُث  نهايئٍّ )fin de no-recevoir( تسّبب يف إحساٍس محتَمٍل  برفٍض رصيحٍ  قد قوبلت  الرشعّية  أّن هذه  إثبات  أيًْضا، 

 / التي سّببها ذلك »االستفهام« )االستجواب  الحّل املناسب للمشكلة  السؤال املتعلّق مبعرفة ماذا كان  الذي تاله قد بحث يف  الجدل 

)interpellation أكرث من بحثه يف معرفة ما هو الجواب املناسب عن ذاك االستفهام نفسه، ما جّر، يف الواقع، إىل أن يُقيِصَ الجدُل 

املعنّيني)يّات( األساسّيني)يّات(.
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مبقدوره أْن يوّفر لهم  فرصة أْن يرتبطوا بعضهم ببعض داخل املجال العاّم، يف 

.)211-ibid., p. 208( »ُّعالقٍة ينريُها التفكريُ الذايت
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