
الدين والعولمة والعلمنة
حماورة بني أربعة علامء اجتامع غربيني 

خوزيه كازانوفاـ  جيل كيبلـ   توماس هاليك و غريس ديفي ]1[

أدارت املحاورة: دوريس دونييل]*[

تناولت  الدين  بفلسفة  التي نظمتها مجموعة من علامء االجتامع واملتخصصني  هذه املحاورة 

إشكاليات التداخل والتخارج والتضاد التي افرتضتها العالقة األصلية بني الدين والعلامنية. لعلَّ النقطة 

التي بلغت  التي دارت حولها املداخالت هي املشهد السجايل حول تلك اإلشكاليات  املحورية 

ذروتها مع بداية ما ُسّمي بزمن العوملة.

نشري إىل أن هذه الندوة الفكرية عقدت يف العام 2010 يف قاعة املؤمترات بقرص زوفني يف براغ 

وشارك فيها مجموعة من أبرز  علامء االجتامع يف أوروبا والواليات املتحدة وهم:

ـ خوزيه كازانوفا: عامل اجتمع ديني، جامعة جورج تاون، الواليات املتحدة المريكية.

ـ جيل كيببل: عامل اجتمع فرنسا.

ـ توماس هاليك: عامل اجتمع، ورئيس الكادميية املسيحية التشيكية، جمهورية التشيك. 

ـ غريس ديفي: عاملة اجتمع ديني، جامعة إكسرت، اململكة املتحدة.

املداخلة الرئيسية كانت لعامل االجتامع واملفكر اإلسباين خوزيه كازانوفا،  ثم دارت املناقشات 

حول أبرز األفكار التي وردت فيها.                 املحرر

دوريس دونييل: أود أن أرحب بالجميع يف جلستنا حول الدين والعوملة والعلمنة. ال شك أن 

الدين يلعب دوراً يف غاية الهمية يف عاملنا الذي نعيش فيه اليوم، ولذلك فهو يف قلب موضوع 

*ـ دوريس دونييل: مديرة مركز الكاردينال سيونينز، جامعة جون كارول، الواليات املتحدة األمريكية.
.th FORUM 2000 Conference/ October 10 -12, 2010, Prague Religion, Globalization and Secularizationـ 14

ـ من أوراق مؤمتر »فوروم 2000« الرابع عرشـ 10 ـ 12 ترشين األول 2010، الذي انعقد تحت عنوان "الدين والعوملة والعلمنة".

ـ قاعة املؤمترات قرص زوفني ـ براغ ـ جمهورية تشيكيا.

ـ تعريب: رامي طوقان. مراجعة: د. جاد مقديس.

ندوة
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أننا  اليوم، ولكن ما يحدد مستوى أي نقاش هو مستوى املشاركني فيه، ويرسين أن أقول  نقاشنا 

 ،)Jose CASANOVA( كازانوفا  الرئيس هو خوزيه  فمتحدثنا  هذا،  الفضل يف موضوعنا  لدينا 

وهو من أبرز علمء االجتمع يف زمننا الحارض، فبعد أن حصل عل شهادة البكالوريوس الجامعي 

يف الفلسفة من جامعة ساراغوسا يف إسبانيا، عاد ليحصل عل شهادة املاجستري يف الالهوت من 

الجديدة يف البحاث  الالهوت من املدرسة  الدكتوراه يف  النمسا، ثم شهادة  إنزبروك يف  جامعة 

االجتمعية يف نيويورك حيث درَّس لبعض الوقت قبل أن يشغل منصبه يف جامعة جورج تاون، وهو 

اآلن أستاذ يف علم االجتمع يف تلك الجامعة باإلضافة إىل كونه زميالً أقدَم يف مركز بريكيل للدين 

والسالم والشؤون العاملية. 

الصل  ففي  كازانوفا،  الربوفيسور  بها  مر  تحول«  بـ»قصة  أخربكم  وأن  بد  ال  السياق  هذا  يف 

الدين  مع أهمية  يتناسب عكسيّاً  بأن تقدم املجتمع  القائلة  بالعالقة املتالزمة  كان من املعتقدين 

فيه، فكلم تطور املجتمع كلم قلت أهمية الدين، ولكنه حني ذهب إىل الواليات املتحدة غريَّ 

وجهة نظره جملة وتفصيالً إذ رأى بأم عينيه مجتمعاً متقدماً للغاية ولكن الدين ال يزال يلعب دوراً 

يف غاية الهمية فيه. وكان هذا هو أساس تغيريه التجاه عمله حيث أعاد تعريف وأعاد متوضع 

وأعاد ترتيب املفردات التي يستخدمها كل من علم االجتمع وعلمء االجتمع، فتحدث مثالً عن 

وجود »حداثات متعددة« بدالً من حداثة واحدة، ومناذج فكرية جديدة للعملنة: أي بكلمت أخرى 

 Public( »العلمنة »الخفيفة« والعلمنة »املتطرفة«. وال يزال كتابه »الديان العامة يف العامل الحديث

]199 عمالً مرجعيّاً يف علم االجتمع، وقد  Religions in the Modern World( املنشور سنة 

ترجم إىل اللغات اليابانية واإلسبانية واإليطالية والبولندية والعربية واإلندونيسية والفارسية والصينية، 

فقد عرب كتابه العامل بأرسه ويسعدنا اليوم أن نرحب به هنا. 

يا دوريس. سيأخذ تقدميي شكل نظرة  اللطيف  خوزيه كازانوفا: شكراً جزيالً عل تقدميك 
عامة إىل العمليات العاملية من دون أن أتخذ موقفاً محدداً، ولكن أرجو أن تنري الطريق أمام فهم 

العمليات التي ميكن طرحها يف نقاشنا هذا حول العالقات املمكنة بني الدين والعوملة والعلمنة. لقد 

ظللنا نحن العلمنيني الوروبيني نعتقد إىل زمن قريب بأن لدينا اإلجابة بالفعل: الدين أمر يعود إىل 

املايض وهو من سمت املجتمعات البدائية السابقة للحداثة، وأن الدين إما سيضعف بشكل كبري 

أو سيختفي بالكلية وبأفضل أحواله سيصبح أمراً خاصاً بالفرد يف املجتمعات العلمنية الحديثة. لقد 

كان هذا هو مفهومنا لعملية العلمنة، فبالنسبة إلينا لقد كانت عملية بالفعل وكانت آثارها واضحة يف 

تطور املجتمعات الوروبية الحديثة، وقد اعتقدنا بأن بقية العامل سيتبعنا يف هذه العمليات الحديثة. 



منتدى االستغراب274

   2 0 1 6 بيــع  ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

الورويب  التحديث  لعمليات  العاملي  التوسع  هو  العوملة  من  بالتحديد  عنيناه  ما  إن  أيضاً، 

هذه. التوسع العاملي للنظام الرأسميل، التوسع العاملي للدول الحداثية، التوسع العاملي لعملية 

العلمنة. لكننا نعلم اليوم أنه، وعل القل عل مستوى عملية العلمنة، فإن التاريخ العاملي يتخذ 

مسارات مختلفة متام االختالف عم توقعناه. 

فقد توقعنا أن املجتمعات حني تصبح أكث تقدماً ستصبح أكث علمنيّة، أي أقل تديّناً، ولكننا 

نعلم اآلن حقيقة أن الواليات املتحدة مجتمع يزداد تديّناً مع ازدياد تَقّدمه. المر نفسه ينطبق عل 

املجتمعات يف بقية العامل: بينم تصبح هذه املجتمعات أكث تقدماً نجدها تتبع منوذج الواليات 

املتحدة يف كونها تصبح أكث تديّناً وأقل َشبَهاً باملجتمعات الوروبية. إن هذا ال يعني بالطبع أن 

الواليات املتحدة تشكل منوذجاً أفضل للدول الخرى لن هذا سيكون ادعاء كاذباً، كم ال تزال 

الكثري من الدول مل تنته من عملية العلمنة الخاصة بها. 

يف  نفكر  نعد  فلم  ذاته،  الوقت  يف  وتديناً  علمنية  أكث  يصبح  العامل  أن  هو  أقوله  أن  أود  ما 

العلمنية عل أنها عملية انتهاء الدين، أو حركات الصحوة الدينية عل أنها نهاية للعلمنية، فكلتا 

العمليتني ـ التحول العلمين والديني ـ تحدث يف الوقت ذاته. إن التحول الديني ليس مجرّد إعادة 

إحياء لشكال دينيّة تقليدية: بل أصبحت بناًء لظواهر حديثة للغاية. فالدين يف الواليات املتحدة 

ليس من بقايا املايض التقليدية بل هو نتيجة الحداثة المريكية. 

قبل فرتة كنت قد تقدمت بفكره هي أننا وبينم نناقش العلمنة علينا أن منيز ثالثة معاٍن مختلفة 

لهذا املصطلح: العلمنة رقم واحد تعني متييز مجاالت العلمنية الثالثةـ  اإلقتصاد والدولة والعلمـ  

من الدين. أما العلمنية رقم اثنني فهي تراجع املعتقدات واملمرسات الدينية. والعلمنية رقم ثالثة 

هي خصخصة الدين. وقد تزامنت هذه العمليات مع بعضها بعضاً يف أوروبا بحيث اعتقدنا أنها 

بطبيعتها متالزمة ومرتبطة مع عملية التحديث. لكننا نعرف اليوم أن هذا ليس صحيحاً؛  فقد تتخذ 

هذه العمليات مسارات مختلفة أشد االختالف يف مناطق مختلفة من العامل، واملهمة الصعبة يف 

هذا الصدد هو معرفة العالقات املتبادلة بني هذه املسارات، أي متى تتساوق يف االتجاه ذاته ومتى 

تتخذ اتجاهات متباينة متغايرة. 

دعوين أبنيِّ ما أعنيه حني أقول: »عملية العوملة العاملية التي تحدث يف كل مكان«؛  ميكننا 

تقديم أفضل توصيف لعملية العوملة العاملية عل أنها توسع ما أسمه الفيلسوف الكندي تشارلز 

يتألف   .)A Secular Age( علمين«  »عرص  الجديد  كتابه  يف  الظاهر«  العلمين  »اإلطار  تيلور: 
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اإلطار العلمين الظاهر من تداخل النظام الكوين العلمين الذي كشفه لنا العلم والتكنولوجيا مع 

النظام االجتمعي الجديد للدول: )الدول اإلداريّة( والسواق الرأسملية والشؤون العامة القامئة 

عل وسائل اإلعالم والنظام الخالقي الحديث الذي بدأ ينتمي إليه الفراد والقائم عل تشديدهم 

عل حقوقهم يف الحرية واملساواة والسعي خلف السعادة. 

عادة ما نفهم هذه النظمة الثالثة عل أنه ظاهرة وحالة يف جميع شؤون حياتنا دون أي نوع من 

التسامي والعلو، أي أنها ليست مبنية عل أساس وكأن الله غري موجود. بحسب ما قاله تايلور، فهذه 

التجربة الظاهراتية هي ما يقوم عليه عرص العوملة من حيث النموذج الفكري الذي يديره، وهو ما 

يجعل هذا العرص علمنيّاً بغض النظر عن مدى إميان رشيحة معينة من اإلنسانية بديانة معينة أو 

بتصور معني لأللوهية. ولكن كم تظهر املقارنة بني المناط التي اتخذها مسار عملية العلمنة يف 

الواليات املتحدة وأوروبا فإن عملية العلمنة وضمن اإلطار الظاهر نفسه تتخذ ديناميكيات دينية 

مختلفة للغاية. 

رغم التباينات الكثرية التي قد نجدها يف النموذج الورويب نفسه إال أن جميعها يتبع النمط ذاته 

يف العلمنة، أي التمييز العلمين والرتاجع يف دور الدين ـ أو عل القل تراجع دور الكنيسة وتدين 

مستوى التديّن. أما النمط المرييك فمختلف إذ ارتبط مع منو الدين وتكرار الصحوات الدينية، بل 

لقد فتحت تجربتنا املبارشة يف مراقبة هذه الظاهرة أبواب التساؤل عن نوع الديناميكية الدينية التي 

سرتافق العلمنة، أي توسع »اإلطار العلمين املالزِم« والتمييز العلمين يف عليها ثقافاتنا الغربية. 

ال ميكنني أن أتحدث بالطريقة ذاتها التي يقوم بها زمييل وصديقي املقرب بيرت بريغر عن زوال 

العلمنية عن العامل بسبب منوذج مثل الصني مثالً، فالصني دولة علمنية إىل حد كبري ولكنها بالطبع 

تشهد بعض الصحوات الدينية، ولرمبا تنال هذه الصحوات أهمية أكرب مع تخفيف الدولة الشيوعية 

هائالً ضمن املجتمعات  البالد، ولكني ال أتوقع تحوالً دينيّاً  قبضتها الحديدية عن الحريات يف 

الصينية املختلفة أو يف أي مجتمع حتى. ما نراه يف العامل هو تبادل العلمين والديني لتشكيل 

بعضهم بعضاً، ولكن بطرائق مختلفة أشد االختالف. 

بأمور  يتعلق  ما  يف  عاملي  قانون  يوجد  ال  العاملية:  الدينية  التحوالت  إىل  اآلن  ننظر  دعونا 

الدين، فجميع أديان العامل تشهد تحوالت كربى اليوم كم تحولت خالل فرتة التوسع االستعمري 

الورويب، ولكن هذه التحوالت تتم بطرائق مختلفة ومتنوعة، فقد اضطرت جميع الديان العاملية 

إىل التجاوب مع الحداثة العلمنية كم اضطرت إىل التجاوب مع تحدياتها املتبادلة، فمن املهم 
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لنا اليوم إذا شئنا أن نفهم الطرائق التي تتغري فيها جميع الديان أن نفهم كيفية تأثريها عل بعضها 

بعضاً ومن بعد ذلك أن ننظر يف الطريقة التي تظل تؤسس عل تقاليدها الخاصة بها. 

عل علمء االجتمع الديني أن يقللوا من هوسهم بقياس مدى منو الدين أو تراجعه باملعنى 

التجريدي لهذا املفهوم، بل عليهم أن يكيفوا أنفسهم مع الشكال الجديدة التي تتخذها الديان 

واملستوى  الجمعي  واملستوى  الفردي  املستوى  ـ  الثالثة  التحليل  مستويات  عل  العاملية 

مع  أوالً  بدأ  الذي  متزايدة  فردية  عملية  اليوم  الدين  يشهد  الفردي  املستوى  فعل  االجتمعي. 

والهندوسية  اإلسالم  كم  الكاثوليكية  ـ  الدينية  التقاليد  جميع  ويحول  يؤثر  اآلن  أصبح  ولكنه 

وكذلك البوذية. 

وتواجدها  العامل  أديان  لجميع  املتزامن  الحضور  هو  هذا  العلمين  عرصنا  يف  حّقاً  الجديد 

الستحواذ  عرضة  يجعلها  مم  واملكاين  الزماين  سياقها  عن  منفصالً  يكون  ما  كثرياً  وبشكل 

إىل  نيويورك  من  اليوم  العاملية  املدن  يف  الحال  هو  وهذا  عليها،  والصولية  الفردية  النزعات 

بإمكان  أصبح  فقد  إلخ،  لندن  إىل  شانغهاي  إىل  سينغافورة  إىل  كواالالمبور  إىل  جوهانسربغ 

آخر  أي شكل  إىل  الدينية  يستنسخ روحه  أن  ثم  متوارثة  دينية  يدخل يف جمعة  أن  أي شخص 

بحيث يظل »ساعياً« دامئاً إىل الحقيقة تنجيل له كشوفات وإرشاقات جزئية ومتالحقة حول هذه 

الحقيقة، وهذه عملية يف غاية الهمية وتجري يف إطار جميع التقاليد الدينية. 

فقدان  عل  االجتمع  علمء  من  الكثري  يتأسف  الدينية،  املجتمعات  مستوى  عل  حاليّاً، 

توسعت  والجمعية  الفردية  فالنزعات  السلبية،  الحداثة  نتائج  كإحدى  االجتمعية  الراوبط 

والحداثة،  التقليد  مثل  بسيطة  ثنائيات  عل  التحديث  نظريات  استندت  املجتمع.  حساب  عل 

املجتمع واالجتمع، وكذلك أسست نظريات العلمنة عل الثنائيات البسيطة ذاتها وعل أساس 

أن عملية العقلنة الحديثة جعلت من فكرة املجتمع غري قابلة للحياة. 

ولكن وكم رأى توكوفيل بوضوح، فالحداثة تقدم إمكانيات جديدة وواسعة لبناء مجتمعات من 

لبناء مجتمعات دينية جديدة كتجمعات دينية اختيارية، فمعظم الجمعات  جميع النواع، وخاصة 

تفعل  وكذلك  هذا،  االختياري  الديني  التجمع  شكل  تأخذ  اليوم  املوجودة  الدينية  الحركات  أو 

معظم الشكال الديناميكية من املسيحية مثل املجتعمت املؤسسة مسيحياً يف أمريكا الالتينية أو 

الكنائس الخمسينية يف شتى أرجاء العامل، والمر نفسه ينطبق عل أشكال اإلسالم الكث ديناميكية 

عل  تحتوي  ال  التي  العاملية  الديان  حتى  الصوفية.  الطرق  ومعظم  والتبليغ  الدعوة  جمعة  مثل 
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تقاليد متطورة من التجمع الديني مثل الهندوسية والبوذية أصبحت اآلن تربز بشكل مؤسسايت أكرب 

وخاصة يف بالد املهجر. 

أما عل املستوى االجتمعي، فهذا هو املستوى الذي يظهر فيه هوسنا مبوضوع الدين بأجل 

صوره، فعل هذا املستوى تظل ما ميكن أن نسميها: »املجتمعات الدينية« و»القومية العلمنية« 

و»الديان املدنية القومية« هي الحاملة الكرب للهويات الجمعية، ومن املرجح أن تعزز عمليات 

وبينم  ومعوملة،  للدول  عابرة  متخيلة  دينية  كمجتمعات  العاملية  الديان  بروز  عودة  من  العوملة 

ميكن ملجتمعات متخيلة كوزموبوليتانية عابرة للقوميات أن تظهر، فأهم هذه املجتمعات ستكون 

عل الرجح الديان والحضارات القدمية ولكن بعد أن تشهد تحوالت كبرية. 

تناول  بالطبع  التي متتاز بها أطروحة »رصاع الحضارات«، لهانتنغتون ولكنه  النقطة  وهذه هي 

املوضوع من زاوية كون هذه املجتمعات وحدات جيوسياسية إقليمية، ولكن هذا ليس ما يحصل 

يف الديان العاملية، بل لدينا اليوم توتر جوهري بني مبدأين معروفني جيداً: 

الول: هو مبدأ حق الفرد اإلنساين الراسخ يف حرية الضمري، وبالتايل حريته الدينية وحريته يف 

تغيري دينه، وهو إحدى املبادئ التي تتعامل معها جميع املجتمعات الدميوقراطية الحديثة عل 

أنها من حقوق اإلنسان الشاملة غري القابلة للنقاش. 

ولكن من ناحية أخرى يوجد لدينا حق الناس الجمعي يف حمية تقاليدهم وثقافاتهم والحفاظ 

املتحدة  المم  وثائق  رسخت  وقد  االفرتاسية،  االستعمرية  اإلمربيالية  املمرسات  من  عليها 

االعرتاف بهذا الحق تحت مسمى »حقوق الشعوب الصلية«، وميكن أن يتحول بسهولة إىل مبدأ 

عام من الحقوق والواجبات املتبادلة بني جميع شعوب العامل تجاه تقاليد وثقافات بعضهم بعضاً 

عليه  أطلق  وما  الظهور،  املتزايدة   »Denominationalism العاملية  »الطائفية  أساس  تتآلف عل 

عابرة  تعترب  بل  معينة  منطقة  عل  متمركزة  غري  عاملية  دينية  مجتمعات  انتشار  هو  االسم  هذا  أنا 

أو عل  العامل«  أديان  »جميع  تسميه:  شاملة ملا  كونية  ذات صورة  أنها  نفسها عل  تطرح  لألمم 

القل تربز بشكل جامع لسمت عدة أديان، وتشمل المثلة عل هذه املذهبية البهائيني واملونيني 

والهاركريشنا وأديان المريكيني ذوي الصل الفريقي إلخ، وبالطبع فهي تكمل مع بعضها بعضاً 

الكثري من أشكال املجتمعات العلمنية أو املتخيلة باإلضافة إىل القومية الم. 

إن بروز الطائفويّة بهذا الشكل إذن تشمل الطوائف الدينية  متاما كم العلمنية إن أعنيه بالطائفويّة 

»denominationalism« يف هذا السياق هو نظام من االعرتاف املتبادل بني املجموعات ضمن 
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مجتمع واحد، فـالطائفة هو االسم الذي نضفيه عل أنفسنا والذي يَْعرفنا به اآلخرون، ويف النظام 

الطوائف اختيارية وغري مراقبة  يعنيه المر هو أن  الدينية ما  الطائفيّة  المرييك املميز يف معالجة 

وغري متبناة من الدولة، وهذا نظام من االعرتاف املتبادل بهويات مجموعات. 

الغريب  العامل  ـ والتي بدأت كعملية علمنة داخلية ضمن  العامة  العلمنة  وباملوازاة مع عملية 

املسيحي قبل أن يتخذ منحى عامليّاً من خالل التوسع االستعمري الورويب ـ توجد لدينا عملية 

تكوين لنظام عاملي من الديان، ونحن كثرياً ما نتعامل مع الديان العاملية وكأنها كانت موجودة 

الهندوسية مثالً مل تكن موجودة كاسم يشري إىل طائفة معينة متتلك مجموعة  منذ الزل، ولكن 

محددة من املعتقدات قبل القرن التاسع عرش، والمر ينطبق كذلك عل الكثري من الديان الخرى، 

فقبل القرن التاسع عرش مل يكن الهندويس يشري إىل نفسه عل أنها هندويس كم مل يكن البوذي 

يسمي نفسه »بوذياً«، وعل هذا الساس فالديان كم نفهمها اليوم ليست من مخلفات املايض بل 

من نتاج عاملنا الحديث املعارص الحارض. هذا النظام العاملي من الديان يأيت لسريورة الطائفويّة 

الدينية العاملية حيث تّم إعادة تعريف الديان العاملية وتحويلها إىل العلمين من خالل عمليات 

متبادلة متشابكة من املطالبات العامليّة واالعرتاف املتبادل. 

وكم هو الحال يف الطائفيويّة يف الواليات املتحدة فإن الطائفيويّة، ترُبز عل مستوى العامل، كنظام 

ذايت التنظيم واملراقبة من التعددية الدينية واالعرتاف املتبادل بني الجمعات الدينية يف املجتمعات 

املدنية العاملية فيتم تأليف كل دين من خالل العمليات املتشابكة واملتشابهة التي ذكرناها. 

مرتابطان  الفردانية  الكونيّة  والنزعة  الكونيّة  الفردانية  النزعة  فإن  روبرتسون،  رونالد  شدد  كم 

ومتضمنان يف عمليات العوملة، فكل دين عاملي ميارس حقه يف أن يكون فريداً ومختلفاً، وبهذا 

تربز  جمعاء.  للبرشية  الكونيّة  الطريق  أنه  عل  عامليّاً  نفسه  يقدم  ذاته  الوقت  ويف  فرديته  يؤكد 

الطائفويّة العاملية من خالل عملية االعرتاف املتبادل بهذه املزاعم الفردانية والكونيّة، ولهذا نرى 

توجهاً عامليّاً متزايداً تجاه االعرتاف املتبادل بالثقافات، ولكنه ال يحصل بنعومة ودون مشاكل. 

ما ينتهي إليه المر هو اضطرارنا لالعرتاف بالتعددية التي ال سبيل لتجاوزها يف جميع النزعات 

الكونيّة وبتعّدد الحداثات، أي أن كل نزعة كونيّة وكل حداثة هي بطبيعتها فردية، فيمكننا القول أننا 

نتحرك من وضع من الكونيّات الفردية املتنافسة إىل ظروف جديدة من الّسياقويّة الطائفية الكونية 

العاملية السياقية، وأشكر لكم حسن استمعكم. 

ونناقشه  فيه  لنفكر  الكثري  فلدينا  بالطبع  كازانوفا.  بروفيسور  يا  كثرياً  نشكرك  دوريس دونييل: 
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ولكن دعونا ننتقل إىل متحدثنا التايل جيل كيبيل. جيل كيبل عامل فرنس بارز وهو من من أكث 

اإلسالمي  العامل  أفضل وأحصف مفرسي  من  ويعترب  السيايس  اإلسالم  الناس خربة يف موضوع 

اليوم. 

العربية  ويتكلم  باريس،  يف  السياسية  الدراسات  معهد  يف  بروفيسور  منصب  كيبيل  يشغل 

والفرنسية واإلنجليزية واإليطالية بطالقة، وقد قرأت أنا شخصياً كتابني من تأليفه: »الحرب لعقول 

املسلمني: اإلسالم والغرب«، و»بعد اإلرهاب والشهادة: املستقبل يف الرشق الوسط«. 

من الشياء التي تثري اهتممي يف فكر الربوفيسور كيبيل كعامل الهوت هو فهمه لقوة الرمز يف 

الكشف عن أكث مم يظهر لألنظار أول المر، فقد ناقش رمزية الهجمت عل برجي مركز التجارة 

واالقتصادي،  السيايس  املتحدة  الواليات  لهشاشة  كرمز  سرتيت،  وول  بقرب  الواقعني  العاملي 

ولكن ناقش أيضاً »أبو غريب« و»غوانتانامو« كرمزين للسقوط الخالقي لواليات املتحدة خاصة 

تحت حكم أمثال بوش وتشيني ورامسفيلد. السيد كيبيل، تفضل مشكوراً!

رفعت  قد  تكوين  أن  وأخىش  اللطيف  التقديم  هذا  عل  الشكر  جزيل  أشكركم  كيبيل:  جيل 
توقعات الزوار مني أكث مم أستحق! أود أن أبدأ نقايش هذا بالحديث عن كرة القدم مع أن فرنسا 

وكرة القدم مل يكونا عل عالقة طيبة خالل هذه السنة. لكني سأبدأ بها لن الهزائم املخزية التي 

تعرض لها املنتخب الفرنس يف كأس العامل يف جنوب أفريقيا والتي ترافقت مع بعض الترصفات 

املخزية التي قام بها العبو املنتخب قد القت نقاشاً واسعاً يف الصحف الفرنسية والطبقات التي 

من  الفرنس  الفريق  العبي  معظم  كون  حقيقة  وبني  الواقع  هذا  بني  البعض  ربط  النقاش.  تحب 

عل  التي  والخالقية  الوطنية  املكونات  هي  هذه  كانت  إذا  عم  تساؤالت  وطرحت  املسلمني، 

املنتخب الفرنس أن يتألف منها. كانت روحية كأس العامل 2010 مغايرة متاماً لروحية 1998 حني 

برز بطل فرنس »حتى النخاع« يدعى زين الدين زيدان، وبالطبع فعباريت ال تخلو من السخرية، 

فابن املهاجر الرببري من الجزائر الذي ولد يف مرسيليا ونشأ بها أصبح فرنسيّاً حتى النخاع، كم 

أن جيل كيبيل، ابن املهاجر التشييك أصبح فرنسياً حتى النخاع. يف 1998 بدا وكأن نظام التكامل 

فاز  حتى  الفرنس  العلم  تحت  مختلفة  وأعراق  أديان  من  أناس  يوحد  أن  يف  نجح  االجتمعي 

املنتخب بكأس العامل. 

بها  مير  التي  املجتمعية«  »الرشذمة  قضية  حول  يجادل  من  وجدنا   2010 يف  باملقابل  ولكن 

املنتخب والناجمة عن مجيء أفراده من هويات متباينة ولذا فقد كانت بنية الفريق تعاين من التفرقة 
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حتى وجدنا معلقاً مثل الفيلسوف املحافظ آالن فينكييلكرو  ـ وهو مهتم للغاية بكرة القدم ـ يقول 

إن فرنسا املدن املتعددة قد انترصت عل فرنسا املدينة الواحدة، بالطبع فم يعنيه هنا هو »املدينة« 

مبعناها اإلغريقي، أي الشعور باالنتمء إىل »املدينة الواحدة« قد تالىش وحل محله شعور الناس 

بتفردهم وامتيازهم. 

فم الذي يحدث هنا؟ اليوم أنا أجري أبحاثاً عل مشارف باريس يف املناطق التي جرت فيها 

أعمل الشغب قبل خمس سنوات، وما أجده مثرياً للدهشة هو أننا أصبحنا نرى اليوم والدة »مجتمع 

الجيوب املنعزلة« أو »ثقافة الجيوب املنعزلة« التي تشدد عل الدين كحمية ضد املجتمع العم 

الذي تقرر أن قيمه مل تعد صالحة. 

بالعودة إىل ما ذكره زمييل الستاذ كازانوفا عن النزعة الكونية الفردانية والنزعة الفردانية الكونية، 

فالمر معقد كم هو الحال يف جميع املفاهيم القوية، فم قرره الستاذ كازانوفا مبني إىل حد كبري 

عل تجربته التي مر بها يف الواليات املتحدة، ولكني أود أن أطرح بعض السئلة حول ما يجري 

هنا يف أوروبا، إذ بإمكاننا أن نستفيد من بعض الدروس التي تعلمناها مم يجري بني املجموعات 

املسلمة يف أوروبا حتى نستخدمها لنتسائل عم يجري مع املجموعات اليهودية يف أوروبا؛  ففي 

اليوم نرى  لنا تصورها، ولكننا  الفرنسيون قد تعلمنوا إىل أقىص درجة ميكن  اليهود  املايض كان 

أن تأثري جمعات أصولية مثل الهاسيديم والحباد الفتاً لالهتمم وخاصة وسط الجيل الثالث من 

املهاجرين اليهود من شمل أفريقيا إذ أنهم ليسوا أقل بكثري من عدد أتباع جمعة الدعوة والتبليغ، 

وهي جمعة إسالمية متدينة تعترب االنعزال عن املجتمع، أي العزلة الثقافية، أمراً جوهريّاً للحفاظ 

عل الهوية. 

لقد كانت فرنسا دولة اندماج اجتمعي وهي ال تزال كذلك بالرغم من أنها اضطرت للتعامل 

مع حالة مختلفة بعض اليشء. يف اليونان يف القرن الخامس قبل امليالد قال بريكليس أن ما يجعل 

اإلغريق إغريقيّاً ليس كونه إغريقيّاً، بل كونه ذهب إىل املدارس اإلغريقية، فقد كانت اللغة والثقافة 

وتلقي القيم الحضارية ودمجها يف كيان الفرد أهم من لون جلده أو دينه أو ما كان ميتلكه. 

أو  ُمساَءلته من السفل  بسبب  يتضعضع، سواء كان ذلك  الشعور  أن هذا  اليوم هي  املشكلة 

من العل، فهو يتضعضع من أسفل وليس فقط نتيجة ُمساَءلته اليديولوجيات له بل أيضاً نتيجة 

الشكال التنظيمية املتعلقة برتتيب املجتمع الطبقي كاتحادات العمل والحزاب السياسية اليسارية 

التي مل تتمكن بعُد من التعايش مع العامل ما بعد الصناعي، ولذلك يعم الشعور بينها بأن الهويات 
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السياسية واالجتمعية مل  بالحركية  املجتمع  املستائني من وضعهم يف  الناس  تُشعر  كانت  التي 

تعد فعالة اآلن. وبالتايل توجد حاجة إىل هويات جديدة تدفع عنك ما ترى أنه رش، وهذا سيقدم 

لك مثاالً أعل تصبو إليه وشعوراً بالكرامة وما يتفق المريكيون ونحن عل تسميته بـ »االحرتام«. 

أما من الناحية الخرى، فالشعور يتضعضع من العل أيضاً لنه يتعرض للُمساَءلة من قبل َمَسار 

االتحاد الورويب الذي يحرم الدول من قدرتها عل تعريف هويتها.

فقد  باريس،  ضواحي  يف  يل  استجاب  من  مع  املقابالت  أجريت  حني  للغاية  فوجئت  لقد 

وجدتهم يقارنون حياتهم ومصريهم باملشاريع التي يرونها عل شاشات التلفاز، فبعضهم يشاهد 

التلفزيون الفرنس وبعضهم يشاهد قناة الجزيرة وإن كان ال يفقه ما يقال فيها، وما يبنونه عل ما 

يرون هو أن يقوموا مثالً بالشعور بالتمهي مع الفلسطينيني، فحني تحيط الرشطة الفرنسية بإحدى 

الضواحي التي يقطنون فيها فتجدهم يشبهون المر بحصار اإلرسائيليني لغزة. 

لقد وصلنا إىل هذا الحال بسبب وجود فراغ يف القمة، فاالتحاد الورويب عاجز إىل حد كبري 

عن توفري القيادة السياسية للناس، والهم من ذلك أنه عاجز عن تقديم هوية إيجابية قد يود الناس 

التعلق بها، وأعتقد أننا سنواجه أزمة كربى بسبب هذا المر، لرمبا عارض البعض بقولهم أن الواليات 

املتحدة تعاين من الصعوبات ذاتها ولكن الحقيقة هي أن الواليات املتحدة تقودها حكومة قوية 

يقدر الناس عل الرغبة يف االنتمء إليها أو حتى رفضها، إذ يوجد أمامهم يشء محسوس يقدرون 

عل االنتمء إليه. يصعب باملقابل أن نرى أي يشء ملموس يف االتحاد الورويب وال يراه معظم 

الناس إال كبريوقراطية غري منتخبة تعوق المور بدالً من تسيريها، وعلينا أن نبحث عن الهويات 

الدينية ضمن هذه املنظومة، وقد يكون خاليف السايس مع خوزيه كازانوفا هو أين ال أرى أنها 

أن  إال  الدينية  باملفردات  ثرية  لغة  يستخدمون  املجتمعات  هذه  أعضاء  أن  فرغم  دينية،  هويات 

تساؤيل حول كفاية هذا لوضع العالمة الدينية عليهم سيكون سؤايل الفلسفي لخوزيه. أشكركم.

يف  االجتمع  علم  أستاذ  وهو  هاليك،  توماس  الربوفيسور  اآلن  لكم  أقدم  دونييل:  دوريس 
جامعة تشارلز ولكنه أيضاً القس الكاثولييك يف كنيسة الجامعة والتي متتلئ كل يوم أحد ليس فقط 

لسمع الب هاليك بل لسمع الرسالة التي أعاد إليها حيويتها. وكذلك فالب هاليك هو متكلم يف 

الفاتيكان ويف براغ يف حوار الديان والثقافات ويسعدين أن أرحب به. 

توماس هاليك: أشكرك وإنه ليرشفني أن أجلس هنا بني نجوم علم االجتمع الديني يف عرصنا. 
الدين من زاوية علم االجتمع، أي من الخارج، ولكني أراه أيضاً كراهب وعامل الهوت  أنا أرى 
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ومشارك فاعل يف حوار الديان، أي من الداخل أيضاً، وأحاول دامئاً أن أستغل هذه امليزة. ولطاملا 

شاركت يف حوارات الديان ولكني هذه املرة أود أن أضيف بعض التعليقات عل نوع مختلف 

من الحوارات: حوار الدين، ويعني هذا بالدرجة الوىل يف املنطقة التي نعيش فيها حوار الدين 

املسيحي ومن بعد ذلك اليهودي مع العلمنية. لطاملا اعتقدت أن الدين املسيحي، دين التجسد، 

كان دامئاً يحمل روحاً توفيقية إذ أدرج فيه عدة ثقافات مل تكن أي منها بعيدة عن الدين سواء كان 

ذلك يف صورة البيئة املسيحية ـ اليهودية الصلية أم املسيحية الهيلينية أم املسيحية التالية التي 

اعتنقها اإلغريق والرومان والقباط والْسليتون والسالفيون والجرمان إلخ.. 

لكن الجدير باملالحظة حقاً هو أن املسيحية التقليدية احتفظت بتواجد تكافيل مع الحضارة 

الوحيدة يف تاريخ البرشية التي تبدو وكأنها علمنية بالفعل. إنها الحداثة الوروبية، وهي ثقافة يجب 

أن تتضمن جانباً دينيّاً لنها نشأت من جذور الديانة املسيحية، املسيحية التي نراها يف أوروبا اليوم 

ليست خالصة ولكنها مل تك خالصة قط، ولرمبا ال ميكن لها أن تكون خالصة نظراً لطبيعة كونها 

تتعلق بالتجسد، ولكنها بالرغم من ذلك سارية يف جميع أوجه الثقافة الغربية العلمنية، ولعلها من 

مفارقات هذا الزمن أن الديانة املسيحية هي ما مينع هذه الثقافة العلمنية من التحول بشكل كامل 

إىل ثقافة دينية أو شبه دينية لننا دامئاً نرى أنه حني يتوقف الدين التقليدي عن لعب دوره التقليدي 

فسوف تربز ظاهرة أخرى لتلعب الدور الديني لدمج املجتمع وتفسريه وتربيره أمام نفسه. 

لقد كتبت يف السابق عن الدور شبه الديني الذي تلعبه وسائل اإلعالم، فهي اآلن تدمج املجتمع 

مع بعضه بعضاً، وهي تقوم بعملية تفسري العامل وتعطينا رموزاً وقصصاً عظيمة، لكن الواقع يظل هو 

أن الثقافة الغربية علمنية وغري دينية بقدر ما هي مسيحية، فإذا كان للمكون املسيحي أن يختفي 

من الثقافة الغربية فلن تصبح هذه الثقافة إلحادية، بل دينية أو شبه دينية، دينية مبعنى غري مسيحي 

وكثرياً مبعنى معاٍد للمسيحية حتى لو أصبح اإللحاد عندها هو الدين )بل حتى دين الدولة كم كان 

يف الدول املاركسية مثالً(. 

فمن مصلحة املسيحية واملسيحيني أن يحتفظوا باملكون العلمين من الثقافة الوروبية، ولكن 

باملقابل أن ينتقدوا ميل العلمنة إىل التحول بدورها إىل دين. بهذه الطريقة تدافع املسيحية عن طبيعتها 

الحقيقية يف الحضارة الغربية. من الواضح أن املكونني املسيحي والعلمين يف الحضارة الغربية لن 

يتوحدا بشكل كامل أبداً، وستظل درجة ما من التوتر قامئة بينهم، ولكن إذا ما كان ذلك التوتر سيتخذ 

صورة مفيدة لكال الجانبني أم شكل حرب الخنادق التي تستنزفهم فهو أمر يعود إىل عدد من الظروف. 
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من الواضح أن الحداثة لن تصبح مسيحية بكاملها، وال ينبغي أن يسعى أحد إىل هذا الهدف 

الطوباوي حتى تحت عناوين جذابة مثل تنصري أوروبا من جديد، فقد أظهر تشارلز تايلور السباب 

التي تجعل من املستحيل عل املسيحية أن تتوىل مسألة الحداثة الحالية كم حاول الب ريتش 

هو  فالسبب  الرشقية.  الثقافات  يف  املسيحية  بإدراج  بدأ  حني  عرش  السادس  القرن  يف  يفعل  أن 

ماذا عن  نسميها مسيحية.  أن  نقدر  ولكننا ال  بالفعل  املسيحية  تخللتها  قد  ثقافة  الحداثة هي  أن 

الواقع غالباً  تايلور فإن غري املسيحي هو يف  الحداثة؟ بحسب ما قاله  تعامل غري املسيحي مع 

ليس حياديّاً، وليس منفتحاً يف وجه املسيحية كم كانت الحضارات الوثنية البعيدة، بل إنّه معاٍد 

للمسيحية بشكل منهجي. 

أخىش أنه لو انفصلت املسيحية عن العلمنية بشكل كامل أو لو انترص أحد الجانبني عل اآلخر 

جانباً،  ومستقبلها  ماضيها  تجاه  بواجبها  أوروبا  تلقي  فسوف  بالكلية  فأزاله  وحاسم  نهايئ  بشكل 

وبغض النظر عن الجانب الذي سيظفر بالنرص وأي منها سيستقل عن اآلخر فسوف يخرس الطرفان 

آخر المر. 

أعتقد أن الحوار الشهري الذي دار بني الكاردينال راتزينغر ويورغن هابرماس انتهى إىل النتيجة 

كمصحح  اآلخر  إىل  منهم  واحدة  كل  تحتاجان  واملسيحية  العلمنية  اإلنسانية  فالنزعة  نفسها، 

دون  اإلميان  أن  قال  إذ  ذاته  املوقف  إىل  الثاين  بولص  يوحنا  البابا  انتهى  وقد  الجانب،  لحادية 

العقل خطري وأن العقالنية دون القيم الخالقية والروحية التي تنبع من اإلميان هي بدورها أحادية 

الجانب وبالتايل خطرية. 

كيف ستبدو املسيحية حّقاً لو أرادت أن تخلّص نفسها من إرث عرص التنوير وعلمنية اليوم؟ 

النزعات املسيحية الصولية والتقليدية املعارصة. وباملقابل:  ميكننا أن نرى ملحة من ذلك يف 

كيف ستبدو العلمنية والالئكية لو أدارتا ظهريهم بالكلية إىل املسيحية؟ ميكننا أن نرى ذلك من 

خالل اللغة املتعصبة واليديولوجيات التي تكاد تكون شمولية بينم تفرض عل الجميع خطابها 

الجديد حول الصحة السياسية، أو أن تخيص وتزيل ذاكرة بعض الحضارات تحت شعار »التعددية 

الثقافية«. 

يستفزان  املتشددة  والعلمنية  املسيحية  الصولية  التوجهني:  هذين  نرى  الحارض  وقتنا  يف 

بعضهم بعضاً وبذلك تزداد قوتاهم، فترشعن إحداهم وجود الخرى، فال تبقي إحداهم الخرى 

حية فحسب، بل تتطرف كل واحدة منهم من خالل رصاعاتها التي ال تنهي مع الخرى. ال ميكن 



منتدى االستغراب284

   2 0 1 6 بيــع  ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

لي متطرف أن يوجد دون أعداء، وكل من هذين الطرفني محق حني يصف الطرف اآلخر بأنه تهديٌد 

له، ولكّن تهديداً أكرب ينبع من الشيطنة املتبادلة. 

إنسان  فالصويل  علمنية،  أم  دينية  أكانت  سواء  والصولية  التطرف  أنواع  جميع  من  قلق  أنا 

ضعيف اإلميان إىل درجة أنه ال يقدر عل تقبل تشكيكات اآلخرين وأسئلتهم االنتقادية، وكثرياً ما 

يتخلص الناس من هذه الشكوك من خالل إسقاطها عل اآلخرين، بكلمت أخرى هم يسقطون 

أعداء  ـ  انفتاحاً  الكث  املجتمع  أعضاء  وخاصة  ـ  فيهم  يرون  ما  وكثرياً  اآلخرين  عل  مخاوفهم 

خطرين. حني يصل التوتر يف عاملنا إىل درجة معينة من الشدة، وحني ترتفع مستويات الخوف 

واإلحباط بني الناس فعندها لن تكون لغة السياسة العلمنية اليومية املعتادة قوية مبا فيه الكفاية 

لتعرب عن تلك املشاعر. 

الدين سالحاً  يصبح  ما  وكثرياً  الديني  والرمز  الديني  الخطاب  قوة  السياسيون  القادة  يستخدم 

يف النزاعات السياسية، وحني يبدأ الناس باستخدام الخطاب الديني يف الجدل السيايس أو حتى 

خالفات الرأي فسوف يبدأون برؤية خصومهم ومخالفيهم عل أنهم شياطني، وكثرياً ما يكون المر 

مجرد إسقاط منهم لشياطينهم والجوانب املظلمة من عقولهم وصفاتهم السلبية عل اآلخرين. يف 

ذلك الوقت ميكن لتضارب اآلراء أن يشهد تصعيداً بحيث يتحول إىل رصاع مدمر بكامل معنى 

الكلمة. إن هذا النوع من الشيطنة يؤدي إىل إسرتاتيجية من التدمري، وقد أصبح عاملنا اليوم مليئاً 

بالوحوش لننا نجر الدين إىل رصاعاتنا السياسية واالجتمعية واإلثنية. 

أن  مناماتهم  يف  الناس  يرى  حني  النفس:  التحليل  نصيحة  كريين  ريتشارد  الفيلسوف  يتذكر 

الوحوش تطاردهم، عليهم أن يتجرأوا عل النظر إىل الوحوش وجها لوجه بينم ال يزالون يحلمون، 

سوف يفاَجأُون إذ سيجدون أن الوحوش ليسوا مختلفني كثرياً عنهم. أعتقد أن علينا أن ننظر إىل 

خصومنا يف وجوههم رمبا لننا سنفاجأ بأنهم ليسوا مختلفني كثرياً عنا. أعتقد أن ثقافة الحوار يف 

غاية الهمية لعاملنا اليوم. 

دوريس دونييل: سنتابع اآلن مع الربوفيسورة غريس دايف املعروفة يف مجال علم االجتمع 
علم  كريس  الحايل  الوقت  يف  وتشغل  املتحدة،  والواليات  وأوروبا  بريطانيا  يف  واسع  بشكل 

االجتمع يف جامعة إكسرت حيث تدير مركز الدراسات الوروبية أيضاً، وإنتاجها الكتايب غزير فقد 

ألفت مقاالت وكتباً وشاركت يف تحرير بعض الكتب، لقد كتبت بالخصوص حول موضوعني أريد 

أن ألفت االنتباه  إليهم إحرتازا يف حال مل تذكرهم يف كالمها وهم:
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من الشياء التي تتكلم عنها »الدين الكفايئ«، حني متارس أقلية فاعلة الدين بالنيابة عن مجموعة 

أكرب تفهم ما تقوم به القلية وتوافق عليه ـ أي الدين التوكييل أو »الكفايئ«. وكذلك كتبت لنا عن 

الواجب الديني مقابل االستهالك الديني قائلة أن الشعور بالواجب تجاه املمرسة الدينية قد تقلص 

ملحوظاً. وكذلك  تنامياً  الدين  من  معينة  »استهالك« جوانب  الرغبة يف  ذاته شهدت  الوقت  ويف 

فقد كتبت بشكل واضح عن عجز الكنائس القامئة أو حتى الديان القامئة عل ضبط معتقدات 

وسلوكيات أغلب الناس. 

غريس دايف: أشكر لك ترحيبك وأنا سعيدة لكوين هنا. ما أريد أن أبدأ كالمي عنه هو الفرق بني 
الحقيقة واإلدراك، فقد درجت اآلن مقولة: لقد عاد اإلله )اللُّه( )God is back(، وهي بالفعل عنوان 

كتاب ألفه صحفيان بارزان يف مجلة اإليكونوميست، وهو كتاب علينا أن نتلقاه بحذر ولكن هل 

عاد اإلله )اللُّه(؟ إن هذا يعني أنّه "ذهب" أو أنّها "ذهبت". أنا لست متأكدة أن اإلله )اللّه( قد عاد، 

ولكني واثقة أن تصّوراتنا عن الّدين هي التي قد تغريت أكث من كون الواقع نفسه هو الذي قد تغرّي.

دعونا نفكر للحظة يف النقاش الدائر حول اإلسالم يف أوروبا، فأنا أتفق متام االتفاق مع كثري مم 

ذكره جيل كيبيل. ولكن املسلمني قطنوا أوروبا منذ ستينيات وسبعينيات القرن املايض يف الوقت 

بل جزائريني  العلمنة يف ذروته، ولكننا مل نسمهم »مسلمني« وقتها،  الجدل حول  فيه  الذي كان 

وباكستانيني وبنغالدشيني وأتراك. فجأة فككنا رشيحة كاملة من السكان وأعدنا بناَءها! لرمبا كانوا 

هم من أعادوا بناء أنفسهم يف هذا القالب وال أنكر أنا هذه اإلمكانية، ولكن ما الذي تغري: أحقيقة 

وجودهم أم إدراكنا ونظرتنا لذلك الوجود؟ 

السياسة واالقتصاد  الدين اآلن، بل ملاذا أخطأت علوم  نناقشه هو ليس  أن  ما علينا  أن  أعتقد 

واالجتمع يف فهم هذه الظواهر حتى اآلن؟ وأعتقد أن هذا المر من الجدية مبكان لنني لست 

بعض  يف  نفكر  دعونا  فقط  اآلن.  الظواهر  هذه  تشخيص  يف  أصابت  العلوم  هذه  أن  من  متأكدة 

المثلة: ثالثة أحداث وانتخابات مل ميض عليها زمن طويل. االنتخابات التي مل ميض عليها زمن 

طويل هي انتخاب الرئيس أوباما، وهي حديثة العهد نسبياً.

فقال  تلك املسألة،  السياسة يف جامعة إكسرت وناقشنا  لعلمء  لقد جلست عندها يف اجتمع 

رجل من الحضور: »ما أهمية الدين يف انتخاب أوباما؟« فأجابه رجل وإمرأة: »ليس له أي أهمية«. 

لكن هذه اإلجابة كانت وبكل بساطة غري صحيحة، لقد تخيلوا أوباما بحسب املثال الورويب: 

أي أنه كان رجالً ملوناً ولكن غري مسيحي. لكنه مسيحي بكل تأكيد وليس عل أساس االعتقاد 
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الشخيص فحسب بل نتيجة تجربته الواسعة يف العمل االجتمعي يف شيكاغو، ولكنه بالطبع كان 

أشياء كثرية أخرى غري كونه مسيحياً. دعونا نفكر أيضاً يف الحداث الدولية التي كتب عنها جيل 

و11   ،1989 سنة  الشيوعية  وانهيار   ،19[9 سنة  اإليرانية  الثورة  أعني  البالغة،   من  بالكثري  كيبيل 

سبتمرب. مل أمتكن قط من أن أتجاوز حقيقة أن جميع االختصاصات التي درستها: االقتصاد وعلمي 

السياسة واالجتمع، قد عجزت متام العجز عن توقع أي من هذه الحداث، بينم نفخر ـ بل ونتكرب 

يف بعض الحيان ـ بكوننا علمء »تنبؤيني«. 

أنا أعتقد أن هذه جميعها تجارب يجب أن تدفعنا إىل تفكري أعمق وإىل بعض التواضع. فمذا 

علينا أن نفعل؟ كيف لنا أن نفهم طبيعة الحداثة؟ أول يشء أفعله أنا هو أن أتساءل: هل لدينا حداثة 

وهي  املتعددة،  الحداثات  عن  وفكرته  آيزنستادت  بشمويل  أنوه  وهنا  كثرية؟  حداثات  أم  واحدة 

الفكرة التي أحرتمها كثرياً وأعتقد أنها تساعدنا. وكذلك أحب فكرة أن الحداثات ليست معطاة بل 

متر بعملية دامئة من البناء وإعادة البناء وبطرائق مختلفة ويف أماكن مختلفة وعل أيدي أشخاص 

فيها  تُصَنع، وهذه عملية يكتسب  ليست »معطاة«، بل إمنا  الحداثات  أحياء ومجتمعات حقيقية. 

العامل الديني أهمية كربى. 

فم الذي يعنيه أن تكون حديثاً؟ هذا أقرب لن يكون سؤاالً تجريبيّاً وال تنظرييّاً. إذا ما كانت 

يكون  أن  املستقبل  عامل  أحب  وكم  أعتقد  أن  أحب  كم  ـ  املستقبل  هي  الحديثة  املجتمعات 

النبوءي« بطبيعته يزعج وقد يكون  النبويئ«، و»الصوت  ـ  فعليها أن تتيح املجال أمام »الصوت 

دينيّاً كم قد يكون علمنيّاً. ما أريد أن أقوله هنا هو أن الحداثة تستمد مصادرها من الديني لتنتقد 

هو  وهذا  الجدل  نوعية  هو  يهم  وما  الديني،  لتنتقد  العلمين  من  مصادرها  تستمد  كم  العلمين 

التحدي الحقيقي املاثل أمام الوروبيني ـ وبشكل أكرب أمام العلوم االجتمعية الوروبية ـ خاصة 

من ال يتعامل مع »النبويئ« ـ أي العاطفي والغريب واملتحدي ـ بشكل جيد. 

ويف هذا الصدد أجد نفس أتبع يورغن هابرماس: علينا جميعاً ويف كل االختصاصات أن ننظر 

إذا حدث هذا  مناسباً.  يكون  بجدية ولكن حيث  الديني  العامل  نأخذ  تفكرينا حتى  ثانية يف لب 

التفكري االجتمعي العلمي وسوف نحصل عل نقاشات ملحة  بالفعل فسيكون ثورة حقيقية يف 

سواء عل املستوى الكادميي أو أبعد منه. ولكني أتسائل هنا: هل علم االجتمع وجميع علمء 

االجتمع وجميع املختصني يف شتى املجاالت جاهزون ملواجهة ذلك التحدي؟ أنا أرجو ذلك 

فعالً. أشكركم. 
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أو  تعليق  أي  املتحدثني  من  أٌي  لدى  فهل  الوقت،  بعض  لدينا  يزال  ال  دونييل:  دوريس 
سؤال؟ 

الذي  فم  الدينية«،  »العالمات  الهمية عن  غاية  نقطة يف  لقد طرح جيل  خوزيه كازانوفا: 
نعنيه بها؟ الدين اليوم هو إطار عام يعني الكثري من الشياء بحيث ال يعني شيئاً منها عل  التعيني. 

الدينية وال علمء اجتمعيون  العلوم والدراسات  يوجد علمء دين بارزون، أي متخصصون يف 

مثلنا، وقد حاولوا بالفعل أن يدرسوا ماهية الدين، فتوصلوا إىل نتيجة مفادها أن علينا أن نتخلص 

من فكرة »الدين الفئة« لنه ال ميكن أن يعني شيئاً عل التعيني إذا ما كان يعني كل يشء. 

طبعاً املشكلة هي أنهم يطلبون منا أن نتخلص من هذه الفكرة »الدين الفئة« يف الوقت عينه 

كل  ففي  عنها،  التغايض  ميكننا  ال  اجتمعية  حقيقة  الواقع  بحكم  الفكرة  هذه  أصبحت  الذي 

مجتمع نذهب إليه اليوم ويف كل مكان نذهب إليه سنجد الجميع يستخدم فكرة »الدين الفئة«، 

وهذه بالطبع ظاهرة جديدة ال عالقة لها باملايض. 

بها  قمنا  التي  الطريقة  يف  هي  الوىل  املسألة:  هذه  مع  للتعامل  طرائق  ثالثة  بالطبع  لدينا 

بالتفكري يف العلوم االجتمعية والتي متكننا من تطوير نظرية عامة حول الدين حتى لو مل نكن 

عامة  نظرية  إىل  نتوصل  ومل  أخفقنا  لننا  مستحيل  هذا  أن  نعلم  ولكننا  متدينني،  أنفسنا  نحن 

الدين  الالهويت حول متييز  السؤال  أي  الدينية  العقائد  الطريقة علوم  فهي  الثانية  أما  الدين.  يف 

االنحراف،  الديني من  الباطل، وااللتزام  الدين  والدين الصيل من  الزائف،  الدين  الحقيقي من 

وهذا أمر يعود إىل علمء العقائد والالهوت لين أنا شخصيّاً ال أجرؤ عل أن أقول لحد ما أنه 

عل خطإ حني يقول هو عن نفسه أنه يدين بدين ما. 

فاملهمة إذن هي إعادة البناء التاريخية للطريقة التي نفهم بها الدين والفكرة الدينية يف جميع 

أنحاء العامل اليوم، أما بالنسبة إىل كيفية حصول هذه الظاهرة وكيفية إعادة فهمنا لها فهي أسئلة 

مثرية لالهتمم، وعلينا أن نتخل عن فكرة كون الدين شيئاً من املايض عاود للظهور بطريقة أو 

بأخرى، ال، بل هو أمر يربز يداً بيد مع العوملة. بالطبع ميكننا أن نعود إىل التقاليد ونعيد بناَءها، 

ولكن املثري لالهتمم حّقاً هو ما يف هذه العملية العاملية من تعقيد. 

جيل كيبيل: أود أن أضيف القليل عل ما قاله خوزيه، معيداً إىل حد ما ما قالته غريس: إن 
بالدين،  بالفعل وال عالقة لها  التي تشكلت يف إكسرت هي صورة لجمهور أورويب  صورة أوباما 

وقد قارنتها بنظرة الجمهور المرييك لوباما والذي رأى فيه أنه مسيحي. وقد قال خوزيه، وقد 
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بنت  الشاي،  حفلة  حزب  أعني  آخر،  أمريكيّاً  جمهوراً  أن  أيضاً،  أنا  بايل  يف  الفكرة  هذه  كانت 

لوباما يف الوقت ذاته صورة تظهره عل أنه مسلم! 

هذا يرجع بنا إىل ما قلته: ماذا الذي يعنيه بناء صورة أوباما عل أنه مسلم سياسيّاً؟ وما هي 

دعوين  »حسني«؟  هو  الثاين  أوباما  اسم  أن  حقيقة  أهي  والالدين؟  الدين  بني  الفاصلة  الحدود 

الرجل  أي  »مبارك«،  كلمة  تقابل  التي  السواحيلية  الكلمة  هي  »باراك«  كلمة  قصة:  لكم  أحيك 

ومن   sالنبي حفيد  اسم  هو  حسني  كذلك؟  أليس  بالالتيني،  »بندكت«  أو  الربكة،  صاحب 

كلمة  إن  حسني.  مبارك  هي:  إسمه  ترجمة  إن  إذن  الشيعي.  اإلسالم  يف  املركزية  الشخصيات 

أوباما تعني يف الفارسية: هو معنا ) أو: هو /با: مع، ما:نحن( ولذا: إّن الحسني املبارك معنا. فال 

جرم أنه حاول مد الجسور مع القيادة اإليرانية إال أنه فشل فشالً ذريعاً لن تلك القيادة أحست 

بالخطر. 

هل  كقائد؟  ما  شخص  شأن  من  نقلل  أن  أردنا  إذا  بالدين  يتعلق  شيئاً  نختار  أن  علينا  ملاذا 

أدبيات  ذلك  أمريكا؟ أضف إىل  رئيس  يجعله غري مؤهل ملنصب  الرجل مسلمً  إن كون  نقول 

التعامل  تم  التي  السيئة  والطريقة  سبتمرب   11 هجمت  موقع  قرب  الجامع  بناء  عل  االعرتاض 

بها مع المر. وما يضعه هذا أمامنا هو أمر ال يتعلق بالفهم التقليدي للدين بل بعمق السياسات 

المريكية. 

ما  عل  الدين  تعريف  إن  كازانوفا:  الربوفيسور  هنا:  التعليقات  بعض  لدي  هاليك:  توماس 
هو عليه لهو أمر مشكل بالفعل. أعتقد أن فهمنا للدين عل أنه مفهوم عام يحتوي عل أجناس 

الالهوت يف  أمر حديث إىل حد كبري، ويرجع إىل علمء  اليهودية هو  أو  فرعية مثل املسيحية 

كامربيدج خالل القرن السابع عرش لنهم هم من بدأ العمل عل أساس هذا املفهوم. وبالنسبة 

إىل ما قلته سابقاً عن أن الهندويس مل يبدأ بتسمية نفسه هندوسيّاً إال مؤخراً، ذكرتني مالحظتك 

هناك:  أفريقية، وسأل طفالً صغرياً  قرية  قبل سنوات  زار  أنه  قال  الذي  إيكو  أومربتو  بقصة  هذه 

»هل أنت مسلم؟« فقال له: »ال، أنا أنيميستي )أو إحيايئ، شخص يعتقد بوجود روحية يف كل 

إذا كان  إال  نفسه هذا االسم  يطلق عل  أن  أنيمستي مستعد  يوجد  له: »ال  فقال  املوجودات(«، 

ثم   ،)Ecole Normale Supérieure- Paris( باريس  يف  لألساتذة  العليا  املدرسة  من  خريجاً 

من  الكثري  الناس  فأخربه  الزمان  من  قرن  قبل  أفريقيا  إىل  فرنس جاء  أنثوبولوجيا  عامل  أن  قال 

عل  وعلمه  النيمسيتية،  سمه  اعتقادي  نظام  يف  سمعه  ما  رتب  فرنسا  إىل  عاد  فحني  الهراء، 
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هذا الساس يف باريس، وحني ذهب فرنسيون آخرون إىل أفريقيا علموا هذا النظام لألفريقيني! 

أفريقية ويقول  قرية  أن يربز لك ولد صغري يف  الواقع  التي ال تعكس  الدورة  نتيجة هذه  فكانت 

لك: »أنا أنيمستي«! وهذه شبيهة باملشاكل الخرى يف هذا السياق. 

جيل كيبيل: هذا ما نسميه: »مهمة فرنسا يف جلب الحضارة إىل العامل«!!!

خوزيه كازانوفا: هذا متاماً ما أسميه »الطائفويَة«، وهذا ما يجب أن يربز لنا التساؤل: »ملاذا 
مل يكن هناك أي مسلمني يف أملانيا قبل أربعني سنة«؟ فحني كنت أعمل يف املصانع وقتها كانوا 

أتراكاً فقط، ومل يرش أحد إليهم بأنهم مسلمون. يوجد لدينا هنا عملية اعرتاف متبادل وإذا نظرنا 

عن  يعجزون  أو  بعضاً  بعضهم  الناس  للغاية حني مييز  عنيفة  تصبح  فقد  الهيجيل  إليها مبعناها 

متييز بعضهم بعضاً. علينا أن نعيد بناء كيفية بروز هذه الفئة أو تلك كفئات حديثة. 

»أخرجوا  كانت:  سنة  عرشين  قبل  العنرصيني  مقوله  أن  خوزيه  يا  تعنيه  ما  كيبيل:  جيل 
التراك«، واآلن أصبحت »أخرجوا املسلمني«. 

يحمل  أن  أملاين  تريك  مثالً عل  الصعب  فمن  مختلفة،  الطوائف  بعض  كازانوفا:  خوزيه 
وأملانيّاً يف  تركيّاً  تكون  أن  الدم«، فال ميكنك  يعرِّفها »حق  الجنسية  الملانية لن هذه  الجنسية 

الوقت ذاته. ولكن ميكنك أن تكون مسلمً أملانيّاً، فبمعنى ما توجد إمكانية أكرب لدمج املسلمني 

يف أملانيا من دمج التراك فيها بسبب سهولة فكرة تحولهم إىل الجنسية الملانية بهذا املعنى. 

الوروبية  الدولة  كانت  بالفعل  مثالً  ففرنسا  العملية،  هذه  اإليجابية يف  الجوانب  بعض  أرى 

فيها  املهاجرين  مدرجة  دمج،  دولة  إىل  بالتحول  املتحدة  الواليات  مثل  قامت  التي  الوحيدة 

حتى تحولوا إىل رجال فرنسيني، لكنك تعلم أن الجيش واملدرسة هم اللذان حوال الفرس إىل 

فرنسيني مثالً، ولكن هذه املؤسسات مل تعد قادرة عل فعل ذلك. 

غريس ديفي: أود أن أضيف مالحظة هنا وبعدها أريد أن أتعامل مع المر من اتجاه آخر. 
بناء  إعادة  عمليات  أو  التغيريات  هذه  مقاومة  من  البعض  أن  هي  إضافتها  أود  التي  املالحظة 

المر من  يناقشوا  أن  يحبون  بريطانيا ال  فالناس يف  يدرسونها.  الذين  العلمء  من  تنشأ  الهويات 

الناحية الدينية بقدر ما يناقشونه من الناحية اإلثنية ويشعرون أنهم يفقدون السيطرة عل المر. 

اإلقليم،  مع  الدين  عالقة  يف  مطوالً  فكرت  لقد  الكرب.  النقطة  أثري  أن  أود  هذا  عل  وبناء 

والدين مع السلطة، والطائفة وجميع هذه املصطلحات التي إستخدمناها. نحن منيل إىل انتقاد 
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هو  السلطة  وانعدام  العجز  أن  باملقابل  نشعر  ولكننا  املؤسسات،  وسلطة  وأصحابها  السلطة 

موقف ضعف ال يساعد أحداً، فنعترب كلمة »إعطاء السلطة« إيجابيّاً. نحن نتناقض مع أنفسنا هنا 

لألفراد  يقدم سلطات  الدين  أن  أيضاً  وأعتقد  كبرياً.  تشويها  قد القت  الدينية  السلطة  أن  وأعتقد 

والجمعات بطريقة خالقة وبنَّاَءة ولذا يجب أن يلقى ترحيباً يف عاملنا املعارص. شكراً. 

دوريس دونييل: هل يود أحد أن يضيف كلمة أخرية؟ 

خوزيه كازانوفا: يشء واحد بالنسبة إىل ما تكلم عنه توماس هاليك. أنا قلق بعض اليشء. 
وفرادة  الوروبيني  فرادة  عن  كثرياً  وقد سمعنا  فرادتنا،  عن  التحدث  كثرياً  نحب  الوروبيّني  نحن 

الدين املسيحي، وكثرياً ما نحيي املسيحية لنها وبعبارة مارسيل غوشيه الشهرية: هي الدين الذي 

يتيح املجال للخروج من الدين، أي فكرة أن الدين املسيحي بطريقة أو بأخرى هو الدين الوحيد 

القادر عل إنتاج العلمنية. 

لكني لست متأكداً من صحة هذا الكالم. فأعتقد أن الدين الصيني لديه ذلك أيضاً. الكونفوشيوسية 

نستخدم  اليشء حني  بعض  نتواضع  أن  الوروبيّني  نحن  علينا  أن  أرى  ولذا  متتلك عالقة شبيهة 

كونيتنا باعتبارها الكونيّة الفردانية الصحيحة الوحيدة، فكلم ازدادت معرفتنا بالعامل كلم قل كالمنا 

حول تفرد أوروبا واملسيحية. 

دوريس دونييل: بالضبط! أشكرك عل هذه املالحظات الختامية. 

وأشكر الحضور الكريم عل وجوده معنا. 


