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  ادلين املدين والسـياسة احلضارية: ما بعد العلامنية

  صهيب زهران
  

تقرع أمساعهم ثالث عشرة مرة يف خطاب رئيسهم يف الرياض، على أن " اإلله"مل يستطع علما�يو فر�سا حتمل كلمة 
، عند هذه  )١"(إله موجود يف عقل وقلب كل إ�سان" الذي أغاظهم أكثر هو التعريف الذي قدمه هلذا اإلله على أ�ه 

النقطة بالذات يفارق ساركوزي الرؤية العلما�ية، أل�ه لو وجد يف بعض الربوتستا�تيني املنفتحني من يشاركه يف هذه 
االعتقاد، فإن هؤالء أ�فسهم يعتربون ا�ه ال من صالحية وال دور رئيس مجهورية  علما�ية ان يأخذ اجتاهاً أو يتحزب مع 

كما هو عند جان جاك روسو " دين مد�ي"لسنا يف إطار علما�ي وإمنا يف إطار  دين، وهو عندما يفعل ذلك فنحن
ومما يعزز هذا التحليل أن القراءة ). ٣(على الطريقة األمريكية حسب آخرين" دين مد�ي"، أو ) ٢(حسب البعض

ياسية املسيطرة اليوم ويف األيدولوجيا الس" املتأ�ية للخطاب تالحظ أ�ه ينطلق من فكرة التنظري لدين جيد وآخر سيء، 
 .كما تقتضي العلما�ية) ٤"(فإن هذه الفكرة تسجل يف منطق دين مد�ي وليس مبنطق فصل للسياسي عن الديين

ال أحد يف فر�سا أو خارجها جيهل الغايات السياسية واالقتصادية لنيكوال ساركوزي من وراء خطابيه يف روما 
" كفر"م، ولكن على الرغم من ذلك فإن ساركوزي قد ٢٠٠٨ييه جا�ف ١٤م ويف الرياض يف ٢٠٠٧ديسمرب  ٢٠يوم 

بتجرؤه على �قدها وإعادة تعريفها، مما أثار عواصف االحتجاج من الكهنوت العلما�ي الفر�سي " ارتد عنها"بالعلما�ية و
ىل حد التصريح قدم فر�سا يف الفاتيكان كبلد مسيحي، ثم كرر اجلرم �فسه يف الرياض ذاهباً إ" الذي جرم الرجل بأ�ه 

، ولذلك مل تفلح ذرائعية الرئيس هذه املرة اليت متكن من ) ٥"(جيب أن تستند إىل الدين) سياسة حضارية(بأن كل 
عاصمة الوهابية، الصيغة "خالهلا من اقتحام مناطق النفوذ االقتصادية األمريكية، واحلديث عن التنوع الديين يف الرياض 

على حد تعبري كاتب فر�سي، يف إرضاء سد�ة العلما�ية يف الوسط الفر�سي، مما دفع ) ٦"(األشد أصولية من اإلسالم
بتوظيف األديان لغايات سياسية مل خيرج فقط على العلما�ية، وإمنا "املؤرخ جان بول سكوت إىل اعتبار أن ساركوزي 

ى اجلمهورية، وهذا االهتام ، حيث يالحظ أن التجريم وصل هنا إىل حد االعتداء عل) ٧"(على الدستور واجلمهورية



   http://www.almultaka.netامللتقى الفكري لإلبداع                                                             

 

يف جمال االعتقاد وتعلم االختالف بني اخلري والشر فإن املدرس ال "تعزز بقراءة معمقة لكالم ساركوزي حينما صرح بأ�ه 
  ).٨(مع مالحظة أن املدرس هنا ميثل رمزاُ للجمهورية" ميكنه أبداً أن حيل حمل الكاهن أو اخلوري

اجلدل حول مكان األديان يف "وزي أهنا تأتي يف حلظة مهمة يالحظ فيها أن مما يعطي األمهية خلطابات سارك 
وأثر ) ١٠"(دور املعلومات الدينية يف بناء املواطن"، ليعاد التفكري بـ ) ٩"(اجملتمع الدميقراطي عاد إىل اال�فجار يف أوروبا

مما جيعل قضايا التنوع الديين والعرقي والثقايف االلتزام الديين أو الثقافة الدينية يف إعادة تشكيل الروابط االجتماعية، 
والنظرة الداخلية لكل دين جتاه غريه من األديان، وما ميكن أن يفرزه ذلك من التسامح أو التعصب، من التعايش أو 

  .التنافر، من الراديكالية أو اال�فتاح، تستأثر مبكان هام يف فضاء اجلدل السياسي والديين والثقايف على السواء
هذه اللحظة التارخيية اليت تشهدها أوروبا واليت تتميز بإعادة االعتبار للفكر الديين �ضجت بسبب ثالثة عوامل 

  .أساسية
حماولة وضع صيغة توافقية جديدة للحرب الباردة بني التيارات الكنسية والعلما�ية، وذلك بعد فرتتني من : األول

ت احلريات العامة، فيما شهدت الثا�ية ردة فعل قاسية للعلما�ية عملت التوتر شهدت األوىل سيطرة مطلقة للكنيسة هدد
على إقصاء الدين عن كل فعل حضاري أو تدخل اجتماعي، ففي احلالة الفر�سية يبني ساركوزي أ�ه ال يريد النيل من 

، على أن هذا املسعى ) ١١(الكنسية والعلما�ية" بني فر�سا وفر�سا"ولكنه يريد هناية سلمية للحرب  ١٩٠٥قا�ون العام 
ليس سهل املنال وهو أقرب إىل االستحالة منه إىل اإلمكان، ولكن لنا أن �الحظ أ�ه جنح لرمبا ألول مرة يف التوحيد بني 

خلطابات ساركوزي يف "هذين القطبني الفر�سيني وذلك طبعاً باجتماعهم على خمالفته، ألن املؤمنني احملافظني وإن كان 
تقدر الفعل احلضاري " علما�ية إجيابية"اللطيف احملبب، إذ وجدوا اخرياً رئيساً للجمهورية ينصح بـ  مسامعهم ذلك الوقع

، إال أن هؤالء املؤمنني ال يقبلون مثل هذه الديا�ة احليادية اليت لرمبا تشبه دين ما بعد احلداثة أو الدين ) ١٢"(لألديان
  .استكشافية الفردي االستهالكي، الذي هو أقرب إىل �زوة روحية

وهو عامل واقعي أملته ضرورة مواجهة األزمات اليت هتدد جمتمعات أوروبا اليت تشهد ظاهرة : العامل الثا�ي
تشكلت وتعززت ببطء وهي التنوع الديين الذي فرضه املهاجرون اجلدد الذين أتوا حاملني معتقداهتم اليت مهما ا�دجموا 

اجلديدة سيبقون حمافظني عليها، باإلضافة إىل أن  كينو�اهتم الدينية أو العرقية تشكل هلم ملجأً إزاء  يف اجملتمعات
فاليوم ال تستطيع العلما�ية أن تلعب دور احلامي للوحدة اجملتمعية، ألهنا على . الالمساواة اليت يتعرضون هلا يف أوروبا
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، ) ١٣(وروبا كما يعرب السوسيولوجي الربوتستا�يت جان بول ويلليمأل" املشرتك النافع"الرغم من كوهنا شكلت �وعا من 
إال أهنا اليوم ومع الوافدين اجلدد وأبرزهم اإلسالم حباجة إىل إعادة شرح أو تعريف، وهذا ما يدعي ساركوزي وكتبة 

حة للعقيدة العلما�ية ، وهي فكرة تستهدف يف األصل زحز"العلما�ية اإلجيابية"خطاباته الوصول إليه من تقدميهم فكرة 
العلما�ية "، وهذه النسخة املقرتحة أو كما يسميها البعض ) ١٤"(فمن سيكون مع علما�ية سلبية؟؟"بعبارة حاذقة، 

وهي عندما تريد " السياسة احلضارية"وأساس مادي وهو " الدين املد�ي"تستند إىل أساس معنوي وهو " الساركوزية
ج الديا�ات اجلديدة يف البنية التحتية اجملتمعية وذلك بتنميطها وتبيئتها متهيداً لتهميشها يف توسيع أفق العلما�ية باجتاه إدما

، مما "واليت تنص على أن اجلمهورية تكفل حرية االعتقاد" ١٩٠٥الدولة العلما�ية تستند إىل املادة األوىل من قا�ون عام 
  .وليست خروجاً عليه) ١٥"(ة �فسها هبذا القا�ونللضما�ات اليت تطلبها اجلمهورية الفر�سي"جيعلها حتديثاً 

وهو ظاهرة جديدة يف أوروبا وخارجها وهي تزايد التدين وتنامي الشعور الديين على املستوى : العامل الثالث
العاملي، وهي ظاهرة تطبع هذا العصر وجتد تأويالت وتفسريات خمتلفة، كما جتد تعامياً من قبل بعض املتشبثني بالرتاث 

ن الدين يزداد الذي يذهب إىل أ عامل االجتماع جون فول( لسفي املادي الوضعا�ي، ومن أبرز املثبتني هلذه الظاهرةالف
األبوان الروحيان ملقولة سيادة العلما�ية، " هاريف كوكس"و "بيرت بريجر" واألمريكيان ،الفضاء العام حضوره باطراد يف
يزال  إن العامل ما: "يقول" بريجر"ادا واعرتفا بعد ذلك بأهنما أخطئا فكتب ثم ع" العلما�ية املدينة"وكا�ا قد كتبا عن 

  !مما جيعل هذه الظاهرة من أهم التحديات املعاصرة اليت ال تقل أمهية عن ظاهرة التغري املناخي  ، )١٦)("متدينا
كتشاف الدين، مما يف هذا الظرف املخاضي، املرتقب لوالدة فلسفات و�ظريات وتفسريات جديدة تتصل بإعادة ا

ميكن أن يؤثر على مسار اإل�سا�ية يف القرن احلاضر جنح ساركوزي يف القبض على روح اجلدل باجرتائه على احملظور 
حامالً لواء سياسة !! سالح التغيري الذي ا�تخبه الفر�سيون ألجله" منتعالً"فر�سياً، ودخوله إىل أقدس أودية اجلمهورية 

  .تستعيد قلب أمريكا الذرائعي، وتعترب بعد ذلك أن هذا القلب مكان فسيح لإلله واإلميانحضارية وعلما�ية منفتحة 
  ــــــــــــــــــــ

موقع اإلليزيه على اال�رت�ت  :من خطاب ساركوزي أمام جملس الشورى السعودي يف الرياض، املصدر )١
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