275

عبد الهادي عياد *

هل يرث المتد ّينون األرض
من خالل الديموغرافيا؟
الكتاب
الكاتب

Shall the Religious Inherit the Earth?: Demography and :
Politics in the Twenty-First Century
 :إريك كوفامن

مكان النرش

 :لندن ،بريطانيا

تاريخ النرش

2010 :

النارش

Profile Books :

عدد الصفحات320 :

(E.

صدر كتاب إريك كوفامن
 )Kaufmanهل يرث املتدينون العامل؟:
الديموغرافيا يف القرن الواحد والعرشين يف عام
 ،2010أي يف وقت شهدت فيه لندن -التي ختضع
لتق ّلبات القطاع املرصيف ،وهي يف الوقت نفسه مسقط
رأس الكاتب -تداعيات األزمة املالية العاملية .وسبق
هلذه املدينة أن شهدت ً
أيضا تفجريات يف السابع من
متوز/يوليو ،2005وهي حوادث يذكرها الكاتب
التدين األصويل؛ إذ وقعت يف
ً
مرارا كدليل عىل نمو ّ
مدينة مص َّنفة علامنية منذ مدة طويلة ،ويقطنها سكان
ينتمون إىل مجيع الديانات .ويستعري كوفامن تعبري
معينة من املسيحية اإلنجيلية
«األصولية» ليصف فئة ّ
(أو الربوتستانت) يف الواليات املتحدة ،ومن ثم

* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

يطبقه عىل مروحة كبرية من الديانات العاملية.
ّ
فهم كوفامن
خاصة،
بصورة
التالية
املراجعة
وتتناول
َ
لألصولية اإلسالمية املنترشة يف جمتمعات املسلمني
املهاجرين ،وجمتمعات املسلمني يف الدول العربية.

موج ًها إىل الباحثني
صحيح أن الكتاب ليس
ّ
املتخصصني بعلم السكانّ ،
إال أنه يزخر بالبيانات
أكاديميا.
الصحيحة والسليمة واملوثوقة واملعتمدة
ً
ويذكر كوفامن جمموعة كبرية من الباحثني
املرموقني يف هذه املجاالت ،مثل خوزيه كازانوفا
( ،)J. Casanovaأحد أهم علامء اجتامع الدِّ ين،
إضافة إىل تناوله شخصيات تركت بصامهتا يف
جماالت العلوم والتاريخ واحلضارة العربية ،مثل
املفكر الربيطاين جون غراي ( ،)J. Grayوالباحث
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العريب عزيز العظمة .ومن الالفت أن كوفامن يمتلك
يطوع نثره ليجمع بني جماالت
ناصية اللغة ،إذ إنه ّ
حيول قراءة
علمية متباعدة ،بأسلوب أنيق وسلس كي ّ
موضوع جدي إىل متعة حقيقية.

بداية ،ينطلق الكتاب من املسألة التي كان املفكر جون
أقر بأن الديمقراطية والعلامنية
غراي قد أثارها؛ إذ ّ
كانتا دخيلتني عىل مرشوع احلداثة ،فرشح بأن احلداثة
والتعليم ال يؤديان بالرضورة إىل العلمنة ،اً
علم بأن ذلك
يتناقض بصورة صارخة مع أحد مبادئ العلمنة ،التي
استندت إىل بيانات التعداد للواليات املتحدة األمريكية
يف الستينيات .ويفرتض ذلك املبدأ أن رفع مستوى
تدين أقل .إ ّ
التعليم يؤدي اً
ال أن كوفامن يشري
حكم إىل ّ
–هو وآخرون كثر غريه -إىل أن املعلومات العملية
املتوافرة عن الواليات املتحدة يف العقود األربعة
األخرية أطاحت تلك الفرضيات .وال داعي لتكرار
الدور املتنامي للدِّ ين يف االنتخابات األمريكية ،إذ بات
معرو ًفا ،إ ّ
ال أن النقطة األساسية التي يثريها كوفامن،
وهي ّ
تشكل جوهر مقولته يف علم السكان ،تكمن يف
التدين ال يعود إىل فشل تطبيق األفكار
أن تنامي مظاهر ّ
احليز العام ،بل إنه ينجم عن الفرق بني
العلامنية يف ّ
حجم األرسة لدى اإلنجيليني األمريكيني األصوليني،
وحجمها لدى بقية الشعب األمريكي .ويعزو كوفامن
تراجع العلمنة إىل الفروق يف معدالت اخلصوبة ،ال إىل
ما شهده التيار السائد لدى األمريكيني اإلنجيليني من
يرجح بقاء أوالد
حتول نحو كنائس أكثر أصولية؛ فهو ّ
ّ
األرس األصولية –وهم األكثر عد ًدا -ضمن الكنائس
أدوارا
التي يولدون فيها ،ويتوقّع أن يؤ ّدوا يف املستقبل
ً
احليز العام .وتثري النقاط املطروحة أعاله عد ًدا
رائدة يف ّ
من التساؤالت بشأن إمكان تطبيق تلك الفرضية عىل
املجتمعات العربية.

أو ً
ال :اإلسالم واألصولية
والسياسات المؤيدة لإلنجاب
في المجتمعات العربية

بداية ،ال بد من التساؤل عماّ تعنيه العلمنة حتديدً ا
يف الغرب ،وبصورة خاصة يف الواليات املتحدة؛
فقد أعلن تقرير صدر حديثًا عن منتدى بيو للدِّ ين

واحلياة العامة ،وهو تابع ملركز بيو لألبحاث (Pew
 )Research Centerأن نحو  20يف املئة من

األمريكيني الراشدين ال ينتسبون إىل أي كنيسة.
إال أن حتى أولئك الذين يعلنون عدم انتامئهم إىل
أي جمموعة دينية ،قد يعبرّ ون عن إيامهنم من خالل
معتقدات روحية قد يبدو أحيانًا أن ال عالقة هلا البتة
بأي جمتمع حديث ،كمثل أولئك الذين ال ينتمون إىل
أي كنيسة لكنهم يؤمنون بـ«طاقة الب ّلور الشفائية»(.)2
بكلامت أخرى ،ال تعني العلمنة ،بالرضورة ،أن
األفراد يصبحون أكثر عقالنية يف خياراهتم العقائدية
حمددة
ملجرد عدم انتساهبم إىل أي جمموعة ّ
اإليامنيةّ ،
ومعرتَف هبا .وتعاين هذه الفكرة غري املكتملة بعض
العثرات لدى تطبيقها عىل املجتمعات العربية.
()1

غري أن املسلمني يف البلدان العربية ال يلتحقون
حمددة ،يف حني
عمو ًما ،وبالرضورة ،هبيئة ممأسسة ّ
أن الكنيسة يف الواليات املتحدة ترتبط عادة بالعمل
الطوعي وبنشاطات اجتامعية أخرى .ومن الصعب
بمكان تعريف مفهوم الرعية لدى املسلمني بام
يتناسب وأنامط املامرسات الدينية السائدة يف البلدان
العربية .وقد يعود ذلك إىل طريقة إدارة الصناديق
اخلريية للمساجد واملؤسسات اإلسالمية (ما ُيعرف
باألوقاف)؛ إذ ترشف عليها الدولة يف البلدان
العربية إرشا ًفا مركز ًيا( .)3لذا ،قد يكون التعريف
نفسه مض ّل ً
ال ،إذ ليس هناك من تعريف صارم
لرعية مسلمة متامسكة يف ما بينها ،وتربطها عالقة
رسمية برجال الدِّ ين .من هنا ،تنبع صعوبة مجع
معلومات عن الفروق بني معدالت اخلصوبة لدى
 1التقرير الصادر عن مركز بيو« :ارتفاع عدد غري املنتميني إىل
الدين واحلياة العامة ،مركز بيو
أي دين حمدد( »،منتدى بيو عن ّ
لألبحاث 9 ،ترشين األول/أكتوبر  .)2012انظر“Nones” on the :

”Rise: One-in-Five Adults Have No Religious Affiliation.
(Pew Research Center’s Forum on Religion and Public
Life,Washington, DC, 9 October 2012), on the Web: <http://
_www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious
Affiliation/Unaffiliated/NonesOnTheRise-full.pdf>.

 2املصدر نفسه.

 3انظرMattias Gardell, in: Ulrika Martensson [et al.], :
eds., Fundamentalism in the Modern World, 2 vols.
(London: I.B. Tauris and Co, 2011).
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العائالت «األصولية» املسلمة والعائالت املسلمة
التي متثّل التيار السائد ،ألن ليس هناك من معايري
تشري إىل وجود مثل تلك املجموعتني يف املجتمعات
التدين
اإلسالمية .من هنا ،قد تبدو املقارنة بني نسبة ّ
لدى املجتمعات العربية ونسبتها لدى املجتمع
األمريكي مستعصية ،إن مل نقل مستحيلة.

ٌ
تعريف
ويف حال توافر ،عىل سبيل االفرتاض،
ملح آخر؛ إذ إن
ّ
حيدد الرعية املسلمة ،يربز فرق ّ
السياسات املؤيدة لإلنجاب ،التي تب ّناها األصوليون
اإلنجيليون يف الواليات املتحدة بصورة واعية ،ال
املتدينني.
تتمتع ،بالرضورة ،بشعبية عند املسلمني
ّ
نفسه بأن احلكومة اإليرانية الدينية
وقد س ّلم كوفامن ُ
انفتاحا جتاه
التي يناسب تعريفها بأهنا أصولية ،أبدت
ً
معدالت اخلصوبة نتيجة
تنظيم األرسة؛ إذ تدنّت ّ
السياسات اإليرانية ،لتصل إىل  1.9والدة لكل
امرأة عام  ،2006بعد أن كانت  7والدات للمرأة
معدل
الواحدة قبل الثورة مبارشة ،وهو ما يؤكد أن ّ
معدل اخلصوبة يف أغلبية
اخلصوبة يف إيران أدنى من ّ
الدول األوروبية( .)4إضافة إىل ذلك ،ال يعارض
الفقهاء املسلمون ،س ّنة وشيعة عىل حد سواء ،تنظيم
األرسة ،األمر الذي يصعب تصور أن املجتمعات
املسلمة مقبلة عىل موجة من األصولية ،أو عىل األقل
تلك األصولية التي تغذهيا العوامل الديموغرافية.

وهناك نقطة أخرى جديرة باالهتامم لدى حماولة تطبيق
نظرية كوفامن عىل املجتمعات املسلمة ،وهي من
حتدهيا البتة .فقد
ركائز العلمنة ،وال يسعى كوفامن إىل ّ
حتول
ّ
تضمنت النظريات األوىل التي تناولت أسباب ّ
َ
افرتاض وجود ارتباط إجيايب
املجتمعات نحو العلمنة،
بني مستويات التعليم واحلركات التي حتيد عن اإليامن
واملامرسات املرتبطة بالدِّ ين( .)5ويف هذا الصدد ،يشري

 4انظر عىل سبيل املثالMohammad Jalal Abbasi-Shavazi, :
Peter McDonald and Meimanat Hosseini-Chavoshi, The
Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction
(Heidelberg; New York: Springer Verlag, 2009).

 5هذا االعتقاد سائد ،ولكنه يعرض بوضوح يف التقرير الصادر
عن مركز بيو «ارتفاع عدد غري املنتميني إىل أي دين حمدد» ،منتدى
بيو عن الدِّ ين واحلياة العامة ،مركز بيو لألبحاث 9 ،ترشين
األول/أكتوبر  ،2012انظر«“Nones” on the Rise: One-in- :
Five Adults Have No Religious Affiliation”.

املتخصص بالدراسات اإلسالمية أمحد د ّ
الل،
الباحث
ّ
إىل أن العالقة بني العلوم الطبيعية والفقه اإلسالمي مل
تشهد أي قطيعة تارخيية( .)6ويؤكد د ّ
الل أنه حتى عندما
مفاهيم
اس َت ْب َعد العلامء املسلمون يف القرون الوسطى
َ
من مثل الفلك والكيمياء القديمة ،بقيت املجتمعات
متمسكة هبا ،حتى أن بعض العلامء يف احلقبة
املسلمة
ّ
شمسيا تكون الشمس مركزه،
العباسية اقرتحوا نظا ًما
ً
يعرضهم ذلك للمحاكمة مثل غاليليو .وذلك
ومل ّ
جيل يف املجتمعات املسلمة املعارصة؛ إذ يربز النشاط
السيايس اإلسالمي يف كليات اهلندسة والعلوم الطبيعية
يف اجلامعات العربية ،خال ًفا ملا قد يتوقّعه البعض لدى
خترج العلامنيون
دراسة املجتمعات األوروبية ،حيث ّ
املتطرفون يف كليات العلوم الطبيعة ،وأمههم ريتشارد
ّ
داوكينز ( )R. Dawkinsالذي أشار إليه كوفامن
فيقدمه كل
مرارا يف كتابهّ .أما الدليل الكمي األهمّ ،
ً
من ستيفان هريتوغ ( )S.Hertogودييغو غامبيتا
( )D. Gambettaاللذين وجدا أن املشتبه فيهم من
اإلسالميني ،يف حوادث اإلرهاب التي شهدهتا أوروبا
–كمثل تفجريات  7متوز/يوليو  2005التي استهدفت
القطارات األرضية يف لندن -كانوا بمعظمهم ّإما طال ًبا
وإما خرجيي كليات اهلندسة أو العلوم الطبيعية(.)7
ّ
ّ
وتشكك استطالعات الرأي العام العريب الصادرة
عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بنظرية
كون مستويات التعليم العالية تؤدي إىل التخليّ عن
االلتزام الديني ،وإن يكن حاملو الشهادات اجلامعية ال
يص ّنفون أنفسهم بأهنم «متدينون جدً ا».
وجتدر اإلشارة إىل أن كوفامن يعي النقاط املذكورة
أعاله ،إ ّ
ال أن جمموع الدالئل املشار إليها آن ًفا حتدو إىل
توخي احلذر لدى مقاربة تستند إىل عمله عند توقّع
ّ
التغيري يف املجتمعات العربية ،عىل الرغم من األسس
القيمة التي ينطلق منها.
ّ

 6انظر الفصل الذي كتبه أمحد اّ
دلل يفJohn Hedley Brooke :
and Ronald L. Numbers, eds., Science and Religion
around the World (New York: Oxford University Press,
2011).
انظرDiego Gambetta and Steffen Hertog, :
7
«Why Are there so many Engineers Among Islamic
Radicals?,”European Journal of Sociology, vol. 50, no. 2
(August 2009), pp. 201-230.
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ثان ًيا :أوروبا ومسألة األقليات
المسلمة المهاجرة
في بريطانيا

صحيح أن املجتمع الربيطاين أكثر من الواليات
املتحدة علامنية وأقل منا تدي ًنا ،إ ّ
ال اهلويات املذهبية
فيه ،حتى بني املذاهب املسيحية املختلفة ،ال تزال
قائمة(ّ .)8أما اخلوف من النفوذ اإلسالمي وتأثريه يف
احلياة العامة ،فهو ليس بجديد يف بريطانيا؛ إذ أشار
إليه الكاتب الربيطاين جيلربت كيث تشسرتتون
( )G.K. Chestertonيف روايته احلانة املتنقلة،
الصادرة عام  .1914فحوادث الرواية تدور حول
النفوذ املسلم املتنامي املحتمل يف بريطانيا ،إىل درجة
يحُ ظر فيها رشب الكحول يف مستقبل افرتايض ،وهو
ما يؤدي ،وف ًقا للرواية ،إىل حركة مقاومة لذلك
تقدم
التوجه من خالل استحداث حانة متنقلة ّ
ّ
طبعا ،ال يشاطر كوفامن
اجلعة يف أطراف البالدً .
املجتمع الربيطاين خماوفه ،بل خيصص صفحات
من كتابه لتبديد ذلك القلق ،ويذهب أبعد من
ذلك ليؤكد األسس العنرصية لدى عدد كبري من
مروجي هذه األفكار -عىل الرغم من ادعائهم
ّ
املحافظة عىل مكتسبات الفكر التنويري والتمسك
هبا ،ليفسرّ معارضتهم لإلسالم .ويف الوقت الذي
يعري الربيطانيون كبري اهتامم للسالالت ،فإهنم
مطلعون عىل آراء برنارد لويس التي ّ
اليوم ّ
تشكل
استفزازً ا هلم ،إذ توقّع أن يصبح أغلبية سكان
القارة األوروبية من املسلمني ،وذلك قبل هناية
القرن الواحد والعرشين ،حتى أن بعض املع ّلقني
يف وسائل اإلعالم الربيطانية ،مثل املدعوة ميالين
فيليبس ( )M. Philipsاملعروفة بتعاطفها مع
التطرف الصهيوين ،ذهب أبعد من ذلك لدى
دجمه األسامء واملصطلحات ،إذ عمد هؤالء إىل
لريوجوا
استعامل مصطلح «لندنستان» و«يوروبيا»ّ ،
للمخاوف والقلق من النفوذ املتنامي للمجتمعات
املسلمة يف اململكة املتحدة ،ويف الغرب عمو ًما.
 8جتدر اإلشارة إىل الذعر الذي أصاب الرأي العام بشأن اعتناق كل
من رئيس وزراء بريطانيا السابق توين بلري والرئيس السابق للحزب
االديمقراطي الليربايل شارل كينيدي ،للمذهب الكاثوليكي.

صحيح أن أنصار ذلك التوجه وأصحاب تلك
اهلواجس هم من الناشطني والناشطات ،إ ّ
ال أهنم
فيدعون أنه
يغ ّلفون وجهة نظرهم بقيم التنويرّ ،
إذا جرى قبول اإلسالم واملجتمعات اإلسالمية
يتهدد احلرية
بتسامح مفرط ،فإن من شأن ذلك أن ّ
العامة املكتسبة من عرص التنوير.
وأشد قابلية
وضوحا
هنا تبدو حجج كوفامن أكثر
ّ
ً
كبريا من املخاوف تلك
للتطبيق؛ فهو يؤكد أن عد ًدا ً
تستند إىل عنرصية قائمة عىل العرق ،وال تتضمن أي
تبدد قيم التنوير .ويذهب أبعد من
خوف صادق عىل ّ
ذلك ليشري إىل أن معدالت اخلصوبة لدى جمتمعات
املهاجرين اآلتني من شامل أفريقيا واملقيمني يف أوروبا
الغربية ،قد هبطت مقارنة بمعدالت اخلصوبة يف
بلدان املنشأ( .)9ويتابع كوفامن باجلرأة ذاهتا ،لدى
تناوله األقليات املسلمة املهاجرة ،لريى أن نسخة
أوروبية من اإلسالم  -يف حال تم جتاوز العثرات
التي تواجه اندماجهم -من شأهنا أن تقيم التحالفات
املتطرف ،بل املقصود
مع اليمني املسيحي املحافظ-ال
ّ
هنا هو هنج من ُعرفوا باملسيحيني الديمقراطيني ،يف
«حرب الثقافات» األوروبية .ووفقًا للسيناريو
الذي يعرضه كوفامن ،سيتحالف ممثلو املسلمني
املحافظني يف املجتمعات املهاجرة ،مع املجموعات
املسيحية الديمقراطية يف أوروبا ،ملناهضة فكرة منح
جنسيا .ويسهب كوفامن يف
حق الزواج للمثليني
ً
تفسري التفاصيل الدقيقة الحتامل حدوث ذلك .إال
اعرتاضا قد ينشأ بشأن اإلجهاض
ً
انه يلفت إىل أن
وتنظيم األرسة ،إذ إن املسلمني الليرباليني ،كام ذكر
آن ًفا ،أكثر ليربالية من الكنيسة اهلولندية التي مل ختضع
مطوالً .
تطرق إليها الكاتب
ّ
ألي إصالح ،والتي ّ
يوضح
أخريا ،يمكن القول إن كتاب كوفامن ّقيم ألنه ّ
ً
بعض القضايا التحليلية املحيطة بتفاعالت األديان مع
املكونات الديموغرافية ،وهو يف الوقت ذاته مصدر
ّ
إهلام لدراسات منشودة عن الوطن العريب ونابعة منه.
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