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«فيينا ـ :»3
هل من جديد؟
} حميدي العبدالله
عقد يوم أمس في فيينا االجتماع الثالث
«لمجموعة دعم سورية» ومن غير المعروف
لماذا س ّميت بمجموعة «دع��م سورية» في
حين أنّ غالبية ال���دول المشاركة ف��ي هذه
المجموعة منخرطة في الحرب التي شنّت
على سورية منذ ع��ام  2011وحتى اآلن،
سواء مباشرة عبر أجهزتها االستخبارية ،أو
عن طريق الجماعات المسلحة التي حصلت
وت��ح��ص��ل ع��ل��ى ال��دع��م ال��م��ال��ي «واألسلحة
الفتاكة» للفتك بالسوريين وبعناصر الجيش
وأجهزة الدولة األخرى.
لكن ال��س��ؤال المطروح اليوم يتعلق بما
س��ت��ؤول إل��ي��ه األوض����اع ف��ي ض���وء البيان
الصادر عن دول المجموعة .فمن المعروف
أنّ المجموعة تتوزّع على طرفين ،الطرف
األول ال��ذي يدعو إلى ح ّل سياسي لألزمة
السورية على قاعدة وقف القتال وبدء حوار
س���وري  -س���وري ،واح��ت��رام ح��ق الشعب
السوري في تقرير مصيره بنفسه ،وهو ما
تض ّمنته تفاهمات فيينا ( )1و( )2وقرارات
مجلس األم���ن ،وت��ح��دي��دا ً ال��ق��رارات 2253
و ،2254ولكن في مجموعة دع��م سورية
ال ت���زال ه��ن��اك دول ت��ص�� ّر على قلب نظام
الحكم في سورية عن طريق دعم اإلرهاب،
ت��ح��ت ش��ع��ار ال دور ل��ل��رئ��ي��س األس����د في
مستقبل سورية ،وس��وف تستم ّر الحرب
إلى أن يرحل عن الحكم ،وإال ال وجود للح ّل
السياسي ،ولع ّل هذه المعادلة التي تتبنّاها
ال��والي��ات المتحدة هي المعادلة التي يعبّر
عنها بفجاجة وزير خارجية المملكة العربية
السعودية عادل الجبير ،بقوله المتك ّرر «إنّ
على الرئيس بشار األسد أن يرحل سياسيا ً
أي أنّ الجبير كممثل للمملكة
أو عسكرياً»ّ ،
ينصب نفسه ،مثله مثل الرئيس
السعودية ّ
األم��ي��رك��ي وال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ورئيس
حكومة بريطانيا ،بديالً عن الشعب السوري
مخالفين القانون الدولي والقرارات الصادرة
عن مجلس األم��ن والتفاهمات الدولية ،بما
نصت على احترام
فيها «جنيف  ،»1التي ّ
إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره
بنفسه واح���ت���رام س���ي���ادة س���وري���ة وع���دم
التدخل بشؤونها الداخلية.
ه��ل تنجح المجموعة ف��ي إق��ن��اع ال��دول
المتعنّتة بتسهيل الوصول إلى ح ّل سياسي،
وهل تدعم االستراتيجية القائمة على العزل
بين ال��ق��وى التي س��وف ت��ش��ارك ف��ي الح ّل
السياسي والقوى اإلرهابية ،أم استمرار
االستثمار في اإلرهاب؟ وبالتالي يكون ج ّل
ما ّ
تمخض عن اللقاء بيان صحافي لن تكون
أي تداعيات على األوض���اع المأساوية
ل��ه ّ
التي تعيشها سورية منذ أكثر من خمس
سنوات؟
التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية
الواليات المتحدة جون كيري عند زيارته
للمملكة العربية السعودية ،كشفت النقاب
ع��ن ج��دول أع��م��ال مجموعة دع��م سورية،
كما أنها حدّدت سقف الطموح لما يمكن أن
يسفر عنه االجتماع .تبعا ً لهذه التصريحات
ف��إنّ ال��م��داوالت والبيان الختامي تمحورا
حول مسألتين...
األول���ى ض���رورة االل��ت��زام باتفاق وقف
العمليات .وواض���ح أنّ ال��والي��ات المتحدة
وح��ل��ف��اءه��ا ليس لديهم خ��ي��ار آخ��ر بعد أن
اخ��ت��ب��روا ق��درت��ه��م ع��ل��ى تغيير المعطيات
الميدانية عبر ق��راره��م خ��رق االت��ف��اق على
ام���ت���داد ح��وال��ى أك��ث��ر م��ن ش��ه��ر ،وإذا كان
م��ن إن��ج��ازات على بعض الجبهات ،قابله
تراجع على جبهات أخرى ،األمر الذي أبقى
الوضع الميداني على ما هو عليه وكأنّ القوة
الج ّوفضائية الروسية لم تسحب في جزئها
األكبر من سورية.
المسألة الثانية ،استئناف ح��وار جنيف
ب��ي��ن وف���د ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة السورية
ووف��ود المعارضة على النحو ال��ذي حدث
في الجولة األخيرة ،ولم ينتج عن «فيينا »3
تفاهمات أعلى من ذل��ك في ظ�� ّل المعطيات
الميدانية القائمة اآلن.

فيينا والتفاهم الرو�سي
الأميركي
ـ السالسة التي سارت بها أمور اجتماع
فيينا لجهة التدصيق على التفاهم الروسي
األميركي ،والقوة الواضحة للموقف الروسي
كما عبّر عنها وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف شكلت مفاجأة للمتابعين.
ـ جماعة الرياض وراعيها وزير الخارجية
السعودي عاجل الجبير وقعوا في اإلرباك
والضياع حتى قناتهم الفضائية العربية
ضاعت ولم تعرف كيف تتابع بين الحديث
عن نجاح أو فشل.
ـ ال��ك�لام األم��ي��رك��ي واض���ح ع��ن عملية
سياسية بمشاركة الرئيس السوري ،وعن
مهلة للجماعات المسلحة المنضوية في
جماعة ال��ري��اض لالبتعاد عن «النصرة»
وتهديد بإخراجها من المفاوضات والهدنة.
ـ لم يتراجع ال��روس عن لغتهم القوية
في وجه العبث التركي وتصنيف «جيش
اإلس�لام» و«أح��رار الشام» وال عن مشاركة
األكراد في المفاوضات.
ـ تحديد مواقع «النصرة» ومراقبة تداخل
الجماعات المشاركة في جماعة الرياض
معها سيت ّم وفقا ً آلليات روسية أميركية
ويبنى عليه القرار.
تفسره
ـ هذا النصر الروسي الواضح ال ّ
مشاورات ساعات للمجتمعين.
ـ أصيبت السعودية بالنكسة ألنّ أوروبا
وتركيا حصلتا على حصصهما في ح ّل فيينا
الخاص بليبيا.
ـ دعم حكومة السراج حصة تركيا وتغطية
يفسر
تموضع عسكري فرنسي بريطاني
ّ
التموضع األوروبي.

التعليق السياسي
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التكامل مع الآخر*
زياد حافظ**
عندما دعاني األخ األستاذ واصف شرارة للمشاركة في هذه الندوة وتحت هذا
العنوان «التكامل مع اآلخر» راودتني أفكار كادت تدفعني لالعتذار عن المشاركة
بسبب ما ظننت آنذاك عدم توفر الوقت الكافي لتحضير وكتابة مداخلتي .خاصة
أنني منهمك في مشروع فكري واسع هو التجدّد الحضاري العربي كأحد أبعاد
مشروعنا النهضوي العربي .لكن وجدت من واجبي أن أعرب عن بعض هواجسي
الفكرية التي تتناول مسألة «اآلخر» ألنها في رأيي أدّت إلى إلهاء المثقفين العرب
بقضايا ليست باألولوية أو األهمية التي يعتقدون ،بل أنها مستوردة إذا جاز
الكالم من الغرب بسبب إما اغترابهم أو ثقافتهم الجامعية والبحثية في الغرب،
أي التأ ّثر بالبيئة الثقافية التي ترعرعوا فيها.
وهذا أمر قد يكون طبيعياًّ ،
الملح بسبب األعمال الوحشية التي قامت بها بعض
قضية «اآلخر» تأخذ الطابع
ّ
والتوحش التي تتصدّر الفضاء
التعصب والغل ّو
المجموعات المتشدّدة .إنّ ظاهرة
ّ
ّ
اإلعالمي العربي والدولي توحي عند الكثيرين أنّ هناك مشكلة ما في تراثنا
وبيئتنا وخاصة في «اإلسالم»! هذا االنطباع منتشر في الغرب وألسباب سياسية
واضحة بينما هناك تسطيح وتبسيط في الفضاء السياسي العربي لتلك الظاهرة
واختزالها بظاهرة ظرفية صنعها المستعمر .وإذ ال ننكر مسؤولية المستعمر
والمتعصبة وصاحبة
الغربي القديم الجديد في تحريك تلك المجموعات المتشدّدة
ّ

التجدّد الحضاري والعالقة مع اآلخر

السياق الفكري السياسي .من المه ّم ،من وجهة نظرنا ،وضع
المقاربة حول «اآلخ��ر» في سياقها الفكري السياسي عبر ربط
اإلشكالية بالمشروع النهضوي العربي .ونشدّد على السياق
السياسي ألنه في رأينا ك ّل شيء يبدأ في السياسة وينتهي فيها
رغم المظاهر «العلمية» و«الثقافية» .والمشكلة في رأينا هي التركيز
على استيراد منظومة فكرية من الغرب كشرط ضرورة للخروج من
التخلّف كما أوضحه بعض ر ّواد النهضة العربية كفرح أنطون ومن
بعده طه حسين ومؤخرا ً عبد الله العروي على سبيل المثال الذين
نادوا بضرورة القطيعة المعرفية الموروثة.
فخالفا ً لما يُشاع لدينا مشروع فكري وسياسي واقتصادي
واجتماعي وثقافي متكامل نابع من واقعنا ،هو المشروع النهضوي
العربيبأبعادهالستة:الوحدةفيوجهالتجزئةوالتفتيت؛االستقالل
الوطني في وجه التبعية واالحتالل؛ المشاركة لمك ّونات المجتمع
(البعض يس ّميها الديمقراطية!) في مواجهة االستبداد؛ التنمية
المستقلة في مواجهة التخلّف والفقر والجهل؛ العدالة االجتماعية في
مواجهة ظلم اقتصاد السوق؛ وأخيرا ،التجدّد الحضاري في مواجهة
تراجع الثقافة العربية .بالنسبة لنا األولوية في هذه المرحلة هي
للوحدة وللتجدّد الحضاري دون االنتقاص من أهمية األبعاد األخرى
ويمكن مناقشة المفاضلة في مكان آخر .فالتجزئة هي السبب الرئيس
لضعف المجتمعات العربية ومن هنا ضرورة بلورة ثقافة الوحدة.
فالمجتمعات الضعيفة تتنامى فيها الغرائز والعصبيات الفرعية،
لذلك ال ب ّد من استرجاع القوة في هذه المجتمعات وهذا لن يتحقق إالّ
عبر الوحدة .أما التجدّد الحضاري فيكمن في إيجاد منظومة معرفية
خاصة بنا كعرب دون الوقوع في مطبّات المفاهيم المستوردة منها
في رأينا مسألة «اآلخر» كما سنعالجها في ما بعد.
فالتجدّد الحضاري والوحدة هما المدخل لنهضة األمة ومختلف
المجتمعات العربية .فالوحدة نقاربها في هذه المداخلة من باب
معالجة إشكالية «اآلخ��ر» التي ورثناها من مثق ّفين عرب عاشوا
وترعرعوا في الغرب ويقيمون بإسقاط إشكاليات الغرب على
مجتمعاتنا .فالمختصر المفيد هو أنّ مشكلة «اآلخر» مشكلة خاصة
بالمجتمع الغربي نشأت إبان الثورة الفرنسية وفي مطلع الحقبة
الثورة الصناعية التي تالزمت مع الحقبة االستعمارية لعدد من
الدول األوروبية التي أرادت أن تن ّفذ «مهمتها التمدينية» كفرنسا،
أو أرادت إبراز «عبء الرجل األبيض» كبريطانيا ،أو ّ
مؤخرا «القدر
المتجلّي» أو «استثنائية» الواليات المتحدة .فعدّة الشغل لتبرير
المغامرة المد ّمرة للشعوب السمراء والصفراء والسوداء كانت
«اآلخر».

العروبة هي الح ّل!

العروبة بالنسبة لنا هي المدخل الحقيقي لمعالجة قضية «اآلخر»
وخاصة بعدما ينتج من خطاب اإلقصاء سواء على قاعدة سياسية
أو دينية .فمفهومنا للعروبة هو مفهوم ناتج عن مقاربة ومراجعة
لمسارات فكرية وعملية امتدّت على خمسة عقود .فالعروبة هوية
جامعة لمك ّونات مختلفة سواء كانت عرقية أو طائفية أو مذهبية.
العروبة ليست عقيدة بل هوية يص ّر أعداء األمة على نفيها واختزالها
إما بالعرق أو عقائد ألحزاب وتيّارات فكرية نادت بالوحدة العربية.
فال يحق للعرب من وجهة نظر الكيان الصهيوني والغرب أن تكون
لهم هوية غير االنتماء الطائفي أو المذهبي أو القبلي أو اإلقليمي ،بينما
الهوية الجامعة لك ّل مك ّونات المجتمع العربي ممنوعة .الهجوم على
العروبة هو لتبرير الهويات الفرعية المد ّمرة والتي تم ّكن الكيان
الصهيوني والغرب من الهيمنة على مقد ّرات مجتمعات متناحرة
بسبب الهويات العبثية.
فالمسألة تصبح من نحن وليس من هو اآلخر وكيف نتعامل معه!
فالعروبة هي إنسانية أوال ً وأخيرا ً تتحقق عبر المواطنة في الوطن
العربي تدعمها المشاركة الفعلية لك ّل مك ّونات المجتمع لتحقيق
ّ
المبطنة ،والتنمية
االستقالل الوطني من التبعية المباشرة أو
تتجسد في وحدة
المستقلة ،والعدالة االجتماعية في بوطقة واحدة
ّ
األمة .وفي الوحدة ق ّوة ال يريدها أعداء األمة .أما شكل الوحدة فهناك
عدّة أشكال يمكن االختيار منها.
في مفهومنا للمواطنة التي تح ّل معضلة «اآلخر» هناك حقوق
وهناك موجبات .معظم األدبيات والخطابات السياسية تر ّكز على
«الحقوق» وتتجاهل «الموجبات» .والحقوق على ما يبدو تأخذ طابع
االمتيازات التي تتجاهل الموجبات .فعندما نسمع في لبنان عن
ضرورة إلغاء الطائفية لتحقيق المواطنة نجد تقاعس اللبنانيين في
ممارسة حقهم في التصويت كما حصل منذ بضعة أيام في بيروت!
فثقافة االتكال إما على الزعيم أو على الدولة يتنافى مع المساءلة
والمحاسبة ،واللبناني لم يستطع حتى اآلن الخروج من تلك الحلقة
المفرغة رغم ك ّل الزعيق لعكس ذلك .والسبب في رأينا يعود إلى
ثقافة الريع المتفشية عند الجميع ،فالزعيم هو الذي يمنح ويعطي
تشجع الزعامات
وال داعي للمجهود! فالنسبة المتدنية في االقتراع
ّ
على عدم االكتراث باألصوات ،وهم مح ّقون بذلك! فإذا التصويت حق
وواجب في آن واحد وال يُما َرس ،فما بال الواجبات األخرى كالحفاظ
على النظافة العامة أو االلتزام بقوانين السير مثالً؟! فعدم االلتزام
بها هو تع ّد على «اآلخر»!
مشروعنا النهضوي العربي يلحظ الوحدة واحترام اآلخر.
والوحدة كما نفهمها هي ضم «اآلخر» وصهره في مجتمع العدالة
وتكافؤ الفرص .غير أنّ الثقافة الوحدوية تبدأ في المنزل ،ثم في
المدرسة والجامعة ،وثم في مراكز العمل ،وفي ك ّل مكان يجتمع
فيه الناس .الثقافة الوحدوية تختلف عن الثقافة الفئوية أو
الحزبية التي تتح ّكم بنا .لكن بسبب الثورة التكنولوجية في
وسائل التواصل تحدث ثورة أخرى وهي التواصل المباشر مع
اآلالف في آن واح��د .فتنسج العالقات الشبكية التي تجمع وال
تف ّرق .وتن ّوع العالقات الشبكية في الشكل والمضمون تسمح
الخروج من األطر الضيّقة التي يفرضها التنظيم الفئوي .فالحزب
هو الصيغة التنظيمية للسلوك الفئوي ،وهنا علينا أن نعالج تلك
المعضلة أيّ ما هو دور ومستقبل الحزب ،أيّ حزب ،على ضوء
الثورة في التواصل االجتماعي؟ فالحزب يميّز ويف ّرق ومصلحة
الحزب تتجاوز في معظم األحيان البرنامج أو الفكرة التي من أجلها
وجد .فمصلحة الحزب تصبح فوق أيّ اعتبار وإنْ كانت الوحدة
الهدف األساسي له! وحتى الحزب الديني الذي يجب أن يجمع
المؤمنين فأصبح حزب التمييز المذهبي واإلقصائي .لكن كيف
يمكن للعالقات الشبكية أن تفرز إطارا ً تنظيميا ً للعمل السياسي،
فهذه مسألة ما زالت قيد البحث وتتوجب مشاركة واسعة من
المثق ّفين والمف ّكرين والناشطين.
هنا ال ب ّد من إبداء مالحظة نعتقد أنها في غاية األهمية وهي العالقة
بين دولة الوحدة والوحدة الوطنية في ك ّل قطر .المشروع النهضوي
العربي الذي نؤمن به حسم اإلشكالية .فالوحدة الوطنية شرط
ضرورة إلقامة دولة الوحدة .والحفاظ على الوحدة الوطنية تح ّققها
دولة الوحدة وتحميها .الهويات الفرعية هي فرعية وال تتناقض مع
الهوية الجامعة .فهويتنا العروبية هوية مر ّكبة من روافد متعدّدة
تراكمت مع التاريخ واستوعبت الهويات الفرعية .فالكرد مثالً لهم
هويتهم الكردية ولكن ثقافتهم وحضارتهم جزء من الهوية والثقافة
والحضارة العربية .كذلك بالنسبة للهوية األمازيغية واألرمنية

والتوحش إالّ أنّ المسألة تفتح مشكلة ثقافة القبول باآلخر على مصراعيها.
الغل ّو
ّ
والتوحش تشكل رمزا ً لثقافة عربية إسالمية مش ّوهة
التعصب والغل ّو
فمجموعات
ّ
ّ
ترفض القبول باآلخر .غير أننا نعتقد أنّ ذلك التوصيف للمشكلة غير دقيق .فتلك
الظاهرة ليست خاصة بالعرب بل موجودة أيضا ً في الغرب كما سأوضحها في
ما بعد.
طبعاً ،هناك إشكالية في تحديد من هو «اآلخر» .فـ»اآلخر» يختلف بين مجتمع
ومجتمع في المكان والزمان .في الغرب ،إضافة إلى التمايز في األعراق
أي بين الرجل والمرأة ،وفي التوجهات
واألديان ،هناك أيضا ً التمايز في الجنسّ ،
ّ
الجنسية كمسألة المثلية .ال يمكن تجاهل كل هذه الملفات كما ال نعتقد أنه من
المفيد إدراجها في األولوية ليس فقط عندنا بل أيضا ً في الغرب .لدينا شعور أنّ
هذه القضايا تبرز وتمأل الفضاء اإلعالمي لتحويل األنظار عن قضايا نعتبرها
أكثر إلحاحاً ،وذلك دون التن ّكر ألهميتها .ففي الوطن العربي ،هناك احتالل
لفلسطين ،واقتتال طائفي ومذهبي وقبلي وتجزئة وتخلّف وفقر وجهل وتجهيل،
وهي أه ّم من قضايا التمايز بين الرجل والمرأة أو قضية االعتراف أو عدم
االعتراف بحقوق المثليين .كما أنّ قضايا التنمية والعدالة االجتماعية ومقاومة
التبعية والفساد والفقر ناهيك عن االحتالالت ألقطار عربية تأخذ األولوية في
اهتماماتنا.
مسألة «اآلخر» هي الوجه السلبي لمسألة الهوية التي في نظرنا هي مسألة

الموجودة في العديد من الدول العربية .فثقافتهم جزء مك ّون من
الثقافة العربية ،كما أنّ الثقافة العربية أصبحت مك ّونا ً لثقافتهم
ولهويتهم .حيث يرى البعض تناقضا ً في الهويات نرى في مشروعنا
النهضوي العربي تكامالً بين مختلف مك ّونات المجتمع العربي في
مختلف األقطار.

مشكلة «اآلخر» في الغرب

أما مشكلة «اآلخر» فهي مشكلة الهوية التي نشأت في الغرب مع
الحقبة االستعمارية .لقد أشار بوضوح الصديق الدكتور جورج قرم
في ثالثيته «شرق وغرب واالنشطار األسطوري» ،و«المسألة الدينية
في القرن الواحد والعشرين» و«تاريخ أوروبا وأسطورة الغرب» إلى
أنّ مسألة «اآلخ��ر» هي مسألة نتجت عن عدّة عوامل أه ّمها كانت
ضرورة تبرير الحقبة االستعمارية عبر نزع «إنسانية» الشعوب
المستعمرة (بفتح الميم).
فيالكتابالثاني(«المسألةالدينيةفيالقرنالواحدوالعشرين»)
من ثالثيته الهامة( )2الذي يفكك فيها مفاصل الفكر الغربي يوضح
الدكتور جورج قرم في مقاربته حول إشكالية «اآلخر» أنها نتجت
في الغرب عن فقدان «السحر» بعد القضاء على المرجعية الدينية
في السياسة والثقافة .ولكنها في األساس ُتع ّرف الهوية كموضوع
اجتماعي مبني على قاعدة سلبية ،أيّ بمعنى أنها ُتع ّرف كتمييز
عن الغير( .)3وهناك مدرستان في تحديدها :األولى وهي المدرسة
المبنية على الذاتية ( )essentialismوهي جامدة في تعريفاتها
بينما المدرسة الثانية تعتبر أنّ الهوية شيء متح ّرك وتتط ّور مع
المكان والزمان وفقا ً لظروف عدة منها سياسية واقتصادية وثقافية
واجتماعية .ويشير قرم كيف تح ّولت الهوية األوروبية المبنية
على ثقافة موروثة من اليونان والرومان إلى مجموعة قيم يهودية
مسيحية في السبعينات من القرن الماضي .لكن الذاتية في تحديد
الهوية أنتجت ثقافات «الغير» التي تب ّرر المغامرات االستعمارية
لـ«تمدين» اآلخر! في هذا السياق نرى أنّ علوم األنثروبولوجيا في
الغرب نظرت إلى الشعوب األخرى كـ»مادة» تدرس كما ُتدرس
الحشرات والحيوانات بحجة «العلمية» و«الموضوعية».

البعد االقتصادي السياسي
في الغرب لموضوع «اآلخر»

أما اليوم نشهد في الغرب سجاالت تع ّم الفضاء السياسي
واإلعالمي حول «الهجرة» الوافدة من ال��دول الناشئة سواء من
إفريقيا شماال ً وجنوبا ً وآسيا وأميركا الالتينية ،ومؤخرا ً من سورية
عبر تركيا .في زمن الضيق االقتصادي الذي يشهده الغرب يأخذ
السجال طابع العنصرية المعلنة .فمعظم المهاجرين حاليا ً من
البشرة السوداء أو السمراء أو الصفراء .واإلرب��اك الذي تشهده
الحكومات الغربية يكمن في حاجتها إلى اليد العاملة الرخيصة
التي تقوم بأعمال ومها ّم ال يريد القيام بها الس ّكان األصليون .كما

مفتعلة .فمصطلح «هوية» ليس مصطلحا ً أصيالً في اللسان العربي ،بل هو
مشتق من ضمير «هو»! في الثقافة العربية ال توجد مسألة الهوية ،هناك مسألة
النسب والعصب ولكن ليس هناك إشكالية في الهوية التي يجهلها اللسان العربي.
والباحث سري المقدسي أشار إلى أنّ مسألة الهوية تبلورت في القرن التاسع
عشر كمؤشر عن الحداثة ليس فقط في الوطن العربي بل في العالم وكتبرير
للعبودية واالستعمار( !)1والروائي أمين معلوف في روايته الشهيرة «صخرة
طانيوس» أشار كيف استغ ّل المستعمر األوروبي مسألة الهوية لزرع الفتنة .لن
ندخل في سجال حول أصول الهوية و«اآلخر» لضيق الوقت والمساحة وألننا
مبسط
أيضا ً غير مقتنعين بجدوى مثل هذه المقاربات .لذلك نكتفي بتعريف ّ
أي هو الشخص الذي نعتبره يختلف عنا ونجعل من هذا االختالف
عن «اآلخر»ّ ،
مصدر عالقة صدامية .في المقابل ال نؤيد مقولة شائعة أنّ ثقافتنا ،وخاصة
األخص
ديننا ،يدعو للتسامح .نعتقد أنّ المصطلح األدقّ هو أنّ ثقافتنا وديننا في
ّ
يدعو إلى احترام اآلخر وليس التسامح معه ألنّ التسامح يحمل في طيّاته
االستعالء .فعبر االحترام المتبادل يمكن بناء عالقات متينة تكاملية.
في هذه المداخلة سنعالج بعض القضايا التي نعتبرها مهمة في مقاربة العالقة
مع «اآلخر» .سنتكلم عن موقع الموضوع في المشروع النهضوي العربي
والمنظومة المعرفية كمدخل لمعالجة ظاهرة اإلقصاء وأو التكفير ،أي الظاهرة
المتشدّدة للعالقة مع «اآلخر».

الدفاع عن أيّ تهمة يمكن توجيهها له ،كما تجلّى األمر في قضية
الالعب الرياضي الشهير أو .جي .سمسون المتهم بقتل زوجته في
منتصف التسعينات من القرن الماضي والذي استطاع أن يفلت
من يد العدالة بسبب مهارة محاميه .كما أنّ المدراء المصرفيين
الكبار المسؤولين عن هدر إنْ لم تكن اختالسات ألموال المودعين
والمساهمين استطاعوا االنفالت من تهم الفساد وذلك بسبب مهارة
محاميهم األك ّفاء .الالئحة طويلة لتلك األمثال التي تؤ ّكد ثقافة
اإلقصاء لآلخر في الواليات المتحدة .وال ننسى مدى وحشية قوى
األمن تجاه المواطنين األميركيين السود حيث تشير اإلحصاءات إلى
أنه في عام ُ 2015قتل ما يفوق ألف مواطن أميركي من السود وعلى
يد قوى األمن!
مترسخة حيث ت ّم
أما في أوروب��ا «العلمانية» فثقافة اإلقصاء
ّ
رفض عضوية تركيا لالتحاد األوروب��ي بسبب الدين كما أوضحه
الرئيس الفرنسي األسبق فاليري جسكار ديستان .فال مكان لدولة
مسلمة في االتحاد األوروب��ي المسيحي! أما في بريطانيا فهناك
التمييز ض ّد اآلخر عبر مصطلحات تؤ ّكد التمييز .فهناك مصطلح
الشخص الشرقي المتغ ّرب (westernized oriental person/
 )wopوحتى إذا كان من النخب في بالده فيصبح السيد الشرقي
المتغ ّرب ( .)westernized oriental gentleman/wogفهذه
مصطلحات في غاية العنصرية للتعبير أنه مهما عال شأن «اآلخر»
فهو «آخ��ر»! انتخاب عمدة لندن من أص��ول باكستانية ومسلمة
يُعتبر ثورة في بالد الالثورة! ولكنها ال تنفي العنصرية .فاإلعالم
البريطاني الذي يطبّل لذلك يعترف ضمنيا ً أنّ مجتمعه مجتمع
عنصري واالّ لما كانت الضرورة في إبراز أصوله! واليوم نرى في
وسائل اإلعالم الغربية والمواقع اإللكترونية تحريضا ً واضحا ً ض ّد
الوافدين إلى أوروبا من القارة األفريقية أو القارة اآلسيوية وخاصة
العرب والمسلمين!
إذاً ،مشكلة «اآلخر» مشكلة الغرب أيضا ً إنْ لم تكن مشكلته في
األصل وليست مشكلتنا أو مشكلتنا لوحدنا .والحديث عن «اآلخر»
مهّد للمغامرة االستعمارية في «مهمتها التمدينية» عند الفرنسيين ،أو
«عبء الرجل األبيض» عند البريطانيين ،أو مسألة «القدر المتجلّي»
عند األميركيين .فكلّها شعارات تب ّرر السيطرة على الشعوب السمراء
ّ
المتفشية في الغرب تتالزم مع
أو السوداء أو الصفراء! فالعنصرية
الذاتية وكالهما أفرزتا االستعمار .فالثالوث الجهنمي -العنصرية،
الذاتية ،واالستعمار ح��دّد مالمح الثقافة في الغرب في القرنين
السابقين أي التاسع عشر والعشرين(.)5

البعد التراثي لمشكلة «اآلخر

الحضارة العربية اإلسالمية تك ّونت عبر التفاعل مع الحضارات
األخرى وليس هناك من انقطاع في التاريخ بين الحضارة العربية
اإلسالمية والحضارات التي سبقتها أو التي عاصرتها( .)6فالفتوحات
العربية تلتها الترجمة ث ّم الرحالت للتع ّرف على العالم .رحالت ابن

التجزئة هي ال�سبب الرئي�س ل�ضعف المجتمعات العربية
ولذلك من ال�ضروري بلورة ثقافة الوحدة...
لأنّ ا�سترجاع القوة لن يتحقق �إ ّ
ال عبر الوحدة
أنّ النمو الس ّكاني الطبيعي في دول الغرب يأخذ منحى سلبيا ً ال
المشجعة تلقائيا ً
يمكن تغطيته إالّ بالهجرة الوافدة .وهذه الهجرة
ّ
من قبل الفعّ اليات االقتصادية وامتداداتها في السلطة تهدف
أيضا ً إلى الضغط على سوق العمل وعلى األجور .فالبطالة هدف
مطلوب وإنْ ك��ان غير معلن لجعل األج��ور منخفضة .فالهجرة
الوافدة وخاصة الالشرعية منها مطلوبة لذلك السبب .إالّ أنها تخلق
تو ّترات اجتماعية وثقافية تتفاقم في عصر االنكماش االقتصادي
إنْ لم نقل في عصر التراجع البنيوي القتصادات الغرب الناتج
عن سياسات اع ُتمدت نظريات الح ّرية المطلقة في األسواق ،فكان
التمركز االقتصادي وتمركز الثروة والسلطة وعلى حساب القطاعات
الواسعة للمجتمعات في بالد الغرب .كما أنّ التح ّوالت في المنظومة
الرأسمالية نحو اقتصاد افتراضي يرتكز إلى إنتاج ثروة افتراضية
عبر التالعب باألسواق المالية والعقارية كشف ض��رورة خلق
طبقات شعبية تقوم باألعمال التي لم تعد مقبولة كالتنظيف وقطاع
البناء .فهي أعمال شاقة وال تعود بالمردود الكافي ولكنها تساهم في
ترويج ثقافة استهالكية مبنية على االستدانة.
فهذه الحقائق االقتصادية االجتماعية تنعكس على البنية
السياسية والبنية الثقافية لدول الغرب حيث تنتشر مجدّدا ً مفاهيم
كضرورة الحفاظ على الهوية األصلية .نشير في هذا السياق إلى ما
قاله صامويل هنتنغتون قبل رحيله« :أنسوا صراع الحضارات فإنّ
الخطر الذي يحدّق بأميركا هو فقدانها لهويتها االنكلوساكسونية
اإلنجيلية البيضاء» ويح ّذر هنتنغتون مواطنيه من الهجرة الوافدة
من أميركا الالتينية التي ستفرض لغتين وثقافتين في الواليات
أسسها البريطانيون
المتحدة وهذا ما يهدّد الهوية األميركية التي ّ
في مطلع القرن السابع عشر .وتقوم ه��ذه الهوية على أساس
اللغة اإلنكليزية والقيم البروتستنتية والفردية واحترام القانون.
والمهاجرون الذين أتوا إلى أميركا تقبّلوا هذه القيم وانخرطوا في
الهوية الجديدة .لكن الهجرة الكثيفة الوافدة من أميركا الالتينية
خلقت ازدواجية في الهوية بل إلى تعدّدها وتخفيض المواطنة
و«نزع الوطنية» عن النخب الحاكمة .هذا كالم عنصري بامتياز
مبني على مفهوم عدواني لـ«اآلخر» ويتناقض مع سائر القيم التي
ّ
تحاول النخب األميركية ترويجها في العالم.

ثقافة اإلقصاء

ومشكلة «اآلخ��ر» في الغرب بشكل ع��ام وال��والي��ات المتحدة
بشكل خاص ال تنحصر في الهوية أو لون البشرة بل أيضا ً في
الدين والطبقة االجتماعية .فثقافة الواليات المتحدة مبنية على
ثقافة إقصاء الغير وإنْ تعدّدت األشكال .في البداية كانت اإلبادة
الجماعية للشعوب األصليين في القارة األميركية( .)4ثم كانت ثقافة
اإلقصاء على قاعدة األسس الدينية .فخالفا ً لما يُشاع حول مقولة
القبول باآلخر في الواليات المتحدة فإنّ تاريخها حافل بالتمييز
الديني خاصة تجاه الكاثوليك واليهود واليوم العرب والمسلمين.
أهل هي صدفة أنّ الرئيس الكاثوليكي الوحيد في تاريخ الواليات
المتحدة أيّ جون كنيدي لم يكمل واليته بل ت ّم اغتياله في ظروف ما
زالت غامضة حتى اآلن؟ وهل ننسى الحملة على رئيس باراك أوباما
المش ّككة في أصوله الدينية وذلك رغم االعتراف بح ّرية المعتقد؟
وهناك ثقافة إقصاء على قاعدة اقتصادية :ألم يحرم الدستور
األميركي حق التصويت المرأة التي ال تنتج وال تدفع الضريبة
وكذلك أبناء الطبقات الفقيرة التي ال تدفع الضريبة؟
هناك أيضا إقصاء على أساس الطبقة االجتماعية أو باألحرى
على أساس الثروة .فعلى ما يبدو المساواة مسألة نسبية في تطبيق
العدالة .فالم ّتهم الفقير ال يستطيع استخدام خدمات محام جدير
بينما الثري يستطيع أن يجيّش أرتاال ً من المحامين والخبراء في

بطوطة مثالً دليل على ذلك كما كتابات البيروني عن الهند نتج عن
التواصل مع الشبه القارة .وانتشار الحضارة العربية اإلسالمية
في القارة األفريقية واآلسيوية كان نموذجا ً عن عولمة سبقت
التكنولوجيا عبر الرسالة والعقل والفكر .جاء في القرآن الكريم:
«وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا» (الحجرات  .)13فاإلسالم
رسالة إلى الناس أجمعين فمنهم من أسلم ثم آمن ومنهم من لم يدخل
اإلس�لام ولم يؤمن .وأيضاً« ،ومن آياته خلق السماوات واألرض
واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين» (الروم )22
ما ّ
يدل بشكل واضح أنّ «اآلخر» هو من خلق الله وهو م ّنا .فكل واحد
م ّنا فيه من روح الله وبالتالي التعدّي على النفس حرام .وأيضا ً «من
قتل نفسا ً بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ً
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» (المائدة .)32
وإذا كانت العروبة هوية فاإلسالم هو روحها وبالتالي يصعب
فصل العروبة عن بعدها الكوني .فعبر اإلسالم يت ّم فهم العروبة
وعبر العروبة يت ّم فهم اإلس�لام .فالعروبة هي مفهومنا الخاص
لعولمة العالم! المسيحيون في المشرق اكتشفوا اإلس�لام عبر
عروبتهم والمسلمون من غير العرب اكتشفوا العروبة عبر اإلسالم.
لذلك فإنّ مشكلة «اآلخر» مشكلة مستوردة ت ّم تعميمها وحصرها فينا
فقط والعمل بها لألسف .ومشكلة «اآلخر» التي نتج عنها إشكالية
«األكثرية واألقلّية» نتجاوزها بإقرارنا لمقولة الشيخ محمد مهدي
شمس الدين رحمه الله إنّ المنطقة توجد فيها أكثريتان :أكثرية
عربية فيها مسلمون وغير مسلمين وأكثرية إسالمية فيها عرب وغير
عرب .واالستمرار في الكالم عن «اآلخر» خدمة للقوى التي ال تريد
مصلحة األمة.
هذه المالحظات تؤكد لنا ضرورة إنشاء منظومة معرفية عربية
غير مبنية على مفاهيم مستوردة وخاصة في العلوم السلوكية
أو االجتماعية .فمشكلة «اآلخر» كالثنائيات «الحداثة واألصالة»
و«الحداثة واإلسالم» ألخ ...مصطلحات ع ّمت الفضاء الفكري العربي
وهي قضايا ال تسمن وال تغني عن جوع ألنها استبدال لقضايا
جوهرية كقضية التجزئة والفقر والجهل وفقدان العدالة االجتماعية
والتبعية واالحتالل.

في اإلقصاء

إنّ ما يحدث اآلن في الوطن العربي من نزعات إقصائية لبعض
الفرق التي تدّعي أنها تم ّثل اإلسالم وتك ّفر من يخالفها الرأي وإنْ
كان من المسلمين أو من مذاهبها فجذورها التاريخية ابتدأت مع
الخوارج في صراعهم مع اإلم��ام علي رضي الله عنه .في ما بعد

كانت كتابات بعض األئمة الذين عايشوا عصر حمالت الفرنج على
بالد العرب والمسلمين وحمالت المغول كر ّد فعل على انهيار الدولة
أسست
وفقدان هويتها .من هذه الزاوية نفهم كتابات ابن تيمية التي ّ
فالتوحش.
فالتعصب
لفكر انغالقي يك ّرس الجهل فالخوف من اآلخر
ّ
ّ
لكنها خمدت عندما ت ّمت إعادة تشكيل السلطة المركزية عبر السلطنة
العثمانية.
إالّ أنّ النزاعات االستقصائية ت ّم استحداثها باالستيراد .فهي
شجعها المستعمر القديم والجديد في احتالله
ثقافة مستوردة ّ
للعراق والتحريض المذهبي بعد نزع العروبة من الدستور العراقي
الجديد وعبر ّ
غضه النظر عن سلوك بعض الدول العربية النفطية في
ترويج ثقافة إقصاء اآلخر .واالحتالل األميركي للعراق أطلق شرارة
اإلقصاء والفتن المذهبية لتفتيت المجتمع بعدما ت ّم تدمير الدولة
ومؤسساتها! أما في اليمن فت ّم تصوير الحراك الشعبي كحراك
مذهبي تدعمه الجمهورية اإلسالمية في إيران في صراعها مع بالد
الحرمين وتب ّرر هجوم حكومة الرياض على اليمن بحجج واهية منها
«الدفاع عن العروبة»! أما في بالد الشام وخاصة في لبنان فالصراع
السياسي أخذ المنحى المذهبي للمزيد من التفتيت والتم ّزق ،وذلك
خدمة لالستعمار القديم الجديد وديمومة الكيان الصهيوني.
هذه بعض األمثلة وليست جردة كاملة للواقع العربي .ونك ّرر
أنّ الخطاب الغربي عن المشرق العربي هو خطاب فئوي وينفي أيّ
صفة وطنية لمك ّونات المجتمعات العربية ويحصرها في الطائفة
أو في المذهب أو في العرق .ونشدّد هنا أنّ الغرب على استعداد
لالعتراف بمختلف القوميات القائمة في المشرق العربي وفي سائر
األقطار العربية إالّ بالقومية العربية .فالعرب هم س ّنة وشيعة ودروز
وعلويون ومسيحيون ( )7فقط ال غير!
ً
لكن ال ب ّد من اإلشارة هنا إلى أنّ ثقافة اإلقصاء ليست حكرا على
بعض المجموعات المتشدّدة اإلسالمية أو بعض الدول التي تحمل
التوحش موجودة حتى عند
التعصب والغل ّو
راية اإلسالم .فثقافة
ّ
ّ
بعض القوميين العرب من السالالت التقليدية أيضا ً سواء كانت
ناصرية أو بعثية أو من حركة القوميين العرب .فبدال ًمن اإلقصاء على
قاعدة دينية ت ّم ويت ّم االقصاء على قاعدة «الخيانة» .فـ»الخائن» هو
من يخالف رأي «القائد» أو «الحزب القائد» .فثقافة «من ليس معي
فهو ضدّي» موجودة منذ زمن بعيد وينتج عن العصبيات القديمة
سواء كانت قبلية أو حزبية .وعقلية الفرز معادية لعقلية الوحدة
وان رفع الجميع شعار الوحدة! فالسلوك المبني على قاعدة التمييز
الفئوي لن يؤدّي إلى ترسيخ ثقافة التكامل والوحدة .فالح ّد األدنى
المطلوب هو التكامل وهو مستبعد من الخطاب السياسي على قاعدة
«قيادة الطليعة» أو قيادة الحزب أو قيادة «األكثرية» .ففي عصر
التواصل الشبكي عقلية الفرز و«الخصوصية» للهويات الفرعية
تؤدّي إلى تشرذم الجهود وتحقيق األهداف التي يطالب بها الجميع.
نتوحد؟ فهل
فمع ثقافة التمييز يمكن أن نسأل مع من نتكامل ومع من
ّ
المطلوب أن نصبح وحدات مستنسخة بعضها عن بعض؟ فهذه
مخالفة لس ّنة الطبيعة ولس ّنة الفطرة وحتى لس ّنة األديان .فعلى
ماذا يستند مدّعو «األصالة» المزعومة والتي يجب أن ينطوي تحتها
الجميع؟
ه��ذه النزعة اإلقصائية لم تش ّكل سمة المجتمعات العربية
واإلسالمية عبر أكثر من أربع عشر قرن .فالوطن العربي في العديد
من أقطارها سمته التن ّوع وإنْ اختلف مضمون أو مك ّونات التن ّوع.
فالمشرق العربي كالمغرب العربي يسوده التن ّوع والذي حافظت
عليه الحضارة العربية اإلسالمية عبر القرون األربعة عشر الماضية.
فحضارتنا لها روافد عديدة داخلية وخارجية ،وبالتالي ال تستطيع
أن تكون مبنية على االنغالق .حضارتنا هي للناس جميعا ً مهما
اختلفت ألسنتهم وألوانهم كما جاء في القرآن الكريم.
بالمناسبة ف��إنّ الشعوب التي تدّعي الحضارة وخاصة في
الغرب هي التي مارست أبشع أنواع اإلقصاء .ففي القرون الوسطى
كانت حمالت الفرنج إلى المشرق العربي حمالت إبادة كما د ّونها
المؤرخون الفرنج .وفي بداية عهد النهضة في أوروبا كانت محاكم
التفتيش تقضي على الوجود العربي واإلسالمي وحتى اليهودي.
في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر كانت إبادة
الشعوب األصلية في األميركيتين على يد المستعمر األوروبي .في
القرن التاسع عشر كانت البوغرومات في أوروبا الشرقية .أما في
القرن العشرين استطاعت ال��دول الغربية شنّ حربين عالميتين
في أق ّل من خمسة وعشرين سنة ذهب ضحيتها عشرات الماليين
من الناس .أما في القارة األميركية الشمالية فبعد إبادة الشعوب
األصلية كان استعباد األفارقة ،الذي ما زلنا نرى آثاره حتى اآلن في
األلفية الثالثة .إضافة لك ّل ما فعلوه بشعوبهم قاموا باستعمار القارة
األفريقية واآلسيوية واألميركية .فبأيّ حق يتكلّمون عن ضرورة
احترام «اآلخ��ر» وهم آخر من يحترم «اآلخ��ر» .م��اذا عن الخطاب
العنصري السائد في أوروبا وفي الواليات المتحدة؟ هل النموذج
الغربي يمكن االقتداء به؟

خاتمة

مقاربتنا لموضوع «اآلخ���ر» تشير إل��ى أنّ الموضوع هو في
األس��اس ش��أن غربي .على الصعيد العربي فبالرغم من وجود
صراعات مزمنة أخذت الطابع المذهبي إالّ أنها في األساس سياسية.
إما إعادة ترويجها فهي من مخرجات الغرب عامة دعما ً لسياساته
االستعمارية وخاصة مؤخرا ً مع االحتالل األميركي للعراق.
أما الح ّل بالنسبة لنا لمعضلة «اآلخر» فهي العروبة الجامعة في
إطار مشروعنا النهضوي العربي لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل
وتكافؤ الفرص .كما أنّ الهويات الفرعية جزء من الهوية العروبية
نفسر استمرار المك ّونات
الجامعة ،وبالتالي ال تتنافى معها .فكيف ّ
المختلفة عبر التاريخ لو لم تكن هناك هوية جامعة وإنْ كانت في
بعض األحيان غير معلنة وصريحة؟ في المقابل في الغرب ،مسألة
الهوية مسألة كلّفت الغربيين الماليين من الضحايا في حروب عبثية
ظاهرها صراع الهويات ومضمونها صراع السيطرة.

* مداخلة في حلقة نقاشية
في جمعية التخصص والتوجيه العلمي
في بيروت في  11أيار 2016
* * أمين عام المؤتمر القومي العربي
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