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القيـــم وتلويـــث املثقفــــني
حممد ال�شحي

ُي َع ّد حدث � 11أيلول� /سبتمرب� ،أكرب حدث م�ؤثر منذ بداية الألفية اجلديدة ،على امل�ستوى الإعالمي على الأقل؛ �إذ كرثت املقاالت،
والدرا�سات ،وامل�ؤلفات التي اتخذت م�ساراتٍ متباينة ،وتب ّنت مواقف خمتلفة؛ تب ًعا للخلفية الثقافية الفكرية التي انطلقت منها ،والر�ؤى
الفل�سفية امل�ش ّكلة لبنية التفكري ،مبا هو �آلة تنزع نحو العقل .ونتيجة للرتاكمات املعرفية املنطلقة من �أ�س�س فل�سف ّية �إن�سان ّيةّ ،
متت �إعادة
النظر �إىل “القيم” مبا حتتله من م�ساحة كبرية يف حقول الفل�سفة (الوجود ،ال�سيا�سة ،الأخالق)ُ .يطالعنا الباحث ال�سوري ر�ضوان زيادة،
يف مقاله املعنون يف جملة الت�سامح  -التفاهم العدد ال�سابع (ال�صراع على القيم� :أزمة “املعرفة الإن�سانية” بني الغرب والإ�سالم) ،على
ثالث ر�ؤى تبدو مت�شابهة لأول وهلة ،لكنها ما تلبث �أن متتاز عن بع�ضها ً
بع�ضا نتيجة الختالف املنزع.
رغم �أنّ العنوان يحيلنا �إىل مقارنة غري دقيقة،
يف ثنائية غري متكافئة ،متمثلة بني “الغرب”،
حامي ،وبني “الإ�سالم” ،مبا هو دين
مبا هو عِ ْرق
ّ
وع��ق��ي��دة و�أي��دي��ول��وج��ي��ا ���س��ام��يّ��ة .م��ن ن��اف��ل القول
�أن ن���ؤك��د ع��ل��ى اخل��ل��ل ال��وا���ض��ح يف امل��ق��دم��ة ه��ذه؛
ف��م��ف��ه��وم “الدين” ي��ت��ج��اوز م��ف��ه��وم “ال ِع ْرق”،
وي��ت��خ��ل��ل��ه ،ورمب�����ا ي��ف��ك��ك��ه وي��ج��ع��ل��ه � ِ���ش��� َي��� ًع���ا .ه��ذه
والديني
ِرقي
ّ
الف َر�ضية امل�سبقة يف التفرقة بني الع ّ
ت�ستدعي تلك الر�ؤية الإمربالية لطبائع ال�شعوب
ال�سامي.
احلامي على
والأعراق ،و�أف�ضلية ال ِع ْرق
ّ
ّ
ويف ر�أيي ،ف�إنّ هذه اخلطابات قد ّ
مت جتاوزها منذ
زمن ،يف احلقول املعرفية اجلادة؛ فلم يعد جمد ًيا
احلديثُ عن �أ�صولية التفكري الإ�سالمي وت�أخره
يف الوقت الذي ين�شر فيه الإ�سالم رداءه يف الغرب
نف�سه ،مما ُيوقِع �أ�صحاب تلك ال��دع��وات يف حرج
كبري.
ان��ط��ل��ق زي������ادة يف م��ق��ال��ه م��ت��ح��د ًث��ا ع���ن �أ���ص��ل
م���ع���ر ّيف ُم��ت�����ش�� ِّك��ل يف ال��ذه��ن��ي��ة الإن�����س��ان��ي��ة ،يجعل
ال����ر�ؤى متباين ًة وخمتلفة ،وم��ت�����ص��ارع��ة� .إذ نقل
ر�أي الأن�ثروب��ول��وج��ي �آرن�����س��ت جيلرن يف انق�سام
ال��ع��امل املعا�صر �إىل ث�لاث��ة مع�سكرات �أ�سا�سية:
 -1الأ�صولية التي ت ّدعي امتالك احل��ق املطلق وواحديته-2 .
الن�سبية التي تنكر فكرة احلقيقة الواحدة لكنها تتعامل مع كل
ر�ؤية خا�صة وك�أنها �صادقة -3 .مع�سكر ي�ؤمن بواحدية احلقيقة
لكنه ال ي ّدعي امتالكها.
�إن ا���س��ت��خ��دام ك��ل��م��ة “مع�سكر” م��ن ع��ن��دي؛ وذل���ك ليت�سق
ال��ك�لام م��ع ع��ن��وان امل��ق��ال الأ���ص��ل��ي ل��زي��ادة وال����ذي ي��ت��ح��دث عن
“�صراع” بني طرفني .ثم �إن ذلك ال�صراع ال يعني ال�صراع
الطبقي ،وال يعني كذلك املعنى ال��ذي �أت��ى به
املارك�سي
مبعناه
ّ
ّ
هنتنجتون يف �صراع احل�ضارات  -بل �إن��ه يعني اجل��دل الكوين
يف الن�سق الواحد ،اجلدل بني ما هو �أ�صيل وما هو جديد ،بني
الهوية والعلمانية .و�سرنى كيف ا�ستخدم زيادة ،برباعة فائقة،
هذا االختالف بني املع�سكرات الثالثة ليحلل خطاباتٍ ثال ًثا �إزاء
حدث � 11أيلول�/سبتمرب.
ط��ف��ت ع��ل��ى ال�����س��ط��ح ق��ط��ب��ي��ت��ان ،ب��ال�����ض��رورة� ،أم����ام ح���دث 11
�أيلول�/سبتمرب؛ قطبية �أمريكية مت�ضررة من احلدث ،وقطبية
�إ���س�لام��ي��ة م�� َّت�� َه��م��ة بالت�سبب ب��ه��ذا ال�����ض��رر .وط��ب��ي��ع ٌّ��ي �أنْ يكون
موقف كل من طريف القطبني غري مو�ضوعي ِ�ص ْر ًفا؛ فاملوقف
الأمريكي يرى يف نف�سه حامي حِ مى القيم والأخ�لاقِ ،
و�صمام
�أمان العالمَ ؛ كونه قوة كربى فارقة .واملوقف الإ�سالمي موقف

دفاعي م�سكني ،واقع يف �أزمة مع الذات والغري؛ فهو ،من ناحية،
ّ
ت�ستغل اخلطاب الديني املتطرف لتط ّبق �أجنداتها
يرى �أمريكا
امل�����س��ب��ق��ة ،وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ،ال ي�ستطيع ُن��ك��ران دور ال�ت�راث
الإ���س�لام��ي يف تعبئة خطاب طالبان و ب��ن الدن .فبذلك ،يكون
ما�سة لطرف حمايد نو ًعا ما .في�ستدعي
احلقل النقدي بحاجة ّ
زي��ادة موقف املثقفني الأمل��ان �إزاء �أح��داث � 11أي��ل��ول� /سبتمرب؛
لتق�ضي باحلق بني طريف القطبني املتنازعني.
ب����د�أت ح��ك��اي��ة ���ص��راع ه���ذه امل��ع�����س��ك��رات ب�� َب��ي��انٍ ل�ستني م��ف��ك�� ًرا
�أم��ري��ك�� ًّي��ا ُت��دي��ن الأح����داث الإره��اب��ي��ة ،وت�ستخدم ل��ذل��ك معيا ًرا
�إن�سان ًّيا كون ًّيا يف �سبيل تعزيز موقفها ،والوقوف بجانب احلرب
التي �أعلنها بو�ش االب��ن على الإره��اب .ي�ؤكد البيان �أن احلدث
�إمن��ا ا�ستهدف القيم الإن�سانية الكونية التي يتبنّاها ال�شعب
الأم�يرك��ي مب��ا ي�ضم م��ن اخ��ت�لاف��ات دينية وع��رق��ي��ة ،و�أن���ه كان
�إرها ًبا لأجل الإرهابَ .ت ِب َع ذلك بيان ملثقفني �سعوديني ي�ؤكدون
على القيم الإن�سانية الكونية ذاتها ،و ُيعيدونها �إىل �أ�صولها يف
وح ْرمة الدم الإن�ساين.
الإ�سالم الذي يدعو �إىل حرية االعتقاد ُ
ويف املقابلُ ،يدين البيان ال�سعودي الن ّية الأمريكية ،ويتّهمها
��ي�را ،ي�أتي
يف �صميمها �أن��ه��ا غ�ير ���ص��ادق��ة فيما ت��رم��ي �إل��ي��ه� .أخ ً
ين ً
البيان الأمل��ا ّ
و�سطا بني هذين القطبني؛ فهو ال يختلف مع
املع�سكرين امل��ت��ن��اح��ري��ن يف ك��ون��ي��ة ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة ،وحتققها

جلميع الب�شر ،لكنه كذلك ،يتهم القيم التي �أ ّكد
عليها البيان الأمريكي ،ويقول عنها �إنها القيم
الإن�����س��ان��ي��ة مب��ا تتج ّلى ب��ه م��ن خ��دم��ة ل�ل�أج��ن��دة
الأم�يرك��ي��ة؛ ن��ظ�� ًرا �إىل امل��وق��ع اجليو�سرتاتيجي
ال��ذي تتمع به �أفغان�ستان بني القوة النامية يف
ال�شرق (ال�صني) ،وقوة رو�سيا يف ال�شمال ،وقوة
�أوروبا يف الغرب .مما يعزز التهمة نف�سها ،خا�صة
�إذا علمنا االع�ترا���ض ال�سعودي على الأم�يرك��ي
املتمثل يف “�إذا كانت الأح���داث الإرهابية م��رادة
ل��ذات��ه��ا ف��ل��م��اذا �أم��ري��ك��ا ب��ال��ت��ح��دي��د؟ مل����اذا لي�س
غريها؟” .وال �أج��د �إج��اب��ة �سوى �أن �أمريكا هي
ح�صان طروادة الذي يتدخل يف كل مدينة وبلد.
ي���ط���رح زي������ادة ن��ق��ط��ة ع��م��ي��ق��ة ح�ي�ن ي��ت�����س��اءل
ع��ن ال���ذي ي��ح��رك الآخ����ر؛ ه��ل ال�سيا�سة حت�� ّرك
الثقافة� ،أم الثقافة والفكر هما من ير�سم طريق
ال�سيا�سة؟
مم���ا ي��ح��ي��ل��ن��ا ك���ذل���ك �إىل م�����ص��ط��ل��ح “�سلطة
املعرفة” ع��ن��د ف��وك��و .وب��ال��رغ��م م��ن �أنّ��ن��ي �أت��ف��ق
ريا مع ما يذهب �إليه فوكو من فر�ض املعرفة
كث ً
�سلطتها على الفرد ،وتوجيهها له الوجهات التي
تراها منا�سبة � -إال �أنني �أعتذر �إىل فوكو قائال
�إنّ هذه ال�سلطة التي يتخيلها �إمنا يخ�ضع لها الباحث احلقيقي
عن املعرفة واملعنى� ،أما �أولئك الو�صوليون فال يعب�أون باملعرفة
وال الإن�سان ،بل يجعلون من املعرفة (وهنا هي القيم) الطرف
ويوجهونها الوجهة التي
الأ�ضعف؛ يلوون ذراعها كما يريدون،
ّ
ي�شا�ؤون .الأم��ر نف�سه حدث يف البيان الأمريكي ال��ذي تغا�ضى
عن ك ّم ّية الدماء “الإن�سانية” املدنية التي �أهرقتها احلرب على
�أفغان�ستان ،بل ب ّررت لذلك ب�أنها كانت تقدمة يف �سبيل الق�ضاء
على الإرهاب .الأمر ذاته الذي جعل البيان الأملاين ي�صف نظريه
الأمريكي باالنتقائية واالزدواجية.
يف اخل��ت��ام� ،أرى �أن ر���ض��وان زي���ادة ق��د �أج���اد يف ط���رح خطاب
معريف ي�ؤكد على اختالف املثقفني يف العامل ،وانق�سامهم �إىل
مع�سكرات مت�صارعة تب ًعا ملنطلقات غري بريئة متا ًما ،منطلقات
تخدم �أجندات تدّعي الو�صاية على العامل ،وتعد بتوفري احلرية
والعدالة وامل�ساواة التي هي حق من حقوق الإن�سان بالوالدة� .أما
القيم ،مبا هي معارف �إن�سانية ،فكانت احللقة الأ�ضعف يف هذا
الطرح؛ �إذ مت ا�ستخدامها بكل ما حتمله كلمة “ا�ستخدام” من
ا�ستغالل وحتوير للحقائق وتبكيت للمو�ضوعية.
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