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الرنجس َّيات القاتلة
ب�سام الكلباين
َّ

ُ
يت�ساءل ُم َّمد حمفوظ يف مقاله مبجلة الت�سامح املعنون بـ«�س�ؤال الهوية والتعدُّ دية يف املجال الإ�سالمي املعا�صر» ،ع َّما �إذا كان بالإمكان للإن�سان �أن يفهم
نف�سه دون الآخر؟! وهل ب�إمكان الفرد العي�ش م�ستغنياً عن الآخر املختلف عنه؟!
الذات ب�شكلها الديني والقومي والإثني بحاجة ما�سة لفهم ذاتها من �أجل الو�صول �إىل الهدف الأ�سمى وهو العي�ش ال�سليم مع الآخر املختلف ،ف�إذا كان
عنوان الذات دين ًّيا؛ فما من منفذٍ لفهمها دون فهم الآخر املختلف معها يف الدين ،و�إذا كان عنوان الذات قوم ًّيا �أو عرقيا �أو مذهبيا؛ ف�إ َّنه من املُحال فهم
ن�سج عالقاتٍ �سوية مع الآخر .فالآخر هو مر�آة الذات بكل دوائرها ،ومن يبحث عن ذاتٍ حقيقي ٍة دون �آخر حقيقي؛ لن يتمكن
الذات و�إدراك احلقائق دون ِ
من ا�ستيعاب وال فهم و�إدراك حاجاته ومتطلباته دون فهم ذاته قبل كل �شيء.
يف القرون اخلاوية؛ وقبل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان،
وق��ب��ي��ل م��ي��ث��اق الأمم امل��ت��ح��دة امل��ت��ع��ل��ق ب����إزال���ة ك��اف��ة �أن���واع
التمييز والعن�صرية جت��اه الأق��ل�� ّي��ات وامل���ر�أة؛ كانت دع��وات
ا�ستئ�صال ونفي الآخر تتطاي ُر يف ك ِّل �أرجاء املعمورة بدعوى
احل��ف��اظ ع��ل��ى م�����ص��ال��ح الأك�ث�ري���ة وال��غ��ال��ب��ة م��ن الأق��ل��ي��ات
الدينية �أو الثقافية التي ت�ش ِّك ُل -كما يظنون -خطراً على
مكت�سبات الأك�ث�ري���ة احل��اك��م��ة وال�����س��ائ��دة ،ورغ���م ت�صاعد
ال��وت�يرة احل���ادة ب�ين الأق��ل��ي��ات والأك�ثري��ة ،وب�ين الطوائف
والإثنيات العرقية املتناحرة يف ال�شرق الأو�سط على وج ِه
التحديد؛ �إال �أ َّن كل تلك املمار�سات املتط ِّرفة جعلت الآخر
�أك�ثر ت�شبثاً يف ذات��ه بكل خ�صو�صيتها وحيثياتها املبا�شرة
وغ��ي�ر امل���ب���ا����ش���رة ،ف��ك��ل ت��ل��ك الأي���دي���ول���وج���ي���ات وال��ن��زع��ات
ف�ض �إال �إىل املزيد من بروز
اال�صطفائية والتطهريية مل ُت ِ
الهويات الفرعية واخل�صو�صيات امل��راد طم�سها و�شجبها
من املنظومة الإن�سانية.
الآخ��ر الديني هو �ضرورة وجودية للذات الدينية ،كذلك
هي احل��ال عند الآخ��ر املذهبي؛ فالأخري �ضرورة وجودية
وم��ع��رف��ي��ة ل���ل���ذات امل��ذه��ب��ي��ة ،وه���ك���ذا دوال���ي���ك ع��ن��د بقية
العناوين ودوائر االنتماء بكافة �أ�شكالها والتي حتدد معنى
الذات للآخر؛ فالذات التي مل تتجاوز حدودها مهما كان
ث��را�ؤه��ا ومهما كانت متلك م��ن جت��ارب وخ�ب�رات؛ تظل يف
ح��اج��ة كيانية م��ا���س��ة �إىل �أن ت��ع�بر ه��ذه احل���دود ان��ط�لاق��اً
من احتمالية �أن الآخر قد يحمل ثرا ًء وخربة مل تعرفها،
فالذات يف عملية خروجِ ها �إىل الآخر � َّإنا هي تعي ُد اكت�شاف
ت�ص ُل �إدراكها؛ �أي �أ َّن الذات ال ميكن �أن تكون ذاتاً
ذاتها ،وقد ِ
� ّإل بوجود الآخر.
فال ُعزلة واالكتفاء بالذات ال يقودان �إىل اكت�شاف ال��ذات؛
ول��ن��ا يف ال��ت��اري��خ جت���ارب ك��ث�يرة لإث��ن��ي��ات ع��رق��ي��ة وم��ذاه��ب
وط���وائ���ف ان��ت��ه��ت ب��اع��ت��زال��ه��ا �إىل االن����ط����واء واالن��ح�����س��ار

والتال�شي ،ويف �أحيان كثرية �إىل اجلمود �أو االختفاء الكلي
من الوجود ،فحتى لو كان خيار العزلة خياراً �أيديولوجيا؛
ف��ال��ن��ظ��رة ال�نرج�����س��ي��ة �إىل ال����ذات وق�� َي��م��ه��ا وم���ا مت��ل��ك من
مبادئ ومعارف ال ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل فه ِم حقيقة الذات
الثقافية والق َيمية؛ ذلك لأن هذه النزعة الرنج�سية لديها
قد تقودها �إىل �شعور وهمي باال�ستغناء عن الآخرين بك ِّل
معارفهم ومكت�سباتهم العلمية واحل�ضارية؛ فالعزلة ال
تف�ضي � ّإل �إىل ب��ن��ا ِء ���ص��ور ٍة منطي ٍة ح��ول ذاتٍ غ�ير ق��ادرة
على ا�ستنها�ض الإن�سان واكت�شاف قدراته ومكامنه .وحد ُه
التوا�صل واالنفتاح ح��ول الآخ��ر ح�ضاريا وثقاف ّياً يقودنا
�إىل فهم الذات والهوية.
مت ُر ال�شعوب العربية يف حال ِة عزل ٍة حقيقية؛ تهدِ ُف بهذا
كما تظن� -إىل احلفاظ على ثوابت املجتمع ومكت�سباتهوم��ق��د���س��ات��ه م���ن خ�ل�ال االن���ك���ف���اء واالن����ع����زال ،وامل��ح�����ص��ل��ة
يف الأخ��ي�ر ���ش��ع��وب ذات ث��ق��اف��ة �أح���ادي���ة ون��رج�����س��ي��ات قاتلة
وزينوفوبيا جتاه �أي كيان غريب ،وا�ستماتة يف الدفاع عن
تلك ال��ث��واب��ت بال�سيف دون التوا�صل امل�ستدام م��ع الآخ��ر
رب �أغواره ومكنوناته ،معتقدين
ملعرفته وك�شفِ خباياه و�س ِ
�أن ال��ت��ط��ورات احل��دي��ث��ة ب���أ���ش��ك��ال��ه��ا املختلفة وم�ؤ�س�ساتها
املتنوعة والدخيلة و�آف��اق��ة الرحبة قد تلغي االنتماء �إىل
ه��وي��ة وا���ض��ح��ة امل��ع��امل ،ل��ه��ذا ك��ان امل�سلمون فيما م�ضى؛
ي�شيطنون الآخ����ر امل��خ��ت��ل��ف م��ع��ه��م يف الأم����ور ال��ع��ق��دي��ة �أو
الفقهية ،بال مربر وال توا�صل ،ووحده االنفجار املعلوماتي
ال��ع��ظ��ي��م ف�����ض��ح ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال ال��ت��م�� ّي��ي��ز وال���ك���ره واالن���ع���زال
واالن��ك��ف��اء ن��ح��و ال�����ذات ،وق���� ّزم امل��ف��اه��ي��م وع���� ّرى عبث ّيتها،
وات�ضح للم�سلمني قاطبة فيما بعد �أن االختالف مع الآخر
مل يكن ممنهجاً ومل يكن م�برراً وال يعدو �أك�ثر من كونه
اختالفا يف وجهات النظر ال يرقى لأن يكون خِ الفاً دمويًّا.
وال َّ
�شك �أ َّن التطور العلمي والتكنولوجي الهائل ،والذي

�أ���س��ق��ط احل���دود و�أو���ص��ل مناطق ال��ع��امل ببع�ضها البع�ض
حتى �أ�ضحى ق��ري��ة ك��ب�يرة ،ف��ه��ذا التو�سع املعلوماتي؛ قد
ج��رف الإن�����س��ان �إىل م��ه��ا ٍو �سحيقة و�ضياع وت�شتتٍ ولهاثٍ
وراء اجل��دي��د م��ن التكنولوجيا و�صناعة امل��ع��ل��وم��ات ،وقد
�أخ��ط���أ الإن�����س��ان ال��ع��رب��ي يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه ال��ت��ط��ورات،
فلم يُح�سن خل َق حال ٍة من التوازن املجتمعي حتى يتمكن
املجتمع م��ن مالحقة ال��ت��ط��ورات ومواكبتها دون �إ�ضاعة
الذات ،فعملية التوازن هذه؛ ال تتم � ّإل على قاعدة الهوية
وتفعيل عنا�صرها يف الوجود االجتماعي ال�شامل ،بيد �أ ّنهم
وقبل ك�� ِّل �شيء عليهم �أن ي��درك��وا حقيقة �أن الهوية التي
نطالب ب�إحيائها يف الو�سط االجتماعي قد ت�ؤدي �إىل نظا ٍم
مغلق وموغل يف العزلة ،والتغلب على هذه الإ�شكالية هي
من خالل خلق نظا ٍم ثقايف متوازن مت�ضم ٍِن جمموع ًة من
مت�س َك بها جمتمع ما؛ � ّإل وعم َل
القيم واملبادئ التي ما � ْإن ّ
على �إحيائها ،وكانت �سبباً من �أ�سبابِ التح�ضر ،وعام ً
ال
من عوامل التمدّن يف خملتف احلقول واملجاالت� ،أب�سطها
التعامل م��ع الأق��ل��ي��ات ،و�أو�سعها اللحاق بركب احل�ضارة
املعا�صرة.
ال��ت��ع���ُّ��ص��ب وال��ع��ن��ف وال��ت�����س��ل��ط الأي���دي���ول���وج���ي وال��ف��ك��ري
وال�سيا�سي ه��ي م��ن ���س��م��ات املجتمعات ال��ع��رب�� ّي��ة يف ال��ق��رن
ال��واح��د والع�شرين ،وال��ت��ي م��ن �ش�أنها ّ
�سخرت احلكومات
ُ�س ُب ً
ال وجماعات تعم ُل جاهدة على �إفناء وطم�س الهويات
والعنا�صر الثقافية والأيديولوجية املختلفة معها واملغايرة
لها ،وهو ما �أنتج فئات ومكوِّناتٍ جمتمعي ٍة منعزلة يف حالة
هجوم �أو دفاع طوال الوقت؛ ف�إمّا تعاي�ش �سلمي وتعددية
ثقافية و�سيا�سية ،و�إمّا هجوم على الآخر حلماية املكت�سبات
احل�����ض��اري��ة ،واملح�صلة م�شهد دم���وي ،و�سل�سة ت�صفيات،
ٌ
وحقوق تنتهك ،ولو �شاء ر ّبك جلعل النا�س
ومواثيق ُت ْخرق،
�أمّة واحدة.
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