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اآلخر واملرشوع النهضوي العريب
�سيف الوهيبي

ال ُمت�صاحلونٌّ ،
يت�آلف على هذا الكوكب ماليني الب�شر من ُمتلف الأطياف واحل�ضارات ،وقد ظ َّلت عالقاتهم ُمتفاوتة؛ فهم �أحياناً ُمتخا�صمون وقلي ً
كل
َي ْجري خلف م�صاحله ونزواته .تعدَّدت احل�ضارات وتقلبت الأزمنة ،والعالقات يف هذا العامل ال تزال �شيفرة �صعبة املنال ممكنة احلل ،د�أب عليها مفكرو
العامل ،ليتبينوا طبيعة ال�صراع بني ال�شعوب والأمم .ومن عاملنا املعا�صر ،كتبتْ د .مرمي� آيت� أحمد �أ�ستاذة العقائد والأديان بجامعة ابن طفيل باململكة
املغربية ،مقاال عنونته بـ»�س�ؤال الآخر النه�ضوي» ،املن�شور بـ»جملة الت�سامح» ،والذي ترتكز �أهدافه حول ُ�سبل ت�أ�صيل وت�أ�سي�س العالقة مع الآخر من منظور
امل�شروع احل�ضاري الإ�سالمي.
من ذواتنا ومن َخلَجاتِ � أنف�سنا يجب �أن ننطلق� ،إن عزمنا الو�صول
للآخر ،ماذا نريد؟ وماذا نحب؟ وماذا ال نحب؟ ت�سا�ؤالت كثرية
يجب �أن ننطلق منها كي ن�صل للآخر ،وهي كلها حم�صورة يف
ثقافتنا عرب ما م ََ�ضى وما هو �آتٍ يف ح�ضارتنا الإ�سالمية؛ لرفع
�ش�أنها وا�ستعادة جمدها وهيبتها ،ومن �أهم مداخل الذات ملعرفة
الآخر خم�سة قوالب للوعي يجب �أن نفهمها جيداً؛ منها:
* الوعي بخطورة ال�شعور االنهزامي:
املُنادون بنقد الذات اليوم يف العامل الإ�سالمي ،حتوَّلوا
من الدواء لي�صبحوا داء؛ فاملتابع القريب من املجتمعات
إح�سا�س الدونية والتخ ُّلف هو ال�سائد
الإ�سالمية ،ي َُلحظ �أ َّن � َ
بني �أبناء املجتمع الإ�سالمي اليوم؛ فال�شعور ال�سلبي� أوقات
ْ
�ساعدت
الهزائم والإحباطات يُو ِّلد التخا ُذل والك�سل ،وقد
النق�ص
احلمالت الإعالمية على الرتويج خللقه اليوم؛ ب�أ َّن
َ
وال�ش َّر �سببُه امل�سلمون دائماً ،وهي نظرة ن�ش�أت وتطوَّرت عرب
و�سائل �إعالمية مُتعددة تدار باحرتافية عالية ،وهي �أحد �أهم
�أنواع احلروب الباردة التي ت�ستخدم اليوم ،ومتهِّد الطريق
لأهداف �سيا�سية بحتة الحقاً� .أما �سبيلنا الوحيد للخروج مما
نحن فيه ،فهو �إمياننا العميق بذاتنا واعتزازنا ب�أمتنا وال�شعور
بالعزة والكرامة دائماً ،فمهما ع�صفت بك رياح التغيري؛
فالتنازل عن تاريخك وجمدك يجعلك بال معنى ،مهما بدت
لك الوجوه الأخرى فاتنة و�أنيقة.
* الوعي ال�سيا�سي:
تكمُن �أهميَّة الوحدة واملواطنة يف ت�أ�صيل العالقة بني احلقوق
والواجبات؛ فالعالقات ُت�صبح ُمتل ًة ،يف �أجواء التمييز
والعن�صرية بني الأفراد؛ مما يُخلف ان�شقاقاً �سيا�سيًّا داخل �أبناء
الأمة الواحدة ،وهو ما ي ِّ
ُعطل �سري التوا�صل اخلارجي مع الآخر،
الذي يبد�أ يف حفر و�إعادة �صياغة الأمة املمزقة بالطريقة التي
تنا�سبه هو ال �أنت.
* الوعي الثقافـي:
عِ ندما نتع َّلم َفن االختالف ،وكيف ُيكننا تقبُّل الآخر
باختالفاته و�آرائه ،ف�إننا بذلك نكون قد و�صلنا �إىل قمة

الوعي الثقايف الالزم لتكوين العالقة مع الآخر؛ فالتنازل عن
التع�صب املقيت لها ،هما �أوىل اخلطوات
بع�ض الآراء ،وعدم
ُّ
لإ�صالح اخللل الثقايف الذي ُيهِّد الطري َق للتوا�صل مع الآخر
يف اخلارج ،وفق مفهوم الوعي الثقايف املعا�صر الذي يجب �أن
نتقبله ب�شكل واع وفعَّال ،ونر�سم م�سرينا النه�ضوي يف طريقه،
ولي�س احلل يف تهمي�شه و�إق�صائه.
* الوعي احل�ضاري:
ما�ض فال حا�ضر له وال مُ�ستقبل؛ فلي�س
م َْن لي�س له ٍ
اخلال�ص مما نحن فيه با�ستنكار ما�ضينا وحماولة طم�س
هويته ومعتقداته مثلما يرى بع�ض مثقفينا اليوم ،فالقارئ
املتمعن الفطن يدرك متاما القيمة احل�ضارية والعلمية التي
�أ�ضافتها هذه الأمة للإن�سانية ،مما يدعو للفخر واالعتزاز بالأمة
التي ينتمي لها ،و�إن تراجعت وانح�سر عطا�ؤها ،ف�إنها ال تن�ضب؛
ف�أبنا�ؤها قادرون على رفعتها من جديد.
* الوعي اخلالفـي:
َ
َعلَى الفرد امل�سلِم � ْأن َيعِي َم ْعنى ا�ستعمار اهلل الأر�ض للإن�سان،
الذي حُ مِّل الأمانة عندما ا�ستخلَ َفه اهلل �سبحانه وتعاىل يف
الأر�ض كي يعمرها ،وي�ستخرج ما فيها بجهده وعمله ،لتنعم
الأجيال الالحقة� ،إىل �أن يرث اهلل الأر�ض وما عليها .يقول
اهلل يف كتابه العزيزُ « :ه َو الذي �أَ َ
الَ ْر ِ�ض و َْا�س َت ْع َم َر ُك ْم
ن�ش�أَ ُكم ِم َّن ْ أ
فِيهَا»؛ فغيابُ هذا الوعي يعيث الف�ساد يف الأر�ض ويدمِّرها
�شر تدمري ،وق�صور الفرد عن العمل التعمريي يُف�سد الداخل
ليلحق اخلارج.
ويهَّد ا�ستيعابُ وفهم مراحل الوعي ب�شق الطريق الذي ابتد�أه
َُ
الإ�سالم منذ ظهوره يف القرن ال�سابع امليالدي ،كدين عاملي يتجه
بر�سالته للب�شرية كلها ،تلك الر�سالة التي ت�أمر بالعدل َو َت ْنهَى
عن الظلم ،وتدعو للتعاي�ش الإيجابي بني كل الب�شر ،بالدعوة
ال�صريحة للحوار بني الذات والآخر وفق مبادئ العدل وامل�ساواة،
مبا يحفظ حقوقك وحقوق الآخرين .يقول اهلل �سبحانه وتعاىل
ا�س �إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ ْن َذ َك ٍر َو�أُ ْن َثى
يف كتابه العزيز« :يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
الل �أَ ْت َقا ُكمْ»،
وَجَ َع ْل َنا ُك ْم ُ�شعُوبًا َو َقبَا ِئ َل ِل َتعَا َر ُفوا �إِ َّن َ�أ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد َّ ِ

وينطلق الإ�سالم من مبد�أ احلوار على �أ�سا�س تقريب وحتديد
العالقة مع الآخر ،ودعوته ملائدة احلوار ،والبحث عن القوا�سم
امل�شرتكة بني التوجُّ هات العقدية والدينية املختلفة؛ مما يَهيئ
لبناء ال�سالم العاملي احلقيقي بني خمتلف ال�شعوب.
* الآخر خارج دائرة العامل الإ�سالمي:
حتتاج عالقاتنا مع الآخر خارج العامل الإ�سالمي� إىل الكثري
من اجلهد وال�صرب؛ فقبوله يعني رعاية حقوقه .وعلى ر�أ�سها:
حريته وكرامته وحقه يف االختالف بحكم كونه ب�شراً؛ نظراً
املتغي اليوم ،وما يُ�صاحبها من ت�شعُّب لت�صنيفاتها
لوترية العامل ِّ
واختالفها ،بني الذات (العامل الإ�سالمي) ،ومن �ضمنه ال�شرق
والآخر الغرب بح�سب الت�صنيف العام.
وقد م َّرت هذه العالقات التاريخية بحواجز نف�سية وم�شكالت،
كان وال يزال يعاين منها واقع العامل الإ�سالمي ،وعرب مراحل
تاريخية امتدَّت لعقود من الزمن ن�ش�أت الكثري من احلواجز
النف�سية والعوائق الذاتية؛ مما �أفرز الكثري من التعقيد والتوتر
يف عالقة امل�سلم بالآخر ،ي�ستند ملحركات دينية ونف�سية وثقافية
بني قطبي ح�ضارتني؛ بحيث ي�سعى الطرف الأقوى لتغيري
منظومة الطرف الأ�ضعف .ولي�س �سبيل اخلال�ص ببعيد عنا
�إذا ما تخ َّلينا عن منطق ال�صراع وال�صدام ،واجتهنا لأ�سلوب
املواجهة الهادئة العاقلة البعيدة عن الردود واملواقف االنفعالية،
بق�صد تقدير م�صلحة جميع الأطراف.
َّ
ومن هنا ،ال بُد � ْأن ُندرك �أ َّن العالقة مع الآخر ال يت�أتى الو�صول
�إليها �إال عن طريق فهم الذات وحُ �سن �إدارتها ،وال ُيكن �أن نبني
عالقتنا مع الآخر باالنحالل عن هويتنا والتنازل عن قيمنا،
بل باملحافظة على خ�صو�صيتنا وهُويتنا الثقافية ،و�إعداد �أجيال
عربية تتميز باجلر�أة والقدرة على احلوار والنقد والإبداع
الفكري واالكت�شاف العلمي ،وتكوينها تكويناً علميًّا عقالنيًّا
واقعيًّا ُي�ؤمن بن�سبية الأفكار والنظريات وتاريخيتها؛ فلي�س
�صواباً � ْأن يُحدِّد الآخرون طريقنا وفق ما ُي ِريْدون؛ فال�شعوب
الواعية هي التي تق ِّرر م�صريَها ،وحتدِّد �أهدافها.
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