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االختالف والآخر
عاطفة امل�سكرية

�إ َّن االختالف هو الزر الذي مت كب�سه لإ�شعال الزوبعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط .حيث �إن الآخر مل يعد عن�صرا مقبوال ميكن التعاي�ش معه دون �إحداث �ضرر
لأحد الأطراف� .إال �أن هذا « الآخر» مل يظهر فج�أة من العمق ،فلطاملا كان موجودا عدا �أنه مل يكن ي�شكل عن�صرا �أ�سا�سيا للخالف .ويطرح �أحد منظري الي�سار
الإ�سالمي �أو ما ي�سمى بالإ�سالميني التقدميني ،وهو �أحميدة النيفر ،يف �أحد مقاالته مبجلة التفاهم بعنوان «منزلة التعارف واالعرتاف يف منظومة القيم
القر�آنية» ،هذا املو�ضوع من منظور قر�آين.
والفكرة الأ�سا�سية التي وردت فيه هي حتمية االختالف
لكون الأف��راد الذين ي�شكلون ج��زءا من الكل «املنظومة
التي هم بداخلها» مل يختاروا ما هم عليه من اختالف
وت�����ش��اب��ه .وع��ل��ي��ه ،ه���ن���اك ت�������س���ا�ؤالت ق���د ت���ط���رح يف ه��ذا
ال�سياق وحت��دي��دا فيما يتعلق بالعن�صر ال��ذي �أدى �إىل
ه��ذا احل��راك واليقظة املت�أخرة بوجود الآخ��ر املختلف.
فهل هي فكرة وج��دت منذ ال�سابق بجانب وع��ي فطري
ب���الأط���راف الأخ����رى املختلفة ع��ن��ا رغ��م��ا ع��ن كلينا؛ ثم
ج��اء م��ن ق��ام بت�شوي�ش ه��ذه الأف��ك��ار وخ��ل��ق ال��ع��داء؟ �أم
�أن اجل����ذور ال��رادي��ك��ال��ي��ة ���ض��د الآخ����ر ك��ان��ت م��غ��رو���س��ة،
تنتظر البيئة واملناخ املُنا�سبني حتى تظهر على ال�سطح!
الب��د م��ن الإق���رار �أن م�س�ألة االخ��ت�لاف ه��ذه حتتمل كل
اخليارات ال�سابقة كعنا�صر �ساهمت يف خلق امل�شكلة التي
ُت��ع��د الأ���س��ا���س ال��ذي بني عليه ه��ذا الو�ضع املتمزق بني
جم��م��وع��ات ك��ان��ت �صديقة و�شقيقة يف ال�����س��اب��ق .عندما
نتحدث عن االختالف ونوعه ما �إذا كان مذهبيا ،عرقيا،
طبقيا ،قبليا ،ثقافيا ،اجتماعيا � ...إلخ فهو يعتمد على
املجتمعات �أنف�سها .وق��د جن��د ع��دة عنا�صر خمتلفة يف
جمتمع واحد حيث �إن احلكمة الأ�سا�سية من خلق الب�شر
خمتلفني هي �إكمال بع�ضهم البع�ض وت�سخريهم ل�سد
ال��ن��واق�����ص ال��ت��ي ع��ج��زت الأط����راف الأخ����رى ع��ن �سدها،
ب��ال��ت��ايل حتقيق ال��غ��اي��ة ال��ك�برى م��ن خ��ل��ق الب�شرية �أال
وه��ي عمارة وخالفة الأر����ض .ت�ؤكد اجلزئية ال���واردة يف
القر�آن الكرمي �أن االختالف لي�س �ضارا عند �أهل احلق
بينما يعد ���ض��ارا عند �أه��ل ال��ب��اط��ل .وم��ا ورد يف ال��ق��ر�آن
�سبق ك��ل ال��ت���أوي�لات امل����راد منها ف��ه��م ف��ك��رة اال���س��ت��ف��ادة
من االختالفات من قبل الأمم املتقدمة .ف���إذا ما جئنا
نتخذ م��ن الو�ضع احل��ايل م��ث��ا ًال ،تعد ال��والي��ات املتحدة
والدول الأوروبية �أمنوذجا للتعددية الثقافية با�ستثناء
بع�ض املجموعات العن�صرية فيها .فالواليات املتحدة هي
عبارة عن �أر�ض �أتى �إليها املهاجرون من ثقافات و�أعراق

ودي��ان��ات خمتلفة� ،إال �أن مواطنيها ي��ح��ددون هويتهم
باجلن�سية الأمريكية ك�أولوية عندما يتم �س�ؤالهم عن
الهوية ولي�س بالعرق �أو الديانة �أو �أي من عنا�صر الهوية
التي ينتمون �إليها وهنا مربط الفر�س حيث �إنهم تقبلوا
فكرة االختالف وذلك لوجود هدف �أو �صورة �أكرب و�أهم
من الفروق الق�سرية بينهم .وينطبق ذلك على االحتاد
الأوروب��ي كذلك حيث �إن دوال �أو�شكت �أن متحو بع�ضها
البع�ض م��ن اخل��ري��ط��ة يف ال�����س��اب��ق وم��ع وج���ود ك��ل تلك
اللغات والثقافات املختلفة �إال �أن��ه��م ا�ستطاعوا ت�شكيل
كيان متحد ين�أى ب�أحداث املا�ضي بعيدا موجهًا جهوده
نحو احلا�ضر وامل�ستقبل .مع كل ذلك البد من ت�سليط
ال�ضوء على م�س�ألة مهمة حا�ضرة ومت�صلة مب�س�ألة قبول
االختالف �أال وهي عدم حماولة طم�س الآخر ب�أي �شكل
من الأ�شكال مبا�ش ًرا كان �أم غري مبا�شر ،ولنا يف �سقوط
االحتاد ال�سوفييتي منوذجاً يف ذلك حيث كانت ال�سلطة
املركزية متار�س طم�س هوية الآخر يف �سبيل خلق هوية
واحدة م�شرتكة بني كل من هم جزء من االحتاد .فكانت
ت�����س��ن ق��وان�ين يف ذل���ك م��ث��ل م��ن��ع ا���س��ت��خ��دام غ�ير اللغة
الرو�سية يف املدار�س وغريها من الت�شريعات التي كانت
ت�ساهم يف دفع هوية الآخر بعيدا عن ال�صورة الكلية مما
يعد �شبه م�ستحيل .و�أغلب النماذج يف التاريخ �إن مل تكن
كلها تثبت ذلك .قد ال يكون هذا �سببا رئي�سيا يف منوذج
االحت��اد ال�سوفييتي �إال �أن��ه عن�صر ال ُيكن ا�ستبعاده يف
�سياق احل��دي��ث ع��ن �أ���س��ب��اب الف�شل ال�سوفييتي .ال��دول
الأوروب��ي��ة تعد �أمن��وذج��ا بني ع��دة من��اذج �إال �أن��ه معاك�س
لهذه ال�صورة حيث �إن اح�ترام االخ��ت�لاف يعد حا�ضرا
يف كل التفا�صيل بل �إن الآخر يعتز بهويته مظهرا �إياها
بكل عنفوان يف ح��دود املنظومة التي ينتمي �إليها دون
�أن يحا�سبه �أح��د .من منا مل ي�سمع باعتزاز الفرن�سيني
ب��ل��غ��ت��ه��م ال��ف��رن�����س��ي��ة و�إن ك���ان���وا ي��ت��ح��دث��ون ل��غ��ة �أخ���رى
بطالقة «كالإجنليزية» مثال يرف�ضون ا�ستخدامها يف

مو�ضع غري ذي حاجة كامل�ؤمترات واملحافل العلمية ..
�إلخ.
من هنا ن�ستلهم فكرة �أن الآخر املختلف �أي�ضاً ي�سهم يف
عملية تقبل الآخ��ر ل��ه ،وذل��ك من خ�لال �إث��ب��ات وج��وده،
ومعرفة وفهم تاريخه ،واالعتزاز بحا�ضره ،وال�سعي نحو
حتقيق الأهداف والغايات الكربى ل�صالح الكل ال اجلزء
ال���ذي يقت�صر ع��ل��ى حتقيق بع�ض امل�����ص��ال��ح ال�شخ�صية
مثل ما نرى يف خمتلف املنظومات التي ا�ست�شرى فيها
ال��ف�����س��اد .ك��ل ه���ذه ال��ع��ن��ا���ص��ر ي��رت��ب��ط ببع�ضها البع�ض
يف �سل�سلة مت�صلة ،ف��االخ��ت�لاف يتعلق مب�س�ألة الهوية
وال��ه��وي��ة ت��ع��ك�����س ث��ق��اف��ة الإن�����س��ان مب��ا ي��ح��م��ل��ه م��ن قيم
وهذه القيم هي التي ت�سهم يف �إجبار الطرف الآخر على
احرتامك واح�ترام حتمية وج��ودك ك�شريك ال كعن�صر
ينظر �إل��ي��ه نظرة تقلل م��ن ���ش���أن��ه .حت ًما هناك عنا�صر
�أخ���رى ترتبط بنف�س مو�ضوع تقبل االخ��ت�لاف وفهمه
وعدم اعتباره تهديدًا حيث �إن �أدجلة الأفكار �ساهمت يف
حتريك الأفكار الراديكالية التي تقر بجواز حمو الآخر
بحجج وتربيرات اقتب�ست من الدين وكما قيل �إن «الدين
�أفيون ال�شعوب» .وهنا ال مالمة على الدين املبني على
ت�شريعات بنيت من خالل التف�سريات املختلفة باختالف
امل��ذاه��ب ح��ي��ث ال ُي��ك��ن جت��اه��ل حقيقة ك���ون ال���ق���ر�آن «
ح�� ّم��ال �أوج��ه «مثلما ذك��ر علي ب��ن �أب��ي ط��ال��ب .فللأ�سف
ي��ت��م ا���س��ت��غ�لال ال��ن�����ص��و���ص ال��ق��ر�آن��ي��ة م��ن بع�ض �ضعفاء
النفو�س من الذين غلبت رغباتهم الدنيوية على وعد
الآخ��رة حيث ي�ؤججون الفنت امل���ؤدي��ة للتناحر والقتال
بني املجموعات متى ما تطلب الأمر �أو بالأحرى متى ما
طلب منهم ذلك وهذا ما يدعى بت�سيي�س الدين� ،إحدى
الأدوات امل�ستخدمة يف الع�صر احلايل وب�إتقان كفيل ب�أن
ي�ضر الطرف الآخر� .إن االختالف حقيقة حتمية ونعمة
تتطلب الكثري من الوعي والإدراك حتى ال تتحول �إىل
نقمة �أو �أداة ي�ستغلها البع�ض �ضد �آخرين.
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