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منال املعمرية
�أ�صبحنا نتعود على �سماع �أو قراءة خطابات قلقة تتحدث عن «فقدان القيم»� ،أو «�أزمة القيم» ،ومتثل هذه الأزمة جز ًءا من �أزمة �شاملة ،ذلك �أ َّن النظام املعومل الذي و�ضعه
الب�شر لنقل وتوزيع الرثوات ال ُي�ساعد على القول ب�أ َّنه ي�شتغل ل�صالح خري الإن�سانية ،ويطال ال�شعور بالقلق والفو�ضى كل املجاالت :ال�سيا�سية واملالية واملجتمعية والبيئية
والقيمية .يتناول مقال الدكتور حممد نور الدين �أفاية ،واملن�شور مبجلة التفاهم ،مفارقات القيم والأخالق يف الفكر الفل�سفي املعا�صر ،مع ما يت�ضمنه من نقاط عدة
�أبرزها مفهوما الت�سامح والهوية .اجلدير بالذكر� ،أن �أفاية هو �أ�ستاذ الدرا�سات الفل�سفية احلديثة يف جامعة حممد اخلام�س يف املغرب ،وله �أعمال ر�صينة عدة ،وا�شتغاالت
ي�شار �إليها بالبنان.
يف م�ستهل مقاله ،يكتب �أفاية _ح�سب فالدميري يانكليفت�ش_
ب�أن الفل�سفة الأخالقية هي �أول م�شكلة تواجهها الفل�سفة ،ذلك
�أن اقرتان الفل�سفة بالأخالق يزيد على ا�ضطراب هوية الفل�سفة
ا�ضطرابا وغمو�ضا �آخر .يف املقابل ،يرى �إميانويل ليڤينا�س ،ب�أن
الأخالق لي�ست جمرد �شعبة من �شعب الفل�سفة ،بل هي الفل�سفة
الأوىل ،والتفكري فيها هي املهمة الأ�سا�سية للتفل�سف .ويف هذا
ال�سياق ،يعلن ليڤيان�س تربمه من مفهوم «الذاتية» الذي �أنتجته
الأزمنة احلديثة ،وي�صر على �أهمية الآخر ،فالذات مطالبة بخلع
مركزيتها والذوبان من �أجل �إن�سان �آخر.
�إن اللحظة الفل�سفية والتاريخية الظرفية التي مير بها العامل،
ت��ن��ت��ج ق�����ض��اي��ا ج��دي��دة ي��ت��ع�ين ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ف��ك��ري �أخ���ذه���ا بعني
احل�سبان واالعتبار .حيث �إن اخلطابات اجلديدة تتخذ من القيم
والأخالق مو�ضوعًا لها.
ف��ك��ي��ف مي��ك��ن ال��ت��ف��ك�ير ال��ي��وم يف م��و���ض��وع��ات ال��ق��ي��م وال��ت��وا���ص��ل،
وال��ه��وي��ة ،وال�سيا�سة ،والت�سامح ،وال��ت��ن��وع ،م��ن دون �أن ن���أخ��ذ يف
االع��ت��ب��ار الأ���ش��ك��ال اجل��دي��دة ل��ل��ع��ن��ف ،وال�لام�����س��اواة ،والإق�����ص��اء،
والأ���ص��ول��ي��ة ومظاهر االخ��ت�لال احل��دي��ث��ة؟ وكيف ميكن التفكري
ح��ال�� ًي��ا يف ال��راب��ط��ة االج��ت��م��اع��ي��ة� ،أو يف ���ش��روط العي�ش امل�شرتك
وعالقته الثالثية بالدولة واالختالف والدميقراطية؟
بالنظر �إىل الهوية كق�ضية تتموقع يف م�ساحة املناق�شات الفل�سفية
والوطنية وال��دول��ي��ة وتتناول موا�ضيع القيم واالخ��ت�لاف ب�شكل
ج��وه��ري ،ف��ه��ي تعترب �أ���س��ا���س��ا ل��ت���أط�ير ال�����ش��ع��وب والإث��ن��ي��ات فيما
تنعته بتعبريات اخل�صو�صية ،وهي � ً
أي�ضا ت�شمل النظر �إىل الآخر
باعتباره كائنا عدوانيا ،مزعجا ،البد �أن��ه ي�شكل تهديدا ما! ويف
مواجهة هذا النموذج ال�سائد ،ينتف�ض امل�ستبعدون بطرق خمتلفة
_�أحيانا عنيفة_ لتك�سري دائرة الإلغاء ،ولكن بوا�سطة الت�شبث
مبطالب هوياتية با�سم اختالف ذي تلوينات لغوية �أو دينية مث ً
ال.
ه��ك��ذا ي��ع�بر امل�ستبعدون وامل�ست�ضعفون ع��ن وج��وده��م مطالبني
باالعرتاف� .إنهم يدعون هكذا �إىل احرتام �شرط امل�ساواة باعتماد
احلقوق الإن�سانية .ويف املقابل ،ف�إ َّن الديناميات الثقافية اجلارية
امل�صاحبة ل��ل��ع��ومل��ة ،ت�ضع اجل��م��ي��ع يف و���ض��ع��ي��ات مُ��ع��ق��دة؛ ذل��ك �أن
ال��ث��ق��اف��ة _ يف ���س��ي��اق ال��ت��وا���ص��ل امل��ع��ومل_ ت��ن��ت��زع ال�شخ�ص من
ارتهانه ملا هو خا�ص �أو حملي ،وترمي به فيما يتخطى الوطن.
�إ َّن ال��ت��ن��ام��ي ال��ت�����ص��اع��دي خل��ط��اب��ات االخ��ت�لاف  -ال��ت��ي غ��ال��ب��ا ما
تختلط بالتنوع  -ال تتوقف عن التجذر لدرجة حتولت �إىل حاالت
يف منتهى التعقيد .فالتو�سع املحموم للعوملة يدفع الفئات املهم�شة

وامل�ست�ضعفة ،واخل�صو�صيات املكبوتة� ،إىل الظهور يف املناق�شة
العامة با�سم ما �أ�سمته حنه �آندرت« :احلق يف �أن تكون لك حقوق»
وذل���ك بتخطي ح���دود ال���دول���ة /الأم����ة .وه��ك��ذا ت��ط��رح ال��ظ��واه��ر
العابرة للأوطان وامل�ستندة �إىل اللغة� ،أو الدين� ،أو الإثنية حتديات
واقعية على الفكر وال�سيا�سة.
�إ َّن االخ��ت�لاف��ات التي ن�شهدها ال��ي��وم تعرب ع��ن ذات��ه��ا يف ف�ضاءات
م��ن��زاح��ة ،خ���ارج �إط���اره���ا اجل���غ���رايف ،وب��ال��ت��ايل تت�شكل �أن�����واع من
التداخل والتمازج ،واللقاءات العجيبة ،وديناميات هوياتية ي�صعب
القب�ض عليها ،فوراء فكرة االختالف هناك تنوع هائل للم�شاكل،
و�أمن��اط املنطق والتمظهرات .من هنا �ضرورة اعتبار هذا التنوع
ال�ستبعاد خمتلف �أ�شكال الفكر الأح��ادي ،كما �أن �أمن��اط التفكري
باملعاجلة ال�سيا�سية لالختالفات تكون هي نف�سها متنوعة.
من جهة �أخرى ف�إن التاريخ يعلمنا كون �ضحايا احلداثة ،وال�شعوب
امل��ه��م��ل��ة ،وال��ف�لاح�ين امل�ستغلني ،وال��ع��م��ال امل��ط��رودي��ن �أو ال��ذي��ن
ت�ضاءلت قيمة عملهم ب�سبب ال��ت��ق��دم التقني ،وال��ت��ج��ار ال�صغار
املفل�سني ،كل ه���ؤالء يلج�ؤون �إىل بناء من��اذج هوياتية ،ويعمدون
�إىل فربكة ثقافة ترجع �إىل هويات �أولية يعاد �صياغتها يف املتخيل
اعتمادا على �أر�ض الأجداد ،ونقاء الدم ،واللغة الأ�صلية ،واملا�ضي
املوهوم .وهكذا ف���إ َّن تفكك كيان وطني با�سم احلق يف االختالف،
�أو املطالبة بالتنوع ،مهما ك��ان��ت م�شروعيتهما ،وتفتت الأ�س�س
امل�شرتكة لبلد ما ،قد ينتج عنه فتح باب جهنم ،وتفجري نزوعات
املوت .يف هذه احلالة ،يتوقع تعري�ض مقومات العي�ش امل�شرتك �إىل
اخلطر والتهديد ،ومن ثم ميكن للت�شنج الهوياتي با�سم تنوع ما،
�أن يولد �أ�سباب اخل�صومة والفتنة واملحنة.
وم����ع ذل����ك ،ف������إ َّن ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى اع��ت��ب��ار ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف حم��رك
الإن�����س��ان��ي��ة ،ت���أك��ي��د ���ص��ائ��ب ،وه���و م��ا مي��ن��ح امل��ع��ن��ى ملختلف �أ���ش��ك��ال
التبادل ب�ين النا�س .لكن كلما ذهبنا بهذا بعيدا ،كلما تبني لنا
ب���أن �أ�س�س ال��دول��ة ،الأم���ة /ال�����س��ي��ادة� ،أ�صبحت معر�ضة للتهديد
واله�شا�شة .و�إذا كان التنوع فعل اعرتاف عظيم ،ف�إ ِّنه من املمكن
�أن يتحول �إىل فخ حقيقي ،خ�صو�صاً و�أن��ه �أ�صبح «الزم��ة م�ضللة،
تن�سحب على وقائع ومواقف متناق�ضة».
ّ
وعلى الرغم من احل��رك��ات النازعة �إىل العوملة ،ف���إن العامل � -أو
بع�ض املناطق من العامل -يبدو �أنه �أ�صيب بفريو�س القبلية ،با�سم
االختالف �أو احلق يف التنوع .فالأحداث التي يتفرج عليها العامل
يوميا قا�سية للغاية .ف�سيف�ساء الحم���دودة م��ن الآث���ار ،وال��رم��وز
واخل�صو�صيات تطالب باحلق يف �أن تكون لها حقوق ،واخلطاب

احلايل حول التنوع مينحها هذا امل�شروعية واملنا�سبة.
�إن امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ع��ن��ي��ة ب���ذل���ك ،م��ط��ال��ب��ة ب��اال���ش��ت��غ��ال ع��ل��ى ذات��ه��ا،
وم���ع���اجل���ة ه����ذه ال���ت���ع���ب�ي�رات ب���ال���ب���دء ب����االع��ت�راف ب���ه���ا ،وحت��وي��ل
اح��ت��م��االت ال�سقوط يف الغمة با�ستدعاء ع��وام��ل حت��رك التفاعل
والإبداع ،و�أخذ الكلمة ،وذلك ب�ضمان �شروط العدالة وامل�ساواة يف
كل امل�ستويات ،ق�صد حما�صرة �أ�صوليات االختالف �أو التنوع التي
تقاوم التثاقف اجل��اري يف العامل  ،وتدعو �إىل االنغالق خمتلفة،
وخال�صة وجيدة بال�ضرورة.
لقد لعبت منظمة اليون�سكو دورا كبريا يف الرتويج مل�صطلح التنوع،
وذل��ك يف �سياق ا�سرتاتيجي ا�ستهدف مقاومة الأب��ع��اد الهيمنية
للعوملة ،و�أك��د على �أهمية �سيادة ال��دول وخ�صو�صياتها الثقافية؛
لكن مل تكن هذه املنظمة لتتوقع اال�ستعماالت املختلفة واملت�ضاربة
لهذا امل�صطلح يف ال�صراعات اخلا�صة التي تنفجر هنا وهناك با�سم
التنوع حتى داخل جماالت البحث يف العلوم الإن�سانية.
على الرغم من اال�ستعمال الوا�سع للفظة «التنوع» -لأن��ه جمرد
ل��ف��ظ��ة وب��ع��ي��د ع���ن �أن ي��ت�����ض��م��ن ح��م��ول��ة م��ف��ه��وم��ي��ة  -ف�����إن ه��ن��اك
اخ��ت�لاف��ات عميقة يف الفهم والأه����داف ال��ت��ي حت��رك امل�ستعملني
لها .لذلك يدعو بع�ضهم �إىل ا�ستبعادها �إذا كانت �ست�صري �سب ًبا يف
انق�سامات يف ال�سيا�سة واالجتماع والثقافة ،دون �إغفال ب�أن وحدة
بلد م��ا ،ال متنع �إطالقا من التفكري يف االختالفات املكونة لها.
لكن املناق�شات حول التنوع ال تفيد ب�أن هذه املعادلة تبدو بديهية
بال�ضرورة؛ ذلك �أنه كيف ميكن االحتفال بالعرق واالنتماء الإثني
يف الوقت الذي يتعني فيه الن�ضال �ضد كل �أ�شكال التمييز؟ وكيف
ميكن اح�ترام االختالفات وجتنب الدعوة �إىل االنف�صال الثقايف
يف الوقت نف�سه؟ وهل الدعوة �إىل احلقوق الثقافية ال تتنافى مع
القيم امل�ؤ�س�سة للدولة الوطنية؟
�إن الإجابة عن هذه الأ�سئلة _يف ت�صور الكاتب_ يكثف الرهان
احلقيقي لبيداغوجيا الت�سامح ول�س�ؤال القيم ،ويبدو �أن��ه رهان
�صعب يف زمن ت��زداد فيه �أ�صولية ال�سوق ت�شددا و�شرا�سة ،والتي
ال ترتك للثقافات الأخرى �أي هام�ش �آخر للتعبري عن اختالفها
�سوى االرتكا�س �إىل �أ�صولها العتيقة والعودة �إىل ما ي�شكل ذاتيتها
الدفينة .ويظهر على �أنه بالرغم من هذا االحتقان الثقايف احلاد
ف�إن التفكري يف ما هو �إن�ساين حاجة وجودية وانفتاح ممكن ،دون
�سلب درامي للذات �أو متا ٍه وهمي مع الآخر ،ودون ا�ستجداء ثقايف
�أو رف�ض ع�صابي �آخر.
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