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ال�سالم والت�سامح يف زمن العوملة
هند احل�ضرمية
عندما انفتح العامل على بع�ضه وتفجرت العوملة يف �أرجائه ،بد�أت تتفجر يف الوقت ذاته م�شكالت اجتماعية كثرية ،وك�أن العوملة بوابة نفذت من خاللها �أ�شكال من العنف
والفو�ضى .من هنا كان البد من البحث عن فر�ص لتحقيق ال�سالم والت�سامح ،يف ظل عامل ي�ضج بالفو�ضى .هذا ما حاول �أحمد زايد ت�سليط ال�ضوء عليه يف مقاله املعنون بـ «
العوملة وقيم ال�سالم والت�سامح :الفر�ص والتحديات» واملن�شور يف جملة التفاهم.
يرى البع�ض �أ َّن الو�صول �إىل ال�سالم يف زمن متتد فيه
خيوط العوملة �أمر م�ستحيل ،بل �إن جمرد احلديث عن
ذلك يجعل الو�ضع يبدو مثالياً ،ولعل ما يجعل الأمر يبدو
كذلك هو تناق�ض العوملة ،الذي يرجع �إىل تركيبها املعقد
فرغم �أنها جاءت لتجعل من العامل قرية كونية �صغرية
�إال �أنها يف الوقت ذاته �أفرزت عمليات م�ستمرة من ال�صراع
والتنافر والتباعد ،ورغم وجود م�سا ٍع كثرية نحو تقريب
ال�شعوب و�سد فجوات الت�صادم بني احل�ضارات �إال �أننا نرى
يف املقابل م�ساعي لو�أد ذلك التقارب ،لذا يرى الكثريون �أال
جدوى من احلوار واالتفاقات الدولية مبا �أن العنف مل
تخف وط�أته يف ال�شعوب امل�ست�ضعفة ،وتزايد ال�ضغط على
اجلماعات ال�ضعيفة ،ذلك ال�ضغط الذي يج�سد التناق�ض
الكبري املتمثل يف الالم�ساواة! وتراكم امل�شكالت االجتماعية
�أبرزها تزايد معدالت الفقر والبطالة ،وظهور �صور
جديدة من االجتار بالب�شر ،حيث حتولت املر�أة والطفل �إىل
�سلعة وجتارة رابحة! �إ�ضافة �إىل تزايد معدالت الالجئني
بخالف �أعداد الذين يطلبون اللجوء ال�سيا�سي وامل�شردين،
ب�سبب تزايد احلروب وال�صراعات العرقية حول العامل،
وخا�صة يف دول العامل الثالث.
وبوجود هذه التداعيات كان البد من �إيجاد خطابات
تدعو لل�سالم والت�سامح� ،سعيا نحو ت�شكيل عوملة جديدة
ذات طابع �إن�ساين ،فال ميكن حتقيق ال�سالم ما مل نحقق
الت�سامح بني الب�شر ،وال ميكن حتقيق الت�سامح بدون
ال�سالم ،وميكن لهاتني القيمتني �أن تلعبا دورا مهما يف
مواجهة العوملة من خالل جملة من الأدوار ا�ستعر�ضها
�أحمد زايد يف مقاله وهي كالتايل:
ت�أكيد النزعة الإن�سانية للعوملة :يرى مي�شيل كيلو �أن
ال�سبيل �إىل تروي�ض العوملة هو �إعادة �أن�سنتها فبدال
من �أن ي�صاغ العامل وفقا مل�صلحة بع�ض الدول �أو املراكز
االقت�صادية ،ي�صاغ وفقا للقيم التي متنع الإن�سان من
�أن يطغى على �أخيه الإن�سان .من خالل حتقيق الوجود
املركزي للإن�سان وال ميكن �أن يتم حتقيق ذلك اال ب�إخ�ضاع
ر�أ�س املال من خالل القيم الإن�سانية.
امل�شرتك الثقايف العاملي :هناك عالقة وثيقة بني الثقافة
التي يطورها الب�شر يف اجتماعهم وبني احلاجات التي
مت�سهم ،هذه احلقيقة تقودنا �إىل م�س�ألة خلق ثقافات عامة
مبنية على احلاجات الإن�سانية امل�شرتكة ،ولأن الثقافة
عبارة عن منظومة من القيم العاملية ،التي ي�أتي من

�ضمنها قيم ال�سالم والت�سامح ،ف�إننا �سنتو�صل �إىل �إمكانية
تقريب ال�شعوب حتت لواء هذه القيم ،بال�شكل الذي يجعل
هذه ال�شعوب قادرة على حتقيق التعاي�ش ال�سلمي املت�سامح
�أو حتقيق ت�سامح م�ؤ�س�س على ال�سالم.
ت�أكيد التعددية الثقافية :يرى �أحمد زايد �أن قبول الت�سامح
وال�سالم كقيمتني ميكن �أن تقربا ال�شعوب والقبول باحلد
الأدنى من امل�شرتك الثقايف �سوف ميهد الطريق لتحقيق
التعددية الثقافية ،وهذا التنوع الثقايف �سوف يعمل على
خلق تفاعل بني خمتلف املعتقدات ولأن الت�سامح مع الآخر
�سيفتح �أفق التعاي�ش بني الب�شر ،لذا ف�إن �إعادة �صياغة
العوملة ال يعني خلق جمتمعات متطابقة بقدر ما يعني
تعزيز اختالف الآخر والتفاعل مع هذا االختالف.
ومع زيادة هيمنة ال�سوق وتوح�ش الر�أ�سمالية من جهة
و�سيطرة الدول على ال�شعوب من جهة �أخرى برزت منظمات
املجتمع املدين التي تبنت ر�سالة ن�شر ال�سالم يف حماولة
للوقوف يف وجه تناق�ضات العوملة وال�سعي نحو جتديدها
رغم اختالف توجه هذه املنظمات ،فهناك امل�ؤيدون للعوملة
الذين يتفقون مع التو�سع الر�أ�سمايل ،وي�شجعون ال�شركات
العابرة للقارات ،وهناك الراف�ضون للعوملة الذين يدعون
�إىل �إعالء الدولة الوطنية ،وهناك الإ�صالحيون الذين
يقبلون بالعوملة كو�ضع ال ميكن الفكاك منه ،ولكنهم
يف املقابل ينادون �إىل �إ�صالحها و�إ�ضفاء طابع �إن�ساين
عليها� .أما النوع الأخري فهم من يبحثون عن بديل ،فهم
ال ي�ؤيدون العوملة وال يعار�ضونها ولكنهم يتبنون �أ�ساليب
حياة م�ستقلة عن احلكومات واملنظمات الدولية ،باحثني
عن منوذج خمتلف للعامل.
ولكن ك�ش�أن �أي دعوة للتغيري ،البد من وجود جملة من
التحديات ،وقد ذكر �أحمد زايد يف مقاله �أبرز التحديات
التي تقف يف �سبيل �أن�سنة العوملة وحتقيق ال�سالم والت�سامح،
�أحد هذه التحديات هي هيمنة ال�سيا�سة ومنذجة القيم؛
�إذ ميكننا اعتبار الهيمنة مرادفا وثيقا للعوملة ب�شكلها
احلايل؛ فالعوملة ذات الطابع الإن�ساين ت�سمح بالتعددية
والتناف�س اخلالق� ،إال �أن العوملة عك�س ذلك متاما ،فهي
تفر�ض على ال�شعوب �أمناطا �سيا�سية وثقافية واجتماعية
مركزية؛ فال�سيا�سات الليربالية التي تفر�ضها العوملة
والتي ت�ؤكد امل�صالح الفردية وت�سمح بالعدالة االجتماعية
بالقدر الذي ت�ضمنه الدول مل ت�ساهم �إال يف ت�أزمي الأو�ضاع
الداخلية ويف ازدياد الفقر والبطالة .هذه املركزية التي

حتاول العوملة �أن تخلقها ،مرتبطة مبحاوالت منذجة
العامل التي تتم كما ذكر الكاتب عرب و�سيلتني ،الأوىل
ترتبط بن�شر النماذج الر�أ�سمالية يف خمتلف املجاالت كما
ترتبط بن�شر الأفكار واملفاهيم املتعلقة باحلرية وامل�ساواة
والقيم وحقوق الإن�سان ،ولعل هذه الو�سيلة هي �أكرث ما
مييز العوملة احلالية ،فنمذجة العامل اليوم تتم من خالل
ن�شر �صور ذهنية يف خمتلف املوا�ضيع عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،الأمر الذي يخلق قالباً منطياً للقيم.
ونتيجة لنمذجة العامل يتولد لدينا حت ٍّد �آخر يتعلق بحدود
الهوية وحدود ال�سالم ،لأن طريقة العوملة يف منذجة العامل
تدفع ال�شعوب واجلماعات �إىل �إدراك حدودها والدفاع عن
هويتها والتح�صن بهذه احلدود ،ورغم �أن عالقة الإن�سان
بالآخر يدركها الإن�سان بح�سه الذي ي�شرتك فيه مع غريه،
�إال �أن الت�سا�ؤالت التي تثريها عملية النمذجة حول الأنا
والآخر قد تخلق م�شاعر عدائية جتاه كل من يختلف عنا
يف الهوية ،ولذا ف�إن �إدراك احلدود يخلق يف الوقت ذاته
حدودا لل�سالم والت�سامح مع الآخر ،خا�صة �إذا �صاحب هذا
الإدراك م�شاعر �سلبية مت�صلبة جتاه اجلماعات الأخرى.
ويتمثل التحدي الثالث يف ت�صاعد �أ�شكال التطرف والعنف،
فقد �أفرز النظام الر�أ�سمايل �أ�شكاال من التطرف لعل �أولها
التطرف ال�سيا�سي الذي �صاحب بزوغ النازية والفا�شية يف
�أوربا ،والتطرف الأيديولوجي والتطرف العن�صري الذي
يعتمد على اخلرافات العقدية �أو ال�سيا�سية والذي ميار�س
�صورا من االحتالل جتاه الآخر ،و�أخريا التطرف الديني
الذي يعد �شكال من �أ�شكال التطرف الذي نراه متف�شيا يف
عاملنا العربي ب�شكل خا�ص والعامل ب�شكل عام .وحيث يوجد
التطرف ال بد �أن جند العنف ،فاجلماعات املتطرفة تذكي
لدى �أفرادها م�شاعر العداء جتاه الآخر وتقوي لديهم
�أ�ساليب العنف .ويذكر �أحمد زايد �أن خطر التطرف يتزايد
مع �إمكانية تناقله عرب اجلماعات املختلفة حتى تلك التي
مل تكن متطرفة ،وك�أن التطرف بهذا يكون يف عملية توالد
م�ستمر ،ي�صاحبها توالد للعنف.
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