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نقد سياسات الهوية خيار أخالقي
وجهد ثقايف

أحالم املنذرية

ال بد لنا �إذا ما �أردنا �صون امل�ؤتلف الإن�ساين والعي�ش معا مل�صلحة اجلميع من درء �سيا�سات التع�صب الهوياتي ،والعمل من �أجل �سيا�سات امل�شاركة وامل�ساواة وحرية
الأفراد واحرتام التنوع .نذكر هنا ما ورد عن طارق مرتي يف مقاله «امل�ؤتلف الإن�ساين ونقد �سيا�سات الهوية» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم».
�إذ ي�ضعنا �إعالن امل�ؤتلف الإن�ساين �أمام �أ�سئلة كثرية ،وي�شدد يف الوقت نف�سه على جملة من القيم� ،ستكتفي مداخلة الكاتب هذه ،ومن وحي الإعالن بالبناء على
املدماك الأخالقي الذي و�ضعه ،لننظر يف جمادلة التماثل والفرادة ،وممار�سة احلرية يف االختالف وقبول التنوع.
االقت�صاد الرمزي
واجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أ َّن االق�ت���ص��اد ال ��رم ��زي وه ��و غ�ير مت�صل
مبا�شرة باالقت�صاد الفعلي ،ي�ؤثر �أحيانا ت�أثريا كبريا يف حتديد
ال�سيا�سات االقت�صادية والأو�ضاع املعي�شية للنا�س ،كما تغريت
�صيغ تقارب ال��دول وت�شاركها؛ ففي تقاربها وت�شاركها تنازل
طوعا �أو كرها عن قدر كبري من �صالحياتها ،و�أبرز مثال على
ذلك منظمة التجارة العاملية ،ولعلها الأك�ثر نفوذا يف العامل
املعا�صر.على �صعيد �آخ��ر ج��رى توافق يف الأمم املتحدة على
م�س�ؤولية حماية املدنيني التي ت�سوغ يف احل ��االت الق�صوى
التدخل بو�سائل خمتلفة عندما ترتكب دول انتهاكات حلقوق
النا�س على نطاق وا�سع.
التوحيد الثقايف للعامل
وي�ضيف م�تري �أن ال�ع��امل تغري بفعل ع��وام��ل ع��دة متزامنة
وم�ت�ب��ادل��ة ال �ت ��أث�ير� :أول �ه ��ا :ال �ث ��ورة يف امل �ع �ل��وم��ات ،وث��ان�ي�ه��ا:
حيوية ال�شركات الكبرية ،وثالثها :النزعة القوية يف الواليات
امل�ت�ح��دة لكي ت�ك��ون ال�ق��وة العظمى واملهيمنة ،كما نلحظ يف
املجال الثقايف عملية توحيد ثقايف للعامل تتم بوا�سطة �أنظمة
املعلومات وو�سائل الإعالم ،وكذلك بوا�سطة ال�سلع التي ت�سهم
يف �إح��داث �أمناط ا�ستهالكية ،وهي جزء من الثقافة ال�سائدة
واملتجان�سة يف عامل اليوم .ويذكر الكاتب �أنه قر�أ مرة كالما
لرئي�س �شركة عاملية كبرية جاء فيه« :مل تعد غريبة البلدان
التي كانت غريبة»
نرج�سية الفروقات ال�صغرية
هناك عملية توحيد ثقافية للعامل تبدو يف بع�ض الأح�ي��ان
ق�سرية ف�يراه��ا بع�ض النا�س مفرو�ضة عليهم؛ لكن عملية
التوحيد ت�سري بع�ض الأح�ي��ان من دون �أن يعي النا�س �أنهم
�صاروا متجان�سني مع من ينتمون يف الأ�صل �إىل ثقافة �أخرى.
وي�ضيف مرتي من جهة �أخ��رى عملية التوحيد الثقايف هذه
تقوي عند اجلماعات والأف��راد �أي�ضا الرغبة يف التمايز؛ لأن
النا�س مفطورون على �أن يكونوا متنوعني ،فكلما ازداد �ضغط
التوحيد والتجان�س وازداد فر�ضهما ق��وة ازدادت الرغبة يف
التمايز .وبقدر ما ي�شبه �أحدنا الآخر ،يريد �أن يظهر تفرده،
ف�ي�ب�ح��ث �أح �ي ��ان ��ا ع ��ن ف ��روق ��ات � �ص �غ�يرة مت �ي ��زه ،ومي �ي ��ل �إىل
ت�ضخيمها وتعظيم �ش�أنها.
ثمة حاجة لتوكيد الهوية اخلا�صة فردية كانت �أم اجتماعية

يف عامل يبدو لنا �أكرث جتان�سا .يتحدث فرويد العامل النف�سي
ال�شهري عما ي�سميه «نرج�سية ال�ف��روق��ات ال�صغرية» �أي �أن
يكون امل��رء متم�سكا بفرق �صغري مييزه عن غ�يره .كما تثري
عملية التماثل الثقايف م�س�ألة حرية الأفراد وحرية اجلماعات،
فبع�ضهم يعد التجان�س ال�ث�ق��ايف مي�سرا ل�سعي الأف� ��راد �إىل
حت�ق�ي��ق ق ��در م ��ن احل ��ري ��ة يف ع�لاق�ت�ه��م ب�ج�م��اع��ات االن�ت�م��اء
التقليدية.
ت�أثري الأديان يف ميادين ال�سيا�سة واالقت�صاد
من ناحية �أخ��رى ،ال �شك �أنه يوجد تزامن قرينة زمنية كما
ي�سميها الأقدمون بني التكيف مع العامل املتغري واالنقياد وراء
اجلدة فيه ،ويقظة الروحانية الدينية ب�أ�شكالها املختلفة ،ولقد
�ساد االعتقاد حتى منت�صف ال�سبعينيات ب�أن ت�أثري الأديان هو
�إىل انح�سار يف حياة النا�س ،خا�صة يف احلياة العامة؛ �أي يف
ميادين ال�سيا�سة واالقت�صاد ،كما �ساد االعتقاد ب�أن املجتمعات
تتعلم �أو تتدهرن؛ مبعنى �أنها حتقق قدرة �أكرب من اال�ستقالل
عن امل�ؤ�س�سات والرموز الدينية.
ويذكر الكاتب �أ َّن املتدينني يخو�ضون معركة للحفاظ على
الهوية الدينية وعلى ح�ضور الدين يف نواحي احلياة كلها،
ولكنهم يجدون �أنف�سهم �أم��ام �سيل ج��ارف يقود جمتمعاتهم
نحو علمنة تخرج الدين من دائرة احلياة العامة.كما �أن هناك
ت��أث�يرا للظواهر اجل��دي��دة التي توحد ال�ع��امل ،كما و�صفناها
و�صفة �أولية ،على و�ضع الدين� ،أو على احلالة الدينية ويقظة
ال�ه��وي��ات .هناك ع��دة جم��االت ن�ستطيع �أن ن��در���س فيها هذا
ال�ت��أث�ير؛ �إال �أن جمالني منهما ي�ستحقان االه�ت�م��ام ب�صورة
خا�صة.
املجال الأول هو :الظواهر الدينية اجلديدة التي تنمو نتيجة
العوملة االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية ،غري �أن هناك �أي�ضا
التعامل مع الأدي ��ان لي�س بو�صفها نظاما كليا متما�سكا ،بل
بو�صفها قطعة �أو �أجزاء قابلة للرتتيب والتلفيق بح�سب رغبة
املرء ،الذي يختار عنا�صر خمتلفة من �أديان عدة ليكون دينه
اخلا�ص .هذا النمط يقوم به بع�ض الأفراد يف العامل املعا�صر،
وبع�ض اجلماعات الدينية تتكون وفق منطقه؛ �أي وفق منطق
التلفيق والتوليف .وال يعود املعيار ،عندئذ ،الأم��ان��ة للدين
املوحی به واملوروث ،وهو معيار �أهل الإميان الذين ينتمون �إىل
�أديان تاريخية.

املجال الثاين هو :انت�شار الأديان يف كل مكان� ،إنه ملن الوا�ضح
�أن ثمة عالقة ب�ين ه��ذا الت�سارع يف الع�شرين �سنة الأخ�يرة
وبني العوملة .كما راجت �أي�ضا فكرة ال�شبكة ،بحيث غدت �شبكة
العالقات �أه��م من فكرة املعقل ،و�أ�ضحى جتمع امل�سيحيني �أو
امل�سلمني يف مكان على �أر���ض واح��دة �أق��ل �أهمية من ال�سابق،
ويظهر �أمامنا �سبيالن يف مواجهة الظواهر احلا�ضرة يبد�أ
الأول من اجلهد التحليلي ،الذي يعلق الأحكام القيمية عند
حماولة فهم ما يحدث يف العامل املعا�صر مبعزل عما �إذا كنا
م�سرورين به �أو م�ستائني منه ،لينتهي بقبول ما يتعذر رف�ضه.
�أم��ا ال�سبيل ال�ث��اين فهو املعار�ضة الهوياتية ،وال�ت��ي ترتافق
�أحيانا مع النقد الأخالقي للعامل املعا�صر با�سم الر�سوخ يف
الأ�صالة الدينية.
التنازع با�سم الهويات
ومم��ا ال �شك فيه �أن التنازع با�سم الهويات على درج��ة بالغة
من التعقيد؛ فنحن نت�أرجح بني م�صاحلة هوياتنا املتنوعة �أو
�إ�شهار الواحدة ونفي الباقيات ،فبع�ض الدول متنع التحري�ض
العن�صري مثال وما يرافقه من �إ�ساءة �إىل الآخر املختلف دينيا
�أو ثقافيا ،وذل��ك رغ��م اع�ترا���ض القائلني ب ��أن امل�س�ألة تتعلق
بحرية ر�أي غري قابلة للتقييد .ولكن دول �أخرى تو�سع نطاق
الإ��س��اءة �إىل امل�شاعر ،في�صبح احلق يف التعبري واختيار منط
احلياة مهددا .ولكن الإن�سان العاقل ي�أخذ م�شاعر الآخرين يف
احل�سبان يف ت�صرفه و�سلوكه بل يحرتمها ،وهذه لي�ست م�س�ألة
�إكراه؛ بل هي خيار �أخالقي ويتطلب ذلك جهدا معرفيا يدخل
ال��واح��د يف ع��امل الفكر واخل�ب�رة التاريخية ل�ل�آخ��ر ،فاجلهد
امل �ع��ريف و��ش��رط��ه االح �ت�رام ال ي�ه��دد ال�ه��وي��ة وال الإمي� ��ان وال
اجلماعة الدينية مهما �أثار من ت�سا�ؤالت؛ �أما االنتماءات فلم
تنتق�ص من كرامتها وحيويتها عرب التاريخ الطويل �أ�سئلة
ال�سائلني ومعرفة الدار�سني.
وختاما ..لقد غاىل الكثريون يف توظيف الرمزيات وامل�شاعر
الدينية يف خدمة الهويات ،وتنا�سوا �أن اخل�صو�صيات الدينية ال
تهدد بال�ضرورة الأ�سا�س االجتماعي والثقايف امل�شرتك للذين
يعي�شون على �أر�ض واحدة ،ويف عامل واحد تقوم العالقات فيه
على وعي بامل�ؤتلف الإن�ساين.
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