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قبول اآلخر واحدة من أخطر مشكالت بعض  مشكلة 
واملجتمعات  والتسلطية،  الشمولية،  السياسية  األنظمة 
األديان  تتشكل من  التى  الداخلية  التعددية يف مكوناهتا 
ما  وهى  واللغات،  والقوميات  واألعراق،  واملذاهب 
عديد  يف  خاصة  االنقسامية،  املجتمعات  عليها  ُيطلق 
النمط  هذا  العربية. يف  واملنطقة  العامل،  من دول جنوب 
الظاهرة  واملنافسات  الرصاعات  تسيطر  املجتمعات  من 
عىل  املكونات،  هذه  بعض  أو  غالب  بني  واملقموعة 
اهلياكل  تركيبة  داخل  واحلضور  واملكانة،  املصالح، 
والتمثيل  الفرص،  عىل  الرصاع  واألهم  املجتمعية، 
والطبقة  السيايس،  والنظام  السلطة،  داخل  السيايس 
واملضمرة  املعلنة  الرصاعات  أنامط  احلاكمة.  السياسية 
بناء  عمليات  إعاقة  إىل  تؤدى  واملكبوتة  واملقموعة 
وقومية-  ورمزية  وثقافية  -قيمية،  جامعة  موحدات 
تعلو فوق اخلصوصيات الثقافية وعىل التعدد دون نفيه، 
املحىل  واحلكم  السياسية،  املؤسسات  من  إقصائه  أو 
هذه  وتساهم  وأشكاهلا.  أنامطها  بعض  يف  والالمركزية 
االندماج  بناء  عمليات  إضعاف  يف  املركبة  الرصاعات 
تشكيل  عىل  يؤثر  نحو  عىل  الداخيل،  والتكامل  القومي 
الثقافة اجلامعة للتعدديات الثقافية للمكونات األساسية 

للدولة واملجتمع. 
ظل  يف  تفاقام  املختلف  اآلخر  قبول  مشكلة  وتزداد 
لألغلبية  ومذهب  ديانة  تسودها  التى  املجتمعات 
الدين،  ذات  داخل  األخرى  املذاهب  إزاء  السكانية 
لغوي  أو  قومي  أو  عرقي  أصل  أو  األخرى،  واألديان 

واحد جامع هلا وهلويتها. 
املعلنة  الضارية  الرصاعات  فإن  أخرى،  ناحية  من 
املتعددة  املكونات  هذه  بني  تنشب  التى  واملضمرة  
املناطقية  واجلامعات  التارخيية،  والتشكالت  املصادر 
خالل  من  تبدو  والعرقية  واللغوية  املهمشة-  -السيام 
السيايس،  التمثيل  يف  فرصها  عىل  للحصول  السعي 
والتعبري عن ثقافاهتا وهوياهتا إزاء سياسة فرض الطبقات 
صعود  زمن  -يف  إليديولوجياهتا  احلاكمة  السياسية 
اإليديولوجيات ما بعد املرحلة الكولونيالية- عىل كافة 

وانتامء  النظام  إيديولوجيا  لصالح  املجتمعية  املكونات 
الدينية والعرقية والقبلية..الخ،  طبقته احلاكمة وأصوهلا 
أفريقيا ما  وإقصاء مكونات أخرى عىل نحو ما ظهر يف 

بعد االستقالل والعامل العريب عىل سبيل املثال. 

أحد أبرز مشكالت ثقافة قبول اآلخر املختلف عىل نحو 
“مجاعى”، يتمثل يف رصاع اهلويات بني هذه  “فردي” أو 
تفرضها  التى  والنظام  الدولة  هوية  لصالح  املكونات 
وجمتمعاهتا،  لدوهلا  كهويات  احلاكمة  السياسية  الطبقة 
الدولة  أجهزة  بعنف  الصهر  بوتقة  اسرتاتيجيات  وفق 

املختلفة عىل كل مكوناهتا وهوياهتا املتعددة. 

يف  متعددة  هويات  عىل  قرسا  الدولتية  اهلويات  فرض 
السياسية  الطبقة  املجتمع، هو تعبري عن تصورات  ذات 
الرمزية  املختارة، ومصادرها ومكوناهتا  للهوية  احلاكمة 
رسمية  رسديات  وبناء  وتارخيها،  املصادر،  املختلفة 
حوهلا، وكانت وال تزال تتم من خالل مؤسسات الدولة 
الرمزية،  القوة  باستخدام  احلاكمة،  السياسية  وطبقتها 

والتعليمية، واإلعالمية، واأليديولوجية. 

جانب  من  ما  وهويايت  إيديولوجي،  حتيز  إن  الشك 
وقمع  إزاحات  إىل  يؤدي  احلاكمة،  السياسية  الطبقة 
يف  األخرى  املجتمعية  للمكونات  األخرى  للهويات 
ذلك  يؤدي  ثم،  من  والدولة.  املجتمع  تركيبة  تشكيل 
أو مكبوته، عىل نحو  إىل توليد رصاعات هوياتية معلنة 
أدى واليزال إىل استبعاد احلق يف االختالف، وأيضا إىل 
االختالف  هذا  كان  أيا  املختلف،  باآلخر  القبول  عدم 
الثقافة  يف  أو  السياسية،  الثقافة  يف  فردي-  أو  -مجاعى 
الشعبية، بقطع النظر عن الوثائق الدستورية والنصوص 
املواطنني،  بني  الفرص  وتكافؤ  املساواة  بمبدأ  اخلاصة 
السيايس  اخلطاب  هبا  ينطق  التي  السياسية  والشعارات 

السلطوي املسيطر.

استطاعت  بعدها،  بعد  وما  ومابعدها،  احلديثة  الثقافة 
والعلمي  السيايس  التطور  وفائقة  املتقدمة،  الدول  يف 
والتقني أن جتد بعض من احللول والسياسات واآلليات 
القانونية  وأنظمتها  دساتريها  خالل  من  املشكلة  هلذه 
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الثقافية -لدى بعض  والسياسية والتعليمية، وسياساهتا 
حقوق  ونظام  حركة  أجيال  مع  خاصة  الدول-  هذه 
قبول  ثقافة  وحتليل  درس  أمهية  تأيت  هنا  من  اإلنسان. 
وكيف  العريب،  عاملنا  يف  وإعاقاهتا  املختلف،  اآلخر 
والثقايف معها من خالل حزمة  السيايس  التعامل  يمكن 
من السياسات التى تساهم يف إقرارها وترسيخها شعبًيا 

وسياسًيا ودولتًيا وتعليمًيا ودينًيا. 

أواًل: ثقافة قبول اآلخر املختلف... نظرة طائر على حتوالت مغايرة 
لعالم جديد في طور التشكليل

القيم  من  واحدة  تبدو  املختلف،  اآلخر  قبول   -١
ملواجهة  استصحاهبا  يتعني  التى  القانونية  واملبادئ 
الصناعية  الثورة  عرص  يف  اإلنسانى  الوجود  مشكلة 
الرابعة، وبشائر الثورة الصناعية اخلامسة، خاصة يف ظل 
يف  تتمثل  اإلنسانى،  الرشط  تواجه  مألوفة  غري  حتديات 
احلضور الفاعل املستقبيل لتطور عامل الروبوتات، وبعض 
احلياة،  يف  اإلنسان  لوظائف  األويل  ومتثلها  حتوالهتا، 
وفق  والشبقية،  احلواسية،  الوظائف  أداء  ويف  والعمل، 
وأيضا  مطالبه،  عىل  متردها  وإمكانيات  اإلنسان  رشوط 
التفكري املستقل، والكتابة، والرسد، ويف الفنون. كل  يف 
احلياة  يف  املعنى  إشكالية  من  ستجعل  التحديات  هذه 
والوجود، مثارة عىل نحو خمتلف واستثنائي، ولن تكون 
دينى،  نحو  عىل  سواء  املاىض،  يف  كانت  كام  مطروحة 
الكونية  الطبيعة  ردود  حتديات  أيضا  هناك  فلسفي.  أو 
من  يظهر  ما  نحو  عىل  هلا،  املستقل  اإلنساين  الفعل  عىل 
فاقمت  التى  االستغاللية  العالقة  هذه  يف  اختالالت 
دائام  تسعى  التى  الوحشية  ليربالية  النيو  الرأساملية  منها 
الضخم  والرتاكم  مفرط،  نحو  عىل  الربحية  تعظيم  إىل 
العامل.  جنوب  دول  واستغالل  الرأساملية،  للفوائض 
وتتمثل  ومدمرة،  الطبيعة،  من  صلبة  أفعال  ردود  وهى 
املكتشفة، ويف االحتباس  املتحورة وغري  الفريوسات  يف 
احلرارى. كل ذلك يدفع إىل أن قبول اآلخر، والتضامن 
املعنى  بناء  سياسات  كأحد  يبدو  اإلنساين،  الوجودى 
الطبيعة،  حتديات  مواجهة  وأيضا  للحياة،  الوجودى 

والروبوتات، وعامل الذكاء الصناعي، يف ظل اضطرابات 
عاملنا وحتوالته القاسية وغري املألوفة. 

٢- تزداد أمهية مبدأ قبول اآلخر املختلف، يف ظل الثورة 
حماكم  وبروز  الغفرية،  الرقمية  اجلموع  وعامل  الرقمية 
التفتيش الرقمية الدينية واملذهبية، التي حتولت إىل حالة 
الفعىل  الواقع  احتسابية رقمية يف مواجهة املختلف، من 
طوعية  رقمية  لكتائب  حاضًنا  وبات  الرقمى،  للواقع 
-تتشكل من بعضهم عىل نحو عفوى ثم إرادى ملواجهة 
املختلفني- أو كتائب رقمية تم هندستها من قبل بعض 
اجلامعات السلفية، أو اإلخوانية، أو غريها تتوىل متابعة 
املختلفني معها، وإصدار الفتاوى واآلراء لتقبيح أرائهم 
الال  بعض  تكفري  أو  مذهبهم،  أو  دياناهتم  أو  املختلفة، 
الرقمي  الواقع  بات  لقد  وهكذا.  والالإدريني،  دينيني، 
املخالف  اآلخر  البعض  عىل  بعضهم  الستعالء  فضاًءا 
واملغاير )انظر يف ذلك: نبيل عبد الفتاح، التدين والثورة 
الرقمية جدل الفعىل والرقمي يف تشكيل احلالة الدينية يف 

مرص، مرييت للنرش، القاهرة ٢٠٢٣(. 

كاشفة  الرقمية،  احلياة  يف  التغريات  بعض  ثمة   -٣
عرب  الرقمية،  للذات  وانكشاف  مفرط،  تعظيم  عن 
استعراضاهتا يف خمتلف أو بعض تفاصيل حياهتا اليومية، 
واملنشورات،  الرقمية،  الصورة  خالل  من  وذلك 
 short القصرية جدا  أو  الطلقة،  والتغريدات، والفيديو 
video. هذه احلالة االنكشافية، تشري إىل حالة من الولع 
الالمباالة  عن  كاشف  وبعضها  بالذات،  االستعرايض 

باآلخرين، وإنام التوله بالذات الرقمية. 

الالمباالة  وهى  خطرية،  داللة  حيمل  ذلك  أن  شك  ال 
التى  الذات  هذه  مع  املتوافقني  أو  املختلفني  باآلخرين 
تتمركز حول ذاهتا، وال ترى اآلخر إال بوصفه مستهلكا 

لبوحها، أو آراءها، أو صورها أو فيديوهاهتا. 

النطاق مرصيا  الرقمية واسعة  الظاهرة  أن هذه  األخطر 
املثقفني  عليهم  يطلق  من  بعض  إىل  امتدت  وعربيا، 
واألدباء، حيث الصورة واستعراضاهتا، وتوثيقها حلدث، 
أو واقعة ما، تبدو بديلة عن احلدث ذاته -حمارضة، حفل 
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ومن  إلخ-،  شعر...  ديوان  دراسة،  كتاب،  عىل  توقيع 
غياب  إن  حقيقى.  هو  عام  بديال  االستعراض  بات  ثم 
كاشفا  بات  البرصية  متثيالته  لصالح  احلدث  مضمون 
عن الرغبات اجلاحمة للظهور، ومن ثم تغيب نسبيا حالة 
القابلية للتعامل مع املختلف، وثقافته، وغرييته، لصالح 

الذات الوهلة بذاهتا واملتمركزة حوهلا. 

الغفرية  الرقمية  اجلموع  بعض  الظاهر  يف  تبدو  هنا  من 
استعراضاهتا  عن  بحًثا  للرقمى،  الفعيل  من  املرجتلة 
من  الرصاعية  التفاعالت  بعض  من  الرغم  الذاتية، عىل 
وهو  اآلخرين،  رفض  إزاء  أفراد-  أو  -كتائب  بعضهم 
ما يكشف عن حالة من املزايدات الرقمية، واالستكبار 

الذايت، أو من بعض الكتائب الرقمية، أو الطوعية. 

البحث  وحرية  واملذهبي،  الديني  االختالف  في  احلق  ثانًيا: 
التاريخى في سرديات اآلخرين 

 هل تنفي ثقافة االختالف وقبول اآلخر املختلف حرية 
رسديات  حول  والثقايف،  واالجتامعى  التارخيى  البحث 
اآلخرين، أو رسديات القبول باآلخر التارخيية، والدينية؟

أو  الرقمي،  الواقع  عىل  جديدة  ظاهرة  مصدرة  السؤال 
احلياة الرقمية، وهو ظهور بعض املختلفني من الباحثني، 
املتخصصني  الباحثني  أو  والالادارية،  اإلحلاد،  دعاة  أو 
يف  بالبحث  وتارخيها،  املقارنة  األديان  يف  قلتهم  عىل 
هذا  حول  الوضعية  التارخيية  الرسديات  تكوين  أصول 
الدين أو املذهب، أو ذاك، وتقديم بعض اآلراء الصادمة 

للمتدينني أو بعضهم!

وتوسيع  تكريس  إىل  يؤدي  التوجه،  هذا  أن  شك  ال 
الشقاق مع غالب املؤمنني أفراًدا ومجاعات، ويؤدى إىل 
تفاقم خطاب العنف اللفظي والديني إزاء هذه الظاهرة، 
عديد  بني  التمييز  من  البد  أخرى،  ناحية  من  وممثليها. 

األمور:

األمر األول، اخلطاب اإلحلادى التبشريي، مثله يف ذلك 
والتبرشية،  الدعوية  واملذهبية  الدينية  اخلطابات  مثل 
واهلجومي  واإلقصائى،  اللفظي،  بالعنف  بعضها  تتسم 

نقًضا  املتدينني -فرادى ومجاعات- ويشكل  عىل اآلخر 
ازدادت  املختلف.  اآلخر  وقبول  االختالف،  يف  للحق 
القرن  من  األخريين  العقدين  يف  رقمًيا  الظاهرة  هذه 

احلادى والعرشين، وتزداد متدًدا من بعضهم. 

ودقة  موضوعية  يف  التارخيي  البحث  الثانى،  األمر 
الدوائر  يف  تدور  بحثية  حالة  يمثل  وعمق،  ومعلومات 
األكاديمية يف جمال األديان املقارنة، والدراسات التارخيية 
والقراءة  للفحص  ختضع  ما  وغالبا  واالركولوجية، 
واملقاربات  املعايري  وفق  القبول  أو  والرفض  النقدية، 
املنهجية لدى اخلرباء والباحثني املتخصصني، وهى جزء 

من حرية البحث والتعبري والرأي. 

املختلف  اآلخر  ورفض  واالسالموفوبيا  األجانب  كراهية  ثالًثا: 
جنوسيا 

هنا يمكن التأكيد عىل عدد من النقاط، أمهها ما ييل: 

القبول  ثقافة  رفض  هي  جديدة  ظاهرة  اتسعت   -١
باآلخر املختلف تتمثل يف األكزنوفوبيا واألسالموفوبيا، 
كنتاج  األوروبية،  البلدان  بعض  يف  برزت  ظاهرة  وهى 
إىل  ثم  أوروبا،  إىل  اجلنوب  جمتمعات  من  اهلجرة  حلركة 
املوقف  متدد  فقد  ونيوزيلندا.  وأسرتاليا  الشاملية  أمريكا 
يف  املتطرف  اليمني  متدد  ومرجعه  لألجانب،  املعادي 
البلدان، والتمييز ضد األجنبى، والربط بني بعض  هذه 
األزمات االقتصادية واالجتامعية، وبني وجود األجنبي 
يف  ولونه-  وعرقه  وديانته  ثقافته  كانت  -أيا  املختلف 
أزمات  أيضا  ذلك  ومرجع  والغربية،  األوروبية،  احلياة 
وأملانيا،  وبلجيكا  فرنسا  يف  الداخىل  االندماج  سياسة 
وبقايا  املتحدة،  الواليات  يف  املفرطة  التنافسية  وأيضا 
سنوات  اجلمهوريني  حكم  ظل  يف  خاصة  العنرصية، 

ترامب. 

أنامط  بني  تباينات  بروز  مرجعها  اإلسالموفوبيا،   -٢
تدين وسلوك األقليات املسلمة، ونظامها القيمى، وبني 
املثال،  سبيل  عىل  والبلجيكية  واألملانية  الفرنسية  القيم 
يف  األقلوي  االنغالق  مظاهرة  بعض  ذلك  من  وزاد 
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بلجيكا،  يف  أو  الباريسية،  األحياء  بعض  أو  الضواحي، 
أو بعض ممارسات تتناىف مع قيم العلامنية يف اجلمهورية 
الفرنسية، مثل ارتداء احلجاب، والنقاب يف املجال العام، 
أو  املنقب،  الزى  ارتداد  أو  الشارع،  يف  اخلراف  ذبح  أو 
احلجاب يف املدرسة اجلمهورية، أو بعض مظاهر العنف 
بعض  عرض  حال  يف  املدرسني،  بعض  طعن  مثيل  من 
صلوات  األكرم  للرسول  املشينة  الكاريكاتورية  الصور 

اهلل وسالمه عليه. 

بالعربات  الدهس  عمليات  اإلسالموفوبيا  من  زاد   -٣
من  غريها  عن  ناهيك  املنفردة،  الذئاب  بعض  من 
العمليات اإلرهابية للقاعدة، وداعش، يف مناطق عديدة 

يف أوروبا وغريها. 

هذه املظاهر، ومعها التجنيد الرقمي يف شبكات عنقودية 
الدولة  مناطق  إىل  وذهاهبم  الشباب،  لبعض  رقمية 
تتقوض  أن  قبل  والعراق،  داعش، يف سوريا  اإلسالمية 

بعض من معاملها. 

يف  واالنتقالية  والقديمة،  اجلديدة،  الظواهر  بعض   -٤
املختلف  باآلخر  للقبول  عائقا مضادا  متثل  عاملنا،  تطور 
القومية،  النزعة  متدد  معامل  من  بعض  ظواهر  يف  تتمثل 
مع  برزت  ما  نحو  عىل  والثقافية،  السياسية،  والشعبوية 
والواليات  وإيطاليا  وبلجيكا  فرنسا  يف  املحافظ  اليمني 
فريوس  بروز  مع  خاصة  ترامب-  -سنوات  املتحدة 
كورونا املتحور وتداعياته من سياسة الغلق العام والغلق 
الرقمية، وأيضا اهنيار بعض  اجلزئى، والرقابات األمنية 
االقتصادات  أزمة  عىل  ذلك  وآثار  الصحية،  األنظمة 
العاملية، واحلرب يف أوكرانيا، و«شيطنة« روسيا، والصني 
احلكومات  بعض  وشايعتها  املتحدة  الواليات  قبل  من 

واألجهزة اإلعالمية الغربية. 

القومية  والنزعة  الشعبوية،  بعض  أن  لدينا  شك  ال 
وبقاياها هي ردات فعل عىل أزمات كونية، وانعكاساهتا 
عىل دولة الرفاهة يف أوروبا، وتراجع بعض من مزاياها 
وكفاءة أجهزهتا الصحية، وأيضا عىل البطالة، والتضخم، 
وعىل حتديد سن التقاعد، وحماولة رفعه يف فرنسا إىل 65 

من  الشعبية  املواقف  بعض  عىل  يؤثر  ذلك  كل  عاما. 
اآلخر املختلف -من أديان ومذاهب، وأعراق، وثقافات 
مهاجرة- وأدت إىل إحياء صور نمطية قديمة، تؤثر سلبا 

عىل ثقافة القبول باآلخر داخل هذه املجتمعات. 

واإلسالموفوبيا  األجانب،  وكراهية  الرقمية،  الظواهر  أثر  رابًعا: 
والشعبوية، على ثقافة قبول اآلخر 

العربية  الثقافات  يف  اآلخر  قبول  مشكلة  أن  شك  ال 
من  نمط  سيادة  مرجعه  بعضها  ومستمرة،  قديمة 
الرسديات الوضعية حول املقدس الديني، ومروياته عىل 
اخلطابات الدينية النقلية املحافظة، والتى ختشى غالبا من 
التجديد واالجتهاد والبحث التارخيي املغاير للموروث 
الرسدي املسيطر عىل إنتاج وإعادة إنتاج هذه اخلطابات، 

وعمليات أدجلتها. 
املستويات  عديد  يف  اآلخر  قبول  مشكلة  وتتمثل 

واألسباب عىل النحو التاىل: 
والنبذ  االقصاء  سياسات  كأحد  اآلخر،  استبعاد   -١
التفسريات  تركز  حيث  واملذهبي،  الديني  والتمجيد 
كان  أيا  الديني  للمقدس  الوضعية  الدينية  والتأويالت 
-دينيا ومذهبيا- عىل رسدياهتا، وتفسرياهتا، وتأويالهتا، 
اهلندسة  من  حالة  إلنتاج  وذلك  والهوهتا،  وفقهها، 
املنظومات  حتدد  التى  املستقيمة  للرصاطات  الدينية 
وأنامط  والفردي،  اجلامعي،  لالعتقاد  املوجهة  املعيارية 
ومن  االستقامة،  عدم  أو  السواء،  حيث  من  السلوك 
حيث اخلري والرش، واحلالل، واحلرام، واحلسن والقبيح، 
الشخص  خُيرج  الذى  إيامن  الال  أو  والكفر،  واإليامن 
اهلندسة  عىل  الرتكيز  هذا  املستقيمة.  اإليامن  دائرة  عن 
اإليامئية، العقيدية، والسلوكية، تشكل نمًطا من التمركز 
حول الدين ثم املذهب، الذى ترتاكم رسدياته الوضعية 
عرب الزمن، وتأويالهتا املتعددة واملختلفة، وهو ما يؤدي 
ثم  الدين،  حول  فقهية  أو  الهوتية  سياجات  بناء  إىل 
املذهب، وهو ما يستصحب معه خطابات متجيدية للدين 
األخرى  األديان  إزاء  ذلك  يكون  ما  وغالبا  واملذهب، 

الساموية، أو غري الساموية، أو املذاهب األخرى. 
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ثقافة قبول اآلخر المختلف، والحق في االختالف: الثقافة المضادة والتحوالت واإلعاقات البنيوية في عالم متحول 

آليات  الديانات واملذاهب لذاهتا متثل إحدى  إن متجيد 
أداة  وأيضا  اآلخرين،  مواجهة  يف  والتبشري  الدعوة 
املؤمنني  دوائر  عىل  الدين  رجال  من  وسيطرة  ضبط 
إىل  يؤدي  ذلك  أن  شك  ال  مذهبهم.  أو  بديانتهم، 
عديد  يف  خاصة  متبادلة،  وإقصاءات  استبعادات 
تبدو يف األمثلة  املجتمعات، وربام بعض االستثناءات، 
واحلاالت األوروبية، التى حدثت هبا تطورات سياسية 
السياسية  النظم  نشأة  إىل  أدت  واقتصادية،  واجتامعية 
الديمقراطية التمثيلية، وإىل بروز وهيمنة التاميزات بني 
والدولة،  الدين  بني  ثم  ومن  وامليتاوضعي،  الوضعيي 
والدين والسياسة، والدين والنظام االجتامعي، وتبلور 
الثقافية  أوروبا، مع بعض من االختالفات  العلامنية يف 
سبيل  عىل  واألملانية  والربيطانية  الفرنسية  النامذج  بني 

املثال. 

من هنا تبلورت الفردانية، والفرد كفاعل اجتامعي، ومعه 
اآلخر  وقبول  االختالف،  يف  واحلق  العامة،  احلريات 
املختلف، الذى ال يزال قائام، إال من بعض االستثناءات 
الشوفينية  والنزعات  واألكزنوفوبيا،  كاإلسالموفوبيا، 
عىل  نسبيا  تؤثر  والتى  مؤخًرا  والشعبوية،  والقومية، 

املوقف من قبول اآلخر املختلف. 

الوضعية،  الدينية  اخلطابات  يف  اآلخر  استبعاد   -٢
من  كجزء  عليه،  النقائص  وبعض  السلبيات  وإضفاء 

آليات التبشري الديني، والدعوى. 

إيديولوجيات  يف  اآلخر  كراهية  عىل  احلض   -٣
هذه  وترمي  السياسية.  اإلسالمية  اجلامعات  وخطابات 
املسلمة  للجموع  الدينية  التعبئة  إىل  اإلقصائية  السياسة 
يف مواجهة اجلامعات األقلوية األخرى -من املسيحيني، 
أو العلامنيني أو البهائيني أو شهود هيوا أوغريهم- وإزاء 
السلطة السياسية احلاكمة، يف رصاعهم معها يف توظيفات 

الدين سياسًيا. 

عليه  يطلق  ما  املرصية  احلالة  األمثل عىل ذلك يف  وأبرز 
وبعد  ومبارك،  السادات  عهدي  يف  الطائفية«  »الفتن 
السلطة  سدة  إىل  والسلفيني  املسلمني  اإلخوان  وصول 

يونيو  يناير ٢٠١١، وبعد ٣٠  الثورية يف  بعد االنتفاضة 
عىل  االعتداءات  وبعض  الكنائس،  وحرق   ،٢٠١٣
أو  جسديا  اعتداء  بعضهم  عىل  أو  األقباط،  ممتلكات 

لفظًيا. 

أو  االجتامعية  أسباهبا  كانت  -أيا  املشكلة  هذه   
االقتصادية أو الثقافية- تشكل إحدى املشاكل اخلطرية 
القبول  وعدم  سياسيا،  الدين  توظيفات  عن  الناجتة 
الدراسية،  املناهج  يف  الدين  توظيف  وأيضا  باآلخر، 
واملدرسات،  املدرسني  بعض  لدى  تدريسها  نمط  ويف 
أو  الدينية  اجلامعات  بعض  إىل  ينتمون  ممن  خاصة 
السلفية، أو من املدرسني واملدرسات ذوى التوجهات 

املتشددة.  الدينية 

النقيل  العقل  هو  الواحد  البعد  ذو  االتباعي  العقل   -٤
الديني  العقل  سامت  أبرز  أحد  أنه  يبدو  الذي  اإلتباعي 
الرتاثي املسيطر، يف ظل ظواهر التدين الوضعي السائدة 
يف بعض املجتمعات العربية واإلسالمية، إال أنه بإمعان 
ليست  العام  العقل  عىل  النقل  هيمنة  أن  يتضح  النظر 
هى  وإنام  اإلتباعي،  الرتاثي  الديني  العقل  عىل  قرصا 
سمت عام غالب -مع بعض االستثناءات- يشمل أيًضا 
األيديولوجيات،  أتباع بعض  املؤدلج، من  النقيل  العقل 
الليربالية  أو  املاركسية  مثل  رشوحها  عىل  يعتمد  الذي 
دونام نقد لبعض متوهنا أو رسدياهتا، وإعادة إنتاج بعض 
رشوحها وشعاراهتا بوصفها حاملة للحقيقة من منظور 
درس  إطار  يف  هلا  جتديد  ودونام  اجلامعات  هذه  إتباع 
الواقع املوضوعي والتارخيي. العقل النقىل، أو اإلتباعي، 
له،  املغايرة  األفكار  وهجاء  رفض  إىل  ميل  لديه  غالبا 
حيمُل  ثم  ومن  قبوهلا،  وعدم  استبعادها،  عىل  ويعمل 
استبعاد  ثم  إدراًكا سلبيا جتاه االختالف والغريية، ومن 

لآلخر املختلف. 

يف  وتؤثر  تشكل  املختلف  اآلخر  رفض  ثقافة  إن   -5
تتجذر  حيث  األيديولوجية،  األجهزة  وهياكل  عمل 
نزعة إقصائية للحق يف االختالف، ومن ثم رفض قبول 
اآلخر املختلف، تشكل قيدا عىل العقل احلر، وعىل احلق 
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وترفضه،  باآلخر،  القبول  إزاء  وحترض  االختالف،  يف 
أو  املذهب  أو  الدين  أو  الوطنية،  باسم  حينا  وتدينه  بل 

اآلداب العامة أو النظام العام...إلخ. 

ترتيبا عىل ما سبق من إعاقات للحق يف االختالف، وقبول 
اآلخر املختلف يف هياكل الدولة، والنظم السياسية، ويف 
ثقافة النقل، واإلتباع، نستطيع القول إن البنيات الثقافية 
والدينية والتعليمية وأنظمة التنشئة السياسية واالجتامعية 
والدينية تنطوي عىل معوقات بنيوية إزاء القبول باآلخر 
ألسباب  وبعضها  السائدة،  العربية  الثقافات  بعض  يف 
قومية،  أو  أو ألسباب عرقية  قبلية  أو  أو مذهبية  طائفية 
ومن ثم يبدو احلق يف االختالف معاًقا يف الواقع الفعيل. 
العربية،  الثقافات  بنية  يف  اإلعاقات  بعض  أيضا  هناك 

مرجعه طابعها الذكوري. 

النوعي/  اآلخر  قبول  في  احلق  وإعاقة  الذكورية،  الثقافة  خامًسا: 
اجلنوسي 

والذكورية  الدينية،  والذكورية  السياسية،  الذكورية 
العربية،  الثقافات  يف  رئيسا  سمتا  تشكل  االجتامعية 
التمييز  حالة  يف  التغريات  بعض  من  الرغم  عىل  وذلك 
النوعي أو اجلنويس يف عديد املجاالت، مع اتساع قاعدة 
قطاعات  يف  العمل  جمال  إىل  املرأة  ودخول  التعليم، 
وحقوق  -«اجلندرية«-  اجلنوسية  الثقافة  وأثر  عديدة، 
املتعلامت  والنساء  الناشطات  اإلنسان، عىل وعي بعض 
يف العامل العريب، السيام يف املدن، وأيضا أثر الثورة الرقمية 
عىل وعى بعض النساء والذكور. من ناحية أخرى، فإن 
بعض  يف  املرأة  توظيف  السياسية  األنظمة  بعض  حماولة 
ذكورية  السائدة  الثقافة  غالب  أن  إال  السياسية،  املواقع 
إزاء  عائًقا  تشكل  الثقافة  هذه  تزال  ال  ثم  ومن  بامتياز، 
خاصة  جنوسيا،  النوعي  واآلخر  باالختالف،  القبول 
الذكوري،  اجلمعي  االجتامعي  الوعي  يف  الذكورية  أن 
واألنثوي، ال تزال مسيطرة مجاهرييا، ومتييزية إزاء املرأة 
يف عديد املجاالت، السيام يف املجتمعات الريفية واملدن 

املريفة. 

على  والشعبوية  األجانب  وكراهية  االسالموفوبيا،  أثر  سادًسا: 
مجتمعاتنا  على  وأثرها  تطورا  األكثر  املجتمعات  في  اآلخر  قبول 

العربية 

ترتيًبا عىل ما سبق من إعاقات بنوية -سوسيو-سياسية، 
وسوسيو- وسوسيو-دينية،  وسوسيو-ثقافية، 
السياقات االمجاعية  السؤال يف ظل هذه  ُيثار  اقتصادية، 
والسياسية والثقافية: ما أثر االسالمويوفوبيا، والشعبوية 
اآلخر  قبول  عىل  تطوًرا  األكثر  املجتمعات  بعض  يف 

املختلف داخل جمتمعاتنا العربية؟ 

الداخلية كان من األمهية بمكان  البنوية  رسد اإلعاقات 
التغريات  بعض  تأثري  أرس  يف  الوقوع  يتم  ال  حتى 
االختالف،  احلق يف  املتحول- عىل  عاملنا  اخلارجية -يف 
وحياتنا  وسياستنا،  ثقافتنا  يف  املختلف  اآلخر  وقبول 
اخلارجية  املتغريات  أن  صحيح  واالجتامعية.  الدينية 
ظل  يف  خاصة  الداخلية،  أوضاعنا  عىل  بارز  أثر  هلا 
الكولونيالية، واستعامر بلداننا العربية، إال أن بعضا من 
الركود التارخيي والتخلف هو أساس يف فهم أوضاعنا، 

خاصة رفض االختالف وقبول اآلخر املختلف. 

كان بعض تفسري تطور أوضاعنا يف املرشق العريب، كنتاج 
الكولونيالية،  بعد  ما  نظم  وتأثر  الغربية،  للكولونيالية 
أوضاع  عىل  مؤثرا  الوطنى،  التحرر  مرحلة  يف  خاصة 
اإلقليم العريب، إال أن ذلك ال يعني إغفال االختالالت 
والدينية  واالجتامعية  السياسية  النظم  أبنية  يف  اهليكلية 
من  ذلك.  يف  سامهت  التى  واالقتصادية  والثقافية 
التحوالت  عرص  يف  اخلارجية  املتغريات  أثر  يبدو  ثم، 
الرقمية، والذكاء الصناعي، واالنتقال إىل العامل اجلديد 
املختلف، وتشري إىل أن االسالموفوبيا، واألكازنزفوبيا، 
مضادة  لكنها  انتقالية  مسارات  حمض  والشعبوية 
بعد  ما  موروثات  أرس  وحتت  االختالف،  يف  للحق 
وأنامطها  والتسلطيات،  والتوتاليتاريات،  الكولونيالية، 
احلاملة  واجلامعات  املوروثات،  هذه  بعض  املختلفة. 
األكثر  املجتمعات  يف  التقلصات  هذه  توظف  هلا، 
ملزيد  الداخلية،  والدينية  السياسية  توظيفاهتا  تطوًرا، يف 
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التغريات  بعض  عىل  واهليمنة  والسيطرة  اإلعاقات  من 
بني األجيال الشابة اجلديدة. 

سابًعا: هل لدينا القدرة على قبول اآلخر املختلف؟ 

السؤال الذى ُيطرح بقوة: هل نستطيع، أو لدينا القدرة 
السياسية  الصعد  كافة  عىل  املختلف  اآلخر  قبول  عىل 
يف  واللغوية  والقومية  والعرقية  واملذهبية  والدينية 
جمتمعات انقسامية مل تتكون داخلها قوميات عىل النمط 

الغريب والدولة األمة؟ 

سهلة  عامة  إجابات  إىل  وحيتاج  بسيًطا،  السؤال  يبدو 
املاينبغيات  خطاب  مستوى  عىل  هكذا  تبدو  وسلسلة، 
لكنه ال جييب عىل سؤال،  العقلية،  املسيطرة عىل حياتنا 
ويعيد إنتاج أزماته التارخيية املستمرة! ملاذا؟ ألن اإلجابات 
العامة املطلوبة من العقل العام هى داللة عىل أزمة العقل 
العام! الذى يتجاوز دائام املشكالت وجذورها وأسباهبا 
تنايس  يتم  والبسيطة.  السهلة  اإلجابات  وراء  سعيا 
اإلعاقات آيا كانت أنامطها وتارخيها وتعقدها، وامليل إىل 

السؤال البسيط، املسطح، ما هو احلل؟ 

يف كل أو غالب املشكالت الكربى والصغرى ُيطرح السؤال 
العقل  ما هو احلل؟! يف بساطته تعبري عن أزمة تكوينية يف 
العام املسطح، ما هو احلل؟ هذا السؤال البسيط داللة مشكلة 
اجلمعي،  الوعي  يف  تدهور  وعالمة  العام،  العقل  يف  بنائية 
واستسهال وتبسيط مرجعه تراجع هذا العقل العام، والوعي 
اجلمعي يف ظل تراكامت تارخيية للتخلف املركب، وغياب 
املنهجية، والبحث السوسيو-تارخيي، والسوسيو-سيايس، 
والسوسيو-ديني، والسوسيو-ثقايف لدى بعض السياسيني 

واملثقفني، واالستثناءات حمدودة... إلخ! 

أزمة  من  للخروج  سياسة  إجياد  بمكان  الصعوبة  من 
العامة  الثقافة  من  جزًءا  وباتت  تارخيًيا،  تراكمت  مركبة 
الثقافية  النخب  لدى  وأيضا  الشعبية،  اجلموع  لدى 
األزمات  عمق  عن  يعرب  ما  وهو  غالبها،  يف  والسياسية 
التفكري  أنامط  حول  تراكمت  التى  واملشكالت  املمتدة، 

لدى هذه النخب الثقافية والسياسية. 

املختلف؟  اآلخر  قبول  عدم  ملواجهة  إمكانية  هناك  هل 
بالقطع هذا أمر ممكن، لكنه حيتاج إىل إىل مراحل تارخيية، 
حتى يمكن جتاوز رفض اآلخر املختلف. يف هذا اإلطار، 
إىل  تؤدى  قد  التى  السياسات  من  بعض  طرح  يمكن 
التحول من كراهية ونبذ اآلخر املختلف إىل التعايش مع 

عىل االختالف، والقبول به آيا كانت توجهاته. 

التى  القانونية  النظم  وإصالح  الدستورية،  املبادئ  تفعيل  ثامًنا: 
تتحيز إلنتماءات دينية ومذهبية وعرقية ولغوية إزاء أخرى 

من  عديد  يف  الدستورية  احلياة  مشكالت  أبرز  إحدى   
والذرائعية  األداتية،  النظرة  هيمنة  هو  العربية  الدول 
رمزية  حيازة  يف  أداة  بوصفها  والقوانني  للدساتري 
بعد  ما  مرحلة  يف  احلاكمة  السياسية  للنخب  وأداتية 
والقوانني،  للدساتري  األداتية  النزعة  هذه  االستقالل. 
يف  طابعها  املنظومات  هذه  أفقدت  الوظيفي،  وطابعها 
املصالح  بني  االجتامعي  والتوازن  والضبط  التنظيم، 
الطبقية املتصارعة، ويف توزيع القوة بني سلطات الدولة، 
احلاكمة،  السياسية  والنخبة  التنفيذية،  السلطة  لصالح 
وأيًضا  واالجتامعية،  السياسية  ملصاحلها  وفًقا  وتطبيقها 
طبًقا لسياساهتا العامة املتغرية، وذات الطابع القائم عىل 

التجربة واخلطأ! 

تقييد  يتم  شكالين،  طابع  ذات  الدساتري  كانت  هنا  من 
خالل  من  العامة  احلريات  جمال  يف  السيام  نصوصها، 
إيقاف  أو  اإلدارية،  القرارات  أو  اللوائح  أو  القانون، 
عىل  مؤثرة  فعالية  للدساتري  تكن  مل  ثم  من  هبا.  العمل 
املجال  يف  وحتفيزها  ودعمها  العامة،  احلريات  تنظيم 
وأيًضا  والبحث،  والتعبري  التفكري  حرية  والسيام  العام، 

حرية التدين واالعتقاد، وممارسة الشعائر الدينية. 

مرتبطة  والقوانني  للدساتري  األداتية  الوظيفية  السياسة 
تبدو  حيث  التوتالتيارية،  السياسية  النظم  بطبيعة 
عمليات ممارسة السلطة وأدواهتا مشخصنة، بالنظر إىل 
قمة  عند  والقرارات  السياسات  صناعة  عملية  مركزية 

النظام. 
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دراسات

الدور  والقوانني  للدساتري  اآلداتية  النزعة  كرس  لقد 
الدول- يف وضع  بعض  التنفيذية -يف  للسلطة  املركزى 
مرشوعات القوانني. وغالبا ما يغلب عليها االعتبارات 
واملصالح اآلنية، ثم يتم إدخال تعديالت عليها فيام بعد، 
شموهلا  عدم  يتبني  أو  تطبيقها،  يف  ثغرات  تظهر  عندما 
ملوضوع تنظيمها، وذلك لغلبة اآلنية، والرسعة يف إعداد 
ذات  أو  االجتامعية،  أو  االقتصادية،  الترشيعات  بعض 
الطبيعة السياسية واألمنية، خاصة مع ظهور اإلرهاب. 

في  واحلق  العربى  العالم  في  القوانني  فعالية  عدم  مشاكل  تاسًعا: 
االختالف 

العامل  يف  القوانني  وكفاءة  فعالية  عدم  مشاكل  أبرز  أحد 
العربى أهنا قد ال ُتطبق بنفس الفعالية عىل مجيع الفئات 
االنتهاك  هذا  ظهر  أو  هلا،  بعضهم  خرق  تبني  ما  إذا 
والسلوك االجرامى، وتم اكتشافه، ألن االنتهاك اليومى 
اليومية،  احلياة  تفاصيل  يف  عامة  ظاهرة  يمثل  للقوانني 
القانون  وتطبق  تراقب  التى  الدولة  أجهزة  تستطيع  وال 
االنفجار  رأسها  عىل  عديدة  العتبارات  هبا،  تعلم  أن 
انتهاك  جيعل  أن  عىل  املجتمع  وقدرة  الديموغرايف، 
للقوانني.  مضاد  قانون  إىل  تتحول  عامة،  حالة  القانون 
السامت  كأحد  العموميني  املوظفني  فساد  أيضا  ثمة 
اهليكلية ألجهزة الدولة العربية ما بعد االستقالل، وهو 
باتت متثل  التى  العموميني  املوظفني  يتمثل يف جرائم  ما 
خالل  من  لبعضهم،  اجلانح  اإلدارى  السلوك  سمت 
جرائم الرشوة، واختالس املال العام.. إلخ. من ثم، نتج 
يشارك  للقانون  مضاد  سلوك  الغالب  السلوك  هذا  عن 
والبناء  املرور  العموميني، يف جرائم  املوظفني  بعض  فيه 
العامة،  املدنية  فضاء  وختريب  وتشويه  ترخيص،  بال 
دونام  الدينية  الزوايا  لبناء  أو  الدينية،  الطقوس  ألداء 
العام  املجال  تديني  إىل  أدى  ما  وهو  إلخ،  ترخيص... 
لألغلبية إزاء حقوق األقليات املختلفة أيا كانت انتامءاهتا 

الدينية واملذهبية والعرقية...الخ. 

ثم  ومن  القانون،  فعالية  عدم  مصادر  جاءت  هنا،  من 
يتعني مواجهة ظواهر الفساد من خالل التصدى ألنامط 

وأيضا  العموميني،  املوظفني  بعض  من  الفاسد  السلوك 
اإلدارية  أو  االجتامعية  مواقعهم  كانت  -أيا  املواطنني 
خالل  من  تتم  القانون  فعالية  ألن  األعامل-  رجال  أو 
اخلطاب  خالل  من  وليس  اليومية  والوقائع  التفاصيل 
تطبيقه عىل  انتقاء حاالت  أو  القانون،  دولة  العام حول 
االحتقانات  كرس  أجل  من  والفضائح،  الوقائع  بعض 
االجتامعية  التناقضات  جمال  من  وحتويلها  االجتامعية، 
إىل جمال الفضائح الشخصية، واجلنسية، يف بعض الدول 

العربية. 

عاشًرا: تغيير الوعى القانوني 

رضورة إحداث تغيريات يف الوعي القانوين لدى بعض 
الشارعة، وأيضا لدى سلطات وأجهزة  السلطة  أعضاء 
الدولة املختلفة، وذلك من خالل تغيري اإلدراك اآلدايت 
عن  منظم  تعبري  هو  القانون  أن  إدراك  إىل  للقانون 
أو  أداة،  حمض  وليس  املتعارضة،  املصالح  بني  توازنات 
توازن  املسيطرة.  االجتامعية  للمصالح  حمض  تغليب 
اجلمعي،  القانوين  الوعي  يف  تغيري  إىل  يؤدي  املصالح 
يف  واحرتامها  القوانني  قبول  ويسهل  ييرس  ثم  ومن 
القوانني  ناحية أخرى، رشح  املواطنني. من  التطبيق من 
خالل  من  للمواطنني  وتعديالهتا  واهلامة  األساسية 
مواقع رقمية وإعالمية يف يرس وتبسيط يساهم يف تطوير 
اليومية  باحلياة  املرتبطة  القوانني  القانوين، خاصة  الوعي 

ومشاكلها وانتهاكاهتا. 

حادى عشر: إصالحات في توزيع القوة وأمناط الرقابة 

املقرتحة يف  أهم اإلصالحات والضوابط  فيام ييل  نطرح 
هذا املجال: 

القضائية  السلطات  استقالل  عىل  احلفاظ  أمهية   -١
يف  الثالث  السلطات  بني  القوة  توزيع  وإعادة  العربية، 
الستقالل  ضامنات  إطار  يف  متبادلة،  ورقابات  توازن، 
وبام  القضائية،  والسلطة  العربية،  القضائية  اجلامعات 

يعظم حيدهتا يف نظر القضايا وإصدار األحكام. 

القانون،  تطبيق  متابعة  يف  األمنية  الوظائف  تركيز   -٢
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ومصادر انتهاكه، أفراًدا ومجاعات يف كافة املجاالت، يف 
أو  للقانون،  تطبيقها  يف  األمنية  األجهزة  استقاللية  ظل 
إجراء التحريات، والقبض عىل املهتمني، أو مجع األدلة، 
والتحقيقات األولية يف اجلرائم. هذا االستقالل ال يزال 
حيتاج إىل مزيد من التأكيد من وجهة نظر البعض يف العامل 

العريب. 

باتت  الرقمية  الرقابة  أنظمة  يف  التطورات  بعض   -٣
تعطي األجهزة األمنية واالستخباراتية يف العامل قدرات 
وتشكل  بل  املواطنني،  عىل  رقاباهتا  فرض  يف  واسعة 
والفردية،  العامة  احلريات  عىل  قيدا  األحيان  بعض  يف 
األمنية  السلطات  تغول  حول  أسئلة  يطرح  ما  وهو 
التجسس  برامج  ظل  يف  خاصة  عامليا،  واالستخباراتية 
ناحية  من  االجتامعي.  التواصل  مواقع  عىل  الرقمية 
أداة هامة يف  الرقمية  الرقابية  أخرى، متثل هذه األجهزة 
التقيد  ظل  يف  القانون،  وانتهاك  اجلرائم،  عن  الكشف 
الوعي  يف  له  اهليبة  إلعادة  التطبيق،  يف  وضامناته  بقيوده 

االجتامعي العام. 

األنساق  إىل  القانونية  اإلصالحية  النظرة  إعادة   -٤
القانونية القائمة، من منظور احلريات العامة والشخصية، 
السلوك  ضبط  يف  القوانني  هذه  فعالية  زاوية  من  وأيضا 

االجتامعي للمواطنني. 

مبدأ  عىل  قيًدا  متثل  التى  القوانني  يف  النظر  إعادة   -٥
املساواة الدستوري، سواء بني الرجل واملرأة من منظور 
واملذاهب  األديان  بني  أو  اجلنوسية،  النوع/  حقوق 
االختالف،  يف  احلق  إعامل  يمكن  حتى  بعضا،  وبعضها 

وقبول اآلخر املختلف آيا كان مع غريه من املواطنني. 

القانون،  فعالية  عدم  مشاكل  مواجهة  تشكل  هنا  من 
مبدأ  لدعم  رئيسا  مدخال  انساقه  يف  املصالح  وتوازن 
االختالف والتعدد، وعدم التمييز إزاء اآلخر املختلف، 
أيا كان يف الديانة أو املذهب، أو العرق، والرأي واللون 
واللغة، والقومية، واملكانة االجتامعية، وأساس الحرتام 

االختالف، واملختلف يف املجالني العام واخلاص. 

ثانى عشر: التعليم وثقافة قبول اآلخر 

ثقافة  مواجهة  مداخل  أحد  تشكل  التعليمية  السياسة 
الكراهية لآلخر آيا كان، سواء عىل مستوى الدين نفسه، 
أو املذهب، أو العرق، أو املنطقة، أو القبيلة أو العشرية، 
داخل  أو  الطوعية،  اجلمعية  أو  السياسى،  احلزب  أو 
الرسمية  ومقراراته  ومناهجه  التعليم  إلخ.  األرسة... 
-يف التعليم العام واخلاص والديني واجلامعي والفني- 
يمكن أن يمثل أحد حمركات ثقافة نبذ اآلخر ورفضه، أو 
قبوله، وأيًضا اإلدارة املدرسية، والعملية التعليمية ذاهتا، 

ودور املدرسني واملدرسات، وأساتذة اجلامعات. 

ينمي  ال  غالبا  واالستذكار  احلفظ  عىل  املؤسس  التعليم 
العقل، ويؤدى إىل بعض النسيان يف أعقاب انتهاء سنوات 
الدراسة، ألن احلفظ يؤدي إىل تعامل الطالب معه وكأنه 
حامل للحقيقة، وأن األسئلة واألجوبة وامللخصات هى 

املعرفة، وما دوهنا ليس كذلك لدى غالبهم. 

التجهيز  سابقة  اإلجابات  من  التعليمية  السياسة  انتقال 
هى  النقدى،  العقل  وتكوين  األسئلة،  ثقافة  جمال  إىل 
املدخل األساس للقبول باآلخر يف اختالفه االجتامعي، 
واجلنويس  والعرقي،  واملذهبي،  والثقايف،  والديني، 
املجتمع،  داخل  والوجود  احلياة  من  كجزء  -النوعي- 
التى  ذاهتا،  اإلنسانية  احلياة  طبائع  من  كجزء  وخارجه 
مستوى  عىل  وأيضا  واألختالفات،  بالتعدديات،  تتسم 
احلزبية،  أو  العرقية،  أو  املذهبية  أو  الدينية  اجلامعة  نفس 
نسيجها،  من  أسايس  جزء  هو  االختالف  أن  باعتبار 
ومن ثم فإن قبول اآلخر املختلف هو جزء من الوجود 
تتطور  أن  البد  هنا،  من  للذات.  ومكمل  الفردي، 
املناهج الدراسية جتاه دراسة الغريية اإلنسانية، واحلق يف 
االختالف يف أساليب التفكري ومناهجه، وأيضا يف اآلراء 
املعلومات،  عىل  يعتمد  منهجي  إطار  يف  لكن  املختلفة، 
االنطباعات  وليس  والرتكيب،،  والنقد،  والتحليل، 
املرسلة، أو األحكام القيمية املسبقة عن اآلخر املختلف. 

من هنا البد من دمج الدراسات الفلسفية يف قلب مناهج 
الفلسفة،  تاريخ  سواء  والديني،  والفني  العام  التعليم 
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وبعض  الكالم-  -علم  ومعها  املعارصة،  الفلسفة  أو 
الدراسات  هذه  اإلطار.  هذا  يف  اجلديدة  األطروحات 
معا،  واألديب  العلمي،  التعليم  أقسام  تشمل  أن  البد 
إىل  متتد  ثم  الثانوية،  املراحل  يف  العلمي  التفكري  وأيضا 

املراحل اإلعدادية وبعد ذلك االبتدائية. 

عىل صعيد بناء اجلسور بني األنا واآلخر املختلف، البد أن 
يكون هناك منهج للقيم املشرتكة بني األديان، واملذاهب، 
العقائدية  اخلصوصيات  ترك  مع  وغريها  الساموية، 
واملذهبية، ومدارسها الفقهية والالهوتية إىل منهج دراسة 
الدينية  واجلغرافيا  املشرتكة،  القيم  درس  إن  دين.  كل 
الكونية، من األمهية بمكان ليدرك الطالب أن أدياهنم، 
التى  املتعددة  الكونية  اخلريطة  ومذاهبهم، هي جزء من 
تضم أديان ومذاهب ساموية ووضعية متعددة. من ثم، 
البد أن يكون التعدد واالختالف جزء رئيس من مناهج 
التعليم املقررة يف كافة مراحل التعليم، ورضورة إجراء 
التعدديات، واالختالفات  مسابقات بني الطالب حول 
إجراء  من  أيضا  البد  جوائز.  هلا  وخُتصص  الثقافية، 
التعددية  إزاء  الطالب  اجتاهات  حول  ميدانية  بحوث 
ومشاكله  املحافظة،  أو  املدرسة،  ذات  يف  واالختالف 
حول  مؤمترات  عمل  جيب  أخرى،  ناحية  من  الواقعية. 
التمييز عىل أساس االختالف، السيام الديني واملذهبى، 
املدارس، واملدن، واملحافظات، ومؤمتر  الطالب يف  بني 
واملناقشات  البحوث  مستوى  -عىل  للطالب  وطنى 
به،  والقبول  االختالف،  يف  احلق  حول  املؤمتر-  وإدارة 
التعليمية  واإلدارات  املحافظات  يف  وقبله  سنوًيا،  يعقد 

واجلامعات املختلفة. 

اآلخر  وقبول  االختالف  في  واحلق  الثقافية،  السياسة  عشر:  ثالث 
املختلف 

جنوب  ودول  جمتمعات  يف  السيام  الثقافية،  السياسة 
دوًرا  تلعب  النمو،  بعضها يف طور  والتى اليزال  العامل، 
ومسامهة  التنموية،  السياسة  إطار  يف  للثقافة  توجيًهيا، 
العقل،  شأن  وإعالء  اخلالق  الفكر  حتفيز  يف  الثقافة 
واإلرادة  واملسئولية،  العمل،  عىل  والتحفيز  واحلرية، 

احلرة، ودروها البناء يف احلياة العامة والفردية، واالرتقاء 
بالذوق الفردي اجلاميل، واللغوي، والبرصي. 

العربى  العامل  يف  الثقافية  السياسة  صناع  عىل  هنا  من 
كان  -أيا  بالتنمية  الثقافية  السياسة  ربط  عىل  الرتكيز 
خاصة  ذاك-  أو  البلد  هذا  يف  السائد  التنموي  النموذج 
والقيود  النيوليربالية،  املامرسات  بني  التناقضات  ظل  يف 
قبل ويف  من  والثقافية  السياسية  التعددية  املفروضة عىل 

أعقاب االنتفاضات العربية. 

ويمكن للسياسة الثقافية الرسمية -ويف إطار تكاملها مع 
اجلمعيات الثقافية الطوعية- أن تسعى إىل ردم الفجوات 
احلرية،  ثقافة  وبني  النيوليربالية،  الرأساملية  الثقافة  بني 
والطلب  العرض  حريات  وبني  السياسية،  والتنمية 
العقل  وبني  األعامل،  رجال  ومصالح  الربحية  وتعظيم 
للحريات  السياسية  الثقافة  وإنامء  احلر،  واالبداع  احلر، 
العمرية  املحاور  عىل  وتركيزها  والشخصية،  العامة 
خالل  من  الشعبية،  الثقافة  تطوير  وحماولة  املختلفة،، 
املختلفة،  وفنوهنا  الشعبية،  االبداعات  ودعم  اكتشاف 
واحلدودية،  والصحراوية  الريفية،  املناطق  يف  السيام 
ودجمها ضمن الثقافة بمكوناهتا املختلفة يف العامل العريب، 
متثل  ألهنا  العربى،  االقتصادي  العرس  بلدان  السيام 
املتعددة داخل  الشعبية  للثقافات  الثقايف واحلر  املوروث 

كل دولة وجمتمع يف عاملنا العربى. 

الداخيل،  التعدد  عىل  ثقايف  انفتاح  حيدث  أن  البد 
املشرتكة  الثقافية  اجلوامع  إطار  ومناطقه، واختالفاته يف 
يف داخل كل بلد، بني املناطق احلرضية املريفة، والريف، 
والصحراء، والبادية، ولغاهتا املحكية، وشعرها العامى، 

وفنوهنا اليدوية... إلخ. 

أهنا  العريب  العامل  يف  الثقافية  السياسة  مشكالت  إحدى 
تنفتح  ال  وغالبا  البريوقراطية،  التصورات  بعض  رهينة 
وعرقيا،  ومذهبيا،  ودينيا،  ثقافيا،  املغاير  اآلخر  عىل 
حول  األغلبية  انغالق  إىل  ذلك  يؤدي  ثم  ومن  ولغويا، 
خطاهبا  يركز  ما  غالبا  التى  وهوياهتا،  وتارخيها  ذاهتا 
السيايس واهلويايت السائد حول ديانة األغلبية، عىل الرغم 
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من تعدد وحتول بعض مكونات اهلوية من مرحلة تارخيية 
والتكنولوجية،  الثقافية،  التطورات  عىل  بناءا  ألخرى، 
الوضعي،  الديني  الفكر  ويف  والسياسية،  واالقتصادية، 
أو  النقل  حيث  من  السائدة  وأنامطه  الشعبي  والتدين 
اجلمود، أو التجديد واالجتهادات اخلالقة أو احلركية يف 

التدين الشعبي. 

من هنا تبدو أمهية إيالء عناية خاصة يف صياغة السياسة 
اهلويات،  تعدد  مسألة  عىل  الثقايف  واإلنتاج  الثقافية 
اهلويايت،  االختالف  قبول  إطار  يف  وتطورها  وتعايشها، 
واالنتقال من رصاعات اهلوية، وهبا وعليها، يف الرصاع 
منطلق  من  اهلويايت،  التعايش  سياسة  إىل  السيايس 
املواطنني  بني  واملساواة  االختالف،  واحلق يف  املواطنية، 

يف احلقوق احلريات، وااللتزامات العامة والفردية. 

الثقايف  االنفتاح  من  البد  الثقافية  السياسة  هذه  إطار  يف 
عىل التعدد يف الثقافات العربية، وإبداعاهتا الفنية واألدبية 
والشعرية، وفنوهنا الشعبية كمدخل للفهم املتبادل، وبناء 
جسور مؤسسية مع ثقافات املنطقة، دونام حتيز أو متييز، 
والتى  احلاكمة،  السياسية  الطبقات  مشاكل  عن  وبعيًدا 
تتغري، واملصالح الوطنية املتنافسية أو املتنازعة. إن وضع 
سياسة االنتفاح الثقايف عىل التعدد واخلالف تشكل أحد 
مقاربات فهم وحتليل السياسة واملجتمع يف هذه البلدان، 
ومصادر القوة والثراء والضعف داخلها، وهو أمر مهم 
أجهزة  قمة  عند  والبريوقراطي  واملثقف،  للسيايس، 
الدولة الرسمية، ويستطيع التعامل مع تعقيدات املشاهد 
بنياهتا  انقسامية يف  الثقافية، يف جمتمعات عربية  واهلياكل 

وثقافاهتا الداخلية. 

من هنا، البد أيضا من إيالء االنفتاح الثقايف عىل ثقافات 
الثورة  إىل  التحول  عمليات  تعقد  ظل  يف  املختلفة  العامل 
الرقمية، واإلناسة الروبوتية، والذكاء الصناعي. وأيضا 
ردم الفجوات بني الفكر العربى عىل تعدده ومستوياته، 
تتسم  للرتمجة  سياسات  خالل  من  العاملي،  الفكر  وبني 
باحليوية، وترمجة ما مل يرتجم، باإلضافة إىل متابعة الفكر 
الرقمية  وحياته  الكونية،  مرحلته  يف  اجلديد  العاملي 

عن  الرتمجات  بني  التوازن  من  أيضا  البد  اجلديدة. 
وبني  االجتامعية،  والعلوم  والفلسفة  والفنون  اآلداب 

الفكر العلمى يف العلوم الطبيعية.  

الفكر  مواجهة  عىل  الثقافية  السياسة  تركز  أن  البد 
والتحفيز  الشائعة،  الالتارخيية  والرسديات  الالتارخيي، 
اجلديدة، ويف  التارخيية  املناهج  الكتابات حول  نقل  عىل 
التارخيية  املقاربات  بعض  يف  النظر  إعادة  نفسه  الوقت 
السلطوية العربية حول تاريخ كل بلد، واملنطقة العربية، 
التى أشاعت نمط من املقاربات التارخيية السلطوية غري 
املوضوعية عن تاريخ كل بلد من منظور الطبقة السياسية 
وذلك  الكولونيالية،  مابعد  السياسية  وقيادهتا  احلاكمة، 
يف كل مرحلة من مراحل تطورها السيايس واالجتامعي، 
ويتم ذلك بالتوافق واحلوار مع وزارات الرتبية والتعليم، 

واجلامعات، وأقسام التاريخ فيها. 

والنسبية،  النقدي،  املنهج  عىل  التكوين  أن  شك  ال 
ورفض األحكام واحلقائق املطلقة يف الظواهر التارخيية، 
احلق  قبول  مسألة  وييرس  يساعد  والثقافية،  واالجتامعية 
يف االختالف، وقبول اآلخر املختلف يف احلياة، والفكر، 
الطالب  ويدرب  السيايس،  والفكر  والعقائد  والدين 
واخلالف،  املحاججة،  عىل  املختلف  التعليم  مراحل  يف 
واملوضوعية يف حدها األدنى، ويساهم يف رفض التطرف 

والعصبية وثقافة الكراهية. 

النقدي  الثقايف  املكون  إدخال  من  البد  اإلطار،  هذا  يف 
والتارخيي يف دراسة تاريخ األديان ورسدياهتا الوضعية، 
فحص  يف  واجتهاديا  جتديديا  النظر  إلعادة  وذلك 
املوروث الرسدي التارخيي الوضعي حول تاريخ املقدس 
تعاىل وتنزه، وعقائده، ومروياته البرشية، التى هي جزء 
من ثقافة زماهنا، ورواهتا وكاتبي رسدياهتا. من ثم، البد 
املناهج  يف ضوء  الرسديات  هذه  بعض  درس  إعادة  من 
التارخيية، والفيولوجية، والسميولوجية واالركيولوجية، 
ألهنا رسديات برشية وليست مقدسة، عىل نحو ما تقدم به 
يف الدرس الديني النقيل، واستصحاب اجلوانب الدقيقة 
تارخيًيا، ومناطق التألق داخلها، يف إطار عمليات جتديد 
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يف الفكر الديني، خاصة فيام يتعلق باحلق يف االختالف، 
واملوقف من األغيار أيا كانت انتامءاهتم، وبعضها كانت 
نتاج للرسد الديني التارخيى، الذى حاول أن يبنى سدوًدا 
واملذهب  األديان  من  واألغيار  اجلامعة  بني  وسياجات 
والسيطرة  املؤمنة،  اجلامعة  محاية  وراء  سعيا  األخرى، 
واملذهبية  الدينية  اجلامعات  مع  حدودها،  وعىل  عليها 
األخرى. هنا يصبح احلُث عىل إبداع األشكال الفنية التى 
تركز عىل القيم الدينية املشرتكة كونيا من األمهية بمكان، 
أمهيتها،  عىل  األطفال  وحُث  بل  الثقافية،  السياسة  يف 
كتابية  أشكال  إنتاج  يف  سواء  وممارستها  هبا،  والوعى 
تتأصل  لكي  نحت-  -رسم،  وفنية  وختيلية،  رسدية، 
واجلامعات،  املدارس  يف  االجتامعية  التنشئة  من  كجزء 

السيام يف التعليم الديني والعام. 

رابع عشر: التعليم الديني... احلاجة إلى االنفتاح املتبادل وجتديد 
الفكر الديني

وضعية التعليم الديني ومناهجه يف نظام التعليم الديني 
عىل  سواء  االختصاصات،  متعددة  دراسات  إىل  حتتاج 
التعليمية واملقررات، واألهم مناهج  مستوى اخلطابات 
عىل  واالعتامد  نقلية،  منظورات  من  األديان  دراسة 
الرسديات التارخيية الوضعية حول الدين يف درس الدين 
للطالب، وذلك اعتامدا عىل احلفظ والتكرار. ال شك أن 
ذلك يؤدي إىل حتويل الرسديات حول املقدس ومصادره 
إىل شبه مقدس من خالل املنهج والدرس الديني السائد، 
عىل نحو شكل عائًقا وال يزال إزاء التجديد واالجتهاد، 
والطالب،  املدرسني،  غالبية  لدى  العقيل  واالنفتاح 
العامل  يف  الدين  ووعاظ  الدينية،  اجلامعات  وأساتذة 
العربى، وساهم يف متدد اجلامعات السلفية، واإلسالمية 
السياسية بني بعض الطالب واملدرسني واألساتذة كجزء 
اجلامعات  هذه  يف  هلم  السيايس  التجنيد  عمليات  من 
واملنظامت الدينية السياسية. ظاهرة اجلمود الفقهي، ويف 
الفكر الديني، ال تقترص فقط عىل إسالم السلطة يف العامل 
بعض  متتد  وإنام  الدينية،  املعارضات  وإسالم  العريب، 
األرثوذكسى  السيام  الرشقي،  الالهوت  إىل  سامهتا  من 

اإلسالم  يف  النقلية  النزعة  تتغذى  هنا،  من  املرصى. 
التوترات،  بعًضا، وتوظف حالة  واملسيحية عىل بعضها 
اهليمنة  يف  املغلقة،  السياجات  وبناء  اللفظي،  والعنف 
دين  كل  وموروث  والقيم  االعتقاد  نظام  عىل  الرمزية 
والهوته وفقهه ورشوحه، من منظور السلطة الدينية، أو 

اجلامعات ذات اإليديولوجيا الدينية السياسية. 
من هنا، تأيت رضورة إدخال تعديالت يف السياسة الدينية 
والتعليمية، بحيث يتم دمج بعض املواد الثقافية، ودراسة 
املنظور  من  فقط  وليس  منظورها،  من  األخرى  األديان 
املغلق للدين، أو املذهب إزاء األديان واملذاهب األخرى، 
تأسيسا عىل أن اجلميع عباد اهلل، وهو من سيحاسب عباده 
لكى  متدرج  نحو  عىل  يتم  أن  البد  التوجه  هذا  مجيًعا. 
من  الغفرية  واجلموع  الدين،  رجال  برفض  يصطدم  ال 
املواطنني، التى يسيطر عليها النقل ال العقل، واملرويات 
الدينية الشعبية، السيام يف األرياف، ويف البادية والصحراء 

العربية، وانتقل إىل املدن املريفة، واملبدونة. 
إدخال املناهج احلديثة وما بعدها يف العلوم االجتامعية، 
واألديان املقارنة، إىل التعليم الديني، البد أن يتم عىل نحو 
املناهج،  هلذه  ونقدي  تارخيي  منظور  خالل  من  متدرج 
وبعض تطبيقاهتا، وال تؤخذ كمسلامت يتعني االنصياع 
التعدد، واالختالف ال يعني  هلا. مثل هذا االنفتاح عىل 
العقدي والقيمي،  النظام  السلبي عىل  التأثري  أو  قط حمو 
والطقوسى الديني واملذهبى، أيا كان يف الدرس الديني 
الدينية،  الدراسات  يعمق  ولكنه  مراحله-  كانت  -أيا 
وأن  عاملنا،  يف  الدينية  بالتعدديات  والوعي  واملعرفة، 
االختالف  مع  املشرتك  والتعايش  اإلنساين،  املشرتك 
واالختالف،  التعدد،  يف  حياة  ونمط  إنسانية،  رضورة 
جمتمع  كل  وداخل  كونيا،  املشرتكة  القيم  عىل  واالتفاق 
املوضوعي  والتارخيي  النقدي  املقارن  الدرس  ودولة. 
حيفز عىل االجتهاد والتجديد يف الفكر الديني، ويساهم 
التدين  أنامط  ويف  واالجتامعي،  الديني  الوعي  تغيري  يف 
الالتارخيية  املرويات  بعض  من  وحتريرها  الشعبي، 
الوضعية الشائعة بني اجلموع الغفرية من املؤمنني، السيام 

املعسورين والذين يعيشون احلياة عند احلافة. 
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للحياة،  الدين  خالل  من  يتجدد  أن  الديني  للفكر  البد 
والدين للشعب )وفق خالد حممد خالد وعنوان أحاديثه 
يف اإلذاعة املرصية يف عقد اخلمسينيات من القرن املايض 
ثم عنوانا لكتابه(، والتحول إىل التدين الفردي بني املؤمن 
يعنى  ال  وقدرته.  شأنه  وعال  جالله،  جل  العزة  ورب 
ذلك استبعاد رجال الدين، لكن تظل أدوارهم الوظيفية 
العقائد والطقوس، وتاريخ  الديني، وتعليم  يف اإلرشاد 
والوضعى،  املقدس  بني  اخللط  وعدم  ومذاهبه،  الدين 
السلطات  وعنف  وخماتالهتا،  والسياسة  الدين  وبني 
السيطرة،  يف  واملذاهب  لألديان  وتوظيفاهتا  السياسية 
العامل  احلريف  والعقل  احلريات،  واعتقال  القمع،  وتربير 

العريب. 

خامس عشر: الدين واحلرية

والفلسفات  والالهوت  الفقه  حترير  هو  واحلرية  الدين 
الدينية واملذهبية، من سياجات اخلوف وإشاعته يف حياة 
مجاعات املؤمنني أيا كانت دياناهتم ومذاهبهم، من أجل 
اهليمنة الرمزية والعقيدية عليهم. إن إشاعة رهاُب اخلوف 
لدى املؤمنني، ووضع خطاب األوامر والنواهي، بوصفه 
السلفية،  الدين لدى بعض رجاله، ومجاعاته  هو جوهر 
املثال،  سبيل  عىل  واألرثوذكسية،  الدينية  والسياسية 
سياجات  ظل  يف  احلياة  كراهية  وبث  للسيطرة،  أداة  هو 
دينية  رسديات  من  مستمدة  وغالبها  والنواهي  األوامر 
وضعية -يف مراحل تارخيية ما- وجيعل بعض املواطنني 
العمل  أو  الدينية،  الطقوس  ممارسة  من  جيفل  والشباب 
وفق قيمة الفضىل يف احلياة مع اآلخرين. هذه املامرسات 
بعض  جتعل  الزمن  عرب  تتكاثر  التى  والنواهي  واألوامر 
اآلخرين  عىل  واالستعالء  االستكبار  حياولون  املؤمنني 
أو  املذهب،  أو  الدين،  بذات  املؤمنني  من  كانوا-  -أيا 
من األديان األخرى، حتت تصوراهتم أهنم األكثر معرفة 
بأحكامه ومعايريه، واحلالل واحلرام، واجلميل والقبيح، 

واخلري والرش... إلخ. 

والدينية  والفكرية  العقلية  واحلرية  الدين  بني  العالقة 
عالقة وثيقة، تؤدي عىل املدى البعيد، واملتدرج، إىل حترير 

واالزدواجية،  اخلوف،  من  والعقائدي  الديني  اإليامن 
السلوك  ظاهر  يظهره  ما  نحو  عىل  والكذب،  والنفاق، 
بينام املضمر فيام وراءه من أفعال يوحى بغري ذلك. األهم 
الضدية،  الثنائيات  بعض  من  الديني  الفكر  حترير  أيضا 
ويدفع به إىل اإليامن احلر، الذى يؤسس لإليامن، وجتلياته 
السلوكية، وإىل القبول باآلخر املختلف أيا كان، وتقديم 
والفعل  القول  يف  وتكاملها،  الفضىل  الدينية  القيم 
والروح  الذات  داخل  الرشور  نوازع  ويردع  اإلنسانى، 
اهلل  لوجه  خالصا  تدينها  من  جتعل  التى  احلرة،  املؤمنة 
سبحانه وتعاىل، أرحم الرامحني. حترير اإليامن من نوازع 
أو  للسلطة،  املغايرين  إزاء  وعنفها  وخماتالهتا،  السياسة 
لوجه  اإليامن  نقاء  إىل حالة من  يؤدي  السيايس،  احلزب 
الربامجايت، واملصلحي  التوظيف  اهلل تعاىل وتنزه، وليس 
واملصالح  وتناقضاهتا،  املتغرية،  السياسات  يف  أو 

االجتامعية املحمولة عليها. 
النفاق،  من  اإليامن  حيرر  االنسانية،  للحرية  الدين 
الدين  ثم  ومن  بعًضا،  بعضهم  املؤمنني  بني  واملزايدات 
للحياة الدنيا -واآلخرة خري وأبقى- وللشعب من خالل 
العمل  عىل  والتحفيز  واحلث  الفردية،  املسئولية  تعظيم 
يؤدي  نحو  فرديا ومجاعيا، عىل  املنتج  والعمل  الصالح، 
إىل تفعيل وترسيع التنمية، والتطور التقني، واحلث عىل 
ودعمها،  والكفاءات  املواهب  وإنامء  وإجادته،  التعليم 
التقني  التطور  حمركات  أحد  متثل  ألهنا  إعاقتها  وعدم 
والعلمي، واإلنتاجي، والثقايف. حترير الدين من الكوابح 
السياسية، ومعتقالت الضمري، واالعتقاد، يؤدي إىل نقاء 
الروح املؤمنة، ويساهم يف نزع أقنعة املخاتلة، والكذب، 
رفض  جيب  ثم  ومن  تعاىل،  اهلل  لوجه  اإليامن  نقاء  عىل 
التوظيف الربامجايت، واملصلحي للدين واملذهب الغالب 
يف السياسات املتغرية، وتناقضاهتا، واملصالح االجتامعية 

املحمولة عليها. 
النفاق،  من  اإليامن  حترير  اإلنسانية؛  للحرية  الدين 
الدين  ثم  ومن  بعًضا،  بعضهم  املؤمنني  بني  واملزايدات 
من  وللشعب  وأبقى-  خري  -واآلخرة  الدنيا  للحياة 
عىل  والتحفيز  واحلث  الفردية،  املسئولية  تعظيم  خالل 
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عىل  ومجاعيا،  فرديا،  املنتج  والعمل  الصالح،  العمل 
التقني،  التنمية، والتطور  تفعيل وترسيع  إىل  نحو يؤدي 
واحلث عىل التعلم وإجادته، وإنامء املواهب والكفاءات، 
التطور  حمركات  أحد  متثل  ألهنا  إعاقتها  وعدم  ودعمها 
من  الدين  حترير  والثقايف.  واالنتاجي،  والعلمي  التقني 
نقاء  إىل  يؤدي  الضمري،  ومعتقالت  السياسية  الكوابح 
الروح املؤمنة، ويساهم يف نزع أقنعة املخاتلة والكذب، 
العام  املجالني  يف  الديني  واالستعراض  والتمثيل 

واخلاص. 
والديني  العام  املجالني  حترير  يتطلب  واحلرية،  الدين 
ومذهبيا،  ودينيا،  سياسًيا،  عليهام  املفروضة  القيود  من 
ودستورًيا، وقانونيا وأمنيا ورمزيا يف الدول واملجتمعات 
لإليامن  التحرير  ذلك  يؤدي  أخرى،  ناحية  من  العربية. 
الدين،  رجال  يفرضها  التى  الكوابح  من  الفردى 
عىل  اخلوف  رهاُب  حالة  ثم  ومن  السياسية،  ومجاعاته 
الدين، واإليامن التى يشيعها بعضهم، من أجل السيطرة 
عن  ناتج  اخلوف  رهاُب  املؤمنني.  عىل  والدينية  الرمزية 
نظرة وجلة من بعض رجال الدين ومجاعاته إزاء األديان 
اهلوية  أو  اإليامن،  عىل  وخماطرها  األخرى،  واملذاهب 
ناجتة  وتارخيية  نفسية،  سوسيو-  حالة  وهى  الدينية، 
يف  الدين  لعبه  الذى  والدور  االستعامرية،  املراحل  عن 
املعادية  الوطنية  احلركات  من  كجزء  املستعمر  مواجهة 
الوطنى.  االستقالل  إىل  آنذاك  والساعية  لالستعامر، 
املؤمنني  جلامعات  الديني  االندماج  توظيف  أيضا  ثمة 
الرأيس،  الديني  االنقسام  تكريس  حماوالت  خالل  من 
السياسة  واجلامعات  الدينية،  السلطات  بعض  وحماولة 
الداخيل،  السياسى  الرصاع  يف  ذلك  توظيف  الدينية، 
ذلك  أن  شك  ال  والكوين.  اإلقليمى،  املستوى  عىل  أو 
يعمق االنقسامات الدينية واملذهبية والوطنية، بدياًل عن 
لصالح  العربية  البلدان  يف  الوطني  واإلندماج  التكامل 
املختلفة،  واملناطق  والقبلية  والطائفة،  واملذهب  الدين 

والعرق، والقومية. 
اخلوف  رهاُب  من  الديني  اإليامن  حترير  فإن  هنا  من 
يؤدي  االختالف،  يف  احلق  ودعم  املختلف،  اآلخر  من 

تعلو  التى  والوطنية  اإلنسانية،  املشرتكات  تعظيم  إىل 
واملذهبية  والطائفية  الدينية  والتاميزات  اخلالفات  فوق 
ال  التى  املشرتكة  والذاكرة  للتاريخ،  ويؤسس  واهلوياتية 

تنفي الذاكرات األخرى... الخ. 

وطنيا  املختلف  باآلخر  والقبول  واحلرية  الثقافة  عشر:  سادس 
وإنسانيا 

املجتمعات  لتطور  اهلامة  املداخل  من  هو  الثقافة  حترير 
يف  التارخيية  الفجوات  وسد  التنمية،  وترسيع  العربية، 
الرابعة، وبشائر اخلامسة،  الثورات الصناعية حتى  جمال 
وأيضا الفجوات العلمية والتقنية. من هنا البد أن تكون 
احلرية والعقل احلر، ودعم اإلبداع واملبدعني يف املجال 
والعلوم  االجتامعية،  والعلوم  واآلداب  -الفنون  الثقايف 
والثقافة  الوسيطة،  والثقافة  العاملة،  والثقافة  الطبيعية- 
واألمنية  السياسية،  القيود  من  وحتريرهم  الشعبية، 
هنا  من  احلرية،  لثقافة  أساسى  مدخل  هو  والقانونية 
القيود عىل  السياسية، وحتريرها من  البيئة  البد من دعم 
العربى  اإلنسان  وحترير  عربيا،  احلر  والعقل  احلريات 
يستعيد  أن  يستطيع  حتى  والعقل  الروح  معتقالت  من 
القدرة عىل املبادرة الفردية، أو يف إطار مجاعى، سواء من 
خالل املجتمع األهىل، أو يف إطار املؤسسات السياسية، 

واحلزبية. 

للحريات،  السياسية  الثقافة  تتحرر  أن  البد  ثم،  من 
والقيم السياسية- العدالة، واملساواة، واحلرية، واالنتامء 
الوطنى ذو الوجه العربى واإلنسانوى من القيود الدينية 
يف  احلاكمة  السلطات  بعض  تفرضها  التى  والتسلطية 
وأيضا  هلا،  التابعة  الدينية  والسلطات  العريب،  العامل 
التحوالت  هذه  السياسية.  والدينية  السلفية،  اجلامعات 
وحترير الثقافة السياسية من قيودها الشمولية والتسلطية، 
حتتاج إىل تغريات اجتامعية وتعليمية، وتقنية، ومن ثم ال 
تتم دفعة واحدة وهنائية، ألن القيود املوروثة، ذات سطوة 
دفاع هذه  العربية، فضال عن  احلياة  تفاصيل  وهيمنة يف 
األوضاع  إبقاء  يف  مصاحلها  عن  واجلامعات  السلطات 

السائدة عىل ما هو عليه. 
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والقيم  للعقل  التحرير  عملية  تشكل  أخرى،  ناحية  من 
فضاءات  ملواكبة  حماولة  السياسية،  والثقافة  السياسية، 
الرقمى  العام  املجال  عىل  الواسعة  الرقمية  احلريات 
التى أحدثت، وستحدث تغريات كربى قيمية وسياسية 
وثقافية، وقد تؤدى إىل تغريات يف احلياة العقلية صادمة، 

وقد تؤدى إىل اضطرابات يف املجتمعات العربية. 
املختلف،  باآلخر  القبول  إعاقات  عىل  حتليلية  نظرة  إن 
والثقافة  املوروث  يف  وجتذرها  تعقدها  من  كاشفة 
املبترس،  واحلداثى  النقىل  بني  واالنقسامات  التقليدية، 
بينام  والثقايف،  الديني،  التقليدى،  النقىل  العقل  وسطوة 
الفعىل،  الواقع  تناقضات  تعكس  باتت  الرقمية  احلياة 
ورفضه،  به،  القبول  عدم  أو  اآلخر،  كراهية  وثقافة 
والثقايف  االجتامعي  الواقع  يبدو  هنا  من  وهجاءه. 
واحلق  املختلف،  اآلخر  قبول  ضد  عائقا  يقف  والديني 
ألن  والتسلطية،  الشمولية  النظم  كذلك  االختالف،  يف 
والسلطة  واملجتمع  للفرد  شامل  االختالف،  يف  احلق 
السياسية  التنشئة  جمال  ويف  السياسية،  واألحزاب 
االختالف  رهاُب  عن  ناهيك  االجتامعية.  والتنشئة 
السياسية، ألن  واإلسالمية  السلفية  واجلامعات  الديني، 
وقانونيا  ودستوريا  سياسيا  ودعمه  االختالف،  يف  احلق 
إزاء العنف اللغوى واملادى والرمزى، يؤدي إىل تفكيك 

اخلطابات والرسديات القائمة. 
داخل  املختلف  اآلخر  وقبول  االختالف،  يف  احلق 
ورصاعاهتا  تعددياهتا  عىل   - اإلنسانية  املجتمعات 
االجتامعية والسياسية- سوف يواجه مشكالت جديدة 
مع األناسة الروبوتية، وعرص ما بعد اإلنسان، والتحول 
من مركزية اإلنسان يف الكون والطبيعة إىل حمض طرف 
الصناعى،  الذكاء  يف  والثورة  الروبوتات،  ثورة  ظل  يف 
ودور الروبوتات يف أداء الوظائف التى ينهض هبا العقل 
اإلنسانى، وإبداعاته. من ثم سيشكل احلضور الروبوتى 
يف احلياة طرف آخر، ربام ال يمكن السيطرة عليه مستقباًل 
ظل  يف  هنايته.  إىل  احلايل  القرن  من  الثانى  النصف  يف 
الثورة الصناعية والتقنية اخلامسة، ستتغري غالب املفاهيم 
واألفكار التى عاشت عليها اإلنسانية يف عصور التنوير 

الثورة  ثم  املابعديات،  بعدها، وإىل عرص  وما  واحلداثة، 
الصناعية الرابعة. 

وفلسفيا  سياسًيا  القديمة  املفاهيم  كافة  أن  األخطر 
لن  الفنون،  كافة  ويف  ونقديا،  وأدبيا،  وسوسيولوجيا 
تكون إال جزًءا من تاريخ عاملنا كله ولن تستمر مستقبال، 

إال قليال وسوف تغدو جزءا من املايض اإلنساين. 

من  املختلف...  اآلخر  وقبول  االختالف،  في  احلق  عشر:  سابع 
الكتابى إلى الفيديوهاتى البصرى

هل هناك مستقبل للحق يف االختالف وقبول اآلخر يف 
ظل الثورة الرقمية؟ هل ثمة حضور يف الواقع املستقبىل 
إىل  التحول  مع  املختلف  باآلخر  القبول  لثقافة  املتغري 

األناسة الروبوتية، ومرحلة ما بعد اإلنسان؟
وسائل  يف  التقنية  وحتوالهتا  وتغرياهتا،  الرقمية،  الثورة 
الشابة  اجلديدة  األجيال  وانتقال  االجتامعي،  التواصل 
املواقع  من  االنتقال  عىل  تعتمد  آلخر،  موقع  من 
إىل  الرقمية،  والصورة  الفوتوغرافية،  والصورة  الكتابية 
جًدا،  القصرية  الفيديوهات  أو  احلركية،  الصورة  عامل 
واملصحوبة باحلديث الشفاهى، أو األغنيات الرقمية، أو 
بالغناء من صاحب/ صاحبة الفيديو القصري جدا، تشري 
إىل أن املستقبل سيكون حول هذه األداة. وداللة ذلك أن 
االستهالك هى  الرسيعة  والصور  الطلقة،  الفيديو  ثقافة 
إحدى سامت التحول املستقبىل، ومعها التحول يف هذه 
البرصية  الثقافة  من  جزًءا  ستكون  التى  البرصية،  األداة 
هو  الفيديوهية،  املرئية  الصورة  عامل  أن  أى  الفيديوهية، 
الشباب،  بني  األساسية  التواصل  وسيلة  الذى سيشكل 
والصبية، واألطفال. هذا التوجه ليس حمُض تطور تقنى، 
الرشكات  التوجه  هذ  وتطوير  دعم  يف  تساهم  ولكن 
عليه  نطلق  أن  يمكن  فيام  وتوظيفاهتا  الرقمية،  الكونية 
إعادة  أى  البرصية،  الثقافة  سياسة  إىل  التحول  ثقافات 
تشكيل وبناء ثقافات العامل من مراحل تطورها التارخيى 
من الشفاهية إىل الكتابية، والصورة، والسينامئية والتلفازية 
إىل الثقافة البرصية، أى االنتقال من أساليب التفكري التى 
تعتمد عىل الكتابة، والبحث، والتأمل الكتابى، إىل الثقافة 
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التفكري  آليات  التحول من  أى  البرصى  والتأمل  املرئية، 
الذهنية التى تعتمد عىل اللغة املكتوبة إىل اللغة البرصية؛ 
العقل  إىل  ثم  ومن  جًدا،  القصري  والفيديو  الصورة، 
االنتقال  هنا  .من  تفكريه   وعمليات  وأليات  البرصي 
القصرية  الفيديوهات  عامل  إىل  األلسنية،  الثورة  عامل  من 
الرسعة.  فائقة  بوتائر  اكتشافها  سيتم  أخرى  وأشكال 
اجلملة،  وبناء  اللغوية،  املفردات  من  التحول  ثم  من 
واملوجزة،  املكثفة  الفيديو  حركية  إىل  إلخ  والفقرات... 
وما حتمله من معانى ودالالت وعالمات برصية، ومعها 
أشكال  عىل  يؤثر  سوف  ما  وهو  كربى،  برصية  ثورة 
والسوسيولوجيا،  الفلسفة،  يف  املستقبىل  التفكري  وأنامط 
واملوسيقية،  التشكيلية،  والفنون  والقانون،  واألدب، 
الثقافة  تنتج  التى  التفكري  جماالت  كل  إلخ.  واملرسح... 
والبحوث-  والتخييالت،  األفكار  -إبداع  العاملة 
ستنتقل من جمال اللغة وعواملها إىل جمال الثقافة البرصية 
التفكري  طرائق  ستشكل  الصورة  أن  أى  وذاكراهتا- 
وهو  الرقمية،  والفيديوهات  الصورة،  عرب  اإلنسانى 
استخدام  شئنا  -إذا  كربى  معرفية  قطيعة  سيشكل  ما 
هذا  مثل  يصلح  ال  وربام  جمدًدا-  القديم  املصطلح  هذا 
االصطالح للتعبري عن هذا التحول اجلذرى يف ثقافات 
العامل، وهو ما سيؤثر عىل التفكري الديني النقىل، ويؤدى 
إىل إزاحته وربام تآكل بعضه . من هنا املرجح أن التحول 
من اخلطاب السياسى، والفلسفي، واالجتامعى، والفنى 
البرصية  اخلطابات  إىل  واملكتوب،  الشفاهى  واآلداتى، 
إىل  الذهنية  وآلياته  التفكري  سينتقل  ثم  من  الفيديوهية 

التفكري والتعبري بالصورة. 

ال شك أن هذا التحول بدأت بعض بشائره وسط بعض 
الغفرية، والشابة، والصبية، واألطفال.  الرقمية  اجلموع 
ولكن  العاملة،  الثقافة  يف  حتول  أمام  نكون  لن  ثم،  من 
وستؤثر  الغفرية،  للجموع  الشعبية  الثقافة  يف  األخطر 
عليها وعىل موروثاهتا التى ستتحول إىل جزء من الذاكرة 
من  جزء  أهنا  عىل  الرقمية  والنظم  األوعية  يف  املخزونة 
عامل اإلنسان، ما قبل مرحلة األناسة الروبوتية، وما بعد 

اإلنسان. 

اإلنسانية،  الثقافات  والقطيعة يف  اجلذرى،  التحول  هذا 
يف  حيمل  وإنام  ويرس،  بسهولة  سيتم  ذلك  أن  يعنى  ال 
وسيؤدى  وتقلصاته،  التحول  عرس  من  بعض  أعطافه 
الرقمية،  واحلياة  الفعلية،  احلياة  يف  العنف  بعُض  إىل 
والقيم،  التقاليد،  باسم  إعاقته  بعضهم  وسيحاول 
الدينية ومذاهبها وطقوسها،  العامة، والعقائد  واآلداب 
املنظومات والرسديات  التحوالت تقع خارج  وأن هذه 
الدينية، وسوف يتم وصفها -كالعادة تارخيًيا إزاء اجلديد 

املختلف- بالكفر واإلحلاد، أو الفسوق . . إلخ. 

عرس عمليات التحول، وما حتمله من اآلالم وتقلصات، 
يف  اجلذرى  التحول  هذا  عىل  قلياًل  تؤثر  قد  وعنف 
من  جزًءا  ستكون  أهنا  إال  والكتابة،  واإلبداع،  التفكري 
ولن  ولغاهتا،  اإلنسانية،  الثقافات  يف  االنتقال  مراحل 
توقف حركتها يف إزاحة األنساق املعرفية أو البنيات أيا 
األطر  يف  نظريا  تشكلت  التى  النظرى-  املصطلح  كان 
والفنية  والقانونية واألدبية  الفلسفية، والسوسيولوجية، 
أفكار،  حملها  وستحل  املاضية،  التارخيية  املراحل  يف 
ومعها  خمتلفة،  وتطبيقية  ونظرية،  فكرية،  ومنظومات 
اجلديدة  بالظواهر  ترتبط  مغايرة،  منهجية  مقاربات 
الصناعى،  والذكاء  الروبوتية،  األناسة  عرص  يف  املغايرة 

وما بعد اإلنسانية. 

احلق يف االختالف، وقبول اآلخر سيتطور وخيتلف عىل 
عديد املستويات، وعىل رأسها ما يىل:

دستورى  إنسانى  كمبدأ  االختالف  يف  احلق   -١
مع  اإلنسان  بني  العالقات  عىل  سيتمحور  وسياسى، 
بالنظر  أو اجلامعى،  الفردى،  املستوى  بعضه بعضا، عىل 
إىل تزايد معايري االختالف عىل كافة املستويات يف الدين، 
اللغة،  يف  أو  الصغرية،  املذهبية  واجلامعات  واملذهب، 
والثقافة، والعرق، واللون، واجلنسية، وهو ما يظهر اآلن 
جنسيا،  واملتحولني  املثليني،  بحقوق  املطالبات  بروز  يف 
بقطع النظر عن رفض ذلك من غالب األديان والثقافات 
واملجتمعات، وذلك يف ظل ما متارسه هذه اجلامعات من 
الغربية  السياسية  ضغوط، وحضور يف قلب املؤسسات 
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يف العامل، باستثناء روسيا، والصني. قبول اآلخر املختلف 
املجتمعات  يف  ضغوط  يواجه  اليزال  املثليني  جمال  يف 
مؤثمة  تزال  ال  واملثلية  اإلسالمية،  العربية  والدول 
سكان  من  الساحقة  الغالبية  ثقافة  ويف  وعقابيا،  جنائيا 
سيربز  باملثلية،  لالعرتاف  االجتاه  هذا  املجتمعات.  هذه 
االختالف  يف  احلق  من  كجزء  السائدة  املؤرشات  وفق 
الذى  التطور  ظل  يف  خاصة  املختلف،  اآلخر  وقبول 
بعض  وتزداد  وتقنياته.  الطب  تطور  جمال  يف  سيحدث 
عمليات التحول اجلنسى يف عديد من البلدان يف العامل، 
الراهنة،  املؤرشات  وفق  والبعيد،  املتوسط  املستقبل  يف 
الكونى. ال شك  املستوى  وضغوط هذه اجلامعات عىل 
أن ذلك سيؤدى إىل حتول هذه املبدأ، واحلق يف االختالف 
اجلنسى، إىل أحد املبادئ املرتبطة هبذا احلق، وربام يدخل 
ضمن املبادئ الدستورية العامة، ويف القوانني املختلفة. 
سيواجه هذا التغري السياسى، واجلنسى، برتاث سيتشكل 
اجلنسى،  التوجه  تغيري  يف  احلق  حول  النظريات  من 
وغريها،  العربية  السيام  املجتمعات  بعض  يف  بالرفض 
إال أنه سيتمدد، ويؤثر عىل املوقف من الطفولة وتأجيل 
حتديد النوع، إىل مراحل الرشد، وهو نمط من التطرف 
من مجاعات املثليني مفرط ويواجه برفض واسع النطاق، 
وعنيف ديني وثقايف وسيايس، يف غالبية جمتمعات ودول 

العامل وبعض أديانه الكربي. 

من  حضوًرا  يزداد  االختالف  يف  احلق  يف  التوجه  هذا 
السينامئية  املنصات  -عىل  السينامئية  إنتاج األفالم  خالل 
اآلن  يشاهد  ما  نحو  عىل  التلفازية  والدراما  الرقمية- 
بارز  حضور  أيضا  هناك  نفسه  الوقت  ويف  وينتج. 
الفنية،  األعامل  هذه  يف  اليهودى  اإلنسان  لشخصيات 
وهو ما يمثل مشكلة عربيا، ألن اخلالف مع الصهيونية 
القبول  ورفضها  اإلرسائيلية  االستيطانية  والسياسات 
مستقلة  دولة  إقامة  يف  املرشوعة  الفلسطينية  باحلقوق 
عىل األرايض املحتلة يف يونيو ١٩6٧ وقرارات الرشعية 
الدولية. ال شك أن ذلك يشكل سياسة سينامئية وتلفازية 
والديني  اجلنسى  باآلخر  القبول  تكريس  إىل  ترمى 
املنتجة  والرقمية  الفنية  الرشكات  هذه  وفق  املختلف، 

مرجعها  مصادفات  حمُض  وليست  الفنية،  األعامل  هلذه 
القصة والسيناريو واحلوار. 

مل تعد هذه األعامل قارصة عىل األفالم والدراما التلفازية 
يف  تدور  سينامئية  ورسديات  شخصيات،  حول  والغربية 
املجتمعات الغربية، وإنام امتدت إىل أعامل تلفازية درامية 
عربية. ثمة رفض واضح هلذه السياسة من قبل األزهر، 
اإلسالمية،  الدينية  السلطات  من  وغريمها  والفاتيكان، 
والكاثوليكية، واألرثوذكسية -يف روسيا واليونان ومرص- 
إال أن هذه السياسة السينامئية والتلفازية من هذه الرشكات 
الكربى، ومجاعات الضغط السياسية -يف أمريكا وأوروبا- 
من منارصى حقوق املثليني -ومعهم الكنائس اإلنجيلية- 
ترمى إىل إقرار وتكريس هذا احلق يف االختالف اجلنسى 
للمثليني يف الزواج، والعمل يف املؤسسات السياسية، ويف 
تشكيالت احلكومات األمريكية والغربية عموًما. يف ظل 
هذه التوجهات الضاغطة، من املرجح أن يشكل احرتام 
منظومات  من  جزءا  املثىل  اجلنسى  االختالف  حقوق 
حقوق اإلنسان، واألخطر من املحتمل دجمها كرشط من 
من  مستقبال  واالقتصادية  املالية،  املعونات  منح  رشوط 
الدول املانحة للدول الفقرية واملتوسطة عىل نحو ما يامرس 
من احلكومات الغربية، ومؤسسات التمويل الدولية، من 
رشوط من بينها حقوق املرأة، واإلنسان عموما. سيشكل 
هذا التوجه أحد أبرز مالمح احلق يف االختالف، واحرتام 
اآلخر املختلف من املنظور الغريب يف املستقبل، عىل الرغم 
من الثقافات املضادة له ألسباب دينية واجتامعية، والثقافة 
العربية، وبعض  املنطقة  بشكل عام، السيام يف  الذكورية 

ثقافات آسيا وروسيا والصني... الخ. 
الفرد،  اإلنسان  عىل  يقترص  لن  اآلخر،  مفهوم   -٢
وثقافاهتا  وأفكارها  معتقداهتا  كانت  أيا  واجلامعة 
وأعراقها وقيمها، وإنام سيمتد إىل احرتام وقبول التعايش 
بعضها،  أو  هبا  املساس  وعدم  الطبيعة،  مكونات  مع 
خاصة  والطبيعة،  اإلنسان  بني  التوازن  إلعادة  وذلك 
بعد ظهور الفريوسات املتحورة، واالحتباس احلرارى، 
إىل  أدى  ما  وهو  الطبيعة،  لثروات  املفرط  واالستغالل 
اإلنسانية،  احلياة  عىل  مؤثرة  أيكولوجية  اختالالت 
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جائحة  يف  ظهر  ما  نحو  عىل  اإلنسانى،  الوجود  وعىل 
فريوسات  وهناك  املتحور،  الفريوس  »كوفيد-١٩« 

أخرى عديدة ومتكاثرة مل تكتشف علميا حتى اآلن. 
السياسية  بيئية قد تؤدى إىل تغيري اجلغرافيا  ثمة تغريات 
هبا  تلتزم  جادة،  حلول  إجياد  يتم  مل  إذا  عاملنا،  يف  والبيئة 
الدول األكثر تقدما، وتطوًرا يف عاملنا، بعيًدا عن النزعة 

املفرطة للرأساملية النيوليربالية املتوحشة. 
٣- إن التحول إىل اإلناسة الروبوتية، ستؤدى إىل تغيري يف 
شكل أنظمة احلكم، ويف املفاهيم والنظريات السياسية، 
وأيضا  املقارنة،  السياسية  العامل، واألنظمة  كافة دول  يف 
االجتامعي،  العقد  أشكال  ويف  السياسية،  الثقافة  يف 
والعالقات بني الطبقات السياسية احلاكمة، واملعارضة، 
الدستورية،  األنظمة  ذلك  سيشمل  بل  واملواطنني، 
والقانونية يف املستقبل، عىل نحو سوف يؤدي إىل توسيع 
مفهوم احلق يف االختالف، وثقافة قبول اآلخر املختلف. 
واملرجح اتساع هذا املفهوم دستوريا وقانونيا، وسياسًيا، 
يف ظل احتامالت إعادة النظر يف النظم السياسية الليربالية 
املبارشة،  االستفتاءات  نظام  دمج  خالل  من  التمثيلية، 
خالل  من  احلكومات  متررها  التى  القوانني  بعض  إزاء 

األغلبية الربملانية... الخ. 
تعظيم  نحو  ستتطور  السياسية  الثقافة  أن  شك  ال 
دوراألفراد، واجلامعات املختلفة، يف إطار الدور املتعاظم 
للروبوتات، ومتثلها لإلنسان داخل الروبوتى. األهم أن 
دور الرقمنة والذكاء االصطناعي، سيؤديان إىل تغيري يف 
املؤملة،  التقلصات  من  بعض  نحو  السياسية،  االجتاهات 
مع ظواهر كراهية األجانب، واإلسالموفوبيا، والشعبوية 
والذكاء  الروبوتات،  ستامرسها  التى  التأثريات  ظل  يف 
-عىل  أوروبا  يف  السائدة  التدين  أنامط  عىل  الصناعى، 

تراجعها- ودول العامل، وخاصة العربية واإلسالمية. 
بني  اهلوة  ازدياد  يف  كبرًيا  تأثرًيا  الروبوتات  عامل  سيشكل 
طور  يف  أو  املتخلف،  العامل  وبني  تطوًرا،  األكثر  العامل 
التحوالت،  هذه  رفض  من  املزيد  خالل  من  التقدم، 
اجلموع  وستجد  واملذهبية،  الدينية  العقائد  عىل  وأثرها 
للتامسك  هلا،  مالًذا  الدين  يف  والرقمية  الفعلية  الغفرية 

السوسيو- نفسى، واالجتامعى، من خالل بعض أشكال 
الديني واملذهبى، ورفض اآلخر املختلف. وقد  التمركز 
يتمدد هذا النمط النقىل من التمركز حول االنتامء الديني 
الديني/  األساس  عىل  هوياتية  متركزات  إىل  واملذهبى 
املذهبى، أو العرقى، أو اللغوى... الخ )انظر يف ذلك، نبيل 
عبد الفتاح، تفكيك الوهم، مرص تبحث عن املعني يف عامل 

متحول، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ٢٠٢١(.
الفجوات بني الشامل واجلنوب، وبني العامل العربى والغرب 
النكوص  أشكال  بعض  إىل  سيؤدى  ما  وهو  ستزداد، 
املاضوى يف ظل العرس االقتصادي، ومشاكله االجتامعية 
موت  ظاهرة  استمرت  إذا  وخاصة  والتعليمية،  والثقافية 
يف  والشخصية  العامة  احلريات  عىل  والقيود  السياسة، 
الرسمية  الدينية  املؤسسات  ودعم  البلدان،  هذه  بعض 
ال  السني-حتى  اجلمهور  فقه  -وفق  املتغلبة  للسلطات 

يتفكك املجتمع، وفق هذا التوجه النقىل القديم. 
٤- أحد االحتامالت املرجحة أيضا أن العرس االقتصادي 
واالجتامعى، وتفكك »الطبقات الوسطى«، قد يؤدي إىل 
بعض االنفجارات االجتامعية، من األجيال الشابة، من 
أبناء احلياة الرقمية، ويزداد االجتاه الإل أدرى، واألحلادى، 
وقد يؤثر عىل اجتاهات التدين النقىل السائدة، نحو بروز 
طلب دينى ومذهبى فعال من أجل جتديد الفكر الديني، 
التغري  إنتاجها، مع  يعاد  التى  النقلية  ورفض االجتاهات 
الكبري واجلذرى، بني أزمنة إنتاجها ورشوحها وأسئلتها، 
وبني السياقات والظروف املعارصة اجتامعًيا، وسياسًيا، 
من  االستجابات  بعض  الطلب  هذا  جيد  وقد  وثقافًيا. 
عنارص مستنرية، داخل املؤسسات الدينية، ومن خارجها 
العرص،  أسئلة  إىل  يستجيب  حر،  إيامن  عىل  للحفاظ 
للفرد،  واالجتامعى  النفيس  التامسك  عىل  حيافظ  وأيضا 
وخاصة يف ظل احتامالت التحول من إيامن اجلموع إىل 
عىل  الوصائية  السلطات  ورفض  احلر،  الفردى  اإليامن 
الدين، وحترير الدين واملذهب من السياسة، وتوظيفاهتا 
السياسية من الطبقات السياسية. هذا االجتاه لن يقترص 
عىل اإلسالم ومذاهبة، وإنام سيمتد إىل السلطة الكنسية 

يف ظل طلب عىل التجديد الالهوتى. 
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5- ستلعب الروبوتات دوًرا يف املجال الديني، من خالل 
وربام  الوعظ،  أو  الديني  والتبشري  الدعوة  يف  توظيفها 
يتنافس بعضها مع بعض رجال الدين والالهوت يف أداء 
هذه الوظيفة، وخاصة يف ظل التطورات املتالحقة يف عامل 
الروبوتات، وردود أفعاهلا إزاء اإلنسان، عىل نحو ما بعدى 
وفق ما يالحظ سواء يف الكتابة دون معطيات أو معلومات، 

أو بعض ردود أفعاهلا اجلديدة التى ستتطور يف املستقبل. 
إىل  الروبوتية  واإلناسة  الروبوتات،  عامل  سيؤدى   -6
اجلامعية،  واهلويات  الفردية،  اهلوية  جماالت  يف  تغيريات 
مع  تتزايد، وهذا مرجح  ومصادرها، وتشكالهتا، وربام 
بروز رصاعات اهلوية بني الفردية واجلامعية وبينها وبني 
ستتشكل  ثم  من  الصناعى.  والذكاء  الروبوتات  عامل 
تارخييا  ارتبطت  التى  تلك  مغايرةعن  أنامط  من  هويات 

بالدولة القومية، وحركات القوميات. 
سيؤثر  اهلوياتية،  الرصاعات  من  النمط  هذا  أن  شك  ال 
هوية/  كانت  -أيا  اآلخر  قبول  موضوع  مقاربة  عىل 
اجلديدة،  الرصاعات  أو  التعايش،  حيث  من  حريات، 
للقبول  خمتلفة  مقاربات  إجياد  إىل  السعى  ثم  ومن 
بينها، إال إهنا ستكون  باالختالف، واملغايرة، والتعايش 

ذات طابع انتقاىل. 
حتوالت العامل اجلديد لإلناسة الروبوتية وما بعد اإلنسان، 
ستؤثر عىل ثقافة االختالف، والقبول باآلخر املختلف. 

الثقافات  في  التحول  وديناميات  املختلف،  اآلخر  قبول  خامتة... 
العربية

فيام  واملشرتكات  التاميزات  -عىل  العربية  الثقافات 
تواجه  للثقافة،  العام  التايلوري   التعريف  وفق  بينها- 
بنائية  مشكالت  عىل  وتنطوى  التحديات،  من  العديد 
الدينية  السياجات  سطوة  من  أنساقها،  يف  عديدة 
رسدياهتا  بعض  إىل  توجه  التى  واالنتقادات  النقلية، 
هذه  منظور  من  تناقضاهتا،  وبعض  الوضعية،  التارخيية 
ناجتة  حركية  هناك  نفسه  الوقت  يف  النقدية.  اخلطابات 
التغيري  حمفزات  أحد  تشكل  التى  الرقمية،  احلياة  عن 
غلبة  أن  إال  الشابة،  اجلديدة  األجيال  بني  وخاصة 

اآلخر  قبول  عوائق  أحد  تشكل  تزال  ال  املوروثات 
واملجتمعات  الدول  هذه  غالب  أن  خاصة  املختلف، 
انقسامية Fragmented، ومتشظية إىل أديان ومذاهب، 
نشطة  تزال  ال  ولغات،  وقوميات،  وأعراق  وطوائف، 
وفاعلة اجتامعًيا، وهوياتًيا، وبينها تنافسات، ورصاعات 
حول املصالح والتمثيالت السياسية واهلوياتية والثقافية 
واالقتصادية والفرص االجتامعية والتنموية، يف ظل فشل 
سياسات االندماج الوطنى، وضعف التكامل الداخىل، 
ثقافية  موحدات  بناء  إىل  تؤدى  سياسات  تبلور  وعدم 
مجاعاهتا  كانت  -أيا  األساسية  للمكونات  عابرة  وطنية 
نحو  املكونات عىل  متثيل هلذه  تنعكس عىل  ومكوناهتا- 
يولُد  والثقافية،  السياسية  املؤسسات  يف  وتفاعىل  فاعل 

هذه املوحدات العابرة للتعدديات داخلها. 
االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  الرقمية  احلياة  متغريات 
النمطية حول  الصور  العديد من  تزال حتمُل  الرقمية ال 
السلبية،  والنظرات  الكراهية،  ثقافة  اآلخر، وبعض من 
ثقافية،  بنائية، وسوسيو  إعاقات  نحو شكل  وذلك عىل 
وأيضا  املختلف،  اآلخر  قبول  إزاء  سياسية  وسوسيو- 
جتاه حتوالت ديمقراطية، تؤسس لثقافة سياسية مؤسسة 
أن  األخطر  االختالف.  وقبول  العامة،  احلريات  عىل 
ضعف األنظمة والسياسات التعليمية يساهم يف إضعاف 
لغياب مناهج حتفز عىل تشكيل  ثقافة قبول االختالف، 
بعض  يف  تتمدد  الكراهية  ثقافة  إن  احلر.  النقدى  العقل 
القبلية  اجلامعات  بعض  العربية.  والدول  املجتمعات 
السياسية  الطبقات  تشكيل  يف  سامهت  التي  والدينية 
الغريب  االستعامر  عن  االستقالل  بعد  مابعد  احلاكمة 
سامهت يف تفكك بعض هذه الدول. ويف بعض الدول 
إضعافعها  اىل  املذهبية  السياسات  أدت  أيضا  العربية 
جمتمعيا، وإىل تعرضها للتدخالت اخلارجية من اإلقليم 
العربى أو من بعض دول اجلوار اجلغرايف العريب كرتكيا 
وإيران. الشك أن سياسات جديدة لالندماج والتكامل 
الوطنى مؤسسة عىل احلريات ودولة القانون واملؤسسات 
باآلخر  والقبول  االختالف  يف  واحلق  بالتعدد  والقبول 
ستؤدى إىل بناء مشاركات ثقافية وقيمية وسياسية تدعم 

التعدد واالختالف. 


