
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلدون النبواني . د

 في جامعة السوربون  أستاذ
 باريس  - فرنسا
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األقليات “ما أن قرأُت الكل�ت الرائعة للرائعة رجاء بن سالمة حول موضوع 

، حتى شعرُت من جديد بعبء مسؤالية اوثقف ”ااووانةة   العالم  العرب

إّن قل  هذه الكاتبة كاوه�ز يوقظةا من . ”الكتابة جداىب“ابأهمية التةوير ا

إنه يفضح  يفضحةا أمام أنفسةا ايعريةا حتى من ارقة التوت األخ�ة. غفلتةا،

مع هذا، أقةعُت نفيس    اوسكوت نةه ايذكررنا بسؤالياتةا كمثقف� اكعرب.

فقرَّرُت ندم الكتابة  البداية بأنباء نهاية العام الدرايس اتصحيح أاراق االمتحان،

ارحُت أرقُب اوعركة الدائرة نىل صفحات األاان من مخبئي الرسّي: الصمت، إىل 

 . أن أحرقت الةاُر أصابعي فاستسلمُت لةداء الورقة البيضاء كامرأٍة   حالة غلمة

 خلدون النبواني. د

ال يمكن أن نحيا إال معًا: ال يمكن أن نحيا إال مختلف 
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س�تكز حديثي نن هذا اووضوع نىل الزن  بأّن ثقافتةا العربية تقوم نىل ما 

إنها تقوم نىل افرتاض مبدأ أّال غ� قابل ”. ميتافيزيقا الواحدب“سأدنوه هةا 

للتجزئة، اأصٍل احيٍد نقيٍّ مةه تةشأ األشياء اإليه تعود. اهذا اوبدأ األّال هو 

ماهيٌة ثابتة متجانسة اجوهٌر ماهويٌّ ال يتغّ�. إنّه األصل األّال االوحيد، األصل 

 .قص االدن    الكثة ااالنقسامالخالص الذي يرى الك�ل   الوحدة، االة

إنها ميتافيزيقا الرّب الواحد االحاك  الواحد االحزب الواحد االلغة الواحدة 

رق الواحد االتاري. الواحد...ال.. أل يق  اإلسالم نىل فكرة التوحيد، أي توحيد  االعر

دة الوظائف ااألداار   إلٍه ااحد؟ ثّ  إنطاء  هذا اإلله أداار اآللهة الوثةية متعدر

بعدا  ميتافيزيقيا  متعاليا  مجرَّدا  اغ� محسو؟؟ بحي  يُردرد اإلنسان العرب من 

مئات اورات يوميا ؟ أال يعترب الرشك بالله   ثقافتةا أي ” إال الله“حيةها نبارة ال إله 

الشّ  بوحدانية اك�ل هذا اوبدأ اويتافيزيقي الواحد االذي ال يي  له  إثا  

: " إنه من يرشك بالله فقد حرم الله نليه الجةة امأااه الةار اما للظاو� من نظي�  

 ؟ أل تعترب الفلسفة العربية اإلسالمية الوسيطة أّن التغّ� 72اوائدة:   أنصار

االتعّدد هو نالم  الص�ارة االفساد، العال السفّيل   مقابل األصل الواحد الكّيل 

صدرت نةه األشياء، أا فاضت، افق نظاٍم هرمٍي يزداد  اوتجان  االعلوّي الذي

 دنسا  كل� ازداد انقساما  اابتعادا  نن ذل  اوركز العلوّي الخالق الواحد؟

ش ” ميتافيزيقا الواحدب “إن ّما أدنوه هةا  هو مةطق اوركز الذي يُقيص ايهمر

ال يعرتف إال  ايسحق اوختلف ايةفيه خارج مركزه نحو األنراف. إنه مةطٌق قمعيّ 

بوحدانيته، إنه مةطق االستبداد الذي �ثرل األرضية التي تقوم نليها دنوات تكف� 

اآلخر بوصفه خارجا  نن الج�نة اكارسا  لعصا الطانة. نىل هذا اوةطق يتأس  

حدي  الفرقة الةاجية القائ  نىل رفض التعدد االتغاير اتبش� اوختلف� بالةار. 
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”: إسالٍم بال مذاهب“ضا  تةشأ تل  الدنوات اإلسالمية الدانية إىل من هذا اوةطق أي

ةيَّة األربعة اأا السبعة    إناٍر إسالميٍّ ااحد. امن  أي إنادة توحيد اوذاهب السُّ

أي إنادة إلحاق الطوائف ” إسالٍم بال نوائف“هذا اوةطق أيضا  تظهر الدنوة إىل 

 .ذي ُ�ثل األصل الةقيّ الديةية اإلسالمية باإلسالم السةّي ال

رغ  اوظهر الربّاق االجاذبية التي تُشّكلها فكرة الوحدة االتوحيد   انيةا 

، إال أن فكرة التوحيد هذه ال تخرج نن مةطق ”ميتافيزيقا الواحد“القائ  نىل 

رفض اآلخر اانتباره مةشقا  أا مرتدا  أا ضاال    أحسن األحوال. إنها ال تستطيع أن 

الحياة ُمستحيلة لو كانت بلوٍن ااحد. إنها تريد أن تفرض مةطقها الونها  تُدرك أن

ق األنراف باوركز باإلكراه  .ااسمها، إنها تريد أن تُلحر

هذه بعدا  جديدا  يتمثّل ” ميتافيزيقا الواحد“  ميدان السياسة العربية، تأخذ 

ستمرارها، بحي    فكرة الزني  األاحد الخالق للدالة ان�د اجودها االضامن ال 

�كن برحيله أن تةتهي الدالة ااألمر الذي �كن أن يفّرس حاالت االء الج�ه� 

الهست�ي للزني    أي مجتمعٍ غ� د�قراني . إنها ميتافيزيقا اوركز اوُستملرب التي 

ال تعرتف إال بةفسها اال ترى   اوختلف إال فتةة  قومية، أا مؤامرة  ضد هويّة 

أا معارضة  يجب سحقها اكت  صوتها، ألنها تشكل خطرا  نىل هذا األصل األمة، 

” ميتافيزيقا الواحد“الخالق أا هذا اوعيار الكو� أا هذا اللون الواحد. تؤس  

هةا، للتسلُّط ااالستبداد،   فرض معيارها نىل الثقافة انىل اوجتمع، إنها 

يقوم بإقصاء اتهميش اهض ، بل ميتافيزيقا اللون الواحد الذي بفرضه لوحدانيته 

 .اسحق، كل ما �كن أن يتعارض مع احدانيته التي يزن  أنها ُمطلقة

نشأت أيضا  نظريات الوحدة العربية فصارت احدة ”  ميتافيزيقا الواحد“نىل 

اللغة إقصاء  ادفةا  لكل تل  األشكال اللغويّة اووجودة نىل أرض األمة الواحدة، 
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ل  اللغة اوعيار. اانطالقا  من هذه اويتافيزيقا اوتعالية، االتي ال تةتمي إىل ت

رق بوصفها تةكرا  اتهميشا  لكل ما ُ�ثرل تلويثا   ت احدة العر مم رق “فُهر لةقاء العر

، فتّ  التةكُّر للهوية الثقافيّة للوجود اإلثةي اوُختلف ك� هو الحال مثال  مع ” الصا 

غرب العرب. ااستةادا  إىل هذه الرؤية فُه  التاري. القبائل أا األمازيغ   إقلي  او

ع التي مّر بها  الواحد بوصفه تاري. األكثيّة اوةترصة التي اجدت   لحظات التةوُّ

التاري. اإلسالمي، لحظاٍت انتكاسيّة أا انحطانا    مسار التاري.، انليه فُرسر تاري. 

ة من فارسيّة ابيزنطيّة   الداخل اولل االةحل بوصفه تاري. التدخُّالت األجةبي

 .العرب

إّن ميتافيزيقيّة هذا اوعيار الواحد الذي أس  لخطاب الوحدة هي أكث ما 

ساه    تكري  التجزئة. نواجه هةا مرة  أُخرى خب  اوصطلح الذي يُكرر؟ 

ر نقيضه اوباي. لقد أدى هذا اوةطق اوتعايل   الذي” ويتافيزيقا الواحد“ايُجذر

يقوم نىل قمع اتهميش اوختلف الخارج نن معياريته، إىل تكري  حالٍة من 

التجزئة االكةها تأخذ هةا معةى سلبيا   تثلت   صيغ انت�ءاٍت ما قبل انةيّة أي 

انت�ءات ال تعرتف إال بجذرها الديةي أا اإلثةي أا العرقي أا الطائفي أا الجهوي 

اتةا اابخاصة   اورشق العرب  داائر أا القبيل ال.. هكذا نشأت   مجتمع

متجاارة ُسةية اشيعية انلوية ادرزية ااس�نيلية امارانية اكاثوليكية أا كردية 

ارسيانية اأمازيغية اقبائلية .. ال.. هكذا صار هةاك داائر مةغلقة امةكفئة نىل 

ةطق ذاتها ال تعرتف باآلخر إال تحت اإلكراه اوفراض نليها من قربل ُسلطة او

دت هويات  اوتعايل ذاك. هكذا انغلقت كل دائرة نىل معيارها الخاص اتحدَّ

الجميع بهذه الداائر اوصمتة ااوغلقة نىل ذاتها اشيئا  يذكررنا بونادات ليبةتز   

نزلتها الدائة ااكتفائها بحقيقتها الخاصة الوحيدة . هكذا ال تُصبح هذه 
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التواصل االتعايش في� بيةها تحت مظلة اووانةة االنت�ءات، انت�ءاٍت قادرة  نىل 

دي، الكةها تظل جمرا  ثاايا  تحت الرماد سيحرق الدنيا ما أن    اوجتمع التعدُّ

ترتفع قبضة سلطة الدالة القامعة، الةا في� حصل   الحرب األهلية   لبةان أا 

 .في� يحصل اآلن   العراق خ� دليل نىل ذل 

اوتطرف�: أي ب� اوةطق اوتعايل القمعي اب� التقوقع نىل ب� هذين الحدين 

الذات، يختفي أي �ط من أ�اط التواصل ب� الدالة ابصيغتها اوتعالية القمعية  

اب� اوجتمع ا  تحوله إىل مجمونة من الداائر اوةغلقة نىل هويتها الضيقة 

 .ااواقبل انةيّة

بداد الةفي اآلخر السياسة القمع ااإلكراه هو ما يؤس  لالست” الواحد“إذا كان 

د الذي يعرتف باآلخر هو ما يؤس  للد�قرانية. إن االنرتاف  االعةف، فإن التعدُّ

باآلخر بوصفه مختلفا  هو ما �كن أن يفتح باب التواصل ب� الةا؟ ااألحزاب 

لطة ااوعارضة. إن اوعارضة التي تةفي يني ة االسياسات ااألديان، ب� السُّ

لطة الن تكون أقل نغيانا   لطة باوطلق، ال تقلُّ استبدادا  اتعةُّتا  نن تل  السُّ السُّ

مةها لو استلمت الُحك  يوما  ما. إن التخلُّص من هذا الجانب اويتافيزيقي لألنا 

اوتمركزة نىل ذاتها، هو الباب الوحيد الذي ُ�كن أن يخرجةا من حالة الخطاب 

االنكفاء االنعزايل نىل الذات ايقودنا إىل مفهوم اووانةة اوةولوجي القمعي أا 

الديالوجي ااوجتمع التعددي. لي  صحيحا  أّن التعدد هو دليٌل نىل ضعف الدالة 

اهشاشة اوجتمع، بل نىل العك  إنه دليٌل نىل غةى اوجتمع اد�قرانيته. لي  

ٌل نىل االنحطاط   صحيحا  أن تاري. اورلل االةرحل االفرق ااوذاهب هو دلي

 .التاري. اإلسالمي، بل إن العك  هو الصحيح
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أن أكون موانةا  يعةي أن أنرتف بحّق اآلخر   مشاركتي هذا الونن نىل قدم 

اوساااة مه� اختلف مذهبه أا نقيدته أا انت�ؤه اإلثةي أا الحزب.   مفهوم 

و �ا حّ  اووانةة بوصفها اووانةة ال يكون اآلخر هو الجحي  باوعةى السارتري. ل

د   االنت�ءات اواقبل انةية  انرتافا  باالختالف اقبوال  به، الختفى ذل  التشدُّ

اوتمركزة نىل ذاتها من تلقاء نفسها بعد أن تفقد ” ميتافيزيقا الواحد“االنهارت 

 .كل مقومات اجودها

دي القائ  نىل التةوع  إن مفهوم اووانةة التواصليّة امفهوم اوجتمع التعدُّ

ااالختالف   موانةيته ال �كن أن يتحققا بةظري إال إذا نشأ هةاك ينان   

حياتةا السياسّية: األال، تةويٌر اتةشئة نىل ح  اووانةة انىل قبول اآلخر بحي  

رغ  اختالفه  بل بفضل اختالفه .  نفه  أن الونن يتسع لجميع أبةائه، لي 

ل إىل إقرار دسات� اال تُفرمض من األنىل بل تكون دسات�  ااألمر الثا� هو التوصُّ

تداالية  متحّررة  من مةطق اإلكراه  تعرتف بحق الجميع   اووانةة اتصون 

ا معتقداته  اانت�ءاته  اتقاليده  الثقافية ، إذا ل تكن ت  بفهوم اووانةة أ 

بشانر امعتقدات اآلخرين . إن أفقا  مـأموال  كهذا ال �كن أن يتحّقق إال إذا 

توقف استبداد الدالة باوجتمع، اإال إذا انرتف اوجتمع بحقيقة أن ُسلطة القانون 

تقوم   جزٍء مةها نىل اإلكراه الذي �كن أن يتواضع نليه الجميع حتى تصبح 

حقق هذا فإنةا لن نبدأ   الحقيقة من نقطة الحياة التشاركية ممكةة. الك يت

ل�نية   بعض الدال  ا   من أ�اط الدالة العم الصفر فهةاك �ط االو كان هشَّ

ل�نية ااوجتمع اود�  م أ�وذجا    تأكيد قي  العم العربية التي ُ�كن أن تُقدر

ل�نية   ف دي. يُةاط بتل  الدال ترسي. اتأكيد توجهات العم رض قوانيةها التعدُّ

ادسات�ها الي  التحالف ااالنصياع لتوجهات السلفية اوسيطرة نىل الوني 
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إىل التخّيل نن هذا  -لو بدأت بتقدي  التةازالت له -العرب الحاّيل الذي قد يدفعها

ل�� الذي ُ�ثل رّبا الحصن األخ�   اجه الظالمية الديةية  .اإلر  العم

إذا اقرتب كّل حّدين مةفصل� خطوة  من اآلخر، حتى معا  إال  اال ُ�كن أن نحي

نستطيع أن نخرج من حالة اووت التاريخي الذي اصلةا إليه. ال بّد للمؤمة� أن 

يعرتفوا بأّن لآلخرين الحّق   ندم اإل�ان، أا   تغي� معتقداته ، اال بّد ألالئ  

ل�نية  ليست ضّد اإل�ان أا ضّد الذين يزنمون أنّه  نل�نيون أن يفهموا أّن العم

ل�نية دنوة   الدين باوُطلق، بل هي ضّد تدّخل الدين   شؤان اوجتمع. ليست العم

ل�نية بهذا  إىل اإللحاد، بل دنوة  إىل اقف تدّخل الدين   شؤان الدنيا. إن العم

اوعةى ح�ية للمعتقدات الديةية، اتأكيٌد لحّق جميع الديانات ااوذاهب   

دي أا م�رسة  نقوسه  اأنياده ، إذا ل تكن تُ  بقوان� اوجتمع التعدُّ

ل�� بحقوق ديةيّة ال  بعتقدات اآلخرين ايتمتع اوسلمون   بالد الغرب العم

ل�نية التي تصون  �تلكونها   بلدانه  اإلسالمية التي خرجوا مةها اذل  بفضل العم

أا ضّد اإل�ان، الكةّةي ضّد من  له  تل  القوان� . شخصيا ، لسُت ضّد اإللحاد

يُقيص اآلخر ايخرجه من دائرة االنرتاف نىل قاندة امتالكه للحقيقة. يلتقي 

اإللحاد انةدما يتحّول إىل دنوة  مع الدين   داغ�ئية كّل مةه�، ا  انتقاد كُلٍّ 

سفيه مةه� أنّه �تل  حقيقة الكون امفاتيح أرسار الوجود، ك� أنه� يلتقيان   ت

كٍل مةه� لآلخر ااتهامه بالضالل. إّن اإللحاد الرسمّي هو ديٌن مقلوب إلهه، هو الال 

 .إله اديةه هو الال دين

ليست ُمشكلتةا   العالم  العرب، ايجب أال تكون، مع اإل�ان فهو حٌق يجب أن 

يكون مرشانا  للجميع نىل اختالف معتقداته ، سواء  أكان انتقادا  بالوحي أم 

اوادة، بل إّن مشكلتةا هي   مواجهة هذا اوّد الجارف للسلفية الديةيّة الرافضة ب
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لكل ما هو مدّ�، ااوزدرية لكّل قي  الحداثة االتةوير. ل يكن فولت� أحد أنمدة 

التةوير الفرنيس ضّد اإل�ان بل كان مسيحيا  حتى العظ ، الكةه كان ضّد الكةيسة 

فة ارجعية تريد أن تفرض قوان� الس�ء نىل األرض. بوصفها مؤّسسة ديةية متخل

ك� ل يعرف تاري. الفلسفة فيلسوفا  مؤمةا  مثل كانط، الكن هذا الفيلسوف 

التةويري كان يدنو إىل تحرير العقل من ربقة التسلط الديةي الذي كانت تثله 

 .الكةيسة األوانية   نرصه

إال ُمختلف�. اليكن  اه ال �كن أن نحيإال معا ، انلي ايا سادت ال �كن أن نحي

 .الكوجيتو الجديد: أنا مختلف إذن أنا د�قرانّي، أنا مختلف إذن أنا موجود

 

 


