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عالقة الذات باآلخر
بني املنظورين التأويلي والتفكيكي

د. عز الدين اخلطابي

السياسة والتعليم

 تقدمي

شكلت العالقة بني الذات واآلخر مجال اهتمام خاصٍّ من طرف الفالسفة واإلنثروبولوجيني وعلماء النفس، ملا تقتضيه معاجلتها من انفتاح على قضايا 
الفهم والتفاهم واحلوار والتبادل والتواصل واالختالف... الخ، وهي قضايا مرتبطة بالفاعلية اإلنسانية في جتلياتها االجتماعية والسياسية واإلتيقية 

والنفسية والثقافية عمومًا، ذلك أن هذه العالقة الناجمة عن التقاء وتفاعل ذاتني أو ثقافتني ال تخلو من مآزق والتباسات، تهم طبيعة العالقة وطرفيها.

وتتضمن  واالختالف،  التمايز  إلى  حتيل  لآلخر  كمقابل  فالذات 
لفيناس في  إليه إميانويل  انتبه  الداللي، وهو ما  التباسًا على املستوى 
العديد من دراساته1 حينما ربط تعريف الذاتية باملسؤولية جتاه اآلخر، 
جتاه  وملتزمة  تابعة  الذات  ألن  مفارقة؛  األخالقية  احلرية  أن  معتبرًا 
ألنه  أيضًا،  املفارقة،  باخلاصية  يتسم  اآلخر  وجود  أن  كما  اآلخر. 
في  وحقه  دومًا،  يسبقني  ألنه  أغنى  فهو  وأفقرها،  الكائنات  أغنى 
أو سياسي  أنطولوجي  أفقر على مستوى  يسبق حقي، وهو  الوجود 
ألنه ال يستطيع القيام بأي شيء دون مساعدتي، يقول لفيناس: »إن 
البقاء  في  الطبيعي  حقي  يعلق  لآلخر  االستجابة  في  املتمثل  واجبي 
كحق حيوي. وتنبثق عالقتي األخالقية بحب اآلخر، من واقع كون 
الذات ال ميكنها ضمان بقائها لوحدها، وال ميكنها إعطاء معنى خاص 
لوجودها في العالم مبعزل عن اآلخر ]...[ ففي اإلتيقا يهيمن حق 
وجود اآلخر على حق وجودي. وتتلخص هذه الهيمنة في الوصية 

التالية: لن تقوم بالقتل أبدًا، ولن تعرض حياة اآلخر للخطر«.2

بني  احلاصلة  التفاعالت  مبتابعة  يسمح  الذي  هو  الوضع  هذا  إن 
الذات واآلخر على املستويني احمللي والكوني.  فما هي طبيعة هذه 
التفاعالت؟ وكيف متت معاجلتها من طرف املهتمني مبوضوع العالقة 

باخلاصية  سميناه  ما  لتجاوز  إمكانية  هناك  وهل  الطرفني؟  هذين  بني 
املفارقة لهذه العالقة؟

نقترح، لإلجابة عن هذه التساؤالت االستئناس باملنظورين التأويلي 
ريكور  بول  الراحل  الفرنسي  املفكر  مبوقف  وحتديدًا  والتفكيكي، 
الذات،  بهرمونيتيقا  لديه  يعرف  ما  ضمن   )Paul Ricoeur(
ومبوقف املفكر املغربي الراحل عبد الكبير اخلطيبي، في إطار ما سماه 

»الفكر املغاير«.

  1. هرمونيتيقا الذات:

التأويل  معنى  حتديد  البداية  في  نقترح  ريكور،  تصور  إبراز  قبل 
الهرمونيتيقي.

1-1    يف داللة مفهوم الهرمونيتيقا:

حوار  عن  عبارة  ألنه  والتفاهم،  والفهم  التأويل  املفهوم  هذا  يقتضي 
مع النص، بكل ما حتمله هذه الكلمة من دالالت، أي النص كمعطى 
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لذلك،  وجماعي.  فردي  وكتاريخ  بشرية  كأفعال  وأيضًا  مكتوب، 
املقروءة  النصوص  من  انطالقًا  يتأسس  اإلنسانية  الوقائع  فهم  فإن 

واحملكية ]التي مت سردها[.

الذي  الهرمونيتيقي  التأويل  مفهوم  سيحمله  الذي  املعنى  هو  وهذا 
ُحددت معامله الكبرى على أيدي املؤسسني األوائل للهرمونيتيقا مثل: 
سار  ومن   )Dilthey( وديلتي   )Schleiermacher( شاليرماخر 
 .)Ricoeur( وريكور   )Gadamer( غادامر  مثل:  دربهما  على 
هذا  في  وحضورنا  برمتها  احلياة  وقائع  يشمالن  والفهم  فالتأويل 
قال:  حينما  الفكرة  هذه  أكد  أن  لنيتشه  سبق  وقد  أيضًا.  العالم، 

»ليست هناك وقائع، بل توجد، فقط، تأويالت«.3

بني  حوار  عن  عبارة  هي  بالتأويل  املرتبطة  الفهم  عملية  فإن  وإذن، 
وصياغة  املعاني  إنتاج  يتم  احلوار  هذا  خالل  ومن  واآلخر،  الذات 
»عماًل  املقتضى  بهذا  التأويل  ويعتبر  التصورات.  وتشكيل  األحكام 
وبسط  الظاهر  املعنى  وراء  الثاوي  املعنى  عن  اإلبانة  هدفه  لفكٍر 

مستويات الداللة التي يتضمنها هذا األخير«.4

إال  الزمنية  جتربتها  معنى  تبسط  أن  للذات  ميكن  ال  االعتبار،  لهذا 
بفعاليتها وبالشروط احملددة  تقر من خالله  الذي  السرد  من خالل 
ض  سيعوَّ أكون؟«  »من  امليتافيزيقي:  فالسؤال  إلمكانياتها. 
الكالم  أستطيع  فأنا  فعله؟«.  أستطيع  الذي  »ما  اإلتيقي:  بالسؤال 
أعمالي  عن  مسؤواًل  أكون  أن  وميكنني  ما،  بفعل  والقيام  واحلكي 
الهرمونيتيقا  لهذه  اإلتيقي  البعد  ويظل  احلقيقي.  فاعلها  باعتباري 
هو األساس، وذلك ما حلله ريكور في مؤلفه »عني الذات كآخر 
الهدف  أن  اعتبر  إذ   ،»)Soi-même comme un autre(
اإلتيقي لإلنسان هو العيش كما يجب مع الغير ومن أجلهم داخل 

مؤسسات عادلة«.5

فكيف ستتحدد عالقة الذات باآلخر انطالقًا من هذا املنظور؟

1-2    أطروحة ريكور:

انطلق ريكور في مؤلفه املذكور من ثالثة مقاصد لتحديد العالقة بني 
الذات واآلخر، وهي:

- أولوية الوساطة التأملية على الوضعية املباشرة للذات التي يعبر عنها 
بصيغة املتكلم مثل »أنا أفكر« و »أنا موجود«... إلخ. ويجد هذا 
تقابل  بوضع  تسمح  التي  الطبيعية  اللغات  نحو  في  مرتكزه  املقصد 
بني »الذات Soi« و »أنا je«. وبطبيعة احلال، فإن هذا املرتكز يتخذ 
أشكااًل مختلفة بحسب اخلصوصية النحوية لكل لغة، ذلك أن قواعد 
نحو اللغات تختلف فيما بينها، رغم الترابطات العامة التي قد جندها 
 seاألملانية و selbstاإلجنليزية و self الفرنسية و Soi بني ألفاظ مثل

اإليطالية و mimisma اإلسبانية6 ]و »ذات« العربية[. 
»هوية  للفظة  معنيني  بني  بالتمييز  فيتعلق  الثاني،  املقصد  أما   -
identité«، إذ تفيد الشيء نفسه أو عينه وأيضًا املطابق أو الشبيه 

لهذا الشيء. 

ويتخذ مفهوم الهوية، بناء على ذلك، صيغتني، هما:

- الهوية– املماثلة l’identité – idem، حيث تتعرف الذات على 
األمازيغية  أو  املغربية  ]الهوية  عرق  أو  طبقة  أو  فئة  داخل  مثيلها 

مثاًل[.
عن  الذات  فيها  تختلف  التي   identité – ipsé الهوية – الذاتية -
أو عرقها،  فئتها  إلى  املنتمية  تلك  فيها  مبا  الذوات األخرى،  باقي 
.individuation du sujet فهي إذن حتدد تفرد الذات ومتيزها

هكذا، حتيل مسألة الهوية إلى جدلية تكون فيها الذات كشبيه مخالفة 
للذات كهوية متفردة.7

معًا  الهويتني  أن  منطلق  من  للثاني  تتمة  الثالث  املقصد  ويشكل   -
التي  اجلماعية  الهوية  altérité؛ ألن  الغيرية  مفهوم  مع  تتفاعالن 
تتماثل فيها الذوات ]فئويًا وعرقيًا[ تواجه هويات جماعية مغايرة، 
كما أن الهوية الذاتية تسمح بإبراز جدلية العالقة بني الذات وآخرها 
الهوية  عن  نتحدث  حينما  فنحن  لذلك،   .l’autre que soi
التفكير في  إلى درجة يستحيل معها  الذاتية نستدعي غيرية اآلخر 
الواحدة دون األخرى. وبهذا املعنى، نتحدث عن الذات كآخر.8

أسئلة  أربع  بإثارة  الطرفني  هذين  بني  احلاصل  التفاعل  لنا  ويسمح 
من  وهي:  والغيرية،  الهوية  بإشكالية  ريكور  حسب  مقترنة  أساسية 
التي  الذات  هي  ومن  السارد؟  ومن  الفاعل؟  ومن  يتحدث؟  الذي 

ينسب إليها الفعل؟

الداللة  علم  وهما  لسانيني،  مبجالني  فيرتبط  األول،  السؤال  فأما 
يتفرع،  وهو   .)pragmatique( والتداولية   )sémantique(
إلى  نشير  عندما  نتحدث  عمن  هما:  آخرين،  سؤالني  إلى  بدوره، 
الذي  ومن  األخرى؟  املوجودات  عن  متميزًا  باعتباره  الشخص 

يتحدث باعتباره متكلمًا يوجه احلديث إلى مخاطب؟9

 philosophie( وأما السؤال الثاني، فهو وثيق الصلة بفلسفة الفعل
نظرية  إلى  يحيلنا  ما  وهو  أيضًا.  فاعل  املتكلم  ألن   )de l’action
أفعال الكالم )speech acts( ]حسب تعبير أوستني )Austin([ أو 
أفعال اخلطاب )actes de discours( ]حسب تعبير ريكور[. وهنا 

يبدو االرتباط وثيقًا بني السؤالني: من املتحدث؟ ومن الفاعل؟10

بالزمنية  عالقتها  في  الهوية  مسألة  الثالث  السؤال  ويثير 
الثالث  اجلزء  في  عاجلها  أن  لريكور  سبق  التي   )temporalité(
 identité( الساردة  »الهوية  »الزمن والسرد« حتت عنوان  من مؤلفه 
النظرية  إطار  في  الهوية  هذه  بفحص  يسمح  ما   ،»)narrative
الداللة   action الفعل  مفهوم  يكتسب  وبذلك  عمومًا.  السردية 
الواسعة ملعنى البراكسيس األرسطي، الذي يحيل إلى اإلنسان الفعال 

بشكل عام.11

البعد  يحدد  الذي  الرابع  السؤال  ضمن  باآلخر  الذات  عالقة  وتبرز 
اإلتيقي للفعل، إذ ال ميكن فصل الذات عن اآلخر »ألن استقالليتها 
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كل  بها  ينعم  أن  تريد  التي  وبالعدالة  بالقريب  بالعناية  الصلة  وثيقة 
واحد«.12

والظلم،  الشر  مواجهة  من  القادرة«  »الذات  تتمكن  الفعل  فعبر 
وتسعى إلى التعايش مع اآلخر داخل مؤسسات عادلة تضمن للجميع 
الكرامة واحلرية، وذلك أبرز جتلٍّ لألخالق العملية التي دعاها ريكور 
بـ »اإلتيقا الصغرى )la petite éthique(«. وتقوم هذه األخالق 
على ثالث دعامات، وهي: الذات والغير واملدينة. فالذات ال تقوم 
التعاطف  يغمرها  تبادالٍت  ضمن  اآلخر  احترام  دون  من  قائمة  لها 
واالهتمام والتعاون واحملبة، ألن طرفي العالقة يشكالن غايتني في 
ذاتيهما– باملعنى الكانطي للكلمة– وميكن تأويل هذا الوضع »باعتباره 
صيغة عامة لعالقات املواطنة داخل دولة احلق«.13 إن اآلخر ال يشكل 
ملعناها.  احلميمية  التشكيلة  ضمن  يندرج  بل  للذات،  املقابل  الوجه 
أي  واالحترام،  واملودة  العناية  عبر  »احلميمية«  العالقة  هذه  وتتجلى 
عبر التبادالت العاطفية واالجتماعية التي ال ميكن حتقيق العدالة داخل 

املجتمع من دونها.

الصداقة.  هو:  أساسي  مفهوم  في  التبادالت  هذه  اختزال  وميكن 
تعبير  حسب   –»)ami de soi( نفسه  »صديق  املرء  يكون  فلكي 
أرسطو– عليه أن يرتبط بعالقة صداقة مع الغير؛ ألن صداقة الذات 
مع  بالتعاطف  الصلة  وثيق   )auto-affection( ذاتي  تعاطف  هي 
ومن أجل اآلخر كصديق. وبهذا املعنى متهد الصداقة للعدالة كفضيلة 

»من أجل الغير« ] وهذا تعبير آخر ألرسطو[.

وأريد أن أفتح قوسًا هنا إلدراج قوٍل ألرسطو في املوضوع ]مستمد 

من  القول  هذا  على  وتعليٍق  نيقوماخوس«[  إلى  »األخالق  كتابه  من 
طرف دريدا ]مستمد من مؤلفه »سياسات الصداقة«[.

صداقتهم  يؤسسون  الذين  األشخاص  أن  األول  املعلم  اعتبر  فقد 
املميزة  اخلاصية  وفق  البعض،  بعضهم  إزاء  يلتزمون  الفضيلة  على 
، وال يصدر عنهم عتاب وال خصام،  للصداقة، بحيث يتعاملون بودٍّ

ألنه ال أحد يفصح عن عدم رضاه جتاه من يحبه ويحسن إليه.14

وقد علق دريدا على هذه العالقة الوثيقة بني الصداقة واحلب بقوله: 
أن يكون محبوبًا. وفعل احلب  قبل  املرء  أن يحب  تعني  الصداقة  إن 
يجب  لذلك  الصداقة،  في  متضمن   ]philein[ اإلغريق  لدى 
من  وليس   )l’ami-aimant( احملب  الصديق  من  االنطالق 
املوضوع، ألن  للتفكير في هذا   )l’ami-aimé( الصديق احملبوب 
املرء محبوبًا  يكون  أن  املمكن  فمن  ذاتها،  املعرفة  بفعل  مرتبط  األمر 
دون أن يعرف ذلك، لكن يستحيل أن نحب من دون معرفة مسبقة 

ملوضوع حبنا.15

فما بني احلب والصداقة ال يوجد سوى التحاب، وهذه ترجمة لكلمة 
التي   l’aimance وهي  اخلطيبي  الكبير  عبد  الراحل  املفكر  صاغها 
تتضمن، أيضًا، معاني اجلاذبية واالجنذاب واملودة. ويعترف دريدا 
مصادفة  من  لها  »يا  قائاًل:  الكلمة  هذه  اجتراح  في  مفكرنا  بفضل 
تبني  هنا  معطياتها  بعض  أعرض  التي  الدراسية  احللقة  ففي  سعيدة! 
لتسمية   aimance حتاب  كلمة  استعمال  الضروري  من  أنه  لي 
الغائب أو املتكلم، فيما وراء أو قبل فعل أحب ]الناجت عن الصداقة 
والهوى.  والقرار  والتقبل  الفاعلية  قبل  أو  وراء  وفيما  الغرام[،  أو 

--
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وحلسن حظي وجـدت هـذه الكلمـة املبتكـرة من طرف صديق شاعر 
ومفكر، ُأعَجب به كثيرًا. فقد تغنى عبد الكبير اخلطيبي بهذه الكلمة 
 Fata Morgana،[ »اجلديـدة في ديوانه: »إهـداء إلى السنة املقبلـة
األولى  الصفحات  فـي  أخـرى  مـرة  واستعملها   ،]...[  ]1986
عرض  حيث   ،]Aubier، 1988[ الكتف«  أعلى  »من  مؤلفه  من 
موجه  واآلخر  للنساء  موجه  أحدهما  مقطعني،  خالل  من  التحاب 

إلى الرجال«.16

ُأغلق القوس وأعود إلى ريكور وإلى أحد أهم استنتاجاته التي وردت 
ليس مجرد  أن اآلخر  اعتبر  إذ  املذكور،  كتابه  الفصل األخير من  في 
إليها.  بالنسبة  كآخر  تدركني  مبفكرة  ذات  هو  بل  للتفكير،  موضوع 
لذلك، نحن ننظر بعيوٍن مشتركٍة إلى العالم احمليط بنا، ونكون معًا 
ولن  رفيع.17  بشكل  التاريخ  مشهد  في  التأثير  على  قادرة  جماعات 

يتحقق ذلك إال في إطار عالقات املواطنة داخل دولة احلق.
 

ويذكرنا هذا االستنتاج بفكرة مهمة أثارها أرسطو في »األخالق إلى 
باهتًا  مكانًا  والعدالة حتتالن  الصداقة  »إن  فيها:  نيقوماخوس«، جاء 
عظيمًا  مركزًا  حتتالن  فإنهما  املقابل،  وفي  الطغيان.  أنظمة  داخل 
داخل الدميوقراطيات ألن املواطنني يعاَملون فيها بالتساوي، ويقيمون 

عالقاٍت مشتركًة فيما بينهم«.18

وهذا هو الدرس األخالقي والسياسي لعالقة الذات باآلخر، والذي 
هذين  بني  العالقة  أن  وهي  ذكرها،  سبق  عبارة  في  ريكور  خلصه 

الطرفني تقتضي وجود مؤسسات عادلة.

باآلخر،  الذات  لعالقة  التأويلي  املنظور  على  تعرفنا  أن  بعد  واآلن، 
العالقة،  هذه  التفكيكي  املنظور  بها  قارب  التي  الكيفية  عن  نتساءل 
اعتبر–  دريدا،  جاك  وهو  التفكيك،  منظري  أبرز  أحد  أن  خصوصًا 
هو  بل  للمعنى،  اكتشافًا  ليس  التأويل  أن  نيتشه–  نهج  على  سيرًا 
الالمتناهية.  التأويالت  لعبة  إنه  لنقل  أو  واألقنعة،  املنظورات  لعبة 
وسيفضي هذا التصور األقرب إلى التأويل النيتشوي منه إلى التأويل 
الهرمونيتيقي إلى استنتاج مفاده أن كل فهم هو مبثابة عنف ممارس على 
للمنظور  واالمتثال  الرضوخ  إلى  اآلخر  تدفع  الفهم  فإرادة  اآلخر، 

الذي أفرضه عليه.19

أال  فهمه؟  بضرورة  اآلخر  على  االنفتاح  يقترن  هل  نتساءل:  وهنا 
تخفي  التي  والعالمات  والبنيات  األنساق  سجني  نفسه  الفهم  يظل 
في طياتها ما ال ميكن قوله أو التفكير فيه؟ أال يتضمن الفهم إرادة في 

التملك؟ وهل أفهم خصوصية اآلخر عندما أخضعه ملعاييري؟
 

هذه بعض األسئلة التي يثيرها املنظور التفكيكي، الذي سنحاول فحصه 
اآلن مستأنسني بأطروحات املفكر املغربي الراحل عبد الكبير اخلطيبي.

  2. تفكيك العالقة بني الذات واآلخر:

اخلطيبي  فكر  عمل  وكيف  التفكيك؟  يحملها  التي  الدالالت  هي  ما 
على أجرأتها في مقاربته لعالقة الذات باآلخر؟

2-1    يف دالالت التفكيك:

أو  التقويض  لفظة  عن   )déconstruction( التفكيك  لفظة  تتميز 
الهدم )destruction( التي حتمل معنى التصفية كإجراء سلبي. وقد 
اعتبر جاك دريدا في نصه الشهير املوسوم بـ »رسالة إلى صديق ياباني« 
أن التفكيك ليس حتلياًل وال نقدًا، ويتعني على الترجمة أن تأخذ هذا 
األمر بعني االعتبار. فهو ليس حتلياًل ألن تفكيك عناصر بنية ما على 
اخلصوص ال يعني الرجوع إلى العنصر البسيط وال إلى أصٍل غير قابٍل 
للحل، وهو ليس نقدًا، ال باملعنى العام وال باملعنى الكانطي )...(، 
وهو ليس منهجًا، وال ميكن حتويله إلى منهج، خصوصًا إذا شددنا في 

هذه اللفظة على الداللة اإلجرائية أو التقنية«.20

 لذلك، ال ميكن اختزال التفكيك في إجراءات منهجية أو مجموعة 
من القواعد القابلة للنقل .فال وجود للتفكيك بأداة التعريف بل هناك 
فقط حركات واستراتيجيات وتأثيرات متنوعة تختلف من سياق إلى 
آخر ومن وضعية إلى أخرى. ويصعب نتيجة ذلك حتديد هذه املفردة، 
املعجمية  التحديدية والدالالت  املفاهيم  ترجمتها، ألن كل  وبالتالي 
للتفكيك  األخرى  هي  خاضعة  والترجمات  النحوية  والتمفصالت 
 . )déconstructibles( أو قابلة ألن تفكك )déconstruites(
فسؤال التفكيك »هو من أقصاه إلى أقصـاه، سـؤال الترجمة وسؤال 

لغة املفاهيم واملنت املفهومي للميتافيزيقا املسماة غربية«.21

عن  نتحدث  معنى  بأي   : التالي  السؤال  الذهن  إلى  يتبادر  وهنا 
تفكيك العالقة بني الذات واآلخر؟ إننا جند اجلواب بشكل مستفيض 
النقد  مبفهوم  العالقة  هذه  تفكيك  لديه  اقترن  الذي  اخلطيبي  فكر  في 
املعاند  واالختالف   )la pensée Autre( املغاير  والفكر  املزدوج 
معاجلته  إطار  في  وذلك  والهامش،   )différence intraitable(
التفاعل احلاصل بني ذاتنا مبختلف جتلياتها الثقافية )العربية واإلسالمية 

واألمازيغية( واآلخر )املتمثل في الغرب أساسًا(.

وسنحاول إبراز معالم هذا التصور مستأنسني مبؤلف »املغرب املتعدد« 
الذي ضّمنه أبرز تصوراته السوسيولوجية واألنثروبولوجية.

2-2   أطروحات عبد الكبري اخلطيبي:

فكٌر  فهو  للخطيبي،  االختالفي  التصور  ضمن  املغاير  الفكر  يندرج 
امليتافيزيقي،   )identifiaire( الهوياتي  للفكر  مناهٌض  متعدد، 
امليتافيزيقية  املفاهيم  خالل  من  الذات  يسائل  مزدوٍج  نقٍد  على  وقائم 
والالهوتية التي تأسس عليها كيانها، كما يسائل الغرب احلاضر داخل 

هذا الكيان، مفككًا أساسه امليتافيزيقي، أيضًا.

نقد  في  يتمثل  املزدوجة  احلركة  لهذه  األول  املنحى  فإن  هكذا، 
حول  )واإلسالمي(  العربي  العالم  كّونها  التي  والتصورات  املعارف 
فيتمثل  الثاني،  املنحى  أما  حتديدًا(.  )الغرب  اآلخر  وحول  ذاته 
والعرقية   )logocentrisme( العقلية  املركزية  النزعة  تفكيك  في 
مبختلـف  الغربي  اخلطاب  على  املهيمنتيـن   )éthnocentrisme(
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جتليـاتـه )السياسيـة واإلعالمية والفنية والفكرية...(.

وهو  إلينا،  بالنسبة  أساسية  قضية  ُيعتبر  الغرب  أن  اخلطيبي  أكد  وقد 
ما يستدعي منا االنكباب على مشاكل ذاتنا وهمومها وإحباطاتها في 

عالقتها بهذا اآلخر الذي هيمن عليها بفعل إرادة قوته.22

كتمردٍّ  ضروريًا  أمرًا  االختالف  في  باحلق  اإلقرار  يصبح  هنا،  ومن 
على واقع الهيمنة واالستالب، وتصبح احلاجة ماسة إلى التحاور مع 
األفكار األكثر جذريًة ومتردًا داخل الغرب نفسه )واملقصود بها أفكار 
نيتشه وهايدجر ودريدا وفوكو وباطاي وبالنشو( في إطار فكٍر مغايٍر 
املكرسة  والهوية واألخالق  ميتافيزيقا األصل  التحرر من  في  يساهم 
للخنوع، وهو فكٌر تعدديٌّ )pensée plurielle( يشمل مكوناٍت 

ثقافيًة ولغاٍت وإجنازاٍت متنوعة.

عن  كإعالن  العربي«  »االسم  عن  اخلطيبي  سيتحدث  املعنى،  بهذا 
حضارة اكتمل مسارها امليتافيزيقي. وال يعني االكتمال أنها قد انتهت 
في الواقع، بل يعني أنها ستظل عاجزة عن التجدد كفكر ما لم تخضع 

لتمرد الفكر املغاير املنفتح على التحوالت الكونية.

ففكرة »الوحدة العربية«، مثاًل، هي خطاٌب متخيَّل، ليس فقط ألن 
]مثل  نــوعيـة  هوامـش  طياتها  في  تتضمن  ال  املزعومة  الَوحدة  هذه 
النساء[، وإمنا  الهوامش؛ أي  األمازيغ واألكراد واألقباط، وهامش 
ألنها تنطوي، أيضًا، على انقسام العالم العربي إلى شعوب وقبائل 
وطبقات، ويظل هذا االنقسام قائمًا في ظل احلنني إلى هوية شمولية.

الهامش  مناطق  خلق  الذي  الغرب  على  أيضًا،  األمر،  هذا  وينطبق 
واإلقصاء وجيوبهما بداخله، مثل األقليات ]العرقية وغيرها[ والنساء 
واملهاجرين، فخطابه ميس آَخَر الغرب واآلَخر داخل الغرب، أيضًا.

 
نتحدث؟ وما طبيعة  أيِّ غرٍب  هنا هو: عن  يواجهنا  الذي  والسؤال 
هذا الغرب الذي يسكننا ويتحدانا؟ وهل ميكن القول إن فكرنا قد حترر 

فعاًل من االستعمار ]الغربي[؟
 

يرى اخلطيبي أنه ال ميكن من منظور العالم الثالث– الذي ننتمي إليه– 
االدعاء بأن التحرر من االستعمار ]العسكري واإلداري[ قد ساهم في 
وللنزعة  لإلمبريالية  اإليديولوجية  اآللة  نقديٍّ جذريٍّ جتاه  فكٍر  إقرار 
العرقية املركزية، يقوم بتفكيك اخلطابات التي تدعم الهيمنة الغربية، 

ويعلن اختالَفه، ويقلب العالقات القائمة.23

بسوسيولوجيا  املوسومة  العربي،  العالم  سوسيولوجيا  فإن  وعليه، 
التحرر من االستعمار، تقتضي القيام مبهمتني، هما: 

 )européo-centrisme( األوروبية  املركزية  النزعة  تفكيك   .1
ومعتدٍّ  مكثٍف  كخطاٍب  والثقافية[  والعرقية  العقلية  ]بأشكالها 
بجميع  اإلمبريالية  بني  الوثيق  الترابط  في  التفكير  ويتعني  بذاته. 
العلوم  وتطور  والثقافية[  والعسكرية  ]السياسية  أشكالها 

االجتماعية. 

حول  العربية  املجتمعات  أجنزتها  التي  واخلطابات  املعارف  نقد   .2
بأشكالها  عليها  انبنت  التي  األسس  نقد  بذلك  واملقصود  ذاتها، 

الالهوتية واألبوية. 

املفاهيم  نقد مزدوج يروم باألساس تفكيك  أو  وهذه حركة مزدوجة 
املتداولة، فما هي طبيعة هذا النقد؟

عليها  انبنت  التي  األسس  فوق  املتراكمة  الطبقات  بإزالة  األمر  يتعلق 
وتعمل  جوهره.  في  أركيولوجي  عمل  وهذا  واخلطابات،  املفاهيم 
وإطارها  املعارف  بنيان  خلخلة  على  هذه  الصمت  أركيولوجيا 
االجتماعي. لذلك، بدل احلديث عن »املجتمعات املتخلفة«، يتعني، 
باألحرى، احلديث عن املجتمعات »الصامتة« ألن هذه املجتمعات ال 
العنف ضد اآلخر  تسمع عبر اختالفها. فهل نحن ملزمون مبمارسة 
بالدمار لكي  الغرب  لنسمع أصواتنا؟ هل قدرنا هو تهديد  ]الغرب[ 

يتخلى عن اعتداده بذاته وعن مركزيته العرقية التي تعوملت؟

مبثابة  هي   )tierce voie( ثالثة  طريقًا  هناك  ألن  ذاك!  وال  هذا  ال 
ما  إطار  في  والفعل  الكالم  سلطة  عبر  تتجلى  مزدوجة؛  خلخلة 

يدعوه اخلطيبي باالختالف املعاند.24

هكذا، سيكون التحرر من االستعمار هو االسم اآلخر للفكر املغاير، 
الغربية.  للميتافيزيقا  الصامتة  النهاية  التحرر سيكون هو  كما أن هذا 
ومع  الغربي  العقل  مع   )dé-liaison( االرتباط  فك  يحصل  وهنا 
يواجهنا  الذي  السؤال  لكن  باخلصوص[.  ]االجتماعية  علومه 
فكٍر  داخل  الثالثة  الطريق  هذه  عن  التعبير  للباحث  ميكن  كيف  هو: 
بتحرير  املقصود  وما  نيتشه؟  طريقة  على  والتراتبات  القيم  يقلب 

السوسيولوجيا من االستعمار في آخر املطاف؟
 

دريدا  قاله  مبا  ولنستأنس  امليتافيزيقي،  إطارها  في  املسألة  هذه  لنضع 
أوروبي،  بعلم  يتعلق  األمر  أن  اعتبر  فقد  اإلثنولوجيا.  بخصوص 
الغربي.  والثقافي  املعرفي  التقليد  داخل  املتداولة  املفاهيم  يستعمل 
غير  أو  إراديٍّ  بشكٍل  خطابه،  داخل  يدرج  اإلثنولوجي  فإن  لذلك، 
إرادّي، مقدمات النزعة املركزية العرقية، في ذات الوقت الذي يدين 

فيه هذه النزعة ]...[.

في هذه احلال، فإن جودة أي خطاب وخصوبته يتم قياسهما بواسطة 
امليتافيزيقا  بتاريخ  العالقة  الفكر هذه  بها  يعالج  التي  النقدية  الصرامة 

وباملفاهيم املوروثة. 

واملسؤولية  اإلنسانية  العلوم  بلغة  النقدية  العالقة  هنا  يهم  »فاألمر 
]الغربي[  األوروبي  التراث  من  يستمد  الذي  للخطاب  النقدية 
اقتصاد  مشكل  وهذا  نفسه.  التراث  هذا  لتفكيك  الضرورية  املوارد 

واستراتيجية«.25

سيعلق اخلطيبي على هذا القول مؤكدًا أن االقتصاد واإلستراتيجية هما 
لتفعيل  أركيولوجي  بتحليل  القيام  الالزم  املزدوج. ومن  النقد  شعار 
هذه اإلستراتيجية في إطار فكٍر مغاير، ذلك أن هذا الفكر ال يتحرك 
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على أرضية امليتافيزيقا الغربية وال في دائرة الالهوت اإلسالمي، بل 
على هامشهما، فهو عبارة عن هامٍش يقظ.

إلى  وال  الهيمنة  إلى  يسعى  ال  الهامش  فكر  فإن  معلوم،  هو  وكما 
وفي  إقصاء.  كل  ضد  الفكر  هذا  ألن  وإقصائه؛  اآلخر  احتقار 
تراثوية  أكانت  سواء  املطلقة،  اخلطابات  كل  يناهض  فهو  املقابل، 
اخلالصة،  الهوية  مبادئ  تقوم على  تقنية، ألنها  أم عقالنية  أم سلفية 
لذلك  منه.26  التخلص  يجب  كشرٍّ  ]املختلف[  اآلخر  مع  وتتعامل 
الهامش  على  يتموقع  الذي  االختالف  فكر  باسم  مقاومتها  تتعني 
في  االختالف  مفكري  نحاور  حينما  ونحن  السائدة.  امليتافيزيقا  من 
الغرب ]مثل نيتشه وهايدجر أو بالنشو ودريدا[، فإننا ال نأخذ بعني 
االعتبار أسلوب تفكيرهم، فقط، وإمنا، أيضًا، استراتيجيتهم وآلتهم 
التحرر من االستعمار  الهادف إلى  احلربية كي نستثمرها في صراعنا 
وإقرار فكر اختالفي صارم.27 واملطلوب من هذا الفكر القيام بحركة 
أن  عليه  جهة،  فمن  الكبير.  املغرب  جتاه   ] مزدوج  ]بنقد  مزدوجة 
اللسانية  املستويات  ]على  األخير  لهذا  املميزة  التعددية  إلى  يصغي 
اإلبستيمي  مواجهة  عليه  أخرى،  جهة  ومن  والسياسية[،  والثقافية 
الهامش  فكر  جتذير  عبر  وذلك  املهيمن،  مركزه  عن  وإزاحته  الغربي 

كفكر يتحدث »لغات« عدة.
 

ومع ذلك، فما زال هذا الفكر غير مسمى )innomable(، ولرمبا 
وهذه  تغييره.  منا  يستدعي  عالم  في  التغير  على  وعالمة  وعدًا  كان 
الفكر ال توجد معجزات، بل مجرد  نهاية لها، ففي مجال  مهمة ال 

قطائع متتالية.28

اخلطيبي  به  اختتم  الذي  أن أستحضر هذا االستشهاد  إال  يسعني  وال 
كميتٍة  املزدوَج  والنقَد  الصارَم  االختالَف  معلنًا  املغاير«  »الفكر  نص 
مزدوجٍة مليتافيزيقا الشرق والغرب معًا وكانفتاٍح ألفٍق مغاربيٍّ جديد. 
قائاًل:  الغامضة  بطريقته  هيراقليطس  صرح  »لقد  فيه:  جاء  ومما 
وميوتون  هؤالء،  مبوت  يحيون  خالدون،  فانون  فانون،  خالدون 

بحياة أولئك«.29

كما ال يسعني إال أن أستحضر هذا التعليق اجلميل والوجيز على هذا 
بني  وبقـاءه  عيشه  يستحق  أن  هي  اإلنسان  كرامة  »أن  وهو:  القول، 

األحياء، وأيضًا موته اجلميل بني األموات«.30

وختامًا:

أريد العودة مرة أخرى وأخيرة إلى إميانويل لفيناس لتحديد خصوصية 
فقط–  اإلتيقي  البعد  على  تقتصر  ال  التي  واآلخر  الذات  بني  العالقة 
وهو بعد أساسي كما رأينا– لكنها تشمل، أيضًا، البعدين السياسي 
التفاعل  زمنية  »إن  الصدد:  هذا  في  لفيناس  يقول  واألنطولوجي. 
اإلنساني بني الذات واآلخر تسمح باالنفتاح على معنى الغيرية وعلى 
ننتقل  فإننا  العالم،  املعنى. وألنه يوجد أكثر من شخصني في  غيرية 
األنطولوجي  املنظور  إلى  للغيرية  األخالقي  املنظور  من  بالضرورة 
أننا  يعني  ما  وهو  األقل،  على  أشخاص  ثالثة  دومًا  فهناك  للكلية. 
التحديد  مبحاولة  ومطالبون  اآلخر؟  هو  من  بالتساؤل:  مطالبون 

كان  فلو  مقارنته.  ميكن  ال  ما  ومقارنة  محدد  غير  هو  ملا  املوضوعي 
هناك شخصان، فقط، في العالم، ملا كانت هناك حاجة إلى محكمٍة 
للعدل؛ ألنني سأكون دومًا مسؤواًل من أجل اآلخر وأمامه. لكن، 
باآلخر  األخالقية  العالقة  تصبح  حتى  أشخاص،  ثالثة  يوجد  إن  ما 

سياسية، وتندرج ضمن اخلطاب الكلي لألنطولوجيا«.31

التنازل عن  إلى  الذات  إذ تضطر  املسؤولية هنا معنى أوسع،  وتتخذ 
نفسي  ملزمًاَ مبطالبة  بحيث سأكون  اآلخر،  لفائدة  املركزية  وضعيتها 
 dissymétrie( بأكثر مما أطالب به غيري. وهذا الالمتاثل األساسي
العالقة  أساس  هو  أيضًا32  لريكور  والتعبير   –)fondamentale
بل  منه،  مسؤولية  أكثر  فقط  لست  فأنا  واآلخر؛  الذات  بني  اإلتيقية 
إنني مسؤول من أجل مسؤولية اجلميع. وبهذا املعنى، يصبح اآلخر 
ألن  الذوات  بني  بالتماهي  له  عالقة  ال  القرب  هذا  لكن  مني،  قريبًا 
بينهما تكون  كل طرف يحافظ على خصوصيته واختالفه. فالعالقة 
أفضل كاختالف، واالجتماع أفضل من االندماج، بل إن قيمة احلب 
تتمثل في استحالة اختزال اآلخر في ذاتي، واستحالة حصول التطابق 
فعالة  ستكون  قدرتنا  فإن  هذه،  النظر  وجهة  ومن  املشابهة.  ضمن 

حينما نكون اثنني، يستجيب كل واحد منا لنداء اآلخر.33

د. عز الدين اخلطابي
شعبة الفلسفة، املدرسة العليا لألساتذة، مكناس – املغرب

--
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