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ملتقى الفكر

اجلمعة  25نونرب 2011
الـعــدد  4516 :ال�سنة :

يف ندوة مبكنا�س حول «الفل�سفة وحوار احل�ضارات»

احلوار يفرت�ض التوا�صل
ويبطن �صراع املعاين والقيم
احت�ضنت كلية الآداب والعلوم الإن�سانية مبكنا�س ندوة علمية يف مو�ضوع «الفل�سفة وحوار الثقافات» يوم  16نونرب اجلاري.
وقد تناولت الندوة ،التي �أ�شرفت �شعبة الفل�سفة على تنظيمها ،ق�ضايا �إن�سانية تتمحور حول التعاي�ش والتوا�صل بني الثقافات،
انطالقا من ر�ؤية فل�سفية جتعل من فل�سفة «هايدجر» مرجعا فكريا لها ،ومن �أفكار الربوفي�سور النم�ساوي «هان�س كوكلر»،
ومن درا�ساته امليدانية ،منوذجا حيا لها .وقد �شارك الطلبة بفعالية ون�شاط يف �أ�شغال الندوة من خالل �أ�سئلتهم املقلقة
التي طرحت ،باخل�صو�ص ،على «كوكلر» ،الذي ح�ضر �إىل مكنا�س رفقة الباحث واملرتجم املغربي حميد ل�شهب.
ا�ستهل �أ�شغال الندوة �أ�ستاذ الفل�سفة حممد
الأندل�سي ،رئي�س ال�شعبة بالكلية ،مبحا�رضة
تناول فيها ثالثة عنا�رص فكرية �أ�سا�سية:
الطابع الكوين للثقافة يف الفرتة املعا�رصة،
مفهوم احلوار بني الثقافات ،و�أهمية الفل�سفة
ودوره��ا يف رعاية احل��وار بني الثقافات.
فيما يتعلق بالعن�رص الأول� ،أ�شار الأندل�سي
�إىل التغيري اجلذري ،الذي طال القبلة التي
تتوجه نحوها الثقافة .فبعد �أن كانت،
كانت ّ
�إىل حدود الن�صف الأول من القرن الع�رشين،
تنزع �إىل البحث عن الهوية بو�صفها �سمات
وخ�صو�صيات متيز ثقافة ما عن الثقافات
الأخرى� ،صارت قبلة الثقافة اليوم -وب�صفة
خا�صة بعد نهاية الثمانينيات -هي الكونية
التي جت��ذب ك��ل ثقافة �إىل تيارها .وهي
كونية �أح��ادي��ة القطب ت�سودها ال�شمولية
واملجان�سة والتنميط ،كونية انهارت معها
كل احل��دود واملعامل واملرجعيات ،ومعها
كل الهويات املغلقة والتمايزات الثقافية.
يف ظل هذا التوجه الكوين� ،ستتغري مفاهيم
ال��ه��وي��ة واخل�صو�صية والأ���ص��ال��ة ،كما
يقول الأندل�سي ،حيث �ستنتقل من معناها
التاريخي �أو الإثني �أو الديني لي�س باجتاه
كونية �أحادية و�شمولية ،بل باجتاه �سعي
الثقافة �إىل الت�شكّل يف «�شبكات» �أو «خطوط
مقاومة» متكّنها من االنفالت من منطق
التنميط واملجان�سة الذي �صار يتحكّم يف
العامل .لقد ب��د�أت الثقافات اليوم تعلي من
هانز كوكلر
�ش�أن االختالف والتعدد لي�س من
تختزل يف «حمبة احلكمة»،
�أجل االنعزال والتقوقع ،بل
كوكلر:
�أو يف «احل�����وار ال���ذي
ك���آل��ي��ات للتقريب بني
"هايدجر"،
يكون �أ�سا�سه مبادئ
الثقافات وحت�صينها
العقل وامل��ن��ط��ق»،
�ضد خماطر التقليد
وبالرغم من كون نقده من�صب
كما �أنها ال تتوخى
واجلمود والتكرار.
على الإن�سان وكينونته ،مل يهتم،
ال�����ب�����ح�����ث ع���ن
يف ال��ع��ن����صر
«احلقيقة» بهدف
اهتماما مبا�شرا ،بال�سيا�سة ،بحيث مل
ال��ث��اين املتعلق
«خلق التفاهم»
مب��ف��ه��وم احل���وار
تكن نتاجاته الفل�سفية يف هذا املجال
و«حت������ق������ي������ق
ال���ث���ق���ايف� ،أك���د
�إال "نتاجا جانبيا"� ،سواء �أثناء
ال��ت��وا���ص��ل» .بل
الأ�ستاذ على �أنه
ي��ج��ب ال��ت�����ش��دي��د،
بالرغم من �أهمية
ت�أمالته يف الكينونة والوجود،
كما يرى الأندل�سي،
«�إيتيقا التوا�صل»
�أو يف امليتافيزيقا الغربية
ع���ل���ى روح ال��ن��ق��د
لدى كل من «يورغن
والت�شكك والتوج�س للفكر
الكال�سيكية.
ه��اب��رم��ا���س» و«�أوط����و
الفل�سفي ،ال��ت��ي تتمثل يف
�آبل» ،ف�إن �آليات التوا�صل
تقوية ح�س االخ��ت�لاف و�أخ��ذ
املنطقي وم��ب��ادئ الأخ�ل�اق
امل�سافة الالزمة من الذات.
غري كافية لتحديد مفهوم احلوار،
� ّإن ه��ذا م��ا جتليه جتربة
لأن احلوار يبطن �رصاعا يجعل منه حربا
تخا�ض على م�ستوى الكلمة واملعنى والفكرة «احل��وار الفل�سفي» عرب «تاريخ الفل�سفة».
والقيمة .ومن هنا فـ «حوار الثقافات» ي�شكل ،هنا ي�ست�شهد املحا�رض مبثالني من جتربتني
يف نظر الأندل�سي« ،حربا» جمالها الثقافة ،ثقافيتني خمتلفتني «روحا» وتاريخا ،هما
وره��ان��ه��ا الهيمنة والإخ�����ض��اع ،و�آليتها على التوايل :جتربة «احل��وار الفل�سفي» يف
«ا�سرتاتيجية الت�سمية» مبا هي حتكم يف الثقافة الغربية القدمية اليونانية ،منها
«عالمات» اخلطاب .كما �أن ال�رصاع اليوم (حم����اورات �أف�ل�اط���ون) ،وجت��رب��ة «احل���وار
لي�س �رصاعا بني ثقافتني تتنازعان الهيمنة الفل�سفي» داخل الثقافة العربية الإ�سالمية
على العامل ،كما يذهب �إىل ذلك «�صامويل يف ال��ق��رون الو�سطى (ح��وار ال��غ��زايل وابن
هانتنغتون» يف كتابه «�رصاع احل�ضارات» ،ر�شد) .فاحلوار هنا مبا هو حماولة للإقناع
من قبيل ال�رصاع بني ثقافة الغرب وثقافة واالقتناع بهدف التقريب بني املتحاورين،
ال�رشق� ،أو بني الثقافة العلمانية والثقافة يختفي ويتوارى ،كما يقول الأندل�سي ،لكي
توجهني يرتك مكانه للتكفري والتجديف والتبديع؛ �أي
ال�لاه��وت��ي��ة ،ب��ل ه��و ��ص�راع ب�ين ّ
التوجه لكي يح ّل حملّه «�إرهاب ديني» ،يروم لي�س
يوجدان داخل الثقافة الواحدة� ،إ ّنه
ّ
نحو االن��غ�لاق� ،أو نحو االن��ف��ت��اح .لهذا ال ترهيب اخل�صم و�ش ّل قدرات احلوار لديه ،بل
ميكن �إرجاع �أزمة احلوار بني الثقافات �إىل �إ ّنه يتجاوز ذلك �إىل ا�ستباحة دمه .يت�ساءل
االختالف املوجود بينها ،بل هي �أزمة لها الأندل�سي قائال�« :أمل ينته «احلوار الفل�سفي»
عالقة مبا يطلق عليه «نيت�شه» «مقدار احلرية يف كال التجربتني اليونانية والإ�سالمية �إىل
واجلر�أة التي ت�سمح بهما الثقافة داخلها» .التنكيل بالفل�سفة والفال�سفة؟ بلى ،لقد كان
يف هذا ال�سياق ،يرى الأندل�سي �أن ثمة ثالثة م�صري �سقراط الإعدام ،وكان م�صري ابن ر�شد
�رشوط لتفعيل احلوار بني الثقافاتّ � :أولها� ،إحراق كتبه و�إرهابه وا�ضطهاده.
يخل�ص الأندل�سي �إىل �أن املوقف الفل�سفي
��ضرورة التحرر من فكرة الأ�صل الطاهر.
ثانيها ،االعرتاف بالآخر ك�آخر خمتلف عن ي�شتغل ،حينما يفهم كـ «مقاومة»� ،ضد كل
ال��ذات .وثالثها ،حترير م�ستقبل الثقافات ما ير�سخ «الطابع القطيعي للثقافة»� .إذ ي�ؤكّ د
من ك ّل «غائية» مبا يف ذلك «املخططات على �أن��ه يف «�أ�سا�س ك ّل تفاهم» ،يتوارى
«�سوء تفاهم �أ�صلي» .ومن هنا� ،سادت الفكر
والت�صاميم احل�سابية امل�سبقة».
توج�سية»
ويف العن�رص الأخ�ي�ر املتعلق ب�أهمية املعا�رص ،ح�سب ت�صوره« ،نزعة ّ
الفل�سفة ودوره���ا يف رع��اي��ة احل���وار بني تنطلق من «�سوء نية» �أ�صلية ال ت�سعى �إىل
الثقافات ،قال املحا�رض �إن «الفل�سفة» ال التفريق بني املتحاورين ،بل �إىل التقريب
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�أخبار ثقافية
ترتيب وت�صنيف نحو  160بناية تاريخية

�أكد وزير الثقافة ال�سيد بن�سامل حمي�ش,يوم الثالثاء
املا�ضي� ،أنه مت خالل الع�رش �سنوات الأخرية ترتيب
وت�صنيف ما يناهز  160بناية تاريخية وموقعا
�أركيولوجيا ،تراثا وطنيا ،وع�رش مدن ومواقع �أثرية تراثا
عامليا.
و�أ�ضاف ال�سيد حمي�ش يف معر�ض رده على �س�ؤال
�شفوي مبجل�س امل�ست�شارين حول «ح�صيلة الوزارة
يف ما يخ�ص �صيانة امل�آثر واملعامل التاريخية»� ,أن
الوزارة ا�ستكملت هذه ال�سنة ترتيب كل من موقع الد�شرية
بالرباط وحديقة جنان ال�سبيل بفا�س يف الئحة الرتاث
الوطني ,و�أنها الآن ب�صدد �إجراءات ترتيب كل من
مدينتي تازة وفكيك واملدينة العتيقة للدار البي�ضاء يف
الت�صنيف الوطني.
ويف ما يخ�ص الرتاث العاملي� ,أكد ال�سيد حمي�ش �أنه
مت هذه ال�سنة و�ضع امللف اخلا�ص ب�إدراج مدينة الرباط
�ضمن الئحة الرتاث العاملي لدى مركز الرتاث العاملي,
الذي من املنتظر �أن يتم احل�سم فيه بت�صويت جلنة الرتاث
العاملي بداية �سنة .2012
ويف ما يتعلق باحلماية املدنية ,قال وزير الثقافة
�إنه مت بر�سم ال�سنة املالية اجلارية تخ�صي�ص ما يزيد
عن  40مليون درهم لرتميم وتهيئة عدد مهم من
املعامل واملباين بجل ربوع اململكة ,ومن �أهمها ق�رصا
الباهية والبديع مبراك�ش ودار احلاكم ب�أزمور وخمازن
جماعية ب�سيدي �إفني وبني مالل و�أكادير� ,إ�ضافة �إىل
�إحداث حمافظات بكل من موقعي متودا بتطوان والق�رص
ال�صغري بطنجة.
وبخ�صو�ص جرد املعامل التاريخية� ,أكد �أن اجلهود
املبذولة �أ�سفرت عن جرد ما يزيد عن � 20ألف موقع
وبناية �أثرية ,م�شريا �إىل �أن عمليات اجلرد همت يف
ال�سنوات الأخرية �أقاليم طاطا وا�شتوكة �أيت باها
و�سطات واحلوز والعرائ�ش ومنطقة �سو�س تكنة.
وتعزيزا لهذه اجلهود ,ي�ضيف ال�سيد حمي�ش� ,أبرمت
الوزارة اتفاقيات مع وكالة �إنعا�ش الأقاليم ال�شمالية
واملتعلقة برتميم بع�ض املعامل التاريخية مبدينة طنجة،
وكذا اتفاقيات خا�صة بحماية مواقع النقو�ش ال�صخرية
واملربمة مع كل من جماعة �أمكالة وجماعة �سيدي �أحمد
لعرو�سي ب�إقليم ال�سمارة وجماعة �أداي-تغجيجت ب�إقليم
كلميم وجماعتي تنزولني و�أيت واعزيق ب�إقليم زاكورة.
وخل�ص وزير الثقافة ال�سيد بن�سامل حمي�ش� ،إىل �أن
الوزارة �ستوا�صل جرد و�صيانة وت�أهيل الرتاث الوطني
مبختلف ربوع اململكة من خالل ما ير�صد من اعتمادات
يف هذا الباب ومن خالل عالقات ال�رشاكة والتعاون
املتاحة.

هايدجر

�إن الفهم ال���ذي يطرحه
بينهم م��ن خ�لال �إب��ع��اد كل
«حوار
«ه����اي����دج����ر» ل���واق���ع
طرف عن ذاته.
الثقافات» ي�شكل،
الإن�����س��ان املعا�رص،
وب��������دوره ا���س��ت��ه��ل
ح�������س���ب���م���ا ي�����راه
ال��ب�روف����ي���������س����ور
يف نظر الأندل�سي« ،حربا»
«كوكلر» ،هو فهم
ال����ن����م���������س����اوي
جمالها الثقافة ،ورهانها الهيمنة
ي����روم ال��وق��وف
«هان�س كوكلر»
ع��ن��د �إ���ش��ك��ال��ي��ة
حم�����ا���ض��رت�����ه،
والإخ�ضاع ،و�آليتها «ا�سرتاتيجية
تاريخ الكينونة
ال���ت���ي ت��ت��م��ح��ور
الت�سمية» مبا هي حتكم يف «عالمات»
يف ح���د ذات����ه.
ح�����ول راه��ن��ي��ة
الـخطاب .كـــما �أن ال�صراع اليوم
�إذ ي��ت��م��و���ض��ع
«ه�����اي�����دج�����ر»،
ه��������ذا امل���ف���ك���ر
وال����ت����ي راف��ق��ه��ا
لي�س �صـراعا بني ثقافتني
الأمل�����اين ،يف ه��ذا
الباحث حميد ل�شهب
تتنازعان الهيمنة على
ال���ت�������ص���ور ،خ����ارج
ب��ال�ترج��م��ة ال��ف��وري��ة
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،
�إىل العربية ،ب�إقرار عام
العامل.
اليمني والي�سار ،التي يعترب
مفاده �أن النزعة املثالية
�أن��ه��ا ف��ق��دت بريقها وقوتها
الي�سارية القائمة على املركزية
التربيرية م��ع التطورات
الأوروبية �أخفقت �إخفاقا وا�ضحا،
ال�سيا�سية العاملية ،وكذا
وذل��ك م��رده �إىل «الفراغ الإيديولوجي»،
الذي مل ت�ستطع الليربالية �أن متلأه .يف هذا االنقالبات الإيديولوجية التي تعقبها .وهنا
ال�سياق� ،أكد «كوكلر» �أن الفل�سفة ال�سيا�سية ينفتح «هايدجر» ،كما يقول الربوفي�سور
الغربية الراهنة ،كما تعرب عنها الدميقراطية النم�ساوي ،على الإرث اليوناين وامل�سيحي
التمثيلية ،تتجاوز حرية املواطن �إىل نظرية الغربي ،كما انفتاحه على مناذج فكرية غري
�أوليغار�شية مثالية ،م�شريا �إىل �أن النظريتني غربية يف �أعماله املت�أخرة .وتتمثل ميزة هذا
املارك�سية والليربالية ال تعربان عن ال�رشوط االنفتاح يف النقد العميق للتقنية وال�سلطة
امليتافيزيقية لنظام ممار�سة ال�سلطة ،الغربية؛ ذلك �أنه يعترب �أن نقد �شكل التفكري
باعتبار �أن التفكري يف هذه الأوليغار�شية هو ،يف الآن ذاته ،نقد لأ�سلوب احلياة .يف
يبقى مغيبا� ،أو مهم�شا .غري �أننا جند �أن هذا الباب ،يعترب «كوكلر» «هايدجر» هو
«ه��اي��دج��ر» ،كما ي��رى «ك��وك��ل��ر» ،يرف�ض «املفكر احلقيقي لفل�سفة ما بعد احلداثة
�إ�شكالية ال���دور املجتمعي للفل�سفة ،لأن بنقده اجلذري ملفهوم الذات».
م��ن جهة �أخ����رى ،ي��ع�ترف «ك��وك��ل��ر» �أن
«املجتمع احلايل ما هو �إال تعميم للذاتية
«هايدجر» ،وبالرغم من كون نقده من�صبا
احلديثة».
من هذا املنطلق ،يكمن ت�صور «هايدجر» على الإن�سان وكينونته ،مل يهتم ،اهتماما
للنقد املجتمعي ،كما يقدمه لنا «كوكلر» يف مبا�رشا ،بال�سيا�سة ،بحيث مل تكن نتاجاته
حما�رضته ،يف «نقد اجت��اه �إرادي �أح��ادي الفل�سفية يف هذا املجال �إال «نتاجا جانبيا»،
اجلانب لتجربة /معرفة الواقع على امل�ستوى �سواء �أثناء ت�أمالته يف الكينونة والوجود،
الفردي واجلماعي ،وهو باخل�صو�ص نقد �أو يف امليتافيزيقا الغربية الكال�سيكية� .إذ
ادعاء القوة /الإرادة للوجود يف العامل عن كانت الغاية من هذا التفكري ،هو التوجه
طريق القوانني اخلا�صة ،التي تزج بالفرد نحو بناء معرفة كينونة غري �سلطوية تن�أى
يف الذوبان يف املجتمع ،لي�صبح جمهوال» .بنف�سها «حماقات التقنية» .وتت�أ�س�س هذه
يف هذا ال�سياق يبدو �أن «هايدجر» ي�صل ،الغاية على نقد الفهم الرباغماتي لل�سيا�سة
بتفكريه يف احل�ضارة التقنية وتنظيمها (�أي التقنوقراطية) ،وهو فهم ال ينظر �إىل
املجتمعي و�شكلها ال�سيا�سي� ،إىل خال�صة الإن�سان� ،إال من زاوية ال�سيطرة عليه ،كما
مفادها �أن الغاية تكمن يف حترير الإن�سان تقوم على نقد كل عملية ت�ضفي ال�رشعية على
من �إ�سار ال�رشوط امليتافيزيقية للما�ضي /ممار�سة �سلطة «�إرادة القوة» ،التي يعتربها
تاريخ الكينونة ،وك��ذا من و�صاية �أ�شكال «نيت�شه» �أ�سا�س امليتافيزيقا الغربية.
التنظيم االجتماعي التقني احلديث.
حممد جليد

اكت�شاف بقايا ب�شرية مبغارة قرب الدار البي�ضاء
مت م�ؤخرا ,خالل عملية �إزالة عظام امل�ستوى ال�سفلي
مبغارة وحيد القرن مبقلع اوالد احميدة  1بالدار
البي�ضاء ,العثور على بقايا ب�رشية تعود �إىل نحو 450
�ألف �سنة.
و�أو�ضح كل من عبد الرحيم مهيب ,من وزارة الثقافة
واملعهد الوطني لعلوم الآثار والرتاث ,وجان بول
راينال ,من املركز الوطني للبحث العلمي جامعة بوردو
� ,1أنه عرث على ناب ب�رشي مع بقايا حيوانية لوحيد
القرن الأبي�ض ,منها جماجم مكتملة وبقايا حيوانات
عا�شبة و�أخرى الحمة.
و�أ�ضاف اخلبريان ,يف بالغ تو�صلت به وكالة املغرب
العربي للأنباء� ,أن فريق التنقيب عرث �أي�ضا على �أدوات
حجرية منحوتة تعود �إىل الع�رص الأ�شويل ,مربزين �أن
هذه البقايا الب�رشية هي الأوىل التي يعرث عليها بهذا
املوقع ,و�أن هذا االكت�شاف هو ثمرة جهود حثيثة منذ
عام  1988يف �إطار التعاون املغربي الفرن�سي يف
جمال الآثار.
وذكر امل�صدر ذاته بعثور اخلرباء �سنة  1972يف
مغارة �أخرى مبقلع اوالد احميدة  1على بقايا ترجع
لـ«�إن�سان رودي�سيا» ,م�شريا �إىل �أن هذه الأحفورات ت�شكل
مع تلك التي عرث عليها ب�سيدي عبد الرحمان وتوما�س
املفتاح الرئي�سي ملعرفة تاريخ اال�ستقرار الب�رشي يف
املغرب العربي.

