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لماذا هذه السلسلة؟

مخاطر  من  اإلسالمي  بالعامل  يحّدق  ما  مع  الراهن،  وقتنا  يف  حاجة  من  هل 

ورصاعات وفوىض عارمة، إىل فتح ملف االستعامر من جديد؟

حازت  الدول  وأن  وانقىض..  وىّل  االستعامر  وكأن  املعارص  العامل  حالة  تُظهر 

املسار  عىل  اآلن  الكالم  أن  الكثريون  ليظن  حتى  نريه..  من  وتحررت  استقاللها 

التاريخي لالستعامر هو مبثابة رجوع إىل املايض، واستعادة ملفاهيم وأدبيات فات 

زمانها.. وبإزاء هذه الحالة يُطرح السؤال التايل: أليس من األوىل مبكان اإلعراض 

عن ذلك كله، واالتجاه نحو أفق معريف جديد لبناء املستقبل؟!

السلسلة  تناول هذه  لدى  الذهن  إىل  األوىل  للوهلة  تتبادر  قد  وأسئلة  تساؤالت 

تحتاج  فهي  هذا  وتجربة.. ومع  وتاريخ  كنظرية  االستعامر  ومابعد  االستعامر  حول 

إىل أجوبة واضحة... 

ال نعدم الرأي لو قلنا إنَّ ما يحدث اليوم من رصاعات داخلية واستالب للهوية 

باألمس.  ما زرعه االستعامر  إّنا هو مثرة  الوطنية، ومن تخلّف يف امليادين كافة، 

صحيح أن حقبة االنتداب بصيغتها الكالسيكية قد انقضت، لكن هذا االنتداب يعود 

أخرى  وأحياناً  حيناً،  الناعمة  بالقوة  متسلّحاً  جديد،  لبوس  يف  ويسود  لينترش  ثانية 

بأشكال استعامرية ال حرص لها.

٭          ٭          ٭

مقدمة املركز
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يف مرشوعنا الهادف إىل إعادة بناء الذات واستنهاضها، يغدو من املستحيل مفارقة 

والعرب، كام  الدروس  بفوائد  ماٍض ميتلئ  بأنه  ذلك  املايض.  ونسيان  التاريخ  ذاكرة 

يكشف عن كيفية التعامل مع اآلخر االستعامري ثقافة ومامرسة لئال نقع ثانية يف فّخه 

مثلام وقع أسالفنا. كذلك فإنَّ اسرتجاع بطوالت أعالم األمة يف كفاحها ضّد املستعِمر 

سيكون من شأنه تحقيق اندفاعٍة معنوية، تستنهض أجيالنا وتبّث فيها روح العزّة واإلباء.

نعتقد  كمسلمني،  ـ  بنا  يفرتض  اليوم  نعيشه  الذي  الواقع  أن  يف  ريب  من  وما 

أجل  من  معرفية  اسرتاتيجية  بلورة  العمل عىل  ـ  وعامليته  اإلسالمي  الدين  بخامتية 

مواجهة  يف  ومجتمعاتنا  بالدنا  بها  ومتر  مرت  التي  التحوالت  حقيقة  الوقوف عىل 

الهيمنة االستعامرية بوجوهها كافة. 

رسم  إىل  االسرتاتيجية  للدراسات  اإلسالمي  املركز  يسعى  تقدم،  ما  عىل  عطفاً 

أهداف هذا املرشوع وفقاً للمرتكزات التالية:

أوالً: تنمية وتفعيل البنى العلمية واملعرفية، السياسية واالقتصادية والسيادية لبالدنا 

البلدان  تخلف هذه  بسبب  كان  االستعامر  نجاح  أن  من  انطالقاً  ومجتمعاتنا. وذلك 

واملجتمعات يف امليادين كافة. وللتغلّب عىل هذه الوضعية بات رضورياً رصد ومعرفة 

اتجاهات التفكري االستعامري بصيغتيه التقليدية واملعارصة، والسعي إىل بلورة األفكار 

التنمية الشاملة  يعتمد عىل  بناًء أصيالً  بناء الذات  والتصورات التي تساهم يف إعادة 

لألمة، فضالً عن اإلفادة مام تختزنه من قدرات ذاتية تؤهلها إىل الرقّي والتقّدم.

ثانياً: استخدام الثورة املعلوماتية وتوظيفها يف املرشوع النهضوي اإلسالمي. إذ 

إنَّ العقل االستعامري ما فتئ يستفيد من وسائل اإلعالم وتقنيات التواصل، ملواصلة 

اسرتاتيجيات الهيمنة عرب التضليل وطمس الحقائق.

ثالثاً: السعي نحو توحيد صفوف أبناء األمة عىل أساس املوقف املوّحد والقرار 

التوحيدي  املسعى  هذا  أهمية  تتضاعف  املصريية.  التحديات  مواجهة  الواحد يف 

ملشاريع  التصدي  يوجب  الذي  األمر  والثقافية؛  املذهبية  االختالفات  وطأة  تحت 

الفتنة والحروب األهلية التي يغذيها العقل االستعامري، لتربير حضوره تحت ذريعة 

أنه املنجي واملدافع عن حقوق اإلنسان.
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رابعاً: لزوم االهتامم بالجيل الشاب، وتنمية وعيه الثقايف وال سيام ما يتصل منه 

بإدراك حقيقة االستعامر لئال يقع فريسة اإلمربيالية اإلعالمية وأضاليلها.

خامساً: كشف حقيقة ازدواجية الغرب يف تعاطيه مع مقوالت وعناوين معارصة 

مثل حقوق اإلنسان، والحرية، والدميقراطية وحق تقرير املصري. إذ إن هذه املّدعيات 

تبدو صحيحة بالنسبة إليه ما دامت تتامهى وتخدم مصالحه، إال أنها رسعان ما تزول 

وتغيب إذا تضاربت مع هذه املصالح. وال بد من التنبيه يف هذا الصدد إىل أننا عندما 

نذّم الغرب فإنا نذّمُه كنظام ومؤّسسة سياسية إمربيالية ال كشعوب. فأهل الغرب كبقية 

اإلعالمي  التضليل  ضحية  كانت  ما  وكثرياً  والسلبيات  اإليجابيات  تختزن  الشعوب 

اآلخر  أرض  احتالل  لتربير  الحاكمة  املؤسسة  جانب  إىل  لتكون  استُدرَِجت  حيث 

واالستعالء عليه. ولكن يف مقابل هذا بقي مثة أصوات حرّة وضامئر يقظة كشفت 

تهافت النظام الغريب بالنقد واالعرتاض والضغط.

سادساً: لزوم االهتامم بنظريات وأفكار ما بعد االستعامر، وذلك ملنزلتها النقدية 

العّد  وبيان  الغربية،  الحضارة  احتضار  عىل  الشواهد  تبيني  يف  الفاعلة  ومساهمتها 

يف  تفعيلها  عىل  نعمل  التي  واألفكار  النظريات  فهذه  الحديث.  لتاريخها  النزويل 

املعرفية  وأسسها  االستعامرية  البنية  نقد  يف  تساهم  سوف  املعريف  مرشوعنا  إطار 

بُيُوتَُهْم  )يُْخِربُوَن  تعاىل:  قوله  مصداق  وهي  واالقتصادية،  والسياسية  واالجتامعية 

ِبأَيِْديِهْم َوأَيِْدي الُْمْؤِمِننَي( )الحرش – 2(.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله األمني وآله 

امليامني

النجف األرشف 

شهر رمضان 1439 ھ



نقد مباين العقل اإلمربيايل

محمود حيدر))(

األطروحة  بنهاية  االستيهام  باب  من  االستعامر«  بعد  »ما  عىل  الكالم  يجيء  ال 

االستعامرية. سواًء تعلق األمر باالصطالح واملفهوم، أْم باالختبارات التاريخية، فإن 

املناظرة مع هذه األطروحة، وخصوصاً يف زمن الحداثة الفائضة، باتت تتخذ لها منزلًة 

استثنائيًة. مفهوم »ما بعد االستعامر« كمثل سواه من املفاهيم الوافدة، يأتينا مكتظًّا 

ت تبعاً لطبائع البيئات الثقافية  بااللتباس والغموض. تعريفاتُه ورشوُحه وتأويالتُه تكثَّ

واإليديولوجية حيث ولد وذاع أمره. لذا سيكون عىل كل منشغٍل بهذا املصطلح أن 

يتتبَّع ساللته املمتدة عميقاً يف التاريخ الحديث، وأن يتعرّف إىل أوروبا مبا هي أرض 

نشأته وفكرته وامتداده عرب االستيالء والغزو. ثم عليه من بعد ذلك كله أن يتميَّز لفظة 

»ما بعد االستعامر« بني كونها مفهوماً مضاّداً لالستعامر ودعوة كفاحية للتحرر منه، 

وبني كونها وسيلًة معرفيًة تستعملها السلطة اإليديولوجية الحاكمة يف الغرب، لتنتج 

أنظمة مفاهيم جديدٍة متكُِّنها من إدامة الهيمنة عىل العامل.

))(- مفكر وباحث يف الفلسفة - لبنان.

مدير التحرير املركزي لفصلية االستغراب.

مدخل تأسييس
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من أجل ذلك وجدنا أن نقارب املفهوم عىل منَحيَنْي متوازيني:

األول: منحى الجغرافيا األوروبية حيث مسقط رأس املفهوم وظروف والدته. 

الفكرة  فيها  نشأت  التي  األرض  من  أي  املستباحة،  الجغرافيات  منحى  الثاين: 

ال»املابعد استعامرية«، كأطروحة مقاومٍة فكريٍة وكفاحيٍة للهيمنة والتوسع.

ولطريقة  للمصطلح  فهٍم  إىل سوِء  يعود  مفهومياً  أن مثّة خلطاً  بيانه،  يجوز  مام 

التعامل معه تاريخياً ومعرفياً. فقد بدا لكثريين يف األوساط الغربية، وكذا يف العاملني 

الجيل االصطالحي  ينتسب إىل  بعد االستعامر« مفهوم  »ما  أن  العريب واإلسالمي، 

املستحدث الذي شاع صيته يف ما عرف بـ »املابعديات«. فلقد بدا جليّاً أن كل هذه 

»املا بعديات« كـ: »ما بعد الحداثة« – »ما بعد العلامنية«ـ  »ما بعد التاريخ«، أو »نهاية 

التاريخ«، »ما بعد امليتافيزيقا«، »ما بعد اإليديولوجيا«.. وأخرياً وليس آخراً ما »بعد 

اإلنسان« أو ما سمي بـ »اإلنسان األخري«.. إْن هي إال منحوتاٌت لفظيٌة يعاد تدويرها 

كلام دعت الحاجة. عىل هذا األساس أمكن لنا أن نفرتض أن السياق »املَابَْعدي« 

والتهافت  الخلل  نفسها من  لوقاية  الحداثية  به املنظومة  تدبرٌي احرتازيٌّ أخذت  هو 

واالضمحالل. وعليه سنكون هنا بإزاء مهمِة تفكيٍك ومعاينٍة ملصطلح حديِث العهد 

وينطوي عىل يشٍء من الغموض واللبس، قصد جالء مراميه وبيان غاياته.

ال مناص من اإللفات، ابتداًء، إىل أن مفهوم »ما بعد االستعامر« ليس جديداً يف 

مرسى التاريخ الغريب الحديث. فقد ظهر يف سياٍق تنظرييٍّ بدأت مقدماته مع نقد 

مسالك الحداثة وعيوبها يف منفسح القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، ثم ليتحول 

من بعد ذلك إىل تيَّاٍر نقديٍّ عارٍم بعد الحربني العامليتني يف مطلع ومنتصف القرن 

املنرصم. لذا جاز القول أن النظريات ما بعد االستعامرية اتصلت اتصاالً نقديّاً بعرص 

دت إىل األحقاب التالية عرب مساراٍت نقديٍة للعقل االستعامري بلغت  التنوير، ثم متدَّ

ذروتها مع اختتام األلفية امليالدية الثانية. مع ذلك، مل يكن لهذه املوجة النقدية أن 

ِس  تتخذ بعداً انعطافيّاً يف الثقافة األوروبية لوال أنها ذهبت إىل املسِّ بالعقل املؤسِّ
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لتاريخ الغرب وسلوكه. وللبيان، فإن أول ما أُِخَذ عىل هذا العقل يف السياق النقدي، 

الغرب  فرادة  يؤكد  ومعنًى حضاريّاً  أخالقيّاً  تربيراً  العلمية  االكتشافات  إضفاؤه عىل 

واستعالئه عىل بقية العامل. فازدهار العلم ـ كام بات معلوماً ـ مل يكن فقط بسبب 

فضول العلامء واملفكرين وتوثُّبهم الستكشاف عامله الغامض، وإنا أيضاً  وأساساً 

بسبب التوسع االستعامري الذي أوجبه وأطلق مساره.

 *   *   *

من هذا املطرح املعريف بالذات حقَّ لنا أن نبتني رؤيتنا للتفكري »املا بعد استعامري« 

عىل ركيزة النقد. تقول الَفرَِضية: إن نظريات وتيارات ما بعد االستعامر ما كانت لتولد 

لو مل يكن املستهَدف منها أصالً، هو العقل االستعامري نفسه. من أجل ذلك دأب 

مفكرون وعلامء اجتامع عىل تعريف نظرية »ما بعد االستعامر« بأنها نظرية تهدف إىل 

تحليل كل ما أنتجته الثقافة الغربية باعتبارها خطاباً مقصديّاً يحمل يف طياته توجهاٍت 

استعامريًة إزاء املجتمعات األخرى. كذلك سنجد يف األدبيات الفكرية الغربية اليوم 

من يرى أن مصطلحي ]»الخطاب االستعامري« و»نظرية ما بعد االستعامر«[ يشكالن 

معاً حقالً من التحليل ليس جديداً بحد ذاته، ولكن معامله النظرية واملنهجية مل تتضح 

إال مؤخراً مع تكثيف االهتامم به، وازدياد الدراسات حوله. 

لننظر يف ماهية كل منهام:

املصطلح األول يشري إىل تحليل ما بلورته الثقافة الغربية يف مختلف املجاالت 

من نتاٍج يعرّب عن توجهات استعامرية إزاء مناطق العامل الواقعة خارج نطاق الغرب، 

الفيلسوف  استعمله  الذي  باملعنى  متداخالً  خطاباً  مجمله  يف  يشكل  الذي  األمر 

الفرنيس ميشيل فوكو ملصطلح »الخطاب«. 

التحليل  من  آخَر  نوٍع  إىل  فيحيل  االستعامرية«،  بعد  ما  »النظرية  أي  الثاين،  أما 

ينطلق من افرتاض أن االستعامر التقليدي قد انتهى، وأن مرحلًة من الهيمنة ـ تسمى 

أحياناً املرحلة النيوـ إمربيالية ـ قد حلَّت وأنشأت ظروفاً مختلفًة تستدعي تحليالً من 
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نوٍع جديٍد. ولذا، سيظهر لنا أن املصطلحني ناشئان من وجهات نظٍر متعارضٍة يف ما 

يتصل بقراءة التاريخ. فبينام يرى بعضهم انتهاء مرحلة االستعامر التقليدي، وبالتايل، 

انتهاء الخطاب املتصل به، ورضورة أن يرتكز البحث يف مالمح املرحلة التالية، وهي 

يزال قامئاً، وأن  مرحلة ما بعد االستعامر، يرى آخرون أن الخطاب االستعامري ال 

فَرَِضية »املابعدية« ال مربر لها.

 *   *   *

مل تخُل ساحات الغرب من نقٍد مبنّي للسلطة االستعامرية. وهذا يف تقديرنا يعترب 

أساساً مهامً لفهم األطروحة املا بعد استعامرية وتحّري مقاصدها. ولسوف تصبح 

التواصيل  مسارها  األطروحة  هذه  تسلك  مضاعفًة حني  أهميّة  ذات  النقديّة  العملية 

لتعرب عن عالقٍة وطيدٍة بني الثورة النقدية يف الغرب االستعامري، والحركة الفكرية 

والكفاحية الناشئة يف املجتمعات املستعَمرة.

النقدية  واليقظة  اإلمربيايل،  املركز  يف  النقد  ثورة  بني  التالزم  هذا  إىل  استناداً 

ما  األطروحة  إن  التالية:  النتيجة  ل  نحصِّ أن  املنطقي  من  املستباحة  الدول  لنخب 

بعد االستعامرية يف وجهها االنتقادي هي رؤيًة تتشكل من مضادات معرفيّة متظافرة 

لالستعامر يف الحقول الثقافية والسياسية والسوسيولوجية والتاريخية. وهي إىل ذلك 

تعترب يف مقدم األطروحات التي تستكشف عمق العالقة بني بلدان الرشق والبلدان 

االستعامرية يف أوروبا. لقد عكف املساهمون عىل تظهري هذه النظرية عرب كشف 

ما تختزنه ثقافة وسلوك الحكومات الغربية إزاء الدول واملجتمعات املسيطّر عليها. 

بعد االستعامر مدرسة  ما  التعيني، يشكل فكر  االنتقادي عىل وجه  الفضاء  من هذا 

تفكريٍ داخل النظام االستعامري نفسه، من دون أن يعني ذلك حرص املنتمني إىل هذه 

املدرسة باإلنتلجنسيا األوروبية. فلنخب الرشق ومفكريه مساهامت معّمقة يف وضع 

األسس الفكرية التحررية للخطاب ما بعد االستعامري. 
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لقد تولت هذه النخب عىل الجملة مهمة معرفيًة نقديًّة مركبًة: نقد الغازي ونقد 

التابع ضمن خطبٍة واحدٍة. احتل نقد االستعامر، وكذلك نقد النخب املتامهية معه 

داخل املجتمعات املستعَمرة، مكانًة محوريًة يف تفكريهم. تركَّزت املسألة األساسية 

املجتمعات  تلك  إنسان  غربة  كونها  بوصف  االغرتاب  مشكلة  عالجوها عىل  التي 

عن ذاته الحضارية وهويته الوطنية يف سياق متاهيه مع ثقافة الغرب ومعارفه. هذه 

موفَّقة:  بعبارة  يصفها  من  ستجد   )alienation( االغرتاب  من  املخصوصة  الحالة 

عن  تتحول  االستعامرية  الثقافة  أن  ورشحها  إياها”.  الذات  بواسطة  الذات  “اقتالع 

، موصوٍل باستيطاٍن معريفٍّ عن سابق إرادٍة  طريق االغرتاب إىل رضٍب من  والٍء نفيسٍّ

ووعٍي. فاالغرتاب يف حالته القصوى هو أشبه بانصباب وعي املستعِمر يف صميم 

وعي املستعَمر عىل النحو الذي يصبح املَهيَْمُن عليه غافالً عن نفسه وعن مصريه 

سيَد  يصبَح  أن  عن  »املغرتُِب«  يكّف  الحال  هذه  فيه. ويف  هو  الذي  املكان  وعن 

نفسه ويتحول إىل عبٍد آللة العمل وخطاب مالِكيها. عليه، يصري املثقف املستعَمر 

كائناً صاغراً تمَّ انتزاعه من زمانه الخاص ومكانه الخاص؛ حتى أنه يشعر يف أحيان 

شتى كالغريب بني أهله، ناظراً إليهم ككائناٍت متخلفٍة وبربريٍة. وبحسب فرانز فانون 

الثقافة  إىل  وبنهٍم  بنفسه  يقذف  املستعَمر  »املثقف  فإن  االرض«  »معذبو  صاحب 

جديٍد.  عائيلٍّ  إطاٍر  عن  البحث  عن  يكفُّون  ال  الذين  املتبنَّني  األطفال  كام  الغربية 

لكن هذا املثقف، وهو يسعى ليجعل من الثقافة األوروبية ثقافته الخاصة، ال يكتفي 

دماغه إىل  بل سيدفع  بو وسواهم،  إدغار  أو  أو شكسبري  ديدارو،  أو  رابليه،  مبعرفة 

الحدود القصوى تواطؤاً مع هؤالء الرجال«.. يف حقبة تالية من زمن الحداثة سيحتل 

رهٌط من فالسفة الغرب وعلامئه مساحًة بيّنًة من تفكري النخب العربية واإلسالمية إىل 

الدرجة التي جعل هؤالء من أولئك، أوثاناً يستلهمون أفكارهم وأفهامهم، ويتخذونها 

مسالك ومناهج عن ظهر قلب.

امليادين  حفلت  االستعامرية  للمنظومة  ثالثي«  »العامل  النخبوي  النقد  تلقاء 
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الوظائفية  من  ذاك  أو  القدر  بهذا  االنفالت  استطاعت  نقدية  بتيارات  الغربية 

ثم  لليربالية  الكالسييك  النقد  تجاوزت  التيارات  هذه  رؤية  للسلطة.  اإليديولوجية 

بعد  املستعمرة  البلدان  يف  الوطني  التحرر  حركات  ظهور  مع  وتتمدد  لتتضاعف 

أن سيطرة  التيارات،  قدمته هذه  الذي  النقدي  التنظري  العاملية األوىل. يف  الحرب 

استمراراً  بأن  ييش  ما  االجتامعي،  الواقع  يف  متثل  تزال  ال  اإلنسان  عىل  اإلنسان 

التكنولوجي. بيد أن  التكنولوجي والعقل  تاريخيّاً، ورابطًة وثقى بني العقل ما قبل 

املجتمع الذي يضع الخطط ويرشع فعالً يف تحويل الطبيعة عن طريق التكنولوجيا 

والقن  للسيد،  العبد  )تبعية  الشخصية  فالتبعية  للسيطرة.  األساسية  املبادئ  يغري 

من  آخُر  نوٌع  ـ  فشيئاً  شيئاً  ـ  محلها  يحل  إلخ(  للملك،  والوايل  القرص،  لصاحب 

التبعية: لقد باتت السيطرة االستعامرية الجديدة تعتمد يف أدائها عىل درجٍة أكرَب من 

نفسه وعىل  الوقت  ويستغل يف  الهرمية  بنيته  يدافع عن  العقالنية، عقالنية مجتمعٍ 

باستمراٍر  متعاظٍم  نطاٍق  ويوزع عىل  والفكرية،  الطبيعية  املوارد  باطِّراٍد  أنجَع  نحٍو 

إىل  متعاظٍم  نحٍو  عىل  مقيداً  نفسه  يجد  اإلنسان  كان  وإذا  االستغالل.  هذا  أرباح 

جهاز اإلنتاج، فإن هذه الواقعة تكشف عن حدود العقالنية وعن قوتها املشؤومة: 

منه موضوعاً  أن يجعل  الوجود، ويتجه إىل  النضال يف سبيل  يؤبد  اإلنتاج  فجهاز 

ملزاحمٍة عامليٍة شاملٍة تهدد حياة أولئك الذين يبنون ذلك الجهاز ويستخدمونه.

ت وظيفة استعامل العقل بجلب املنافع املحضة،  والعقالنية االستعامرية التي حدَّ

هي عقالنية مجردة من األخالقية. ومثل هذه العقالنية الوظائفية راحت تتمظهر مع 

تعاقب الزمن كسمٍت تكوينيٍّ للشخصية االستعامرية. فلقد بيّنت اختبارات التاريخ 

أن من أْميَز طبائع العقل االستعامري إضفاء صبغة عقالنية عىل كل فعالية من فعالياته 

يقطع النظر عن أثرها األخالقي. إّن ما ينتج من هذا يف آخر املطاف هو أن تتحول 

العقالنية إىل ذريعٍة فادحٍة لالستخدام اإليديولوجي يف الفكر اإلمربيايل.
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لنقرأ اإلشكال بيشٍء من التأيّن: 

يف الفكر االستعامري الذرائعي يُنظَر إىل كلِّ ممكٍن وواقعيٍّ بوصفه أمراً عقالنيّاً. 

وانتهاك حياضه  الغري  إيذاء  الهدف  الوصول إىل  لو كان مقتىض  يحصل هذا حتى 

الطبيعية كمعياٍر أوَحٍد  العلوم  التي ارتكنت إىل  العقالنية االستعامرية  السيادية. يف 

وسيايسٍّ  أخالقيٍّ  محتوى  كلِّ  من  اإلنسانية  الذات  تتجرد  العامل،  مشكالت  لحل 

وجاميلٍّ. وما ذاك إال ألن املهمة الجوهرية لهذه العلوم تقترص يف مناهج التفكري 

االستعامري عىل املالحظة »املحضة« والقياس املحض. ذلك بأن تحديد »طبيعة 

واالستغالل.  االضطهاد  »عقالنيّاً«  يربر  نحٍو  عىل  جرى  املجتمع  وطبيعة  األشياء« 

العقد  يف  سائدٍة  مقولٍة  إىل  تحولت  التي  العادلة«  »الحروب  خرافة  تكن  مل  هكذا 

ب من العقالنية املبتورة.  األخري من القرن املايض، إال الدليل البنّي عىل هذا الضَّ

مل تدرك الحداثة بسبٍب من غفلتها وَميْلها املحموم اىل إلسيطرة، أن املعرفة الحّقة 

والعقَل الحقَّ يقتضيان السيطرة عىل غلواء الحواس، والتحرر من قهر الغري والسيطرة 

عليه. املفارقة يف »العقالنية« املابعد استعامرية، أنها حني تُِقرُّ بالقيم اإلنسانية كسبيٍل 

للعدل والسالم العاملينَْي، تعود لتؤكد ـ وبذريعة العقالنية إياها ـ أن هذه القيم قابلٌة 

ألن تتخذ مكانتها يف أسمى منزلة )أخالقيّاً وروحيّاً(، ولكنها ال تَُعدُّ حقائَق واقعيًة. 

الرباغاميت  العقل  بناها  التي  االستعامر  فلسفة  معادالت  من  أساسيٌة  معادلٌة  تلك 

للحداثة. تقول هذه املعادلة رصاحًة: إذا كانت قيم الخري والجامل والسالم والعدالة 

ألن  بالتايل  مجال  فال  العلمية،  أو  األنطولوجية  الرشوط  من  لالستنباط  قابلٍة  غري 

تتعلق  مشكالٍت  إال  ليست  العلمية  العقالنية  نظر  القيم يف  فهذه  بتحقيقها.  نطالب 

بالتفضيل الشخيص. وملا كانت هذه األفكار غرَي علميٍة، فإنها ال تستطيع أن تواجه 

الواقع القائم إال مبعارضٍة ضعيفٍة وواهنٍة. 

االستيالء  جشع  بها  استبدَّ  بعدما  ـ  األخالق  املنزوعة  العقالنية  إن  نضيف: 
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والسيطرة ـ هي نفسها العقالنية التي دفعت بالعامل املعارص إىل االنزياح والضالل 

وعدم اليقني. 

مع استهالل األلفية امليالدية الثالثة سوف يظهر لنا كأن اللحظة مل تَِحْن بعُد ليك 

تنفك  ال  النيوليربالية  بصيغها  الغربية  املركزية  ويتأمَّل.  بنفسه  الغريب  العقل  يختيل 

تستغرق يف غفلتها بسبٍب من عقالنيتها البرتاء. حتى السؤال الذي أنتجته ليعث لها 

عىل طريقٍة فضىل لسيادة العقل، ما فتئ أن انقلب عليها. صار سؤاالً استجوابيّاً عىل 

ا انقلبت »عقالنية  ما يقدمه املشهد العاملي من تغييٍب ألحكام العقل وقوانينه، كأنَّ

أنجزت  بعدما كانت  للخداع واإليهام،  فاستحالت »طوطامً«  نفسها،  الحداثة« عىل 

فلسفتها »العظمى« يف »تأليه« اإلنسان.

 *   *   *

غريـزة  يف  اليقـني  مجـرى  االسـتعالئية  للعقالنيـة  الفلسـفي  التنظـري  جـرى 

غ ملقولـة اسـتعامر  الغـرب السـيايس. أسـس »روحيّـاً« لحمـالت القـوة، وسـوَّ

. زعمـت عقالنيـة  الـرشق، فجعلهـا تاريخـاً سـارياً ال تتوقـف أحقابـه عنـد حـدٍّ

التنويـر أنهـا الـروح الـذي يـرسي بـال انقطـاع يف تاريـخ البرشيـة، وأنهـا البديل 

للزمـان الالّعقـالين الذي اسـتولدته جاهلية القـرون الوسـطى األوروبية. ولذلك 

فليـس مـن قبيـل التجريـد أن يسـتنتج إيديولوجيو العقالنيـة الغربيـة املتأخرة »أنَّ 

فـن تكويـن الحقائـق أهم مـن امتـالك الحقائق«. لقـد انربى هؤالء إىل اسـتدعاء 

هـذه املقولـة ورفعهـا إىل مسـتوًى متعـاٍل. فـكان مـن نتيجـة ذلـك أن آلـت بهم 

إىل ذروة الالّعقالنيـة. املتمثلـة يف الواقـع بتسـويغ اضطهـاد الشـعوب كسـلوٍك 

عـن  الكشـف  املسـتحدث  اإلمربيـايل  العقـل  غايـة  تعـد  ومعقـوٍل. مل  مقبـوٍل 

جوانـب الالّمعقـول يف الواقـع، بـل صـارت غايتـه الكـربى البحـث عـن الصيغة 

الغايـة  للمصلحـة. كذلـك مل تعـد  الواقـع طبقـاً  التـي ميكـن بفضلهـا تشـكيل 
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هـي التجـاوز والتغيـري، بـل أصبحـت هـي التربيـر عينـُه. وبـدل أن يكـون العقل 

هـاً للواقـع املعـارص أصبـح خاضعاً ألغـراض الواقـع ولوازِمه...«. اإلنسـاين موجِّ

لقيم  العام  البناء  يف  االستعامري  العقل  أجراه  الذي  التحويل  هذا  إىل  استناداً 

النوع  هذا  عىل  االحتجاجي  سبيله  النقدي  الفكر  شقَّ  واملساواة،  والعدالة  الحرية 

ة. تحولت إىل  من االرتداد الكاريث. لقد اتخذت العقالنية هنا صفة جديدة كل الجدَّ

الباردة  انتهاء الحرب  لنفسها كل ما ترسمه من مطامح. عند  غ  إيديولوجيٍة فظٍّة تسوِّ

)990)( أخذت النيوليربالية فرصتها ليك »تؤدلج« انتصارها. ولقد تسنَّى لها بوساطة 

شبكٍة هائلٍة من »امليديا البرصية والسمعية« ـ أن تعيد إنتاج هيمنتها ثقافياً واقتصادياً 

تقطع  أن  الجديدة  الليربالية  كله، كان عىل »عقالنية«  العامل  نطاق  ونط حياة عىل 

أن  بتقريرها  عاها  مدَّ تحسم  هي  وها  التنوير.  لحداثة  املفاهيمي  باملوروث  صلتها 

التاريخ  نهاية  بل  الدويل  التوازن  نهاية  فقط  تعكس  ال  العاملي  املشهد  تداعيات 

بالذات: أي نهاية التطور اإليديولوجي للبرشية كلها، وتعميم الدميقراطية الليربالية 

كشكٍل نهايئٍّ للسلطة عىل البرشية جمعاء.

»الجنون« حني جعلت  العقالنية بصيغتها اإلمربيالية املستحدثة حدَّ  بلغت  هل 

العامل أرضاً منزوعة القيم؟..

ــلوك  ــاد الس ــى لنقَّ ــمَّ األق ــكل اله ــق يش ــذي طف ــؤال ال ــو الس ــم ه ذلك

االســتعامري. املذاهــب النقديــة الغربيــة تنبَّهــت إىل مثــل هــذا املنعطــف 

ــة  ــفية أنَّ الالّعقالني ــا الفلس ــبه الفانتازي ــا يش ــت يف م ــذا أجاب ــرٍة. ل ــورٍة مبك بص

غالبــاً مــا ترتــدي رداء العقــل لــيك تعيــد اكتشــاف ذاتهــا. رمبــا أدركــت 

براغامتيــات الســيطرة يف الغــرب أنهــا مضطــرة إىل الهــروب مــن العقــل تحــت 

وطــأة املصلحــة وغريــزة البقــاء. لكــن ســيبدو أنَّ لعبــة الهــرب مــن العقــل إىل 

الجنــون هــي عــودٌة إىل العقــل مبخيلــٍة أخــرى. وهــذه الســريورة ال بــد أن تنتــج 
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ــات  ــو بإيديولوجي ــواء، ول ــلء الخ ــعى إىل م ــًة تس ــا.. معرف ــىل صورته ــًة ع معرف

ــا...  ــَت بطالنه ثَبُ

يف عاملا العريب واملرشقي واإلسالمي الراهن يصبح من املهم أن يندرج هذا 

التفكري التحرري النقدي لالستعامر إىل منظومٍة معرفيٍّة تؤسس لإلحياء الحضاري 

االستعامر  بعد  ما  فكر  يتخذ  فليك  املستأنف.  االستعامري  اإلقصاء  مواجهة  يف 

تتوفر  أن  َوَجَب  واإلسالمي،  العريب  العامل  يف  املعرفة  مفاتيح  من  كواحٍد  مكانته 

إطار مرشوٍع  نهضوية، يف  آفاق  ذات  ومؤسسات  مدركة،  ونخب  راعية،  بيئات  له 

حضاريٍّ متكامٍل.

 *   *   *

تتناول هذه السلسلة بأجزائها األربعة األطروحة االستعامرية وما بعد االستعامرية 

، وكذلك من خالل معاينة للتجارب التاريخية يف آسيا وأفريقيا  يف إطار تحلييلٍّ نظريٍّ

بدءاً من القرن التاسع عرش وإىل يومنا هذا.

السلسلة مجموعة من املفكرين والباحثني وعلامء االجتامع من  شارك يف هذه 

للرتتيب  وفقاً  أبحاثهم  توزعت  وقد  واإلسالمي،  العريب  والعاملني  وأمريكا  أوروبا 

املنهجي عىل بابني رئيسيني:

وآليات  االستعامرية  التجارب  من  لعدد  التاريخية  السرية  وباب  املفاهيم  باب  ـ 

مواجهتها ثقافياً وكفاحياً.



الفصل السادس

ما بعد االستعمار



نظرية مابعد االستعمار 
 مساهمة في التأسيس لعلم االستغراب

جميل حمداوي))(

 Colonial( الكولونيالية  مابعد  النظرية  أو  االستعامر«،  »مابعد  نظرية  تعد 

Discoures and Post – Colonial Théorie(، من أهم النظريات األدبية والنقدية 

ذات الطابع الثقايف والسيايس لكونها تربط الخطاب باملشاكل السياسية الحقيقية يف 

العامل. ومن ثم، تستعرض ثنائية الرشق والغرب يف إطار رصاٍع عسكريٍّ وحضاريٍّ 

. كام تعمل هذه النظرية األدبية النقدية عىل استكشاف مواطن  وقيميٍّ وثقايفٍّ وعلميٍّ

االختالف بني الرشق والغرب، وتحديد أناط التفكري والنظر إىل الرشق والغرب من 

قبل كتّاب ومبدعي  مرحلة ما بعد البنيوية، ومثقفي ما بعد فرتة االحتالل الغريب الذين 

ينتمون ـ غالبا ـ إىل الشعوب املستعَمرة، وأخص بالذكر شعوب أفريقيا وآسيا. 

ويعني هذا أن نظرية مابعد االستعامر تطرح مجموعة من القضايا الشائكة للدرس 

والغرب،  الرشق  وثنائية  والغري،  األنا  كجدلية  والتقويض،  والتفكيك  واملعالجة 

قوة  الغربية  املركزية  تزكية  يف  االسترشاق  ودور  االستعامري،  الخطاب  وتجليات 

الغريب  العقيل  للتمركز  املضاد  والثقايف  الفكري  الرصاع  إىل  واإلشارة  وتفوقاً، 

))(-  باحث وأكادميي من املغرب.
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إذاً، ما نظرية »مابعد االستعامر«؟ وما مفهوم هذه  لغة، وكتابة، ومقصدية، وقضية. 

النظرية؟ وما أهم مرتكزاتها القضوية والفنية والنقدية واملنهجية؟ ومن هم أهم روادها 

الفعليني؟ وما قيمة هذه النظرية تصوراً وتطبيقاً؟ وماعالقتها بعلم االستغراب؟ هذا ما 

حه يف هذه املباحث التالية: سنوضِّ

املبحث األول: مفهوم نظرية »مابعد االستعامر«

رافقت  التي  والنقدية  األدبية  النظريات  أهم  من  االستعامر«  »مابعد  نظرية  تعد 

البنيوية  بعد سيطرة  قد ظهرت  النظرية  هذه  أن  الحداثة«، وال سيام  »مابعد  مرحلة 

الفكر  عىل  البيضاء  امليثولوجيا  هيمنت  أن  وبعد  الغريب،  الثقايف  الحقل  عىل 

النظريات  وموطن  واإلبداع،  واملعرفة  العلم  مصدر  الغرب  وأصبح  العاملي، 

واملناهج العلمية. ومن ثم، أصبح الغرب هو املركز. ويف املقابل، تشكِّل الدول 

تعبري االقتصادي املرصي سمري أمني. ويعني  التابع عىل حدِّ  املستعمرة املحيط 

الغربية،  اإليديولوجيبات  فضح  عىل  تعمل  االستعامر«  »مابعد  نظرية  أن  هذا 

وتقويض مقوالتها املركزية عىل غرار منهجية التقويض التي تسلَّح بها الفيلسوف 

الغربية، ونسف أسسها  الثقافة املركزية  لتعرية   ،)J.Derrida( ديريدا الفرنيس جاك 

هو  االستعامر«  بعد  »ما  فكر  يف  صلة  ذي  اهتامم  أكث  وإن  والبنيوية.  املتافيزيقية 

تهميش الثقافة الغربية وقيمها للثقافات املختلفة األخرى. ويتضح من منظور عامل 

قد  األمريكية  والثقافة  أوروبا  غرب  يف  الكربى  الفكر  أعامل  أن  االستعامر«  »مابعد 

هيمنت عىل الفلسفة والنظرية النقدية، وكذلك عىل أعامل األدب يف جزٍء واسعٍ من 

أنحاء العامل، وال سيام تلك املناطق التي كانت سابقا تحت الحكم االستعامري. 

العامل  نفسه عىل  يفرض  أن  الذي حاول  البيضاء،  امليثولوجيا  دريدا عن  إن مفهوم 

م الدعم لهجوم »مابعد االستعامر« عىل هيمنة اإليديولوجيات الغربية.  بأرسه، قد قدَّ

وإن رفض »مابعد الحداثة« للرسديات الكربى وأناط الفكر الغريب التي أصبحت 

عاملية، كان أيضا مؤثراً جداً«))(.

0)20، ص:  النظرية األدبية، ترجمة وتحقيق باسل املساملة، الكويت للطباعة والنرش والتوزيع،  ))( - ديفيد كارتر، 

.(25
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النظرية  هذه  ظهرت  وقد  االستعامري،  بالخطاب  كذلك  النظرية  هذه  ى  وتسمَّ

حديثاً مرافقًة لنظرية )مابعد الحداثة(، وبالضبط يف سنوات السبعني إىل غاية سنوات 

تعريفات عدة،   مابعد االستعامر  لنظرية  أعطيت   العرشين. وقد  القرن  التسعني من 

الثقافات  ليغطي »كل  بعد استعامري« يستخدم  تعاريفها أن مصطلح »ما  ومن أهم 

أن  ذلك  الحايل؛  يومنا  حتى  االستعامر  لحظة  من  اإلمربيالية  بالعملية  تأثرت  التي 

هناك خطًا متصالً من االهتاممات، عىل مدار  العملية التاريخية التي بدأها العدوان 

اإلمربيايل... ونحن نشري كذلك إىل مالءمة املصطلح للنقد الجديد العابر للثقافات 

النقد.  ذلك  خالله  من  تكّون  الذي  وللخطاب  األخرية،  السنوات  يف  ظهر  الذي 

وبهذا املعنى، فإن كتابنا هذا ـ كام يقول بعض القائلني بنظرية »مابعد االستعامر« 

ـ يهتم بالعامل كام كان خالل فرتة الهيمنة اإلمربيالية األوروبية وبعدها، وتأثري ذلك 

واسرتاليا  األفريقية،  البالد  آداب  تكون  النحو،  هذا  املعارصة… وعىل  اآلداب  عىل 

وبنجالديش وكندا وبالد البحر الكاريبي والهند …كلها آداب »ما بعد االستعامر«… 

أنها ظهرت بشكلها  ـ  الخاصة  اإلقليمية  بعد سامتها  ـ  وما يجمع  بني هذه اآلداب 

الحايل يف أعقاب تجربة االستعامر، وأكّدت نفسها من خالل إبراز التوتر مع القوة 

ما  هو  وهذا  اإلمربيايل.  املركز  فرضيات  عن  مييِّزها  ما  عىل  وبالرتكيز  اإلمربيالية، 

يجعلها آدابًا ما بعد استعامرية«))(.

وبناًء عىل ماسبق، فنظرية »مابعد االستعامر« هي التي تهدف إىل تحليل كل ما 

أنتجته الثقافة الغربية باعتبارها خطاباً مقصدياً، يحمل يف طياته توجهاٍت استعامريٍة 

إزاء الشعوب التي تقع خارج املنظومة الغربية. كام يوحي املصطلح بوجود استعامٍر 

جديٍد يخالف االستعامر القديم. لذا، يتطلب هذا االستعامر التعامل معه من خالل 

رؤيٍة جديدٍة، تكون رؤيًة موضوعيًة وعلميًة مضادة. ويعرِّف سعد البازعي مصطلحي 

الخطاب االستعامري والنظرية »مابعد االستعامر« قائالً: »يشري هذان املصطلحان 

بحدِّ ذاته، ولكن  التحليل ليس جديداً  اللذان يكمالن بعضهام بعضاً إىل حقٍل من 

)1( - Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin: The Empire Writes Back: Theory and Practice 

in Post-Colonial Literatures, Routledge, London and New York, 1989, p: 2.
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به،  االهتامم  تكثيف  مع  مؤخراً  إال  الغرب  تتضح يف  واملنهجية مل  النظرية  معامله 

وازدياد الدراسات حوله. يشري املصطلح األول إىل تحليل مابلورته الثقافة الغربية يف 

مختلف املجاالت من نتاج يعربِّ عن توجهاٍت استعامريٍة إزاء مناطق العامل الواقعة 

خارج نطاق الغرب، عىل أساس أن ذلك اإلنتاج يشكِّل يف مجمله خطاباً متداخالً 

»النظرية  الثاين،  املصطلح  خطاب.أما  ملصطلح  فوكو  استعمله  الذي  باملعنى 

مابعد االستعامرية«، فيشري إىل نوع آخر من التحليل ينطلق من فرضيِة أنَّ االستعامر 

أو  اإلمربيالية  املرحلة  أحياناً  تسمى  ـ  الهيمنة  من  مرحلًة  وأن  انتهى،  قد  التقليدي 

بها بعضهم – قد حلت وخلقت ظروفاً مختلفًة تستدعي تحليالً  الكولونيالية ـ كام عرَّ

. ولذا، فإن املصطلحني ينطلقان من وجهات نظٍر متعارضٍة فيام يتصل  ٍ من نوٍع معنيَّ

بقراءة التاريخ، وإن كان ذلك اختالفا يف التفاصيل ال يف الجوهر، فبينام يرى بعضهم 

انتهاء مرحلة االستعامر التقليدي. وبالتايل، انتهاء الخطاب املتصل به، ورضورة أن 

يرتكز البحث يف مالمح املرحلة التالية، وهي مرحلة مابعد االستعامر، يرى بعضهم 

اآلخر أن الخطاب االستعامري مايزال قامئاً وأن فرضية »املابعدية« المربر لها«))(.

ولقد طرحت نظرية »مابعد االستعامر« مجموعة من اإلشكاالت الجوهرية التي 

تتعلق باالستغراب من جهة، وتتعرض لعالقة األنا باآلخر، أو عالقة الرشق بالغرب، 

أو عالقة الهامش باملركز، أو عالقة املستعِمر بالشعوب املستعَمرة الضعيفة من جهة 

أثَّرت تجربة  التالية: »كيف  أخرى. ومن بني هذه األسئلة واإلشكاالت االفرتاضات 

االستعامر يف هؤالء الذين استُعِمروا من ناحية، وأولئك الذين قاموا باالستعامر من 

ناحيٍة أخرى؟ كيف متكَّنت القوى االستعامرية من التحكم يف هذه املساحة الواسعة 

من العامل غري الغريب؟ ما اآلثار التي تركها التعليم االستعامري والعلم والتكنولوجيا 

النزعة االستعامرية؟  أثَّرت  بعد االستعامر«؟ وكيف  االستعامرية يف مجتمعات »ما 

وهويّتها؟  املستعَمرات  ثقافة  املستعِمرة عىل  واللغة  االستعامري  التعليم  أثَّر  كيف 

كيف أدى العلم الغريب والتكنولوجيا والطب الغريب إىل الهيمنة عىل أنظمة املعرفة 

رحيل  بعد  ظهرت  التي  االستعامرية  بعد  ما  الهوية  أشكال  وما  قامئة؟  كانت  التي 

))( - سعد البازعي وميجان الروييل، دليل الناقد العريب، املركز الثقايف العريب، ص: )92-9.
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املستعِمر؟ إىل أي مدى كان التشّكل بعيًدا عن التأثري االستعامري ممكًنا؟ هل تُركّز 

الصياغات الغربية ملا بعد االستعامر عىل فكرة التهجني أكث مام تركز عىل الوقائع 

الفعلية؟ هل ينبغي استمرار معاداة االستعامر عرب العودة الجادة إىل املايض السابق 

عىل فرتة االستعامر؟ كيف تلعب مسائل الجنس والنوع والطبقة دوًرا يف الخطاب 

محل  اإلمربيالية  من  جديدة  أشكال  َحلَّت  هل  االستعامري؟  بعد  وما  االستعامري 

االستعامر؟ وكيف؟«))(.

يف  الغريب  للفكر  قراءًة  الحقيقة،  يف  االستعامر«،  بعد  ما  »نظرية  تعد  وعليه، 

والتاريخية.  والسياسية  الثقافية  بأبعادها  نقديٍة  مقاربٍة  خالل  من  الرشق،  مع  تعامله 

الذهنية  االستعامري، يف جميع مكوناته  الخطاب  النظرية  آخر، تحلل هذه  وبتعبري 

األنساق  استكشاف  بغيًة  والتقويض  والرتكيب  بالتفكيك  واملقصدية،  واملنهجية 

الثقافية املؤسساتية املضمرة التي تتحكم يف هذا الخطاب املركزي.

املبحث الثاين: مرتكزات نظرية »مابعد االستعامر«

وحقل  عامة،  بصفة  الثقايف  الحقل  مجال  يف  االستعامر«  بعد  »ما  نظرية  تنبني 

النقد األديب بصفة خاصة، عىل مجموعة من املرتكزات الفكرية واملنهجية، وميكن 

حرصها يف املكونات والعنارص التالية:

املطلب األول: فهم ثنائية الرشق والغرب

 تحاول نظرية مابعد االستعامر فهم الرشق والغرب فهامً حقيقياً، برصد العالقات 

التفاعلية التي توجد بينهام، سواء أكانت تلك العالقات إيجابية مبنية عىل التسامح 

والتفاهم والتعايش أم مبنية عىل العدوان والرصاع الجديل والصدام الحضاري. كام 

يذهب إىل ذلك صموئيل هنتنغتون يف كتابه )رصاع الحضارات(. ويتمظهر الرشق، 

))( - وردت هذه األسئلة يف هذا الكتاب:

Deepika Bahri: Introduction to Postcolonial Studies, Fall 1996.وذلك عىل موقع بعنوان

www.emory.edu/English/faculty/bahri.htm
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بشكل جيل، يف نصوص وخطابات االسترشاق. ومن ثم، يتحوَّل هذا االسترشاق من 

خطاب معريفٍّ موضوعيٍّ إىل خطاٍب سيايسٍّ كولونيايلٍّ ذايت ومصلحي. لذا، فقد 

تسلح مثقفو نظرية »مابعد االستعامر« بآليات التفكيك والتقويض لتشتيت املقوالت 

املركزية التي انبنت عليها حضارة الغرب.

املطلب الثاين: مواجهة التغريب

 استهدفت نظرية »مابعد االستعامر« محاربة سياسة التغريب والتدجني واالستعالء 

الذي  االستغراب  بعلم  باالستعانة  الرشق،  مع  التعامل  يف  الغرب  ينهجها  كان  التي 

ينصب عىل فهم الغرب وتعرية تصوراته الفكرية والذهنية واملعتقديَّة واإليديولوجية. 

ر مثقفو نظرية »مابعد االستعامر« عن سواعدهم لفضح الهيمنة الغربية،  ومن ثم، شمَّ

القريبة  االستعامرية  نواياها  تبيان  مع  واإليديولوجية،  السياسية  مرتكزاتها  وتعرية 

والبعيدة، والتشديد عىل جشعها املادي الستنزاف خريات الشعوب املقابلة األخرى. 

لذا، يَتَّسم الخطاب الثقايف الغريب بنزعة التمركز، وتأكيد خاصيات التفوق والتمدن 

والسحر  والشهوانية،  والشعوذة،  بالبدائية،  يتصف  دوين  خطاب  مقابل  والتحض 

الطقويس الخرايف.

املطلب الثالث: تفكيك الخطاب االستعامري

تهدف نظرية »مابعد االستعامر« إىل فضح الخطاب االستعامري الغريب، وتفكيك 

مقوالته املركزية التي تعربِّ عن الغطرسة والهيمنة واالصطفاء اللوين والعرقي والطبقي، 

»مابعد  نظرية  كتاب  وجد  فقد  لذا،  والتعرية.  والفضح  التشتيت  منهجية  باستعامل 

وتقويض  االختالف،  لغة  منهجية إلعالن  آلية  ديريدا  تفكيكيَّة جاك  االستعامر« يف 

املسلامت الغربية، والطعن يف مقوالتهم البيضاء ذات الطابع الحلمي األسطوري. 

تأثروا يف ذلك مبيشيل فوكو، وكارل ماركس، وأنطونيو غراميش، وكان إدوارد  كام 

سعيد رائدهم يف ذلك.



نحن وأزمنة االستعمار 26

املطلب الرابع: الدفاع عن الهوية الوطنية والقومية

 رفض كتاب النظرية االستعامرية ومثقفوها االندماج يف الحضارة الغربية، وانتقدوا 

سياسة اإلقصاء والتهميش والهيمنة املركزية، ورفضوا كذلك االستالب والتدجني. 

ومن  الجامعة.  القومية  بالهوية  ونادوا  أصيلٍة،  وطنيٍة  ثقافٍة  إىل  دعوا  املقابل،  ويف 

هؤالء – مثال – كتاب الحركة الزنجية األفريقية ومبدعوها الذين سخَّروا كل مالديهم 

السوداء، ودافعوا عن  بهويتهم  فتشبثوا  التغريب،  ثقافية وعلمية ملواجهة  آليات  من 

العريب  باملغرب  الفرانكفونية  كتاب  كذلك  رأينا  وقد  األفريقية.  الزنجية  كينونتهم 

يحاربون املستعمر بلغته، ويقوِّضون حضارته بالنقد والفضح والتعرية، مستخدمني 

يف ذلك لغة فرنسية مختلطة باللغات الوطنية تهجيناً، وأسلبًة، وسخريًة.

املطلب الخامس: عالقة األنا باآلخر

 ترتكز نظرية »مابعد االستعامر« عىل مناقشة عالقة األنا والغري، يف ضوء مقاربات 

)ما بعد الحداثة( كاملقاربة الثقافية، واملقاربة املاركسية، واملقاربة التاريخية الجديدة، 

األنا والغري، هل  التفاعلية بني  العالقة  كلّه من أجل فهم  السياسية، وذلك  واملقاربة 

هي عالقة جدليّة سلبية قامئة عىل العدوان والرصاع أم هي عالقة إيجابية قامئة عىل 

األخوَّة والصداقة والتعايش والتسامح؟ وبتعبريٍ آخر، هل هي عالقة قامئة عىل العدوان 

والكراهية واإلقصاء والرصاع الحضاري أم هي عالقة تفاهٍم وتعاوٍن وتكامٍل؟

املطلب السادس: الدعوة إىل علم االستغراب

 إذا كان املفكرون الغربيون يتعاملون مع الرشق يف ضوء علم االسترشاق باعتباره 

سياسياً  عليه  والهيمنة  حضارياً،  إخضاعه  أجل  من  وكولونيالياً  استعامرياً  خطاباً 

واقتصادياً وثقافياً واجتامعياً، فإن املثقفني الذين ينتمون إىل نظرية »مابعد االستعامر« 

كحسن حنفيـ  مثالًـ  يدعون إىل استرشاٍق مضاٍد، أو ما يسمى أيضاً بعلم االستغراب 

بغية تفكيك الثقافة الغربية ترشيحاً وتركيباً، وتقويض خطاب التمركز تشتيتاً وتأجيالً، 

وفضح مقصدية الهيمنة عىل أسس علمية موضوعية.
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املطلب السابع: املقاومة املادية والثقافية

 مل يكتف مثقفو »نظرية مابعد االستعامر« بقراءة الخطاب االسترشاقي الغريب، بل 

ا عن طريق املقاومة السلميّة أو  حاولوا مقاومة املستعِمر بكل الوسائل املتاحة، إمَّ

املسلحة، وإما عن طريق االسترشاق املضاد، وإما بنرش الكتابات التقويضية لتفكيك 

املفكرين املتمركزين: األورويب واألمرييك، وفضحهام بشتى السبل والطرائق، مادام 

هذان التمركزان مبنيني عىل اللون، والعرق، والجنوسة، والطبقة، والدين.

املطلب الثامن: النقد الذايت

 مل يكتف مثقفو نظرية »مابعد االستعامر« أيضا بتوجيه النقد إىل الغرب، بل سعوا 

الكيني األصل عبد  الناقد  الذايت، كام عند  بالنقد  ما يسمى  ذواتهم ضمن  نقد  إىل 

ح قائالً: »أعتقد أننا نحتاج إىل اإلفصاح بشكل أكث  الرحمن جان محمد حينام رصَّ

انتظاًما، عن الواجبات التي تفرضها علينا هذه الوضعية البينيَّة، وهي واجبات أشعر 

أنه ميكن استشعارها من وضعية مثقف العامل الثالث« يف األكادمييات الغربية. إننا ال 

نزال نكافح ضد الهيمنة املعرفية للغرب، ال نزال نحارب »االستعامر« و»االستعامر 

الجديد«. ولكن باملقارنة مع التابع يف »العامل الثالث«، نحن نعيش يف ظروف بالغة 

الرِّفعة. بعض النقاد يؤكدون أن نوًعا معيًنا من نظرية ما بعد االستعامر ميثّل هو نفسه 

جزًءا من البنية القامئة عىل الهيمنة، أي أنه نوٌع مستمٌر ومكرٌر من االستعامر. ولهذا 

أعتقد أنه البد لنا أن نستمرَّ عىل خطى جاياتري سبيفاك وآخرين، فنتفحَّص وضعية 

ذواتنا يف كل هذه النواحي وبشكل أكث انتظاًما))(

يعني هذا أن مثة مفارقة بني القول والفعل، وأن هناك انفصاماً وجوديّاً وحضاريّاً 

وطبقيّاً بني مفكري نظرية »مابعد االستعامر« وواقعهم املتخلف املزري.

)1(-Theory, Practice and the Intellectual:A Conversation with Abdul R. Jan Mohamed, by S.X. 

Goudie, Juvert: A Journal of postcolonial Studies, published by The College of Humanities and social 

sciences, North Carolina State University, Volume 1, Issue 2, 1997.
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املطلب التاسع: غربة املنفى

الغرب  االستعامر« يف  »مابعد  نظرية  إىل  ينتمون  الذين  املثقفني  أغلب  يعيش   

منفيني، أو الجئني،أو محميني، أو معارضني. ومن ثم، ينتقدون مرّة بلدانهم األصلية 

وواقعها املتخلف. ومرة أخرى، يرفضون سياسة التغريب والتهميش والتمركز الغريب. 

داخل  ذاتيٍة  غربٍة  يف  دامئاً  وهم  وموضوعياً،  ذاتياً  متزقاً  يعيشون  أنهم  هذا  ويعني 

وإدوارد  كريستيفا  جوليا  حال  هو  كام  والنفيس،  والعقيل  والذايت  املكاين  املنفى 

سعيد ـ مثال. وهكذا، يتحدث إدوارد سعيد ـ مثالً ـ يف كتابه )صور املثقف(، عن 

الداخيل.  األزمة والرصاع  العتبة، فضاء  تعرب عن فضاء  الالذعة، وهي  املنفى  حالة 

ومن هنا، »فاملنفى بالنسبة للمثقف ـ بهذا املعنى امليتافيزيقي ـ هو حالة من عدم 

بإمكانك  ليس  إذ  يستقرُّون؛  اآلخرين  يدع  أبًدا، وأال  يستقر  أال  الراحة، حالة حركة، 

أن ترجع إىل حالة من حاالت وجودك األوىل يف وطنك، رمبا تكون الحالة األكث 

استقراًرا، كام أنه ليس بإمكانك أبًدا ـ ويا لألسف ـ أن تصل إىل وطنك الجديد أو 

حالتك الجديدة«. ثم يستطرد سعيد يف فصول كتابه الصغري، إىل توصيف وضعية 

ذلك املثقف املأمول الذي ميكنه أن يقول الحقيقة للسلطة  يف وجهها«))(.

دفعت  التي  الرئيسة  العوامل  من  والحضارية  واملكانية  الذاتية  الغربة  تعد  إذاً، 

مجموعة من باحثي الوطن العريب واإلسالمي إىل نقد الذات من جهة، ونقد الهيمنة 

الغربية من جهة أخرى.

املطلب العارش: التعددية الثقافية

ورفضوا  الثقافية،  التعددية  عن  االستعامر«  »مابعد  نظرية  مثقفي  من  كثري  دافع   

التدجني  سياسية  رفضوا  كام  املهيمنة.  الواحدة  والثقافة  الغريب  الثقايف  التمركز 

والتغريب واإلقصاء، ونادوا إىل التنوع الثقايف واالنفتاح الثقايف عربآليات املثاقفة، 

جانب  إىل  جديدة  ثقافات  هناك  أن  مبعنى  الثقايف.   والتفاعل  والنقد،  والرتجمة، 

)1( - Said, Edward. Representations of The Intellectual, Vintage Books, New York, 1996,P: 5.
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الثقافة الغربية املركزية، كالثقافة العربية، والثقافة اآلسيوية، والثقافة األفريقية، والثقافة 

األمازيغية... مبعنى ليس هناك ثقافة مهيمنة واحدة ووحيدة، بل هناك ثقافات هجينة 

متعددة ومتداخلة ومتالقحة.

املبحث الثالث: رواد نظرية »مابعد االستعامر«

»مابعد  نظرية  ميثلون  الذي  واملثقفني  اد  والنقَّ الكتَّاب  من  مجموعة  مثة 

الثالث.  العامل  إىل  ينتمون  أم  الغرب،  إىل  ينتمون  باحثني  أكانوا  االستعامر«، سواء 

ونذكر من الدارسني الرشقيني األعالم التالية أسامؤهم: 

املطلب األول: إدوارد سعيد 

ألف الكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد كتاباً قيّامً بعنوان )االسترشاق( سنة 1978م))(؛ 

قيّمًة  مقالًة  التطّورية، وكتب  ومراحله  الغريب  االسترشاق  تاريخ  فيه  استعرض  حيث 

بعنوان )العامل والنص والنقاد( سنة 1983م، يدعو فيها إىل دراسة النص يف عالقة 

التي  ينتقد »جميع أناط التحليل النيّص  بعامله الخارجي. مبعنى أن إدوارد سعيد 

ت النصوص عىل أنها منفصلة عن العامل املوجود فيه. وفكرة أن التحليل النيصِّ  عدَّ

قد يكون ممكنا من أجل أن يكون هناك قراءات النهائية وممكنة ألي نص ميكن أن 

تتحقق من خالل فصل النص عن العامل الحقيقي«)2(.

ويعد إدوارد سعيد من رواد علم االستغراب، ومن محليل الخطاب االستعامري، 

ومن أهم منظري نظرية »مابعد االستعامر«. لذلك، تُوِّج بكونه مؤسساً لهذا الحقل 

املعريف الذي يُعنى بتفكيك الخطاب االستعامري أو الكولونيايل الجديد. كام يعد 

الثقافية املضمرة  األنساق  باستكشاف  اهتم كثرياً  الثقايف؛ ألنه  النقد  أيضا من رواد 

وترشيحاً  تفكيكاً  االسترشاقي  الخطاب  بتحليل  الغربية،  املركزية  املؤسسات  يف 

وتقويضاً، متأثرا يف ذلك مبنهجية ديريدا، وميشيل فوكو، وأنطونيو غراميش.

))(- إدوارد سعيد: االسترشاق، ترجمة: كامل أبوديب، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت، لبنان ، الطبعة السابعة سنة 

2005م.

)2(- ديفيد كارتر: مصدر سابق،ص:127.
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بتحديد  الرشق،  تعريف  من  )االسترشاق(،  كتابه  يف  سعيد،  إدوارد  وينطلق 

مدلوالته الجغرافية والحضارية، وتعريف مصطلح االسترشاق يف ضوء املفاهيم 

إىل  ينتقل  ذلك  وبعد  واملادية.  والتاريخية،  واألكادميية،  والعلمية،  اللغوية، 

واالستعامرية،مركزاً  العلميّة  مساراته  يف  الغريب  االسترشاق  تاريخ  استعراض 

واالسترشاق  اإلنجليزي،  واالسترشاق  الفرنيس،  االسترشاق  عىل  بالخصوص 

مع  الباحث  تعامل  ثم  ومن  الثانية.  العاملية  الحرب  بعد  ازدهر  الذي  األمرييك 

للتحليل، معتمداً يف ذلك عىل نظريات ميشيل فوكو وأنطونيو  االسترشاق خطابا 

غراميش. ويف هذا الصدد، يقول إدوارد سعيد: »إذا اتخذنا من أواخر القرن الثامن 

يناقش،  أن  ميكن  االسترشاق  فإن  تقريبياً،  تحديداً  محددة  لالنطالق  نقطة  عرش 

بإصدار  معه  التعامل  ـ  الرشق  مع  للتعامل  املشرتكة  املؤسسة  بوصفه  ويحلل 

فيه،  وإقرارها، وبوصفه، وتدريسه، واالستقرار  فيه  اآلراء  تقريرات حوله، وإجازة 

واستبنائه،  الرشق،  عىل  للسيطرة  غريبٍّ  كأسلوٍب  االسترشاق  وبإيجاز،  وحكمه: 

وامتالك السيادة عليه. ولقد وجدت استخدام مفهوم ميشيل فوكو للخطاب، كام 

لتحديد  هنا  فائدٍة  ذا  والعقاب(  و)املراقبة  املعرفة(  )حفريات  كتابيه  يف  يصفه 

هوية االسترشاق. وما أطرحه هنا هو أننا مامل نكتنه االسترشاق بوصفه خطاباً، فلن 

الثقافة  استطاعت  الذي  عالياً  تنظيامً  املنظم  الفرع  نفهم  أن  أبدا  يكون يف وسعنا 

واجتامعياً،  سياسياً،   – تنتجه  أن  حتى  بل   – الرشق  تتدبر  أن  طريقه  عن  الغربية 

وعسكرياً، وعقائدياً، وتخييلياً، يف مرحلة مابعد عرص التنوير. وعالوة عىل ذلك، 

ليس يف وسع  بأنه  أؤمن  أنني  بحيث  السيادة  هو من  مركزاً  احتل االسترشاق  فقد 

بذلك  يقوم  أن  به  متعلقاً  فعالً  أو ميارس  فيه،  يفكر  أو  الرشق،  عن  يكتب  إنساٍن 

الفكر  االسترشاق عىل  فرضها  التي  املعوقة  الحدود  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  دون 

والفعل. وال يعني هذا أن االسترشاق، مبفرده، يقرر ويحتم ما ميكن أن يقال عن 

تأثريها بصورة المفر  التي يستحض  الكلية  إنه يشكل شبكة املصالح  بل  الرشق، 

للنقاش. موضعاً  »الرشق«  العجيب  الكيان  ذلك  فيها  يكون  مناسبة  كل  يف  منها 

يحاول  كذلك  يكشفه.  أن  الكتاب  هذا  يحاول  ما  فإنه  ذلك؟  يحدث  كيف  أما 
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هذا الكتاب أن يُظهر أن الثقافة الغربية اكتسبت املزيد من القوة ووضوح الهوية 

بديلة«))(. ذاتاً  باعتباره  التضاد مع الرشق  بوضع نفسها موضع 

ومن الناحية املنهجية، فلقد اعتمد إدوارد سعيد عىل دراسة الخطاب االسترشاقي 

مبنهجية فيلولوجية تفكيكية قامئة عىل دراسة األفكار والثقافات والتواريخ ليربهن عىل 

أن العالقة بني الرشق والغرب مبنية عىل القوة والسيطرة والهيمنة املعقدة املتشابكة. 

ومن ثم، يرى إدوارد سعيد أنه »ينبغي عىل املرء أال يفرتض أبداً بأن بنية االسترشاق 

ليست سوى بنية من األكاذيب أو األساطري التي ستذهب أدراج الرياح إذا كان للحقيقة 

. وأنا نفيس أؤمن بأن االسترشاق أكث قيمة بشكل خاص كعالمة  املتعلقة بها أن تتجىلَّ

عىل القوة األوروبية – األطلسية – بإزاء الرشق منه كخطاب حقيقي عن الرشق )وهو 

ما يدعو إليه االسترشاق، يف شكله الجامعي أو البحثي(. عىل أي حال، إن ما علينا أن 

نحرتمه ونحاول أن ندركه هو القّوة املتالحمة للخطاب االسترشاقي، وعالقاته الوثيقة 

باملؤسسات االجتامعية والسياسية املعززة، وقدرته املهيبة عىل البقاء«)2(.

ثم  الخطاب،  دراسة  يف  فوكو  ميشيل  منهجية  سعيد  إدوارد  متثل  فلقد  وعليه، 

واملجتمع  املدين  املجتمع  بني  التمييز  يف  غراميش  أنطونيو  أفكار  استحض 

السيايس، والحديث عن التسلط الثقايف. من ثم، ميثل االسترشاق الغريب نوعاً من 

التسلط الثقايف؛ ألنه يؤكد التفوق األورويب مقابل التخلف الرشقي، ويبنيِّ أيضاً أن 

للغرب اليد العليا عىل الرشق تنويراً، وتعليامً، وتثقيفاً، ومتديناً.

ثقافية  رؤية  إىل  االسترشاقي،  الخطاب  مع  تعامله  يف  سعيد،  إدوارد  استند  وقد 

سياسية قامئة عىل ثالث خطوات منهجية هي:

 أوالً، التمييز بني املعرفة الخالصة واملعرفة السياسية. 

وثانياً، االهتامم باملسألة املنهجية يف التعامل مع األفكار واملؤلفني واملراحل 

))( - إدوارد سعيد: االسترشاق، مصدر سابق، ص:39-38.

)2( - إدوارد سعيد: املصدر نفسه، ص:)4.



نحن وأزمنة االستعمار 32

أم  فرنسياً،  أكان  سواء  للرشق،  االستعامري  االسترشاق  عىل  بالرتكيز  التاريخية، 

بريطانيا، أم أمريكياً. 

القامئة  يتمثل يف الجمع بني املوضوعية والذاتية  الذي  البعد الشخيص  وثالثاً، 

عىل الوعي النقدي، مع االستعانة بأدوات البحث التاريخي، والسيايس، واإلنساين، 

والثقايف.

من  مجموعة  إىل  موجه  )االسترشاق(  كتابه  أن  سعيد  إدوارد  يبني  األخري،  ويف 

املجتمع  بني  املتداخلة  العالقات  لتبيان  والنقد  األدب  طالب  مبافهيم  القراء، 

والتاريخ والنصوص، وفهم الدور الثقايف الذي يقوم به الرشق يف الغرب، مع الربط 

بني االسترشاق وبني العقائدية والسياسة ومنطق القوة. كام يقدم الكتاب إىل القارىء 

العام وقارىء العامل الثالث؛ حيث تطرح هذه الدراسة بالنسبة له خطوة النحو فهم 

السياسة الغربية والعامل الغريب يف هذه السياسة، بل نحو فهم قوة الخطاب الثقايف 

إىل  منتمية  أو  فقط،  زخرفية  أنّها  عىل  خطأً  تُفهم  ما  جداً  كثرياً  قوة،  وهي  الغريب، 

البنية الفوقية. »إن أميل هو أن أوضح البنية املتينة الصلبة للسيطرة الثقافية واألخطار 

بالنسبة للشعوب املستعمرة  البنية، خصوصاً  واإلغراءات الكامنة يف استخدام هذه 

سابقا، عليهم أو عىل اآلخرين«))(.

إذاً، لقد تأثر إدوارد سعيد بفكر )مابعد الحداثة( بصفة عامة، وفكر ميشيل فوكو 

التفكيكية  ديريدا  الجديد، وفلسفة جاك  بالتاريخ  تأثَّره  ننىس  أن  بصفة خاصة، دون 

والتقويضية. وقد ربط إدوارد سعيد خطابه االسترشاقي بنزعة التباين واإلختالف بني 

إلخضاع  البنيوية  وآلياته  املركزية  مقوالته  بكل  الغرب  تسلح  فقد  والغرب؛  الرشق 

الرشق والهيمنة عليه سياسياً، وعسكرياً، واجتامعياً، وثقافياً، وعلمياً. ومن ثم، يقوم 

االسترشاق بدور هام يف عملية اإلخضاع واالستيالء والتغريب، بربط الرشق بأغراض 

للحضارة  الرشيدة  بالصفات  الغريب  يتبجح االسترشاق  ثم،  الغربية. ومن  املصلحة 

الرشق  يعرّف  بينام  الخصوص.  سبيل  عىل  الدميقراطية  يف  تتمثل  التي  الغربية 

))( - إدوارد سعيد: االسترشاق، مصدر سابق، ص:57.
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بالصفات الذميمة كالشهوانية، والبدائية، واالستبدادية. ومن ثم، فالغرب عند إدوارد 

سعيد هو العقل، واملركز، واالسترشاق.

ومن هنا، يطرح إدوارد سعيد سؤاالً هاماً وقيِّامً: هل كتَّاب السكان األصليني يف 

يرفضون  هل  مبعنى  يعارضونها؟  أم  الغربية  النظرية  يتمثلون  الجديدة  النظرية  إطار 

الثقافة السائدة؟ أم يخضعونها ملرشح التفكيك والتقويض باملفهوم الدريدي نسبة 

إىل تفكيكية جاك ديريدا؟!!

تحليالت  إّن  األدبية(،  )النظرية  كتابه  يف   ،)David Karter(كارتر ديفيد  ويرى 

إدوارد سعيد« للخطابات االجتامعية املختلفة هي بشكل أسايس تفكيكية و »ضد 

التيار«. فقد كان هدفه تهميش الوعي للعامل الثالث، وتقديم نقد من شأنه أن يقوض 

بالنسبة لسعيد، جميع متثيالت املرشق املقدمة من  العامل األول.  هيمنة خطابات 

قبل الغرب تشكل جهداً دؤوباً يهدف إىل الهيمنة واإلخضاع. وقد خدم االسترشاق 

عىل  الرشعية  إلضفاء  غراميش(:  قصده  الذي  )باملعنى  الغربية  الهيمنة  أغراض 

اإلمربيالية، وإقناع سكان هذه املناطق بأن قبولهم للثقافة الغربية هي عملية متدين 

إيجابية. ومن خالل تعريف االسترشاق للرشق، فإنه يعرِّف أيضا كيف يتصور الغرب 

والبدائية  الشهوانية  عىل  فالتشديد  الثنائية(.  املعارضات  خالل  من  )وذلك  نفسه 

واالستبدادية يف الرشق،يؤكد عىل الصفات الرشيدة والدميقراطية عند الغرب«))(.

وما يالحظ عىل إدوارد سعيد أنه قد أهمل االسترشاق اإلسباين، عىل الرغم من 

طابعه االستعامري يف املغرب عىل سبيل الخصوص. كام نعتربه املؤسس الحقيقي 

العريب والغريب عىل حد سواء.  الثقافيني:  الحقلني  للنظرية »مابعد االستعامر« يف 

الثقايف. ومن هنا، »يأيت إدوارد سعيد يف طليعة  للنقد  الفعيل  ويعد كذلك املمهِّد 

استطاع مبفرده  فقد  الحقل،  رائد  بعضهم  ويعده  بل  االستعامري،  الخطاب  محليل 

يف كتابه )االسترشاق( كام كتب أحد الدارسني مؤخراً، »أن يفتتح حقالً من البحث 

سعيد  دراسة  أن  ذلك   .)5 ويليامز،  )باتراك  االستعامري«  الخطاب  هو  األكادميي 

))( - دافيد كارتر: نفسه، ص:126.
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املهيمنة  السياسية  القوة  فيه  تلتحم  استعامري، خطاب  لخطاب  دراسة  لالسترشاق 

باملعرفة واإلنتاج الثقايف. غري أن تحليل سعيد جاء مرتكزا عىل سياق معريفٍّ وبحثيٍّ 

سابٍق له يتضمن أعامل اثنني من املفكرين األوروبيني املعارصين، هام: الفرنيس 

ميشيل فوكو واإليطايل أنطونيو غراميش. ومن املمكن والحال كذلك اعتبار هذين 

املفكرين ممن وضعوا أسس البحث يف الخطاب االستعامري، باإلضافة إىل بعض 

فالسفة مدرسة فرانكفورت مثل: ثيودور أدورنو، وماكس هوركهامير، وكذلك والرت 

بنجامني، وحاناه أريندت«))(.

ومن هنا، فكتاب) االسترشاق( إلدوارد سعيد خري نوذج يعرب عن نظرية مابعد 

يحوي  لكونه  الغريب؛  لالسترشاق  مضاداً  خطاباً  الكتاب  هذا  مادام  االستعامر، 

تقويضا وتفكيكا وتشتيتا. و»هناك  الغريب  التمركز  انتقادات واعية والذعة لخطاب 

سعيد  إدوارد  كتاب  لعبه  الذي  املؤسس  الدور  عىل  الدارسني  بني  إجامع  شبه 

اِستثار  فقد  االستعامر«.  بعد  »ما  لنظرية  األوىل  اللبنات  »االسترشاق«، يف صياغة 

ناقشت  التي  الكتابات  من  واسعة  أخرى  طائفة  أفكار،  من  الكتاب مبا طرحه  هذا 

هذه األفكار، أو رّدت عليها، أو طورتها، سواء كتابات الالحقني من منظري »ما بعد 

االستعامر« مثل:  وهومي بابا، وجاياتري سبيفاك، أو من تصّدوا للنظرية من منظور 

شارك  وقد  ديلريك.  وعارف  أحمد  إعجاز  مثل  تناقضاتها،  عن  وكشفوا  مخالف، 

ومراجعاته  كتاباته  خالل  من  وتأملها،  النظرية  تطوير  يف  ذلك  بعد  سعيد  إدوارد 

واإلمربيالية«  »الثقافة  مثل:  كتب  يف  وخاصة  االسترشاق،  لكتاب  التالية  املتعددة 

و»صور املثقف« و»تأمالت حول املنفى« وغريها. وكان أن انتهت هذه الكتابات 

جميًعا، ويف زمن قصري نسبيًا،  إىل بلورة حقل ثقايف جديد يعرف اآلن باسم »ما 

بعد االستعامر«)2(.

))(- سعد البازعي وميجان الروييل: نفسه، ص:92.

)2(-  خريي دومة: )َعــْدَوى الرَِّحــــــــــــيل موسم الهجرة إىل الشامل ونظرية »مــا بعـــد االستعامر«(،

http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htm 
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وعليه، يعد إدوارد سعيد املؤسس الفعيل لنظرية ما بعد االستعامر يف فرتة ما بعد 

الحداثة، ومن املمهدين الفعليني للنقد الثقايف وعلم االستغراب عىل حد سواء.

املطلب الثاين: هومي بابا

أما الباحث الهندي هومي بابا )Bhabha, Homi(، فقد تأثر كثريا بإدوارد سعيد، 

تستكشف  التي  بالنصوص  اهتم  فقد  ديريدا، وجاك الكان...  فوكو، وجاك  ومشيل 

هامش املجتمع يف عامل »مابعد االستعامر«))(، برصد العالقات الخفية واملتبادلة بني 

الثقافة( )994)م(. ويرى  الثقافات املهيمنة واملستعبدة، والسيام يف مجلده )مركز 

هومي بابا أن »التفاعل بني املستعمر )بكرس الراء( واملستعمر )بفتح الراء( يؤدي إىل 

انصهار املعايري الثقافية التي تؤكد السلطة االستعامرية، بل وتهدد أيضا يف محاكاتها 

إذ  مستقرة،  ذاتها غري  املستعمر يف حد  هوية  ممكن ألن  وهذا  استقرارها.  بزعزعة 

توجد يف وضع معزول ومغرتب، كام توجد هوية املستعمر بحكم اختالفها. فهي 

تتجسد فقط يف االتصال املبارش مع املستعمر. وقبل ذلك، فإن حقيقتها الوحيدة 

موجودة يف إيديولوجية االسترشاق كام عرفها سعيد«)2(.

االستغراب  وعلم  االستعامر  بعد  ما  نظرية  رواد  من  بابا  هومي  يعد  هنا،  ومن 

عىل حد سواء؛ حيث واجه الغرب مبنطق الفكر التفكييك، ومرشح النقد، وسالح 

التقويض، ومنهج التشكيك.

املطلب الرابع: جيس يس سبيفاك

من   )Gayatri Chakravorty  ,Spivak( الهندية جي يس سبيفاك)3(  الناقدة  تعدُّ 

)1(- Bhabha, Homi K.: Locations of Culture: Discussing Post-Colonial Culture. London: Routledge, 

1996.

- Nation and Narration. New York: Routledge, 1990.

- Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse, October 28 )1984(: 125- 33.

- The Postcolonial Critics  Homi Bhabha Interviewed by David Bennett and Terry Collits, Arena 96 

)1991(: 47- 63.

)2(- ديفيد كارتر: النظرة األدبية، مصدر سابق، ص: 128-127.

)3(- Spivak, Gayatri Chakravorty. A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the 

Vanishing Present, Cambridge, MA: Harvard UP, 1999.
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نسويّة  منظِّرة  أول  كذلك  وتعد  الجديد.  الكولونيايل  للخطاب  الفعليني  املؤسسني 

الغربية  النسوية  الحركة  انتقدت  فلقد  االستعامر«.  »مابعد  مرحلة  يف  وحقيق  بحق 

انتقاداً عنيفاً برتكيز »اهتامماتها عىل عامل البيض من الطبقة املتوسطة ومن جنسني 

أصبح  ما  وقد ركزت عىل  االجتامعية،  الطبقة  بدور  أيضا  وتهتم سبيفاك  مختلفني. 

مصطلح  األصل  يف  وهو  »األتباع«،  بإسم:  االستعامر«  »مابعد  دراسات  يف  يعرف 

هذا  استخدام  وإن  أدىن.  مكانة  أو  مرتبة  يف  هم  الذين  أولئك  إىل  يشري  عسكري 

املصطلح يف النظرية النقدية مستمد من كتابات الكاتب غراميش. وتستخدم سبيفاك 

هذا املصطلح لإلشارة إىل جميع املستويات املتدنية من املجتمع االستعامري وما 

من  يعيشون  الذين  واملزارعني  واملرشدين  العمل  عن  العاطلني  االستعامري:  بعد 

مورد رزقهم وما إىل ذلك«))(.

وتستند سبيفاك إىل منهجية تحليلية نسوية تفكيكية ماركسية ثقافية، وخاصة يف 

مقالها )هل ميكن للتابع أن يتحدث؟()1988م(، مركزة عىل وضعية املرأة الهندية، 

التقليدية  الهندية  فتناقش سبيفاك »أنه يف املامرسة  التابعات،  باإلناث  أو ما يسمى 

املستعمر  وال  الهنود  يسمح  مل  الجنائزية،  أزواجهن  محارق  عىل  األرامل  كحرق 

الربيطاين للنساء بالتعبري عن آرائهن الخاصة«)2(.

وعليه، فلقد اهتمت سيباك بالدفاع عن املرأة الرشقية، ومواجهة الهيمنة الغربية، 

والدفاع عن املهاجر، واالهتامم باألدب والثقافة.

املطلب الخامس: عبد الوهاب املسريي وحسن حنفي

وتقويض  الغريب،  الحضاري  النسق  تعرية  العرب  املفكرين  من  كثري  استهدف 

مقوالته املركزية ، وتفكيك مقاصده اإليديولوجية، كام فعل عبد الوهاب املسريي 

يف كتابه )موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نوذج تفسريي وتصنيفي جديد(، 

الصهيونية: دراسة حالة يف علم اجتامع املعرفة( وما فعله يف كتابه )اإليديولوجية 

))(- ديفيد كارتر: نفسه، ص:128.

)2(- ديفيد كارتر: نفسه، ص:128.
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)1983م(، وما أنجزه  حسن حنفي يف كتابه )مقدمة يف علم االستغراب( )1981م(؛ 

حيث حاول »فك عقدة النقص التاريخية  يف عالقة األنا باآلخر، والقضاء عىل مركب 

العظمة لدى اآلخر الغريب بتحويله من ذات دارس إىل موضوع مدروس«. غري أننا 

رأينا هذه العقدة، وقد أخذت طريقها إىل الحل فعال يف دراسات إدوارد سعيد وعبد 

الوهاب املسريي وغريهام. ومل يكن البحث والتحليل الطريقني الوحيدين اللذين 

اعتمد عليهام الدارسون لفك العقدة املشار إليها؛ فباإلضافة إىل ذلك لعبت الرتجمة 

عبد  ترجمة  يف  كام  حلها،  إىل  ويؤدي  العقدة،  بهذه  يتصل  مبا  اعتنت  حني  دورا 

)1985م(  والعامل(  )الغرب  راييل  كيفن  األمرييك  املؤرخ  لكتاب  الوهاب املسريي 

الذي يربز بعض أوجه الخلل  يف الثقافة الغربية، فيعريها مام تبدو عليه أحيانا من 

تفوق مطلق وصالحية عاملية«))(.

هدفه  كان  فقد  العريب،  االستغراب  علم  رواد  أهم  من  حنفي  حسن  ويعد  هذا، 

والفلسفية  الفكرية  منظومته  واستيعاب  جيد،  بشكل  بفهمه  االسترشاق  مواجهة  هو 

والعلمية  لتبيان مظاهر قوة الغرب وضعفه.

املطلب السادس: فرانز فانون

باحثون من  فهناك  آسيا وأفريقيا.  »مابعد االستعامر« عىل كتاب  نظرية  التقترص 

الغرب، مثل: فرانز فانون )Fanon Frantz(، وهو من الكتّاب السابقني الذين ارتبطوا 

بنظرية »مابعد االستعامر« بوجه من الوجوه، كام يظهر ذلك جلياً يف كتابه )املعذبون 

يف األرض( )1961م(؛ حيث يحلل فانون طبيعة االستعامر الكولونيايل، ويبني طابعه 

يولد  للعنف واإلرهاب؛ مام  أن االستعامر مصدٌر  الذايت واملصلحي، عىل أساس 

ذلك مقاومة مضادة من قبل الشعوب املستضعفة، أو البلدان املستعَمرة. ومن ثم، 

املنظومة  عىل  ويثور  الغربية.  الكولونيالية  االستعامرية  األنظمة  فانون  فرانز  ينتقد 

مبنية  مركزية  ومنظومة  الثقايف،  للتسلط  رمزاً  إياها  معترباً  إليها،  ينتمي  التي  الغربية 

مادياً  الهيمنة والسيطرة، وإخضاع الرشق  بغية  العلم والثقافة والتكنولوجيا  قّوة  عىل 

))(-  سعد البازعي وميجان الروييل: نفسه، ص:94.
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والتسلّط  االستعامري  التغريب  عىل  املبارش  الفعيل  الرد  ميثل  من  وخري  ومعنوياً. 

التي يتزعمها  الزنجية  الثقافية املضادة، كالحركة  الغريب الحركات  الثقايف املركزي 

 Aimé( كتّاب أفريقيا، مثل: الشاعر السينيغايل ليوبولد سيدار سينغور، وإميي سيزير

 Kwame( وكوام نيكروما ،)( يف كتابه )خطاب حول الكولونيالية( )950)مCésaire

الشاعر  السودانيون:  واملبدعون  )1970م(،  الوعي(  )نظرية  كتابه  يف   )Nkrumah

الوطنية  الشعرية  الدواوين  من  مبجموعة  أفريقيا  خصص  الذي  الفيتوري  محمد 

روايته  يف  كام  صالح  الطيب  والروايئ   أفريقيا())(،  )أغاين  ديوان  يف  كام  والقومية 

)موسم الهجرة إىل الشامل(...

ويذهب فرانز فانون إىل أن نظرة الغرب إىل أفريقيا قامئٌة عىل صورة استعالئية. 

ويف هذا السياق، يقول: »كانت تلك القارة  املرتامية األطراف )يقصد أفريقيا( يف نظر 

لالزدراء  ومكرّساً  واألباطيل،  بالهرطقة  يحفل  موطنا  للمتوحشني،  مأوى  االستعامر 

الكبري، للعنة الربانية، موطنا آلكيل لحوم البرش، موطنا للزنوج«)2(.

التغريب  لتواجه  الحقيقة  يف  األفريقية  الزنجية  الحركة  جاءت  فقد  هنا،  ومن 

واالسرتقاق واالستعامر وامليز العنرصي من جهة، والتغني بالحرية والهوية  والثورة  

واإلنسان من جهة أخرى.

املطلب السابع: روبرت يونغ

 ،)Robert JC Young( ميكن الحديث أيضا عن الباحث اإلنجليزي روبرت يونغ

صاحب كتاب )ميثولوجيات بيضاء: كتابة التاريخ والغرب( )990)م(. فلقد استهدف 

تقويض التمركز الغريب، وتفكيك الفكر املاركيس الغريب، بإعادة كتابة تاريخ الفكر 

الغريب من هيجل إىل ميشيل فوكو؛ حيث يرى أن التمركز الغريب أسطورة ليس إال. 

ويعد روبرت يونغ من رواد الخطاب الكولونيايل الجديد، ومن الفاعلني يف مجال 

واملسوغ  املربر  باعتباره  املاركيس  الفكر  يونغ  انتقد  وقد  والتاريخ.  واألدب  النقد 

))(- محمد الفيتوري: ديوان محمد الفيتوري، املجلد األول، دار العودة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة 1972م.

)2(- Franz Fanon: Les Damnés de la Terre de la terre,première édition: 1961,p:145. 
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الرشعي والفلسفي لدخول بريطانيا للهند؛ إذ اعترب ذلك ظاهرة إيجابية إلدخال الهند 

هيغيلياً  طابعاً  املاركيس  الفكر  اتخذ  فلقد  ثم،  ومن  والتحض.  التمدن  سياق  يف 

يجعل من الغرب مركزا للقيادة والعلم واملعرفة. كام اعتمد يونغ عىل التفكيكية يف 

بأن تحليل الخطاب االستعامري أونظرية مابعد  تقويض املاركسية. و »يذكرنا هذا 

االستعامر« يتقاطع مع العديد من املناهج وحقول البحث الثقافية الغربية املعارصة، 

وذلك بوصفه هو اآلخر واقعاً تحت مظلة الفكر مابعد الحدايث ومابعد البنيوي«.))(

أكان  سواء  االستعامر«،  »مابعد  نظرية  مثلوا  الذين  الرواد  بعض  هم  هؤالء  إذاً، 

الخطاب  تعرية  يف  مشكوراً  جهداً  فعال  بذلوا  وقد  الغرب.  يف  أم  الرشق  يف  ذلك 

االسترشاقي املركزي، وفضحه تفكيكاً، وتقويضاً، واستغراباً، وتشتيتاً.

املبحث الرابع: تقويم نظرية »مابعد االستعامر«

يتضح لنا، من هذا كله، أن نظرية »مابعد االستعامر« قد سّخرت كل آلياتها الفكرية 

واملنهجية واملعرفية لتقويض الرؤية املركزية عند الغربيني، بإعادة النظر يف كثريٍ من 

امللسامت واملقوالت املركزية الغربية باملراجعة، والدرس، والتحليل، والتقويم يف 

إطار ما يسمى بعلم االستغراب. وقد أعيد النظر كذلك يف خطاب االسترشاق بالتحليل 

والتفكيك والنقد الواعي. بيد أن هذه النظرية هي خليط من املناهج والتحليالت، 

البحث محدودة كام عند  أن عينات  االنتقاء واالصطفاء املنهجي. كام  قامئة عىل 

إدوارد سعيد، ومل تأت هذه النظرية بالجديد مقارنة  بنظريات الخطاب االستعامري 

الكالسييك.

وقد تعرض أصحابها النتقادات عميقة وواسعة، بعضها أخالقي، وبعضها علمي، 

واتهموا هذه النظرية بالفشل، كام تنطوي هذه النظرية عىل مجموعة من التناقضات 

واملفارقات، وانفصام بني القول والفعل، وانفصال شاسع بني النظري والواقعي.

))(-  سعد البازعي وميجان الروييل: دليل الناقد العريب، مصدر سابق، ص: 93.
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الخامتة:

وخالصة القول، نستنتج مام سبق، أن نظرية »مابعد االستعامر« نظرية تسلَّح بها 

كتّاب العامل الثالث بعد الحرب العاملية الثانية، وخاصة كتاب آسيا وأفريقيا، ملجابهة 

وتشتيتاً  تقويضاً  واألمريكية  األوروبية  الفكرية  املقوالت  وتقويض  الغريب،  التمركز 

وتأجيالً،  بآليات منهجية متداخلة: تفكيكية، وثقافية، وسياسية، وتاريخية، ومقارنة... 

إّن نظرية »مابعد االستعامر« هي حركة ثقافية مضادة ومقاومة، ظهرت يف مرحلة 

الغربية  التغريب، والتهميش، والتعايل، والهيمنة  »مابعد الحداثة« للوقوف يف وجه 

املغلوطة انطالقا من تصورات علم االستغراب. 

مل تقترص الكتابة يف النظرية الكولونيالية الجديدة عىل كتَّاب العامل الثالث، فقد 

توسعت لتضم كتّاباً من املنظومة الغربية الذين ثاروا عىل الثقافة البيضاء، فاعتربوها 

والهيمنة  واالستعالء  اإلخضاع  خطاب  عىل  مبنية  وخيالية،  حاملة  أسطورية  ثقافة 

واالستعامر من جهة، والتمييز اللوين والعرقي والجنيس والديني والطبقي من جهة 

أخرى.



تعريف حقبة ما بعد االستعمار
الصراع على الهوية في الشرق األوسط

صامويل هلفونت))( 

مثّل مصطلح »الحقبة ما بعد االستعامرية« إشكالية أساسية للمؤرخني املهتمني 

وفَّر  فقد  بالتفصيل،  املقالة  هذه  ستبني  وكام  العرشين.  القرن  يف  األوسط  بالرشق 

الجدل القائم حول املصطلح محوراً مهامً دارت حوله النقاشات يف الهوية السياسية. 

ولقد كان من آثار الحرب العاملية الثانية أن تفتتت القوة األوروبية يف الرشق األوسط، 

ونشأ عىل أنقاضها عدد من الدول التي برَّرت وجودها من حيث إيديولوجيات محددة 

ترتبط بالهويات الناشئة يف حقبة ما بعد االستعامر. وجرت مناقشات ال تنتهي عن 

مدى تأثري طبيعة هذه الدول، كنتاج للحقبة ما بعد االستعامرية، عىل هويتها، وإذا 

كان األمر كذلك، فكيف؟ وما هي تبعات ذلك التأثري؟ كام تتضمن املقالة مناقشة 

عامة للجدل القائم عن حقبة ما بعد االستعامر، يتناول فيها الباحث دراسة حاالت 

ثالث، وهي: مرص والعراق وإيران. 

))( - باحث يف العالقات الدولية – جامعة فيالدلفيا – أمريكا.

                                   POST-COLONIAL STATES AND THE STRUGGLE FOR IDENTITY    :العنوان األصيل للمقالة -

                                                                                                        IN THE MIDDLE EAST SINCE WORLD WAR TWO 

Forgeign Policy Research Institute- Footnotes – October 2015  :املصدر -

- ترجمة: رامي طوقان – مراجعة: جاد مقديس.
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تعريف »ما بعد حقبة االستعامر« 

أول مسألة ستتناولها هذه املقالة هي تعريف املصطلح الذي يدور عليه الحديث. 

يستخدم مصطلح »ما بعد حقبة االستعامر« بطرائق ثالث متميزة ولكن مرتابطة. أوالً، 

وبشكل أسايس، ميكن استخدام املصطلح كمقولة زمانية؛ فقد ظلت إمرباطوريات 

متتالية تسيطر عىل الرشق األوسط حتى القرن العرشين، وخالل القرنني التاسع عرش 

والعرشين كانت تلك اإلمرباطوريات يف الغالب أوروبية. انهار الحكم االستعامري 

خالل القرن العرشين فنشأت من بعده دول ما بعد حقبة االستعامر. وبالطبع ال تثري 

هذه املسألة الكثري من الجدل، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة التي يعرف بها ما بعد 

االستعامر. 

إىل ذلك، يستخدم مصطلح ما بعد االستعامر لوصف نوع خاص من الدول ونوع 

خاص من السياسات. فالدول التي نشأت من بعد اإلمرباطوريات االستعامرية غالباً 

ما توارثت مؤسسات أنشأتها تلك اإلمرباطوريات، وكان العديد من قادة تلك الدول 

الناشئة ضباط يف جيوش يقودها الربيطانيون أو الفرنسيون أو حتى العثامنيون. وتعود 

نشأة العديد من أجهزة األمن يف تلك الدول، كام هي الحال يف العراق أيام سيطرة 

صدام حسني ورشطته الرسية، إىل أيام القوى االستعامرية، أي الربيطانيني يف حالة 

مت القوى االستعامرية تلك املؤسسات للسيطرة عىل الجامهري من  العراق. وَصمَّ

مت لحامية الدولة من شعبها وليس لحاميتها من قوى  األعىل، أو بعبارة أخرى: ُصمِّ

الدور  البعض بأن تلك املؤسسات استمرت يف أداء ذلك  عسكرية خارجية. يقول 

حتى بعد سقوط القوى االستعامرية. لقد كان الحكم االستعامري ظاهرة تعمل من 

األعىل إىل األسفل، أي أنها كانت مفروضة. ولذلك ال يجايف الصواب البعض حني 

االستعامر  نهاية  بعد  من  نشأت  التي  للدول  الدميوقراطية  غري  الطبيعة  إن  يقولون 

ليست دميوقراطية. 

وألن الدول ما بعد االستعامرية فرضت من األعىل، فقد كانت ضعيفة أيضاً، حيث 

واجهت مشاكل يف تنفيذ سياساتها. ولكن املجتمعات ما بعد االستعامرية ُوِصفت 
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بأنها متينة ألن الناس اعتمدوا عىل شبكات اجتامعية بدالً من مؤسسات الدولة لتلبية 

القرية بدالً من املؤسسات  القبيلة أو  احتياجاتهم. فمثالً، كان االعتامد عىل أعيان 

الحكومية، وجاءت النتيجة أن واجهت هذه الدول مصاعب يف تنفيذ سياساتها وكثرياً 

ما اضطرت إىل اللجوء إىل العنف. 

عرشين  من  أكث  حدث  حيث  العسكرية،  لالنقالبات  عرضة  الدول  تلك  كانت 

هذه  جرت  ما  وكثرياً  االستعامر.  حقبة  بعد  األوسط  الرشق  يف  عسكرياً  انقالباً 

االنقالبات يف موجات متعاقبة، ففي العقود الثالثة التي تلت الحرب العاملية الثانية 

األحيان،  أغلب  ويف  العراق.  جارتها  يف  وثالثة  سوريا  يف  انقالبات  أربعة  حدثت 

عقَّدت هذه االنقالبات من مشاكل الدول الضعيفة مقابل املجتمعات القوية. وعىل 

العموم، كانت هذه االنقالبات تحدث عىل أيدي مجموعة صغرية من ضباط الجيش، 

وبسبب الطبيعة التي قامت عليها مل يثق قادة االنقالبات مبؤسسات الدولة التي تولُّوا 

حكمها حيث مل يريدوا أن يَفعل أحٌد بهم ما فعلوه هم بغريهم. ولكنهم مل يكونوا 

قادرين عىل أن يستبدلوا ببساطة املؤسسات والبريوقراطيات القامئة، فكانت النتيجة 

أن واجهوا صعوبات يف جعل الدولة، ناهيك عن املجتمع، تترصف كام يودون. 

سيطرة  تحت  إيران،  أو  تركيا  غرار  عىل  األوسط،  الرشق  دول  بعض  تقع  مل 

الدول  القامئة يف  أنشأت مؤسسات ال تختلف عن تلك  االستعامر رسمياً، ولكنها 

ما بعد االستعامرية. وكام سنناقش حالة إيران فيام بعد، واجهت هذه الدول مشاكل 

مامثلة لدول ما بعد الحقبة االستعامرية. ومن هذه الحيثية، ومع أنها ال تقع ضمن 

التعريف األول للدول ما بعد االستعامرية، يعتربها البعض كذلك بسبب بنية الدولة 

وسياساتها يف هذه البلدان. 

قبول  يلقى  ال  االستعامرية  بعد  ما  للدولة  التعريف  هذا  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

دور  إن  يقول  أن  للبعض  يزال موضع جدل حاد. ميكن  الواقع ال  بل يف  الجميع، 

عن  تختلف  ال  الدول  هذه  وبأن  وتأثريه،  أثره  يف  بولغ  االستعامرية  اإلمرباطوريات 

التي مل تكن  الدميوقراطية  الدول غري  الديكتاتورية. وقد واجهت  الدول  غريها من 
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مستعمرة مشاكل يف إدماج الناس يف سياساتها، كام هي الحال يف االتحاد السوفيتي 

من  بكثري  أكرب  نجاحات  حققت  مستعمرة  كانت  التي  الدول  وبعض  مثالً.  السابق 

غريها. ففي نهاية املطاف، لقد كانت دول عىل غرار كوستاريكا وإرسائيل وإيرلندا 

النموذج  هذا  تحت  تندرج  بأنها  يبدو  ال  ولكن  مستعمرات،  املتحدة  والواليات 

املطروح ضمن هذا التعريف. 

وميكن للبعض القول إن فرض الدولة لنفسها عىل الشعب ال ينحرص يف الدول 

الديكتاتورية، بل تنطبق هذه الظاهرة عىل جميع الدول األممية. وبهذا املعنى، عزى 

البعض املشاكل التي تواجهها الدول يف الرشق األوسط إىل سوء إدارتها أو ثقافتها 

السياسية، وليس لطبيعتها ما بعد االستعامرية. 

بعد   بها مصطلح »ما بعد االستعامري« هو كنقد نشأ فيام  يُعرَّف  وطريقة أخرى 

الحداثة. ويقول املؤيدون لهذا النوع من التحليل ما بعد االستعامري بأن ركائز ما 

نعتربه ظواهر للحداثة )مثل الليرباية واألسواق الحرة والعلامنية إلخ...( ليست مفاهيم 

عقالنية نشأت من الجدل العلمي واملنطقي، وإنا هي مباٍن اجتامعيٍة تطورت من 

تجربة غربية ـ ويف الغالب مسيحية ـ خاصة. ولذلك فالحداثة غربية، والقوى الغربية 

هي من فرض الطرائق الغربية املرتبطة مع الحداثة يف الرشق األوسط. 

فيمكننا وصف العلامنية، مثالً، بأنها مام متخضت عنه الديانة املسيحية، حني 

أمر يسوع تالمذته بإعطاء »ما لقيرص لقيرص وما لله لله«. وما مثة مفهوم مواز لهذا 

العلامنية ترتبط باملسيحية وال ميكن فرضها عاملياً  بأن  يُعتقد  يف اإلسالم. ولذلك 

كمعياٍر شامٍل وكيل. ومن يزعم بأنه ينرش قيامً كلية هو يف الواقع يوّسع القوة الغربية 

إىل الرشق األوسط، وسواء أحب هؤالء هذا أم ال، فلطاملا كانت هذه الهيمنة عىل 

مجتمعات الرشق األوسط جزءاً من املرشوع االستعامري الغريب. 

بأن  القول  للبعض  فيمكن  جدالً،  االستعامرية  بعد  ملا  كهذه  انتقاداٌت  أثارت 

عرص  قبل  أيضاً  الغرب  يف  موجودة  كانت  األوسط  الرشق  يواجهها  التي  املشاكل 
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التنوير، وأن الفكر التنويري ـ  الذي نشري إليه بالحداثةـ  إنا انبثق من معارك طويلة مع 

نظم تقليدية أبويّة تشابه املوجودة اليوم يف الرشق األوسط. ومل تنل املرأة حقوقها 

الزمن. وال شك يف  امتد يف بعض أوجهه ألكث من قرن من  بعد نضال رشس  إال 

أن النزعة الفكرية النسوية مل تكن املعيار السائد يف معظم أحقاب التاريخ الغريب، 

فكيف لنا أن نزعم بأنه ظاهرة غربية أصيلة؟ وأن ال يشابه حرمان املرأة من حقوقها 

يف الرشق األوسط الحرمان الذي كان سائداً يف الغرب؟ وميكننا النقاش بالطريقة 

نفسها فيام يتعلق بجوانب أخرى من الحداثة؛ فالغرب يف معظم أحقابه التاريخية مل 

يكن علامنياً، والكنيسة املسيحية بكل تأكيد مل تدُع إىل العلامنية، فكيف لنا أن نزعم 

بأن العلامنية مندرجة يف تعاليم املسيحية أو عىل األقل مرتبطة معها؟ وهذا الجدل 

ال يزال دائراً أيضاً دون التوصل إىل حل له. 

ما بعد االستعامر والهوية السياسية

نفوذها  مناطق  عن  االستعامرية  اإلمرباطوريات  تتخل  مل  الحاالت،  معظم  يف 

بسهولة، ولطاملا سعت الحركات املعادية لإلمربيالية بني الشعوب املستعمرة إىل 

لإلمربيالية،  املعادية  الحركات  هذه  يف  رئيسياً  دوراً  الهوية  ولعبت  االستقالل.  نيل 

وكثرياً ما اتخذت هذه الهوية صبغة مقصودة يف معاداتها لإلمربيالية. وبعبارة أخرى، 

عرفت الهوية نفسها بالعالقة مع منظومة إمربيالية، وهذا ويف كثري من جوانبه ال يجايف 

املنطق؛ فإذا مل يكن لدى الشعوب هوية سياسية تختلف عن اإلمرباطورية الحاكمة، 

فلامذا تطالب باالستقالل أصالً؟ ولذلك كثرياً ما حاول قادة حركات االستقالل تأطري 

األوسط  الرشق  الهوية يف  هذه  واتخذت  السياسية.  الهوية  حيثيات  نضالهم ضمن 

ويف أغلب األحيان منحًى ميزج بني القومية العرقية، والقومية املناطقية، والدين. 

وتجلت هذه الهويات بأشكال مختلفة يف مختلف األماكن؛ ففي بعض األحيان 

استخدمت حركات مختتلفة يف بلد واحد ركائز متشابهة ولكن شدد كل منها عىل 

ركيزة غري الحركات األخرى. فاإلخوان املسلمون يف مرص استخدموا النزعة العروبية، 

واإلسالم والهوية املرصية، ولكنهم ركزوا عىل اإلسالم بالدرجة األوىل. أما جامل 
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عبد النارص، والذي سنناقشه فيام بعد، فاستخدم أوجه الهوية هذه كلها أيضاً، ولكّنه ركّز 

عىل العروبة أكث من غريها. كام كانت هناك حركات اشرتاكية ترى الهوية من منظور 

تشكيل  يف  نفسه  واالجتامعي  التاريخي  املزج  نجد  أن  وميكننا  االجتامعية.  الطبقة 

الهوية يف بلدان أخرى؛ فسوريا ولبنان مثالً لديهام هوية بحر ـ أوسطية وحتى فينيقية 

حاول البعض استغاللها، أما العراقيون فيمكنهم اللجوء إىل هوية الرافدين القدمية. 

وحني تولَّت الحركات املعادية لإلمربيالية السلطة بعد نهاية اإلمرباطوريات االستعامرية، 

وما تىل ذلك من انقالبات، اضطلعوا بذلك باسم ما زعموا بأنه الهوية السياسية الحقيقية 

الحركات  هذه  لتصوير  وفقاً  االستعامرية  السلطة  قمعتها  والتي  بلدانهم،  يف  واألصيلة 

للتاريخ. وبذلك ارتبطت رشعية الدول التي يحكمونها بهويات سياسية محددة. 

إال أن معظم الدول ما بعد االستعامرية يف بلدان الرشق األوسط كانت متنوعة 

إىل حد كبري، واشتملت عىل أناس ال يندرجون ضمن الهوية السياسية األصيلة التي 

عليها  التي شددت  السياسية  الهويات  كانت  ما  لنفسها. وكثرياً  البلدان  تلك  عرفتها 

الحركات املعادية لإلمربيالية متثل إما الطبقات الدنيا أو املتوسطة الدنيا، ولذلك مل 

تتوافق النخب واألقليات جيداً مع التصنيف ما بعد االستعامري للهوية حيث كانت 

أو  القدمية  السياسية  النظم  ضمن  السلطة  يف  مواقع  تحتل  واألقليات  النخب  هذه 

ترتبط بشكل أو بآخر مع النظام اإلمربيايل القديم. 

مع  ببساطة  يختفوا  مل  ولكنهم  مريحني،  غري  أنهم  عىل  كهؤالء  أناس  إىل  نُظر 

إىل  يصلوا  أن  االستعامر  بعد  ما  بلدان  كان عىل حكام  املعنى،  وبهذا  االستقالل. 

تعريف واضح ملعنى االستقالل. فهل كان من الكايف نيل االستقالل رسمياً؟ أم هل 

كان عليهم التخلص من املنظومة اإلمربيالية القدمية بالكلية، ومبا يف ذلك الناس 

الذين مثلتهم تلك املنظومة، واستبدالها مبنظومة جديدة تقوم عىل هويتهم السياسية 

األصيلة املفرتضة؟ 

وسوف نبحث بشكل أعمق ثالث حاالت لعرض مشاكلنا هذه. 
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الحالة األوىل: مرص

كان الربيطانيون يسيطرون عىل مرص يف مطلع القرن العرشين، وكانت مرص من 

أكث بلدان الرشق األوسط تنوعاً، فشملت أعداداً كبرية من األتراك واليونانيني واليهود 

واإليطاليني والعرب الشاميني. تواجدت بعض هذه املجتمعات يف مرص لقرون من 

وال  اإليطالية  أو  الفرنسية  اللغة  إال  يتكلمون  ال  الناس  من  طبقات  ونشأت  الزمن، 

يكادون يتقنون إال القليل من اللغة العربية. وكانت اإلسكندرية متنوعة السكان بشكل 

خاص، فموقعها عىل ساحل املتوسط جعلها موئالً تاريخياً ألعداد كبرية من السكان 

باللغة  السكان غري املتكلمني  يشار إىل هؤالء  اليونانيني واإليطاليني واليهود. كان 

العربية بـ»املتمرصين«، وكثرياً ما كانت لديهم روابط مع النخب الحاكمة وشبكات 

األعامل التجارية الدولية. 

ممتازة عن هذا  تفاصيل  الحقبة  تلك  العائد إىل  أدب املذكرات  يُقدم  ما  وعادة 

التنوع؛ فوصف آندريه آسيامن يف كتابه »خارج مرص« عمه بأنه »يهودي تريك إيطايل 

مائل إىل اإلنجليزية وفايش مائل إىل الطبقة املخملية، بدأ حياته ببيع الطرابيش الرتكية 

يف برلني وفيينا، وانتهى به األمر بأن كان املزاود األخري عىل أمالك امللك فاروق، 

حاكم مرص املخلوع«. وحتى داخل مرص، كان ميكن للمرء أن يعيش حياة متنوعة 

العامل العريب قط، ولكنه وكام وصفته  للغاية، فوالد لوتشيتي النيادو مل يخرج من 

بالصالة  نهاره  يبدأ  األبيض«: »كان  القرش  بدلة جلد سمك  »الرجل يف  كتابها:  يف 

مع غريه من اليهود، ثم يجري األعامل التجارية مع تجار استعامريني فرنسيني ورواد 

أعامل يونانيني. وكان يقامر مع مرصيني أثرياء، ومبا يف ذلك امللك نفسه يف بعض 

األحيان، ويختلط اجتامعياً مع الضباط الربيطانيني املقيمني يف القاهرة«. 

من  املتنوع  الحشد  هذا  يعان  مل  922)م،  عام  يف  استقاللها  مرص  نالت  حني 

تبعات ذلك أول األمر. فقد ظل النظام املليك الحاكم متولياً ألمور مرص، وحافظ 

املعادية  الحركات  ولكن  الدولية.  والشبكات  الربيطانيني  مع  الوثيقة  عالقاته  عىل 

لإلمربيالية رسعان ما بدأت تتشكل يف مرص، ومل تدُع فقط إىل االستقالل الرسمي، 
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بل أيضاً إىل قطع العالقات مع بريطانيا وإزالة بقايا املنظومة االستعامرية من مرص. 

رغب اإلسالميون، مثل اإلخوان املسلمني، يف بناء دولة إسالمية، أما القوميون فرغبوا 

يف إقامة جمهورية. 

انترص القوميون آخر األمر تحت قيادة جامل عبد النارص بعد اإلطاحة بامللكية يف 

عام 952)م. وعرب نصف العقد التايل، طردوا الربيطانيني من مرص وأنشأوا جمهورية. 

يف أول األمر، وضع عبد النارص أيديولوجية تستند إىل دوائر ثالث من الهوية، وهي 

الهوية العربية واألفريقية واإلسالمية، ولكن النزعة العروبية رسعان ما هيمنت. 

ورسعان ما قمع عبد النارص اإلسالميني الذين تعاونوا معه يف اإلطاحة بامللكيّة، 

وإن ظلّوا عىل غري وفاٍق معه بسبب اختالف هويتهم السياسية. وأقر النظام الحاكم 

النخب  من  وغريهم  ين  املتمرصِّ حقوق  من  تحد  قوانني  العروبة،  باسم  الجديد، 

املرتبطني مع املنظومة االستعامرية القدمية يف مرص. ففرض استخدام اللغة العربية 

املؤسسات  هذه  كانت  والبريوقراطيات.  كاملدارس  ـ  الدولة  مؤسسات  يف  حرصاً 

القدمية  النخب املرصية  اللغات سابقاً، وواجه عدد كبري من املنتمني إىل  متعددة 

مشاكل يف التعامل باللغة العربية. كام أمم النظام العديد من األعامل التجارية التي 

ميلكها املتمرصون. خالل الفرتة االستعامرية، نال العديد من غري العرب املنتمني 

ودفع  املحلية  السلطات  حامية  لنيل  كوسيلة  مختلفة  أجنبية  قوى  من  جنسيات 

مصالحهم املالية، ولكن معظم من تلقى الجنسية كانوا من سكان مرص األصليني، 

كانت  وبينام  السفر.  جواز  أعطاهم  الذي  البلد  أبداً  يزوروا  مل  األحيان  بعض  ويف 

عبد  حكم  تحت  مشكلة  أصبحت  االستعامر،  حقبة  أثناء  مفيدة  األجنبية  الجنسية 

النارص القومي العريب. ويف نهاية املطاف، طرد عبد النارص أو أجرب عىل الخروج 

معظم غري العرب من املرصيني )اليهود واليونانيني واإليطاليني إلخ(. حدثت أكرب 

عمليات اإلجالء هذه كردة فعل عىل أزمة قناة السويس يف عام 1956م حني أمم عبد 

النارص القناة، فغزاها كل من الربيطانيني والفرنسيني واإلرسائيليني. يف ذلك الوقت، 

غري  وبالتايل  أجانب،  كعمالء  بالعربية  الناطقني  غري  املرصيني  النارص  عبد  صور 
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مرصيني، وأجربهم عىل املغادرة. فكانت النتيجة أن مرص أصبحت أكث عروبة وأقل 

تنوعاً عىل مر الستني سنة املاضية. 

الحالة الثانية: العراق

االنتداب  تحت  وقعت  ثم  عثامنية،  والية  وكانت  العراق،  هي  الثانية  الحالة 

بعد  العراق  عىل  الربيطانيون  سيطر  حني  األوىل.  العاملية  الحرب  بعد  الربيطاين 

الحرب، عينوا القومي العريب السني فيصل ملكاً عىل العراق، مع أنه يف األصل من 

الواقع.  عراقياً يف  يكن  فلم  السعودية(،  العربية  اململكة  اليوم يف  )الواقعة  الحجاز 

ولكنه حارب جنباً إىل جنب مع الضابط الربيطاين »لورنس العرب« خالل الحرب، 

وأعطيت العراق له مكافأة عىل جهوده. فهو وإن كان قومياً عربياً، إأل أنه كان مديناً 

لرِبيطانيا بعرش العراق. 

البلد  الذي حظيت به مرص، إذ مل يكن لدى  التنوع نفسه  العراق بقدر  مل تحظ 

الكثري من االرتباطات األجنبية. ولكنها كانت أكث تنوعاً من حيث السكان األصليني 

ومختلف  والرتكامن،  والشيعة،  السنة  واألكراد  والشيعة،  السنة  العرب  ففيها  بكثري، 

الطوائف املسيحية )األشوريون والكلدانيون والكاثوليك واألرمن واألرثوذكس، بل 

وحتى الربوتستنت(، وكذلك اليهود والبهائيون واأليزديون وغريهم. ويف العديد من 

مناطق العراق، شكل هؤالء السكان نسبة كبرية. فمثالً، وإن كان يصعب تصديق هذا 

اليوم، كان أكرب مجتمع محيل يف بغداد خالل حقبة ما بني الحربني العامليتني يتألف 

من اليهود. 

الدينية واللغوية إىل اإلمرباطوريات  وكام هي الحال يف مرص، نظرت األقليات 

الحاكمة رغبة يف الدعم. وقد فعلوا ذلك تحت حكم العثامنيني، وثانية تحت حكم 

الربيطانيني. وهذا جعل مصالح هذه الفئات تتوافق مع مصالح الحكام اإلمربياليني، 

وتسبب لهم باملتاعب حني غادر هؤالء الحكام. 

من  العديد  أبغضه  ما  وهو  الربيطاين،  الجيش  يف  خدموا  مثالً،  فاألشوريون 
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انتقام  حوادث  فجرت  1932م،  عام  يف  باالستقالل  العراق  حظي  حني  املسلمني 

من األشوريني جراء ذلك. ويف عام 1933م ُذبح عدد كبري من األشوريني يف شامل 

العراق وُدمرت قراهم يف شامل العراق. 

اليهود  الربيطانيني، ورأى عدد كبري من  روابط وثيقة مع  أيضاً  اليهود  وكان لدى 

تجارية  أعامل  إلنشاء  فرصة  الربيطانية  لإلمرباطورية  العاملية  الطبيعة  يف  العراقيني 

كبرية وناجحة، وامتدت هذه األنشطة من بغداد إىل مانشسرت يف إنجلرتا إىل الهند. 

فعائلة ساسون املشهورة مثالً كانت عراقية ويهودية. ولكن وبعد مغادرة الربيطانيني، 

وُصوِّروا  القديم،  االستعامري  للنظام  جيوباً  اليهود  يف  العراقيون  القوميون  رأى 

كأجانب مع أن بعضهم ظل عراقياً ألكث من ألفي عام، أي منذ النفي البابيل الذي 

وصفه الكتاب املقدس، فغادروا البالد جامعياً يف أوائل خمسينات القرن املايض 

ومل يتبق منهم أحد اليوم. 

عانت العراق من عدد كبري من االنقالبات يف منتصف القرن العرشين، ويف آخر 

األمر توىلَّ حزب البعث السلطة يف عام 1968م. كان صدام حسني هو القائد يف الظل 

يف حزب البعث حتى توىلَّ الرئاسة بنفسه يف عام 1979م. كان البعثيون قوميني عرباً 

متطرفني ورأوا يف العراق بلداً ذا هوية عربية خالصة، وهذا جلب لهم النزاع مع مختلف 

األنسجة االجتامعية التي يتألف منها العراق. وضعت مجتمعات األقليات املختلفة 

فلم  الظروف؛  وفقاً ملختلف  البعثيني  مع  للتعامل  اسرتاتيجيات مختلفة  العراق  يف 

يضطهد الشيعة لكونهم شيعة بل لسبب ما اعتقد بأّن لهم روابط مع إيران والفرس. 

فكان الشيعة املنتمون إىل حزب البعث قادرين عىل الوصول إىل مراتب عالية. أما 

األشوريون، وهم مجموعة عرقية ودينية ولغوية مختلفة عن العرب، فظلّوا قادرين عىل 

الحفاظ عىل هويتهم الدينية وواجهوا قدراً أقل من املشاكل مع النظام البعثي حيث 

مثّلوا أنفسهم كمسيحيني أشوريني عرب وليس كطائفة عرقية منفصلة. ظل البعثيون، 

وال سيام تحت حكم صدام حسني، ينظرون بعني الشك إىل األكراد وتعاملوا بقسوة 

معهم، فنقلوا العرب إىل مناطق كردية اسرتاتيجية وحاولوا تغيري دميوغرافيتها. كانت 
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أشد التكتيكات قسوة استعامل الغاز الكيميايئ ضد األكراد يف أواخر مثانينات القرن 

املايض حول منطقة حلبجة. 

وكام هو متوقع، أصبحت العراق أقل تنوعاً مع مرور السنوات، فلم يعد فيه يهود 

واملجتمعات املسيحية تتضائل ولرمبا تتالىش بالكلية. وواجهت مجموعات مثل 

توحيد  عملية  تحدث  الحال يف مرص،  فإذن، وكام هي  مؤخراً.  مشاكل  األيزيديني 

عرقي ولغوي يف العراق. 

الحالة الثالثة: إيران

آخر حالة تتناولها هذه الدراسة هي إيران. ميكن للبعض أن يتساءل عام إذا كانت 

حالة إيران مناسبة يف هذا السياق، فمن البنيِّ أنها ليست »ما بعد استعامرية« بالطريقة 

التي ميكن بها أن ننظر إىل مرص والعراق حيث مل تستوِل عليها قوة استعامرية قط. 

يف النصف األول من القرن العرشين قسم الربيطانيون والروس إيران إىل مناطق نفوذ، 

إيران  البالد مل تصبح قط جزءاً من إمرباطورية أوروبية. ورغم ذلك، برز يف  ولكن 

القدر نفسه من معاداة االستعامر واإلمربيالية الذي ظهر يف غريها من بلدان الرشق 

الشاه  منصب  أفرادها  توىلَّ  التي  بهلوي  أرسة  الغربية  القوى  دعمت  فلقد  األوسط. 

السياق يف عام  إثارة للجدل يف هذا  القرن العرشين. وجرت أكث الحوادث  خالل 

1953 حني هدد رئيس الوزراء محمد مصدق املصالح الغربية عرب تأميم الصناعة يف 

إيران. دعم كل من األمريكيني والربيطانيني اإلطاحة مبصدق، وأعادوا الشاه املحايب 

للغرب إىل الحكم بعد هروبه يف أثناء األزمة. 

للسيطرة  املعادية  والدينية  السياسية  الحركات  من  العديد  إيران  يف  تشكل 

بعد  ما  حقبة  يف  األخرى  البلدان  من  العديد  يف  الحال  هي  وكام  االستعامرية. 

إمربيالية  عن  عبارة  الغربية  السياسات  أن  الحركات  هذه  رأت  فقد  االستعامرية، 

املعادي  إلطارها  وفقاً  لتتعاون  1979م  عام  الحركات يف  هذه  واجتمعت  جديدة. 

االشرتاكيني  قمع  تبعه  الذي  مرص  يف  القوميني  نجاح  ومقابل  لإلمربيالية. 
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أن  إال  واالشرتاكيني.  القوميني  وقمعوا  إيران  يف  اإلسالميون  نجح  واإلسالميني، 

التشابه بني النمطني واضح. 

وبعد تويل السلطة، حكم اإلمام الخميني إيران باسم اإلسالم الشيعي املمزوج 

العريب  أو  بالفاريس  الخليج  تسمية  حول  حاد  جدل  فقام  الفارسية.  القومية  ببعض 

)واألخري هو االسم املحبذ لدى البلدان العربية والواليات املتحدة(. وظل الجدل 

قامئاً حتى جرى رفض إعادة تسمية الخليج بالخليج اإلسالمي، إذ صمم اإليرانيون 

عىل أنه الخليج الفاريس. وأحدثت النزعة القومية الفارسية مشكلة يف إيران نفسها، 

الناس بأن اإليراين يتامهى مع الفاريس، ولكن هذا بخالف  فمع اعتبار العديد من 

الواقع. فالفرس طائفة عرقية ولغوية تؤلف 50-60 يف املائة من سكان إيران. وكام 

ما  اإلسالمية  إيران  اعتمدت  االستعامرية،  بعد  ما  الدول  من  غريها  يف  الحال  هي 

اعتربته هوية سياسية حقيقية وأصيلة )التشيع الفاريس( كبديل ملا رأت فيه املنظومة 

االستعامرية القدمية، فارضة هذه الهوية عىل مجتمع ال يتامهى مبجمله معها. ويف 

واملجموعات  األقليات  حقوق  وحدت  األخرى  اللغات  همشت  العمليات  هذه 

الدينية األخرى. وبهذه الطريقة، ومع أن إيران مل تتعرض لالستعامر قط، فقد واجهت 

العديد من القضايا التي نشأت مع أفول شمس اإلمرباطوريات االستعامرية. 

الخالصة

بعد  ما  نزعات  عليها  تظهر  التي  الدول  كل  فليست  إيران،  حالة  يف  يظهر  كام 

مذكور  هو  وكام  ذلك،  عىل  وعالوة  االستعامري.  الحكم  تحت  كانت  استعامرية 

من قبل، فبعض الدول التي استعمرت سابقاً مل تظهر عليها هذه النزعات. فال يزال 

الجدل دائراً حول مدى فائدة استخدام مصطلح »ما بعد االستعامر«. إال أن الحجج 

املؤيدة عن ما بعد االستعامر والبلدان ما بعد االستعامرية ال تزال مهمة يف تاريخ 

املوضوع  هذا  حول  الدائر  الجدل  املقال  هذا  يوضح  أن  وأرجو  األوسط،  الرشق 

بشكل أفضل. 



فلسفة ما بعد االستعمار 
بين التفكيك وإعادة إنتاج السيطرة 

حازم محفوظ))(

تنتمي نظرية ما بعد االستعامر إىل النظريات الفلسفية النقدية الحديثة التي تدور 

رحاها بشكل وثيق يف إطار الفلسفة السياسية، وتعد تطوراً طبيعياً ورضورياً لفلسفات 

واملعرفية  املنهجيّة  وآلياتها  اهتاممها  جل  جعلت  وقد  والتفكيك،  الحداثة  بعد  ما 

تقويض خطاب املركزية الغربية بكل أبعاده السلطوية واالستبداديّة، خاصة يف حقل 

أو  الفكر  أكان ذلك عىل مستوى  السياسية واالقتصادية والثقافية سواء  املامرسات 

مستوى الفعل.

وإذا كانت نظرية ما بعد االستعامر ـ التي توحي بوجود نوع جديد من االستعامر 

والذي كانت إحدى  والهيمنة  للسيطرة  التقليدية  األساليب غري  استخدام  عن طريق 

تجلياته اإلمربيالية ـ قد ُشيّدت عن طريق مفكرين أمثال: إدوارد سعيد، فرانز فانون، 

هومي بابا، جياتري سبيفاك، وجاك دريدا... وغريهم بهدف تفكيك خطاب الهيمنة 

أن  القول  ميكن  فهل  األورويب؛  التفكري  عىل  املسيطرة  الذاتية  والنزعة  واملركزية 

))(-خبري مبركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية - مرص.
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اآلخر،  وبني  بينها  العالقة  وإعادة صياغة  الذات  إىل خلخلة  يهدف  الذي  التفكيك 

بغرض التخيّل عن النزعة الذاتية وخطاب الهيمنة هو شكل آخر من أشكال النزعة 

الذاتية التي تعطي الذات وضعاً حراً يتيح لها مامرسة سلطة مطلقة يف وضع نفسها 

يف الصدارة يف كل يشء؟ وبالتايل يعد امتداداً لنظرية االستعامر الغربية حتى وإن 

حاول أن ينقضها؛ ألنه ما زال يدور يف فلكها. 

 مبعنى آخر هل ما تقدمه اسرتاتيجية ما بعد االستعامر والتفكيك ميكن تعريفه 

عىل أنه إعادة الذات إلـى محور الوجود والهيمنة من حيث حرية كل قارئ يف تقديم 

نّصه عن طريق إعادة كتابتِه )أي تفسريه( بالطريقة التي يراها؟ وعىل ذلك هل ميكن 

الغربية موجودة  الذات؟ وهل املركزية  ثقة جديدة يف قدرات  يعني  بأن هذا  القول 

عىل املستوى املعريف  فقط أم أنها تتخطى الّسياق املعريف إىل املامرسة الفعلية؟ 

وعىل هذا النحو كيف ميكن فهم املفاهيم الرئيسية يف إطار نظرية ما بعد االستعامر 

من قبيل نقد الخطاب املركزي املتمثل يف املعرفة )االبستمولوجيا( وتصور التاريخ 

عىل أنّه تاريٌخ واحٌد لإلنسانية )التاريخية(، واالقتصاد عىل أنه اقتصاٌد واحٌد )اقتصاد 

عليه،  والقضاء  الثالث  العامل  دول  إفقار  إىل  تهدف  التي  والعوملة  الحر(  السوق 

والثقافة عىل أنها ثقافة واحدة )ثقافة العقالنيّة الغربية(؟ 

احرتام  عىل  تقوم  والغرب  الرشق  بني  جديدة  عالقة  إيجاد  ميكن  وكيف   

الخصوصيات واالعرتاف بالتعّددية؟، وكيف ميكن محاربة التغريب هل يكون ذلك 

بإنشاء علم االستغراب وجعل الغرب موضوعاً لدراسة موضوعية من قبل اآلخر أم 

باالعتصام باألسس واملعايري املوضوعية والتحّصن مبرياث التاريخ والوعي؟ 

وعىل أّي نحٍو يتسّنى لنا الحفاظ عىل هويتنا املميّزة والوقوف يف وجه عمليات 

التهميش وفرض الهيمنة املركزية للغرب ورفض كل أشكال االستالب والتبعيّة؟

وليك يتسّنى اإلجابة عىل هذه األسئلة ينبغي عرض الخطوط العامة لنظرية ما بعد 

االستعامر والتفكيك مع الرتكيز عىل املحور املعريف والسيايس واالقتصادي والثقايف.



55فلسفة ما بعد االستعمار 

)أوالً(: نقد بنية املعرفة الغربية )االبستمولوجيا(

الواقع أن الغرب اعترب نفسه ممثالً للوجود اإلنساين الحقيقي عىل األرض، واعترب 

نط معرفته هو النمط األمثل للمعرفة، كام اعترب وجوده هو كل الوجود وتاريخه هو 

تاريخ العامل وكامله يف نفس الوقت، ولعل هذا ما عرّب عنه هيجل بوضوح حني جعل 

الغرب ممثالً لقّمِة وعي الروح املطلق بذاته كام اعترب العامل الغريب ميثل قمة اكتامل 

تطور الروح املطلق.  

يتعلق باملعرفة األوروبية باملجتمعات األخرى بصفة  يانج: »فيام  يقول روبرت 

عامة كانت التاريخية تعني تاريخاً إنسانياً واحداً يجمع البرشية إما بلغ الذروة أو كان 

يراقب من مواقع الهيمنة الخاصة بأوروبا أو الغرب))(. 

تقوم  الذات.  مركزيّة  عىل  التنبيه  يف  ينكر  ال  بدور  التفكيك  فلسفة  قامت  وقد 

التقليدية  التفكيك عند »دريدا« عىل سبيل املثال عىل رفض املذاهب  اسرتاتيجية 

يف الفكر الغريب ونقدها إنطالقاً من رفضها من ِقبَل املركزية الغربية، لكنها ال تتوقف 

عند الجانب السلبي فقط الذي يتمثل يف الرفض والنقد، وإنا تقوم بتفكيكها، وملّا 

كانت املعرفة يف ذاتها كيان متغري، دائم التحول، ألن العامل الخارجي الذي يرتبط 

العامل املتحّول  بهذا  فإن تحقيق املعرفة  الوجود يف حالة تحول وتغرّي مستمر،  به 

واملتغري تفرتض وجود )مركز ثابت(، يرى »دريدا« أن له أسامء مختلفة عرب تاريخ 

الفلسفة مثل املركز الثابت، والجوهر، والكينونة، والحقيقة، الوعي، الله، اإلنسان...

الخ. وهي تسميات تشري يف رأي دريدا إىل »املدلوالت العليا« التي متثل أرضية ثابتة 

تقف فوقها متغرّيات العامل الخارجي الذي ميدنا باملعرفة. وهذا املركز الثابت هو 

ما يرفض املرشوع التفكييك االعرتاف بوجوده. فهو ما يحاول التفكيكيون تفكيكه 

)خلخلته( باتباع منهجهم الذي يتمثل فـي تحديد الفكرة/ املوضوع وكشفه وفضح 

أساليب االستعامر الغريب.

للرتجمة؛ )616(،  القومى  ترجمة: أحمد محمود، املرشوع  الغرب؛  تاريخ  كتابة  بيضاء:  يانج، روبرت، أساطري   -)((

القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 2003، ص8.
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ظل  لو  وحتى  موجوداً،  كان  إن  ـ  »فالتفكيك  فيقول:  التفكيك  »دريدا«  ويعرّف 

أن  الواجب  أنه من  اعتقد  ـ ليس واحداً. »إن كان موجوداً«، كام  تجربة املستحيل 

ـ  املمكن  )ممكن  إنه  لالختزال.  القابلة  غري  املمكن  وجهة  وبحسب  دامئاً،  نقول 

املستحيل(، إذ يوجد أكث من تفكيك واحد، وهو يتكلم أكث من لغة. هذا هو قدره... 

فكان واضحاً أن التفكيكات ينبغي أن تقال بصيغة الجمع. كل لحظة من هذه التجربة 

ترتبط بأشكال من الفرادة. وعىل الخصوص أشكال اللغة املتفرّدة. وطبعاً، رسعان ما 

دارت مسألة التفكيكات حول ما يسمى بطريقة ملغزة: اللغة املتفردة، ورهانات اللغة 

املتفردة. فكان ذلك ميس ألغاز الرتجمة، ومفارقات البصمة الشخصية«))(. 

أن  »نعرف  فيقول:  التفكيك بشكل عام  منهج  العزيز حمودة« عىل  »عبد  ويعلّق 

يتم  التفكيك يتحول إن عاجالً أو آجالً إىل كل قراءة نقدية أو تركيبة نظرية. حينام 

التفكيك.  يشكك  عندئذ  النقد  أو  النظرية  تعمل  حينام  السلطة.  تظهر  قـرار  اتخـاذ 

مبجرد أن يفعل ذلك يصبح مخربا... ويف نهاية األمر يحقق التفكيك مراجعة التفكري 

الهائج أطلقه عرص الشك  التفكيك: »كالثور  التقليدي«)2(، ويستطرد مؤكداً عىل أن 

الشامل من مربطـه يحطم كل يشء فال يشء معتمد وال يشء موثـوق وال شـيء 

أن  مبعنى  عالّته؟  عىل  حمودة  الدكتور  قول  قبول  ميكن  هل  لكن  مـقـّدس«)3(. 

الذات  ُمبقياً عىل سيطرة  زال  ما  التفكيك  أن  أم  التفكيك هنا يقيض عىل كل يشء 

وتحديد  والغرب  الرشق  بني  االختالف  مواطن  استكشاف  بوسعه  يكون  أن  دون 

أناط التفكري املميزة لكالهام؟  بحيث ميكن القول بأنه يدور يف مدار امليثولوجيا 

البيضاء التي كان لها الغلبة عىل الفكر العاملي والتي تعترب أّن الغرب هو مصدر العلم 

واملعرفة واإلبداع حتى وهو ينتج نظرياته التفكيكية، أما الرشق فهو مصدر الخرافة 

واألساطري.

))(- دريدا، جاك، لغات وتفكيكات ىف الثقافة العربية؛ ترجمة: عبد الكبري الرشقاوى )لقاء الرباط مع جاك دريدا(، 

سلسلة معامل؛ عدد 239.- ط).- الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 1998، ص193.

)2(- عبد العزيز حمودة، املرايا املحدبة من البنيوية إىل التفكيك، سلسلة عامل املعرفة، عدد 232، الكويت: املجلس 

الوطنى للثقافة والفنون واآلداب، 1998، ص293.

)3(- املرجع السابق، ص309.
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مكاناً  القدم  منذ  وكان  غربياً  اخرتاعاً  تقريباً  الرشق  كان  سعيد«  »أدوارد  يقول 

والتجارب  الشابحة  والذكريات واملشاهد  املدهشة   الغريبة  والكائنات  للرومانسية 

االستثنائية))(.

ومن منطلق سعيه لتفكيك املركزية الغربية عمد »دريدا« – بوصفه أحد فالسفة 

التفكيكـ  إىل اقتحام سكونيّة امليتافيزيقا الغربيّة متسلحاً مبقولة التمركز العقيل لتمييز 

نزعة التمركز الطبيعية يف هذه امليتافيزيقا التي تعد السياسة إحدى تجلياتها، ويخلص 

 )Logocentrisme( دريدا إىل أن أكث السبل تأثرياً، التي نهض عليها التمركز العقيل

يف الفلسفة األوروبية »هو اهتاممها بالكالم عىل حساب الكتابة، فالتمركز املنطقي 

هو يف حقيقة األمر متركز صويت، ويرجع جذر هذا االهتامم إىل أفالطون«)2(، وميتد 

متمثالً يف وسائل اإلعالم الغربية التي غدت سلطة تعرف بالسلطة الرابعة وقد أجاد 

الغرب استخدامها.

إذا كان البعض يذهب إىل أن »دريدا« قد انتهى يف التفكيك إىل تأكيده عىل التعدد 

واالختالف وإلغاء الحضور والتعايل، وذلك بهدف تقويض ميتافيزيقا الحضور التي 

تستند إليها الحضارة الغربية، وكذا الهيمنة السياسية الغربية، األمر الذي يسمح بظهور 

بدائل حضارية وفكرية وفلسفية تتغاير عام أرسته امليتافيزيقا الغربية)3(، إال أن هذه 

قراءة متعّجلة ال تكشف عن الثابت عرب النصوص وإنا تأخذ بظاهر النص. 

يف الواقع، ربط »دريدا« بني مركز اللوغوس )أو العقل( وبني ميتافيزيقا الحضور؛ 

حيث يرى أن الفكر الغريب منذ أفالطون وحتى هيجل كان فكر ميتافيزيقا الحضور، 

الهيمنة  ملوقف  أيضاً  ومعارض  الفكر،  لهذا  معارض  التفكيك  فموقف  ولذلك 

السياسية واالستعامرية. 

))(- إدوارد سعيد، االسترشاق؛ ترجمة وتحقيق: صبحى حديدى، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1996، 

ص29.

الحداثة  بعد  ما  بعنوان  فلسفية  أوراق  أبحاث  املعارص، ضمن  العرىب  والفكر  دريدا  عطية،  الحليم  عبد  أحمد   -)2(

واالختالف، مقاالت فلسفية، أوراق فلسفية عدد 3، القاهرة: د.ن، 2000، ص164.

)3(- املرجع السابق، ص165.
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وإذا كانت املركزية الغربية))( تستند يف تثبيت دعامئها إىل مركزية العقل وميتافيزيقا 

الحضور يف ما يقول »جاك دريدا«، فإن العقل يصبح هو املبدأ الذي يقبل أو يرفض 

الغرب عىل أساسه عقيدة ما أو فكرة ما أو ثقافة ما أو مامرسة سياسية ما باعتبار أن 

كل ما ليس عقيل غري مقبول ويتساوى مع الخرافة رغم أن الغرب ميارس ال معقولية 

ال تقبل الشك يف ما يتعلق ببعض القضايا السياسية التي تقع خارج مجاله الحيوي؛ 

فعىل سبيل املثال موقف الغرب حتى اآلن من القضية الفلسطينية الذي يعرّب عن ال 

السياسية يف األرض املحتلة مع أبسط مبادئ  تتناىف مامرساته  إذ  معقولية شديدة؛ 

حقوق اإلنسان ومبادئ القانون الدويل اإلنساين.

إال صيغ  ما هو  الغريب)2( ونظرياته املختلفة  الفلسفي  الرتاث  أن  »دريدا«  ويرى 

فغاية  الحضور«.  و»ميتافيزيقا  العقل«  حول  »التمركز  هو  واحد  نظام  من  مختلفة)3( 

دريدا هو تفكيك كل املراكز الداللية، وبؤر املعاين التي تشّكلت حولها؛ فاملامرسة 

أقى كل مامرسة فكريّة ال متتثل  عقلياً  أنتجت متركزاً  »اللوغوس«  الفكرية حول 

لرشوطه، ألنه ربط بينه ومعنى الحقيقة، وأنتج نظاماً مغلقاً للتفكري. أما فكرة الحضور 

فتمثّل مبدأً راسخاً مفاده أن املوجود يتجىل بوصفه حضوراً)4(. إن الحضور املقصود 

))(- إن قضية املركزية األوروبية ليست هي موقف النظريات العاملية فقط بل أيضاً التفسريات التاريخية، التي تؤكد 

االختالف والنسبية الثقافية كضد للحقيقة املوضوعية والتواصل التاريخي، وضد أحادية املفاهيم الالهوتية للتاريخ. 

إال أن هذه األوضاع ال متنع بالضورة بناء أوروبا بوصفها املركز، واآلخر غري األوروىب بوصفه أدىن وأقل ىف اإلنسانية. 

فاإلنكار املطلق للحقيقة العامة والقيم العاملية يؤدي إىل إنكار الطبيعة املشرتكة بني املشرتكني ىف ثقافات مختلفة. 

جورج،  )الرين،  مختلفة.  لإلنسانية  معايري  ولديه  مختلفاً  بوصفه  اآلخر  بناء  شكل  تأخذ  للعرقية  الخطوة  تكون  وهنا 

اإليديولوجيا والهوية الثقافية: الحداثة وحضور العامل الثالث، مرجع سابق، ص29(. 

)2(- إن تاريخ الثقافة الغربية هو بالنسبة لدريدا »تاريخ كبت، وتأجيل مسألة الحضور. من هنا تصبح داللة الحضور 

يوسف  ممدوح  ترجمة:  للعنف؛  الثقافية  األناط  باربرا،  )ويتمر،  الخطاب«.  ىف  املؤجل  للسكوت  اكتشاف  مسألة 

عمران، سلسلة عامل املعرفة، عدد 337 ، الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2007، ص205(.

 Le 3(- إن »دريدا« »الذى يقتطع هذه التصورات ىف بعض األحيان من نصوص أخرى، يلعب بها... دون تحفظ فـ(

الناقص، ال خارج وال مضاف لداخل ما، ال هو بعرض وال  الزائد وال  pharmacon... مقتطع من روسو »ما هو ال 

جوهر...الخ، مقتطع من ماالرمى Mallarme ما هو ال الغموض وال التمييز، ال الهوية وال االختالف، ال االستهالك وال 

البكارة، ال الحجاب وال السفور، ال الداخل وال الخارج...الخ«. )كوفامن، سارة و البورت، روجى، مدخل إىل فلسفة 

البيضاء:  الدار    0- جاك دريدا: تفكيك امليتافيزيقا واستحضار اآلثر؛ ترجمة: إدريس كثري وعزالدين الخطايب.-ط2 

أفريقيا الرشق، 994)، ص74(.

)4(- عبد الله إبراهيم، املطابقة واالختالف؛ املركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذات، الدار البيضاء، 

بريوت: املركز الثقايف العريب، 1997، ص320.
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ومنها  والعملية  الفكرية  املامرسة  مجاالت  كافة  يف  الغربية  الذات  حضور  هو  هنا 

بالضورة املجال السيايس االستعامري. 

تتجىل  التي  املثالية  »الحركة  يقول:  إذ  نفسها؛  »دريدا«  تؤكده نصوص  ما  وهذا 

الذاتية من خاللها، كام يقال، وتتجىل من خاللها روح الجسد الرنان، تدركها األذن 

بنفس الطريقة النظرية التي تدرك بها العني اللون أو الشكل. وهكذا تصبح داخلية 

للنظر  اليشء  قائاًل: »حضور  ويستطرد   ، نفسها...«))(  الذات  داخلية  املوضوع هي 

بوصفه صورة أو فكرة مدركة، الحضور بوصفه جوهر وجود، حضور زمني وتحديد 

لآلن أو للحظة، حضور الكوجيتو أمام الذات، وعي، ذاتية، الحضور املشرتك للذات 

اللوجوس  مركزية  تؤكد  لألنا...إلخ.  الذوات كظاهرة قصدية  بني  والعالقة  ولآلخر، 

إذن تحديد وجود املوجود بوصفه حضوراً... إن حقبة اللوجوس تضع الكتابة يف 

الحقبة  منزلة سفىل وتراها واسطة لواسطة وسقوطاً يف خارجية املعنى. وإىل هذه 

ينتمي االختالف بني الدال واملدلول«)2(. إن الذات هنا واملقصود بها الذات الغربية 

املهيمنة حاولت وتحاول تحويل كل ذات أخرى مغايرة لها إىل موضوع بحيث تعترب 

الذات الغربية نفسها هي الحضور وهي الوجود. ومن هذا املنطلق أسست نظريتها 

االستعامرية عىل أساس أن كل ما ليس غريب فهو موضوع للذات الغربية. 

لقد رأى »دريدا« أن الكوجيتو الديكاريت يعد مركز هذا الحضور ومل يستطع أن 

يفلت من مركزية الكوجيتو حتى ميشيل فوكو رائد االتجاه التفكييك، ويف هذا الصدد 

يقول »دريدا« يف )الكوجيتو وتاريخ الجنون( »أن الكوجيتو صحيح حتى ولو كنت 

مجنوناً أي حتى إذا كانت أفكاري مجنونة متاماً«)3(. 

ولقد أكد »هيدغر« عىل أن التاريخ الغريب منذ بدايته، وعىل امتداده، ظل يربهن 

الكتابة؛ ترجمة وتقديم: أنور مغيث و منى طلبة، املرشوع القومى للرتجمة؛ عدد950.-  ))(- دريدا، جاك، ىف علم 

ط).- القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، 2005،   ص73.

)2(- دريدا، جاك، ىف علم الكتابة، مرجع سابق، ص74.

)3(- Melehy, Hassan; Writing Cogito: Montaigne Descartes, and the Institution of the Modern 

Subject. New York: State University of New York Press, 1997, p. 36.
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كل  تفكيك  خالل  من  ذلك  عىل  برهن  وقد  ذاتية،  نزعة  ذا  الغريب  الفكر  أن  عىل 

الرغم من أهميته  »العدمية األوروبية« وهو كتاب عىل  الغربية يف كتابه  امليتافيزيقا 

الفكرية والسياسية ألنه يفضح أشكال الهيمنة الغربية إال أنه مل يتم ترجمته إىل العربية 

حتى اآلن. 

من مركزية العقل انطلق »دريدا« ورأى أن جميع الفلسفات فلسفة )مركز العقل(، 

املحور  الغرب  وأعترب  أوروبا(،  )مركزية  من  نوع  سوى  هي  ما  الفلسفات  وهذه 

الرئييس للفكر والنموذج الذي يجب أن يحتذى يف كل املجاالت اآلخرى مبا فيها 

املجال السيايس؛ إذ غدت الدميقراطية الغربية هي النموذج األمثل للفكر السيايس 

وأساليب الحكم. أما التفكيكية مبعنى ما »تقوم عىل رفض املذاهب السابقة وتخطئ 

أنها  التي ترى  التقاليد والسلف  إنها يف جوهرها تقوم عىل رفض  كل املشاريع بل 

تحجب املعنى وتكبته«))(. ولذلك يقول »ليتش« يف متهيده لدراسته عن التفكيك: 

  )subverts( إن التفكيكية املعارصة باعتبارها صيغة لنظرية النص والتحليل تخرّب«

كل يشء يف التقاليد تقريباً وتشكك يف األفكار املوروثة عن العالمة واللغة والنص 

النقدية.  الكتابة  التفسري وأشكال  التاريخ وعملية  والقارئ ودور  والسياق واملؤلف 

ويف هذا املرشوع فإن املادي ينهار ليخرج يشء فظيع«)2(. ولكن رغم كل ذلك فإن 

التفكيكية مل تستطع التخلص كلياً من السياق املعريف الحاكم للفكر الغريب القائم 

عىل السيطرة والهيمنة. 

املسموع  الكالم  وبني  العقل،  مركزية  بني  ربط  قد  »دريدا«  أن  والواقع، 

لتكريس  والصوت  املسموع  الكالم  توظف  العقل  مركزية  أن  بحيث  والصوت)3(؛ 

حضور الذات، فهناك »تواطؤ بني نزعة العقل املركزية وامتياز السمع والصوت، أي 

))(- عبد العزيز حمودة، املرايا املحدبة من البنيوية إىل التفكيك، مرجع سابق، ص165.

)2(- املرجع السابق، ص)292-29.

)3(- يؤكد »دريدا« عىل ارتباط الصوت والكتابة الصوتية بحضور الذات فيقول: »إنه االهتامم البالغ بالصوت والكتابة 

الصوتية ىف عالقتهام بالتاريخ العام للغرب، وكام سيتم متثلها ىف تاريخ امليتافيزيقا ىف شكلها األكث حداثة ونقدية 

وحذراً، أعنى الفينومينولوجيا املتعالية لهورسل«. )دريدا، جاك، مواقع حوارات مع جاك دريدا )هرنى رونس – جوليا 

كريسطيفا – جيي سكاربيتا – جان لوى هودين( ؛ ترجمة وتقديم: فريد الزاهى، سلسلة املعرفة الفلسفية؛ عدد 25).- 

ط) -0 الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 992)، ص))(.
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كشكل  للرؤية  اليشء  حضور  كحضور.  املدرك  الوجود  أي  الحضور،  ميتافيزيقا 

أو  لآلن  كذروة  مؤقت  )ousia(، حضور  ماهية، وجود  )eidos(، حضور كجوهر، 

للحال، حضور الكوجيتو لذاته... مقربة الصوت والوجود، مقربة الصوت ومعنى 

املركزية  وصوت  العقل  نزعة  تواطؤ  املعنى...  وأمثلة  الصوت  مقربة  الوجود، 

)Logophonocentrisme(... إن صوت الحقيقة هو دامئاً صوت القانون، صوت 

امليتافيزيقي«))(. وال   )Logos( للوجوس  أساسية  إنها رجولة  الله، وصوت األب. 

نجانب الصواب إن قلنا أن صوت الحقيقة هو دامئاً صوت مراكز األبحاث الغربية 

التي  الجبارة  القانون وصوت آالتها اإلعالمية  باسم  الهيمنة عىل الرشق  تريد  التي 

تقيض عىل كل ما هو مخالف للغرب. 

وإذا كان »دريدا« يقول ـ منطلقاً من اللغة التي تعد إحدى تجليات الكتابة: »إن 

السيطرة تبدأ كام نعلم من خالل سلطة التسمية )إطالق األسامء(،... وهذا التأسيس 

النزعة  زرائع  تحت  يختفي  مخادعاً،  أو  ومسلحاً  رشعياً  مفتوحاً  يكون  قد  للسيادة 

اإلنسانية )أنسنة الكون(، وأحياناً يف شكل أكث أنواع الضيافة كرماً فهو يتبع دوماً أو 

يستبق الثقافة مثل ظلها«)2(، ومبا يعنى أن »دريدا« يرفض مركزيّة الذات، إاّل أن أحادية 

لغة اآلخر كام يقول »دريدا« »ستكون تلك السيادة، ذلك القانون الناشئ من مكان 

آخر، بشكل مؤكد.... إن أحادية اللغة التي فرضها اآلخر يعمل باالعتامد عىل هذه 

استعامرياً، ومتيل بشكل قمعيٍّ  القاعدة، هنا، من خالل سيادة يبقى جوهرها دوماً 

ومؤثٍر، الختزال اللغة للذات، أي، لهيمنة املسيطر. وهذا ميكن التحقق منه يف كل 

مكاٍن، كل مكاٍن تبقى فيه هذه الهيمنة ـ املتجانسة تعمل يف الثقافة«)3(. 

يرى  حيث  فلسفته؛  يف  التسامح  مفهوم  »دريدا«  طرح  فقد  أخرى،  ناحية  ومن 

اليهود  مع  التعايش  املسلمون  يوافق  أن  )مبعنى(  مسيحية...  فضيلة  التسامح  »أن 

))(- كوفامن، سارة و البورت، روجى، مدخل إىل فلسفة جاك دريدا: تفكيك امليتافيزيقا واستحضار اآلثر، مرجع 

سابق، ص65 - 66.

)2(- دريدا، جاك، أحادية لغة اآلخر، فضاءات للفكر والثقافة والنقد، ىف 5 إبريل )200. 

http://www.fadaat.com/a5/a5p6.htm

)3(- املوقع السابق.
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مع  املؤمنون  يتسامح  وأن  املسلمني،  مع  التعايش  اليهود  يوافق  وأن  واملسيحيني، 

غري املؤمنني... ومن ثم يصبح السالم هو التعايش املتسامح«))(.

لقد الحظ »دريدا« أن التسامح يف الرتاث الغريب مل يكن له أي مدلول سيايس 

أو اجتامعي، وأنه كان يشري فقط إىل فضيلة دينية، وأكد أن الشخص املتسامح هو 

صاحب املكانة االجتامعية األعىل وأنه األقوى القادر أيضاً عىل اإلبعاد والنفي، بل 

إن من حقه أن يستبعد اآلخر، األضعف واألقل مكانة، وأن ينفيه، وأن ال يرى لهذا 

اآلخر أي حقوق، ولكنه بصفته فاضالً متديناً يتسامح فيمنح اآلخر ما يراه من حقوق 

كام يستطيع وميلك الحق يف أن يسحبها يف أي وقت. ويضيف »دريدا« »أن التسامح 

يف الرتاث الغريب بهذا املعنى يصبح مجرد نوع من اإلحسان«)2(؛ ومن ثم ال يوجد 

معيار ثابت يتيح نوعاً من املوضوعيّة يف تحقيق التسامح بل يعترب مّنة وفضل من 

الذات املتسامحة؛ أي الذات األقوى واملهيمنة عىل اآلخر. 

الواقع، أن »دريدا« يرفض يف نصوص أخرى الصفح من موقف كيل، ويقره من 

موقف جزيئ؛ إذ يقول: »يصفح الصفح فقط عام ال يقبل الصفح. ليس يف وسعنا، أو 

قل ليس علينا أن نصفح، بل ليس هناك صفح ـ هذا إذا كان أصالً موجوداً ـ... فإنَّ 

الصفح وجد نفسه مبوجب ماال يقبل الصفح ذاته، إذن!«)3(. 

وقد رضب »دريدا« مثالً عىل عدم إمكانية الصفح بامرأة فقدت زوجها يف حرب بني 

دولتني؛ حيث أن ما أضري من فقد الزوج هو زوجته عىل حد قول دريدا، ومن ثم فمن 

ميلك الصفح ليس السلطة السيادية، وإنا الفرد ممثالً يف املرأة التي فقدت زوجها. 

ويف نص آخر يؤكد عىل هذا املعنى قائالً: »ما أحلم به، وما أحاول التفكري فيه 

)1(- Borradori, Giovanna; Philosophy in a time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and 

Jacques Derrida, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2003, p. 126, 127 and 161.

 ،2003 للثقافة،  األعىل  املجلس  القاهرة:  فتحى،  ترجمة: صفاء  )) سبتمرب؛  الذى حدث ىف  ما  دريدا، جاك،   -)2(

ص138، وأنظر أيضاً: سامى خشبة، نقد الثقافة، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 2004، ص193.

)3(- دريدا، جاك... وآخرون، املصلحة والتسامح وسياسات الذاكرة؛ ترجمة: حسن العمراىن.- ط).- الدار البيضاء: 

دار توبقال للنرش، 2005، ص2)-13.
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كنقاء صفح جدير بهذا االسم، هو صفح بال سلطة: ال مرشوط ولكنه بال سيادة. تبقى 

املهمة األكث صعوبة إذن، الضورية واملستحيلة فيام يبدو يل، هي فك االرتباط بني 

الالمرشوط والسيادة. فهل سننجز ذلك يف يوم من األيام؟ الظاهر أن األمر يحتاج إىل 

بعض الوقت. لكن ما دامت فرضية هذه املهمة التي ال تلوح يف األفق تعلن عن نفسها، 

كام لو كانت حلامً بالنسبة للفكر، فإن هذا الجنون رمبا ليس مجنوناً مبا فيه الكفاية«))(. 

التسامح هو نقيض االستضافة؛ إذ قال عند سؤاله: هل توافق  ويرى »دريدا« أن 

عىل اعتبار التسامح رشط من رشوط الضيافة؟ »كال، إن التسامح يف الحقيقة نقيض 

الضيافة أو عىل األقل يضع حداً لها«)2(. 

ومن هذا املنحى، ذهبت »جيوفانا بورادورى« إىل أن دريدا يف مفهومه لالستضافة 

»ركز عىل االلتزام الفريد الذي يحمل كل واحد إزاء اآلخر«)3(، حتى لو كان هذا اآلخر 

غريباً غربة كاملة »ومل توجه إليه الدعوة، ومل يكن منتظراً، ولكن ينبغي قبوله قبوالً 

كامالً، غري مرشوط، باعتباره زائراً ومقيامً، ال ينازعه أحد يف أي حق من حقوقه... 

وبوصفي صاحب البيت واألرض واإلقليم... فأنا ال أدعوك وال أرحب بك يف بيتي 

استقبلك وأستضيفك  وتقاليدي وذاكريت... وإنا  للغتي وترايث  تستسلم  أن  برشط 

بشكل مطلق ودون رشوط«)4(.

يف الواقع، لقد طرح »دريدا« مفهوم االستضافة »بشكل يعرب عن تفكري فلسفي 

مجرد، وأنه ليس فكراً سياسياً وال هو فكر اجتامعي، وال يطرح برنامجاً عملياً للتنفيذ، 

فهو ال يقدم أكث من فكرة وعظية، كام أنه يف طرحه لهذه الفكرة، زاد كثرياً من قدرات 

املقررة  الحقوق  من  كثرياً  أضعف  بينام  البيت،  صاحب  )املتسامح(،  املضيف 

املؤكدة للزائر، الضيف«)5(. 

))(- املرجع السابق، ص37.

)2(- Borradori, Giovanna; Philosophy in a time of Terror, Op. Cit., P.16 and 127.

)3(- Ibid; P.17.

)4(- Ibid; P.162.

)5(- سامى خشبة، نقد الثقافة، مرجع سابق، ص95).
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ولذلك من حقنا أن نتساءل: هل كانت فكرة االستضافة التي طرحها »دريدا« قد 

جاءته بتأثري من تاريخ أسالفه اليهود))( يف الغرب، »الذين كانوا يُعتربون زائرين غرباء 

ه الدعوة إليهم أحد، ومل يكن أحد ينتظرهم، وال يرغب  غري مرغوب فيهم، ومل يوجِّ

نقاًء  نقياً  أرادُه صاحبه دامئاً  الذي  الغريب  بيته  بقائهم يف  أحد يف وصولهم وال يف 

عنرصياً ودينياً مطلقاً ال يلوثه أي آخر غريب، حتى ولو كان هذا اآلخر أوروبياً يعتنق 

الدين نفسه ولكنه ينتمي إىل عرق آخر، أو إىل مذهب مختلف«)2(. 

التاريخ  تأثر »دريدا« بهذا  والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق أيضاً، هل 

الدامي ألبناء دينه األصيل يف الغرب، فأراد أن يغرس فكرة أو مبدأ استضافتهم دون 

التسامح؟  مبدأ  عن  بعيداً  البيت  أصحاب  حقوق  كل  لهم  ضيوفاً  وحلولهم  رشوط 

ولذلك نجده يقول »بالضيافة الالمرشوطة يف حقل القانون أو السياسة«)3(.  

وهل يحق لنا أن نقول ما قاله البعض: »أن انتامء دريدا الديني للديانة اليهودية كان 

له دور يف توجيه اهتامماته الكتابية؟«)4(. 

وإذا كان البعض قد ذهب إىل أبعد من هذا فرأى أن ظاهرة فهم اآلخر عند »دريدا«، 

باملعنى  أنه،  أو  فيه،  رشيكاً  نفسه  جعل  أو  للعنف«،  املرء  »استسالم  إىل  تهدف 

النقدي، »يذعن إىل عنف الواقع«)5( ونظراً إىل عدم إمكانية الوصول إىل اآلخر، »تبدأ 

الحرب... وبدخوله الحرب  يصل إىل اآلخر بوصفه آخر )ذاتاً(«)6(. 

))(- يقول أدوارد سعيد »أُصبت بخيبة كبرية عندما علمت أن جاك دريدا قبل دكتوراه فخرية من الجامعة العربية يف 

إرسائيل« )إدوارد سعيد، اللغة الفرنسية عائق أمام العاملية وسارتر من أهم الوجوه ىف القرن العرشين؛ ترجمة دميا فقيه، 

صحيفة الحياة، ىف 2007/6/30(. 

http://www.daralhayat.com/culture/062007-/Item-20070629- 78818496 -c0a8(0-ed-0082-

a494879ea694/story.html

)2(- سامى خشبة، نقد الثقافة، مرجع سابق، ص196.

)3(- Derrida, Jacques; penseur de l’évènement, Entretien par Jérôme-Alexandre Nielsberg. Article 

paru le 28 janvier 2004. )http://www.humanite.fr/200428-0(-_Tribune-libre_-Jacques-Derrida-

penseur-de-l-evenement(.

)4(- أميمة الجالهمة، تدىل بإفادات جريئة حول الصهيونية ومعاداة السامية، اإلسالم اليوم، حوار عبد الحى شاهني، 

http://www.islamtoday.net/print.cfm?artid=3451 .2004 ىف  )) مارس

)5(- Derrida, Jacques, Writing and Difference. Chicago: The University of Chicago Press, 1978, P125.

)6(- Ibid, P.117 and 118.
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عىل  يبقى  وهو  التفاعل،  ببساطة  »ينكر  »دريدا«:  يقوله  ما  فإن  هذا،  عىل  وبناء 

تجربتنا مع اآلخر كأنها تجريد اختالف. إن هذا انحدار يف العاطفة الصادقة وتسطيح 

ملا بعد الحداثة«))(. 

بالطبع يشء آخر،  الدينية؛ إذ يقول: »هناك  الواقع، يرفض »دريدا« الحروب  يف 

الدين،  حروب  وراء  تقف  وعسكرية...الخ(  سياسية،  )اقتصادية،  أخرى  ومصالح 

أو  عنه  دفاعاً  تخاض  التي  املعارك  وراء  فيام  الدين،  باسم  يقّدم  ما  خلف  وتقبع 

هجوماً باسمه، موتاً أو قتالً أو اقتتاالً يف سبيله،... وبهذا الصدد ال تشكل الحروب 

)املتعلقة  القضايا  أنبل  باسم  املسيحي  ـ  اليهودي  للغرب  العسكرية  التدخالت  أو 

بالقانون الدويل، والدميقراطية، وبسيادة الشعوب واألمم أو الدول واملرتبطة حتى 

باألوامر أو االمتيازات اإلنسانية( هي أيضاً، ومن جهة ثانية، حروباً دينية مبعنى من 

املعاين؟... عندئذ، وبالرغم من األمور األخالقية والسياسية املستعجلة التي قد ال 

ترتك لنا فرصة انتظار اإلجابة، لن يتم اعتبار التفكري يف االسم الالتيني للدين متريناً 

مدرسياً أو مدخالً إىل فقه اللغة أو ترفاً وبكلمة نقول: إنه مجرد ذريعة لتعليق الحكم 

أو القرار، إنه وسيلة إلنجاز إيبوخي آخر... ما الدين؟ الجواب: الدين هو اإلجابة. 

أليس هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نلتزم بتقدميه يف البداية. يبقى علينا أن نعرف 

بالضبط ماذا يعني فعل أجاب، ومعه أيضاً لفظ املسؤولية«)2(. 

املعريف  املصطلح  يتجاهلون  األمريكيني  التفكيكيني  أن  الباحثني  بعض  ويرى 

الفردية  للحرية  املتحّمس  نفسه  األمرييك  الثقايف  للمزاج  نظراً  للتفكيك  الفلسفي 

وتأكيد الذات، والذي يصل يف إميانه بالذات إىل إطالق يد القارئ)3( يف تفسري النص، 

وتحديد معناه باعتبار أنه ال يوجد تفسري نهايئ ومغلق لنص ما، وعىل أساس أن التفسري 

أو تحديد املعنى عملية تحدث يف الزمن ومن ثم فهي عملية مؤقتة بصفة مستمرة. 

))(- ويتمر، باربرا، األناط الثقافية للعنف، مرجع سابق، ص208.

)ندوة  العمراىن  الهالىل وحسني  ترجمة: محمد  الدين يف عاملنا؛  فاتيمو، جياىن...)مرشفني(،  و  دريدا، جاك   -)2(

كابرى(.- ط).- الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 2004، ص35-34. 

)3(-إن أهم محاور التفكيك يرتكز عىل األهمية الجديدة التي يكتسبها القارئ والدور األسايس الذي يلعبه يف تفسري 

النص. 
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ومن هذا املنحى يعترب التفكيك يف نسخته األمريكية امتداداً لفلسفة »كانط« التي 

تتميز بالنزعة الذاتية، وهذا ما أكد عليه »بول بوفيه« يف رسالته للدكتوراه عن التفكيك 

عام 1975 والتي يرى فيها أن التفكيكيني برغم ما يثريونه من صخب حول رفضهم 

النقاد الجدد يعتربون يف حقيقة األمر امتداداً لهم«))(. 

إعادة  الذات بل  التفكيك ليس إقصاء  فإن ما تقدمه اسرتاتيجية  وبناء عىل ذلك 

الذات إىل محور الوجود وحرية كل قارئ يف تقديم نصه ويف إعادة كتابة النص ـ أي 

تفسريه ـ بالطريقة التي يراها. وعىل ذلك ميكن القول بأن هذا يعني ثقة جديدة يف 

قدرات الذات وأننا نعود بالفعل إىل الذات مبعناها الكانطي. 

فلسفي  موقف  من  ينطلق  التفكيكيني(  من  )وغريه  »دريدا«  أن  من  الرغم  فعىل 

بدائل جديدة  يقدم  التقاليد ورفض أي سلطة مرجعية لكنه ال  بنسف  ينادي  ونقدي 

حقيقية. البدائل الوحيدة التي يقدمها هي بدائل قد تنتمي إىل نفس املذاهب التي 

بعض  تحقق  براقة،  صياغات  يف  تغلف  كانت  وإن  ينسفها  التي  والتقاليد  يرفضها 

البيع والتغليف  الربيق املؤقت إىل أن تكتشف حقيقتها. فالتفكيكيون أجادوا فنون 

تبدو  ثم  ومن  جذابة،  جديدة  أغلفة  يف  تداولها  سبق  بضائع  يقدمون  جعلتهم  التي 

الدراسات املتصلة غري متصلة. 

ووفقاً ملا سبق، ميكن القول أنه إذا كان »دريدا« يركز عىل مناقشة تركيب العقل 

البرشي وهو بذلك الرتكيز ال يتجه إىل تأكيد الذات أو الحفاظ عليها حرة مستقلة بل 

إنه ينفي وجود الذات كنقطة انطالق، فـإنه مبحاولته إلغاء مركزية الذات، أعطى يف 

الوقت ذاته الذات اإلنسانية الفردية مرشوعية كل قراءة ممكنة للنص، ومن ثم تصبح 

الذات هي السلطة املرجعية النهائية وال سلطان عليها إال ذاتها، وهذا ما هو إال شكل 

متطرّف من أشكال النزعة الذاتية؛ فالتفكيكية نزعة ذاتية مثالية مغالية تجعل من الذات 

مركزاً لكل قراءة. 

))(-عبد العزيز حمودة، املرايا املحدبة من البنيوية إىل التفكيك، مرجع سابق، ص168. 
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ويف السياق نفسه، إذا كان »دريدا« حاول عرب التفكيك إقصاء الذات؛ فإن إقصاء 

الذات ال يتم إال بإحالل ذات أخرى مكانها، وهذا ما ميكن أن نستشفه من إدراك 

الهامش، وكذا كل ما تم إقصاؤه، وقد أكد عىل ذلك »هابرماس« حينام تحدث عن 

بشكل  بنفيه،  »آخر«  يقوم  ما  مبقدار  إال  قوته  من  نوذج  يفقد  »ال  بقوله:  التفكيك 

محدد أي مبقدار ما يقوم به آخر باالنتقاص منه بشكل ميكن الحكم عليه بأنه سديد؛ 

إن نوذج فلسفة الوعي ال ميكنه السقوط ملجرد االنتقاص لرؤية اختفاء الذات. ال 

ميكن لعمل التفكيك ـ مهام كان مندفعاً ـ أن يحصل عىل نتائج قابلة للتحديد إال 

بدءاً من اللحظة حيث يحل مكان نوذج وعي الذات، املرجع الذايت لذات تعرف 

وتعمل يف العزلة )أي التفاهم(«))(. 

كام يرفض »دريدا« من ناحية أخرى، القول مبوت الفلسفة، وهذا يعني ضمناً رفض 

القول مبوت الذات؛ إذ يقول: »إنني أحاول الوقوف عند حد الخطاب الفلسفي. أقول 

حداً ال موتاً. ذلك أين ال أؤمن مطلقاً مبا شاعت تسميته راهناً مبوت الفلسفة )بل ال 

أؤمن بكل بساطة بأي يشء: الكتاب، اإلنسان أو الله؛ هذا مع الوعي بأن املوت كام 

نعرف جميعاً ميتلك فعالية ذات خصوصية واضحة(«)2(. 

سجني  يظّل  املطاف،  نهاية  يف  دريدا،  »بحث  أن  إىل  نخلص  هذا  كل  ومن 

تهدم  تفكك، ولكنها ال  ما  غالباً  التي  الحضور هذه  مليتافيزيقا  امليتافيزيقا، سجيناً 

أبداً«)3(، وإن كان من الواجب هنا أن نشري إىل أن فلسفة »دريدا« تتضمن الكثري من 

الدخول يف  ويرفض  اآلخر،  وقبول  االختالف،  إىل  يدعوا  فهو  اإليجابية،  الجوانب 

حروب باسم الدين، كام يعترب التسامح فضيلة دينية. 

 ،(995 الثقافة،  الجيوىش، دمشق: منشورات وزراة  للحداثة؛ ترجمة: فاطمة  الفلسفى  القول  ))(-هابرماس، يورجن، 

ص475. 

)2(- دريدا، جاك، مواقع حوارات مع جاك دريدا، مرجع سابق، ص2).

)3(- كوفامن، سارة و البورت، روجى، مدخل إىل فلسفة جاك دريدا: تفكيك امليتافيزيقا واستحضار اآلثر، مرجع 

سابق، ص45.
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)ثانياً(: نقد الهيمنة الثقافية

اعتربت الدول الغربية ثقافتها هي املعيار الذي يجب أن تقاس وفقاً له جودة الثقافات 

األخرى من عدمها، وإن كان ذلك ال ينفي جهود علامء األنثوبولوجيا يف إقرار الثقافات 

األخرى، ويف هذا السياق يقول »هانيز جوست« مؤلف مرسحية »شالتر«: »حني أسمع 

كلمة الثقافة أتحسس مسديس«، ومثة قراءة أكث دقة للنص األملاين كام ييل: حني 

أسمع كلمة الثقافة أزيح صامم األمان عن الرباوننج، واسم براوننج أصبح مرادفاً للبنادق 

اآللية ونصف اآللية التي صممها األمرييك جون م. براوننج« ))(.

ويرى بعض الباحثني أنه إذا أردنا أن نصف إحدى الثقافات بشكل كامل فيجب 

ونظام  االقتصاد،  وأسلوب  التقنية،  تطور  مستوى  األتية:  األمور  نتناول  أن  علينا 

ديرت  »ويتحدث  القيم،  ونظام  القانوين،  والنظام  االجتامعية،  والعنارص  السلطة، 

ذلك  يدرك  وهو  مسدس،  متدين  أو  سدايس،  عن   )Dieter Senghaas( زينجهاز 

بطريقة معيارية مثل خيط بناء أو مبدأ يحدد املجال الذي ينبغي للمجتمع أن يتحرك 

والقانون،  والنظام  للعنف،  الدولة  احتكار  يشمل   )Hexagon( املسدس  وهذا  فيه. 

االجتامعية،  والعدالة  العنف،  من  خالية  اختالف  وثقافة  الدميقراطية،  واملشاركة 

االجتامعي  والتكيف  الرتبية  أن  إىل  األخرية  وتشري  االضطرابات.  عىل  والسيطرة 

مكونان ال غنى عنهام ألية ثقافة«)2(. 

تصح  كانت  وصفها  جرى  التي  للثقافة  السكونية  النظرة  أن  يرى  الرأي  فهذا 

حني  بطيء،  بإيقاع  غالباً  يتم  فيها  التحول  كان  التي  املاضية  الفرتات  عىل  رمبا 

وسائل  وكانت  مرتامية،  بينها  واملسافات  محدوداً،  الثقافة  دوائر  بني  االحتكام  كان 

املواصالت واالتصال قليلة عالوة عىل بطئها، ولذلك فقد توفرت فقط فرص ضئيلة 

للتأثريات املتبادلة حدثت عرب الغزو اإليجايب أو السلبي. وتحت هذه الظروف من 

بنبوءات  االختالفات السكونية نسبياً، وعىل أساس منها، فإن اإلقدام عىل الخروج 

القادر، سلسلة عامل  عبد  فاروق  ترجمة:  الالمباالة؛  زمن  والثقافة يف  السياسة  اليوتوبيا:  نهاية  راسل،  ))(- جاكوىب، 

املعرفة؛ عدد 269، الكويت: املجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب، 2002، ص49.

)2(- موللر، هارالد، تعايش الثقافات، مرجع سابق، ص56. 
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الثقافية  »فاملعامل  انرصمت،  األزمنة  ولكن هذه  رمبا،  ممكناً  كان  مستقبلية  سياسية 

الجوهرية يف املجتمعات تتبدل اآلن يف غضون أجيال قليلة، بل يف غضون جيل 

واحد فقط غالباً. لقد غري الكمبيوتر حياتنا، فهو يتدخل بشكل قوي يف روتيننا اليومي، 

ويضع معايري جديدة ملعرفتنا والكتساب هذه املعرفة واستدعائها، وعمل يف غضون 

سنوات قليلة عىل تنوير سلوكنا االتصايل، وذلك كله يعد عالمات ثقافية هامة«))(.  

ويقول »فيكتور بورك«: »يتضح لنا من تأمل أعامل سوركن أن التطورات املختلفة 

ارتبطت بالنتاج الثقايف مثل الديانات واأليديولوجيات ورؤى العامل تظهر داخل هذه 

الحضارات عىل املستوى العام والحضاري واملستوى الكبري والصغري وتتفاعل مع 

الحروب لتشكل الدول«)2(. 

يف  تدخل  األعالم  أصبحت  الباردة  الحرب  بعد  ما  عامل  »يف  هنتنجتون:  ويقول 

الحساب وتوضع يف االعتبار وكذلك رموز الهوية األخرى مثل الصليب والهالل حتى 

بالنسبة  الثقافية هي األكث أهمية  الهوية  لها أهميتها وألن  الثقافة)3(  الرأس ألن  غطاء 

ملعظم الناس... فالناس يكتشفون هويات جديدة ولكنهم يف أحوال كثرية يكتشفون 

هويات قدمية، ويسريون تحت أعالم جديدة ولكنهم يف أحوال كثرية يسريون تحت 

أعالم قدمية تؤدي إىل حروب مع أعداء جدد ولكن يف أحوال كثرية مع أعداء قدامى«)4(. 

عن  التعبري  يف  واإلسهاب  الصياغة  يف  والدقة  اإلحكام  عدم  عن  النظر  وبغض 

املشكلة التي يريد إثارتها هنتنجتون فإنه يرى أن الثقافة األصولية تؤدي إىل الحروب 

متناقضتني.  بوظيفتني  تقوم  عام  بشكل  الثقافة  ألن  الحضارات  بني  والرصاعات 

»فالثقافة والهويات الثقافية التي هي عىل املستوى العام هويات حضارية هي التي 

تشكل أناط التامسك والتفسخ والرصاع يف عامل ما بعد الحرب الباردة«)5(. 

))(- املرجع السابق، ص57.

)2(- Burke, Victor Lee, The Clash of Civilization, Oxford: Polity Press, 1997, P. 171.

)3(- كانت املفاجأة الهائلة يف أن هنتنجتون قد استخدم مفهوم »حضارة« كام يف املأثور األملاىن للثقافة. وحدد فهمه 

للحضارة بنظم القيم، وجعل الدين يف  أثناء ذلك معياراً حاسامً، وىف هذا االستعامل املحدد يكمن مفتاح ملاذا أفلت 

منه تشابهات وتقاربات كثرية جداً وخاصة بني آسيا واليابان والغرب.

)4(- هنتنجتون، صامويل، صدام الحضارات.. إعادة صنع النظام العاملى، مرجع سابق، ص220.

)5(- محمد عابد الجابرى، قضايا الفكر املعارص، مرجع سابق، ص37.
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وهذا يوضح عىل نحٍو دقيٍق ملاذا قامت الواليات املتحدة األمريكية عندما احتلت 

العراق باغتيال هويّته الثقافية فنهبت املكتبات واملتاحف عىل يد مرتزقة وظفتهم، 

وهذا عينه هو ما حدث لبغداد عند الغزو التتاري لها؛ إذ وضع التتار الكتب يف نهري 

دجلة والفرات وعربوا عليها. ولهذا يقول »هربرت ماركيوز«: »إن التخريب الثقايف 

ينطوي عليه كل مامرسة سياسية جذرية«))(. 

ونفس اليشء حدث ملكتبة اإلسكندرية التي اُغتيلت هي األخرى ـ ليتم تحطيم 

الهوية املرصية ـ عىل أيدي الرومان »فقد تعرضت للتلف بالحريق مرات عدة أولها 

عام 47 ق.م عندما أراد يوليوس قيرص نقلها إىل روما، والثانية عام 272 ق.م يف حكم 

اإلمرباطور أوريليا، وعام 391 بأمر الراهب ثيوفيل«)2(.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل بإمكان هذه الكتب أن تناصب أمريكا العداء؟ 

العسكرية  اآللة  من  أعتى  دمار  آالت  تكون  أن  املتاحف  مقتنيات  بإمكان  وهل 

األمريكية؟ الذي ال شك فيه أن الكتب مبا هي كتب ال ميكنها أن تدفع عن نفسها 

األذى ولكن الطاقة الثقافية التي تحويها هذه الكتب والتي تعد مبثابة حصن للذات 

هي أخىش ما تخشاه أمريكا.

الطامة الكربى يف واقعنا العريب أننا ننظر إىل الثقافة والعلم بوجه عام عىل أنهام 

أدوات ترفيهية أو إحدى كامليات الحياة العرصية ومل ننظر إىل الثقافة والعلم أبداً عىل 

أنهام خط الدفاع األول ضد كل غزو، ولذلك دعت املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم  ) االلكسو (  إىل رضورة تكثيف الجهود لتقليص نسب األميّة التي ال تزال مرتفعة 

البيانات  أن  االلكسو  ورأت  مليوناً .   األميني  70   عدد  يبلغ  »حيث  العريب؛   العامل  يف 

اإلحصائية حول واقع األمية يف البالد العربية تشري إىل أن عدد األميني لدى الفئات 

العمرية التي تزيد عىل  5) عاماً،  ارتفع عموماً من  50  مليوناً عام  1970 م إىل  70  مليوناً يف 

 2005،  كام أن معدل األمية وصل إىل  35.6 %  وتشكل هذه النسبة ضعف معدل األمية 

))(- ماركيوز، هربرت، نحو ثورة جديدة، مرجع سابق، ص27.

)2(- أمرية حلمى مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكالتها، القاهرة: دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، 1998، ص17.
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يف العامل وأعىل من تلك املسجلة باملناطق األقل نواً فيه وتبلغ 23.4 %،  وتنترش 

األمية بنسبة مرتفعة بني النساء اللوايت يعاين نصفهن تقريباً منها  )46.5 %(«))(. 

والغرب  العريب  العامل  الثقايف بني  الرصاع  أن فكرة  لنا  يبدو  املنطلق،  ومن هذا 

بعيدة كل البعد عن الواقع. ولكن من املالحظ أن بعض املفكرين الغربيني مصممون 

عىل فكرة الرصاع؛ بل واختالقه. 

ومن أجل أن تخفي أمريكا نزعتها االستعامرية تختلق صداماً مبسميات متعددة 

الصدام  يصبح  »وهكذا  االستعامري  للغزو  الوطنية  القوة  مجابهة  نتيجة  يحدث 

املختلق واقعاً وحقيقة وهو يحدث عندما تجعل إحدى الثقافات من نفسها الثقافة 

بينهام هي  فالعالقة  ثم  ومن  ثقافات صغرى .   األخرى  الثقافات  كل  بينام  العظمى ، 

عالقة ميتافيزيقية ، عالقة بني الواحد والكثري، عالقة ذات صلة بالوجود ، عالقة بني 

اإلله واملخلوقات ، بل إنها عالقة أخالقية بني ما ينبغي أن يكون وماهو كائن .  إن ثقافة 

واحدة، يف سعيها إىل القوة ، تتجاوز كل الثقافات األخرى وتتفوق عليها، مثل اإلله 

زيوس عىل جبال األوليمب .  إن ترتيب الثقافات هو ترتيب للقيم، فالثقافة العظمى 

يف  واألخريات  املركز  يف  واحدة  الصغرى.   الثقافات  األخرى ،  الثقافات  من  أعىل 

التخوم .  بعد ذلك، تبدأ عملية التثاقف .  ويف ذهن الثقافة العظمى أن التثاقف يعني 

اإلسقاط واإلضافة ، إسقاط ماهو أصيل وإضافة ماهو خارجي ، وهو مسار رضوري 

من التخلف إىل النمو، من التأخر إىل التقدم، من البدائية إىل الحداثة ، من املوت 

إىل الحياة .  أما التثاقف، يف ذهن الثقافات الصغرى، فيعني تدمري الثقافات الوطنية 

الصغرى تنفيذاً للثقافة اإلمربيالية العظمى .  وملا كانت الثقافة هي املعربة عن الهوية 

الوطنية،  فإن تدمري الثقافات الوطنية إنا هو تدمري للكيانات الوطنية واملجتمعات 

والشعوب «)2(. 

))(- حازم محفوظ، بناء العقل النقدى: محاولة للخروج من دوامة التخلف العريب، جريدة األهرام، السنة 44042، عدد 

131، 7 يوليو 2007،  ص: )).

)2(- حسن حنفى، الحضارات يف رصاع أم حوار، نوذجان بديالن، ورقة بحثية ألقيت يف مؤمتر: »رصاع الحضارات أم 

حوار الثقافات« الذي نظمته منظمة تضامن الشعوب األفريقية األسيوية، وصدر يف كتاب يحمل نفس عنوان املؤمتر، 

القاهرة: املنظمة، 1997، الصفحات من )ص54 -ص59(، ص55.
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متاسك  إىل  تؤدي  أن  إما  الثقافة  أن  عىل  »هنتنجتون«  مع  نتفق  قد  أننا  والواقع 

املجتمع أو تؤدي إىل تفسخه ـ عىل نحو ما يثار من جدل حاد يف أمريكا حالياً عن 

ثقافة النخبة وثقافة الجامهري ـ ولكننا ال نتفق معه يف أن الثقافة تؤدي إىل الصدام 

بني الحضارات؛ حيث إن الثقافات ال تعد العباً سياسياً، وال تستطيع أن تكون فاعلًة 

الثقافات ال يعدو عن  الدولية مبارشة، ولذلك فإن الحديث عن صدام  يف السياسة 

كونه مجازاً ال مييز واقعاً سياسياً ممكناً، فعامل السياسة له بعد مادي ويتجىل ذلك 

توجد بصفتها معطى  فالدولة  الدولة،  أرايض  تعنّي  التي  الحدود  بأوضح صورة يف 

جغرافياً ويجسدها أشخاص محددون. ومن ينس الوجود املادي للدولة، فإن بإمكان 

البوليس والجيش اللذين تعلن سلطة الدولة عن نفسها فيهام بشكل ملموس، تذكريه 

بذلك بصورة رسيعة وموجعة. 

)ثالثاً(: العوملة والهيمنة

وفقاً  والرأساملية  الرأساملية،  لسيادة  أصيٌل  ومنتٌج  طبيعيٌّ  تطوٌر  العوملة  أن  مبا 

لتعريفها االصطالحي هي »النظام االقتصادي الذي يقوم عىل امللكية الخاصة ملوارد 

الثوة ويطلق املجال لحريات األفراد واملرشوعات«))(. إذن، ال ميكن أبداً النظر إىل 

الرأساملية عىل أنها قادرة عىل تحقيق الفردوس عىل األرض بل لن يكون بوسعها 

إال إذكاء مزيد من الهيمنة والسيطرة لألنا عىل اآلخر. أضف إىل ذلك »أن الرأساملية 

تسري بالعامل إىل منتهى الحرمان، وتحرره تدريجياً من كل العوامل املحددة... ليس 

يف حوزته يشء... ال ملكية، ال أخالق، ال أرض. إنه إذاً ال ميلك أي يشء«)2(. 

ومن هذا ميكننا أن نستنتج دون وجل أن »التامس خالص الطبقة العاملة يف يشء 

آخر غري نو الرأساملية الضخم، رضب من التفكري الرجعي«)3(.

))(- محمد شفيق غربال، املوسوعة العربية امليرسة، مادة رأساملية-0ط3 -0  القاهرة: دار الشعب ومؤسسة فرانكلني 

للطباعة والنرش، 959)، ص853.

)2(- كامى، ألبري، اإلنسان املتمرد، مرجع سابق، ص256.

)3(- املرجع السابق، ص: 258.
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من هذا املنظور ميكن قراءة سيطرة الرأساملية كنسق اقتصادي عىل اقتصاديات 

السوق تؤدي يف النهاية إىل فرض الهيمنة والسيطرة لصاحب املال.

إن املال كام يقولون يولد القوة والبد للقوة أن تتخارج، وهذا ما نجد عليه دليالً 

إىل  بها  تؤّدي  االقتصادية  قواتها  إن  األمريكية.  املتحدة  الواليات  حالة  يف  واضحاً 

التخارج الذي قد يبدأ يف شكل مساعدات للفقراء ثم رسعان ما يتطور إىل تدخل 

بالقوة يف الشئون الداخلية لبعض الدول. 

والواقع أن مصطلح العوملة مل يربز بصورة متكررة وكثيفة ـ يف األدبيات الغربية 

يف مجال العالقات الدولية ـ إال منذ بداية التسعينات، أي متزامناً مع أهم حدثني يف 

الباردة؛ حيث  الحرب  ونهاية  السوفيتى))(  االتحاد  انهيار  العرشين وهام  القرن  نهاية 

أخذ يتبلور الحديث عن النظام العاملى الجديد الذي شغل مساحة هامة من اهتامم 

منظّري العالقات الدولية وساستها. 

فلقد كان املخططون األمريكيون يأملون، بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية، يف 

الواليات  القتصاد  املتصورة  الحاجات  وفق  كله،  يكن  مل  إن  العامل،  معظم  تنظيم 

الخارجية  وزارة  يف  السيايس  التخطيط  رئيس  كينان،  جورج  وأوضح  املتحدة. 

العامل  ثروة  نصف  من  لديها  مبا  املتحدة،  للواليات  الحقيقية  املهمة  أن  األمريكية 

وما تتمتع به من مركز يف القوة واألمن ال مثيل له يف التاريخ، هو الحفاظ عىل مركز 

التفاوت هذا، وبالقوة إذا لزم األمر؛ يقول »جورج كينان«: »إننا نستحوذ عىل خمسني 

))(- يقول »بول سامل«: »قبل إنهيار االتحاد السوفيتى يف آواخر الثامنينات، ومع تزايد ديون ميزانية الواليات املتحدة 

وعجزها يف السبعينات، وبتزايد التحديات االقتصادية من قبل دول رشق آسيا وأوروبا ودول أمريكا الجنوبية والوسطى، 

ساد رأى مشرتك خالل الثامنينات بني كبار الباحثني الغربيني أمثال بول كيندى يف كتابه صعود وهبوط القوى العظمى، 

ودايفد كاليو يف كتابه أبعد من السيطرة األمريكية، ووالرت روسل ميد يف كتابه األبهة الفانية، شبهوا الواليات املتحدة فيه 

بإمرباطورية هابسبورغ يف أسبانيا يف القرنني السادس عرش والسابع عرش، أو باإلمرباطورية الرومانية يف سنواتها األخرية 

حيث استنزفت التزاماتها العسكرية الواسعة اقتصادها وحيويتها، وأدخلتها عىل طريق التقهقر املؤكد والرسيع. ولكن 

بانهيار االتحاد السوفيتى وتراجع االقتصاد الياباىن ونجاح تحول االقتصاد األمريىك إىل اقتصاد خدماىت ومعلوماىت 

مرن عىل نحو عجزت أوروبا عن اقتفاء خطاه، أخذ االختصاصيون يعيدون النظر يف فرضياتهم ويعتربون أن الواليات 

)بول  والعرشين«.  الحادى  القرن  يف  مسيطر  عاملى  موقع  تأمني  لنفسها  وأعادت  أزمتها  من  خرجت  رمبا  املتحدة 

سامل، الواليات املتحدة والعوملة: معامل الهيمنة يف مطلع القرن الحادى والعرشين، مجلة املستقبل العريب، السنة 

العرشون؛ عدد 229، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1998، ص: 78(.
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يف املائة من ثروات العامل، ولكن ليس لدينا سوى 56.3 % من عدد سكانه. يف مثل 

هذا املوقف، تكون مهمتنا الحقيقية يف الفرتة القادمة هي اإلبقاء عىل هذا الوضع من 

التفاوت. وحتى يتسنى لنا ذلك البد لنا أن نتحلل من كل املشاعر العاطفية، ينبغي 

وإقرار  املعيشة،  مستويات  رفع  اإلنسانية، ويف  الحقوق  التفكري يف  نتوقف عن  أن 

بد  ال  كان  الزمن،  مرور  مع  ولكن  الرؤية جزئياً،  هذه  تحققت  وقد  الدميقراطية«))(، 

ملركز السيادة للواليات املتحدة أن يتآكل، »وحاولت إدارة كينيدي تطبيق )التصميم 

األعظم( ملعالجة املشكلة املتنامية، متوقعة أن تنوب بريطانيا منابنا )أي رشيكتنا يف 

الكالم الرائج(، عىل حد تعبري أحد كبار مستشاري كينيدي الذي زل لسانه باملعنى 

الحقيقي للعبارات الفخمة بشأن الرشاكة«)2(. 

وقد أصبح من الصعب، بحلول ذلك الوقت، ضبط أوروبا والسيطرة عليها، وهي 

املتحدة  الواليات  حلفاء  كان  »إذ  املشاكل  وتفاقمت  الرئييس.  املحتمل  املنافس 

التدمري  ذلك  الصينية،  الهند  تدمري  يف  مشاركتهم  خالل  من  أنفسهم  بإثراء  يقومون 

الذي كان باهظ الكلفة عىل االقتصاد األمرييك«)3(. 

ونهاية  العرشين  القرن  بنهاية  مقرتنة  أو  حديثة  عملية  ليست  فالعوملة  هنا  ومن 

الحرب الباردة، بل إنها قدمية ذات جذور تاريخية ترجع إىل بداية الرأساملية وتطورها 

منذ عدة قرون، وهذا ما أكد عليه »فيليب ماك مايكل« إذ يقول: »إن مرشوع العوملة 

هي  العامل  لتنظيم  كرؤية  العوملة  لكن  البعض،  يظن  قد  كام  بعرصنا،  خاصاً  ليس 

هذا  من  وهي  التنمية«)4(،  مرشوع  كان  مثلام  تاريخي  مرشوع  إنها  بعرصنا.  خاصة 

املنحى وحدة تعكس املعنى الحقيقي لها بوصفها شكل من أشكال فرض الهيمنة 

من قبل املركز عىل األطراف.

))(- بيلجر، جون، حكام العامل الجدد؛ ترجمة: إسامعيل داود. القاهرة: دار مرص املحروسة، 2003، ص153.

)2(- Paterson, Thomas G.; Kennedy’s Quest for Victory: American Foreign Policy, 1961 -1963, New 

York: Oxford University Press, 1989, P.351.

)3(- تشومسىك، نعوم، إعاقة الدميقراطية: الواليات املتحدة والدميقراطية، مرجع سابق، ص))).

)4(- مايكل، فيليب ماك ، العوملة أساطري وحقائق، ضمن أبحاث كتاب من الحداثة إىل العوملة: رؤى ووجهات نظر 

الشيشكىل، مراجعة: محمود  ترجمة: سمر  تيمونز، وهايت، إميى؛  والتغري االجتامعى، روبريتس،  التطور  يف قضية 

ماجد عمر، سلسلة عامل املعرفة، عدد 310، ج2، الكويت: املجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب، 2004، ص)4).
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فإن  قرنني،  ملدة  أهدافها  تحقيق  يف  فشلت  قد  الصليبية  الحروب  كانت  فإذا 

أساليب أخرى أخذت يف التطور حتى وصلت إىل مرحلة االستعامر التقليدي للعامل 

التجارية )العوملة(... كانت تتمدد جذور الفكر عن  اإلسالمي، »ففي ظل السيطرة 

الغربية  الرأساملية  تفوق املنظومة  تتبلور مالمح  ناحية، كام  املركزية األوروبية من 

العلامنية من ناحية أخرى«))(. 

املنظومة  أطراف  بني  القامئة  الحالية  العالقة  لطبيعة  رؤيته  »ليوتار«  ويطرح 

عىل  القضاء  يجب  كان  إذا  »إنه  بقوله:  للعوملة  واملؤسسة  الحاكمة  الرأساملية 

االستغالل واالغرتاب الذي يتعرض له النشاط اإلنتاجي، فألنهام يؤديان إىل إبطال 

قيمة العمل واإلنسان العامل. إن قيمة العمل هي التي أخذت يف األفول. ويف فرنسا 

فئات  جميع  ميثلون  ممن  الفرنيس،  الشباب  نصف  أن  إىل  حديث  تحقيق  أفىض 

املجتمع، ال يبرص يف العمل إال غاية واحدة هي ضامن البقاء. إنه ينفي عنه كل قيمة 

خلقية )إنه يشٌء حسٌن أن نعمل( وكل قيمة مثالية للذات )إنني أحقق ذايت يف العمل( 

ومبعنى أخر، فقدت فكرة العمل وستفقد جزءاً من قوة تحفيزها… والنظام الرأساميل 

يدمر قيمًة كانت تبدو أساسيًة له. والحقيقة أن الرأساملية ليست بحاجة إىل أن يثمن 

العمل أو يقوم … وإنا يكفيها أن العمل موجود«)2(. 

وينظر »ليوتار«ـ  رمبا مستمداً من جان جاك روسو فكرته األوىل عن امللكية حني 

أعلن »أن أول شخص وضع سياجاً حول قطعة من األرض وقال هذه مليك أسس 

»إنها رصاعات مصاحبة  قائاًل:  الرأساملية  ـ إىل رصاعات  الذاتية«)3(  امللكية  لبداية 

لعميلة تعدي الرأساملية عىل املجتمعات املدنية التقليدية... هذه الرصاعات دامت 

أكث من قرن من التاريخ االجتامعي، والسيايس، واأليديولوجي... كام أن مصري هذا 

الرصاعات  تحولت  املتقدمة  الليربالية  اإلدارة  ذات  البلدان  ففي  تحدد:  قد  الرصاع 

))(- نادية مصطفى، التحديات الحضارية الخارجية للعامل اإلسالمى: بروز األبعاد الحضارية الثقافية، مرجع سابق، 

ص94.

)2(- Lyotard, J. F.; Expedient dans la decadence in »Rudiments paiens». Collection 10/ 18  union 

general d’ Editions, Paris , 1977, PP.132- 133.

)3(- روسو، جاك جان، العقد االجتامعى؛ ترجمة: حلمى مراد، القاهرة: مكتبة نهضة مرص، )99)، ص).
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وأدواتها إىل منظامت للنظام؛ ويف البلدان الشيوعية عاد النموذج ذو الصبغة الكلية 

وتأثريات الشمولية تحت اسم املاركسية ذاتها، وحرمت الرصاعات موضوع البحث 

ببساطة من الحق يف الوجود«))(، ولذلك نجد الطبقة الحاكمة اآلن وهي طبقة صانعي 

القرار »مل تعد تتكون من الطبقة السياسية التقليدية، بل من رشيحة مركبة من رؤساء 

الرشكات، واملديرين رفيعي املستوى، ورؤساء املنظامت الكربى املهنية«)2(. 

الدعامة  ورمبا  األساسية  الدعامة  متثل  التي  الرأساملية  إىل  النظر  حاولنا  وإذا 

األوىل للعوملة من منظور أنثبولوجي، سنجد أن الرأساملية نظام يقوم عىل الرتاكم 

القيمة.  لفائض  األقى  االمتالك  يتطلب  نظام  بالتايل؛  للرأساميل. وهي  الالنهايئ 

»فثمة طريقتان للرفع من امتالك فائض القيمة: األوىل وهي أن العامل يبذلون جهداً 

)غري  الدخول  من  القدر  بنفس  أكرب  خارجاً  يخلقون  وبالتايل  أكرب  وبفعالية  كبرياً 

وقت العمل البرشي(. والثانية هي إرجاع قليل من القيمة التي أنتجت إىل منتجيها 

بالتعريف، »تستلزم الضغط عىل كل املنتجني  فالرأساملية،  املبارشين. وباختصار 

املبارشين ليك يعملوا أكث ويتقاضوا أقل«)3(. 

العمل )املالك(  العالقة بني صاحب  النظام أو هل لطبيعة  فهل بوسع مثل هذا 

الرأساميل  النظام  »إن  »فالرشتاين«  يقول  إذ  كال،  سوية؟  عالقة  تخلق  أن  والعامل 

نظام استقطايب سواء يف نوذج املكافأة أو يف الدرجة التي يصبح فيها األشخاص 

مجربين باطراٍد عىل لعب أدواٍر اجتامعيٍة عىل طريف نقيض. ثم إنه، مع ذلك، نظام 

توسعي أيضاً، ومن ثم »فهو نظام اتخذت فيه كل املعامل املطلقة شكل امتداد خطي 

صاعد يف الزمن: مادام االقتصاد الرأساميل العاملي متيز دامئاً بنشاط إنتاجي، منذ 

البداية، وأنتج الكثري من القيم بل والكثري من السكان واالخرتاعات الكثرية. وبالتايل 

متيز بالكثري من مظاهر الثاء الفاحشة«)4(. 

))(- ليوتار، جان فرانسوا، الوضع ما بعد الحداىث: تقرير عن املعرفة، مرجع سابق، ص35.

)2(- املرجع السابق، ص37. 

)3(- فالرشتاين، عامنويل، الثقافة كساحة للرصاع اإليديولوجي يف النظام الدويل الحديث، مرجع سابق.

)4(- املرجع السابق.
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ومن ناحية أخرى، ملا كانت الدولة فكرة كلية تسبق الوجود الجزيئ لألفراد فيام 

يقول )أرسطو(، وتعد الدولة من وجهة نظر الساسة مبثابة الحصن الواقي للجامعة 

الالمحدود  إىل  )الدولة(  املحدود  تحويل  شأن  من  فإن  بوجودها،  لها  تدين  التي 

لتوجه  يخضع  باألحرى  هو  وإنا  بريٍء  قصٍد  ذا  نظرنا  وجهة  من  يبدو  ال  )العامل( 

أيديولوجي ما. 

يركز  الذي  نفسه  العوملة  تعريف  من  األيديولوجي  التوجه  نستشف  أن  وميكننا 

التجارة  مجاالت  يف  العامل  أسواق  اندماج  إىل  ويحيلها  االقتصادية  جوانبها  عىل 

واالستثامرات املبارشة ومل مينع هذا أنه يتضمن تعريف العوملة شمولها للجوانب 

الثقافية. 

ومن ثم فالعوملة قد تكون يف شكلها الظاهري عملية اقتصادية ولكنها يف الواقع 

عملية أيديولوجية خالصة. من هنا نستطيع أن نستنتج، أن األمر يتعلق بالدعوة إىل 

توسيع النموذج األمرييك وإفساح املجال له ليشمل العامل كله. وبعبارة أخرى، فبام 

أن الدعوة إىل العوملة قد ظهرت فعالً يف الواليات املتحدة األمريكية بهذا املعنى، 

بآلية من  ليس فقط  يتعلق  أن األمر  نستنتج  أن  لنا  فإن  يف أوساط املال واالقتصاد، 

آليات التطور الرأساميل الحديث، بل أيضاً بالدعوة إىل تبّني نوذج معني، وبالتايل 

فالعوملة، إىل جانب كونها نظاماً اقتصادياً، هي أيضاً أيديولوجية تعكس هذا النظام 

وتخدمه وتكرسه، وهناك من الكتَّاب من يقرن بينها وبني »األمركة«، أي نرش وتعميم 

الطابع األمرييك.

ومن هذا املنطلق، فالعوملة، كام ندركها حالياً ونشهد آثارها، تعمل عىل تكريس 

العربية  ُهويتنا  الوطنية، ومنها طبعاً  الثقافية  الُهِويَّات  والتمزُّق واالنشطار يف  الثنائية 

اإلسالمية. ومثة إجامع من قبل املفكرين املعارصين العرب عىل أن العوملة »ليست 

سوى الثقافة الغربية الظافرة يف هذا العرص، بعنارصها ومكوناتها املختلفة، وبروافِدها 

إىل  تسعى  الثقافة وهي  هذه  ليست سوى  منها. وهي  األمريكية  األوروبية، وخاصة 

فرض قيمها واختياراتها ومرجعياتها، عىل سائر الثقافات اإلنسانية األخرى، من أجل 
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إعادة تشكيلها. وكيف يجوز لنا والحالة هذه، وأمام هذه املعطيات، األمل يف إمكانية 

قيام حوار حقيقي ومنتج بني الثقافات البرشية املختلفة يف عامل اليوم، مؤسس عىل 

التكافؤ والعدل، يف زمن صارت فيه العوملة، بهذه الصفة والخصائص، تضبط ساعاته 

ودقائقه، ويف هذه الفرتة التاريخية بالذات، التي تتعاىل فيها من جديد أصوات مذكّرة 

بالتفوُّق العرقي والثقايف، وُمنذرة باندالع حروب الثقافات؟«))(.  

ويف هذا اإلطار فالثقافة الغربية تطرح نفسها بديالً لكل الثقافات األخرى وترى 

قيمها ممثلة يف الدميقراطية هي القيم الوحيدة الحقيقية التي يجب أن تسود، ومن 

هذا املنظور يحاول »هنتنجتون« خلط األوراق، فبدالً من أن يجعل من العوملة حركة 

للسيطرة يذهب إىل أن العامل اإلسالمي يهاجم العوملة بوصفها قيمة من قيم العامل 

الحر والحداثة، ومن هنا يشدد عىل عالقة انبعاث الوعي اإلسالمي بالعوملة فيقول: 

»من أهم التطورات االجتامعية والثقافية والسياسية ذات الداللة الخاصة التي حدثت 

بني  به  املتعلقة  والحركات  اإلسالمي  الوعي  انبعاث  يف  تتمثل  األخرية  العقود  يف 

املسلمني تقريباً يف كل مكان ،  وهذه الصحوة أو هذا االنبعاث يعود أساساً إىل حالة 

من رد الفعل تجاه الحداثة والتحديث والعوملة «)2(. 

النقيض من مصطلح  البعض أن مصطلح العوملة مصطلح يقف عىل  قد يعتقد 

العوملة  أن  غري  واحدة،  صغري  قرية  يكون  أن  يجب  العامل  أن  مفاده  ألن  الصدام، 

فيه  لعامل مثايل تتكامل  للحياة يرسم حدوداً  أو نوذجاً عاملياً  ليست نظاماً عاملياً 

الدول وتتوحد - كام يحلو ملروجي العوملة أن يصوره ـ كام أنها ليست نظاماً عاملياً 

بني  العالقات  من  جديد  نظام  ولكنها  العاملية،  للثقافات  طبيعي  تفاعل  نتيجة  نشأ 

رصاع  سياق  يف  نشأ  واألسواق،  والدول  الجامعات  بني  الحال  هو  كام  الثقافات، 

الهيمنة)3(  هذه  إذن  يعكس  إنه  العاملية.  الهيمنة  عىل  الكربى  الرأساملية  التكتالت 

))(- عبد الرزاق الدواي، الحوار بني الثقافات، األخالقيات و الرشوط الغائبة، موقع سابق.

)2(- هنتنجتون، صامويل، عرص حروب املسلمني، مرجع سابق.

)3(- ويشري »محمد عابد الجابري«  إىل أن »العوملة هي ما بعد االستعامر، باعتبار أن  الـ »مابعد« يف مثل هذه التعابري 

التوسع والهيمنة«   العوملة  أبعاد  فيه بصورة جديدة... ومن بني  يعنى االستمرار  الـ »ماقبل«، بل  القطيعة مع  يعنى  ال 

)محمد عابد الجابرى، قضايا يف الفكر املعارص، مرجع سابق، ص137(.
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ما يعكس  بقدر  فيها،  للواليات املتحدة  املتميز  العميقة، ويكرس املوقع  بنيته  يف 

املشاركة الرئيسية للرأساملية األمريكية يف ثورة املعلومات. وتلعب هذه الهيمنة، مبا 

يلحقها من تطورات تقنية، وتبادالت تجارية، تعمل عىل تقريب املسافات وتوحيد 

أناط الحياة املادية والفكرية، دوراً أساسياً يف دمج الدوائر الثقافية املختلفة، وإنشاء 

فضاء ثقايف مشرتك، أو قائم فوق الثقافات القومية، يسمح ملنتجات الثقافة األمريكية 

أن تهيمن وتسود منتجات الثقافات األخرى إىل حد كبري. 

وإرادة  بوعي  معينة  سياسات  خلقتها  حتمية  نتيجة  ليست  العوملة  أن  كام 

الحكومات والربملانات التي وقعت عىل القوانني التي طبقت السياسات الليربالية 

األموال،  ورؤوس  السلع  تنقل  حركات  أمام  والحواجز  الحدود  وألغت  الجديدة 

منظمة  أن  واعتربت  الوسطى،  والطبقة  العامل  حققها  التي  املكاسب  وسحبت 

التجارة العاملية )الجات( ستتوىل توقيع العقوبات عىل من ال يذعن لسياسة حرية 

التجارة.

فمن الواضح أنه ليس مثة حتمية يف أي من هذه األمور، وإنا األمر كله ال يعدو 

القطب  مركزية  لتحقيق  العامل  هيمنتها عىل  فرض  تحاول  أيديولوجية سياسية  كونه 

العامل صار سوقاً واحدة  البعض يرى أن  الواحد تحت مسميات متعددة. وإذا كان 

شئنا أم أبينا وأن التجارة العاملية تبدو وكأنها يف نوٍّ مطرٍد يستفيد منه الجميع، فالواقع 

أن مثة حقائق مفجعة وتُجايف كل هذه االدعاءات. ولعل من أوضح هذه الحقائق »أن 

الدويل  االقتصاد  نشاط  للحفاظ عىل  القادم  القرن  العاملني ستكفي يف  من   % 20

)ومن ثم( لن تكون هناك حاجة إىل أيد عاملة أكث من هذا«))(. 

وهذا يعني أن أحد أشكال العوملة هو تقليل االعتامد عىل العنرص البرشي، وهذا 

بطبيعة الحال لن يؤدي إىل إيجاد حلول ملشكالت اإلنسان املتعلقة بالعمل، والبطالة 

بل سيؤدي إىل زيادتها وتفاقمها، إذ يرى بعض الباحثني أنه »إذا مل يكن هناك ما يضمن 

لنا أننا قادرون عـلـى خلق فرص عمل جديدة بنفس القدر الذي سنخرسه بفعل عملية 

))(- مارتني، هانز بيرت وشومان، هارالد، فخ العوملة؛ ترجمة: عدنان عباس عىل ؛ مراجعة: رمزى زىك، سلسلة عامل 

املعرفة؛ عدد238، الكويت: املجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب، 1998، ص9 و 25 - 26.
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التحرير االقتصادي عىل أدىن تقدير فسيكون من األفضل لنا أن نرجىَء جميع عمليات 

فتح األسواق للمنافسة الدوليـة إلـى حد انخفـاض البطالـة مجـدداً«))(. 

فأين إذن ستذهب هذه األيدي العاملة؟ بل كيف ميكن استيعاب األيدي العاملة 

الجديدة التي يتم الدفع بها إىل السوق؟ وكيف ميكن خلق توازن بني مستوى الدخول 

املرتفعة والتي يتقاضاها العاملون يف الرشكات العاملية وبني هؤالء املعدمني الذين 

ال يجدون فرصة عمل؟

»ففـي العقـود األوىل مـن القرن التاسـع عرش، كانت النسـبة بني متوسـط الدخل 

يف إنجلـرتا، أغنـى بـالد العـامل يف ذلـك الوقـت، والبلـدان العربيـة ال تزيـد عـىل 

األرجـح عـىل نسـبة   3: )، أمـا اآلن فقـد أصبحت النسـبة بـني متوسـط الدخل يف 

والواليـات املتحـدة ونظـريه يف البلدان العربيـة أقـرب إىل 5) : )«)2(. ومن الحقائق 

املفزعـة يف ظـلِّ أطروحـة العوملـة التـي بـرشَّ بهـا الغـرب، أنـه بالرغم مـن وجود 

العوملـة إال أن البيانـات اإلحصائيـة ال تدعـم النظريـة الزاعمـة بـأن تحريـر التجارة 

يـؤدي حتـامً إىل نـو مجمـل اقتصاديـات العـامل، إذ إن: »ربـع السـكان يف العامل 

الثالـث)3( يعيشـون تحـت خـط الفقـر، وأن 30 ألـف شـخص ميوتـون يومياً بسـبب 

امليـاه امللوثـة والظـروف الصحية السـيئة، وأن متوسـط العمـر يف تلـك البالد يقل 

عرشيـن عاماً عـام هو عليـه يف الواليـات املتحـدة«)4(. 

ويف بعض التقارير: »أن ثروة ثالثة أغنياء أمريكيني تعادل أو تزيد ثروات 48 دولة 

من دول العامل الفقرية، وأن 255 ثرياً يف العامل ميتلكون ألف مليار دوالر، وأن 48 

شخصاً أمريكياً تزيد ثروتهم عىل ثروة الصني التي يصل عدد سكانها إىل ). 3 مليار 

نسمة، وأن أربعني مليار دوالر فقط ـ أي ما يوازي 4 % من ثروات الـ 225 شخصاً ـ 

))(- املرجع السابق، ص455.

)2(- جالل أمني، العوملة والتنمية العربية: من حملة نابليون إىل جولة األوروغواى، بريوت: مركز دراسات الوحدة 

العربية، 999)، ص33.

)3(- العامل الثالث يف »رأى فيليب ماك مايكل« هو »أرض االختبار«. )مايكل، فيليب ماك، العوملة أساطري وحقائق، 

مرجع سابق، ص158(.

)4(- هادى املدرىس، لئاّل يكون صدام حضارات: الطريق الثالث بني اإلسالم والغرب، مرجع سابق، ص50).
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كافية ليك تؤمن لكل سكان املعمورة الخدمات االجتامعية األساسية التي يحتاجون 

إليها، أي الغذاء والصحة واملياه والتعليم«))(. 

وتأسيساً عىل هذه الحقائق، »فإن األمل بأن تؤدي كل جولة من جوالت تحرير 

التجارة الخارجية إىل تنامي نو االقتصاد العاملي وخريات الشعوب املشاركة يف 

 .)2(» هذه التجارة َوْهٌم وَضالٌل بنيِّ

العمل  يف  كبرياً  جهداً  يبذلون  عامل  عىل  الحصول  هي  أيضاً  املشكلة  أن  كام 

مقابل أجٍر زهيٍد، وهذا يعكس طبيعة املصالح الذاتية واالستغالل الرأساميل. 

وإذا كان البعض يرى أن فحوى العوملة هو »غري املالكني مقصيون.. أدمجوهم! 

واألقليات مقصيّة.. أدمجوها! والنساء مقصيات.. أدمجوهن! ساووا بني الكل. والطبقة 

السائدة متلك أكث مام ميلك اآلخرون. فلتسوَّ الطبقات ببعضها! لكن إذا ما تساوينا 

سائداً ومسوداً فلامذا ال تتساوى األقليات مع األغلبيات، والنساء مع الرجال؟ فالتساوي 

يعني يف املامرسة إخضاع الضعيف لنموذج القوي«)3(. التساوي إذن مرفوض من وجهة 

نظر أنصار العوملة؛ إذ البد من وجود مهيمن ومهيمن عليه، أنا وآخر، ذات وموضوع.  

السياق  هذا  الالمساواة، ويف  املنشودة هي  املساواة  تصبح  املنحى،  هذا  ومن 

عىل  الالمساواة  هذه  يقبل  إذ  »هنتنجتون«  ِقبل  من  مقبولة  الالمساواة  تكون  وحده 

أساس أنها نط طبيعي للحياة؛ إذ يقول: »الالمساواة مقبولة يف مجتمع تقليدي كجزء 

الوعي  تزيد  االجتامعية  الحركة  فإن  حاٍل،  أيِّ  للحياة... وعىل  الطبيعي  النمط  من 

بالالمساواة«)4(، ويستطرد قائاًل: »النمو االقتصادي يزيد من الالمساواة االقتصادية... 

ويتحدَّ كال جانبي الحداثة ليسبب الال استقرار السيايس«)5(. 

))(- اإلمام السيد محمد الحسيني الشريازى، فقه العوملة: دراسة إسالمية معارصة، مرجع سابق، ص94).

)2(- أفهيلد، هورست، اقتصاد يغدق فقراً: التحول من دولة التكافل االجتامعى إىل املجتمع املنقسم عىل نفسه؛ ترجمة: 

عدنان عباس عىل، سلسلة عامل املعرفة، عدد  335، الكويت: املركز الوطنى للثقافة والفنون واآلداب، 2007، ص174.

)3(- فالرشتاين، عامنويل، الثقافة كساحة للرصاع اإليديولوجي يف النظام الدويل الحديث، مرجع سابق.

)4(- هنتنجتون، صامويل، التغري إىل التغري، ضمن أبحاث كتاب من الحداثة إىل العوملة: رؤى ووجهات نظر يف قضية 

التطور والتغري االجتامعى، روبريتس، تيمونز، وهايت، إميى؛ ترجمة سمر الشيشكىل، مراجعة محمود ماجد عمر، 

سلسلة عام املعرفة، العدد 309، ج)، الكويت: املجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب، 2004، ص239.

)5(- هنتنجتون، صامويل، التغري إىل التغري، مرجع سابق، ص240.
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»هنتنجتون«، إذن، يقرُّ بأن النمو االقتصادي له آثار يرتتب عليها عدم املساواة، 

لكنه يف الوقت الذي يقف فيه عىل مشارف الحقيقة، يعود فيتقهقر تحت دعوى أن 

التقدم، دون أن يطرح سبيالً معقوالً ملعالجة اآلثار  النمو االقتصادي من متطلبات 

السيئة الناجمة عن نو االقتصاد.

املساواة  يحدد  حيث  الالمساواة؛  بهذه  فالرشتاين«  »عامنويل  أيضاً  ويقرُّ 

والالمساواة بالفاعلية يف العمل، ومن هنا ميكن القول إذا كان  »فالرشتاين« يقر بأن 

الالمساواة لها ما يربرها ألنها نتيجة طبيعية ألخالق العمل الكونية، إذ يقول: »عندما 

الحصول  السوق))( ميكنهم  »املنافسة« يف  قادرين عىل  األفراد والجامعات  يصبح 

يوم،  ذات  املساواة  يحققون  سوف  ثم  ومن  قبلهم،  اآلخرون  عليه  حصل  ما  عىل 

الكونية تربر كل  العمل  الالمساواة. وهكذا فأخالق  مفرَّ من  الوقت ال  وحتى ذلك 

هذه التفاوتات الحاصلة ما دامت علّة أصلها نابعة من التفاوت التاريخي... فالدول 

صارم  التزام  خالل  من  األفضلية  هذه  حققت  أخرى...،  من  حاالً  أحسن  هي  التي 

ومبكر وقوي بأخالق العمل الكونية، وعىل العكس من ذلك، فالذين هم أسوأ حاالً 

وبالتايل أولئك الذين يتقاضون أجراً أقل يحتلون هذا الوضع ألنهم يستحقونه. ولهذا 

فوجود تفاوت يف الدخول ال يصبح أبداً مثاالً شاهداً عىل العنرصية، فباألحرى معياراً 

عاملياً ملكافأة الفعالية »)2(، إال أنه نيَس أن هذه القواعد لتقايض األجور مفروضة من 

قبل األقوى عىل األضعف، وإال كيف نفرّس رخص األيدي العاملة املاهرة يف بعض 

ينتجونه ميكن أن  به أو  الدول املتقدمة، رغم أن ما يقومون  النامية عنها يف  الدول 

يكون أجود وأتقن، كام أن أجور بعض املتخصصني يف الدول النامية كالهند مثالً 

تقل عن مثيالتها من األمريكيني، كام أن بعض أعضاء هيئة التدريس عىل سبيل املثال 

العاملني  تزيد أجورهم عن قرناءهم  بالقاهرة من األمريكيني  يف الجامعة األمريكية 

معهم يف نفس الجامعة من املرصيني. 

))(- يقول » هورست أفهيلد«: »يبدو أن مثة احتامل أن يؤدى انتصار السوق... إىل اإلرضار مبصالح السوق نفسها يف 

نهاية املطاف. )أفهيلد، هورست، اقتصاد يغدق فقراً: التحول من دولة التكافل االجتامعى إىل املجتمع املنقسم عىل 

نفسه، مرجع سابق، ص286(.

)2(- فالرشتاين، عامنويل، الثقافة كساحة للرصاع اإليديولوجي يف النظام الدويل الحديث، مرجع سابق.
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فإننا  العوملة،  قبول  الدميقراطية وإفرازاتها  أن من مظاهر  يعترب  الغرب  وإذا كان 

النمو  بني  طردية  عالقة  بوجود  فيقرُّ  مواٍز  إطار  يف  رؤية  يطرح  »هنتنجتون«  نجد 

االقتصادي والدميقراطية إذ يقول »إن النمو االقتصادي يجعل من الدميقراطية أمراً 

ممكناً؛ والقيادة السياسية تجعل منها أمراً واقعاً«))(. كام يقول يف موضع آخر »هناك 

التنمية االقتصادية وبني قيام األنظمة الدميقراطية. فكلاّم  ارتباط شديد بني مستوى 

التعليم زادت فرصة  التصنيع وحداثة االقتصاد وتعقيد املجتمع ونسبة  زادت درجة 

قيام نظام دميقراطي«)2(، إال أن »الواقع املعاش فنَّد مزاعم الليربالية هذه، فام تحقق 

عىل أرض الواقع يخالف زعمها مخالفة النقيض للنقيض«)3(.

للدميقراطية يف  متدنية  مستويات  أن مثة  فيه  نحو ال شك  يعكس عىل  فالواقع 

البلدان املتقدمة تكنولوجياً وصاحبة املستوى االقتصادي املرتفع.

للتدخل يف شؤون  الدميقراطية كمربر)4(  الواضح أن »هنتنجتون« استخدم  ومن 

بلدان العامل الثالث الفقرية ومن ثم السيطرة عليها. 

مفجعة،  أنها  شك  ال  العيش  لقمة  عىل  الرصاع  عنها  يفصح  التي  الحقيقة  إن 

عىل  الرصاع  هذا  عن  يُعربِّ  »سان«  مؤسسة  مدير  نييل«  مك  »سكوت  مقولة  ولعل 

لقمة العيش أدق تعبريٍ إذ يقول: إن املسألة ستكون يف املستقبل هي »إما أن تأكل 

أو تُؤكل »To have Lunch or be lunch« ومن ثم فإن الحديث عن التكامل والتوحد 

))(- هنتنجتون، صامويل، املوجة الثالثة، مرجع سابق، ص408.

)2(- املرجع السابق، ص360. 

نفسه،  التكافل االجتامعى إىل املجتمع املنقسم عىل  التحول من دولة  فقراً:  يغدق  اقتصاد  أفهيلد، هورست،   -)3(

مرجع سابق، ص284. 

)4(- استغلت الحكومات الغربية الحجج القيمية لكسب التأييد الشعبى ملزيد من األغراض العاملية وكان هذا األمر 

صحيحاً يف شكل خاص عندما احتاج بلوغ األهداف العاملية تضحيات مادية وشخصية كبرية من الشعوب الغربية... ففى 

خالل الحرب العاملية األوىل رمبا مل يكن الجمهور األمريىك راغباً يف تقديم التضحيات التي قام بها إلعادة توازن القوى 

يف أوروبا ولكنه هيئ لها لجعل العامل أمناً للدميقراطية وىف وقت قريب قبيل قرار الذهاب إىل الحرب مع العراق عام 

)99) عارض العديد من األمريكيني العمل العسكرى عىل األرض والذى عجلت به الرغبة يف حامية حقول النفط العربية 

وانشدوا »ال دماء من أجل النفط« ومل يتحمسوا لضب العراق إال بعدما أقنعهم زعامء الواليات املتحدة بأن عملية عاصفة 

الصحراء رضورية لردع صدام حسني الديكتاتور املستبد من طراز هتلر ولدعم القانون الدوىل وملنح فرصة للدميقراطية 

لتنتعش. )شريين هنرت، مستقبل اإلسالم والغرب، صدام حضارات أم تعايش سلمى؟، مرجع سابق، ص 35 - 36(.
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واالندماج يف ظل محاوالت فرض رؤية أحادية وهيمنة املركز عىل األطراف تبدو 

هراء؛ إذ إن »القيم واملباديء املوجهة للسلوك اإلنساين تكون عادة يف األوقات التي 

يسودها االستقرار، وتكون سلطة وقدرة املؤسسات القامئة قوية وآمنة؛ ومن األمور 

القيم  تكون  أن  األرجح  االحتامل  فإن  االستقرار،  عدم  أوقات  يف  أما  بها.  املسلم 

السائدة موضعاً للشك أو الجدل أو التحدي. من قبيل التناقض إذن؛ أن تكون القيم 

يف الغالب األعم، أكث تعرضاً للشك يف الوقت الذي تكون فيه الحاجة إليها أشد«))(. 

االجتامعية يف  الظروف  توضع  هناك محاوالت ألن  كانت  أنه  من  الرغم  وعىل 

هذه  فإن  للعوملة  األساس  حجر  تعّد  التي  »الجات«  اتفاقية  تطبيق  عند  االعتبار 

املحاوالت قد باءت بالفشل. »ففي سياق املباحثات الختامية حول إنشاء املنظمة 

العاملية للتجارة نادى البعض بضورة إدراج بند خاص بالظروف االجتامعية للعمل 

وبحامية البيئة يف اتفاقية منظمة التجارة العاملية، وبناء عىل هذا البند كان املفروض 

أن يكون يف اإلمكان تقديم شكوى إىل منظمة التجارة العاملية ضد الدول التي يثبت 

عليها أن صادراتها تنتج يف ظل رشوط تخلُّ باملعايري الدنيا املقررة من قبل منظمة 

هذا  االعرتاض عىل  ما جرى  لكن رسعان  املتحدة...  لألمم  التابعة  الدولية  العمل 

الدول املعنية فحسب بل من قبل دول أخرى... وتصدرت  قبل  املسعى ليس من 

الخصوص  الحكومتان األملانية والربيطانية عىل وجه  الحكومات املعرتضة  قامئة 

اللتان »تؤمنان بحرية التجارة إميان األطفال بالخرافات واألساطري«)2(. 

مراعاة  عىل  االعرتاض  صاحبة  هي  الغربية  الدول  أو  املركز  دول  كانت  وإذا 

الظروف االجتامعية عند تطبيق اتفاقية الجات، وهي التي ما فتأت تتشدق باالهتامم 

وضعه  لتمكني  املركز  محاوالت  عن  بوضوح  يكشف  هذا  فإن  اإلنسانية  بالنواحي 

دون أن يضع يف اعتباره الدول األخرى. 

وعىل ذلك نستطيع طرح السؤال التايل: هل ستستمر الواليات املتحدة يف تبني 

))(- جريان يف عامل واحد، نص تقرير لجنة إدارة شئون املجتمع العاملى، مرجع سابق، ص61.

)2(- مارتني، هانز بيرت وشومان، هارالد، فخ العوملة، مرجع سابق، ص268.
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اتخذت  لو  وماذا  مصالحها؟  عىل  األطروحات  هذه  خرجت  لو  العوملة  أطروحات 

توجهات السوق اتجاهات متعارضة مع مصالح بيوت املالية األمريكية الكربى؟ وملاذا 

تخرج الواليات املتحدة عىل قوانني منظمة التجارة العاملية فتدعم الرشكات األمريكية؟ 

يف حني تعرقل أمريكا انضامم بلدان مستعدة للخضوع الكيل لرشوط هذه املنظمة؟

لعل ما فعلته أمريكا يف الفرتة ما بني 2002- 2005 فيام يتعلق باستريادها للصلب 

وفرضها رسوم جمركية))( عىل ما تستورده من الصلب لحامية منتجاتها املحلية مبا 

يخالف اتفاقيات الجات هو سري يف هذا الدرب أيضاً، »ولحامية الصناعة األمريكية 

تلك  تفرض  وظلت  جمركية،  رضائب  األمريكية  املتحدة  الواليات  فرضت  الفتية، 

الضائب عىل السلع املستوردة حتى بعدما تطورت الصناعة األمريكية وأصبحت ذات 

قدرة تنافسية كبرية، ولعل الضائب التي فرضتها عام 2002م عىل الصلب والحديد 

خري مثال عىل هذه الحقيقة. أضف إىل هذا أن الضائب الجمركية قد كانت مبنزلة 

املصدر املايل الرئييس لتمويل مشاريع عامة من قبيل املواىنء وطرق النقل الرسيع. 

ونحن ال نشط أبداً إذا قلنا إن تطور الواليات املتحدة األمريكية من دولة نامية إىل أكرب 

أمة صناعية يف العامل كان برهاناً ساطعاً عىل نجاح سياسة الحامية التجارية. ومن 

هنا، فإنه ألمر يدعو إىل العجب فعالً أن تعاق الدول النامية منذ عقود كثرية من الزمن، 

عن منح صناعتها الفتية الحامية التي هي بأمس الحاجة لها. إن هذا الضغط الليربايل 

ومن  النامية«)2(،  الدول  املخيمة عىل  املأساة  تفاقم  كبري يف  بنحو  املحدث ساهم 

ثم فالواليات املتحدة األمريكية تضب عرض الحائط بكل ما يتعارض مع مصلحة 

املركز الذي يريد أن تظل له الهيمنة والسيطرة عىل األطراف، ولعل ما يقوم به الرئيس 

األمرييك ترامب من إجراءاٍت حامئيٍة إلنقاذ االقتصاد األمرييك من العوملة يفرس لنا 

مدى تأثريها حتى عىل دولة عظمى كالواليات املتحدة األمريكية.

))(- كتبت صحيفة Hamburger Abendblatt يف الصفحة رقم 23 من عددها الصادر يف السابع من مارس من عام 

2002: رضائب جمركية تأديبية: غضب عاملى من ترصفات الرئيس األمريىك بوش. االتحاد األوروىب يحتج. أوروبا 

تخطط لفرض عقوبات مامثلة عىل الواليات املتحدة األمريكية. أسباب عملية التصعيد.

نفسه،  التكافل االجتامعى إىل املجتمع املنقسم عىل  التحول من دولة  فقراً:  يغدق  اقتصاد  أفهيلد، هورست،   -)2(

مرجع سابق، ص230 - 231.
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الخارجي للواليات املتحدة األمريكية  السلوك  القول إن  ويف هذا اإلطار ميكن 

سياستها  إدارة  يف  الحاسمة  العوامل  هي  واملصالح  والهيمنة  السلطة  أن  يظهر 

الخارجية، »فالسلطات الغربية قد استعملت حججاً مؤسسة عىل قيم لتربير القرارات 

واألعامل املتوالة ألسباب أخرى وعقلنتها ورشعنتها«))(. 

ومحدثة  معقلنة  لنخٍب  »سيطرة  توجد  أنه  تورين«  »آالن  مع  القول  ميكن  كام 

التجارة واملصانع وبواسطة االستعامر، لقد  تنظيم  العامل، وذلك بواسطة  بقية  عىل 

تجىّل انتصار الحداثة يف إلغاء املبادئ الخالدة، وإقصاء كل املاهيات والكيانات 

املصطنعة مثل األنا والثقافات«)2(.  

للسلع  عاملية  سوق  تدعيم  حدود  عند  العوملة  تقف  »ال  أخرى  ناحية  ومن 

والخدمات واألموال، بل إن العامل الذي أصبح قريًة كام يقال عادة يقع تحت تأثري 

الرتويج اإلعالمي الذي زالت املوانع أمامه، بعد أن أصبحت األقامر الصناعية وسيلة 

اتصاٍل واستقباٍل ال تعرتف بالحدود السياسية أو املناطق الثقافية. وتوافق ذلك مع 

هيمنة تجارة الخدمات واملعرفة، عىل التبادل بني األمم، وسيطرة قوة وحيدة يف هذا 

امليدان. وتصادف تاريخياً أن هذه القوة الوحيدة ذات املنعة العسكرية والتكنولوجية 

واالقتصادية خالية الوفاض من تراٍث إنساينٍّ وثقايفٍّ يعتد به، وال تحمل رسالة إنسانية 

ولو من باب التربير اإلعالمي كام فعلت األمم التي سادت يف السابق. ومل تجد هذه 

األمة غري نٍط يف العيش واالستهالك تحاول التسويق له«)3(.

املركز هو  يصبح  بحيث  االستهالك  ثقافة  تدشني  العوملة عىل  تقوم  الواقع،  يف 

املصدر أو املنتج وتصبح األطراف أو اآلخر هو املستهلك؛ إذ يقول البعض »إن ثقافة 

االستهالك والتي كانت مثرًة عن املجتمع الصناعي أبرزت مالمح العقل األدايت؛ حيث 

صاتها، بدءاً من عملية التفكري ومامرسة إجراءات االستقراء  الذاتية والنفعية يف أعىل تقمُّ

))(- شريين هنرت، مستقبل اإلسالم والغرب، صدام حضارات أم تعايش سلمى؟، مرجع سابق، ص 35.

)2(-Touraine; A.; Critique de la modernite, Paris: Fayard, 1992, p.46.

وأنظر أيضاً الرتجمة العربية: تورين، أالن، نقد الحداثة؛ ترجمة: أنور مغيث، مرجع سابق، ص54.

)3(- منظمة العمل العربية، العوملة وآثارها االجتامعية، د.م: املنظمة، 1998، د.ت، ص161-160.
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واالستنتاج وصوالً إىل العناية باملنهج عىل حساب املضمون، حتى أصبح املوضوع 

مجرد وسيلٍة يتم من خاللها الوصول إىل املعرفة. وبهذا فإن الذاتية الفردية ـ الجمعية 

الجانب  تحدد  املنظور...  هذا  وعرب  العقل،  هذا  ميثلها  التي  الغاية  هي  أصبحت 

األخالقي يف املنفعة الذاتية، ومن خالل هذا العقل الذايت ثبَّت الغرب خطواته يف 

مجال التقدم الثقايف... وفرض معامل السيطرة وبرزت النزعة االستعامرية«))(. 

ونحن نجد تأكيداً لهذا املنحى يف كتاب »رأس املال والرذائل الجديدة«؛ حيث 

أنها تقوم  يوضح »أمبريتو جاملربيت« إن ما يجعل ثقافة االستهالك رذيلة كربى هو 

ثقافة رشاء  ذلك، ومن خالل  لنا  يروق  بعيداً حني  التي سرنميها  األشياء  عىل رشاء 

به وحدد وضعه  أقام املجتمع االستهاليك هويته الخاصة  بعيداً،  الحاجات ورميها 

االجتامعي، وعرف فكرته الخاصة عن الحرية. ويستطرد »جاملربيت« مؤكداً أن مبدأ 

استهالك املواد وطرحها جانباً ال ميثل النهاية الطبيعية لتلك املواد، إنا بات يحدد 

الغرض الرئييس منها.

الوثيقة  صلته  ينكر  أحد  ال  ولكن   ، اقتصاديٌّ موضوٌع  االستهالك  أن  صحيح 

بالثقافة، فأنت عندما تقرر رشاء سلعة معينة تستند إىل مجموعة من القناعات التي 

ومنها  املجتمعات  تتحول  تكاد  العوملة  عرص  ويف  غريها،  دون  النتقائها  تدفعك 

النامية الغارقة يف الديون، إىل مجتمعات استهالكية ليس مبحض املصادفة، ولكن 

نتيجة مخططاٍت مدروسٍة بعنايٍة ودقة. »فقد ارتبطت معامل الظاهرة االستعامرية أو 

عوملة القرنني السابع عرش والثامن عرش بالظروف التاريخية لهذين القرنني، وبخاصة 

الثورة التجارية، وقصة البحث عن املعادن النفيسة إىل حٍد كبري، كام ارتبطت عوملة 

الصناعية، حيث  بالثورة  وبخاصة  التاريخية،  القرن  هذا  بظروف  التاسع عرش  القرن 

سعت الدول القومية الوطنية الحديثة إىل تحقيق أكرب قدر ممكن من املواد األولية 

الالزمة لصناعاتها، وكذلك إىل أوسع األسواق لترصيف منتجاتها«)2(. 

))(- إسامعيل نوري الربيعي، أطياف نيتشه: آالن تورين ونقد الحداثة، يف 4 إبريل 2002.

  http://www.azzaman.com/azz/articles/2002677/(5-04/04/.htm

)2(- يحيى أحمد الكعىك، الرشق األوسط ورصاع العوملة-0 ط) -0  بريوت ـ لبنان: دار النهضة العربية، 2000، ص 73.
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يضاف إىل ذلك أن التكنولوجيا الحديثة قرّصت من عمر أي منتٍج، إذ رسعان ما 

يتحول إىل بضاعة غري مفيدة أو يتجاوزه الزمن يف بحر سنوات أو شهور قليلة. عندها 

يجد املستهلك نفسه )مضطراً( إىل تغيري ما لديه من منتج ورشاء الجديد األكث كفاءة 

أو األفضل نوعية. 

ومن هنا فإن »جاملربيت« يجادل بأن األشخاص الذين ينَشؤون عىل قيم املجتمع 

يتعلق  القيم عندما  االستهاليك ال يكونون قادرين عىل اعتناق مجموعة مغايرة من 

األمر بذواتهم أو بالناس املحيطني بهم.

وبناًء عىل هذا يقول جالل أمني: »إن هذا التحول الكبري الذي طرأ عىل طبيعة 

االستغالل، من استغالل الدولة كمنتج )أو كمصدر للعاملة الرخيصة(، إىل استغالها 

كمستهلك، كان له آثار أكرب أهمية بكثري مام قد يبدو ألول وهلة. ذلك أن استغالل 

تربير  بها  ميكن  التي  تلك  عن  جداً  مختلفة  أيديولوجيا  إىل  لتربيره  يحتاج  العامل 

استغالل املستهلك«))(. 

ومن صنو ثقافة االستهالك أيضاً االقتناء، إن االقتناء فيام يقوله »هيدجر« ال يتم 

هنا بناًء عىل حاجة ملحة أو لتحقيق غرض ما، إنك تقتني أمثن أنواع الساعات أو 

هذا  تقرأ  أن  تريد  ألنك  ال  باملاليني  تقدر  شهري  لفنان  لوحة  أو  الكتب  أنواع  أندر 

الكتاب وما فيه أو لحاجتك إىل ساعة تضبط لك الوقت عىل نحو دقيق وال ألنك 

تريد أن ترقى بذوقك الفني إىل درجة عالية، بل إنك تفعل كل هذا ملجرد أن يقال 

أنك تقتني. إن هذا يدشن عقلية الجهد املبذول واإلمكانية املطلقة للتفعيل وتحولها 

إىل ساكن بحيث يصبح امتالك القصور والبيوت الفخمة نوعاً من أنواع التباهي يف 

مجتمع الناس، هذا املجتمع الذي ال هوية له »إن الناس ـ  فيام يقول هيدجرـ  هم يف 

الحقيقة كائٌن وهميٌّ الوجود له، ومن ثم فإن »الناس ينتمون إىل هذا اآلخر ويعززون 

قوته«)2(، وذلك ألن »مفهوم الناس عبارة عن مفرتق للطرق مفتوح لكل قادم«)3(. 

))(- جالل أمني، العوملة والتنمية العربية: من حملة نابليون إىل جولة األوروغواى، مرجع سابق، ص37.

)2(- Heidegger, M.; Being and time translated by John Macquariie and Edward Robinson. ]San 

Francisco, Calif.[: HarperSanFrancisco, c1962, p. 126.

)3(- جوليفيه، ريجيس، املذاهب الوجودية )من كريكيغارد إىل سارتر(، مرجع سابق، ص83.
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بيد أنَّ هؤالء الناس الذين ال وجود لهم، هم يف الوقت ذاته ميلكون طرقاً عدة ليك 

ميارسون وجودهم الزائف. وعندما يتحقق وجودهم بشكل مييل عىل املوجود كل 

ترصفاته وأفعاله يصبح الوجود )مع( اآلخرين بوصفه كذلك مهموماً بحياة التوسط، 

ويف مثل هذا النمط من الحياة »كل واحد يكون اآلخر، وال أحد يكون نفسه«))(، وهذا 

هو ما تهدف إليه العوملة عىل املستوى الجامعي، وإن كان حديث »هيدجر« هنا 

عىل املستوى األنطولوجي الفردي.  

ومن ناحية أخرى، فإن شعار العوملة ال يخلو من نفعٍ، ولكن النفع يعود أغلبه عىل 

تعود عىل األطراف، ومن بني هذه األطراف  بثِّها وإشعاعها، وأغلب أرضارها  مركز 

من  تحّولها  نهضة  األطراف  أمم  من  أمة  تحقق  أن  »وميكن  العربية  املنطقة  بالطبع 

طرف سلبي يف التعامل الدويل إىل قوة فاعلة وإيجابية وال ميكن تصور حدوث هذه 

النهضة إال باستعادة الدولة القومية قوتها«)2(. 

الدول  سيطرة  إزاحة  إىل  األوىل  بالدرجة  تهدف  العوملة  أن  فيه  شك  ال  ومام 

»إن  الواضح  إذن  الشعوب.  هذه  عىل  مبارشة  املركز  هيمنة  لفرض  شعوبها  عىل 

ـ الوطن ـ تفقد سيطرتها عىل املجتمع، وعىل استقالليتها كنظام يف  الدولة  حالة 

الدولة  نظام  بدأ  الجديد،  الحضاري  املرشوع  انحالل  مع  فإنه  وبالتايل،  العامل. 

العوملة،  أن  ذلك  سابقاً،  يحتويها  كان  التي  القوى  عىل  السيطرة  يفقد  الوطن  ـ 

بأبعادها املختلفة تقلل من دور االستقاللية لنظام الدولة ـ الوطن، وتؤثر سلباً عىل 

قدرتها عىل اتخاذ القرار«)3(.

واجتامعياً  وثقافياً  فكرياً  مناقضة  أيديولوجية  هي  العوملة  أن  هذا  يعني  فهل 

واقتصادياً لفكرة الدولة أو الوطن؟

)1(- Heidegger, Martin, Being and time. Op. Cit., p. 128. 

)2(- جالل أمني، العوملة والتنمية العربية: من حملة نابليون إىل جولة األوروغواى، مرجع سابق، ص90).

)3(- عىل أحمد الطراح؛ غسان منري حمزة، العوملة والدولة األمة واملجتمع العاملى، حوليات كلية اآلداب جامعة عني 

شمس؛ مجلد 30 ، إبريل – يونيو 2002، الصفحات من )ص35 – ص82(، ص37.
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اآلخرين،  مع  قرب  التعامل عن  أو  املسافات  تحطيم  تستلزم  العوملة  كانت  إذا 

الدولة))(  سلطة  إضعاف  إىل  األوىل  بالدرجة  تهدف  العوملة  أن  فيه  شك  ال  فمام 

وتفتيت العامل إىل كتل منعزلة لتمكني الرشكات العمالقة التي يطلق عليها رشكات 

متعددة الجنسيات من السيطرة والهيمنة عىل اقتصاديات ومقدرات الدول األخرى.  

ومن ناحية أخرى، فإن توظيف وسائل اإلعالم واالتصاالت الحديثة كأداة للسيطرة 

عىل العقول كام يحدث عىل شبكة اإلنرتنت التي يستخدمها البعض لنرش ثقافات 

هدامة ـ وال مينع هذا من كونها تقوم بدور إيجايب يف نرش العلم والثقافة وإحداث 

التقارب بني الثقافات – تقوم بتخريب عقول الشباب كام حدث مع عبدة الشيطان، 

ومن ثم تحيل هذه العقول إىل توابع تدور يف فلكها، ويف هذا الصدد يقول »هيدجر« 

موضحاً أثر التقنية يف إحداث الغربة يف اإلنسان املعارص »لكن ما يبعد إنسان األزمنة 

الجديدة خاصة عن بداية تاريخه هو الطفرة التي حدثت يف طريقة تأويل العامل. إن 

الوضعية األساسية لألزمنة املعارصة هي الوضعية التقنية«)2(. أي أن الثمة التكنولوجية 

الغالبة عىل العامل، وهي وإن كانت شكالً من أشكال الوجود فإنها تبعده عن  هي 

تاريخه األصيل الذي يتّحد فيه مع الوجود. 

وبوسعنا أن نجد يف شبكة اإلنرتنت وسيلة لنرش قيمة العوملة، فمن خاللها تسعى 

الواليات املتحدة األمريكية بواسطة التدفق اإلعالمي واملعلومايت ومن خالل شبكة 

املعلومات  وشبكة  أمريكياً)3(  املدعومة  أو  األمريكية  الفضائية  القنوات  من  واسعة 

منظومة  ونرش  واإلقصاء  للتهميش  الرافضة  الثقافات  تذويب  إىل  اإلنرتنت،  الدولية 

القيم األمريكية املزعومة عن العلامنية والتعددية، واحرتام اإلنسان وحقوق األقليات 

))(- يقول اللواء وليام لوىن، قائد القوات الجوية األمريكية »إنهم يعلمون أننا نتلك بلدهم، إننا نفرض عليهم الطريقة 

التي يعيشون ويتحدثون بها. وهذا هو الشئ العظيم بالنسبة ألمريكا يف الوقت الراهن ». )بيلجر، جون، حكام العامل 

الجدد، مرجع سابق، ص75(.

)2(- Heidegger, M.; Concepts fondamentaux, Paris: Gallimard, 1985. p. 31 - 33.

)3(- مام يدل عىل أن هذه القنوات مدعومة بشكل أو بأخر »إن تاريخ تغطية أحداث العامل الثالث يف وسائل اإلعالم 

بدالً  الثقافات والحضارات،  للفوارق والخالفات بني  اهتامم زائد  أن إعطاء  الغربية يوضح مبا ال يدع مجاالً للشك 

من إبراز والرتكيز عىل ما هو مشرتك فيام بينها...، كام أن وسائل اإلعالم تطبق أحياناً خطاباً هرمياً وحرصياً يف النظر 

إىل حضارات اآلخرين مبا يذكرنا بخطاب استعامرى أو استرشاقى املفرتض أنه انتهى تاريخياً منذ زمن«. )وليد عبد 

النارص، حوار الحضارات وتحدى العوملة، القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 2005، ص176(.
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سبتمرب،  من  عرش  الحادي  اعتداءات  عقب  وخصوصاً  أمريكياً  احرتامها  تدين  رغم 

العالقات  مقدمتها  ويف  االجتامعية،  للعالقات  رة  املدمِّ القيم  تلك  ذلك  يف  ومبا 

األرسية عىل سبيل املثال، ونخلص من ذلك إىل القول بأن حرباً باردة أمريكية جديدة 

تهدف  األمريكية،  للهيمنة  الرافضة  والثقافات  املجتمعات  عىل  تشن  فيها  هوادة  ال 

إىل تدمري بنياتها االجتامعية وتقاليدها وعاداتها وأديانها متهيداً لذوبانها يف الثقافة 

األمريكية الغالبة، واملغلوب مولع بتقليد الغالب كام يرى ابن خلدون. 

ومن هذا املنطلق، فعنارص القوة اليوم ال تقف عند حد القوة العسكرية، كام ال 

تقف عند حد القوة االقتصادية، وإن كانت أهم عنارص القوة وأشدها تأثرياً وأكثها 

قوة  لتشمل  اتسعت  قد  القوة  فعنارص  اآلخرين،  عىل  الهيمنة  فرض  يف  مساعدة 

املعلومات واإلنرتنت مبا تشتمل عليه من قنواٍت فضائيٍة ضخمٍة ووكاالت إخبارية 

أيضاً  لتشمل  واتسعت  للقارات،  عابرة  الغري، وصحف  أرض  ترصد كل يشء عىل 

العديد من االتفاقيات الدولية التي وضعت جميعاً لتسهيل مهمة الهيمنة الغربية عىل 

بقية شعوب العامل كاتفاقية الجات االقتصادية واتفاقيات الحد من األسلحة النووية 

والبيولوجية وغريها. 

ومن نفس الزاوية، فوسائل الهيمنة عىل اآلخرين وفرض الرأي الغريب عليهم قد 

تتغري من عرص إىل عرص لكنها تصب دامئاً يف تحقيق نفس الهدف »هدف وجود 

الرأي الواحد والثقافة ذات البعد الواحد والخربات التي تصب يف معني واحد. إنه 

دامئاً الغرب سواء قادته اليونان قدمياً أو أوروبا حديثاً أو أمريكا يف العرص الحايل. 

ونحن نعيش يف أسوأ عرص الهيمنة الغربية ألننا نعيش يف عرص تعددت فيه صور 

القوة الغربية، لدرجة جعلت البعض يتصور أنه إنا يفكر معرباً عن اسرتاتيجية عربية 

مختلفة وهو يف الواقع مجرد آلة يف ترس الدعاية لالسرتاتيجية التي يُريد أن يهاجمهام 

ويقف ضد مخططاتها!!«))(. 

االتصاالت  ووسائل  اإلعالم  وسائل  يف  ممثلة  الحديثة  التقنية  تصبح  وهكذا 

))(- مصطفى النشار، ضد العوملة-0ط) -0 القاهرة: دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، 999)، ص54.
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»يتم  األيديولوجية  املنظومة  هذه  خالل  ومن  املركز،  إليديولوجية  خادمة  الحديثة 

البقاء  مبدأ  يحكمه  إنسانياً  ال  تعامالً  مكان  كل  اإلنسان يف  مع  العامل،  مع  التعامل 

وتحقيق  والنفوذ  الثوة  كسب  يف  الناجح  هو  املجال  هذا  يف  األصلح  لألصلح، 

الحرة( و)املنافسة(..  تبدو )الخصخصة( و)املبادرة  الهيمنة. ويف إطار هذا املبدأ 

مببدأ:  أخذاً  العامل  والتهميش وترسيح  لإلقصاء  كأيديولوجيات  إلخ عىل حقيقتها 

كثري من الربح، قليل من املأجورين«))(. 

إىل  تنزع  العوملة  عىل  املسيطرة  واالجتامعية  االقتصادية  القوى  كانت  وإذا 

محاولة اإليحاء بأن تيارات وآليات العوملة تنشد باألساس تطوير املبدأ الذي شاع 

تتوافر  أن  منطقياً  يعني  هذا  املتبادل«.  »االعتامد  وهو  والثامنينات  السبعينات  يف 

مجاالت التفاعل املشرتك بني الشعوب والحضارات متكنها من اإلسهام ـ وإن كان 

متفاوتاً – بفعالية يف صياغة سياسات وخلق آليات مشرتكة للتغلب عىل املشكالت 

التي تفوق إمكانيات وقدرات هذه الدول مثل البيئة وأسلحة الدمار الشامل وإحالل 

العرقي والطائفي والديني والتنمية والديون...إلخ، غري أن  التوتر  السالم يف مناطق 

الواقع أن اتجاهات العوملة األمريكية تنزع إىل نقل إدارة األزمات وطرق التغلب عليها 

من سياقها الوطني إىل سياقها الذي تم عوملته. 

إن هذه النظرة تتجاهل يف الواقع وضعية عدم التكافؤ يف القدرات التكنولوجية 

واملعلوماتية بني املركز واألطراف أعني بني الغرب والرشق. كام أن كل هذا يتناىس 

والدين.  التقني  والتقدم  القومي  والطابع  والثقافة  الهوية  اختالف  وهو  مهامً،  شيئاً 

السياسة  أن  اعتبارنا  إذا ما وضعنا يف  السياسة وذلك  نهاية  العوملة هي  مبعنى آخر 

مبدأ  بني  تكامالً جوهرياً  نلحظ  وهكذا  الدولة،  تدبري  أي  املدينة  تدبري شؤون  هي 

رؤوس  أصحاب  مكاسب  تفعيل  وبني  مير«  دعه  يعمل  »دعه  األسايس  الرأساملية 

األموال عىل شكل أيديولوجيات مقصودها خدمة القوة الفاعلة يف املركز. 

»إذن فـإن أول مظاهـر العوملـة هـو تركيـز النشـاط االقتصـادي عـىل الصعيـد 

))(- محمد عابد الجابرى، قضايا الفكر املعارص، مرجع سابق، ص45).
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العاملـي يف يـد مجموعـات قليلـة العـدد، وبالتـايل تهميـش الباقـي أو إقصـاءه 

باملـرة«))(.

ولعل هذا يتضح بجالء من امتالك الدول الكربى للقاسم األعظم من الرشكات 

العاملية إذ إن بضع الدول هي أمريكا واليابان وفرنسا وأملانيا وبريطانيا متتلك فيام 

الرشكات  العاملية »هذه  الرشكات  أكرب  200 رشكة من  بينها 172 رشكة من إجاميل 

إحكام  يف  ماضية  وهي  العاملي،  االقتصاد  عىل  عملياً  تسيطر  التي  هي  العمالقة 

بني  ما  املدة  ويف  العامل.  أنحاء  جميع  يف  استثامراتها  ارتفعت  إذ  عليه،  سيطرتها 

مرات يف  اإلنتاج وثالث  مرات يف مجال  أربع  بوتائر رسيعة جداً:  1983– 992)م 

كبار  من  شخصاً   358 أن  املتحدة  لألمم  تقرير  ويف  العاملية.  املبادالت  مجال 

األثرياء يف العامل يساوي حجم مصادر ثروتهم النقدية حجم املصادر التي يعيش 

منها ملياران وثالمثائة مليون شخص من فقراء العامل. وبعبارة أخرى، إن عرشين يف 

املائة من كبار أغنياء العامل يقتسمون فيام بينهم مثانني يف املائة من اإلنتاج الداخيل 

الخام عىل الصعيد العاملي، وأن الغنى والثوة ارتفعا بنسبة ستني باملائة يف الواليات 

االرتفاع  هذا  من  املستفيدين  أن  غري  1975–995)م،  عامي  بني  األمريكية  املتحدة 

الكبري يف الغنى والثوة ال يتجاوز عددهم نسبة واحد باملئة من الشعب األمرييك«)2(. 

الذي  الفقر)3(  وإفشاء  الفوارق  تعميق  إىل  تهدف  العوملة  فإن  ذلك  عىل  وبناًء 

هو نتيجة حتمية لتعميق التفاوت طاملا أن »القاعدة االقتصادية التي تحكم اقتصاد 

العوملة هي إنتاج أكث ما ميكن من السلع واملصنوعات بأقل ما ميكن من العمل. 

إنه منطق املنافسة يف إطار العوملة، ومن هنا نالحظ أن الظاهرة املالزمة للعوملة 

وربيبتها الخصخصة هي ترسيح العامل واملوظفني«)4(. 

))(- املرجع السابق، ص: 40).

)2(- محمد عابد الجابرى، قضايا الفكر املعارص، مرجع سابق، ص40).

)العوملة(، بحسب  االقتصادى غري املجدى  »النظام  أن:  يؤكد عىل  الباحثني املرموقني  ما جعل بعض  )3(- وذلك 

الحقائق امللموسة عىل أرض الواقع، يغدو، يف يوم من األيام، عديم الجدوى حتى يف منظور أولئك األفراد الذين 

ال يزالون يتمتعون بالغنى وينعمون بالرفاهية، فانهيار القوة الرشائية يف هذا النظام سيقوض أرباحهم أيضاً«. )أفهيلد، 

التكافل االجتامعى إىل املجتمع املنقسم عىل نفسه، مرجع سابق،  هورست، اقتصاد يغدق فقراً: التحول من دولة 

ص)29(.

)4(- محمد عابد الجابرى، قضايا الفكر املعارص، مرجع سابق، ص)4).
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ومن هذا املنطلق، فإن »برامج التقويم الهيكيل القامئة عىل أساس الخصخصة، 

واالستدانة، وتدمري الخدمات العامة قد أدت إىل املزيد من اإلفقار، وكان لها األثر 

السيئ عىل نسبة ضخمة من سكان العامل... ويكتب ميخائيل ماكنيل إذا كان مائة 

مليون شخص قد قتلوا خالل الحروب الرسمية التي شهدها القرن العرشون فلامذا 

برامج  الناجمة عن  األطفال  لوفيات  السنوية  الحصيلة  التمييز عن  لهم فضل  يكون 

التقويم الهيكيل منذ عام 2)9)؟«))(، الذي هو أثر من آثار العوملة. 

يف  األطراف  إلدخال  محاولة  هي  محض  فلسفي  منظور  ومن  إذن،  فالعوملة، 

تنافس غري متكاِفئ مع املركز يؤدي يف النهاية إىل إعالن األطراف عجزها عن منافسة 

املنتجات التي تنتج بتقنيات عالية وبتكلفة أقل ويكون مصريها إما إىل خصخصة 

رشكاتها وتصفية القطاع العام وتحويله إىل قطاع خاص، ومن ثم زيادة نسبة البطالة 

الناتج  وانخفاض مستوى الدخل واإلنتاج القومي وإما يؤدي إىل تعرضها لإلغراق 

الذي يؤدي إىل إعالن الرشكات إفالسها وترسيح عاملتها. ويف كال  عن االسترياد 

الحالتني يتحقق للمركز املتقدم تقنياً الهيمنة والسيطرة ومن ثم يجعل من نفسه الذات 

ويحيل كل ما عداه إىل موضوع، ولعل ما يحدث عرب ترويج العوملة هو أوضح دليل 

عىل أن الدخول يف منافسة غري متكافئة األطراف إنا يؤدي بالضورة إىل فوز األقوى 

أو املركز أو العامل الحر عىل األطراف أو العامل الثالث أو األضعف، وهو ما تعرفه 

دول املركز جيداً إذ إنها تؤمن بأن رشكات ومؤسسات العامل الثالث ال ميكنها ولن 

تستطيع الدخول يف منافسة مع مؤسساتها. ومن ثم فهي تعلم نتيجة هذه املنافسة 

مقدماً وتفرض قيوداً عىل من ال ينضم إليها، وبالتايل تصبح األطراف أمام خيارين 

القيود، وفقاً  إما عدم االنضامم، وبالتايل تستبعد وتنفي ويفرض عليها  كالهام مر، 

ملنطق من ليس معنا فهو ضدنا، وإما أن تنضم فتخضع يف النهاية لهيمنة املركز.

وأبلغ دليل عىل عدم التكافؤ هو ما ساقه »آندريه جونر فرانك« عىل العامل الثالث 

إذ يقول: »إنهم لن يتمكنوا من تحقيق هذه األهداف باسترياد القوالب الكالمية العقيمة 

))(- بيلجر، جون، حكام العامل الجدد، مرجع سابق، ، ص184 - 185.
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من املركز والتي ال تتامىش مع حقيقة اقتصادهم التابع، وال تستجيب الحتياجاتهم 

االستقاللية السياسية«))(.

العامل من خالل االقتصاد  الرأساميل عىل  فالعوملة تسعى إىل فرض نوذجها 

والسياسة والثقافة وتعميم قيم الليربالية الجديدة مثل اقتصاد السوق وحرية التجارة 

دور  وإضعاف  الحامية  وإجراءات  أنظمة  تقليص  أو  وإلغاء  الوطنية  األسواق  وفتح 

الليربالية  مفاهيم  تسويق  جانب  »إىل  واالجتامعي  االقتصادي  امليدانني  الدولة يف 

واألقليات  واملرأة  اإلنسان  وحقوق  والدميقراطية  العامة  الحريات  مثل  السياسية 

الجديدة  العاملية  منطلق  من  تطرح  القضايا  تلك  كل  املختلفة  املذهبية(  )الدينية، 

السائدة التي تحجب ما قبلها وما عداها«)2(.   

واملقصود بالعاملية هنا عىل وجه التحديد الحضارة الرأساملية املنترصة، وهي إذ 

تعلن نهاية التاريخ وموت اإليديولوجيا تسعى إىل ترسيخ وتأبيد زمانها وإيديولوجيتها، 

يف نزاعها مع الحتميات التاريخية واأليدلوجيات الشمولية، والتي تتمثل يف السعي 

الحثيث إىل تقديس العاملية عىل صورتها الغية )اآلخر( واألزمنة املحلية األخرى، 

وإذ يلغى مفهوم التاريخ والزمن الخاص بها، فهذا يحمل يف داخله بالضورة فرض 

أيديولوجية ليربالية شمولية جديدة، ناعمة وذات جاذبية يف مظهرها، لكنها ال تخلو 

نزعة  عمق  عن  تعبري  ذلك  كل  جوهرها.  يف  وذرائعية  وعنرصية  قومية  نزعات  من 

املركزية الغربية املشبعة بتضخيم الذات )األنا( إزاء اآلخر )املغاير(.   

التاريخية  املرحلة  يف  نفسها  عن  »تعرب  الغربية  فاملركزية  املنطلق،  هذا  ومن 

)القرن األمرييك( املعارصة من خالل نوذجها األمرييك )وتعمقت مع أيديولوجيا 

واالنعزالية  باالستعالئية  مشبعة  كأيديولوجيا  ومامرستهم(  الجدد  املحافظني 

والتباين  االختالف  وقيم  مفاهيم  وتلغي  تطمس  والهيمنة  والعدوانية  والغطرسة 

))(- فرانك، آندريه جوندر، تنمية التخلف 1969، ضمن أبحاث كتاب من الحداثة إىل العوملة: رؤى ووجهات نظر يف 

قضية التطور والتغري االجتامعى، مرجع سابق، ص243.

)2(- نجيب الخنيزي، جدل الثقافة بني الخصوصية والكونية، جريدة عكاظ، عدد0)22 ، يف 6 يوليو 2007.

 http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070706/Con20070706123172.htm
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)من  الكامل  االندماج  فرض  مبعنى  اآلخر؛  قبل  من  واملساءلة  والنقد  واملغايرة 

أرضية التبعية( لآلخر يف منظومة العوملة )األمركة( من خالل فرض قيمها وثقافتها 

االستهالكية والعمل عىل تهجني وطمس وإلغاء مقومات الثقافات الوطنية األخرى 

وامللبس  )األكل  واملعيشة  الحياة  وأسلوب  لثقافة  الكاسح  التعميم  خالل  من 

والرشاب( وأناط الدعاية والفنون )موسيقى وأفالم( املبهرة، بكل ما يتضمن تلك 

الثقافة االستهالكية من استالب وتغريب، ومل يكن مستغرباً أن تثري من هذه النزعة 

)األمريكية( االقتصادية والعسكرية والثقافية والسياسية للهيمنة ردود فعل لدى النخب 

التقليدية  العاملية  واملراكز  الرئيسة  البلدان  يف  العام  الرأي  من  متزايدة  وجامعات 

والربازيل،  والهند  والصني  األورويب  االتحاد  ودول  اليابان  مثل  األخرى  والصاعدة 

من  العوملة  مفاعيل  تفرزه  وما  الثالث.  العامل  بلدان ومجتمعات  غالبية  ناهيك عن 

دول  بني  واملعرفة  والثوة  االقتصاد  قليلة( عىل صعيد  استثناءات  )مع  حاد  انقسام 

الشامل والجنوب وبني املركز )ونواته األمريكية( واألطراف هي تتناقض مع الدعوات 

التعددية  واحرتام  واإلنساين  الكوين  الحضاري  والتجانس  للمامثلة  الداعية  الغربية 

الحضارية والثقافية وحقوق اإلنسان يف العامل«))(. 

إذن، فالعوملة الغربية هي طور جديد عىل طريق النزعة املركزية الغربية والعاملية 

مبفهومها الغريب، إنها طور االجتياح الذي يطمع يف صب العامل داخل القالب الغريب 

عىل مختلف الصعد وامليادين االقتصادية والسياسية والقيمية والثقافية والعسكرية 

والترشيعية... إلخ. إنها مرحلة الطوفان الغريب الذي هو ـ يف الدعاوى الغربية ـ نهاية 

التاريخ، ومن مل يركب يف سفينة النموذج الحضاري الغريب طوعاً، فخطوط الرصاع 

هذه  مثل  خطورة  إن  والحضارات.  الثقافات  خطوط  تحددها  وضده  معه  واإلكراه 

العرقية؛ حيث إن »النظريات  ينتج عنها شكل من أشكال  أنه قد  العاملية  النظريات 

العاملية ال تقبل اآلخر وال تستطيع االعرتاف باختالفاته أو قبولها«)2(. 

تبحث  العوملة،  ومنها  العاملية  النظريات  إن  مام سبق،  استنتاجاً  القول  وميكن 

))(- نجيب الخنيزي، جدل الثقافة بني الخصوصية والكونية، موقع سابق.

)2(- الرين، جورج، اإليديولوجيا والهوية الثقافية: الحداثة وحضور العامل الثالث، مرجع سابق، ص52.
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يفرتض  عام  نوذج  تطبيق  إىل  وتتجه  األوروبية  العقلية  الذات  منطلق  من  اآلخر 

الخاصة،  وحدته  إىل  الثقافية  االختالفات  كل  يردُّ  ولهذا  الخاصة.  املطلقة  حقيقته 

اختزال  إىل  يؤدي  رمبا  املطلقة  الحقيقة  تلك  العاملية عىل  النظريات  تأكيد  ولكن 

خصوصية اآلخر وإهاملها. 

إذ يقول »جورج  التكوكب  العوملة يف  وميكن أن نلمس شكٌل آخر من أشكال 

الرين« عن التكوكب »يف أكث املصطلحات عمومية ميكن أن يقال إن التكوكب مؤثر 

الهويات يف خصوصياتها  الثقافية بطريقة مختلفة. ويجب دراسة هذه  الهويات  يف 

التاريخية. فيمكن إثبات أنه يف الحداثة املتأخرة تفتيت للهوية القومية... فالتكوكب 

عملية قيادٍة وسيطرٍة بواسطة انتشار النامذج الثقافية للبلد العاملي أو القطر األقوى. 

تأثري  فيها  يؤدي  عملية  أنها  هي  للتكوكب  الجديدة  الصور  أو  الصفات  من  وواحد 

الواليات املتحدة وصورها الثقافية دور السيادة والسيطرة«))(. 

ومن كل ما سبق ميكن أن نحدد بعض السامت التي يتصف بها النظام االقتصادي 

القائم عىل العوملة؟  

للبرش من قبل  السعي للسيطرة، واحتكار ما بقي من موارد طبيعية كانت مشاعاً 

مثل التنوع البيولوجي واملاء، ونظم االقتصاد املحلية التي يعتمد الناس عليها يف 

توفري سبل معيشتهم وتأمني أرزاقهم. أي انتشار الظلم وعدم القابلية لالستدامة.

ضامن تحويل املاء والتنوع البيولوجي إىل سلعِ عن طريق حقوق ملكيٍة جديدٍة 

موارد  ملكية  تنقل  التي  العاملية  التجارة  منظمة  تتبناها  تجارية  اتفاقيات  يف  تدرج 

اتفاقية  ذلك  ومثال  الضخمة،  الرشكات  متلكها  احتكارية  امتيازات  إىل  الشعوب 

التجارة يف البضائع املستمدة من البيئة وخدماتها. 

مسؤولية  اغتصاب  طريق  عن  سلع  إىل  املشاع  الطبيعية  املوارد  تحول  ضامن 

الحكم بانتقال سلطة اتخاذ القرار من يد املجتمعات والبالد إىل يد مؤسسات عاملية، 

))(- املرجع السابق، ص258.
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وانتقال الحقوق من يد الشعوب إىل يد الرشكات الضخمة من خالل زيادة مركزية 

الدولة، وزيادة عدم إمكانية إخضاعها للمسائلة عمالً مببدأ الحق اإللهي يف السيادة.  

غري  واألحالف  والتكتالت  السيايس  »اإلفالس  إىل  بدوره  يؤدي  ما  وهذا 

الدميقراطية. وبدال من االنصياع إىل مذهب الثقة الشعبية ومبادئ املسائلة والتبعية 

الدميوقراطية تقود العوملة الحكومات إىل اغتصاب السلطة من الربملانات والحكم 

املحيل وحكام األقاليم وقادة املجتمعات املحلية«))(. 

ويف هذا اإلطار، ميكن القول إن ما يدعوه البعض اآلن بالعوملة ليس دعوة نحو 

عاملية املصالح واألهداف وال نحو مراعاة الخري للكل، بل هو يف واقع األمر دعوة 

القائم الذي تسود فيه ازدواجية املعايري، وعدم مراعاة مصالح  إىل تكريس الوضع 

اآلخر وال مشاعره أو خصوصيته. »إنها عوملة غربية املنشأ، غربية األهداف، غربية 

إنها  نرفضه.  الذي  الواحد  البعد  العوملة ذات  الثقافة. ولذلك فهي  األدوات، غربية 

ليس إال الوجه اآلخر للهيمنة وتكريس تبعية اآلخرين لثقافة الغرب وتحقيق مصالح 

الغرب عىل حساب ثقافة ومصالح شعوب العامل اآلخر«)2(. 

تبادل  وليس  الدول،  بني  التقريب  ليس  األمريكيني  وخاصة  للغربيني  فبالنسبة 

يريده  ما  إن  أقول  السيايس،  الصعيد  عىل  الشعوب  بني  العدالة  وتحقيق  املصالح 

الغربيون من هذه األدوات ليس كل ذلك، وإنا املراد حقاً، هو تحويل اقتصاديات 

اعتامداً  إال  الذايت  نوها  تحقيق  تستطيع  ال  تابعة  اقتصاديات  إىل  األخرى  الدول 

عىل اقتصاديات الدول الغربية وبالذات االقتصاد األمرييك، وتحويل شعوب العامل 

وببساطة  ونوعياته.  أشكاله  الغريب مبختلف  للمنتج  األخرى إىل شعوب مستهلكة 

لها  يسمح  ال  خادمة  شعوب  إىل  األخرى  العامل  شعوب  تحويل  هو  فاملطلوب 

باملشاركة يف االقتصاد العاملي إال مبا متلكه من أيد عاملة رخيصة ومواد خام بأقل 

سعر ممكن ويف النهاية كمستهلكني لكل ما تنتجه للمصانع الغربية سواء املوجودة 

))(- شيفا، فاندانا، حركة دميقراطية املعيشة، بدائل إفالس العوملة؛ ترجمة: أحمد زىك، يف 23 فرباير 2002.

www.kefaya.org/Translations/0202Shiva.htm 

)2(- مصطفى النشار، ضد العوملة، مرجع سابق، ص0)-)).
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يف بالدها األصلية يف أوروبا وأمريكا أو يف الفروع التابعة لها يف مختلف بالد العامل. 

بذلك عىل  فلقد »كان السوق دوماً سوق استغالل، وبالتايل سوق سيطرة، مساعداً 

ترسيخ البنيان الطبقى للمجتمع«))(، وميكننا أن ننقل هذه القضية أيضاً عىل السوق 

العاملية بدالً من السوق املحلية.

ومن هنا ميكن القول أن العوملة »صورة من صور الهيمنة الغربية التي تتم بال جيوش 

أو معدات حربية أو قمع عسكري، وإنا عن طريق األموال العابرة للحدود والرشكات 

االحتكارية)2( العمالقة والنفوذ الذي يتالىش إىل جانبه نفوذ أقوى الحكومات«)3(، إي أن 

العوملة بذرت خالفاً جديداً متثله مفاهيم التمركز والتفوق ومحاولة سيطرة نوذج ثقايف 

عىل حساب آخر، فصارت تنبعث اليوم املفاهيم التناقضية – السجالية بصورة إشكاليات 

الهوية والخصوصية واألصالة. »فالعوملة بصيغها املختلفة تجعل العامل أكث بؤساً وكآبة، 

وتحمل بداخلها نزعة مركزية غربية تتيح للثقافة الغربية أن تعربد يف املحافل الدولية 

لتفرض سيطرتها دون منازع وتهمِّش الثقافات األخرى وتجعلها فنوناً شعبية قدمية«)4(. 

الخالصة: 

ما  فلسفة  رواد  كأحد  دريدا  التفكيك؛ وخاصة  أن فالسفة  ذلك  من كل  نخلص 

أنهم  بل  الغربية؛  الذات  كلية من مركزية  يتخلصوا  أن  يستطيعوا  بعد االستعامر؛ مل 

بشكل ما أو بآخر أعطوا أوليَّة الذات )الغرب( عن املوضوع )الرشق(؛ حيث إنها ما 

زالت متارس نفس الدور من الهيمنة والسيطرة وإن اختلفت الدرجة، كام أن القراءة 

هيمنته  املركز  لفرض  السياسية  األشكال  أحد  أنها  القول  تتيح  للعوملة  الصحيحة 

التقني  التفوق  استغالل  طريق  عن  الذات  هيمنة  فرض  هي  فالعوملة  اآلخر؛  عىل 

واالقتصادي والتجاري، وترويٌج لنموذجه الثقايف بوصفه النموذج األمثل. 

))(- ماركيوز، هربت، نحو ثورة جديدة، مرجع سابق، ص30.

)2(- يقول »هربرت ماركيوز«: »إن إمربيالية االحتكارات تربر، يف واقع أمرها، آراء العنرصيني حني تصعد الضغط دون 

انقطاع، بقنابلها، وسمومها، وأموالها، عىل السكان غري البيض، وتنمى سطوتها ووحشيتها«. )املرجع السابق، ص98(.

)( عمرو عبد الكريم، يف قضايا العوملة: إشكاالت قرن قادم، القاهرة: دار سام للنرش، )99)، ص59.

)3(- نفسه.

)4(- رضوان جودت زيادة، صدى الحداثة، عرض: إبراهيم غرايبة، موقع جريدة الجزيرة، يف 5) سبتمرب 2003. 

http://www.azaheer.org/vb/archive/index.php/t-13044.html



طبائع اإلمربيالية 
عندما يدوم االستعمار طوياًل

                                                         

  اغاللو ياسني))(

   يعترب االستعامر رّش الحضارة ومصدر قلقها املستمر. فأمام واقع التقدم العلمي 

العامل والوجود البرشي إىل  أنه سيقود  الذي كنا نعتقد  والصناعي والتكنولوجي... 

مزيد من الحرية واألمن واالستقرار، إال أنه كان يحمل يف طياتنا نقيضه. وبهذا قادت 

القوى العظمى الغربية املهيمنة عىل مرسح التاريخ الحديث واملعارص العامل إىل 

ونهب  وإخضاعه  اآلخر،  عىل  والسيطرة  والهيمنة  واالستعامر  االضطهاد  من  واقعٍ 

الحرية واألمن واالستقرار. وقد  ثرواته وتبديد أحالمه يف مقابل وعودها مبزيد من 

ذاقت البلدان العربية اإلسالمية نصيباً من هذا الرش، خصوصاً بعدما استجاب مناخ 

البلدان العربية للخمول واالنقباض بتعبري ابن خلدون. األمر الذي جعل منها محطة 

ألطامع استعامرية، لتأيت النهضة واالستفاقة العربية عىل أصوات الدبابات األوروبية 

التي أرست عىل شواطئها. وكام يقول أحد املفكرين يف حديثه عن أشكال االستعامر 

الجديدة التي ترتبص بالبلدان العربية: »وإن غادرت الدبابات فقد بقيت املطبعة«. 

))(-  باحث  من املغرب.
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والسياسية  االقتصادية  االبعاد  وتفكيك  بالتفكري  يتعلق  الدراسة  هذه  يف  غرضنا 

والثقافية لإلمربيالية التي ترتبص بالبلدان العربية، خصوصاً وأن الدراسات العربية عن 

اإلمربيالية نجدها معدودة عىل رؤوس األصابع. وإذا استثنينا كتابات سمري أمني عن 

املوضوع، ومن بعده رفيقه الهادي التيمومي يف كتابه »مفهوم اإلمربيالية من عرص 

نفسه. سنجد  له املفكر سمري أمني  قّدم  العوملة« والذي  العسكري إىل  االستعامر 

باالمربيالية  منها  كبري  جزء  يف  اعتنت  قد  اإلمربيالية  عن  العربية  الكتابات  باقي  أن 

وعالقتها بالثقافة، وهذا ما يجسده عنوان كتاب إدوارد سعيد »الثقافة واإلمربيالية«، 

وبعض مقاالت املفكر املغريب عامل املستقبليات املهدي املنجرة خصوصاً يف 

كتابه »اإلهانة يف عهد امليغاإمربيالية«. 

إن اإلمربيالية االستعامرية تشكل التجسيد الفعيل للشيطان بتعبري لوك فريي يف 

تأمل وتفكيك هذه  العريب يقتيض  الحياة«. وواقعنا  أو معنى  كتابه »اإلنسان املؤلَّه 

الشيطنة التي تنطوي عليها اإلمربيالية، خصوصاً وأن الحديث عن هذه األخرية كام 

يقول املفكر الفلسطيني إدوارد سعيد يف كتابه »الثقافة واإلمربيالية« »هو حديث عن 

غزو عسكري سيايس وإقتصادي وأخالقي وثقايف ولغوي وأزيايئ وطعمي...«))(. 

بالنسبة  الجديدة  املختلفة  وآلياته  االستعامر  يف  التفكري  يعترب  الوضع  هذا  أمام 

وإعادة  الذات  وتأكيد  املقاومة  أشكال  من  شكالً  العربية،  والدول  العريب  للباحث 

رسم الحدود ونط عالقتنا باآلخر. خصوصاً وأن »تاريخ العامل الثالث يف الخمسني 

سنة األخرية عبارة عن سلسلة ال متناهية من املهانات واملذلة«)2( كام كتب املهدي 

املنجرة متحدثا عن املايض االستعامري للبلدان األوروبية، الذي يقوم عىل إخضاع 

اآلخر واستغالل خرياته وثرواته اعتامداً عىل أشكاٍل استعامريٍة تتجدد باستمراٍر يف 

إطار تقسيم العامل بني القوى العظمى. 

إن البحث يف االستعامر وآلياته الجديدة يعد اليوم رضورة ملحة، خصوصاً يف ظل 

))(-إدوراد سعيد، الثقافة واإلمربيالية، دار األداب، بريوت – لبنان، ط. الرابعة، ،4)20، ص. 31. 

)2(-املهدي املنجرة، االهانة يف عهد امليغا إمربيالية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء – املغرب، ط. الخامسة، 

2007، ص. 8.
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استمرار فشل املخططات التنموية بالبلدان العربية ووضعيتها التاريخية املوضوعية 

التي  اإلمربيالية  والهيمنة  الخارجي،  التدخل  مبارش  بشكل  تسائل  التي  والذاتية 

تقودها القوى العظمى. التي تتوجس من قيام دول عربيّة قويٍة بإمكانها أن تقف عائقاً 

املعقد  للطابع  ونظراً  الجديدة.  االستعامرية  الغربية، وأطامعها  القوى  أمام غطرسة 

لإلمربيالية بحيث ترتبط من جهة بتكوين إمرباطوريات اقتصادية وسياسية والرتويج 

لعالقات إنتاج محددة، ومن جهة أخرى نجدها تتأسس وتسلك طريق الغزو الثقايف 

يدفعنا إىل معالجة  واألخالقي مستهدفة اآلخر عىل مستوى هويته ووعيه. كل هذا 

املوضوع وفق منهجيٍة ننطلق فيها من معالجة البعد السيايس واالقتصادي لإلمربيالية 

املقاومة  وأشكال  واإلمربيالية  للثقافة  بعد  فيام  التطرق  ثم  بالرأساملية،  وعالقتها 

وتأكيد الذات التي يسلكها اآلخر. 

 اإلمربيالية االستعامرية شبح الرأساملية 

إذا كانت اإلمربيالية »املشتقة من الكلمة الالتينية Empire )إمرباطورية( كلمة قدمية، 

وتعني يف األزمنة السابقة لعرصنا إّما كل سياسة توسعية ترمي إىل إنشاء إمرباطورية أو 

كل منظومة فكرية تربر ذلك«))(، فإن الدول العربية اإلسالمية عانت وال زالت تعاين من 

هذه السياسة التوسعية االستعامرية سواء بشكٍل عسكري مبارش، أو بشكٍل غري مبارش 

اعتامداً عىل طرق مختلفة جديدة تضمن وتكرس هيمنة وسيطرة القوى العظمى. عىل 

اعتبار أن األمر مل يعد يتطلب بالضورة وجود قوة السالح والدبابات والطائرات.

لقد كان االستعامر القديم كام يقول الهادي التيمومي »يكتفي بسلب املستعمرات 

بتلك  ما  عىل  األغلب  األعم  يف  يُبقي  لكنه  فائض،  من  تنتجه  كانت  مام  جزءا 

املستعمرات من بنى اقتصادية واجتامعية وثقافية. أما االستعامر الجديد فهو استعامر 

نهٍب ومقوض ملا باملستعمرات من بنى مختلفة«)2(. لهذا قبل الخوض يف األبعاد 

الثقافية واألخالقية لإلمربيالية، تجدر اإلشارة إىل أن تاريخ الدراسات والبحوث حول 

))(-الهادي التيمومي، مفهوم اإلمربيالية من عرص االستعامر إىل العسكري إىل العوملة، دار محمد عيل، تونس، ط. 

االوىل، 2004، ص. 71.

)2(-املرجع نفسه، ص. 7.



103طبائع اإلمبريالية 

اليوم كالسيكية  نسميها  قد  التي  األوىل  الكتابات  إذ ركزت  مر مبراحل.  اإلمربيالية 

اعتبار اإلمربيالية وليدة واالبن الرشعي  فتم  عىل اإلمربيالية يف جانبها االقتصادي. 

للرأساملية، وأن الرأساملية يف تطورها تحمل بالقوة مرحلتها املتقدمة واملتجلية يف 

اإلمربيالية. وميكن أن ندرج يف هذا االتجاه من البحث كل الكتابات التي تنخرط يف 

التقليد املاركيس. ودليل قولنا كتاب فالدميري لينني الذي اختار له عنوان »اإلمربيالية 

العاملي  »االقتصاد  وكتابه  بوخارين))(  بنكوالي  مروراً  الرأساملية«،  مراحل  أعىل 

واإلمربيالية«، ومن قبل هذا كله بحوث وكتابات كارل ماركس ورفيقه فريدريك إنجلز 

عن االستعامر وأزمات الرأساملية. لهذا كان من الطبيعي وفق الدراسات والبحوث 

عرص  والدة  لنشهد  قمتها،  وتبلغ  تنضج  حتى  الرأساملية  تطور  ننتظر  أن  املاركسية 

السوفيايت  االتحاد  تفكك  بعد  األخرية  هذه  شطط  ليتوسع  االستعامرية.  اإلمربيالية 

ذات  وتحالفاتها  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بزعامة  الواحدية  القطبية  وترسيم 

وإن  اإلمربيالية  كلمة  »أن  التيمومي  الهادي  يذكر  وكام  وبالتايل  املتنوعة.  الهندسة 

كانت معروفة منذ العصور القدمية، فإنه مل يكتب لها الرواج إال منذ النصف الثاين 

من القرن التاسع عرش، ويعود ذلك إىل هسترييا التنافس الضاري حول املستعمرات 

التي استبدت بالدول الرأساملية األقوى أنذاك وأفىض إىل اقتسام كل العامل وألول 

مرة يف التاريخ بني أقطاب النظام الرأساميل العاملي«)2(.

عن  عامة  بصفة  املاركسية  أو  ماركس  كارل  تصور  بعرض  يتعلق  ال  غرضنا 

الذي رأى  معقدًة، خصوصاً يف مرشوع كارل ماركس  أبعاداً  يتخذ  الذي  االستعامر 

يف االستعامر آلية مساعدة للمجتمعات املستعمرة ما قبل الرأساملية عىل االنتقال 

تتحالف ضد  بروليتاريا عاملية  تكوين طبقة  وبالتايل  الرأساميل.  النظام  برسعة إىل 

البورجوازية. بل ما يهمنا هو البعد املتناقض للنظام الرأساميل، والذي سينتهي يف 

مرحلة انتعاشه وازدهاره إىل نظام إمربيايل للحفاظ عىل وجوده وضامن استمراره، 

عىل اعتبار أن اإلمربيالية هي عجلة ووقود الرأساملية. 

))(-نيكوالي ايفانوفيتش بوخارين ) 1888 - 1938 م( سيايس وماركيس بلشفي نشط يف الثورة البلشفية.

)2(-الهادي التيمومي، مفهوم اإلمربيالية من عرص االستعامر إىل العسكري إىل العوملة، مرجع سابق، ص. 71.
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بلد  خريات  استغالل  عىل  قادرة  الكربى  الرأساملية  الدول  »أن  لوحظ  وبهذا 

أطلق  وقد  العسكرية.  الوسائل  دون  االقتصادية،  الوسائل  إىل  فقط  باللجوء  معني 

بعض املفكرين تسمية اإلمربيالية )l’imperrialisme( )عىل هذه العملية(«))(. هذا 

الفهم  نفس  هو  لها،  كتعريف  ويتخذه  لالمربيالية  التيمومي  يقدمه  الذي  التوصيف 

الجديدة  االستعامر  أشكال  تصور عن  لتطوير  العربية  الدراسات  معظم  الذي حرك 

غري  نفسها يف عالقٍة  بعدما وجدت  العظمى. خصوصاً  للقوى  التبعية  تكرس  التي 

متكافئٍة رغم خروجها من قبضة االستعامر املبارش وتأخر قطار التنمية مبعظم البلدان 

العربية اإلسالمية رغم إراداتها القوية.

اإلغتناء  هو  هدفها  ماركس،  كارل  يقول  كام  أخالقية  ال  بطبعها  الرأساملية  إن 

وتحصيل املال وبالتايل االستغالل، إنها يف جوهرها ال عادلة. لهذا عاشت القارات 

الثالث تبعية اقتصادية وسياسية وثقافية للدول العظمى اإلمربيالية التي قسمت العامل، 

لعجلة  املمول  والرأسامل  التأثري  مناطق  عىل  الرأساملية  الدول  استحوذت  بعدما 

النظام الرأساميل. وصار اآلخر ال ميثل إال مصدراً للثوة، أو يد عاملة رخيصة، أو 

سوق متلهفة للسلعة. 

إن ارتفاع مستوى اإلنتاج قاد القوى العظمى إىل تقسيم العامل فيام بينها، وقد دفع 

تقديم  الرأساملية« إىل  مراحل  أعىل  »اإلمربيالية  كتابه  لينني يف  األمر فالدميري  هذا 

إحصائيات ألحد الباحثني عن املجال الجغرايف الخاضع للمستعمرات األوروبية، 

فيذكر ما مفاده أنه خالل سنة 900)م كانت أكث من 90 يف املئة من بالد أفريقيا تحت 

االستعامر األورويب)2(. وهذا ما يدفعنا إىل القول أن االستعامر وإن كان موجوداً قبل 

املجتمع الرأساميل، فإن ما مييّز هذا األخري هو بعده التصنيعي الرأساميل، فيصبح 

اآلخر مصدراً للمواد األولية وسوقاً استهالكية. 

وبهذا فكل أشكال التدخل األجنبي تهدف إىل تكريس عالقات إنتاج معينة، التي 

))(-الهادي التيمومي، مفهوم اإلمربيالية من عرص االستعامر إىل العسكري إىل العوملة، مرجع سابق، ص. 7.

)2(-V. Lénine, l’impérialisme stade suprême du capitalisme, édition sociale, paris, p. 112.
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هي بالطبع عالقات تخدم مصلحة القوى العظمى املسيطرة. فتشييد السكك الحديديّة 

كام يقول لينني »يبدو عمالً بسيطاً طبيعياً ودميقراطياً ثقافياً وحضارياً: لكنه يف أعني خرباء 

الربجوازية طريقة إلخفاء بشاعة العبودية الرأساملية.«))( األمر الذي يعني أن اإلمربيالية 

أبعاد اجتامعية تغطي بها عىل أهدافها األصلية. ومل تعد  تسلك طرق عديدة وذات 

بالضورة يف حاجة إىل القوة العسكرية املبارشة. فبعد مغادرة وإجالء الدبابات وكل 

تجليات القوة العسكرية تبقى الرشكات العابرة للقارات، والرأسامل التموييل األجنبي 

الذي يكرس الهيمنة والتبعية. ألنه كام يقول لينني »إذا أردنا تعريف اإلمربيالية بشكل 

مخترص ميكننا القول إنها مرحلة الرأساملية عندما تتحول إىل رشكات احتكارية.«)2( 

مام أن القوى العظمى تعمل عىل تركيز الرأسامل يف يد تكتالت ورشكات بعينها، األمر 

الذي يجعلها مهيمنة وسائدة ومتنع صعود الرأسامل الوطني للبلدان املستهدفة. إنه 

وجه آخر لالستعامر يقوم عىل التحكم السيايس واالقتصادي باعتامد وسطاء -رشكات 

تقدما  أقل  نائيًة  الرأساميل، وتستغل دوالً  النظام  تعمل كطواحن لخدمة  ومؤسسات 

وتعتربها خزاناً للثوة وسوقاً متعطشة ويداً عاملة رخيصة. 

إذا كان لإلمربيالية كل هذه التجليات واألوجه املتعددة، فإن لينني حاول تحديد 

خصائصها وجعلها خمسة:

 تركيز اإلنتاج والرأسامل األمر الذي أنتج االحتكار1. 

 ظهور أوليغارشية متويلية بعد إدماج الرأسامل املايل مع الرأسامل التموييل.2. 

 تصدير الرأسامل الذي اصبح مختلف عن تصدير السلع3. 

مت العامل.4.   نشأة رشكات احتكارية قسَّ

 تقسيم املجال الجغرايف العاملي بني القوى الكربى الرأساملية.)3(5. 

)1(- ibid, p. 9.

)2(-Ibid, p. 130.

)3(-V. Lénine, l’impérialisme stade suprême du capitalisme, édition sociale, paris, p. 131.
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الهيمنة،  استمرار  ضامن  إىل  تهدف  اإلمربيالية  أن  كيف  الخصائص  هذه  تبني 

التنافس  إىل  العظمى  القوى  وتدفع  معينة.  إنتاجية  اآلخر ملنطق عالقات  وإخضاع 

والحروب  الرصاعات  يولد  مام  وبرشياً،  طبيعياً  الغنية  الجغرافية  املجاالت  عىل 

واالنقسامات داخل البلدان املستهدفة وتأجيج الهويات القومية. وهي حرب »تقودها 

حديثه  يف  املنجرة  املهدي  بتعبري  املنطقة«))(  مستوى  عىل  معينة  وأطامع  مصالح 

النفط. وبالتايل  عن الحرب عىل أفغانستان والعراق، والتي اعتربها حرب من أجل 

فاالستعامر وكل تدخل أجنبي باملنطقة العربية والرشق األوسط وباقي دول العامل 

الهيمنة  وتكرس  واألطامع  املصالح  تديرها  التي  القاعدة،  هذه  عن  ينفك  ال  النائية 

والتبعية. 

أطامعها  وراء  بحيث  لإلمربيالية،  املتعددة  األبعاد  عىل  سابقاً  أكدنا  قد  كنا  إذا 

االقتصادية تقف ترسانة من الرسديات االستعامرية ذات األبعاد الثقافية، واألخالقية، 

واألزيائية... والتي تهيّئ الوعي البرشي، وتخلق عنده بالتايل بنيًة إيديولوجيًة متكِّنه 

من االنخراط السلس يف عالقات اإلنتاج التي تقودها وتكرس لها القوى اإلمربيالية 

ملصالحها  خدمة  جغرافياً،  العامل  لتقسيم  تتطاحن  أنها  كيف  رأينا  التي  العاملية. 

وعالقتها  لإلمربيالية،  االقتصادي  البعد  عىل  سابقا  تحدثنا  قد  كنا  وإذا  الرأساملية. 

املبارشة بالرأساملية. فإن املهمة املتبقية تتعلق بتسليط الضوء عىل هذه الرسديات 

الناعمة، التي تغزو العامل ثقافياً وتقوِّض بنية وعيه األصيلة بتعبري الفيلسوف األملاين 

تروجه  التي  النظام  بنية  يف  ينخرط  يجعله  مزيفاً  وعياً  عنده  وتخلق  هيدغر.  مارتن 

اإلمربيالية العاملية وكأنه النظام الواحد املمكن واألصلح وفق رسدية نهاية التاريخ 

التي روج لها فوكوياما. 

))(- املهدي املنجرة، االهانة يف عهد امليغا إمربيالية، املركز الثقايف العريب، مرجع سابق، ص. 61.
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 اإلمربيالية والثقافة وأشكال املقاومة املضادة

واإلمربيالية«  »الثقافة  سعيد  ادوارد  الفلسطيني  املفكر  كتاب  يف  نصادف 

يعترب  الظالم«،  »قلب  روايته  من  كونراد  جوزيف  اإلنجليزي  للروايئ  معرب  مقطع 

لهم برشة مختلفة  الذين  أولئك  انتزاعها من  يعني  ما  الذي غالباً  فتح األرض،  »أن 

نتأمله  حني  جميالً  عمالً  ليس  أنوفنا،  من  بقليل  تسطيحاً  أكث  أنوفا  أو  برشتنا  عن 

كامنة  فكرة  ذاتها:  الفكرة  سوى  الخالص  ومينح  له  يشفع  ما  مثة  وليس  بإمعان، 

وراءه، ال ذريعة عاطفية بل فكرة، وإميان ال تشوبه األنانية بالفكرة ـ التي هي يشء 

بوسعك أن تقيمه نصبا وتنحني أمامه مبجالً وتقدم له القرابني«))(. إن األمر مل يعد 

وإدخال  بتمرير  يتعلق  بل  والرباري،  الشواطئ  واحتالل  الدبابات  بإدخال  يتعلق 

الفكرة وجعلها مقبولة عند الناس ومتحمسني لها. إنه إقناع للرأي العام مبرشوعية 

التوسع اإلمربيايل وببعده األخالقي أحياناً وذلك بعرض حجج عبارة عن تربيرات: 

فالروايئ الربيطاين روديارد كيبلينغ)2( املنارص لإلمربيالية كان يعرض حجج ميكن 

الشعوب  إدخال  مسؤولية  يتحمل  األبيض  الرجل  بأن  تقر  حضارية،  نسميها  أن 

الدول  »أن  تعترب  إنسانية  أخرى  بحجج  مروراً  الحضارة،  يف  مرغمة  ولو  املتخلفة 

ونرش  الرشقي  واالستبداد  العبودية  الستئصال  اإلنساين  التدخل  حق  لها  املتقدمة 

قيم الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان داخل البلدان غري الغربية«)3(. وحجج أخرى 

عنرصية تقوم عىل إرادة القوة والتمييز بني األجناس النقية والدنيئة، وأخرى إحيائية 

بتعبري الهادي التيمومي التي تعترب اإلمربيالية رضورية إلحياء الشعوب وتخليصها 

من البريوقراطية والعقم، وقد تكون تربيرات ذات مصوغات دينية تعترب اإلمربيالية 

التي تهدف  التربيرات  الوثنية وتنصري غري املسحيني. كل هذه  للعامل من  تخليصاً 

إىل اقناع وطأمنة رشائح واسعة من الرأي العام األجنبي، وتربير غزو بلده للبلدان 

األخرى. وهي نفس التربيرات التي قد يطمِئُ لها الرأي العام املستهدف خصوصاً 

االستبداد،  من  الشعوب  وتحرير  التخلف،  محاربة  مبصوغات  األمر  يتعلق  عندما 

))(-إدوراد سعيد، الثقافة واإلمربيالية ، دار األداب، مرجع سابق، ص. 53.

)2(-روديارد كيبلنغ )rudyard kipling( )1865- 1936 م( كاتب وشاعر وقاص بريطاين، ولد يف الهند.

)3(-الهادي التيمومي، مفهوم اإلمربيالية من عرص االستعامر إىل العسكري إىل العوملة، مرجع سابق، ص. 72.
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يف  اليوم  تتجىل  موضة  أكث  جديدة  أخرى  وتربيرات  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونرش 

سيمفونية محاربة اإلرهاب...

اإلمربيالية  عنوانها  واحدة  لعملة  اآلخر  الوجه  هي  والتربيرات  الحجج  هذه  كل 

العاملية، التي تحكم قبضتها عىل العامل. وبالتايل »فالجدل حول مفهوم اإلمربيالية 

العرشين إىل  القرن  التاسع عرش وبدايات  القرن  أواخر  الظاهرة يف  منذ تشكل هذه 

أيامنا هذه مل يكن إلشباع فضول معريف، وإنا كان يعكس رصاعاً فكرياً بني خطني: 

خط القوى االجتامعية املستفيدة من اإلمربيالية، وخط القوى املتضرة منها«.))( إنه 

نوع من الرصاع بني املراكز العاملية، وقوى الهامش. وهو رصاٌع غري متكافٍئ بحيث 

تسخر  كام  سابقاً،  رأينا  كام  االحتكارية  االقتصادية  أذرعها  العظمى  القوى  توظف 

آالتها اإلعالمية ونواياها األخالقية السيئة... لهذا قلنا سابقاً أن الكتابة باللغة العربية 

عن اإلمربيالية هو نوع من أنواع املقاومة باعتامد اللغة والفهم والوعي.

إن الهيمنة الثقافية وتكريس التبعية عىل مستوى الذوق الفني واألديب واألخالقي... 

هو جزء من مرشوع اإلمربيالية العاملية التي رأينا سابقاً وجهها االقتصادي. لهذا اعترب 

ادوارد سعيد أن الثقافة ليست محايدة، بل أول ما يجب االنتباه له اليوم هو أن الغزو 

صارت أحداثه تُنسج عىل حلبة الساحة الثقافية. بحيث أصبحت هذه األخرية »مرسح 

تكون  أن  هيهات  متباينة،  متعددة  عليه قضايا سياسية وعقائدية  تشتبك  ما  من نط 

الثقافة مملكة ساجية... بل إنها قد تكون ساحة عراك فوقها تعرض القضايا نفسها 

أزمة  يف  اآلخر  العاملية  اإلمربيالية  أدخلت  لقد  بينها«)2(.  فيام  وتتنازع  النهار  لضوء 

تحكمها الغربة عن الذات، وفقدان املعنى. نتيجة الهجوم عىل القيم واملنظومات 

هوية  من  بالتايل  وينطلق  باالنتامء،  يحس  الفرد  تجعل  التي  الكربى  واملرجعيات 

الحضارة املعارصة، ومواجهة االستالب،  قلق  اإلجابة عىل  يستطيع عربها  تاريخية 

هجوماً  تعرف  التي  الدول  تسعى  لهذا  بالذات.  ترتبص  التي  الخارجية  واألخطار 

وتدخالً خارجياً إمربيالياً إىل تقوية وتأكيد الهوية القومية ثقافياً وأخالقياً...

))(-الهادي التيمومي، مفهوم اإلمربيالية من عرص االستعامر إىل العسكري إىل العوملة، مرجع سابق، ص. 73.

)2(-إدوراد سعيد، اإلمربيالية والثقافة، دار االداب، مرجع سابق، ص. 75.
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إن اإلمربيالية تهاجم ثقافياً، لتمنع رسديات أخرى من أن تتكون وتبزغ. ألن الهيمنة 

والسيطرة الثقافية واألخالقية، تجعل اآلخر املغلوب واملستلب يدخل يف هيسترييا 

تقليد اآلخر، والتامهي به وسلوك طريقته ونطه االقتصادي والثقايف. وهذا ما انتبهت 

اإلمربيالية  ملخططات  والتصدي  املقاومة  طريق  سلكت  التي  العربية  الرسديات  له 

العاملية، إذ يقول املهدي املنجرة معلقاً عىل تجربته كمسؤول مبنظمة اليونسكو »لقد 

ازددت قناعًة بفكرة ابن خلدون يف أن القوي ينطلق دامئا من قيمه، والحقيقة تحتاج إىل 

القوة، وعندما تخرس قبيلة ما النزاع يكون أول رد فعل عندها هي أن تقلد القبيلة التي 

تفوقت عليها، والرغبة يف قيادة اإلنسان كثرياً ما تحرك ما يسمى بالحضارة الغربية يف 

عالقتها مع اآلخر«))(. هذا القول يكشف لنا عن األبعاد اإلمربيالية والرغبة يف السيطرة 

والنمط  للعامل  القائد  باعتباره  الغريب،  الوعي  تحكم  التي  واألخالق  القيم  وتصدير 

الواحد املمكن الذي يجب عىل كافة دول العامل أن تتشبث به وتسلكه. 

لقد جندت اإلمربيالية العاملية آليات متعددة مختلفة لتأكيد فكرة التقدم والتفوق 

األجنبي، وجعلت التاريخ الحديث واملعارص يكتب بأعني أوروبية. يف طليعة هذه 

الذين  واألدباء  املفكرين  أقالم  ثم  العظمى،  للقوى  اإلعالمية  اآللة  تأيت  الوسائل 

يتخذون الحيك والرسد آلية لتمرير فكرة نهاية التاريخ، ورسم مسرية واحدة للتاريخ 

عىل الطريقة الغربية. ونستحض هنا أمثلة متعددة ألقالٍم فكريٍة أعلنت نهاية التاريخ 

الغريب، وأفول كل الرسديات املضادة واملخالفة كام  الرأساميل  النموذج  وانتصار 

فعل فوكوياما. الذي أعلن نهاية اإلنسان وكل اإلرادات األخرى التي تتحرك خارج 

نظرية  أن  رأى  الذي  هنتنغتون  صامويل  أستاذه  بعده  ومن  الواحدية.  القطبية  نسق 

تلميذه نظرية قارصة وأبدع يف تأسيس نظرية تقول برصاع الحضارات، هذا الرصاع 

الذي سيحدد شكل العامل مستقبالً. 

اإلمربيالية  التي عانت من  القارات  مصدره  بل خطراً  ليس رصاعاً  الحقيقة  إنه يف 

االستعامرية. وهذا ما جعل عامل املستقبليات املغريب املهدي املنجرة الذي قال بحرب 

الحضارات قبل هنتنغتون، يعلق عائالً أن طرح هذا األخري املتعلق برصاع الحضارات 

))(-املهدي املنجرة، االهانة يف عهد امليغا إمربيالية، املركز الثقايف العريب، مرجع سابق، ص. 174.
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وقائيا بحيث يعترب »أن الخطر سيأيت من العامل غري اليهودي ـ املسيحي، وهذا خطاب 

يستند إىل الدفاع عن النفس«))(. يف حني كان خطاب املنجرة مستقبلياً استرشافياً، يتنبأ 

بوضعية العامل العريب اإلسالمي الذي أُلصقت به صفات وأصبح الرّش والخطر الذي 

يهدد استقرار العامل وأمنه. لقد كان لهذا الخطاب اإلمربيايل الثقايف صدى كبري عىل 

املنسوبة  التهم  ومواجهة  الكونية  اإلنسانية  هويته  لتأكيد  نهض  الذي  العريب،  الوعي 

للهوية العربية اإلسالمية. وذلك بتشجيع الرتبية التي تعزز القيم العربية اإلسالمية مع 

ربطها بالقيم اإلنسانية الكونيّة من: حرية وحقوق اإلنسان ودميقراطية... مع النهوض 

بأليات التعبري واإلعالم املضاد الذي يفتح النقاش مع الحضارات األخرى، لبيان القصور 

الذي يلحق بعض النظريات التي ترّوج لها اإلمربيالية العاملية عىل املستوى الثقايف. 

وميتد النقاش الحضاري اليوم إىل الهويات املتطرفة أو القاتلة بتعبري أمني معلوف والتي 

تعمل الرسديات اإلمربيالية عىل الصاقها بالذات اإلسالمية مبارشة لتربير غزوها وتدّخلها 

البلدان ونهب خرياتها  العربية اإلسالمية، وتوجيه سياسات هذه  الشؤون  األجنبي يف 

ل الحضارة العربية اإلسالمية عبئاً مضاعفاً. يجعلها تضطلع  وثرواتها. األمر الذي حمَّ

من جهة مبهمة تحصني الذات وتأكيد هويتها التاريخية وربطها بالقيم اإلنسانية الكونية، 

ومن جهة أخرى مواجهة الغزو اإلمربيايل الثقايف الذي يوزع التهم ويعمل عىل شيطنة 

اآلخر واتخاذ األمر حجة للسيطرة والتدخل يف شؤونه ونهب ثرواته.

خامتة:

أمام هذه األوجه املختلفة لإلمربيالية العاملية والوضعية واملهمة املعقدة التي 

تضطلع بها الدول املستهدفة، نجد أن اإلمربيالية ال تنفك تجدد ذاتها وتتخذ أقنعة 

مختلفة. تسقط اآلخر يف شباكها ومصالحها، إذا مل يتسلح بالوعي املناسب وآليات 

طموحاته  عىل  والتعرف  األجنبي  الخطاب  بنية  لتفكيك  الضورية  والتحليل  الفهم 

االستعامرية الثاوية. وبقدر ما تنجيل وتنكشف اإلمربيالية العاملية من طرف الخصوم 

ويتم كشف أبعادها وأقنعتها، بقدر ما يزداد الوعي وتتعاظم االجتهادات لدى خرباء 

ومنظري السياسات اإلمربيالية لتجديد أشكالها.

))(-نفس املرجع السابق، ص: 172.



االستغراب القسري
في جدل التثاقف بين المركز والهوامش

                                                                     

     نجالء مكاوي))( 

اعتقدته  ما  فكريًّا  تؤطر  وهي  اسرتاتيجيات،  عدة  األوروبية  الثقافة  استخدمت 

تفوقًا أوروبيًّا عىل كافة الحضارات والثقافات، تضمنت التنظري لتلك الرؤية، وصياغة 

تعميم  خالل  من  األخرى،  الثقافات  عىل  األوروبية  السيطرة  يربر  الذي  الخطاب 

أدىن،  وثقافٍة  قيٍم  ذا  وُصوِّر  اعترُب  الذي  »اآلخر«  األوروبية عىل  القيم واملامرسات 

ويستوجب تقدمه الدوران يف الفلك الثقايف الغريب.

وضعت النظرة للعامل يف الوعي والثقافة األوروبية أسس مفهوم املركزية الغربية، 

ثنائية  نظرة  عىل  املبني  األورويب  للتصور  فوفقاً  ثقافيٍة،  تجلياٍت  من  استتبعها  وما 

الوحيد  اإلنسانية، واملحدد  القيم  منتج  الغرب هو  فإن  »برابرة ومتحضون«  للعامل 

الغربية،   غري  الثقافات  كل  وهي  املدنية،  إىل  الرببرية  من  ثقافٍة  أي  انتقال  ملسار 

وواضع معايري التقدم والتخلف.

وقـد ظهـر مفهـوم الغـرب، متخًضـا عـن الحقبـة الطويلـة التـي يصطلـح عليها 

))(ـ أستاذة جامعيّة وباحثة يف الفكر السيايس الحديث ـ جمهورية مرص العربية.
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بالعـرص الوسـيط، التي طـورت جملًة مـن العنارص االجتامعيـة والدينية والسياسـية 

والثقافيـة، فاندمجـت لتشـكل هويـة أوروبـا، وبانتهـاء تلـك الحقبـة ظهـر املفهوم 

بأبعـاده الدالليـة األولية ، التـي متثلت يف تثبيت مجموعة مـن الصفات والخصائص 

العرقيـة والحضاريـة والدينيـة عـىل أنهـا ركائـز أساسـية تشـكل هويتـه .   وأدت هذه 

العمليـة إىل والدة مفهـوم املركزيـة الغربيـة، الذي تتجىل  إشـكاليته يف أنه يؤسـس 

وجهـة نظـٍر حـول الغـرب بنـاًء عىل إعـادة إنتـاج مكونـات تاريخيـة، توافـق رؤيته، 

معتـربًا إياهـا جـذوًرا خاصة بـه، ومسـتحوًذا يف الوقت نفسـه عىل كل اإلشـعاعات 

الحضاريـة القدميـة، وقاطًعـا أوارص الصلـة بينهـا وبـني املحاضـن التـي احتضنت 

ـد املفهـوم أن ميـارس إقصـاٌء لـكل مـا هـو ليـس غربيًّـا، دافًعا  نشـأتها . فيـام تقصَّ

بـه إىل خـارج الفلـك التاريخـي الـذي أصبح الغـرب مركزه ،  عـىل أن يكـون مجاالً 

يتمـدد فيـه، وحقـالً يجهزه مبـا يحتاج إليـه))(.  

سـاعدت عوامـل عـدٍة، عىل تدشـني وتثبيت الهويـة الغربيـة الحديثة، ووضوح 

العلميـة  والعلميـة، وحلـول  الفكريـة  الثـورة  فبجانـب  التمركـز،  مفهـوم  وتجـيل 

العقليـة محـل الرسـالة الدينيـة، ما كـرَّس لتمركـز »األنا« عنـد الغرب، الـذي صار 

رمـزًا للتحـض، بينـام العـامل اآلخـر هـو رمـز للتوحـش والهمجيـة، بعـد أن نابت 

ثنائيـة حيويـة أوروبـا/ خمـول العـامل عـن ثنائيـة اإلميـان/ الكفـر التقليديـة، أو 

ثنائيـة التمـدن/ التوحـش، فـإن بداية اإلعالن عـن الزمن األورويب، وتشـكيل هوية 

محـددة إعـامالً للمركزيـة الغربية جـاءت مع الكشـوف الجغرافية الكـربى، وعبور 

وتاريخهـا  أمـريكا  أقصيـت  حيـث  492)م،  عـام  األطلـيس  للمحيـط  كوملبـوس 

القديـم، وطمسـت معاملهـا ابتـداًء مـن تحديـد تسـمية تحتفـي باالتباعيـة للذات 

الغربيـة، هـذه التسـمية التـي حاولـت مامرسـة اإلقصـاء بإخفـاء هويتهـا الحقيقية 

وإخـامد وطمـس أصلهـا، فـكان اإلعـالن عـن هويـة أوروبـا الغربيـة وذاتهـا بقتل 

))(- السيد ياسني، املركزية الغربية وتجلياتها املعارصة، أوراق ثقافية، األهرام.
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اآلخـر واسـتبعاده))(. واسـتمرت اآلثـار السياسـية والثقافيـة لهذه الحملـة كامنة يف 

صميـم الثقافـة الغربيـة ،  ولعـل أبـرز تجلياتها نظـرة الغرب االسـتعالئية إىل نفسـه، 

والتـي ترافقهـا النظرة الدونية للثقافات والشـعوب غـري الغربية، وقيمهـا، وثقافتها، 

والشـعور بالتفـوق لـدى الذات الغربيـة. هذه النظـرة التي تجىّل تطورهـا يف كونها 

ا بواجهـٍة أخالقيـٍة لتوسـعات أوروبـا االسـتعامرية يف بالد  أضحـت مـربًرا عنرصيًـّ

مـن اعتربتهـم هوامـش، مروجـة الخطاب املنـوط بإخراجهـم من الظـالم والجهل 

وإلحاقهـم بركـب الحضـارة،  وإن كان باسـتخدام القـوة، بكافـة متثالتها.

مثة منظومات فكرية صاغت أسس فكرة التمركز األورويب، وأّصلت له، من أجل 

صناعة صورة ترشعن للغريب إقصاَءه لآلخر وتهميشه، وتجلت يف نظريات أصلت 

للحضارة األوروبية بادعاء النقاء، وعدم تأثرها بأّي حضارة أخرى غري غربية، وانعدام 

القيمة والتأثري املطلق للحضارات األخرى، وقد أشار األنثوبولوجي الفرنيس، جريار 

ليكريلك، إىل دور »النظريات التطورية« يف رسم صورة عن حضارات متفرقة ومتأخرة 

تتقدمها أوروبا وتشكل نوذجاً ميكن تتبع خطاه، فقد كان بناء تلك النظريات أحد 

الطرق التي حاولت أوروبا بواسطتها أن تفهم التنوع الثقايف يف العامل، الذي اعرتفت 

املجموعات  ترتيب  ميكن  كهذه  مقاربٍة  إطار  ففي  االستعامري.  التوسع  إبان  به، 

البرشية تبًعا لخط زمني طويل ميثل يف الوقت نفسه سلَّاًم للتقدم، بحيث يُظهر هذا 

الخط اإلنسان وقد انتقل من حالة التوحش إىل الرببرية، ثم إىل املرحلة املتحضة. 

ر لكل املجتمعات أن تتقدم تبًعا لهذا الخط، فإن بعضها كان أكث »تقّدماً« من  وإذا قُدِّ

البعض اآلخر، بعضها يقود السباق، وبعضها اآلخر يشكل جزًءا من املتبارين، ومثة 

بعض ثالث يسري يف ذيل املتبارين. وهنا، تحتل أوروبا وبشكل طبيعي، كليًّا، موقًعا 

)اإلسالم،  »الحضارات األخرى«  أما  بامتياز(  الحضارة  )إنها  الحضارة  يجعلها رأس 

الهند، الصني( فقد كانت أكث »تأخراً«. ويف النهاية فإننا نصادف مجتمعات متوحشة 

))(-غزالن هاشمي، التحيز األيديولوجي يف التمثيالت الخطابية الغربية، مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم، 

نوفمرب

.http://www.dalilalkitab.net/?id=401
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أو »بدائية« ال حق لها بأن يطلق عليها صفة »املتحضة«، وتاليًا فإنه البد لها أن تكتفي 

مبوقع صاحبة »ثقافات«))(.

بإمكانية تصنيف املجتمعات اإلنسانية، والحضارات والثقافات  الزعم األورويب 

الحضارة  يف  املمثل  واالجتامعي،  الثقايف  التقدم  سلم  عىل  لتقدمها  تبًعا  األخرى، 

والحداثة األوروبية، استند إىل مبادئ العقالنية والعلامنية، التي رسختها فلسفة األنوار 

التي انطلقت يف أوروبا يف القرن الثامن عرش، ومثَّلت مرجًعا تأسيسيًّا للفكر الغريب 

الحديث، وشكلت منعطًفا تاريخيًّا تحكِّم يف مجمل اإلنتاج املعريف الغريب والعاملي، 

حيث أحدثت قطيعًة معرفيًة مع النسق املعريف الذي كان سائًدا غربًا، كانت رضوريًَّة 

للخروج من أفق التخلف والدخول يف مسالك النهضة، فعملت عىل تعميم نوذجها 

كونيًّا يصلح يف كل زمان ومكان؛ وتشكَّلت مركزية غربية عنرصية  باعتباره نوذًجا 

متثلت باحتقار الثقافات والشعوب األخرى، وخصوًصا الرشقيّة منها، وبدت املامرسة 

فانقلب  العليا لألنوار،  تتخفى خلفه من املثل  االستعامرية أكث وضوًحا مام كانت 

العقل إىل الالعقل، والعدل واملساواة إىل االستبداد، وزحفت أوروبا إىل العامل لفرض 

هيمنتها وسيطرتها بذرائع تحرير العامل ومتدينه، وفق أيديولوجيا االستعامر)2(.

االستعالء املعريف

الحضارات(  )أو بني  الثقافات  أن االختالفات بني  التطورية  النظرية  هنا تفرتض 

هي اختالفات ناجمة، أساًسا، عن املوقف املتقدم نسبيًّا عىل طريق التقدم التقني 

الوحيد. إنه طريٌق واحٌد ال ميكن تحاشيه، فكانت عبارة »الخط الوحيد« عبارًة تُقرن 

بهذه املقاربة يف أغلب األحيان. حيث تقوم أوروبا بقيادة مباراة الحضارات، ويف 

أصيبت  والتي  والقدمية،  املعزولة  البدائية  الصغرية  الثقافات  من  صف  يسري  إثرها 

وهذا  األخرى،  عن  الواحدة  الحضارات  فانعزال  الثقايف.  وبالتايل  التقني،  بالتأخر 

))(-جريار ليكريلك، العوملة الثقافية.. الحضارات عىل املحك، ترجمة: جورج كتورة، دار الكتاب الجديد املتحدة، 

بريوت، 2004. ص 33.

)2(-حسن أبو هنية، »روح األنوار« كأيديولوجيا استعامر واإلصالحيّة اإلسالميّة، التقرير.

http://altagreer.com :20(4/((/22 
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العاملية، وتوسع  السوق  التاريخ، قد آل إىل االنتهاء مع تشكل  ما كان قاعدة طيلة 

الحضارة الحديثة، املولودة يف أوروبا بشكل كوين. أما الحضارات الكربى األخرى 

سيكون بوسعها الحًقا أن تتكيف مع الخطوط الكربى لهذه األخرية. فيام يتهدد الفناء 

الحضارات األخرى، خاصة لجهة خصوصيتها الثقافية )الدينية بوجه خاص(، ولجهة 

التأقلم مع الوضع التقني، أي أن الدخول يف العامل الحديث ـ أو يف الحضارة كام 

كان يقال ـ مير باكتساب الشكل الثقايف الوحيد، وبامتالك العلم والتقنية))(.

املجتمعات،  لتطور  محاكاته  املتعني  الوحيد  هو  الغريب  فالنمط  ذلك،  عىل 

بينام  بالتقدم،  تسمح خصوصيتها  الثبات، وال  عنارص  تحمل  أوروبا   اعتربتها  التي 

الثقافة األوروبية الحديثة متتلك عنارص التطور املستمر، لذلك كان من الضوري 

لفرض  والسيطرة  التمدد  حقه  من  غريب  مركز  وهوامش،  مركز  إىل  العامل  يقسم  أن 

نطه، وهوامش تحتاج إىل التغيري والتحديث، بينام كانت تلك ذريعة لالستجابة إىل 

االنطالق  عرب  االقتصادية،  الغرب  حاجات  وتلبية  بالرأساملية،  املرتبطة  التحوالت 

العامل  الجزء من  األوروبية، يف ذلك  القارة  نطاق  االقتصادي خارج  بتوسيع مجاله 

ا للتمدد. الذي اعترب مجاالً ُمستحقًّ

والتي  طابعه،  تحمل  التي  الرأساميل،  النظام  بقاعدة  املرتبطة  األهداف  تجلت 

عىل  الغريب  التمركز  خطاب  وعمل  وهوامش،  مركز  إىل  العامل  تقسيم  وراء  وقفت 

التي استعمرها،  ِقبل الغرب للدول  التحديث املدعاة من  إخفائها، يف مسار عملية 

للحداثة، كمرشوٍع  االستجابة  تحمله من خصوصية سبٌب يف عدم  أنها مبا  واعترب 

ومنها  للتحديث،  »مامنعة«  بأنها  مجتمعاتها  فُصنفت  تاريخيٍة،  وتجربٍة  فلسفيٍّ 

غربيًّا،  هدفًا  ليس  العامل  تحديث  أن  اتضح  حيث  واإلسالمية،  العربية  املجتمعات 

بقدر ما كان هدفًا خطابيًّا لنزعة التمركز الغريب حول الذات، ويف القلب منها نسق 

الفكر الكولونيايل. فام سعى الغرب إىل تصديره للمجتمعات األخرى إنا هو أشكال 

تعمل كأسواق مفتوحة لسلعه من دون  فعالة،  الحداثة امللونة، يك تصبح هوامش 

))( - جريار ليكريلك، مرجع سبق ذكره، ص 34.
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إنتاج، وجمهور مستهلك إلعالمه من دون ثقافة. ومن تلك الفجوة بني حاجة الغرب 

إىل تحديث هوامش املجتمعات األخرى، وخوفه العميق من حداثة متونها، ولدت 

الحضاري،  مرشوعه  داخل  املعايري  ازدواجية  عن  مألوفة  صارت  التي  اإلشكالية 

نقائضها مبسارات متدده  الذايت، وتحكمت  تطوره  املعايري مسارات  فحكم بعض 

الخارجي؛ حيث احتل الغرب بالًدا ووظف أصحابها، يف خدمة مشاريعه، فظل البناء 

الفلسفي املعتمد ملرشوعه الحضاري عاجزاً عن حمل مرشوع كوين حقيقي))(.

متثلت تناقضات أطروحة التمركز الثقايف الغريب، يف رفض أوروبا التنوع البرشي 

أيديولوجيا  إىل  مستند  إمربيايل،  بنزوع  موجهة  الحقيقة،  امتالك  وادعائها  الثقايف، 

تطبيق  املتعددة، ويف  وأوجهها  تناقضاتها  تبلور  أسهم يف  والحرية،  والعقل  التقدم 

نظريات العلوم اإلنسانية الحديثة عىل اآلخر، هذا التطبيق الذي عرّب بوضوح تام عن 

دامئاً.  املقدمة  األوروبيون يف  التي يجعلها  الفكرية،  النزعة االستعالئية ملرجعياته 

ويف هذا السياق تعرض الباحث إدريس هاين يف دراسته حول »نقد اإلنرتوبولوجيا 

بحقيقة  للذات  الغريبة  النظرة  هذه  اصطدام  إىل  إفريقيا«  ـ حالة  األورويب  والتمركز 

لها  أُريد  التي  األنرتوبولوجية  املعطيات  إطار  يف  األفريقي،  بالنموذج  متثلت  مرّة 

أن تُسخَّر يف خدمة التمركز األورويب، لكنها انقلبت ضده، حيث غابت املصاديق 

هذا  األفريقي.  املجتمع  ضمنها  ومن  املدروسة،  املجتمعات  يف  األنرتوبولوجية 

تلتفت  الذوق وخصوصية االتجاه، وبدالً من أن  الذي ميتلك خصوصية  املجتمع 

األنرتوبولوجيا إىل الرتاث األفريقي، الذي يعرّب عن الهموم واألفراح املشرتكة بني 

التجيل  تفسريات  عىل  تؤكد  راحت  البرشية،  املجتمعات  وبني  اإلفريقي  الشعب 

البدايئ يف العقل اإلفريقي وانغالقه، من خالل دراسة بعض املظاهر األسطورية يف 

هذا املجتمع)2(.

))(-صالح سامل، العالقات املرصية ـ األمريكية أسرية الدين السيايس واملركزية الغربية، الحياة، لندن، 5/3/2)20.

)2( ـ إديس هاين، العرب والغرب.. أية عالقة.. أي رهان? عرض: عبد الرحمن الوائيل، مجلة الكلمة، العدد 23، ربيع 

http://www.kalema.net/v1/?rpt=388&art ،(999
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تبنيَّ الرتكيب املتناقض للمرشوع الثقايف الغريب، بالرغم من صنع أوروبا لنفسها 

أقنعة مكنتها من مامرسة األدوار املتناقضة، ومع إعادة منظريها كتابة تاريخ اإلنسانية 

انطالقاً من طموحاتهم املتمثلة يف مزيد من السيطرة عىل العامل، يف صلب املرشوع 

نفسه، وأطروحة التمركز األورويب، الذي وظف يف الحرب األيديولوجية الرامية إىل 

تعميم التفوق الغريب يف مختلف أصعدة الحياة. هذه األطروحة اقتىض بناؤها الخلط 

األيديولوجي  بالتوظيف  ترتبط  وأخرى  معرفية،  مجاالت  إىل  تنتمي  معطيات  بني 

الرامي إىل إنجاز مهام سياسية وأيديولوجية محددة، وهنا إشارة إىل السوسيولوجيا 

املجاالت  من  ذلك  اإلثنيات، وغري  وأنثوبولوجيا  اللغوية،  واألبحاث  االستعامرية 

املعرفية التي تم فيها توظيف اآللية األيديولوجية املتمركزة عىل الذات الغربية، كذات 

فاعلة يف التاريخ، بهدف ضامن استمرار فاعليتها بأكث من وسيلة، ثم حامية مكتسباتها 

ومصالحها يف املجاالت االقتصادية والسياسية والعسكرية واأليديولوجية))(.

فت، مع تطور مرشوع الحداثة، وتجيل ازدواجية املعايري  هذه التناقضات التي تكشَّ

يف األدوار التي مارستها الحضارة الغربية، بجانب املقاومة التي أبدتها الشعوب غري 

التحررية  فالنزعة  الغربية،  املعرفية  املركزية  نقد  حول  النقاش  أطلقت  األوروبية، 

التي صاحبت عمليات مواجهة االستعامر األورويب يف إفريقيا وآسيا، أبرزت عامالً 

األمر  يتعلق  الغريب.  الثقايف  التمركز  إيديولوجيا  النسبية عىل  آخر ساهم يف إضفاء 

بالخصوصيات الثقافية والتاريخية لألمم والشعوب غري األوروبية، فلم تعد األحكام 

لحظات  يف  اإلنسانية  العلوم  وبلورتها  الغريب  الفكر  بلورها  التي  العامة  املعرفية 

تم  بل  ومطلقة،  عامة  أحكاماً  واألبستمولوجية  املعرفية  ناذجها  وتشكل  تشكلها، 

إضفاء كثري من النسبية عليها. فال ميكن للمعارف السوسيولوجية والسيكولوجية أن 

تنتمي إىل مجاالت خارج  التي  تصبح كونية وعامة، إال بإدخال عنارص املتغريات 

محيط املركز الغريب)2(.

))( ـ كامل عبد اللطيف، نقد املركزية الثقافية الغربية، العريب، الكويت، عدد 439، ) يونيو 995):

http://www.arabphilosophers.com 

)2(-نفسه.
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تطبيقاته،  وآليات  للخطاب  املكونة  العنارص  أي  الخطايب،  املستوى  عىل 

أهم  من  وكان  الكولونيايل،  لخطابه  وقراءة  الغريب،  لآلخر  تشخيصات  قُدمت  فقد 

بابا، وقد وصف األخري خطابات  فانون، وهومي  فرانز  اشتغل يف هذا املجال  من 

م رسداً يقتنع بأنه  املستعِمر بأنها تتميز بتمثيالتها الساحقة، وتصري إنشاًء متخيالً يقدِّ

ممثل للسكان التابعني. وكام وصفه بابا فالخطاب الكولونيايل هو جهاز يعمل عىل 

االعرتاف باالختالفات العرقية والثقافية والتاريخية، وإنكارها، ووظيفته االسرتاتيجية 

بإنتاج معارٍف متارس من خالل املراقبة،  التابعة،  الغالبة هي خلق فضاء للشعوب 

ساعيًا إىل إقرار اسرتاتيجية عن طريق إنتاج معارف باملستعِمر واملستعَمر، التي تكّون 

اتخذت شكالً  التي  طة  فالقراءات املنمَّ متناقضاً.  تقومياً  تقدم  لكنها  نطية مقولته، 

الذي  التوصيف  تنوعات يف  ثابت، لكن بصورة مختلطة ومجزَّأة، عن  ُمقولباً وشبه 

ألصقه اآلخر بالسكان األصليني بواسطة رسدياته، فهم أناٌط دونية تستأهل التوجيه، 

وقبولها يرتبط بقابليتها للمعرفة، ووضعيتها التابعة، فجعل األسود متوحشاً ومن أكلة 

لحوم البرش، لكنه أكث خنوعاً. فالكائن األسود هو تجسيد للجنسانية الهائجة، ومع 

ذلك فهو بريء كالطفل، إنه صويف وبدايئ وساذج، ومع ذلك، إنه األكث دنيوية))(.

القيم  يف  اإلنسانية  بالرشاكة  يؤمن  وال  باملساواة،  االستعامري  الخطاب  يقر  ال 

العامة، وتقوم فرضيته عىل ثنائية ضدية، كام يذهب الباحث العراقي، عبد الله إبراهيم، 

املستعَمر  أما  والتقدم،  األخالقية  والرفعة  املقام  وسمو  الخري  ممثل  فاملستعِمر 

فمستودع للرش واالنحطاط والدونية والتخلف، وال سبيل إىل لقاء بينهام إال حينام 

يدرج املستعَمر كتابعٍ للمستعِمر، فرمبا جرى تعديل وضعه، لكنه لن يكتسب السوية 

البرشية الطبيعية، فيكون بذلك مثل العبد الذي يحاول تقليد سلوك سيده، لكنه لن 

يتبوأ رتبة السيادة، فعبوديته تبقى هي املانحة لقيمته. وكذلك األمر يف سوق التداول 

االستعامرية، حيث تكون التبعية عالمة امتثال بها تتحدد قيمة التابع)2(. 

))(-ناجح املعموري، هومي بابا ·· والنقد ما بعد الكولونيايل، االتحاد، 5)/2)/2007:

.http://www.alittihad.ae/details.php?id=159194&y=2007 

)2(-عبد الله إبراهيم، التخيل التاريخي والتمثيل االستعامري للعامل، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، 

http://mominoun.com :20(4/7/8
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جدلية التابع واملتبوع

إنا  رتبته،  مستوى  يضعه يف  فلم  اآلخر،  االستعامري متلك  الخطاب  أراد  لقد 

حجزه يف رتبة التابع، فامرس بذلك نوًعا من الرغبة يف التملك، وعدم اإلقرار بها، 

إذ قام املبدأ االستعامري عىل فكرة السيطرة عىل اآلخرين بالقوة املعززة باملراقبة  

املصالح  خدمت  ملعرفٍة  فروج  والثقافات؛  الطبائع  تفوق  بفكرة  واألخذ  والعزل، 

بذلك  فكان  املستعَمرة،  للمجتمعات  راكدة  تثبيت صورة  إىل  االستعامرية، وسعى 

الشعوب  موقع  من  أدىن  موقعٍ  يف  وضعها  ألنه  عليها،  السيطرة  وسائل  من  جزًءا 

املستعِمرة. وانشق مضمونه إىل شقني: ظاهٌر ادعى املوضوعية، وقام بتحليل األبنية 

الدقة  تنقصها  ال  وصفية  مبناهج  املجتمعات،  لتلك  والدينية  واالقتصادية  الثقافية 

أال  ومؤداها  التبعية،  لفكرة  روج  ومضمٌر  الصحيحة،  الرؤية  تعوزها  ولكن  العلمية، 

سبيل لبعث الحراك يف ركود املجتمعات األصلية، إال باستعارة التجربة الغربية يف 

التقدم، وتبني خط تطورها التاريخي))(.

ذاته  حول  املتمركز  الغريب  الخطاب  اتضح  واإلسالمي،  العريب  للرشق  بالنسبة 

يف الكتابات االسترشاقية التي قدمت صورة نطية للرشق يف املتخيل الغريب، فلم 

يستطع النشاط االسترشاقي التحرر من مضامينه الغربية يف قراءاته، وانطلق  املسترشق 

من أرضية ثقافته الخاصة، بإسقاطات غري عادلة عند التناول والتقييم، ومن منطلقات 

الفكر األورويب نفسه يف مراحل تفوقه)2(.

عىل  و»تعقيبات  »االسترشاق«  كتابيه  يف  سعيد  إدوارد  تطرق  السياق  هذا  ويف 

الغرب  أن  وبنّي  واملسلمني،  العرب  تجاه  الغريب  التفكري  أسس  إىل  االسترشاق« 

األوروبيني  الدارسني  أن   فذكر  االسترشاق،  أساس  عىل  الرشق  تجاه  وعيه  تشكل 

قاموا بوصف الرشقيني بأنهم غري عقالنيني وضعفاء ومخنثني، عىل عكس الشخصية 

األسايس  الضعف  موطن  أن  سعيد  واعترب  والرجولية.  والقوية  العقالنية  األوروبية 

))(ـ نفسه.

)2(-غزالن هاشمي، مرجع سبق ذكره.
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كانعكاس  املسلمني،  ضد  الغريب  األيديولوجي  التحيز  هو  االسترشاق  خطاب  يف 

لإلمربيالية الثقافية األوروبية))(.

أهدافه  خدم  خطاب  عرب  ملعرفته  روج  الغرب  بأن  القول  ميكن  ذلك،  عىل 

رضورة  تستدعي  وعنارصها،  وثقافته  الغريب،  غري  لآلخر  صورٌة  كرس  ومصالحه، 

الدوران يف فلك التطور واملعرفة الغربيني، كمكونات للتجربة الغربية، التي اعتربت 

النموذج األوحد واألمثل للتقدم اإلنساين.

2 ـ الثقافة يف بنية نظام السوق: عوملة قرسية

النشأة  حيث  من  الكلمة  ومدلول  العوملة،  تطور  مراحل  حول  خالف  مثة 

والتشكُّل، فإذا كان املصطلح حديثًا، فإن الظاهرة »كواقع عاملي« قدمية، ارتبطت 

باإلمرباطوريات الكربى يف التاريخ التي نزع معظمها باتجاه تأسيس »الطابع العاملي 

داخلها  تختزن يف  غالبة«  »قاهرة/  أو  منترصة  فأّي حضارة  والحضارات«،  للثقافات 

نزوًعا، أو »مرشوع نزوع« باتجاه العاملية والكونية يف الدعوة إىل مبادئها، وأنساقها 

املعرفية الحضارية الخاصة، بهدف تحويلها لحالة دعوتية سلوكية عامة. لكن هذا 

النزوع يصبح نوًعا من القهر والضغط واالستعامر، عندما تنطلق مفاعيله عىل شكل 

سلوك عدواين، ينزع للهيمنة والتسلط يف فرض نط وحيد أحادي عىل اآلخر، عىل 

مستوى الفكر والثقافة وأساليب العمل والحياة)2(. 

هناك من يربط، العوملة بعرص النهضة يف أوروبا، ثم الثورة الصناعية، وما أدت إليه 

))(ـ اعتقد عدد من املفكرين العرب والغربيني أن إدوارد سعيد بالغ يف نقده لخطاب االسترشاق، واعتربوا أن تفسري 

فإن املسترشقني  وبالتايل  السلطة«،  »املعرفة هي  قامت عىل أساس  بأنه دراسات  املرشوع االسترشاقي يف مجمله 

يبحثون عن معرفة الشعوب الرشقية من أجل الهيمنة عليها، يبدو ناقًصا، فثمة دراسات ملسترشقني ركزت عىل الجانب 

املعريف، وليس االستعامري، مثل املسترشقني األملان.  وأن هناك عدًدا ال بأس به من كبار املسترشقني عرفوا كيف 

مييزون بني اهتامماتهم العلمية وبني األهداف والغايات السياسية لبلدانهم )بني قوة املتخيل وحدود املعرفة(، مثل 

كتب  الذي  نولدكه،  تيودور  األملاين  واملسترشق  »الحالج«،  عن  كتب  الذي  ماسينيون،  لويس  الفرنيس  املسترشق 

ليفي، وبيشيل وآماري،  القرآن«، وإينياس جولدزيهر، ويوليوس فلهاوزن، وسلفسرت دوسايس، وسيلفان  عن »تاريخ 

ولوكوك، وغريهم. انظر: بسام عويضة، صورة العريب يف وسائل اإلعالم األملانية بعد »الربيع العريب«، مؤسسة مؤمنون 

http://mominoun.com :20(4/2/3 .بال حدود

)2(ـ نبيل عيل صالح، مقاربة يف املرشوع الثقايف والحضاري اإلسالمي: تحّديات الحارض وآفاق املستقبل، مؤسسة 

http://www.mominoun.com :20(4/6/25 ،مؤمنون بال حدود
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من نشأة الطبقة الربجوازية، وتطور النظام الرأساميل، وحركة االستعامر التي زادت 

وتأمني  الخام،  املواد  ومصادر  األسواق  توفري  بهدف  السلع  وتبادل  التجارة   حركة 

طرق التجارة، وضامن استمرارية عملية الرتاكم الالزمة لتطور النظام الرأساميل، ثم 

كان  فقد  الحضارية،  واالتصال  التواصل  وسائل  تقدم  مع  التطوري  مسارها  أخذت 

حاليًّا  وصل  حتى  آلخر،  حني  من  ويتعمق  يتزايد  البرشي  والتفاعل  التواصل  ذلك 

إىل أعىل أشكاله وأناطه، من خالل هذا الكم الهائل املتدفق من وسائل اإلعالم 

والتواصل، والتقنية الحديثة املعارصة العابرة للحدود، واآلفاق الكونية التي تأسست 

عىل قاعديت التبادل التجاري والتبادل املعلومايت، بآليات ومعايري معقدة تجعل من 

واملستندات  األسهم  لرشاء  املال  ميتلك  من  لكل  مفتوحة  ساحة  العاملية  السوق 

واملعلومات يف دقائق معدودات))(.

ويعتـرب الباحـث املغـريب، عبـد اللطيـف الخمـيس، أن تاريخ العوملـة محكوم 

بتحـوالت عميقـة قـد ترجـع إىل التحـوالت العميقـة التـي عرفتهـا رأسـاملية القرن 

التاسـع عـرش، وحكمتـه فلسـفة فـرض نـوذج واحـد للمعرفـة والتطـور، وضعـت 

لصالـح هيمنـة محددة، شـكلت منطلًقـا خطريًا عـىل الصعيـد املعـريف والتاريخي، 

متثـل يف وضـع حٍد فاصـٍل بني شـعوٍب متقدمـٍة، عقالنيٍة، وأخـرى بدائيـة، ما زالت 

تعيـش املرحلـة امليتافيزيقيـة، وبـأن ليفـي بريـل هـو خـري معـرب عـن هـذا املنطـق 

يف كتابـه الشـهري »العقـل البـدايئ«، والـذي ميكـن اعتبـاره إنجيـالً لـكل التصورات 

املدافعـة عـن عوملة قرسية، ال تـرى أمامها إال نظام السـوق، وقيمـة الربح. فخطاب 

العوملـة اآلن يجـد سـنده الكبـري يف األنثوبولوجيـا االسـتعامرية املتمركـزة حـول 

العـرق، وحول ثنائية شـعوب بدائية/ شـعوب عقالنية متحضة. كام أن فلسـفة هيجل 

باتت تشـكل املنطلق األسـايس ألغلب منظري العوملة، وذلك اسـتناًدا إىل أطروحة 

»نهايـة التاريـخ«، والعالقـة الدمويـة بـني العبـد والسـيد، والصـدام الحضـاري، التي 

تشـكل الخلفيـة الفلسـفية لكل دعـاة العوملة، »ففلسـفة هيجل التاريخيـة، يف ارتباط 

))(-وليد محمود عبد النارص، الحالة الراهنة للعوملة ومسألة الهوية الثقافية، نبيل عيل صالح، مرجع:

 http://www.arabworldbooks.com/Articles/articles66.htm؛ 
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بأطروحـة العوملة ليسـت سـوى تربيـر نظري ملرشوعيـة هيمنة السـيد العقالين عىل 

اإلنسـان الرشقـي الغـارق يف ضـالالت الوهم والتعصـب«))(.

الرأساميل،  للغرب  مطلقٍة  سيطرٍة  وضامِن  إقراٍر  من  العوملة  نظام  يستهدفه  ما 

وفرض أناطه، وجد تأسيًسا له يف الفهم والتصور الغريب القائم عىل استخدام أي 

اقرتنت  كعقيدة  الجديدة،  الليربالية  يف  ثم  العوملة،  لصالح  وعرقيٍة  ثقافيٍة  متايزاٍت 

بتمدد وتطور ظاهرة العوملة بأبعادها السياسية واالقتصادية والثقافية.

النيوليربالية كظاهرة ايديولوجية

مفاهيـم  ظهـرت  أيديولوجـي،  كمفهـوم  الجديـدة،  الليرباليـة  ظهـور  مـع 

مثـل  لـه،  ومؤِسسـة  النيوليـربايل،  للخطـاب  مرافقـة  جديـدة  واصطالحـات 

املنافسـة الحـرة، وإحـالل السـوق محـل الدولـة، وفتـح األوىل وزيـادة مرونتها. 

ا كلمـة »الحريـة«، وبعـض مفاهيـم  فقـد اسـتخدم هـذا الخطـاب، ظاهـرًا وضمنيًـّ

الليرباليـة التقليديـة، مثـل أهميـة الفـرد، والحـد مـن دور وتدخل مؤسسـة الدولة، 

الحـرة.   والسـوق 

ومـن بـني مظاهر الفكـر الليـربايل الجديد، وتأثـريه عىل األفراد، ظهـور مواطن 

انعـزايل، يتميـز بدرجـة عاليـة مـن الرباغامتيـة، أوالذاتيـة، وينطلـق سياسـيًّا مـن 

ا. فالليرباليـة الجديـدة  ا واجتامعيًـّ وحـي التـرسع، ومحاولـة ابتـالع اآلخـر، ماديًـّ

تؤسـس ملفهـوم جديـد حـول الواقـع االجتامعـي وتبعاتـه االقتصاديـة، وكذلـك 

حـول النظريـات االقتصاديـة وتبعاتها االجتامعية، مبا يف ذلك تَوّسـع هـّوة الخلل 

الداخـيل التـي تُلقـي بآثارهـا عىل حياة سـكان هذه البلـدان. وتتضح بـني مواطني 

الغـرب الذيـن يعيشـون يف ظـل النظـام الليـربايل الجديـد يف وضـع، فيـام يتمتع 

سـكان املناطـق القريبـة مـن املركـز بحيـاة أفضـل مـن سـكان املناطـق الواقعـة 

عـىل الهامـش. وتسـتغل الليرباليـة الجديـدة هـذه الحالـة، مـن وحـي الصياغـة 

))(-عبد اللطيف الخميس، الهوية الثقافية بني الخصوصية وخطاب.
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الخارجيـة لصالـح  املاديـة واألسـواق  الـثوة  توظيـف  أجـل  األيديولوجيـة مـن 

املركز))(. سـكان 

إزالة الحواجز بني األسواق املالية، وتوسيع  العوملة عىل  اتجاهات   مل تقترص 

مبادالت السلع والتكنولوجيا والخدمات ورؤوس األموال ووسائل االتصال، بل لها 

اتجاه آخر تندثر مبقتضاه الخصوصيات الثقافية وأناط االستهالك الخصوصية من 

جراء تجانس الطلب، وخضوع املنتوجات لتنميطات موحدة، ذات بعد كوين شامل. 

فالسوق املعوملة ترفض اعتبار وجود خصائص وطبائع ثقافية أو سيكولوجية محلية، 

وبذلك فإن العوملة تقيض مبيالد نوذج جديد للتبادل له بعد كوين)2(. 

يف  باستخدامها  العوملي،  السوق  نظام  بنية  يف  الثقافة  عن  الحديث  ارتبط  لقد 

التوظيف لبُعده االقتصادي، وما ترتب عليه اجتامعيًّا، فأصبحت الثقافة سلعة، أجاد 

استخدامها واستغالل اختالفها وتبايناتها الرشكات متعدية الجنسية، من أجل الرتويج 

من  تجاريًّا،  االختالف، ووظفه  كرَّس  الذي  االستخدام  ذلك  الحدود،  عابرة  للسلع 

منطلق عنرصي ومتييزي، يُبقي »املتخلف« متخلًفا، حتى يُستثمر تخلفه، ويصب يف 

صالح القامئني عىل السوق املفتوحة، واملروجني لها، وواضعي قوانينها. وبالتايل، 

أعادوا تعريف الثقافة، وكل افرتاضاتها، وارتباطاتها بالهوية والبيئة والجغرافيا، حتى 

بل  واجتامعيٍة،  وتكنولوجيٍة  اقتصاديٍة  تحوالت  من  العوملة  نظام  تحديات  تناسب 

ر من أجل تلك التحوالت. تُسخَّ

الخطاب  روج  الرئيسة،  االقتصادية  وسياساته  ملفاهيمه  للرتويج  سعيه  يف 

األول  تخلف  ُمْعِزيًا  املتقدم،  الغرب  املتخلف/  اآلخر  ذاتها:  للثنائية  النيوليربايل 

للطاقة  الدولة يف اإلدارة، واالفتقار  الثقافة، فبجانب فشل  ذاتية، منها  ألمور مالزمة 

للتدخل  للكربى  الصغرى  الدول  وحاجة  املبادرة،  روح  وانعدام  املؤهلة،  البرشية 

))(-محمد املذكوري املعطاوي، الليربالية الجديدة والعوملة والثقافة، 13/)/4)20:

http://www.hurriyatsudan.com/?p=139481 

)2(-محمد املذكوري املعطاوي، الليربالية الجديدة والعوملة والثقافة، 13/)/4)20:

http://www.hurriyatsudan.com/?p=139481 
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تطويرها،  أجل  من  االقتصادية؛  الصغرى  الدول  سياسات  رسم  يف  ومؤسساتها، 

اعترب ذلك الخطاب أن ثقافة اآلخر املتخلف الفقري هي املسؤولة عن تخلفه، وأنه 

الثقافة،  تعريف  يصبح جزًءا من  هنا  التنمية«.  »برامج مساعدة  بواسطة  يتعني دعمه 

أنها إذا كانت عامالً للتقدم، فمن املمكن أن تكون أيًضا عامالً مضادًّا له، أي سببًا 

يف الفقر والتخلف، والنتيجة املرتتبة عىل هذا الطرح هي: »نحن أغنياء ألن ثقافتنا 

تدفع وتشجع عىل ذلك، وهم فقراء، ألن ثقافتهم ال تسمح لهم بالتقدم، وعليه، فإذا 

كان االزدهار مرهونًا بالثقافة، فالتخلف نتيجة لها أيًضا«. أي أن الثقافة تحدد فرص 

التنمية أو التخلف، فإذا ما أخذنا بهذا التحليل، فال مجال للهروب من هذا املصري، 

واملحصلة النهائية التي ترتتب عن ذلك هي أن الدول النامية ال مفر لها من العوملة. 

الجديدة، حدود  الليربالية  فجانب عوملة االقتصاد وفتح أسواق اآلخر، تعدت، مع 

االقتصاد والسياسة إىل عوملة ثقافة معينة، هي ثقافة األنا، وبسطها عىل اآلخر، ألنها 

الوحيدة الكفيلة باملبادرة والتقدم واالزدهار والحرية))(.

االقتصادية  العوملة  معارك  بني  تربط  العوملة  نظام  يف  تلك  الثقافة  موضعة 

والسياسية من جهة، والثقافية من جهة أخرى، وال تفصل بينها، فإذا كان ذلك النظام 

ثقافة  واستضعاف  وابتالع،  تدمري،  فإن  االقتصادية،  والهيمنة  االستغالل  عىل  قائم 

اآلخر، وطمس تشكيالته الثقافية، مقوم أسايس لفرض الهيمنة وتكريسها، كرأسامٍل 

االقتصادي  الدور  بدوٍر محدٍد، بجانب  رمزيٍّ يوظف لصالح رأسامٍل مايل. ويقوم 

والسيايس، يف عملية االنصهار القرسي يف النظام العاملي.

االختالف  خطاب  وتبني  الثقايف،  والتنوع  الثقايف  التجانس  حول  الجدل  أما 

الثقايف لفتح مساراٍت جديدٍة للمجتمع العاملي، ولتشارك دول الشامل والجنوب يف 

بديلٍة، والرتويج لزوال فكرة املركز والهوامش، فيقتيض مقاربة ملفهوم  ثقافٍة  إنتاج 

االختالف لدى منظري العوملة، وتبعات التجانس املنشود عىل أساسه.

االختالف  فإن  للعوملة،  الثقايف  التنوع  مدرسة  أصحاب  الغربيني،  منظور  من 

))(ـ محمد املذكوري املعطاوي، مرجع سبق ذكره.
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األصلية  والثقافات  الثقايف،  النقاء  أفكار  مقاومة  يفرتض  الثقافات  بني  واالختالط 

املوحدة، وزعزعة مفهوم الثقافة التقليدي الذي ـ من وجهة نظرهم ـ حبس الهوية 

يحيط  وهميًّا«  »سياًجا  أو  واضحًة  بوضعه حدوًدا  الحتمية،  العرق  دائرة  الثقافية يف 

بكل ثقافٍة، وأنَّ كل من يقعون داخل هذه الثقافة متفقون ومشرتكون، يف الوقت الذي 

فتلك  الحياة.  أساليب  واالنقسامات يف  االختالفات  إىل  واملالحظة  الدراسة  تشري 

النظريات تدعو إىل االحتفاء بالتنوع الثقايف واالختالط والتداخل الثقايف يف عرص 

العوملة، وترفض نوذج املركز واألطراف، متجاهلة توزيع القوة والسلطة يف النظام 

العاملي))(.

تقول ماري تريز يف قراءتها لخطاب ما بعد الحداثة، من منظور ما بعد كولونيايل، 

إذابة  إىل  ينزع  العوملة(،  خطاب  عنه  انبثق  )الذي  حدايث،  بعد  املا  الفكر  أن 

تأيت  سوف  مصطنعة،  حواجز  بوصفها  والهوامش،  الحدود  بتجاوز  االختالفات 

فتقبل االختالف يف كافة أشكاله دون متييز قد يفيض إىل تحويله  بنتيجٍة عكسيٍة. 

إىل نوذٍج معمٍم يف محاولٍة للتوصل إىل مفهوٍم للعاملية يتأسس عىل االختالف، 

تأكيد االختالف  التداول معه. ويف  أو  التعرف عليه،  تأكيده دون محاولة  يعني  مام 

تتخفى وراء خطاب فكري معكاس  الكولونيالية املسترتة،  بعهد جديد من  ينذر  ما 

لخطاب الكولونيالية، الذي اتخذ من نرش الحداثة الغربية ذريعة للفصل بني العامل 

املتمدين واآلخر املتخلف إلضفاء صفة الرشعية عىل تطلعات الغرب االستعامرية. 

ففي مواجهتها للحداثة الغربية بتوجهاتها اإلمربيالية، وخطاب املركزية، عالجت ما 

سابق،  عاملي  نظام  ملواجهة  جديٍد؛  عامليٍّ  نظاٍم  بخلق  مبثله  الخطأ  الحداثة  بعد 

وكأنها تحارب الشمولية مبثيلتها. فربغم إسهام حركة ما بعد الحداثة يف تقويض بنى 

الحداثة السلطوية، إال أنها ساعدت عىل إقامة عوملة شمولية بديلة، ينبغي نقضها 

مبؤازرة العنارص املقاومة لرأس املال)2(.

))( ـ هديل غنيم، كيف يتطور مفهوم الثقافة استجابة لتحديات العوملة،  الدميقراطية، األهرام، القاهرة،  عدد 31، يوليو 

2008، من ص 42 ـ 44.

)2( ـ ماري تريز عبد املسيح، الثقافة القومية بني العاملية والعوملة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة،  2009، 

ص ))ـ  2)، 9)، 20، 37، )5.
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ا  لقد اقتضت خطة التجانس العاملي، أن تصبح رشوط السوق مقياًسا معقوالً ُمعدًّ

فكريٍة،  أنساٍق  ونرش  الثقايف،  التدفق  ذلك  وآلية  األطراف،  يف  الحياة  أشكال  داخل 

وسلعٍ ثقافيٍة عابرة للقوميات، بل وهيمنتها، عرب التكتالت الكربى التي تضطلع مبهمة 

الثقافة يف النظام العاملي، التي ال تهتم بجودة تلك السلع، ولكن بحجم ما تحققه من 

مصالح، وهذا بالضورة يأيت عىل حساب الثقافات املحلية، فهذه السلع ال تعبأ بأّي 

متايزاٍت ثقافيٍة لسكان األطراف »املستهلكني« لتلك الثقافة، املنتمية إىل أسس غربية 

يف أساسها، والقادرة عىل االخرتاق والتأثري بحكم امتالك املركز مقومات تفوقها لجهة 

اإلغراق الثقايف.

عن التصورات الخاصة باملستقبل الثقايف يف عامل اليوم، الذي ميوج بالتفاعل 

والتبادل الثقايف املتواصل، ليس فحسب من الزوايا الثقافية واالقتصادية، كام كان 

الحال يف املرحلة الكولونيالية، وإنا أيًضا من زاوية بنائه الثقايف، العامل الذي ال 

يشكل قرية عاملية تتسم باملساواة، بل هو ليس سوى رصح مبني، برصامة، دونا 

لسيناريو  تصوره  يف  هانرز  أولف  يذهب  واألطراف،  املركز  بني  متاثٍل  أو  تناسٍق 

القاتل  للتهديد  الخطايب  التصوير  يجري  أنه  إىل  للثقافة  العاملي  التجانس  تحقيق 

والعواصم،  للمدن  العاملية  التكنولوجيا  ثقافة  يضم  باعتباره  الثقافية،  لإلمربيالية 

لها  حول  ال  صغريٍة  شعبيٍة  ثقافٍة  مواجهة  يف  القوية  التنظيمية  املساندة  إىل  إضافة 

بالسوق  واضًحا، متتلك عالقات  أصبح  الثقافية«، كام  »اإلمربيالية  ولكن  قوة.  وال 

التكرار  لعملية  املزعوم  الرئييس  املحرك  ويعمل  باإلمرباطورية.  عن عالقاتها  تزيد 

البرشي العام لالتساق يف الرأساملية الغربية السابقة عىل الدوام عىل إغراء مزيد من 

املجتمعات نحو االعتامد عىل أهداب املجتمع االستهاليك، عاملي النطاق، اآلخذ 

يف االتساع. وتحقيق التجانس ينتج أساًسا عن طريق تدفق الثقافة كسلعة من املركز 

سوف  الوافدة،  املتجانسة  العاملية  الثقافة  فإن  الرؤية  لهذه  ووفًقا  األطراف،  نحو 

تكون، عىل وجه العموم، صيغة من الثقافة الغربية املعارصة، وعندئذ سيظهر فقدان 

الثقافة املحلية بشكل متاميز عند األطراف))(.

))( ـ أولف هانرز، سيناريوهات ثقافات األطراف، يف: الثقافة والعوملة والنظام العاملي، تحرير أنطوين كينج، ترجمة: 

شهرت العامل وهالة فؤاد ومحمد يحيى، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة ، 2005، ص 161 ـ 162.
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سيناريو »الفساد باألطراف«..

بينام يقول هانرز بأن هناك سيناريو آخر يتعلق بالعملية الثقافية العاملية، ولكنه قابع 

، وال يخرج كثريًا للمنافسة مع سيناريو تحقيق التجانس العاملي، وهو  يف موضعٍ خفيٍّ

سيناريو »الفساد باألطراف«، إذ إن ما يصوره كمتتابعة متكررة دوريًّا يقع أينام مينح 

املركز مثله العليا، وأفضل معارفه، مع وجود شكل مؤسيس، وأينام تتبنى األطراف 

هذه املثل واملعارف، ثم رسعان ما تقوم بإفسادها. يحدد هذا السيناريو ملن يقعون 

يف املركز متى يتشاءمون بشأن دورهم يف تحسني العامل، بل ويرتابون يف األطراف 

ويسخرون منها. ويتعلق األمر مبركزية عرقية عميقة، إذ تفرض توزيًعا غري عادل عىل 

لدى  قامئٍة  تشكيالٍت  أي  وقيمة  صحة  إنكار  يأيت  وبذلك  والتأثري،  للقوة  اإلطالق 

قدٍر من  األطراف، وكانت مأخوذًة يف األصل من املركز. وهنا تكمن قضية وجود 

االختالف الثقايف، ولكنه اختالٌف بني الثقافة وغري الثقافة، بني الحضارة والهمجية))(.

أما عن األدوات، وحتى تتوفر أسواق الستهالك منتجات العوملة املادية والرمزية، 

متجاوٍز  للقيم،  موحٍد  نوذٍج  وتعميم  االستهالكية،  الشخصية  وتعميم  بصناعة 

الخائلية،  الصورة  بإنتاج  العوملة  إنتاج  تالزم  فقد  لعنارصها،  ومفكٍك  للخصوصيّة 

إىل  بدوره  مفضيًا  الخائلية  النظم  تطوير  املعلومات يف  التقني وعلم  التقدم  ولعب 

لتطوره. وعىل  الخائيل  يعتمد بشكٍل أسايس عىل  الذي  الرأساميل،  االقتصاد  دعم 

خالف رأس املال الصناعي، الذي اعتمد عىل إنتاجية العمل وتحولها إىل اإلنتاج 

ضخ  بفعل  لألقطار،  العابرة  السربانية  دائرة  عرب  العوملة  مال  رأس  يعمل  الكمي، 

املعلومات الفورية عرب الشبكات اإلليكرتونية، مخترًصا املسافات. وصارت الصورة 

التواصل  إمكانية  من  تسهله  التداول، ملا  وسهولة  الرسيع  لالستهالك  جاهزًة  سلعًة 

لألنظمة  مغايرٍة  سلطويٍة  أنظمٍة  ظهور  ذلك  فسهَّل  املواقع.  أبعد  إىل  الحدود  عرب 

الكولونيالية السابقة تعتمد إدارتها عىل الصورة الخائلية من جهة، والبنوك ورشكات 

استثامر األموال املتعدية للجنسيات من جهة أخرى، حيث يعد نظام البيع والتعامل 

ل بتداول  عرب كروت االئتامن دربًا من البيع الخائيل، فهو بيٌع ُمرَْجأُ السداد، مام يُعجِّ

))(ـ نفسه ص 162، 163.
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رأس املال. فالسداد املؤجل يساعد الرأسامليني عىل إعادة توظيف األموال، ومن 

النظام يغدو تداول رأس املال عملية خائلية غري منتهية،  ثم تسديد ديونهم، وبهذا 

ينمو فيها رأس املال »كجسم بدون أعضاء« يف شبكة من أنظمة خائلية تنتمي إليها 

ثقافة الصورة املعوملة، فيرتاكم رأس املال مبعدل تداول األموال وتداول الصور، 

ومثلام يتولد املال عن املال، تتولد الصور عن الصور))(.

كـام أن اإلعـالم الجديد، الـذي تزامن تطوره مع ظاهرة انتشـار وتوسـع العوملة، 

أسـهم يف تنامـي قيـم العوملـة، التـي توهـم بامتـالك الحريـة املطلقـة يف االختيار 

واالمتـالك الخصـويص لألشـياء واألفـكار، ولعـب دوًرا كبـريًا يف تشـجيع القيـم 

االسـتهالكية. فالعوملـة خلقـت فيًضـا مـن الخيـارات، ولكنهـا أوجـدت تقاربًـا يف 

التطلعـات والقيـم، التـي تركـزت عىل رغبـة اإلنسـان يف التملك واالكتسـاب، وهو 

مـا أصبـح معروفًـا يف الخطـاب السـائد بالتنميـط الثقـايف، أي توحيـد التطلعـات 

والـرؤى والقيـم حتـى األحـالم، حيث تصبـح متشـابهة لـدى الجميع؛ فيتجـه الفرد 

أكـث فأكـث إىل الفردانيـة، وهي قيمـة تعترب الفرد مركـز الكون، ومرجعيـة ذاته، ويتم 

بالتـايل إسـقاط  أي اعتبـارات يؤمن بها املجتمـع لفائدة قيم العوملـة. وعىل الرغم 

مـن تصديـر انطباع واهـم بالحرية، عرب اإلعـالم الجديـد، فإنها ليسـت مطلقة، فهي 

موجهـة مـن طـرف الـرشكات العمالقـة متعدية الجنسـية التـي تهيمن عـىل اإلعالم 

الجديـد، كغـريه مـن أدوات التواصـل واالتصـال، وبالتـايل فاملضامـني، بـل حتى 

أشـكال تصميـم وتقديـم القنـوات واملواقع والتطبيقات ليسـت محايدة مـن الناحية 

القيميـة، بـل تعكس مضامني قيميـة متحيزة لقيم السـوق، وموجهة نحو االسـتهالك 

والتسـلية والرتفيـه، أكـث مـن البناء الفكـري والتفكـري النقدي)2(.

بسياقات  املرتبطة  املحلية،  الثقافات  عىل  وتأثرياتها  العوملة،  فاجتياح  لذلك، 

تجربة  إليه  وأفضت  األطراف،  دول  عىل  وتبعاتها  والسياسية،  االقتصادية  العوملة 

))(ـ ماري تريز عبد املسيح ، مرجع سبق ذكره، ص 66 ـ 67.

)2( ـ محمد مصباح، اإلعالم الجديد: العوملة وتحدي »خصخصة« القيم، مؤسسة مؤمنون بال حدود.

http://www.mominoun.com :20(4/3/25 
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التحديث الغربية التي سعت إىل إدماج الشعوب قرسًا، إىل خلق ثنائيات فكرية تعمل 

عىل اإلقصاء، وما أنتجته العوملة من تفاوت يف مصادر املعرفة والعلم، كنتاج للتفاوت 

االقتصادي، وسعيها أيًضا إىل فرض قيمها، وتسليع الثقافة التي تحدد املنظومة أنها هي 

»الثقافة«، كل ذلك قد أفرز مقاومة متعددة االتجاهات، من بينها التشدد يف التمسك 

العوملة  بني  الثقافة  جدل  إطار  يف  الجدل،  حولها  ازداد  التي  القومية،  بالخصوصية 

والخصوصية، واملحيل والعاملي. 

3ـ اتجاهات املقاومة الثقافية )الخصوصية ـ الكونية ـ الخروج 

من الثنائيات(

دفعت مآالت الهيمنة املعرفية والفكرية الغربية، وما كشفت عنه من مظاهر تأزم هذا 

النموذج الغريب وتحيزاته ونسبيته، واستمرار عملية فرضه بصيغ استحدثتها العوملة، 

إىل ظهور حركات مقاومة، أعادت النظر يف مبادئ مركزية املعرفة الغربية، ومرشوع 

الحداثة، وقيمه، ووضعية الثقافة يف منظومة العوملة. وتصاعد الجدل حول مفهوم 

الغربية  الهيمنة  مقاومة  وآليات  ودوره،  وضوابطه،  والحضاري،  الثقايف  االختالف 

الثقافية، ما أفرز عدة اتجاهات يف طبيعة وشكل تلك املقاومة يف املجتمعات التي 

اعتربت هوامش، تنوعت أسسها ومنطلقاتها، وما قدمته من بدائل.

أنتج النموذج املعريف والحضاري الغريب، الذي سعى إىل الهيمنة، حالة من الشك 

واليأس يف مبادئ عرص التنوير، ومرشوع الحداثة بجميع قيمه وأسسه التي قام عليها، 

العقالنية  انتصار  والتقدم والتحرر، فربغم ظاهر  العقل والعلم  مبا يف ذلك مقوالت 

ومبادئها، وما قادت إليه من غنى فكري، وتنوع معريف، وتقدم علمي وتقني هائل، إال 

أن هذا االنتصار قد انحرف عن مساره، وأدى إىل نقيض مقصوده، وال أدل عىل ذلك 

ت اإلنسان بعامل تسوده الطأمنينة والسعادة هي التي أدت  من أن هذه العقالنية التي برشَّ

إىل تدمريه))(.  

))( ـ عيل صديقي، األزمة الفكريّة العامليّة: نحو نوذج معريف توحيدي بديل، مؤسسة مؤمنون بال حدود.

http://www.mominoun.com :20(5/4/17 
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لقد حملت بداية القرن العرشين عالمات ضعف وتراجع االنتصار الثقايف الغريب، 

الحضارة  قلب  يف  داخيل  متزق  مبثابة  كانت  والتي  األوىل،  العاملية  الحرب  فتبع 

األوروبية، استعادة بعض املفكرين لوعيهم بحقيقة االستعامر، وما عليه من وحشية، 

وما يعانيه من ضعف. وتولدت أفكار بدفع الشعور بضورة فهم التاريخ األورويب عىل 

ضوء التاريخ العاملي يف حركيته، وعىل ضوء رؤية كونية لإلنسان، حيث األورويب، 

ومهام كانت عظمته الحارضة أو املاضية، ليس إال صورة من صور اإلنسان، وحيث 

الغرب ليس إال صورة ممكنة للحداثة. ويقول جريار ليكريلك »عىل الحضارة الغربية 

األوروبية  الحضارة  تعترب  فال  التاريخ،  يشهدها  التي  الكربى  بالحضارات  تقابل  أن 

مبثابة الحضارة بامتياز، إال إذا كان يف ذلك بعض السذاجة واالدعاء«))(. 

غواية االستغراب

يف املقابل، ويف مواجهة قوى إمرباطورية تريد إعادة تشكيل العامل، طبقاً لرؤاها 

ومصالحها، لجأت كثرٌي من املجتمعات إىل االعتصام بنفسها، وبقيمها، وبثقافتها، 

وذلك يف رغبة عارمة للحامية الذاتية. فأضيف إىل أسباب التنازع، كاأليديولوجيات 

الثقافية،  املركزيات  نتاج  تنازعات  واملصالح،  واالستغالل،  واالستبداد،  املطلقة، 

تلك  يجرّد  الذي  النقد  غياب  وبسبب  التنازع،  أطراف  من  دعامً  لها  وجدت  التي 

تصلبت  فقد  غريها،  وإىل  نفسها  إىل  املغلقة  نظرتها  يف  غلوائها،  من  املركزيات 

تصوراتها، واصطنعت لها دعامات عرقية أو دينية أو ثقافية، أدت إىل زرع فكرة السمو 

العامل  أطراف  من  كثرياً  أن  ومع  اآلخر،  واالنتقاص يف  والدونية  الذات  والرفعة يف 

تداخلت يف مصالحها، وثقافاتها، وأفكارها، لكن ضعف الفكر النقدي حال دون أن 

تتالىش املركزيات الكربى)2(. التي أسست ملفهوم الخالف ينحرص يف كونه مرادفًا 

للتميز والتفوق، أو العزلة واالنقطاع.

))( ـ جريار ليكريلك، مرجع سبق ذكره، ص36 ـ 37.

)2( ـ عبد الله إبراهيم، صدام أصوليات ال صدام حضارات، الحياة، 0/13)/2007.
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»العامل  سمي  ما  معظم  يف  حدث  ومثلام  العرب،  املثقفني  بعض  نقيض  عىل 

العقدة  وانعكست  ولغته،  وحضارته،  وشعاراته،  بالغرب  انبهروا  الذين  الثالث«، 

التاريخية لديهم يف تبني ما قدمه من أفكاٍر وتصوراٍت ومناهٍج، دون اعرتاف بنسبية 

استهدفت  التي  االستعامرية  الثقافة  يف  االنصهار  إىل  دفع  ما  وتاريخيتها،  ثقافته 

الثقافات املحلية، فإنه كثريًا ما اقرتن أدب املقاومة بالقومية املتطرفة، ونشأ خطاٌب 

أصويلٌّ متمسك بالجذور الثقافية املحلية، وارتفع صوت الخطاب القومي مبعانيه 

الثقافية والدينية. وتقول ماري تريز بأنها  نزعة ميكن تفسريها بوصفها آلية لتعريف 

الذات وتأكيدها، واعتبارها عنرًصا من عنارص املقاومة، ملا هو دخيل عليها ويسعى 

لتهميشها. ويف مواجهة خطاب الهيمنة املتسرت وراء مزاعم العوملة، الذي يعمل عىل  

لتحويل  لألمة  املشرتك  بالتاريخ  استهانته  يف  املشرتكة  بالهوية  اإلحساس  تقليص 

ُه قوانني السوق والتطلعات االستهالكية، تتجه بعض العنارص  االهتامم بحارض تسريِّ

واقتطاع  لتأصيل جذوره،  أحد مصادره،  الرتاث واالرتكان إىل  تخييل  املحبطة إىل 

جزٍء من التاريخ لتأصيله، مام يستدعي وضع رشوٍط لتفسريه ومن ثم تقنينه، ويأيت 

التجاري.  بالطابع  أنشطته  كافة  أسبغ  الذي  االستهاليك،  للمجتمع  فعٍل  كرد  ذلك 

فالخطاب األصويل يف خلقه لألسطورة، يسعى لتطهري الثقافة من النمط االستهاليك، 

بيد أنه يخفق يف سعيه ألنه غالبًا ما يقيم نسًقا معرفيًّا يتعارض والدور الرئييس للثقافة، 

حيث  يعيل ثقافته عىل غريها من الثقافات، ويكسبها الرفعة، ففي تطرفه لتأكيد الهوية 

وتنقيتها من الصورة الواهنة التي أضفاها اآلخر عليها، يخلق الخطاب األصويل لغًة 

كولونياليًة معكوسًة تعمل عىل تهميش اآلخر، لتأكيد الذات، يف محاولة منه لتأسيس 

مركزية جديدة مضادة))(. 

وعن تأكيد القيم الثقافية، كجزٍء من تأكيد الذات، يقول إميانويل والرشتاين أنها 

كمقاومة ثقافية منظمة ومخططة، متاثل املقاومة السياسية، وتعد جزًءا ال يتجزأ منها، 

أو  للتجاهل  بعينها كانت قد تعرضت  ثقافية  قيم  تأكيد(  إعادة  )أو  تأكيد  تعّمد  فعند 

))( ـ ماري تريز عبد املسيح، مرجع سبق ذكره، ص 28 ـ 31.
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عىل  لألقوياء  الثقافية  القيم  فرض  عىل  االحتجاج  أجل  من  قدرها،  من  االنتقاص 

حساب قيم الضعفاء »فإننا نعمل عىل تقوية األضعف يف نضاله السيايس داخل دولة 

معينة وداخل النظام العاملي ككل، ولكننا عندئذ نارس ضغوطًا إلثبات صحة قيمنا 

املؤكدة )أو املعاد تأكيدها( من زاوية املعايري التي وضعها األقوياء... فعندما يعمل 

القامئون عىل تخطيط املقاومة الثقافية عىل تأكيد ثقافة بعينها فإنهم يف واقع األمر 

)يعيدون( إضفاء الرشعية عىل مفهوم القيم العاملية، لذلك تشتمل املقاومة الثقافية 

عىل املأزق نفسه، كام هو حال املقاومة السياسية، التي تستخدم هياكل النظام من 

أجل معارضته، وهو ما يضفي رشعية جزئية عىل تلك الهياكل، وبذلك تقبل جزئيًّا 

رشوط النقاش كام حددتها القوى املهيمنة«))(.

عرب  لتأكيدها،  الذات  عن  البحث  لخص  واإلسالمية،  العربية  املجتمعات  يف 

األصوليني  لدى  الثقافية  الخصوصية  ومنظور  مفهوم  حولها،  والتمركز  تضخيمها 

الرصاع  واختزل  الرتاث،  استدعى  األصويل  فالخطاب  الغرب،  هيمنة  مواجهة  يف 

الكوين يف رصاٍع ما بني اإلسالم والكفر، وبأنها معركة تخوضها الهوية اإلسالمية ضد 

التغريب، فتلخصت املواجهة الثقافية يف ثنائية الهوية اإلسالمية/ التغريب، وارتكز 

مع  الصدام  منطلقات  وبالتايل  عقدية،  ركائز  الثقافية عىل  الهوية  مفهوم خصوصية 

الغرب، فأضحى السالح الوحيد هو التمسك بجوهر تلك الهوية، وأصالتها، والعودة 

تأسيس  أو  التفكري،  أثناء  منه  بالتحرر  وليس  الرتاث،  إطار  داخل  أي  الجذور،  إىل 

التي  املجتمعات  بني  التبعية  وعالقة  الحداثة  إشكاليات  فهم  لجهة  علمية،  معرفة 

العريب  الواقع  وتعقدات  وإشكاالت  الرأساملية،  الغربية  للهيمنة  وتخضع  خضعت 

واإلسالمي، ومن ضمنها أسباب التخلف الذاتية، بعيًدا عن استدعاء التقولب الرتايث، 

وتغذية شعور مقابل بالتفوق، واالنعزال واالنزواء. 

))( ـ إميانويل والرشتني، القومي والعاملي: هل ميكن أن توجد ثقافة عاملية؟ يف: الثقافة والعوملة والنظام العاملي، 

مرجع سبق ذكره، ص 50).
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بأنها ليست يف صدام مع  الله إبراهيم  يف مقاربته لألصولية اإلسالمية، اعترب عبد 

الحضارة الغربية، بل مع األصولية الغربية. فالحضارات بذاتها ال تتصارع؛ ألنها املكسب 

النهايئ للعقل البرشي، لكنها وهي تتفاعل يف ما بينها، تنتج أصوليات راديكالية ناقمة 

الحضارات  وليس  تتصادم،  التي  هي  نفسها  عىل  املغلقة  األصوليات  هذه  وعنيفة، 

الكربى، »فام نجده اآلن ليس رصاعاً بني الحضارة الغربية والحضارة اإلسالمية، إنا هو 

نزاع عنيف بني أصوليٍة إسالميٍة لها تفسريها الضيق للدين، وبني مزيج من أصولية إمربيالية 

الجهادية  الجامعات  كانت  وإذا  نفسه،  بالتفسري  تقول  مسيحيٍة،  بطانٍة  ذات  أمريكية  ـ 

والسلفية متثل الطرف األول فاملركزية الغربية، ومنها العوملة االقتصادية والثقافية القامئة 

عىل االحتكار واالستغالل والهيمنة، مبا يف ذلك األصولية املسيحية، التي نشطت يف 

الفكر الديني خالل العقود األخرية متثل الطرف الثاين، إذ يحاول كل طرف خلق مجال 

ثقايف وديني للتحيزات الخاصة به، فيامرس العنف باسم الحضارات التي ينتمي إليها، 

لكن تلك الحاضنات الكربى ال عالقة لها برصاعاتهم«. وعليه، تبطل بعض جوانب 

فرضية صاموئيل هنتنغتون القائلة برصاع الحضارات، فاألصح هو أن جامعات راديكالية 

أصولية تؤجج العنف داخل هذه الحضارة أو تلك، ضد مجموعة مضادة. إذن، فنحن 

بإزاء صداٍم لألصوليات وليس للحضارات، وبعبارٍة أخرى هنالك نزاع بني قوى تريد 

فرض هوية كونية، وقوى إقليمية تدعي الحفاظ عىل الهويات الخاصة))(.

عىل صعيٍد آخر، ويف سياٍق أوسع، ففي مقابل الحركات التي تبنَّت نزعات الغلو 

الديني والتطرف القومي، وأنتجت أيدلوجيات توافرت فيها درجة عالية من الكراهية 

للتجربة االستعامرية، ومتكنت من  نقًدا تحليليًّا  أفرزت  فإن حركات أخرى  لآلخر، 

تفكيك ركائز الخطاب االستعامري، فانبثقت »دراسات ما بعد الحقبة االستعامرية«، 

العامل، خارج املجال  الثقافية يف  بالرتكة االستعامرية  النظر  التي هدفت إىل إعادة 

الثقافية  املظاهر  سائر  فشملت  عّدٍة؛  فروٍع  إىل  الدراسات  تلك  وتشظت  الغريب. 

الخطاب  تحيزات  فعٍل عىل  ردُّ  أنها  تاريخيٍة. وظهرت عىل  فنوٍن وآداب وكتابٍة  من 

))(-عبد الله إبراهيم، صدام أصوليات ال صدام حضارات، مرجع سبق ذكره.
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مضادٍة  أناٍط  إىل  الغربية  غري  والثقافات  الشعوب  اختزل  الذي  االستعامري، 

للتحديث، وعائقٍة للتطور، وقدم لها وصًفا يوافق مقوالته))(.

ورسعان ما تفرعت عن تلك الدراسات دراساٌت أخرى، سعت إىل إعادة االعتبار 

اإلكراهات  عن  بعيًدا  والعرقية،  والدينية  الثقافية  الظواهر  وفحص  األصلية،  للرؤى 

النظرية التي مارسها الخطاب االستعامري. ثم ما لبثت دراسات ما بعد الكولونيالية 

أن تعمقت يف سائر أنحاء العامل، فشملت املرأة، والجنوسة، واألعراق، والتاريخ، 

وأفرغت  الثقافية،  الهيمنة  وأساليب  األمة،  ومفهوم  واألقليات،  واملقاومة،  والهوية، 

جديدة،  أفكاًرا  ضَخت  إذ  عليها،  وأجهزت  محتواها،  من  التقليدية  املنهجيات 

وتصورات مبتكرة يف تحليلها للظواهر االجتامعية والثقافية. ولعل أبرز ما متخضت 

عنه ظهور جامعات ناقدة، اندرجت يف ما يصطلح عليه بـ »دراسات التابع«، التي 

أصبحت عابرًة للقارات، وهدفت إىل نقد الخطاب االستعامري وفرضياته، واقرتاح 

املناهج البديلة لدراسة التاريخ االجتامعي والسيايس والثقايف، وتفكيك املقوالت 

الغربية يف اآلداب، والثقافات، واملناهج، وسحب الثقة العلمية والثقافية منها، عرب 

املركز  خارج  املجتمعات  شؤون  بها  تعالج  كفاءة،  أكث  مغايرة  أخرى  اقرتاحاٍت 

الغريب)2(.

لقد استهدفت قراءة خطاب ما بعد الحداثة، من منظور ما بعد كولونيايل، التوصل 

للغٍة نقديٍة تعمل عىل التخلص من الرواسب املتبقية من املايض اإلمربيايل، وقادرة 

عىل تعميق الوعي بالكولونيالية الجديدة املسترتة يف خطاب ما بعد الحداثة. فقد 

تناول نقاد ما بعد الكولونياليةـ  التي اعترب الناقد األسرتايل، ساميون ديورنج، أنها ممثلة 

لحالة الشعوب واألمم والجامعات، التي عانت من االستعامر، وتريد تأكيد هويتها 

بعيًدا عن املفاهيم األوروبية، التي تزعم العاملية، وال تتبناها يف واقع األمر ـ قضيَة 

))(-عبد الله إبراهيم، التخيل التاريخي والتمثيل االستعامري للعامل، مرجع سبق ذكره.

)2( ـ نفسه.



135االستغراب القسري

االختالف من منظوٍر مغايٍر، فالتعرف عىل االختالف بالنسبة لهم فيه سعي للتواصل 

عرب الثقافات، ويرتكز سعيهم يف قراءة الرتاث الثقايف من منظوٍر يحرتم الخصوصية، 

مغاير  فهو مسعى سيايس  العاملية،  باملؤثرات  الخصوصية  تلك  تفاعل  يرصد  كام 

ملوقف نقاد ما بعد الحداثة، يف تناولهم لالختالف تناوالً استطيقيًّا، أي ذريعة للتأمل 

السلبي، بدالً من التفكري اإليجايب يف كيفية تشييد معابر بني الثقافات.))(.

إذن، فإن مرشوع الكونية الثقافية، يف شكله وصياغاته وإدارة الغرب له، املستهدف 

بني  فام  االتجاهات،  متباينٍة  مبقاومٍة  قوبل  مصالحه،  أجل  من  والتوظيف  الهيمنة 

متركز مضاد، ومرشوع يستبدل هيمنة بأخرى، ويقابل التعصب والعنرصية واالستعالء 

القوية  الدينامية  القدرة عىل مواجهة  ثقافة محلية  أّي  بنزعة ماضوية، تسلب  مبثلها، 

وإدراك  املوضوعية،  والرؤية  الخصم،  أسلحة  الفتقادها  اليوم،  لثقافة  واملتقدمة 

أبعاد وطبيعة الرصاع. واتجاه آخر يسعى إىل تنقيح تاريخ العامل من املركزية بإعادة 

للمرشوع  نقًدا  ويقدم  املستعِمر،  بفعل  ثقافاتها  عنها  انتزعت  التي  الهويات  إنتاج 

الذات،  والتقوقع حول  النزعة األصولية،  يرفض  الغريب يف مجمله. واتجاه  الثقايف 

ونبذ الحداثة، ويدعو إىل القطيعة مع الرتاث، مع نقد الحداثة، وعدم إغفال الذات، 

وعنارص تأزمها، بالركون إىل الخصوصية، واالنغالق عليها.

عىل  مترًدا  أفرز  ما  اتجاهاته،  خالفات  وتتعقد  الجدل،  يستمر  وذاك  هذا  بني 

سياقات وأطر املواجهة التقليدية، متثل يف رضورة الخروج من ثنائيات تراث/حداثة، 

دائرة  انغالق  خصوصية/ كونية، املستعِمر/ املستعَمر، بخلق مساحة جديدة تكرس 

املواجهات املتأزمة، وتتأسس عىل املساءلة، حتى تكون مقاومة الهيمنة أكث فاعلية.

الخروج من الثنائيات، وخلق هذه املساحة رضوري، ليس من أجل مواجهة اآلخر 

املتمثلة  أيًضا،  الداخلية،  املواجهات  فيه  تتكشف  أن  أجل  من  بل  القمعي فحسب، 

))( ـ ماري تريز عبد املسيح، مرجع سبق ذكره، ص 2) ـ 13 ، 27، 37.
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يف االنقسامات داخل األمة الواحدة. مساحة تقوم عىل تنمية العنارص املشرتكة بني 

الذات  مع  النقدي  التواصل  وتحقيق  واالجتامعي،  املعريف  املجالني  الثقافات، يف 

واآلخر، وفق جدٍل بني العقل والتاريخ عىل قاعدة اإلبداع، حتى ميكن للهوية الثقافية 

االقتصادية  الهيمنة  معارك  مواجهة  تستطيع  مستقلٍة،  ذاٍت  بناء  من  جزًءا  تكون  أن 

ه  والسياسية، وتقويض أطروحة كونية الثقافة الغربية، والتمركز العرقي والطبقي وتَوجُّ

املعرفة األحادي لنظام العوملة.



ثن�ائي�ة الوعي باآلخر يف ضوء نظرية ما بعد االستعمار
)قراءة تفكيكية (

غيضان السيد عيل))(

 Postcolonial( الكولونيالية  بعد  ما  النظرية  أو  االستعامر  بعد  ما  نظرية  رافقت 

القرن  من  السابع  العقد  نهاية  مع  وتبلورت  الحداثة،  بعد  ما  نجم  سطوع   )Theory

من  األول  العقد  وبدايات  التاسع  العقد  يف  ازدهارها  أوج  ووصلت  العرشين، 

يف  راجت  التي  املصطلحات  تلك  مصطلحها  وساير  والعرشين.  الحادي  القرن 

ما  البنيوية،  بعد  ما  الحداثة،  بعد  »ما  أمثال:  العرشين من  القرن  النصف األخري من 

الناقد األسرتايل سيمون ديورنج  بعدالعلامنية.. وغريها«. وقد صك هذا املصطلح 

)Simon During(  يف عام 1985م من خالل مقالة له بعنوان »بلوغ اليابسة«.

 وقد تبلورت هذه النظرية بعد سيطرة البنيوية عىل الحقل الثقايف الغريب، وبعد أن 

هيمنت امليثولوجيا البيضاء عىل الفكر العاملي، وأصبح الغرب املصدر الحرصي 

أصبح  ثم،  ومن  العلمية)2(  واملناهج  النظريات  وموطن  واإلبداع،  واملعرفة  للعلم 

الغرب هو املركز الذي تتمحور حوله الدول املُْستَعَمرة وتتبعه يف كل يشء، فتهتدي 

))(- مدرس الفلسفة الحديثة  بكلية اآلداب جامعة بني سويف جمهورية مرص العربية.

)2(-جميل حمداوي، نظرية ما بعد االستعامر ، عىل الرابط اإللكرتوين التايل: 

 http://www.alukah.net/publications_competitions/039097//#ixzz5CztEKe9Q                            
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بهديه وتسري عىل خطاه. كام أنها تعني من جانٍب آخر أن االستعامر الغريب للرشق مل 

ينته بعد، وإنا الذي انتهى هو صورته التقليدية، ولكنه ُوجد مبعنى آخر وبصورة ثانية 

من صور الهيمنة عىل الفكر والثقافة والوعي الجمعي، مام أدى بالطبع إىل خلق صورٍة 

مغايرٍة للشعوب املستعَمرة يف القرن الجديد. لتصري معها مقولة الـ »ما بعد« مقولة ال 

مربَِّر لوجودها؛ إذ إّن ما تغري هو صورة االستعامر ومظهره العريض، أّما جوهره الحقيقي 

فام زال باقيًا، وما زالت الدول املستعمرَة مل تنل حقها بعد يف التحرر واالستقالل. 

البحث، ومن  أسئلٍة تشكل محور هذا  أن تجيب عىل عدة  الورقة  وتحاول هذه 

أهمها: كيف ميكن أن يتبلور مفهوم نظرية »ما بعد االستعامر« من خالل ثنائية الوعي 

باآلخر؟  وكيف تطورت إطروحات هذه النظرية عرب عمرها القصري نسبيًا يف ظل دعم  

الغربية  للهيمنة  مناهضٍة  كنظريٍة  مدى ظهرت  أي  وإىل  ؟  الحداثة  بعد  ما  توجهات 

يف أزمنة ما بعد االستعامر؟ وإىل أّي مدى كشفت عن تسلط الفكر الغريب بتاريخه 

االستعامري املهيمن ملحو معامل الثقافات والهويات الرشقية؟ وكيف أنه يستصغر 

فكر غريه ويحتقره ويعمل عىل إبعاده وإقصائه ونبذه وإبادته من خالل رسم صورة 

مزيفة لآلخر، رسمها يف وعيه، وأراد أن ينقلها بحذافريها إىل وعي األنا؟ وإىل أي 

مدى نجح يف إقناع األنا بها؟ وكيف أثرت هذه الصورة  يف تشكيل وعي األنا العميق 

زائفة ال  بعد االستعامر« مقولة  »ما  بعد« يف مفهوم  الـ»ما  تعد مقولة  باآلخر؟ وهل 

ُمستِغٍل مبستَغل،  أنها عالقة  بالرشق عىل  الغرب  استمرار عالقة  لها يف ظل  وجود 

وتابع مبتبوع؟ وهل يعكس علم االسترشاق صورة حقيقية عن الرشق؟ أم أنّه يعكس 

نوًعا من التسلط الثقايف يؤكد التفوق األورويب عىل التأخر الرشقي؟

أوالً-  نظرية ما بعد االستعامر وثنائية الوعي: 

 تعد نظرية ما بعد االستعامر نظريًة تعرب عن ثنائية الوعي؛ إذ هي تقوم يف األساس 

كخطاب مضاد يعكس احتجاج وعي األنا عىل الصورة املوجودة يف وعي اآلخر عن 

األنا. ومن ثم تكون نظرية ما بعد االستعامر مبثابة نظرية ميكانيزمية دفاعية، وحركة 

ثقافية مضادة تقاوم التغريب والهيمنة الغربية. فهي تعرب يف املقام األول عن حالة 
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فكرية صحية تريد أن تدفع الفكر اإلنساين إىل البحث عن آفاق جديدة للخروج من 

حالة التبعية الغربية بنقد الفكر الغريب ذاته. ولكنها ال تنكر أفضاله، وإنا تأخذ عليه 

نرجسيته املفرطة، وزهوه بنفسه، وتهميشه لآلخر، ونزعته اإلمربيالية. من خالل رحلٍة 

ثنائية األبعاد لتفكيك ما بات مستقرًا يف  وعي األنا عن اآلخر ووعي اآلخر عن األنا.

فهي إذن نظرية تدافع عن الهويات الوطنية والقومية، وترفض االندماج الهووي يف 

الحضارة الغربية، وتقاوم كل صور االستالب والتدجني، وتحتج عىل سياسة االستعالء، 

واإلقصاء، والتهميش، والهيمنة الغربية عىل دول العامل الثالث. كام تدعو إىل إقامة 

ثقافٍة وطنيٍة أصيلٍة غري منغلقٍة تعرب عن نوذجٍ بديٍل ومغايٍر للنموذج الغريب. كذلك 

تهتم بنقد الذات والكف عن متجيدها، واملناداة بالتنوع والتعدد الثقايف واالنفتاح، يف 

مقابل االنغالق والجمود عرب آليات املثاقفة والرتجمة والنقد والتفاعل الثقايف.

 كام تعد نظرية ما بعد االستعامر يف الحقيقة قراءًة للفكر الغريب يف تعامله مع 

مكوناته  جميع  يف  االستعامري  الخطاب  تحلل  نقديٍة  مقارباٍت  خالل  من  الرشق 

األنساق  استكشاف  بغية  وتقويًضا،  وتركيبًا  تفكيًكا  واملقصدية  واملنهجية  الذهنية 

الثقافية املؤسساتية املضمرة التي تتحكم يف هذا الخطاب املركزي))(.

وتستعرض نظرية ما بعد االستعامر العديد من الثنائيات التي متيز العالقة القارة 

املستَغل،  واملجتمع  املُستِغل  املجتمع  كثنائية  والغرب:  الرشق  بني  الوعي  يف 

مقابل  يف  والتحض  التخلف،  مقابل  يف  التقدم  أو  املتبوع،  واآلخر  التابع  األنا  أو 

الرجعية، أو دميقراطية الغرب يف مقابل استبدادية الرشق.  وغريها من الثنائيات التي 

تُركز  لذلك  األنا واآلخر.  بني  التفكري  أناط  وتَُحِدُد  والتاميز،  االختالف  نقاط  ترُْبُِز 

نظرية ما بعد االستعامر عىل تناول مثل هذه الثنائيات بالبحث والدرس واملعالجة 

بُغية النقد والتقويض والتفكيك، من أجل دحض وهدم املرتكزات التي انبنت عليها 

الهيمنة الغربية اإلمربيالية.

))(- جميل حمداوي، نظرية ما بعد االستعامر ، مرجع سبق ذكره.        
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 وتتناول هذه الدراسة ثنائية الوعي باآلخر تناواًل تفكيكيًا؛ إذ يكون اآلخر هنا هو 

الرشق تارة، مثلام يكون الغرب تارة أخرى، ويكون الهامش حيًنا واملركز حيًنا آخر. 

وبصيغة أكث وضوًحا يصبح اآلخر سؤااًل للذات، كام يصبح األنا سؤااًل لآلخر، أو 

بصيغٍة تساؤليٍة ثالثٍة أكث وضوًحا: كيف يبدو الغرب يف وعي الرشق؟ وكيف يبدو 

الرشق يف وعي الغرب؟ وهذا ما أعنيه بثنائية الوعي باآلخر.

بعد  ما  نظرية  ضوء  يف  والتحليل  بالدرس  للوعى  الثنائية  هذه  تناول  إنَّ  حيث 

وزائفية  اآلخر،  منظور  يف  األنا  لصورة  كاملة  شبه  زائفية  عن  يكشف  االستعامر 

اآلخر يف وعي األنا. كام تساعد عىل فضح األيديولوجيات الغربية، وفضح نواياها 

الزائفة  ادعاءاتها  القريبة والبعيدة، وتقويض مقوالتها املركزية، ونسف  االستعامرية 

الحقيقة  اآلخر، وهي يف  تحقيق ورفاهية وخدمة  أجل  أنها جاءت من  أعلنت  التي 

تابًعا  وجعله  حريته،  عىل  والقضاء  ورسقته  الستنزافه  جاءت  إذ  متاًما؛  ذلك  عكس 

ذليالً، يسبح بحمد سيده، واهبه التقدم والحرية واملجد والرفاهية! ومن ثم جاءت 

نظرية ما بعد االستعامر لتعيد النظر يف كافة املقوالت واملسلَّامت املركزية الغربية، 

وتتناولها باملراجعة، والتحليل، والنقد، والتفكيك والتقييم، والتقويم.

ثانيًا- صورة األنا يف وعي اآلخر:

حرص املُستعِمر الغريب دامئًا عىل رسم صورة لآلخر املُستعَمر عىل أنَّه ما جاء 

إاّل إلدخال هذه الدول يف سياق التمدن والتحض. وكان مصطلح »االستعامر« يف 

والعمران  اإلعامر  يعني  املصطلح  ظاهر  إن  إذ  ذلك؛  عىل  ودليل  شاهد  خري  ذاته 

التمدن  أعامل  وكافة  والتجارة  والصناعة  بالزراعة  واالرتقاء  والتطوير،  واإلنشاء 

ثروات  عىل  واالستيالء  والرسقة  التدمري  من  متاًما  العكس  يعني  وباطنه  والتحض. 

البالد وخرياتها. ومامرسة كافة الصور الالإنسانية تجاه الشعوب املستعَمرة من إذالٍل 

تجعله  التي  واآلليات  الوسائل  من  ذلك  إىل  وما  وتغريٍب،  وتعتيٍم  وتجهيٍل  وإفقاٍر 

خاضًعا مطيًعا، وتابًعا سهل االنقياد. ومن ثم تبقى كلمة استعامر، كام يقول مالك بن 

نبي: »هي أخطر سالح يستخدمه االستعامر، وأحكم فخ ينصبه للجامهري، وما من 
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خائن يدسه االستعامر يف الجبهة التي تكافح فيها الشعوب املستعمرة، إاّل وكلمة 

استعامر تفتح له أبوابًا مغلقة يف عواطف الجامهري«))(.  

إذن أصبح الغريب يف عالقته مع اآلخر يرى أنَّه النموذج الذي يجب أن يُحتذى 

أرقى  للعامل هي  رؤيته  بأن  تام  يقني  الغريب عىل  أصبح  اآلخر، حيث  هذا  ِقبل  من 

التاريخ  يف  مراحله  أعىل  إىل  يصل  البرشي  التاريخ  وأنَّ  اإلنسانيّة،  إليه  وصلت  ما 

الغريب  الحضاري  النموذج  الغربية علوم عاملية، وأن  العلوم  الحديث، وأن  الغريب 

يصلح لكل زمان ومكان، أو عىل األقل يصلح لكل زمان ومكان يف العرص الراهن. 

مريًضا  جاهاًل،  معدًما،  فقريًا،  اآلخر  هذا  يرتك  أال  عليه  تفرض  اإلنسانية  نزعته  وأنَّ 

املزعومة  اإلنسانيّة  النزعة  هذه  من  وانطالقًا  وأشكاله.  صوره  بكل  التخلف  يعاين 

للغرب أصبح يرى أن من حقه الوصاية عىل هذا العامل، ليصري تدخله يف شؤون غريه 

مبناسبة وبدون مناسبة، وبحجج شبه حقيقية وأخرى واهية متاًما، أمرًا طبيعيًا متاًما، 

تارة باسم تخليصه من حكامه املستبدين، وأخرى من أجل تفعيل مبادئ الدميقراطية 

الحرب  باسم  ورابعة  اإلنسان،  مسمى حامية حقوق  تحت  وثالثة  الحريات،  ودعم 

من  فجعلوا  الدويل...إلخ.  النقد  صندوق  رشوط  باسم  وخامسة  اإلرهاب،  عىل 

علمهم بالحق مصيدة للباطل، ومن مطامحهم الذاتية مآثر تعلو عىل كل هدف.

وتتابعت رؤى املفكرين الغربيني التي ترى الرشق اإلسالمي حسب رؤية » كليغورد 

غرينز« والتي ترى أنَّ الرشق اإلسالمي قد فقد الحداثة، ومن ثم أصبح شديد الخطورة 

فترشذم وأصبح هًشا، وحيث إّن املسلمني فشلوا يف التالؤم مع الحداثة أصبحوا هم 

املذنبون، وأصبحوا يستوجبون اللوم، وما يحصل للعامل ال يعدو أن يكون حصيلة 

األزمات واألحقاد اإلسالميّة عىل العامل)2(. ويذهب فرانسيس فوكوياما يف كتابه )نهاية 

العامل هي أفضل وأكمل  الحالية املسيطرة عىل  الرأساملية  بأن  الزعم  التاريخ( إىل 

نوذج لحياة البرش، وهي املحطة النهائية يف مسرية التاريخ؛ لذا يجب التخلُّص من 

))(- مالك بن نبي، الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة، الجزائر/دمشق، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1988، ص28.

)2(- أنظر، جالل فاخوري، كيف ينظر الغرب إىل اإلسالم؟ جريدة الرأي بتاريخ 2005/6/17. عىل الرابط اإللكرتوين 

http://alrai.com/article/30582.html  :التايل
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أصحاب األفكار والنظريات األخرى كاإلسالم. ويصفهم »جون كريستوف روفان« 

بالربابرة الجدد يف كتابه »اإلمرباطورية والربابرة الجدد«. إذ يصورهم عىل أنهم فئات 

فقرية قليلة الثقافة تغلب عليها نوازع العنف والتوحش والبدائية والرغبة املحمومة يف 

القتل والذبح والتخريب والدمار. وقد وصفهم بالربابرة الجدد ألنهم قد يستخدمون 

األدوات الغربية من سالح، وانرتنت، ووسائل التواصل االجتامعي وغريها ومع ذلك 

يرفضون املفاهيم الغربية من قبيل الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحرية املرأة.

ويوضح »فرانز فانون Frantz Fanon« )925)-1961( يف كتابه »معذبو األرض« 

تلك النظرة الدونية التي ينظر بها املستعِمر إىل املستعَمر يف نظرة كاشفة إىل حد كبري، 

حيث يقول واصًفا مدينة املستعَمر املوجودة يف وعي اآلخر: »مكان يسء السمعة، 

يسكنه أناس سيئو السمعة. فيه يولد املرء أين كان، وكيف كان. وفيه ميوت املرء أين 

كان، وبأي يشء كان. هو عامل بال فواصل، الناس يتكدسون فيه بعضهم فوق بعض، 

واألكواخ تتكدس فيه بعضها فوق بعض. إنَّ مدينة املستعَمر مدينة جائعة، جائعة إىل 

الخبز، وإىل اللحم، وإىل األحذية، وإىل الفحم، وإىل النور. مدينة املستعَمر مدينة 

إنها مدينة زنوج. مدينة عرب«))(.  الوحل.  جاثية، مدينة راكعة، مدينة متدحرجة يف 

أّما عن السكان األصليني فهم يف نظر املستعِمر »ليس لهم انفعال، أو ال يكاد يكون 

لهم انفعال. رسيعو التصديق إىل أبعد حد، قابلون لإليحاء إىل أقى درجة. عناد 

مرّص. طفولة نفسية... محدودي اإلمكانيات بيولوجيًا«)2(. كام يشري فانون أيًضا إىل 

هذا التعايل الغريب الذي راح يخرج عن املوضوعية العلمية، مشريًا إىل ذلك الخبري 

الدويل الذي يرى »أّن اإلفريقي قلام يستعمل الفصني الجبهيني من دماغه، وميكن أن 

تُردَّ خصائص األمراض العقليّة يف إفريقيا إىل كسل يف الفص الجبهي من الدماغ«)3(. 

ورأى املستعِمر أن عدم تكامل الفصني الجبهيني مع عمل الدماغ هو سبب الكسل، 

والجرائم، والرسقات، واالعتداءات عىل النساء، والكذب.. ومن ثم وجب مواجهة 

))(- فرانز فانون، معذبو األرض،  موفم للنرش، الجزائر ، 2007، ص6.

)2(- املرجع السابق، ص 270-269.

)3(- املرجع السابق، ص 270.
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هؤالء السكان األصليني برصامة ال هوادة فيها. وهكذا صار الغريب املستعِمر يربر 

قمعه للمستعَمر وقتله بهذه األكاذيب واالفرتاءات التي يلبسها ُحلة العلم أحيانًا.

الدم يف رشايني  يدفع  الذي  القلب  نفسه مبثابة  الغرب املستعِمر  اعترب  وكذلك 

الرشق ليحيا حياة بعيدة عن الهمجية والتوحش، حياة تقوم عىل النظام والعلم، وال 

غنى للرشق عن الغرب أبًدا. هكذا بدا الحال مع الطيب صالح يف أيقونته »موسم 

الهجرة إىل الشامل« التي أشارت إىل نظرية ما بعد االستعامر بشكل واضح؛ حيث 

يقول عىل لسان ريتشارد املوظف اإلنجليزي يف السودان مجاداًل ومحاوًرا اثنني من 

السكان األصليني: »كل هذا يدل عىل أنكم ال تستطيعون الحياة بدوننا، كنتم تشكون 

من االستعامر، وملا خرجنا خلقتم أسطورة االستعامر املسترت، بيد أنَّ وجودنا بشكل 

واضح أو مسترت رضوري لكم كاملاء والهواء«))(.

ومن ثم كان الرشق يف نظر الغرب ال يستطيع أن يَُحّسْن نفسه إالَّ إذا استفاد من 

التجربة الغربية املتقدمة، وسار عىل هديها ال يختلف قيد أنلة. وإنّه إذا اتجه وجهة 

مخالفة ملا عليه الغرب، فليس غريبًا أن نجد مسترشقًا يخربنا بأن ذلك يشهد عىل 

هؤالء  عليه  يسري  أن  يجب  الذي  النموذج  هو  فالغرب  للتقويم.  القابلة  غري  طبيعته 

الرشقيون إذا أرادوا أن يسريوا عىل الطريق الصحيح للتقدم. ومن ثمَّ كان من الطبيعي 

أن يجند الغرب كتيبة من العمالء من أبناء الرشق إلشاعة هذا الرأي، وجعله مبثابة 

الذي  االسترشاق  دور  عن  فضال  هذا  الشك.  إليها   يرقى  ال  التي  العلمية  الحقيقة 

بأغراض  يقوم بدور هام يف عملية االخضاع واالستيالء والتغريب، مع ربط الرشق 

املصلحة الغربية.

إّن املستعِمر يحرص كل الحرص عىل نزع كافة الصور االيجابية عن املجتمع 

املستعَمر يف متهيد لنزع هويته تلك التي تخلو من كل قيمة إيجابية. ويف ذلك يقول 

فرانز فانون: »واملستعِمر ال يكتفي بأن يحد مجال املستعَمر، باستعامل القوة املادية، 

أي بواسطة رشطته ودركه، وإنا هو يجعل من املستعَمر روح الرش وخالصته، كأنه 

))(- الطيب صالح، موسم الهجرة إىل الشامل، بريوت، دار العودة، الطبعة الثالثة عرش، 1981، ص 64.
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يدل بذلك عىل أن االستغالل االستعامري كيل شامل. إنهم ال يكتفون بأن يصفوا 

القيم. فاملستعَمر بهذا  أنهم أعداء  القيم...أو قل  بأنه خاٍل من  املجتمع املستعَمر 

املعنى هو الرش املطلق. إنّه عنرص ُمتلفٌّ يحطم كل ما يقاربه، عنرص ُمَخرّب يشّوه 

كّل ما له صلة بالجامل واألخالق«))(.

ويستشهد »فرانز فانون« عىل صدق هذه النظرة املتدنية التي ينظر بها املستعِمر 

إىل املستعَمر بخطاب »مسيو ماير« الذي ألقاه يف »الجمعية الوطنية الفرنسية«؛ إذ 

الجزائري  الشعب  بإدخال  الجمهورية  نلوث  أاّل  علينا  »إّن  الخطاب:  هذا  يقول يف 

إليها. ذلك أن القيم تتسمم وتفسد عىل نحو ال ميكن إصالحه متى جعلناها تحتك 

عن  جول«  »دو  بأقوال  اإلطار  هذا  يف  فانون  يستشهد  كام  املستعَمر«)2(.  بالشعب 

الجموع الصفراء. وكالم »مورياك« عن الكتل السوداء والسمراء والصفراء التي تهم 

أن تندفع أمواجها. 

إنَّ الصورة التي يرسمها الغريب املستعِمر للرشقي املستعَمر صورة قميئة تحط به 

من مستوى البرش إىل مستوى األنعام. ويتضح ذلك من اللغة التي يستخدمها غالبًا 

يف وصفه. وهو األمر الذي الحظه »فانون« وعربَّ عنه باقتدار بقوله: »أنظر إىل اللغة 

املستعملة يف  اللغة  أنها  تجد  املستعَمر،  يتكلم عن  املستعِمر حني  يتكلمها  التي 

وصف الحيوانات: إنهم يستعملون هذه التعابري: زحف العرق األصفر، أرواث املدينة 

املستعِمر  إنَّ  الجامهري..إلخ«)3(.  تنّمل  السكان،  تفريخ  األهايل،  قطعان  األصلية، 

حني يريد أن يُحسن الوصف، وأن يجد الكلمة املناسبة لوصف تلك املجتمعات 

بصفات يراها األنسب، ويراها تعرب خري تعبري عن تلك الصورة التي يرسمها يف وعيه 

فإنَّه يرجع دامئًا إىل األلفاظ املستعملة يف وصف الحيوان، كام يقول  عن اآلخر، 

فرانز فانون، ويذكر العديد من األوصاف والعبارات التي تجري عىل لسان املستعِمر، 

كأن يقول: »هؤالء السكان الذين يدبون عىل األرض، هذه الجامهري املستهرتة، هذه 

))(- فرانز فانون، معذبو األرض،  ص: 8-7.

)2(- املرجع السابق، ص: 8.

)3(- املرجع نفسه.
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الوجوه التي فّر منها كل معنى إنساين، هذه األجسام املرتهلة التي ال تشبه شيئًا من 

األشياء، هذا القطيع الذي ال رأس له وال ذنب، هؤالء األطفال الذين ال يبدو أن لهم 

أهاًل، هذا الكسل املستلقي تحت الشمس، هذه الحياة التي تشبه حياة النباتات« ))(.

ولذلك مل يكن غريبًا أن يُرَِسخ املستعِمر لهذه األفكار، حتى إذا عاكسته الظروف 

وخرج بقواته ودركه وعساكره، َضِمَن أن تظل سيطرته مبسوطة عىل تلك املجتمعات، 

فيحاول من خالل الغزو الثقايف أن يقنع تلك املجتمعات أن التحرر من االستعامر ال 

يعني التقهقر إىل الوراء، وإن عليهم أن يقتدوا بالتجارب الغربية يف كل يشء، فهي 

تجارب مجربة أثبتت صحتها يف االرتقاء بهذه املجتمعات. لتظل هذه املجتمعات 

املستعَمرة تابعة. وكان ذلك هو السبب األول الذي أدى إىل ظهور نظريات ما بعد 

املقوالت  تهافت  وبيان  وتقويض  نقد  مهمة  عاتقها  عىل  أخذت  التي  االستعامر 

الغربية، األوروبية واألمريكية، للوقوف يف وجهها وفضح ما فيها من تهميش، وتعايل، 

وهيمنة غربية مقصودة.

وبناًء عىل ما تقدم ميكننا القول بأن صورة األنا يف وعي اآلخر ليست صورة تعكس 

الواقع الحقيقي، وال يعني هذا فشل اآلخر الغريب يف الوصول إىل الصورة الحقيقية 

االتساق  عىل  يقوم  أيديولوجي  بوعي  مرهونة  صورة  ولكنها  البتة.  كال  األنا،  عن 

الداخيل بني االسترشاق ذاته وبني األفكار التي أىت بها عن الرشق.  فهو يبحث عن 

غ نزعة الغرب االستعامرية،  اتساٍق بني صورٍة مزعومٍة لآلخر الرشقي وبني أفكاٍر تسوِّ

وتجعلها مستساغة عقليًا وعمليًا وهي أبعد ما تكون عن ذلك. فهذه الصورة املرسومة 

يف وعي الغرب عن الرشق هي أبعد ما تكون عن الصورة الحقيقية. ويف ذلك يقول 

محمد عناين عن »نظرية ما بعد االستعامر« يف مقدمة ترجمته لكتاب »االسترشاق« 

إلدوارد سعيد: »إنه بحث نقدي يقوم عىل أسس فكرية صلبة، من دعامئها تبيان خداع 

بعض ما يكتيس املظهر العلمي وهو يف حقيقته عنرصي، مثل إطالق صفة الرشقي 

عىل كل ما يرى فيه أبناء الغرب اختالفًا عن الحضارة الغربية، والتذرع بهذه الصفة 

))(- املرجع السابق، ص9.
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عنارص  أو  جوهرية  حقائق  نسبة  من  والواقع  الحقيقة  يجايف  مبا  للقول  التسمية  أو 

إنسانية متثل جوهر الرشق باعتبارها نقيًضا للغرب، وهو ما يسمى بالنظرة الجوهرية، 

ال  النظرة  هذه  أن  عىل  القاطعة  باألدلة  يأيت  سعيد  وإدوارد  الجوهري.  املذهب  أو 

تقوم عىل أسس علمية؛ ألنها ال تعمل حسابًا للتاريخ والتطور وغريهام من العوامل 

النظرة املؤدلجة للرشق من  أن هذه  اإلنسان«))(. وفضالً عن  تتحكم يف حياة  التي 

ِقبل الغرب ال تقوم عىل أسس علمية، فإنها أيًضا تربر أفعال الغرب الالإنسانية تجاه 

الرشق من الطمع االستعامري، ونهب الخريات والثوات، والنظرة العنرصية، والرغبة 

يف السيادة املطلقة عىل الشعوب الرشقية. كام تحتوي هذه النظرة عىل خوف دفني 

يف قلب الغريب تجاه الرشق »وهو خوف مركب... إذ يضم بقايا إحساس أبناء أوروبا 

بالجهل، وكل مجهول ذو خشية ورهبة، ويضم بقايا خوف أوروبا من تهديد الرشق 

الذي كان يتمثل يوًما ما يف الدولة العثامنية، والغرب يحاول القضاءعىل هذا الخوف 

الدفني )أي غري املعلن( أساًسا بتزييف صورة ما يعتربه مناقًضا له«)2(. ولذلك ال يبدو 

غريبًا وصف إدوارد سعيد لالسترشاق بأنه »أسلوبًا غربيًا للهيمنة عىل الرشق، وإعادة 

بنائه والتسلط عليه«)3(.

التي  التناقضات  العديد من  التي صنعها الغرب للرشق صورة تجمع  إنَّ الصورة 

إاّل  إليه  اإلنسان، وتيسء  قدر  إنّها مل ترتك صفة تحط من  إذ  الرشق،  أهل  تنّفر من 

وألصقتها به، ولكّنها يف الوقت ذاته تغري أهل الغرب للسيطرة عىل الرشق، فهي صورة 

تعكس بهاء الرشق وروعته وطبيعته الجذابة املناسبة للحياة الحاملة، وتصوره مكانًا 

الغريبة، والذكريات  الحب واملغامرات، والكائنات  للرومانسية، أي قصص  مالمئًا 

يفيض  زال  ما  أنه  عن  فضاًل  الرائعة،  الفريدة  والخربات  تنىس،  ال  التي  واملشاهد 

لبًنا وعساًل ونفطًا وذهبًا. وتضع ذلك جنبًا إىل جنب مع تخلف الرشقي وهمجيته، 

))(- محمد عناين ، تصدير الرتجمة العربية لكتاب: إدوارد سعيد، االسترشاق – املفاهيم الغربية للرشق، القاهرة، دار 

رؤية ، الطبعة األوىل، 2006، ص 9).

)2(-  املرجع نفسه.

الطبعة األوىل،   ، القاهرة، دار رؤية  الغربية للرشق، ترجمة محمد عناين،  )3(- إدوارد سعيد، االسترشاق – املفاهيم 

2006، ص 46.
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ونزعته للقسوة وانشغاله الرئييس باللذات الحسية، واحتقاره للمرأة، وتعصبه الديني 

واالجتامعي الذي يتعدى حدود التطرف، فهو يعاين ظروفًا اجتامعية واقتصادية بالغة 

القسوة والصعوبة، فمجتمعه ينقسم اقتصاديًا إىل أقلية ثرية ثراًء فاحًشا ال تعلم مقدار 

ثروتها، وأكثية فقرية تقتات عىل فتات موائد األثرياء. هذا فضاًل عن أنّه يعيش تحت 

دكتاتوريات حمقاء أقل ما توصف به هو االستبداد والطغيان. 

وقد عمل املسترشقون عىل تثبيت هذه الصورة املغلوطة، بل جعلوها من أهم 

أولويات علم االسترشاق. ولذلك يرى إدوارد سعيد أنَّ االسترشاق ليس خيااًل أوروبيًا 

متوهاًم عن الرشق، بل هو كيان له وجوده النظري والعميل، وقد استمر االستثامر فيه 

إىل أن أصبح شبكة مقبولة تسمح منافذها بترسيب صورة الرشق إىل وعي الغربيني، 

الصورة املشوهة  لترسيب هذه  ومنفًذا  والكسب))(،  لإلنتاج  بل وتحوله إىل مصدر 

املقصودة إىل الثقافة العامة والوعي الفردي والجمعي الغريب.

ثالثًا- صورة اآلخر يف وعي األنا:

تشكلت صورة اآلخر يف وعي األنا من خالل وجودين اثنني، فكان الوجود األول 

بونابرت عىل  نابليون  بدأ بحملة  الوجود االستعامري، والذي  لآلخر يف عاملنا هو 

اإلنجليزي  االستعامري  الوجود  مع  ذلك  بعد  واستمر  1798م.  سنة  والشام  مرص 

والفرنيس واإليطايل واألملاين واألسباين والربتغايل واألمرييك يف جّل أرجاء عاملنا 

العريب واإلسالمي من أقصاه إىل أدناه. بينام كان الوجود الثاين لآلخر يف وعي األنا 

من خالل عقول النخبة والنهضويني العرب الذين أُرسلوا يف البعثات العلمية املبكرة 

إىل أوروبا، حيث تم االنبهار بالغرب املتقدم، املختلف متاًما عن الرشق املتخلف. 

مرص  عىل  الفرنسية  »الحملة  خالل  من  كان  والذي  بالغرب  األول  اللقاء  ففي 

والشام« عام 1798م، والذي كان مبثابة صدمة حضارية أيقظت العامل اإلسالمي من 

سباته العميق سواء عىل املستوى الفكري أو السيايس. ورغم أنَّ هذا اللقاء األول 

))(- املرجع السابق، ص 50.
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هبَّت  األرواح؛ حيث  الرشق، سواء خسائر يف  لها  تعرَّض  فادحة  رافقته خسائر  قد 

فقد  مادية؛  أو خسائر  املستعمر.  األوطان ضد  للدفاع عن  أبيها  بكرة  الشعوب عن 

استوىل الفرنسيون عىل الكثري من خريات البالد التي ال تقدر بثمن، يشهد عىل ذلك 

»املسلة«  وتلك  رشقية،  وكنوز  ومتاثيل  آثار  من  »اللوفر«  مبتحف  اليوم  يوجد  ما 

أّن هذه الحملة قد  إاّل  اليوم.  باريس  التي تقف شامخة يف وسط  الفرعونية املهيبة 

بعلوم  لالستعانة  فسعى  تخلّفه.  ومدى  قصوره  مواطن  إىل  اإلسالمي  العقل  نبَّهت 

الغرب ومناهجه التي جعلته يصل إىل هذه النهضة العلمية التي أبهرته. ومن ثمَّ كان 

املبعوثني  خالل  من  ذاته  الغرب  يف  بالغرب  يلتقي  الرشق  بدأ  حيث  الثاين  اللقاء 

الرشقيني الذين ذهبوا لتلقِّي العلم يف الجامعات واملعاهد األوروبية، ثم متثل اللقاء 

بعد ذلك من خالل املسافرين يف الرحالت الفردية أو الدبلوماسية.

والحقيقة أن ما يصوره البعض باالنبهار التام للمبعوثني بأوروبا مل يكن موجوًدا 

منذ البداية، وإنا جاء يف عهد متأخر قلياًل، األمر الذي يعكسه رفاعة رافع الطهطاوي، 

والذي كان من أوائل املبعوثني إىل أوروبا يف كتابه »تخليص اإلبريز يف تلخيص 

بكل  التام  االنبهار  الحقيقة عدم  تعكس يف  متناثرة  عبارات  يقول يف  باريز«، حيث 

نواحي الحياة الغربية؛ إذ يقول الطهطاوي يف مواضع متفرقة من كتابه ما يدل عىل ذلك؛ 

إذ يقول: »ومن خصالهم الرديئة قلة عفاف كثري من نسائهم، وعدم غرية رجالهم«))(. 

القبيحة قولهم: إن عقول حكامئهم وطبائعييهم أعظم  وأيًضا قوله: »ومن عقائدهم 

من عقول األنبياء وأذىك منها. ولهم كثري من العقائد الشنيعة كإنكار بعضهم القضاء 

والقدر«)2(، وأن »أحكامهم القانونية ليست مستنبطة من الكتب الساموية وإنا هي 

مأخوذة من قوانني أُخر غالبها سيايس، وهي مخالفة بالكلية للرشائع«)3(. ويقول أيًضا 

»ولهم يف العلوم الحكمية حشوات ضاللية« وغريها من األقاويل التي متأل كتاب 

»تلخيص اإلبريز« والتي تضع بعض املالحظات النقدية عىل قوانينهم التي ال تأبه 

للكتاب)سلسلة  العامة  املرصية  الهيئة  القاهرة،  باريز،  تلخيص  يف  اإلبريز  تخليص  الطهطاوي،  رافع  رفاعة   -)((

املواجهة- التنوير(، 1993، ص 153.

)2(- املرجع السابق، ص54).

)3(- املرجع السابق، ص 92).
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بالجوانب األخالقية، فال تراعي حقوق اآلباء واألمهات، وال حق الجار وال غريها من 

إنها مآخذ معيارية تنطلق من  الحقوق. ويالحظ عىل مآخذ الطهطاوي عىل الغرب 

منظور ديني، وال غرابة يف ذلك حيث إنه كان أزهريًا وإماًما للبعثة التعليمية املوفدة 

إىل أوروبا. ولكنها عىل أية حال تعكس حالة عدم االنبهار الكامل بالغرب والذي 

مظهر  وإسامعيل  موىس  وسالمة  أدهم  إسامعيل  أمثال  من  املتأخرين  مع  سنجده 

وأنيس فريحة وعبد الله جول وحسن رفقي وحسني العرايب وغريهم من الذين َدعوا 

إىل التغريب الكامل. 

والجدير بالذكر أنَّ العامة يف الرشق ـ يف الغالب ـ ينظرون إىل الغرب فقط من 

منظور التحرر واإلباحية، وال يأبهون كثريًا بتقدمهم العلمي والتقني، فكام جاء يف 

رواية »موسم الهجرة إىل الشامل« من متحور رؤية العامة إىل أوروبا حول » أن النساء 

سافرات يرقصن عالنية مع الرجال... ال يتزوجن، ولكن الرجل منهم يعيش مع املرأة 

للجانب  تعرضت  مام  أكث  الجانب  هذا  بأكملها  الرواية  وعكست  الحرام«))(.  يف 

العلمي أو التقدمي. وكام جاء يف رواية قنديل »أم هاشم« ليحيي حقي، الذي يصور 

إىل  إسامعيل  سفر  من  وموقفها  املنتظرة،  إسامعيل  عروس  النبوية  فاطمة  شعور 

أوروبا لطلب العلم »تسمع أن نساء أوروبا يرسن شبه عاريات، وكلهن بارعات يف 

الفتنة واإلغراء، فإذا سافر إسامعيل فال تدري كيف يعود إن عاد«)2(. وتتضح الصورة 

أكث يف تصور عامة الرشق للغرب من خالل وصية والد إسامعيل لولده املسافر إىل 

الغرب، حيث يقول: » وصيتي إليك أن تعيش يف بالد برّه كام عشت هنا حريًصا عىل 

دينك وفرائضه، وإْن تساهلت مرة فلن تدري إىل أين يقودك تساهلك. ونحن يا بنّي 

نريدك أن ترجع إلينا ُمفلًحا لتبيض وجوهنا أمام الناس. وأنا رجل قد أوشكت عىل 

الكرب، وقد وضعت كل آمالنا فيك. وإياك أن تغرك نساء أوروبا فهن لسن لك وأنت 

لست لهن«)3(.

))(- الطيب صالح ، موسم الهجرة إىل الشامل ، ص 7.

)2(- يحيي حقي، قنديل أم هاشم، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، مكتبة األرسة ، 2017، ص 20.

)3(- الرواية نفسها، ص )2.
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من  وليس  الُنَخب،  خالل  من  جاء  بالغرب  االنبهار  أّن  هنا  للنظر  الالفت  األمر 

خالل العامة، فأغلب النخبويني بعد العودة من بالد الغرب رسعان ما يكفرون بالرشق 

وبعلومه ومعارفه الذي يرونها قد أكل عليها الزمان ورشب. ومن ثم يعقدون مقارنة 

يَجرِّدون فيها الرشق من كل مميزاته التي جحدوا بها لصالح الغرب املبهر. فها هو 

أم  »قنديل  الغرب، يف  بالد  من  عودته  عند  إسامعيل  لسان  يقول عىل  يحيي حقي 

ينكر حضارة أوروبا وتقدمها، وذّل الرشق وجهله ومرضه  هاشم«: »من يستطيع أن 

وفقره؟ لقد حكم التاريخ، وال مرد لحكمه، وال سبيل إىل أننا ننكر أننا شجرة أينعت 

وأمثرت زمًنا ثم ذوت، وهيهات هيهات أن تدب فيها الحياة من جديد«))(.

 وال غرابة يف ذلك، فاالستعامر الذي كان يطمع يف بسط هيمنته كان عىل دراية 

نَُخِبهم  إىل  وإّنا  الناس،  عامة  إىل  أواًل  يتجه  ال  الهيمنة  فَبسِط  األمر،  بهذا  كاملة 

هي  وحدها  فالُنخب  املستعِمر،  تخدم  أدوات  إىل  يتحولون  الذين  فهم  املثقفة، 

القادرة عىل التعبري والكتابة ومن ثم الذيوع واالنتشار. وقد نجح املستعِمر يف هذا 

إىل حٍد كبري وخاصة يف أزمنة ما بعد االستعامر. فقد أصبح من الحقائق األساسية 

يف القرن العرشين والحادي والعرشين أنَّ النموذج الحضاري الغريب الحديث بات 

بسبب  الرشقيّة  والشعوب  املفكرين  معظم  ووجدان  فكر  يف  مركزيًا  مكانًا  يشغل 

انتصاراته املعرفيّة والعسكريّة الواضحة يف مجاالت عديدة، والتي ترجمت نفسها 

الغريب. وبات الرشقي مؤمًنا  بالنفس من جانب اإلنسان  بالثقة  متزايد  إىل إحساس 

يف قرارة نفسه بأنَّ ما وصل إليه الغريب يف األزمنة الحديثة هو أرقى ما وصلت إليه 

اإلنسانية يف مراحل تطور العلوم واملعارف. وليس هذا بأمر غريب يف زمن األزمات 

والهزائم، فتحت وطأة الهزمية يتم فقدان الثقة بكل ما هو ذايت، وتفقد الذات تحت 

قهر املنترص كل ثقة يف موروثها، وتتطلع نحو املنترص لتسلك مسلكه وتحذو حذوه.

وتقزم  الغرب  بتعملق  يوحي  الذي  االتجاه  هذا  وتوّحش  تجرّب  وأمام  ثم  ومن 

الذي  بالغرب  للحاق  السبل  أنسب  عن  تبحث  الرشقية  الشعوب  أخذت  الرشق، 

))(- الرواية نفسها، ص )5.
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أصبح ميثل النموذج. وكام يقول عبدالوهاب املسريي: »أصبحت محاولة »اللحاق 

ذلك  الثالث، مبا يف  العامل  النهضوية يف  معظم املرشوعات  بالغرب« هي جوهر 

العامل اإلسالمي«))(.

رئيسية:  اتجاهات  ثالثة  إىل  النهضة  قضية  أمام  العرب  املفكرين  انقسام  وأمام 

رفض األول فيها الغرب وعلومه واعتربها كفرًا ومروقًا عن الدين. وهو ما ُعرف بالتيار 

املحافظ أو الرجعي، ورأى أّن الحل األمثل »للحاق بالغرب« هو إحياء الرتاث والعودة 

إىل األصول. أما االتجاه العلامين التغريبي فرغب متاًما عن ثقافة الرشق وتراثه إىل 

بكافة مزاياها وعيوبها،  الغربيّة  العلميّة والفكريّة  للمذاهب واالتجاهات  تاٍم  اعتناٍق 

ورأى أن هذا هو السبيل األمثل »للحاق بالغرب«. أّما االتجاه الثالث فرأى أنَّ السبيل 

األمثل » للحاق بالغرب« هو الجمع بني األصالة واملعارصة، الرشق والغرب، وهو ما 

أطلق عليه االتجاه التوفيقي أو املحافظ املستنري.

 الجدير بالذكر أنّه رغم االختالفات الجذريّة يف التوجهات الثالثة إاّل أن الهدف 

)املعلن أحيانًا وغري املعلن أحيانًا أخرى( هو دامئًا »اللحاق بالغرب«. حتى أّن بعض 

أن املرشوع اإلسالمي هو خري  يرى  للغرب متاًما  الرافض  األول  االتجاه  أصحاب 

تطبيق للنموذج الحضاري الغريب الذي ميكن تبنيه بعد إدخال التحسينات الزخرفية 

املختلفة مثل إضافة الصوم والصالة، واستبعاد اختالط الجنسني، وفرض الحجاب 

عىل املرأة، وإصدار الفتاوى املختلفة بخصوص الفوائد التي تتحول من كونها ربًا 

أن اإلسالم يكتشف رشعيته مبقدار  يعني  لتصبح مرابحة حالاًل... وكل هذا  حراًما 

النموذج  تغريب  يتم  وبالتدريج،  الحديث.  الغريب  الحضاري  النموذج  من  اقرتابه 

اإلسالمي بحيث يتفق مع النموذج الحضاري الغريب الحديث)2(.

نخلص من هذا أن الغرب قد صار هو النموذج املُحتَذى أمام الرشقي، وأنَّ كل 

آمال الرشقي وطموحاته تكمن يف اللحاق بركب الحضارة الغربية. وأمام هذا التشكل 

))(- عبدالوهاب املسريي، العامل من منظور غريب، القاهرة، دار الهالل، الطبعة األوىل،)200، ص88.

)2(- املرجع السابق، ص 94.
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التغريبي لوعي الرشقي، أصبحت الشكوك تساوره حول قدرته عىل اإلبداع األصيل 

املتميز، وأنّه ال سبيل له إذا أراد أن يضع نفسه عىل الخريطة العلمية إاّل أن يسري عىل 

درب املسار املعريف الغريب. فقد صار الغرب يف وعي الرشقي نقطة مرجعية نهائية 

التقدمية  سامت  من  له  الفكرية  والتبعية  للغرب  الفكري  الرضوخ  وأصبح  ومطلقة. 

والتحرر، والطريق الوحيد إىل االنتامء للعرص الحديث والعاملية.  أو هكذا بدا اآلخر 

الغريب يف وعي األنا. 

رابًعا-  نظرية ما بعد االستعامر والنموذج البديل:

وأمام هذه الثنائية للوعي باآلخر كان من الطبيعي أن تربز نظرية ما بعد االستعامر، فال 

الرشقي ذا منزلٍة وضيعٍة تشبه منزلة الحيوانات كام بدا يف وعي الغريب، وال الغريب يريد 

تنوير الرشقي وتعليمه واالرتقاء به عىل كافة األنحاء كام ادعى زورًا وبهتانًا. وأمام تلك 

الرؤية املتدنية للرشقي من ِقبل الغريب، وذلك االنبهار الرشقي بتقدم الغرب، التمست 

نظرية ما بعد االستعامر مسّوغات وجودها، لتكشف زيف تلك االدعاءات التي قدمها 

الغريب، وتبني حقيقة ذلك الغريب الذي ما هو إاّل مستعمر يريد أن يطيل أمد استعامره 

وسيطرته عىل تلك الشعوب املستضعفة، والتي يطلق عليها الرشق مبفهوم ثقايف أكث 

من كونه مفهوما جغرافيًا. أو أّن هذا الغريب ما هو إاّل مستعمر يريد أن يعيد استعامره 

االستحواذ  الرغبة يف  بقوته، متأله  مفتون  السلطة،  بعشق  مملوء  فهو  أخرى،  بصورة 

والهيمنة، وتحركه الشهوة اإلمربياليّة التي مازالت متأل مخيلته وتشبع غروره. 

الخطاب  زيف  بيان  هو  االستعامر  بعد  ما  نظرية  أهداف  أهّم  من  كان  ثمَّ  ومن 

االستعامري، وهدمه، وأنَّه ال يتم تحت هدف التنوير والتحض والحرية والدميقراطية، 

وإّنا الغرض منه السيطرة والهيمنة عىل الدول األضعف؛ الستنزاف خرياتها، والتحكم 

يف مصائرها؛ لتصبح ادعاءات الغرب من قبيل أنه جاء لحفظ التوازن، ومراعاة حقوق 

زائفة  ادعاءات  محض  ذلك  إىل  وما  االستبداد،  ومنع  الحريات،  وإشاعة  اإلنسان، 

يكشف حقيقتها مدى الدمار، والخراب، والفوىض، وعدد القتىل واملرشدين الذي 

يتبع تدخله السافر.  
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إنَّ نظرية ما بعد االستعامر هي يف حقيقة األمر نظرية تدين االستعامر وادعاءاته 

لتهميش  الدؤوبة  ملحاوالته  تستسلم  أن  وتأىب  للغرب،  الخضوع  وترفض  الزائفة، 

وعلومه،  لثقافته  االنصياع  أو  بالغرب  االنبهار  رفض  إىل  نخبتها  وتدعو  الرشق، 

والتصدي لكافة صور التغريب، ومحاربة التدخالت الغربية يف شؤون األنا، ودعوة 

األنا لتقديم نوذج ذايت بديل يتجاوز النموذج الغريب.  

»إنه  األرض«:  »معذبو  كتابه  ختام  فانون« يف  »فرانز  دعوة  جليًا يف  ذلك  ويبدو 

كنا  الذي  الطويل  الليل  األخرى،  الضفة  إىل  ننتقل  أن  اآلن  منذ  نقرر  أن  بنا  ليجدر 

غارقني فيه، يجب أن نهزه وأن نخرج منه. النهار الجديد الذي أخذ يطلع، يجب أن 

يجدنا حازمني واعني قد عزمنا أمرنا«))(. ومن ثّم يرى أننا يجب أال نضيع أوقاتنا يف 

تصديق شعارات مملة، وتلونات تبعث عىل التقيؤ، لنرتك هذا ألوروبا التي ال تفرغ 

من الكالم عن اإلنسان وهي تقتله حيثام وجدته، يف جميع نوايص شوارعها، ويف 

البرش، وتستعبدهم  انقضت قرون وأوروبا تقف ضد تقدم  العامل. لقد  أنحاء  جميع 

لتحقيق أهدافها وأمجادها، مل تسع يوًما لحل مشكالت اإلنسانية الكربى مع أنه كان 

بإمكانها ذلك. 

وال يعني ذلك أن نظّل نكيل لها االتهامات، ونَصُب عليها اللعنات. ال، فليس هذا 

هو دور نظرية ما بعد االستعامر. فكام يقول فانون : »فحسبنا اتهاًما لها، ولكن علينا 

أن نقول لها بقوة، إنه ال ينبغي لها بعد اآلن أن تستمر يف إحداث هذا الضجيج كله. 

الثالث  العامل  ننقطع عن حسدها. إن  اليوم ال نخشاها، وعلينا إذن أن  لقد أصبحنا 

التي مل تستطع  يقف اآلن أمام أوروبا كتلة عظيمة تريد أن تحاول حل املشكالت 

أوروبا أن تأيت لها بحلول«)2(.

لصناعة  الرشق  سري  أثناء  أوروبا  تقليد  عدم  إىل  »فانون«  دعوة  جاءت  ثم  ومن 

النموذج البديل. ولكن علينا أن نوجه عضالتنا وأدمغتنا يف اتجاه جديد، ولنحاول أن 

))(- فرانز فانون، معذبو األرض، ص281.

)2(- املرجع السابق، ص 282.
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نخلق اإلنسان الكيل الذي عجزت أوروبا عن تحقيق االنتصار له. ويرى أن أمريكا 

من  بلغت  وقد  بأوروبا،  تلحق  أن  قرنني  منذ  حاولت  قد  األوروبية  املُْستَْعَمرَة  تلك 

النجاح يف ما أرادت مبلًغا عظيام، فأصبحت كائًنا عجيبًا، مسًخا مشوًها. تضخمت 

فيه تضخاًم رهيبًا عيوب أوروبا وأمراضها وال إنسانيتها))(.

ومن ثم فليس عىل الرشق أن يسعى لخلق أوروبا ثالثة، ولكن علينا – كام يقول 

فانون – أن نبتكر وأن نكتشف. وإذا أردنا أن نستجيب آلمال شعوبنا علينا أن نبحث 

يف غري أوروبا. بل إذا نحن أردنا أن نستجيب ملا يتوقعه األوروبيون منا، فيجب أال 

نرد إليهم بضاعتهم، أاَّل نرسل إليهم صورة، ولو مثالية، عن مجتمعهم وعن تفكريهم 

بعد أن أصبحوا يشعرون نحوهم باشمئزاز شديد. فمن أجل أوروبا، ومن أجل أنفسنا، 

ومن أجل اإلنسانية، يجب علينا أن نلبس جلًدا جديًدا، أن ننىشء فكرًا جديًدا، أن 

نحاول خلق إنسان جديد)2(.

فأهّم ما يدعو إليه »فانون« هو عدم التشبه بالغرب، حيث يرفض رفًضا تاًما كل 

دعوة يكون هّمها األول اللحاق بالغرب. وال يجب أن نتذرع بحجة اللحاق بالغرب 

ما  نظرية  إن  نقتله.  أن  ذاته، من صميمه، وأن نحطمه،  فنزعزع اإلنسان وننتزعه من 

بعد االستعامر ال تريد اللحاق بأحد، ولكن تريد أن متيش طوال الوقت يف صحبة 

أي  وبال  اآلخر،  البعض  فوق  لبعضهم  إعالء  بال  البرش  جميع  صحبة  يف  اإلنسان، 

وجود لتلك األحقاد العرقيّة واالستعباد واالستغالل لإلنسان مع أخيه اإلنسان. فعلينا 

مشوهة  نُسًخا  اإلنسانية  فيكفي  أوروبا.  من  نظمها  تستوحي  مجتمعات  نخلق  أاّل 

ومقززة من هذا التقليد الكاريكاتوري الفاجر)3(.

وعند هذا الحد يتوقف دور مساهمة الفرنيس الجنسية املارتنييك املولد »فرانز 

أن  رأى  أنه  تلخيصه يف  والذي ميكن  االستعامر،  بعد  ما  نظرية  تشكيل  فانون« يف 

))(- املرجع السابق، ص 283.

)2(- املرجع السابق، ص284.

)3(-  أنظر، املرجع السابق، ص284 - 285.
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االستعامر ليس حكم عسكري بالقوة فحسب، ولكنه هيمنة ثقافية مستمرة، ومن ثم 

من  لالستعامر  األخرى  الصور  تقاوم  أن  االستعامر  نري  من  املتحررة  الشعوب  دعا 

خالل رضورة خلق هوية وطنية مضادة تؤسس للتخلص من ذيول االستعامر الثقايف، 

وأن ال يحاولوا التشبه بالغرب األورويب أو يحاولوا اللحاق به. وهو هنا يعد شبيًها 

إىل  والتنبيه  والبحث  الدرس  حد  عند  مساهمته  اقترصت  الذي  سعيد  إدوارد  بدور 

سلطة االسترشاق وآلياته يف تسلط الرشق عىل الغرب؛ إذ إنّه مل يضع تصور لنموذج 

الرشق  بالد  عىل  الغربية  الهيمنة  ينهي  إسالمي  نهضوي  مرشوع  مبثابة  يكون  بديل 

اإلسالمي.

 وقد قام املرصي عبدالوهاب املسريي بنقل النظرية نقلة نوعية إىل األمام؛ حيث 

مزيًدا  ذلك  يستتبع  ملا  به،  اللحاق  محاولة  أو  الغريب  بالنموذج  التشبه  أيًضا  رفض 

من التبعية للغرب، ومزيًدا من ضياع الهويات، ومزيًدا من الهيمنة والسيطرة الغربية 

عىل الرشق أو عىل أحسن التصورات خلق رشقًا ممسوخا من الغرب مسًخا مشوًها. 

ولذلك رشع  يف رسم خطواٍت لنموذٍج بديل، ال يستهدف اللحاق بالغرب، وإنا 

يستهدف بناء الرشق.

وال ينكر املسريي يف نقده للغرب مزايا النموذج املعريف الغريب من اإلدارة الرشيدة 

للمؤسسات، وتحقيق الدميقراطية، والفصل بني السلطات، واحرتام حقوق اإلنسان، 

وتأكيد حرية الفرد، وخلق ما يسمى باألخالقيات املدنيّة التي تساعد عىل العيش سويًا 

رغم االختالفات املتعددة، وإنشاء دولة الرفاه التي تضمن لإلنسان الحد األدىن من 

كشف  عىل  والقدرة  اإلبداعية،  والقدرات  النقدية  العقلية  وتطوير  الحياتية،  متطلباته 

األخطاء وتصحيحها، وتطوير املناهج البحثية مبا يتالءم مع التطورات املتسارعة يف 

املجتمع. ولكنه يف الوقت ذاته يدين تلك املزايا ألنها مل تكن لتتحقق إاّل عن طريق 

اإلمربياليّة الغربيّة التي حققت مستوى معيشيًا مرتفًعا لإلنسان الغريب، ومكَّنته من تشييد 

بنية تحتية مادية قوية))(. مل تكن لتتحقق سوى بالسيطرة عىل ثروات الرشق وكنوزه.

))(-  أنظر ملزيد من التفاصيل، عبدالوهاب املسريي، العامل من منظور غريب، ص207-204.
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تلك  الغريب املرتسخة يف وعي الرشقي،  كام يطعن املسريي يف صورة اآلخر 

الصورة التي انبهر فيها األنا باآلخر، مام أدى هذا االنبهار إىل أننا أصبحنا غري قادرين 

عىل رؤيته رؤيًة نقديًة، فالتوصل إىل مثل هذه الرؤية خطوة أساسية نحو التحرر من 

املعريف  للنموذج  وعينا  الكامن يف  والتحيز  االستعامرية،  والهيمنة  الغربية،  التبعية 

الغريب. ومن ثم يوّجه املسريي سهام النقد إىل هذا النموذج املعريف الغريب مرتئيًا 

بأنّه نوذج معاد لإلنسان، نوذج كافر باملعنى املطلق للكلمة؛ ليس باإلله فحسب، 

وإنا كافر باإلنسان أيًضا إذ يعلن موت اإلله، ثم موت اإلنسان باعتباره كائًنا متميزًا 

عن الطبيعة، ثم ينتهي به األمر أن ينزع القداسة عن كل يشء وينكر املعنى. كام أنه 

عي أن بإمكانه التحكم الكامل يف العامل عرب التقدم العلمي وهو  نوذٌج معريفٌّ يدَّ

يعرب بصدق  أنه نوذج معريف  أنّه طفويل سخيف. كام  به  ما يوصف  أقل  افرتاض 

املتنوعة  مبشاكلها  وانتهاًء  العامليتني  حربيها  من  ابتداًء  الغربية  الحضارة  أزمة  عن 

مثل تآكل مؤسسة األرسة، وانتشار اإليدز واملخدرات، وتراكم أسلحة الدمار الكوين 

واألزمة البيئية، وتزايد اغرتاب اإلنسان الغريب عن ذاته وعن بيئته. كام أنه إذا كان عائد 

التقدم  الغرب عاجل ومحسوس وميكن قياسه بسهولة فإن مثن  التقدم املادي يف 

آجل غري محسوس ويصعب قياسه))(.

وينتقل املسريي من نقد النموذج املعريف الغريب إىل صياغة نوذج معريف بديل 

الوقت  يف  وينطلق  اإلنسانية،  والتجارب  العلوم  كل  ومن  الغريب  العلم  من  يستفيد 

ذاته من تراثنا، حتى ميكن توليد معارف وعلوم جديدة نحقق بها إمكانياتنا اإلبداعية 

التي حبانا الله بها وكرّمنا بها كبرش. فهو ال يقوم بجهود تفكيكية وحسب تكتفي بنقد 

النموذج املعريف الغريب، وإنا يسعى لوضع نوذج بديل، يضع له خطوات أولية 

والتوقف  الذات  ومنها: رفض متجيد  البديل،  النموذج  تطوير  قدرتنا عىل  من  تزيد 

عن التغني بأمجاد املايض، وإدراك أن اإلمربيالية الغربية قد حطمت كثريًا من أبنيتنا 

الحضارية، وقامت بنهب بالدنا، وأنها الزالت تتدخل يف شئوننا من خالل أذرعها 

هيئة  وانتهاء مبؤسسات  األمريكية  املركزية  االستخبارات  وكالة  من  ابتداًء  املختلفة 

))(- أنظر، املرجع السابق، ص 2)225-2.
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األمم املتحدة ومروًرا بالدولة الصهيونية. وعلينا أن ندرك جيًدا مدى الوهن والضعف 

الداخيل. وأن هذا النموذج البديل ليس عودة للوراء وإنا هو تأكيد عىل أن النامذج 

الجاهزة املستوردة ال تصلح لنا، وإنّه البد من إعامل العقل واالجتهاد وأخذ أوضاعنا 

يف االعتبار))(.

ومن ثم كان النموذج البديل ينطلق من: رفض اليقني الكامل مع االجتهاد املستمر؛ 

فالوصول إىل الحقيقة املطلقة أمر مستحيل. ورفض االعتقاد بإمكانية التحكم الكامل 

يف الواقع، وإّنا محاولة االستفادة منه واالتزان معه وإعامره واملحافظة عليه.  كذلك 

عنارصه  إىل  الواقع  اختزال  البديل  للنموذج  تصوره  سبيل  يف  وهو  املسريي  رفض 

املايض  وال  الدولة،  أجل  من  الفرد  تصفية  ميكن  فال  الثنائيات،  تصفية  أو  األولية 

من أجل الحارض، وال اإلنساين من أجل الطبيعي. كذلك رفض املسريي الواحدية 

للظواهر  علم  يوجد  أن  إذ البد  مستحيلة،  العلوم  فوحدة  العلوم،  مجال  السببية يف 

شاملة  نظرية  إىل  الوصول  محاولة  إىل  دعا  كام  اإلنسانية.  للظواهر  وآخر  الطبيعية 

يداعب  حلاًم  يظل  الذي  واملطلق  النهايئ  التفسري  إىل  تصل  لن  أنها  مسبًقا  تعرف 

خيال اإلنسان ويغويه. وأن يكون النموذج البديل توليدي ال تراكمي، ينطلق من مقولة 

اإلنسان باعتباره مركز الكون وسيد املخلوقات. وأن يكون من الضوري وجود مقولة 

ثنائية الخالق واملخلوق تتفرع عنها كل  ثنائية كربى هي  تفسريية غري مادية تشكل 

الثنائيات األخرى. وأن يكون النموذج البديل نابع من الرتاث متحيز له ال يصطدم معه 

، أن يفصل الحداثة عن االستهالكية ومفهوم التقدم  بل يتوافق مع متطلباته. وأخريًا 

املادي والفردية املطلقة، أي ال يجعل الهدف من الحياة هو االستهالك بدالً من أن 

تكون إنسانيتنا املشرتكة هي محط اهتاممنا، وأال يجعل من كثة االستهالك مقياس 

التقدم والتحض)2(.

البديل يأخذ بنظرية ما بعد االستعامر خطوات مهمة إىل األمام؛  النموذج  وهذا 

حيث إنّها ال تتوقف فقط عند النظرة التفكيكية النقديّة من الغرب، بل تحاول تقديم 

))(- أنظر، املرجع السابق، ص 288-284.

)2(- أنظر، املرجع السابق، ص 305-288
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نوذًجا بدياًل مُيَكُِّننا من الوقوف أنداًدا للغرب دون أن يكون اللحاق بالغرب فقط 

هو هدفنا األسمى.

خامتة

وهكذا يتبني مام سبق أنَّ نظرية »ما بعد االستعامر« - التي كان أهّم من وضع لبناتها 

نقلة  إدوارد سعيد ونقلها املرصي عبدالوهاب املسريي  الفلسطيني األصل  األوىل 

نوعية إىل األمام بفكرته عن النموذج البديل للنموذج الغريب - نظرية اهتمت بتحليل 

الخطاب الغريب بوصفه خطابًا أيديولوجيًا يحمل يف طياته توجهات استعامرية إزاء 

كافة الشعوب التي تقع خارج املنظومة الغربية. وانطلقت من رؤية مفادها أن البلدان 

ثّم  الكربى، ومن  الغربية  للدول  واقتصاديًا  ثقافيًا  مازالت خاضعة  املستعمرة سابًقا 

كان هدفها األول مجابهة هذا الفكر اإلمربيايل الغريب، وتقويض مقوالته التي يرتكز 

التغريب،  هذا  للوقوف يف وجه  متداخلة؛  ومنهجية  آليات  باستخدام  عليها، وذلك 

وذاك التعايل، وتلك الرغبة يف الهيمنة عىل حساب اآلخر؛ لتضع حًدا لتلك العالقة 

الشائنة، عالقة الغريب املُستِغل بالرشقي املُستَغل.

 ومتيزت هذه النظرية عن النظرية الكالسيكية ملقاومة الغزو الفكري أو النظريات 

املتعصب  الغريب  العقل  فضائح  أنها حاولت كشف  املجابهة لالستعامر  التقليدية 

واإلمربيايل الذي رسم صورة زائفة لآلخر عىل أنه غري حدايث وغري دميقراطي وبربري 

املزاعم  تلك  وتقويض  تفكيك  عىل  مواجهتها  انصبت  ولذا  االستعامر.  تربير  بغية 

االستعامرية، ورشعت يف تقديم نوذًجا بدياًل نابًعا من الرشق مراعيًا لخصوصيته، 

وال يضع صوب نظره اللحاق بالغرب كغاية قصوى. 

تدين  الزائفة، كام  وادعاءاته  الغرب  تدين  االستعامر«  بعد  »ما  نظرية  كانت  وإذا 

فإنها  الغريب.  الوعي  يف  كامنة  كحقيقة  أصبحت  والتي  للرشق  األيديولوجية  رؤيته 

أيًضا تحاول أن تتصدى النبهار الوعي الرشقي بالغرب؛ حتى ميكن أن يقف الرشقي 

إزاء الغرب وقفة نقدية. فالتوصل إىل مثل هذه الرؤية النقدية هو مبثابة خطوة أساسية 
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وعينا  يف  الكامن  والتحيز  االستعامرية،  والهيمنة  الغربية،  التبعية  من  التحرر  نحو 

للنموذج املعريف الغريب.

كام تُظِهر »نظرية ما بعد االستعامر« أن التحدي املثري الذي يواجه الغرب اليوم 

املبني عىل  فوًرا عن خطابه  يتخىل  النقاء، وأن  يعود إىل رضب من  أن  هو رضورة 

النوعي  والتمييز  واالستعامر،  والسيطرة  الهيمنة  يف  والرغبة  واالستعالء،  اإلخضاع، 

والعرقي والجنيس والديني والطبقي. فعىل املثقف الغريب أن يتخىل اليوم عن تسييس 

الثقافة، وأن يضطلع بدوره األساس وهو مضاعفة الوعي وتحمل مسئولية مجتمعه، ال 

خداعه بتقديم صورة زائفة للرشق تريض أطامع الغرب اإلمربيالية، مفادها أن الرشق 

بأرسه شعوبًا وأصقاًعا خاضعة ودونية.

ومام ال شك فيه أن نظرية »ما بعد االستعامر« قد تأثرت بأبحاث »ما بعد الحداثة«؛ 

حيث ساعد مفهوم دريدا عن »امليثيولوجيا البيضاء« مع كتاب »ميثيولوجيات بيضاء« 

للباحث اإلنجليزي رورت يونج )R. Young( حول نقد املركزية الغربية التي بدت 

إثبات  الحداثة إىل محاولة  بعد  من خاللهام محض أسطورة.  إضافة إىل سعي ما 

طرح  عىل  الجرأة  االستعامر  بعد  ما  منظري  أعطى  مام  الكربى،  الرسديات  تهافت 

اليوم.  الطاغية  الغربية  األيديولوجيات  تفكيك  ومحاولة  الكربى  الفلسفية  األسئلة 

التحديدات  من  مزيد  إىل  تحتاج  اليوم  حتى  االستعامر«  بعد  »ما  نظرية  زالت  وما 

النظريات  عن  متيزًا  أكث  وتبدو  استقالاًل،  أكث  كنظرية  تبدو  حتى  والتنظريات 

الكالسيكية املناهضة لالستعامر.
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حالة المثقف العربي في مرحلة ما بعد  الكولونيالية

محمد عبد الله))(

أكث  نحو  وعىل  مجدداً  ليُطرح  السؤال  عاد  والعرشين  الحادي  القرن  بداية  مع 

األوطان  االستعامر عن سامء  انقشع ضباب  أي وقت مىض: هل حقاً  من  إلحاحاً 

العربية أم أن ما يعكسه املشهد العام هو عىل النقيض من ذلك؟. 

مثل هذا السؤال يحتاج بطبيعة الحال إىل ترتيٍب وتصويٍب ورعايٍة، بعدما انرصم 

زمن مديد عىل انشغال النخب العربية عىل وجه الخصوص والنخب اإلسالمية عموماً، 

مبواجهة األطروحة االستعامرية يف ميادينها املختلفة. السؤال نفسه يتضاعف حدة 

وحيوية يف أزمنتنا الحارضة وهو يواجه األوهام املتجددة التي يحملها شطر واسع 

األوهام  تلك  أبرز  من  إن  إذ  قلب.  العرب ويحفظونها عن ظهر  املثقفني  من  نسبياً 

ما يشاع يف السنوات األخرية عن أن اآللة االستعامرية املا بعد حديثة هي رضورة 

للتخلص من االستبداد املحيل وإقامة النظام الدميقراطي. مع ذلك فإن وهامً كهذا 

))(- باحث وأكادميي – جامعة املنيا – جمهورية مرص العربية.
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ما لبث أن تهاوى جرَّاء التحوالت العاصفة التي شهدها العامل العريب منذ نهاية القرن 

املايض، مروراً مبا يسمى بثورات الربيع العريب، وما ترتب عليها من آثار كارثية عىل 

وحدة البالد العربية ومجتمعاتها.

تعيني حدود املفهوم

الضوء عىل  لنلقي  حاجة  يف  نرانا  العربية  اإلنتلجنسيا  عن  الحديث  مستهل  يف 

ماهيتها ودورها من أجل أن يشكل ذلك مدخالً ملقاربة مواقفها يف املرحلة ما بعد 

الكولونيالية. والحقيقة أن مثة صعوبة بالغة يف تحديد هويتها وحدود تعريفها، حتى 

يكاد ال ينعقد اتفاق دقيق حول معناها«))(. يف وقتنا الراهن شاع استخدام كلامت مثل 

املثقف واألديب والعامل واملتعلم والفنان للداللة عىل املعنى نفسه، وعىل الجانب 

األخر من العامل ويف اللغات األوروبية الحديثة استخدمت كلامت شتى أيضا منها 

النشيط  واملثقف   »Cultured« واملثقف   »Educated« املتعلم  املثال:  عىل سبيل 

املصطلح  إىل  وقرباً  رواجاً  األكث  هي  كانت  وإن  الكلمة  وتلك   »Intellectual«

العريب، إال أنها تتداخل يف اللغات األوروبية مع املصطلح الذي نحن بصدده اآلن 

أن  شيلز  ادوارد  األمرييك  االجتامع  عامل  يرى  املضامر  هذا  يف   .»Intelligensia«

املثقف هو الشخص املتعلم الذي لديه طموح سيايس، إما بصورة مبارشة من خالل 

السعي ليكون حاكامً ملجتمعه أوبصورة غري مبارشة عرب السعي إىل صياغة ضمري 

فإن  النامية  الدول  يف  للمثقفني  نسبياً  الفقري  العدد  بسبب  أنه  إىل  ويشري  مجتمعه. 

األشخاص ذوي التعليم املتقدم يجب أن نعتربهم طبقة مثقفة)2( أما نظريه لويس فويري 

»Feuer« فقد بنيَّ أن »املثقف هو املتعلم واملهني من الطبقة الوسطى الذي يختلف 

عمن يعمل بالصناعة والتجارة من الطبقتني العليا والدنيا«)3(. 

))(-الزيات ،السيد عبدالحليم، املثقفون املرصيون بني جدليات النشأة وإشكالية الفعل، مجلة الوحدة، العدد 66، 

مارس 990) م، ص147.

)2(- for more.. please look, Edward, shills : the intellectuals and power, and other essays, )Chicago, 

university 1972 (. pp 29 – 27.  

)3(3-Lewis, feuer, s, Ideology and Ideologistis, basil Black Well, Oxford, 1975, pp202 /205 (
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إىل  يشري  اجتامعي  ـ  تاريخي  مدلول  ذات  مفهومية  قيمة  هي  إذاً،  اإلنتلجنسيا 

املتعلمني تعليامً عالياً وحديثاً))(، ونستطيع أن نقول باختصار أن الذين ينتسبون إليها 

هم طبقة اجتامعية تشارك يف عمل ذهني معقد يهدف إىل التوجيه والنقد والتقويم، أو 

لعب دور قيادي يف تشكيل ثقافة املجتمع وسياسته«)2(. وهنا قد تشمل اإلنتلجنسيا 

الفنانني ومعلمي املدارس، واألكادمييني والكتاب والصحفيني وغريهم ممن يُطلق 

فهو محط جدٍل  تنمية املجتمع  أما دورهم يف  مثقفني.  عليهم بشكل واسع، صفة 

يف  يساهمون  فإنهم  كثرية،  تاريخية  حاالت  يف  إيجابياً  يكن  مل  حني  ففي  واسع. 

املقابل بدفع املجتمع إىل مستويات تقدم كبرية، وقد يلعبون دوراً يف تعزيز حركاته 

املختلفة)3(. وقد ظهرت هذه الطبقة مبعناها االجتامعي يف بولندا يف خالل عرص 

تقاسمها. ثم ظهر املصطلح يف أعامل الفيلسوف األملاين هيغل يف أربعينيات القرن 

التاسع عرش لوصف فئة متعلمة ومهنية من الربجوازيني الوطنيني الذين أصبحوا قادة 

روحانيني يف بلد خاضع لقوى أجنبية.

ال شك بأن ضبط حدود هذا املصطلح بالعربية يعني بذلك الفئة املثقفة أو النخبة 

املثقفة، التي هي محور بحثنا. لكن املسألة هنا ال تتوقف عىل الجانب االصطالحي، 

والكيفية التي قارب فيها العقل الثقايف العريب تعريف الحقل الذي يعمل فيه. ذلك 

أن محور اإلشكالية هو تأثر البنية الفكرية لإلنتلجنسيا العربية ببقايا االستعامر يف فرتة 

الكولونيالية الجديدة وما بعد الكولونيالية. ذلك ألن أي تأثٍّر بالثقافة االستعامرية هو 

دليل عىل حضور املستعِمر داخل البنية الثقافية العربية، وعىل دوره الوازن يف التأثري 

والتوجيه معرفياً وثقافياً وفكرياً واقتصادياً. 

 )post-colonialism / postcolonialism أما يف ما يتصل مبفهوم )ما بعد الكولونيالية

العلوم  كلية  الفلسفة،  ماجستري يف  رسالة  املثقف،  مفهوم  إدوارد سعيد  عند  والسلطة  املثقف  بن خدة،  ))(-نعيمة، 

االجتامعية، جامعة وهران، الجزائر، العام الجامعي العام ))20 / 2)20 م، ص 18.

)2(-Intelligentsia« in Merriam-Webste Online-  

 Wayback Machine نسخة محفوظة 07 يناير 2008 عىل موقع

)3(6-Tomasz Kizwalter )2009(. »]The History of the Polish Intelligentsia until 1918« )PDF(. Acta 

Poloniae Historica. متت أرشفته من األصل )PDF( يف 09 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ Mar 26 2016. 



163اإلنتلجنسيا القلقة

أن  القول  فنستطيع  العربية املعارصة،  النخب  من جانب  التعاطي معه معرفياً  وكيفية 

رتها  صدَّ التي  التعريفات  َسيْل  إىل  األعم  الغالب  يف  انساقت  إليها  املشار  النخب 

أعقبت  التي  املرحلة  ففي  املنرصم.  العرشين  القرن  خالل  الغربية  النقدية  التيارات 

تاريخي تسلسيل واضح  أثٌر  الكولونيالية،  بعد  ما  للدولة  الثانية كان  العاملية  الحرب 

عىل نخب البلدان املستعمرة عىل هذا األساس راح النقاد يستخدمون هذا املصطلح 

يف أواخر السبعينات من القرن املايض ملناقشة اآلثار الثقافية املتعددة لالستعامر))(. 

هناك بالطبع تعريفات عدة حاولت رسم حدود مصطلح ما بعد الكولونيالية وفقا ألطر 

وتجارب تاريخية متفاوتة. فقد عرَّفه دوغالس روبنسون بأنه »دراسة جميع الثقافات/ 

املجتمعات/ البلدان/ األمم من حيث عالقات القوة التي تربطها بسواها من الثقافات/ 

املجتمعات/ البلدان/ األمم؛ أي الكيفية التي أخضعت بها الثقافاُت الفاتحة الثقافاِت 

املفتوحَة ملشيئتها؛ والكيفية التي استجابت بها الثقافات املفتوحة لذلك الَقرْس، أو 

تكيّفت معه، أو قاومته، أو تغلّبت عليه. وهنا تشري الصفة »ما بعد الكولونيالية« إىل نظرة 

النخب النقدية يف أواخر القرن العرشين إىل عالقات القوة السياسية والثقافية، أما الفرتة 

التاريخية التي تغطيها فهي التاريخ كلّه«)2( وحسب »دوغالس« أيضاً، النظرية ما بعد 

الكولونيالية هي ـ دراسة مستعمرات أوروبا السابقة بعد استقاللها؛ وكيف استجابت 

ومام  عليه.  تغلّبت  أو  قاومته،  أو  معه،  تكيّفت  كيف  أو  الثقايف،  الكولونيالية  إلرث 

يبدو للقارئ أن املصطلح انضم إىل مصطلحات »املا بعديات« مثل مصطلحات »ما 

بعد الحداثة« و»ما بعد البنيوية« و»ما بعد النسوية« و»ما بعد االستقالل«، والتي تنبأ 

باستمرارية االلتصاق بالفرتة ذاتها، وتعامل معها كام لو أنها فرتة مل تنته.

))(-بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلني تيفني، دراسات ما بعد الكولونيالية، ترجمة أحمد الرويب / أمين حلمي 

/ عاطف عثامن، دار ابن خلدون  ص 283-282 

)2(-دوغالس روبنسون: الرتجمة واإلمرباطورية: الدراسات ما بعد الكولونيالية، دراسات الرتجمة، ترجمة ثائر ديب، 

مجلة نزوى، العدد2009-07-45،20.
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ما بعد الكولونيالية يف تعامالت نخب العامل الثالث

تُظهر القراءات التاريخية أن اإلنتلجنسيا العربية قد تأثرت تأثراً كبرياً بالكولونيالية 

بصيغتها الكالسيكية، وكذلك املستحدثة. وهو ما يبدو بوضوح فيام نشهده اليوم من 

تبعيات بيِّنة للخطاب الغريب يف مستوياته وتجلياته الفكرية واملعرفية املختلفة. يف 

مقابل ذلك سوف نشهد بصورة مبكرة عىل محاوالت جادة بادرت إليها نخب عانت 

بالدها ومجتمعاتها من تسلط استعامري بعيد األثر، سواء عرب االحتالل املبارش أو 

عرب الوسائط الثقافية واألكادميية واالقتصادية املختلفة.

من النخب املنتسبة إىل ما سمي ب »العامل الثالث« كان أول من دخل السجال 

»كوامي  هو   ،)neo-colonialism( الجديدة  الكولونيالية  مصطلح  ملناقشة  بقوة 

الدعاة  أبرز  من  هو  نكروما  أن  واملعروف  املستقلة.  لغانا  األول  الرئيس  نكروما« 

الجديدة: املرحلة األخرية  »الكولونيالية  كتابه  ما جاء يف  اإلفريقية بحسب  للوحدة 

لإلمربيالية 1965م«. وقد شاع بني األوساط الثقافية، ما طرحه يف كتابه املذكور حيث 

قدم تعريفاً مطوراً لإلمربيالية باعتبارها املرحلة األخرية للرأساملية. فقد ذهب نكروما 

إىل نقد اإلمربيالية الجديدة التي سعت إىل اإلبقاء عىل هيمنتها عىل البلدان املستقلة 

يف أفريقيا وآسيا، حيث أن بقايا القوى الكولونيالية السابقة والقوى العظمى الجديدة 

الصاعدة عىل املشهد العاملي، ظلت تلعب دوراً حاسامً يف مصائر هذه الدول عن 

طريق تثبيت األسعار يف األسواق العاملية، والرشكات متعددة الجنسيات، واالتحادات 

االحتكارية، إضافة إىل تنويعة من املؤسسات التعليمية الثقافية املوجهة. ويكشف 

»نكروما عن حقيقة أن الكولونيالية الجديدة كانت أكث دهاًء وأبرع تخفيّاً وأصعب يف 

الكشف عنها وتحديد معاملها ومقاومتها من الكولونيالية الرصيحة، األقدم، وبذلك 

الهيمنة  الستمرارية  ورمز  لإلمربيالية،  الخفي  الشبح  هي  الجديدة  الكولونيالية  فإن 

والسيطرة من تلك القوى))(.

))(-الزيان – املثقفون املرصيون بني جدليات النشأة واشكالية الفعل – مصدر سابق.
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ازدواجية العقل النخبوي العريب

االستعامر يف ثوبه الجديد يف مرحلة ما بعد الكولونيالية هو استعامر بديل عام 

سبقه من أناط استعامرية إال أنه مل يقطع مع هذه األناط. ولعل ميزته اليوم أنه غزو 

فكري وثقايف لتشكيل منظومة محلية ذات جاذبية فكرية ومعرفية تتوىل اإلنتلجنسيا 

اللعبة  تلك  تصنع.  مبا  قناعة  عىل  وهي  االستعامرية  الهيمنة  ثقافة  تسويق  نفسها 

اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  عىل  الحرص  شديدة  ظاهرها  يف  تبدو  اإلمربيالية 

األسلوب  هو  فهذا  عملها،  وآليات  خطابها  مقاومة  يراها  من  كل  يستطيع  ال  حيث 

الجديد الستمرارية االستعامر املاكر ذو الدهاء الفائق، لفرض السيطرة عىل جميع 

املستويات  الثقافية واإلعالمية واالقتصادية واالجتامعية واألخالقية. 

مثة من يذهب إىل القول تبعاً لواقع الحال أن مصطلح ـ ما بعد الكولونيالية ـ مل 

يرسخ بعد يف أوطاننا. فنحن عىل الحقيقة ما زلنا يف حالة احتالل األدوات اختلفت 

والغزو واحد، ذلك بأن الهيمنة مل تنته كام توهمنا بل نحن ما زلنا يف حال متأرجحة من 

االزدواج الوجداين بني رفض بعض اإلنتلجنسيا العربية وقبول البعض اآلخر من »طبقة 

الوكالء«. ولهذا تتأىت إلزامية دور اإلنتلجنسيا العربية ليك تقوم مبهمتها مبهارة وحنكة. 

إما أنها تعي هذا الوضع الخطري حقاً أو أن تستغرق بذلك الضباب الكولونيايل الجديد. 

وقد يبدو أثر )االزدواج الوجداين: The Ambivalence( واضحاً عىل اإلنتلجنسيا 

العربية. األمر الذي يعكسه بقوى ذاك املزيج املركب من االنجذاب والنفور الذي 

»هومي  أدخله  الذي  الوصف  هذا  ومثل  واملستعَمر.  املستعِمر  بني  العالقة  يسم 

بأنها  العالقة  هذه  »بابا«  وصف  حيث  الكولونيايل  الخطاب  نظرية  إىل  بابا«))( 

معنى  وبكل  ببساطة  للمستعمر  مناهضة  ليست  املستعَمرة  الذات  ألن  متأرجحة، 

يوحي  وهكذا  والتواطؤ  االعرتاض  بني  تجمع  هي  بل  الخط.  طول  عىل  الكلمة 

))(- مفكر هندي يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز الكتاب الذين ساهموا بكشف اآلليات السوسولوجية والثقافية لالستعامرية 

املتجددة يف آسيا وأفريقيا.



نحن وأزمنة االستعمار 166

متأرجحة  يتساوقان يف عالقة  واملناهضة  التواطؤ  بأن  الوجداين  االزدواج  مصطلح 

اآلثار املرتتبة عىل ظهوره  أن  الكولونيالية. ويبدو من هذا املصطلح  الذات  داخل 

ذات اتجاهني: فاألول يعكس خطورة هذا املصطلح الذي  يخلخل السلطة القاطعة 

املستعِمر  بني  البسيطة  العالقة  ُعرى  يفصم  والثاين  الكولونيالية.  بالهيمنة  الخاصة 

داخل  فيه  مرغوب  غري  ملمح  هو  الوجداين  فاالزدواج  ذلك  عىل  واملستعَمر. 

الخطاب الكولونيايل بالنسبة للمستعِمر. وهكذا تكمن مشكلة  الخطاب يف أنه يريد 

خلق متلقٍّ سهل االنقياد وبحيث خاضعاً يعيد إنتاج املستعمر وعاداته وقيمه. لكن 

بدال من ذلك، أنتج الخطاب الكولونيايل تابعني مزدوجي الوجدان ال ينأى تقليدهم 

له كثرياً عن االستهزاء. إن هذه العالقة املتأرجحة بني التقليد واالستهزاء التي يسببها 

الذي  الهيمنة الكولونيالية، حيث إن األسلوب  االزدواج الوجداين تؤدي إىل إرباك 

يُعرض به هذا املصطلح وارتباط الخطاب الكولونيايل بالذات املستعَمرة، قد يكون 

استغاللياً وإنائيّاً يف الوقت عينه، لذا »ينظر إىل هذه العالقة عىل أنها عالقة )متكافئة 

القوة:ambi-valent( )ازدواجية السلطة: dvoevlastie (.  ويكمن تأثري هذا االزدواج 

الوجداينـ  االنجذاب املتساوق مع النفورـ  يف توليد خلخلة عميقة لسلطة الخطاب 

الكولونيايل«))(. وهذا أيضاً يوضح الفارق بني الذوات املناهضة وتلك املتواطئة من 

اإلنتلجنسيا العربية لجهة تأثرها بالخطاب الكولونيايل وما إذا كان ال يزال مستمراً  إىل 

فرتة ما بعد الكولونيالية. ذلك عىل الرغم من أن هذا االزدواج الوجداين مبا استثاره 

املقرتحة  القضية  تلك  لربوز  املجال  أفسح  بابا«،  »هومي  عند  جدلية  قضايا  من 

يكون  ألن  مدفوع  الكولونيايل  الخطاب  بأن  »بابا«  يحتج  حيث   .)poroposition(

ازدواجياً ، ألن الخطاب ال يرغب حقاً أن يكون الشعب املستعَمر نسخة طبق األصل 

باعثاً عىل الشعور بالتهديد إىل حد  من املستعِمر. فلئ حدث هذا لكان برأيه أمراً 

بعيد. ففي هذه الحال يصري املهمَّش يفكر بعقلية املركز وهذا يف حد ذاته يناقض 

النظرية اإلمربيالية، فيؤدي إىل ما يسمى باإلزاحة والخلخلة للمركزية. ويف هذا ما 

))(- بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلني تيفني، دراسات ما بعد الكولونيالية، ترجمة أحمد الرويب / أمين حلمي 

/ عاطف عثامن، دار ابن خلدون  ص 62.
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يشكل إضعافاً للهيمنة والسيطرة ويؤكد عىل إنتاج ثنائية سلطة. لذا كان االتجاه اآلخر 

ملفهوم ـ االزدواج الوجداين ـ مقصوداً من ِقبَل املستعِمر حتى ال تصل النتائج إىل 

زحزحة املركز وقوته اإلمربيالية املتمكِّنة. هنا يذكر »هومي بابا« مثاالً عىل »تشارلز 

الهنود،  عقول  يف  املسيحية  الديانة  يغرس  أن  1792م  عام  يف  أراد  الذي  جرانت« 

غري أنه اعرض عن ذلك ألن القلق ساوره من أن يدفعهم ذلك إىل أن يتحولوا إىل 

»مشاغبني ألجل الحصول عىل الحرية«))(. لقد انتهى جرانت حل مفاده مزج العقائد 

املسيحية باملامرسات الطبقية الهندية )caste( املسببة للشقاق حتى تثمر »إصالحاً 

جزئياً« ال متكامالً، والذي ميكن أن يُحدث تقليداً فارغاً للعادات اإلنجليزية، حيث 

يبقي عىل بعض من الفوىض التي تشغلهم عن مساعي التنمية واإلصالح املتكامل. 

فاإلبقاء عىل ذلك الجزء من الفوىض هو مطلب أسايس سيايس لإلمربيالية حتى ال 

تقوُّضها، وعليه ستكون مدفوعة ألن  يؤدي حتام إىل  داخلها مبا  الرصاع إىل  يُنقل 

تخلق وضعا ازدواجياً تخفي من خالله اّدعائها بشأن سلطتها املنيعة، معلنة الوهن 

املستمر للمستعَمر.

عرب تلك االزدواجية الوجدانية تأثر القطاع املناهض للكولونيالية من اإلنتلجنسيا 

العربية  يف فرتة ما بعد الكولونيالية، فاملناهض العريب كان عىل طول الخط منفعالً 

يف  املستمرة  اإلمربيالية  السيطرة  له  بدا  لقد  لبالده.  تحاك  التي  املؤامرات  بحجم 

أثواب عدة، تعكس حالة مربكة ال ينفصم عراها من الفعل الكولونيايل وجد نفسه 

والكولونيالية  الكولونيالية  واحدة:  دفعة  عليه  تهيمن  األضالع  مثلثة  إمربيالية  إما 

وجليّاً  واضحاً  كان  ملا  تنبَّهوا  املناهضني  إن  حيث  الكولونيالية.  بعد  وما  الجديدة 

يف طيات حديث املبعوث الربيطاين يف مرص عام 1859م »ألفرد سكاون«* يومذاك 

قال سكاون مخاطباً مجموعة املؤمتر الوطني املرصي: »احذروا منا فإننا ال نريد 

لكم شيئاً من الخري. لن تنالوا منا الدستور وال حرية الصحافة وال حرية التعليم وال 

الحرية الشخصية. وما دمنا يف مرص فالغرض الذي نسعى إليه من البقاء فيها هو أن 

))(-بابا 994) : 87.
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نستغلها ملصلحة صناعتنا القطنية يف مانشسرت، وأن نستخدم أموالكم لتنمية مملكتنا 

اإلفريقية يف السودان... مل يبق لكم عذراً إذا انخدعتم يف نياتنا بعد أن وضح األمر 

ودمارها«))(.  بالدكم  باستعباد  الرىض  إىل  تنساقوا  أن  فاحذروا  تاماً.  وضوحاً  فيها 

هذا الكالم لسكاون يختزل أحد املعاين الحقيقية للهيمنة الكولونيالية. حيث يظهر 

مدى الخطورة التي تقع عىل كاهل اإلنتلجنسيا العربية ودورها الذي يجب أن يحتل 

املكانة املركزية من أجل املقاومة للحد من تلك الهيمنة التي تطوق البالد اقتصادياً 

إزالة  يجعل  الذي  النحو  عىل  خطابها  صياغة  إىل  الوطنية  النخب  وذهبت  وثقافياً. 

االستعامر بأشكاله كافة يف أمر اليوم. مام يظهر مدى تغلغل تلك الهيمنة والسيطرة 

موقف  ودقة  خطورة  عىل  يؤكد  ما  وهذا  العربية،  بالدنا  يف  الثقايف  املستوى  عىل 

اإلنتلجنسيا العربية يف التصدي لتلك األشباح اإلمربيالية الخفية وتأثريها العميق يف 

ثقافتنا العربية واإلسالمية.

لكن الوجه اآلخر األشد خطورة يف متاهي قطاعات تاريخية وأزمنة من اإلنتلجنسيا 

العربية مع التوقف الكولونيايل والتواطؤ مع تيار الهيمنة اإلمربيالية. وهؤالء هم ما 

ميكن أن نسميهم  بـ)طبقة الوكالء: comprador(. هذا املصطلح الذي تم تطويره 

بطريقة أشمل يف مرحلة ما بعد الكولونيالية ليشمل طبقة من األكادمييني والكتاب 

القوة  باعتامدهم عىل  الوطني  استقاللهم  يتنازلون عن  ممن  ـ  والفنانني  اإلبداعيني 

اإلمربيالية رهانهم معها. مل يُعد األمر مقترصاً عىل الربجوازية املحلية الذين يدينون 

مصلحتهم  عىل  يحافظون  ثّم  ومن  األجنبية،  لالحتكارات  املتميزة  بأوضاعهم 

الراسخة يف بقاء االحتالل الكولونيايل. وال شك أن تلك الفكرة عن طبقة الوكالء 

والتي تفرتض وجود هيكل تراتبي واضح ومتسلسل من العالقات الثقافية واملادية. 

عليه »فاالفرتاض الذي يذهب إىل أن طبقة الوكالء متاميزة بالضورة وبصورة يسهل 

التاريخ الرسي الحتالل  ))(- ألفرد سكاون بلنت مخاطبا مجموعة املؤمتر الوطني املرصي يف اقتباس ورد بكتابه 

إنجلرتا مرص الذي تفيد بيانات غالفه بأن الشيخ محمد عبد راجعه و وافق عىل ما فيه ، ينتمى سكاون ألرسة عريقة 

كون حملة  الرشقية.  البالد  للرتحال يف   1859 بعد  تحول  األوروبية  الدول  الدبلومايس يف  والتمثيل  بالسياسة  تعمل 

للدفاع عن الزعيم أحمد عرايب بدافع واجبه تجاه مواطنيه يف املقام األول وحقهم يف االطالع عىل »الحقيقة الواقعة«  

ترجم الكتاب ونرش عىل حلقات بجريدة البالغ ثم جمع يف مجلد وأحد دون تاريخ مدون.
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يحافظون  ممن  نسبيّاً  وشٍك  جدٍل  محل  افرتاض  هو  املجتمع،  بقية  عن  تحديدها 

عىل مقدرة أكث تطّوراً يف انخراطهم يف املامرسات التواصلية الدولية التي تطرحها 

أجل  من  للنضال  ذلك،  بحكم  أقل،  ميالً  يظهرون  قد  وممن  الكولونيالية،  الهيمنة 

االستقالل الثقايف والسيايس«))(. من املمكن التدليل عىل أمر كهذا من مالحظة جد 

هامة وهي أنه ما من أحٍد يف مجتمعٍ مستعَمٍر ميكن أن يتجنب بالكلية تأثريات النفوذ 

الكولونيالية  بعد  ما  مجتمعات  يف  املختلفة.  وأشكاله  بأطواره  الكولونيايل  الثقايف 

الوحيدة  الطبقة  هي  األحوال،  من  حال  بأي  وحدها،  الربجوازية  الطبقة  ليست 

التلفاز أو  الثقافية الشعبية مثل  النفاذ« إىل الوسائط  البني أنها امتلكت »القدرة عىل 

املنتجات االستهالكية. ضمن الخضوع التام والتبعية املطلقة وحدهام هام من َخلََقا 

طبقة الوكالء، حيث النضال من أجل االستقالل الثقايف والسيايس واالقتصادي مل 

يعد ذا أهمية لديهم كام هو الحال من االستفادة الشخصية من املامرسات التواصلية 

واالنتفاع مبا تطرحه الهيمنة اإلمربيالية يف مرحلة ما بعد الكولونيالية، وبهذا تصبح 

هو  الرباغاميت  واملنحى  لديهم،  األصيلة  القاعدة  هي   )Utilitarianism :النَّْفِعيَّة(

أصل يرتكزون عليه، ليقع كامل الضر عىل املجتمع عموماً واملواطن بعينه بشكل 

خاص، حيث إن الَعواقب الِفْكِريَّة لطبقة الوكالء تحركها األنانية بغض النظر عن إيذاء 

اآلخر وما يقع عليه من أرضاٍر سواء كان هذا اآلخر متمثال يف مجتمع أو فرد أو وطن 

مبا يحتويه. وما من ريب يف أن هذا التوسع الخطري للنفعية يف مجتمعات ما بعد 

الذات ونزعها من بعدها اإلنساين األخالقي  الكولونيالية، أدى من ناحية إىل تشيُؤ 

مفهومها يف  الوطنية وخلخلة  للهويّة  العامة  السامت  إىل إضعاف  ثانية  ناحية  ومن 

تلك  يساهم متكني  وبذلك  سائداً  ومسلكاً  النفعية مذهباً  ليصبح مطلب  املجتمع، 

القوى، وزيادة هيمنتها، وتوسيع رقعة السيطرة اإلمربيالية..

مع حضور ذلك االستحواذ يف الخطاب ما بعد الكولونيالية بدا الرصاع الداخيل 

ما  مرحلة  يف  الهيمنة  الستمرارية  »املناهضني«  بني  مداه  يأخذ  العربية  لإلنتلجنسيا 

))(-بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلني تيفني، دراسات ما بعد الكولونيالية – مصدر سابق – ص 9)).
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بعد الكولونيالية و»طبقة الوكالء«. واالستحواذ )appropriation( مصطلح »يستخدم  

تلك  عىل  الكولونيالية  بعد  ما  مجتمعات  تستحوذ  من خاللها  التي  الطرق  لوصف 

وأفالمها  لديها  الكتابة  وقوالب  ولغتها  اإلمربيالية  القوة  بثقافة  الخاصة  املظاهر 

ومرسحها، بل وحتى عىل ناذج التفكري وطرق إدارة النقاش علّها تخدمها يف صوغ 

لوصف  أحياناً  العملية  هذه  تستخدم  كام  الخاصة.  والثقافية  االجتامعية  هويّاتها 

اإلسرتاتيجية التي تسعى من خاللها القوة اإلمربيالية إىل دمج املنطقة أو الثقافة التي 

تستكشفها وتغزوها بوصفها منطقة أو ثقافة مملوكة لها«))(، وبهذا بات الرصاع يحمل 

عبء الخربة املتجددة التي استمدتها اإلنتلجنسيا العربية من اختبارات »املناهضني« 

بني  وما  العربية.  املجتمعات  يف  سائد  ثقايف  نط  إىل  وتحولت  الوكالء«  و»طبقة 

استكشاف الطرق التي تتمكن من خاللها الثقافة املقهورة أو املستعَمرة من توظيف 

أدوات خطاب تلك القوة املسيطرة واملهيمنة من أجل استخدامها ملقاومة استمرارية 

مادة  ليكون  والطرق  األساليب  تلك  استخدام  تحول  فقد  وثقافياً،  سياسياً  سيطرتها 

خصبة يف الرصاع الداخيل بني رشائح اإلنتلجنسيا العربية. فقد بدت تلك الطرق ذات 

فعالية بيِّنة يف نطاق اللغة ونطاق النصيّة. ففي هذين النطاقني االستحواذ بني تشّكالت 

القوالب الخطابية من أجل التعبري عن خربات ثقافية متباينة عىل نحو واسع، وإقحام 

التلقني.  من  نطاق  أوسع  بلغت  حتى  للتمثيل  السائدة  األساليب  يف  الخربات  هذه 

وباستحواذ اإلنتلجنسيا العربية عىل السيف الذهبي أو الدرع اإلمرباطوري متمثالً يف 

لغة القوة اإلمربيالية، »وأشكالها الخطابية، وأساليبها يف التمثيل تصبح مجتمعات ما 

بعد الكولونيالية قادرة، يف مثل هذه الحال عىل الدخول بسهولة أكرب يف الخطاب 

الواقع  ذلك  لوصف  السائدة  اللغة  يف  الثقايف،  واقعها  مفردات  إقحام  أو  السائد، 

االستحواذ،  لظاهرة  أوجه  أربعة  له  سنالحظ  هنا  من  القراء«)2(.  من  واسع  لجمهور 

فاملناهض الستمرارية الهيمنة اإلمربيالية يوجه خطابه حيناً ضد الهيمنة وحيناً آخر 

اإلمربيالية. وعىل  الخانة  تسويق  تتوىل  التي  الرشيحة  باعتبارها  الوكالء،  طبقة  ضد 

))(-سبري 28 : 1993.

)2(-بيل أشكروفت / جاريث جريفيث / هيلني تيفني، دراسات ما بعد الكولونيالية، ترجمة أحمد الرويب / أمين حلمي 

/ عاطف عثامن، دار ابن خلدون ص 71.
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النقيض من ذلك فإن »طبقة الوكالء« توجه خطابها باملنطق نفسه ضد اإلنتلجنسيا 

العربية املناهضة، ساعية إىل نقض ثقافتها وترسيخ الهيمنة اإلمربيالية بوصف كونها 

كومربادور معريف. وبهذا قد تم استخدام االستحواذ يف خطاب ما بعد الكولونيالية 

داخلياً وخارجياً، ومع استمرارية الهيمنة وإطفاق الرصاع الداخيل لإلنتلجنسيا العربية 

اإلنتلجنسيا  اتجاهات  بني  التصعيد  يف  األخطر  دورها   )binarism )الثنائية:  لعبت 

العربية، ما أدى إىل رضٍب من عدم االستقرار يف املجتمعات املستعَمرة.

التشظي املعريف لإلنتلجنسيا العربية

لو عرجنا قليالً نحو معرفة آفاق وأبعاد التناقض الحاصل بني االتجاهات الرئيسية 

الهيمنة  استمرارية  عىل  الدالئل  أهم  يعكس  أنه  نجد  سوف  العربية،  لإلنتلجنسيا 

اإلمربيالية وتعميق سيطرتها وقوة تأثريها يف املجتمعات العربية ومجتمعات العامل 

الثالث يف مرحلة ما بعد الكولونيالية »ويعّد املنطق الثنايئ لإلمربيالية تطوراً يف ذلك 

النزوع الذي يبديه الفكر الغريب بوجه عام نحو رؤية العامل يف ضوء التقابالت الثنائية 

)املركز/  ـ  الثنائيات  بني  البسيط  التمييز  وميثل  وتسيّد.  هيمنة  عالقة  تؤسس  التي 

الهامش، املستعِمر/ املستعَمر، اإلمرباطورية/ عاصمة املستعَمرة، متحّض/ بدايئ( 

تقوم عليه اإلمربيالية وتخلّده. تتصل  الذي  الجائر  الهرمي  التسلسل  بفعاليّة كبرية  ـ 

املتقابالت الثنائية بنيوياً بعضها  ببعض، ويف الخطاب الكولونيايل قد يكون هناك 

التعبري  يعاد  حيث  ـ  مستعَمر  مستعِمر/  ـ  الواحدة  الجذريّة  للثنائية  مختلف  شكل 

عنها يف أي نّص معني بعدد من الطرق مثل: املستعِمر: املستعَمر، أبيض: أسود، 

متحّض: بدايئ،..إلخ«))( وبناء عىل هذا املنطق الثنايئ يبدو هذا املفهوم مع إمكانية 

اليسار أو من أعىل إىل أسفل ليمهد الفكرة نفسها  البنيان من اليمني إىل  قراءة هذا 

للمتلقي ويؤكد عليها،  وهكذا تصبح كلامت مثل )املستعِمر، واألبيض، واإلنساين، 

صناعة  فإن  لذا  والقبيح(.  والوحيش،  واألسود  )املستعَمر،  ضد  جملة  والجميل(، 

))(-املرجع نفسه، ص 76، 77. 



نحن وأزمنة االستعمار 172

العنرصية، وخلق التاميز بني الفرد واآلخر هي يف جوهرها صناعة إمربيالية محضة، 

فكانت رمز التطرف يف عني اآلخر، ليحتّل املفهوم الثنايئ أهمية كربى يف تشكيل 

املعاين األيدولوجية بصفة عامة، ويعّد مفيداً للغاية يف بنية اإليديولوجيا اإلمربيالية.

ثم  األيديولوجيا  ونهاية  التاريخ،  »نهاية  مثل:  املفاهيم  نهاية  موجة  ظهور  ولعل 

هذا  وجود  فيه  تَوّجب  الذي  العمق  هذا  وضح  قد  بعديات«،  »املا  نظريات  ظهور 

أن  يلزم  حيث  الثنائيات،  تلك  به  اكتظت  التي   )violent( الجائر  الهرمي  التسلسل 

يكون أحد مصطلحي التعارض مهيمناً عىل الدوام مثاله )هيمنة األغنياء عىل الفقراء، 

والسلطة عىل الرعية، واملستعِمر عىل املستعَمر، واألبيض عىل األسود...إلخ(، يف 

حني أن وضع املقابالت ويظهر ويبنيِّ مدى الهيمنة والتسيّد امللحوظ. ذلك يعني أن 

أي نشاط أو حالة ال تنطبق عليها مقاييس املقابلة الثنائية سوف تكون خاضعة للقمع 

أو اعتبارها فئة شائنة، وبهذا التشكل لتلك الفئة التي ساعد عىل تكونها هذا املفهوم 

أخضع الفئة نفسها لتصبح ضمن نطاق »التّابو«، أو جعلها طقس انتقال*)))(( أي أن 

الشباب  مرحلة  أي  ـ  والرشد  الطفولة  تتوسط  التي  بالوضعية  أشبه  تصري  الفئة  هذه 

الريبة  من  كبري  لقدر  إليها  املشار  الفئة  تخضع  لطاملا  لذلك  شائنة،  فئة  بوصفها  ـ 

والقلق، تقع بني دفتي  ثنائية )املستعِمر/ املستعَمر(، عىل سبيل التمثيل، سوف تعاين 

من دالالت االزدواج الوجداين الحاد والذي يتجىل إما يف التقليد أو يف املناهضة 

للميل لجانب دون  أو  الثقايف  االنفصام  أو  الهويّة،  للحفاظ عىل  بالهوس  أو  بشدة 

آخر يف تلك الثنائية، مام يفىض إىل نشوء تطرف ولدته اإلمربيالية يف إطار صناعتها 

للعنرصية  لتكون رمزاً إضافياً يف بنيتها اإليديولوجية، وبالتايل التأكيد عىل أن أحد 

أهم قواعد استمرارية اإلمربيالية وقوتها يكمن يف خلق تلك الفرقة والتنازع الدائم بني 

الشعوب، ونوذج التاريخ العريب واضح وضوح شمس الظهرية يف هذا املضامر.

))(-rite of passage (: مصطلح يشري إىل حدث احتفايل، مرصود يف كل املجتمعات املعروفة تاريخيا، ميري االنتقال 

من حالة اجتامعية أو مكانة دينية إىل غريها. كان أول من سّك املصطلح » أرنولود فان جينيب« ) 1873 – 1957 ( 

 rite of passage »Encyclopedia Britannica from Encyclopedia«(  »(909 ،يف مؤلفه األشهر » طقوس االنتقال

   .) Britanica 2007 Ultimate Reference suite : ) 2010
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ومن خالل هذا املفهوم تتبدى لنا ثنائية املحاور داخل حقل نشاط االنتلجنسيا 

العربية. وقد جرى ذلك عىل اإلجامل بني »املناهضني« وطبقة الوكالء. ولقد أدت 

البينية  الفضاءات  عىل  الضوء  سلّطت  ناحية  فمن  متناقضة.  نتائج  إىل  الثنائية  هذه 

التي تخلخل نظرية ما بعد الكولونيالية، ومن ناحية أخرى أزالت الغموض عن طبيعة 

العالقات البنيوية للنظام الثنايئ ذاته، ثم كشفت ثالثاً عن التناقضات الجذرية للنظام 

ثنائيات شديدة  املثال،  سبيل  يتضّمن، عىل  األخري  هذا  أن  واملعروف  اإلمربيايل. 

مقابل  يف   enlightener( االستنارة:  مشعل  حامل  إنساين،  )متحض،  مثل:  الوطأة 

)بدايئ، وحيش،  مثل:  بنعوت مذمومة  املثقفة  العربية  النخبة  املناهضني من  نعت 

متلقي االستنارة: enlightened(. وبهذه الطريقة متيط نظرية ما بعد الكولونيالية اللثام 

عن التناقض العميق يف بنية العالقات االقتصادية والثقافية والسياسية التي ميكن أن 

تحّط من قدر شخص أو تضفي عليه مثالية، أو تسْمه بالشيطانية أو تخلع عليه صفات 

لها من  التابعني  لتحسني صورة  إمكاناتها  لها. يف حني توظف كل  سلبية ال حرص 

الوكالء املحليني.

التهميش،  من  بعدما عانت طويالً  العربية  اإلنتلجنسيا  من  النوع  هذا  إن  وحيث 

بعد  وما  الجديدة  الكولونيالية  مرحلة  يف  الكولونيالية  من  بدالً  املركز  وأصبحت 

املسموعة  الكلمة  لها  حيث  املجتمع،  عىل  األخطر  الفئة  هي  باتت  الكولونيالية، 

العميق بني جميع األوساط والفئات املجتمعية. ففي حال متكنت تلك  والتغلغل 

الهيمنة اإلمربيالية وسيطرتها عىل جزء منها، صارت هي املحرك الرئييس بطريق غري 

مبارش للمجتمع أو عىل األقل لها ذراع يف التأثري والتوجيه، ولعل ذلك ما جعل نديم 

البيطار يسأل السؤال املشاع يف األوساط الثقافية. 

يظل السؤال املركزي الذي ال نجد إجابة عنه هو التايل: ما هي اإلمكانية الحقيقية 

لربوز دور تغيريي مركزي للمثقفني العرب يف ظل األوضاع القامئة؟. وهل يستحقون 

الكربى يف حصول  النقد الرشس املوجه لهم، وتحميلهم املسؤولية  حقا كل هذا 

التخلف والتجزئة والتبعية للخارج؟ 
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املركزي  الدور  دام  ما  التغيري  ذلك  يحدث  أن  الصعب  من  أنه  شك  من  ما 

لإلنتلجنسيا العربية غائباً أو مغيباً، بسبب من استمرار الرصاع األهيل من جهة أو يف 

مواجهة السلطة. ولعل بسط الهيمنة اإلمربيالية وظهور النفعية والرباغامتية واالستبداد 

اتخاذ  من  العربية  اإلنتلجنسيا  من  املناهضني  أمام  منيعاً  حائطاً  يشكل  السلطوي، 

العريب، بل  العامل  الهيمنة والتقليد املسيطر عىل  خطوات تقدمية تحررية من تلك 

رمبا يبقي تلك الهيمنة ذات مكانة مركزية مع التهميش املتعمد للمناهضني لها من 

اإلنتلجنسيا العربية.

هذا  عىل  املهيمنة  اإلمرباطورية  كانت  فإذا  البحث،  هذا  مستهل  يف  جاء  وكام 

القدر من االقتدار فذلك ال يعني باملرة أن الفكر ما بعد اإلمربيايل هو قدر يستحيل 

رده، فاإلنتلجنسيا العربية املناهضة، وبعد أن امتلكت أدوات الخطاب، تستطيع أن 

ثقافياً ضد التجزئة والتخلف، حينئذ  تصوغ اسرتاتيجية ثقافية فاعلة وتؤسس حراكاً 

ستكون لعبت دورها بحنكة ومهارة يفوق ذكاء ذلك الشبح الخفي الذي يقود الزمن ما 

بعد الكولونيايل يف املنطقة العربية واإلسالمية لذا تستطيع تلك اإلنتلجنسيا العربية 

أن تقود فكرها لتعممه؛ ألن من املؤكد أن خواء العقل هو األشد سوءاً من أي خواء 

مشهود يف الحياة اإلنسانية.  

يف الراهن، مثة استعامر من نوع مركب؛ خفٌي حيناً وظاهٌر حيناً آخر، وهو يتوغل 

عميقاً يف كل مجتمعاتنا، ليزاحم هويّات أصيلة. راسخة يف عمق تاريخ املنطقة.



ما بعد الكولوني�الية وما بعد احلداثة
تجربة الجزائر نموذجًا 

أحمد عبد الحليم عطية))(

صور  من  صورٍة  عن  يكشف  كان  الجزائر«  يف  »عارنا  كتابه  سارتر  كتب  حني 

وأشكال العنف والتعذيب وإهدار املستعمر الفرنيس كرامة اإلنسان الجزائري؛ مام 

يتناىف وصورة فرنسا الحرة)2( ويبدو لنا أن الثورة الجزائرية كان لها دوراً يف التحول 

والتي  والعدم«  »الوجود  ميثلها  التي  العدمية  الفردية  املرحلة  من  سارتر  فلسفة  يف 

تظهر فيها النظرة االستبعادية العدائية لآلخر إىل مرحلة جديدة تقربه من املاركسية، 

يهتم فيها كثرياً باآلخر عنينا بها مرحلة »نقد العقل الجديل«. وأما كتاباته التي تدين 

أمثلٍة عديدة عن دور  فإنها تعد مثاالً من  الجزائر  الفرنيس يف  مامرسات االستعامر 

املثقفني والفالسفة الفرنسيني من الثورة الجزائرية. 

والدفاع عن حق  باالستعامر  التنديد  كتابات  التحرير عىل  دور حركة  يقترص  مل 

))(-دكتور وباحث يف كلية اآلداب بالقاهرة - مرص.

)2(-انظر العمراين: سارتر والثورة الجزائرية، مكتبة مدبويل، القاهرة، د.ت، ودراستنا سارتر واملقاومة الجزائرية، ضمن 

كتاب سارتر والثقافة العربية، دار الفارايب، بريوت ))20.
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من  كثري  وفكر  وجدان  يف  هاماً  دوراً  مثَّلت  بل  وكرامته،  الجزائري  الشعب  وهوية 

نحوين:  عىل  نجده  الذي  األمر  وهو  بوطنهم  ارتبطوا  الذين  والفالسفة  املفكرين 

تشكيل الوجدان وبلورة الرؤية الفلسفية. فإىل أي مدى أسهمت ثورة الجزائر وحياة 

وعمل الكتاب والفالسفة الفرنسيني بها يف تشكيل رؤاهم الفلسفية؟ 

يؤكد الجزائري محمد حصحاص يف دراسته »نظرية ما بعد االستعامرية ومخلفاتها 

الفكرية يف عرص ما بعد الحداثة وما بعد العلامنية« أن الفالسفة واملنظرون الجدد 

يرون أن نظرية ما بعد االستعامرية هي التي أسست لفكرة ما بعد الحداثة، ألنها هي 

األيديولوجيات  تفكيك  وتحاول  الكربى  الفلسفية  األسئلة  وتطرح  اآلن  تتجرأ  التي 

الطاغية، لذلك فهي من نظرت وما تزال ملجتمع ما بعد حدايث، مجتمع وعامل رمبا 

مختلف عن املجتمع الحدايث الحايل الذي نظر له وبناه الغرب.

يؤكد لنا بارت مور-جيلربت يف كتابه ما بعد االستعامر: السياقات، املامرسات، 

يقول:  الحداثة،  بعد  وما  االستعامرية  بعد  ما  نظرية  بني  العالقة  عىل  السياسات؛ 

»يعرّف كتايب هذا نظرية ما بعد االستعامرية باعتبارها عمالً شّكله يف املقام األول 

العليا، ال  الفرنسية  النظرية  تنتسب إىل  انتامءاٌت منهجيٌة  لنقل إىل درجة كبرية-  -أو 

 )Jacques Lacan( الكان  وجاك   )Jacques Derrida( ديريدا  جاك  من  كل  سياّم 

تحليل  إىل  العليا  الفرنسية  النظرية  »تسلل«  هذا  ويعني   )Foucault( فوكو  وميشيل 

ما بعد االستعامرية الذي رمبا ولّد أكث املناقشات الراهنة سخونًة، وإثارة للتطرّف، 

سواء بالقبول أو الرفض«.

وحدة  عىل  رئييس  بشكل  يعتمد  االستعامرية  بعد  ما  الخطاب  أن  ذلك  معنى 

املعرفة وعالقات القوة وترابط االثنني بشكل وثيق. فقد كان ميشال فوكو من أوائل 

النظرية املعرفية، رغم  الذين وضعوا بشكل متكامل ومرتابط أسس هذه  املفكرين 

املعرفة  ثنائية  تنفي  فهي  كانت موجودة يف طروحات مفكرين سابقني،  بذورها  أن 

والسلطة وتربطهام معاً يف مفهوم واحد. إذاً يعترب مفكرو الخطاب ما بعد االستعامري، 

داخل  القوة  عالقات  أساسه  املستَعَمر  حول  الغربية  املعرفية  املنظومة  تشكيل  أن 
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أن  فكرة  عىل  الخطاب  هذا  يقوم  املنطلق  هذا  ومن  االستعامرية.  الدول  مجتمع 

القوى االستعامرية قامت بتعريف وتحديد ماهية الدول املستعمرة أي »اآلخر« وفقاً  

»اآلخر«  املستعمر  عرف  لذلك  االستعامرية.  ألهدافها  وخدمة  املعرفية  ملنظومتها 

مناقضة  ما هنالك من صفات  بربري، وإىل  أنه غري حدايث، غري دميوقراطي،  عىل 

لقيمه املجتمعية بغية تربير االستعامر، باعتباره عمالً تنويرياً تجاه السكان األصليني، 

الدول  وثروات  موارد  واستغالل  جرامئه  تربير  إىل  صميمه  من  يهدف  أنه  حني  يف 

املستعمرة.

التي  النصوص  قراءة  التفكيكية يف  االستعامرية عىل  بعد  ما  يعتمد خطاب  كام 

تشكل الركن األساس يف تعريف »اآلخر« بغية التمهيد إلخضاعه للسيطرة. ويف هذا 

اإلطار يربز عمل سعيد االسترشاقي يف أنه يقوم بدراسة جيولوجية للمؤلفات الغربية 

حول الرشق منذ القرن الثامن عرش والتي أدت بحسب سعيد إىل وضع اإلطار النظري 

لالستعامر.

تعد نظرية ما بعد االستعامرية، كام كتب جميل حمداوي، من أهم النظريات النقدية 

التي رافقت مرحلة ما بعد الحداثة، وال سيام أن هذه النظرية ظهرت بعد سيطرة البنيوية 

عىل الحقل الثقايف الغريب، وبعد أن هيمنت امليثولوجيا البيضاء عىل الفكر العاملي، 

وأصبح الغرب مصدر العلم واملعرفة واإلبداع، وموطن النظريات واملناهج العلمية. 

ومن ثم هو املركز. ويف املقابل، تشكل الدول املستعمرة  املحيط التابع عىل حد 

تعبري االقتصادي املرصي سمري أمني. ويعني هذا أن نظرية ما بعد االستعامرية تعمل 

منهجية  غرار  عىل  املركزية  مقوالتها  وتقويض  الغربية،  اإليديولوجيات  فضح  عىل 

التقويض التي تسلح بها الفيلسوف الفرنيس جاك ديريدا )J.Derrida(، لتعرية الثقافة 

املركزية الغربية، ونسف أسسها املتافيزيقية والبنيوية. وإن أكث: »اهتامم ذي صلة يف 

فكر ما بعد االستعامر هو تهميش الثقافة الغربية وقيمها للثقافات املختلفة األخرى. 

وقد ظهرت هذه النظرية حديثا مرافقة لنظرية ما بعد الحداثة، وبالضبط يف سنوات 

الستني والسبعني إىل غاية سنوات التسعني من القرن العرشين«.
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وقد طرحت نظرية ما بعد االستعامرية مجموعة من اإلشكاليات الجوهرية التي 

تتعرض لعالقة األنا باآلخر، أو عالقة الرشق بالغرب، أو عالقة الهامش باملركز، أو 

عالقة املستعمر بالشعوب املستعمرة الضعيفة، يذكر منها جميل حمداوي: »كيف 

الذين قاموا  الذين استُعِمروا من ناحية، وأولئك  أثرت تجربة االستعامر عىل هؤالء 

باالستعامر من ناحية أخرى؟ كيف متكنت القوى االستعامرية من التحكم يف هذه 

التعليم االستعامري  تركها  التي  اآلثار  ما  الغريب؟  العامل غري  الواسعة من  املساحة 

والعلم والتكنولوجيا االستعامرية يف مجتمعات ما بعد االستعامر؟ وكيف أثرت النزعة 

االستعامرية؟ كيف أثر التعليم االستعامري واللغة املستعمرة عىل ثقافة املستعمرات 

وهويتها؟ كيف أدى العلم الغريب والتكنولوجيا والطب الغريب إىل الهيمنة عىل أنظمة 

بعد  التي ظهرت  بعد االستعامرية  ما  الهوية  التي كانت قامئة؟ وما أشكال  املعرفة 

رحيل املستعمر؟ إىل أي مدى كان التشكل بعيًدا عن التأثري االستعامري ممكًنا؟ هل 

تركز الصياغات الغربية ملا بعد االستعامرية عىل فكرة التهجني أكث مام تركز عىل 

الوقائع الفعلية؟

الفرتة  تيل  التي  املرحلة  إىل  األوىل  للوهلة  يشري  املصطلح  هذا  أن  اإلشكالية 

االستعامرية، إال أن هذا التوجه الفكري هو أكث ما يحّذر منه الكثري من النقاد، خشية 

ماّم  واملرحلية  والتعاقبية،  بالكرونولوجية،  توحي  التي  بعد«  الـ»ما  فّخ  يف  الوقوع 

يوحي بتطابق مصطلح »ما بعد االستعامرية« بـ»ما بعد االستقالل«، ومرّد هذه الخشية 

بعد  ما  ملرحلة  ـ  خاص  وجه  عىل  والثقافية  السياسية  ـ  االستعامر  آثار  امتداد  هو 

االستقالل ماّم يجعل السؤال املطروح هو »متى تبدأ ما بعد االستعامر فعال؟ وترى 

مديحة عتيق أن هذه املخاوف تدّل عىل غموض مصطلح »ما بعد الكولونيالية«، مام 

أّدى إىل وضع عرشات التعريفات له، وقد حرص دوغالس روبنسون ثالث تعريفات، 

تذكرها لنا:

مستعمرات  دراسة  ـ  أنها  الكولونيالية يف  بعد  ما  النظرية  يحدد  األّول:  التعريف 

أو  الثقايف،  الكولونيالية  إلرث  استجابت  كيف  أي  استقاللها؛  منذ  السابقة  أوروبا 
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بعد  »ما  الصفة  وتشري  االستقالل.  خالل  عليه  تغلّبت  أو  قاومته،  أو  معه،  تكيّفت 

الكولونيالية« إىل ثقافات ما بعد نهاية الكولونيالية. والفرتة التاريخية التي تغطيها هي 

تقريباً النصف الثاين من القرن العرشين. ويف التعريف الثاين: هي دراسة مستعمرات 

أوروبا السابقة منذ استعامرها؛ أي الكيفية التي استجابت بها إلرث الكولونيالية الثقايف، 

أو تكيّفت معه، أو قاومته، أو تغلّبت عليه منذ بداية الكولونيالية. وهنا تشري صفة »ما بعد 

الكولونيالية« إىل ثقافات ما بعد بداية الكولونيالية. والفرتة التاريخية التي تغطيها هي 

تقريباً الفرتة الحديثة، بدءاً من القرن السادس عرش. وهي يف التعريف الثالث: دراسة 

تربطها  التي  القوة  من حيث عالقات  واألمم  البلدان  املجتمعات،  الثقافات،  جميع 

بسواها؛ أي الكيفية التي أخضعت بها الثقافاُت الفاتحة الثقافاِت املفتوحَة ملشيئتها؛ 

والكيفية التي استجابت بها الثقافات املفتوحة لذلك الَقرْس، أو تكيّفت معه، أو قاومته، 

أو تغلّبت عليه. وهنا تشري صفة »ما بعد الكولونيالية« إىل نظرتنا يف أواخر القرن العرشين 

إىل عالقات القوة السياسية والثقافية. أما الفرتة التاريخية التي تغطيها فهي التاريخ كلّه«.

حيث  االستقالل«  بعد  »ما  مفهوم  مع  يتطابق  األّول  التعريف  أن  عتيق  وترى 

عىل  واألدبية  والدينية  واللغوية  والثقافية  السياسية  التداعيات  عىل  الدارسون  يركّز 

ألّن  التعريف  بهذا  النقاد  ويحتفي  حديثاً،  املستقلّة  سابقاً،  املستعَمرة  املجتمعات 

أخذنا  إذا  أننا  وترى  كبري.  إىل حّد  املعرفية واضحة  وإشكاليّاته  زمنيّاً  مجاله محّدد 

الجزائر مثال عىل مستعمرات أوروبا السابقة فإّن مجال النظرية »ما بعد الكولونيالية« 

السابقة وإن  نيل االستقالل عام 1962م، ويتمحور حول اإلشكاالت  منذ  يبدأ زمنياً 

كان أبرزها قضية الفرانكفونية يف مجتمع جزائر ما بعد االستقالل. 

تالها،  وما  الكولونيالية  املرحلة  عندها  يشمل  فهو  الثاين  التعريف  وبخصوص 

ويركّز عىل املستعِمر قدر تركيزه عىل املستعَمر، إذ يلقي الضوء عىل مناطق عتمة 

وآفاق  توسعاتها  دوافع  عن  محرجة  أسئلة  ويطرح  االستعامري،  أوروبا  تاريخ  من 

أننا إذا عدنا إىل مثال الجزائر سنجد أن مجال  طموحاتها الكولونيالية. وترى عتيق 

الدراسة »ما بعد الكولونيالية« يبدأ منذ 1830م يك يحلّل العالقات الكولونيالية بني 
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الجزائر وفرنسا فيقف عىل سريورة العملية الكولونيالية وردود فعل املستعَمر نحوها.

العالقات  يشمل  إذ  طموحاً  واألوسع  شموالً  األكث  فهو  الثالث  التعريف  أّما 

هذا  ويف  بأكمله،  التاريخ  امتداد  وعىل  املعمورة  أنحاء  كّل  يف  الكولونيالية 

املستوى« تبدو النظرية »ما بعد الكولونيالية« عىل أنّها طريقة يف النظر إىل القوة بني 

واإلخضاع  الهيمنة  ديناميات  تُْحِدثُها  التي  االجتامعية  النفسية  والتحوالت  الثقافية، 

املتوامئة، واالنزياح الجغرايف واللغوّي. وهي ال تحاول أن تفرّس كّل األشياء يف هذه 

الدنيا، بل تقترص عىل هذه الظاهرة الواحدة املهَملة، السيطرة عىل ثقافة معينة من 

قبل ثقافة أخرى«.

نحن نسعى يف هذه الدراسة إىل بحث العالقة بني الجزائر وفكر ما بعد الحداثة، 

بعد  ما  فكر  تشكيل  يف  االستعامر  بعد  وما  االستعامر  دراسات  مساهمة  إطار  يف 

القضية،  بهذه  والعرب  األوروبيني  الباحثني  من  عدد  شغل  وقد  فرنسا.  يف  الحداثة 

منهم اإلنجليزي روبرت يونغ الذي يجزم بأن نظرية ما بعد البنيوية، وهي تيار داخل 

فكر ما بعد الحداثة ليست نتاجاً لتحوالت املجتمع الفرنيس أو املجتمعات الغربية 

عىل نحو مغلق إنا هي عرض ونتيجة للثورة التحريرية الجزائرية. والباحث الجزائري 

هو فكر اإلحساس األورويب  الحداثة جزئياً  بعد  ما  أن فكر  يرى  الذي  أزواج عمر، 

التنوير  ملرشوع  التفكيكية  ومراجعته  لذاته  ونقده  األخالقي  املستوى  عىل  بالذنب 

والحداثة، الذي زعم أنه نوذج كيل كوين مطلق، وهو املرشوع الذي مل ينجح يف 

قهر ثنائيات البنيوية املتضادة مثل: ثنائية التحديث والدميقراطية يف الفضاء القومي 

الفرنيس واالستعامر وتهميش الهوية وفرض الحل العسكري عىل الفضاء الروحي 

والثقايف واالجتامعي يف جغرافيات املستعمر ومنها جغرافية الجزائر«))(.

وقوع  تصادف  عندما  الستينيات  عقد  يف  يتشكل  الحدايث  بعد  ما  »املزاج«  بدأ 

تغريات يف املجتمعات الغربية مع تغريات يف التعبري الفني واألديب. متثلت التغريات 

الحداثة( يف  )مابعد  فكر  تشكيل  االستعامر يف  بعد  وما  االستعامر  أولية ملساهمة عالقات  مقاربة  ))(-أزواج عمر: 

فرنسا. مجلة قضايا فكرية الكتاب التاسع عرش والعرشون، أكتوبر، القاهرة 999)، ص471.
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األوىل يف ظهور ما بعد التصنيع والهيمنة املتزايدة للتكنولوجيا والنزعة االستهالكية 

وظهور  املتعلمني  عدد  وزيادة  الدميقراطية  وانتشار  املوضة  وإعالنات  املتسعة 

االتصال وصناعة  تكنولوجيا املعلومات ووسائل  وانتشار  التابعة  الثقافات  أصوات 

السياسة وظهور  الرتاجع عن كل من االستعامر واملثالية يف  »املعرفة«، فضالً عن 

سياسات جديدة تتعلق بالهوية وتقوم عىل العرق والنوع والتكوين الجنيس))(.

وعىل هذا ميكننا أن نتبني ثالثة اتجاهات يف تحديد مرجعية فكر ما بعد الحداثة: 

تاريخية أوربية غربية مموضعاً  الحداثة محصلة  بعد  - يرى االتجاه األول أن ما 

إياها يف الجغرافيات الفكرية والثقافية واالجتامعية والسياسية الفرنسية ـ الغربية، كام 

يوضح ذلك تريى ايجلتون وكريستوفر نوريس وهارولد بلوم وهابرماس عىل ما بينهم 

من متايزات. 

االستعامر  الكالسييك وضد  االستعامر  التحريرية ضد  الثورة  أن  الثاين  ويرى   -

التيار  هذا  أقطاب  ومن  الحداثة  بعد  ما  فكر  بلورة  يف  تكوينياً  دوراً  لعبت  الجديد 

فردريك جيمسون وجورج فندن ابيل، وتوماس بايفل وإن كان أيا من هؤالء مل يدرس 

عنارص وآليات هذا الدور التكويني وصورة تجلياته يف إنتاج فالسفة ومفكري ما بعد 

الحداثة. 

- والتيار الثالث هو من أرشنا إليه لدى روبرت يونغ وأزواج عمر الذي يربط، بعد 

البنيوية وما بعد الكولوينالية، وهو الذي نتابعه يف هذه الدراسة. 

بعد  أفكار ما  تلك إشكالية حقيقية، شغلت املفكرين والكتاب حتى قبل ذيوع 

بعد  ما  الفرنيس  الفكر  تشكيل  يف  الجزائر  أثر  إن  واالختالف،  والتفكيك  الحداثة 

والثقافية  والفكرية  التاريخية  التحوالت  أن  ننكر  ال  ونحن  وملحوظ.  هام  الحدايث 

مهمة  أدواراً  لعبت  قد  العرشين  القرن  الغربية يف  الفرنسية/  واالجتامعية  والسياسية 

املداخل  العرشون:  القرن  يف  مكاوى،  شعبان  ترجمة  والعرق  والوطن  بعدها  وما  الكولونيالية  عظيم:  ))(-فردوس 

عاشور،  رضوى  الرتجمة  عىل  أرشف  أوزبورن،  ج.  نوريس،  ك.  نلووف،  ك.  تحرير  والنفسية  والفلسفية  التاريخية 

املجلس األعىل للثقافة القاهرة 2005، ص418.
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ساهمت يف نقل الفكر الفلسفي الفرنيس من فضاء الرسديات الكربى املميزة للحداثة 

إىل فضاء أخر يتميز بتأسيس وتطوير مابعد الحداثة بكل تفرعاته يف حقول: التحليل 

النفيس ونظرية األدب والدراسات الثقافية وخطابات الحركة النسائية الراديكالية، إال 

أن هذا البعد الغريب، ليس يف الواقع إال مكوناً جزئياً رغم أهميته التاريخية واملعرفية، 

وهو ال ميكن أن يكون مبفرده صالحاً كمرجعية وحيدة ألصول فكر ما بعد الحداثة، 

ومن هنا رضورة إبراز مساهامت املرجعيات األخرى التي ال متت إىل الغرب مبا 

يف ذلك فرنسا بصلة عضوية يف تشكيل مفاهيم ومصطلحات ونظريات تيار ما بعد 

الحداثة، خاصة يف فرنسا))(.

اإلنسانوية  للنزعة  املضادة  األوروبية  االزدواجية  االستعامر  مرحلة  كشفت  لقد 

الغربية وعن التمركز الغريب املغلق عىل الذات وفشل األيديولوجيات االستعامرية 

زمان ومكان وهي  لكل  أنها صالحة  تدعي  التي  النظريات  أوهام  يعني سقوط  مام 

نظريات مرشوع الحداثة يف أوروبا مبا يف ذلك العلامنية الغربية. 

الوطنية قد ألقت مبرشوع  التحرر  الفشل إىل أن حركات  يُرجع أزواج عمر هذا 

العلامنية الغريب يف األزمة، حيث إن معظم هذه الحركات انطلقت من خصوصيتها 

برنامجها  من  الديني  العامل  تهمش  ومل  والدينية،  والجغرافية  والتاريخية  الثقافية 

الكفاحي لالستقالل بل تشبثت بالدين كمقوم من مقومات ثقافتها الوطنية وكعنرص 

مرشوع  عن  الكونية  صفة  نزع  تم  هذا  أساس  وعىل  التاريخية  هويتها  عنارص  من 

العلامنية الغربية يقول: »إن الحركات الوطنية التحررية بنضالها العسكري مبقاومتها 

خطابات  رضب  يف  مهمة  أدواراً  لعبت  قد  الزراعي  إنتاجها  بنمط  وبتشبثها  الثقافية 

تدعي  التي  الخطابات  وهي  له،  واملنظرة  باالستعامر  املرتبطة  الغربية  الحداثة 

الوطنية  يأخذ عوامل  لتفكري جديد  نوافذ  املركزية والشمولية يف آن واحد مام فتح 

والذاتية والنسبية والهامشية بجدية«)2(.

))(-أزواج عمر، املرجع السابق، ص469.

)2(-أزواج عمر، املرجع السابق، ص470.
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القول بأن نظريات ميشيل فوكو هي نتاج املرجعية الثقافية والسياسية واالجتامعية 

التجربة  مثل  مهمة  أخرى  عوامل  مثة  ألن  باملرة،  صحيح  غري  وحدها  الفرنسية 

السياسية الفكرية التي عاشها فوكو عندما كان مدرِّساً للفلسفة يف الجامعة التونسية 

فرنسا.  األجانب يف  املغرتبني  الجزائرية ومبعاناة  التحريرية  بالثورة  احتكاكه  وأثناء 

التونسيني وقد عايش  اليومي للطلبة  النضال  يف تونس اكتشف ميشيل فوكو معاين 

أحداث 5 يونيو 1967 ثم تفاعل فيام بعد مع تطور األحداث الطالبية. ومام ال شك 

فيه وبحسب شهادات بعض الزمالء من طلبة فوكو وقد كانوا من القياديني آنذاك إن 

دار فوكو يف ضاحية سيدى بوسعيد قد أصبحت مقراً الجتامعاتهم املختلفة يقومون 

فيها بتحضري املناشري وكتابتها«. ذلك ما كتبه فتحي الرتييك عن »اللحظة التونسية يف 

فلسفة ميشيل فوكو«. تلك التي تغافلها عديد من األوروبيني ممن كتبوا عن حياته))(.

وممن  التونسية  الجامعة  يف  فوكو  إىل  استمعوا  الذين  هؤالء  من  الرتييك  وكان 

شاركوا يف نضاالت هذه الفرتة. وهو يؤكد عىل أن فوكو عندما نقد السلطة فقد حاول 

التذويت  إليه هو دراسة أناط  بالنسبة  فاملهم  بالبحث،  الذات  يعود إىل مسألة  أن 

)Les mades de subjectivation( للكائن البرشي يف الثقافة الغربية من خالل تحول 

الفرد إىل شخص له حقوقه يف مجتمع معني. بحيث يصح القول إن فلسفة فوكو هي 

قبل كل يشء فلسفة الذات، املرتبطة مبجموعة اآلليات السلطوية املختلفة داخل 

الحضارة الغربية. 

وتعد عنده فلسفة ال تظل حبيسة املجال العلمي لألركيولوجيا، بل تتجاوز ذلك 

لتصبح فلسفة املقاومة، ألن املقاومة هي التي تكون - حسب فوكو - حافزاً يسمح 

بتوضيح العالقات السلطوية. فاملهم ال يكمن يف دراسة عقالنية السلطة وجوهرها 

السلطة من خالل االسرتاتيجيات وأشكال  وماهيتها، بل املهم هو تحليل عالقات 

املقاومة لتفكيك هذه االسرتاتيجيات وفضحها، فهي نضال يؤكد الحق يف االختالف 

تجعل  والتي  باملعرفة  املرتبطة  السلطة  نضال ضد  فرد يف كل مجتمع، وهي  لكل 

))(-فتحي الرتييك: اللحظة التونسية يف فلسفة ميشيل فوكو، يف أحمد عبد الحليم عطية ]محرر[ العيش سويا ضمن 

قراءات يف فكر فتحي الرتييك، القاهرة 2008 ، ص220.
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األنا  انحباس  ضد  نضال  أخرياً  وهي  زعزعتها،  ميكن  ال  وثباتاً  خلوداً  الحقيقة  من 

واملعقلنة  املصنفة  اليومية  السلطة  تقنية  نضال ضد  أخرية هي  وبكلمة  املجرد  يف 

أشكال  لكل  نضال  فهي  والحرش،  والتبعية  والعقاب  املراقبة  خالل  من  لهويتهم 

الهيمنة واالستغالل والخنوع))(.

وقد اخرتنا نوذجاً لتوضيح ما نحن بصدده عن ما بعد الحداثة والجزائر هو جان 

الفرنسية،  الكولونيالية  بالجزائر كمناضل ضد ظاهرة  الذي بدأ عالقته  فرانسو ليوتار 

إىل  النضال  هذا  ونقل  االستعامر،  فرتة  إبان  بالجزائر  للفلسفة  مدرساً  عمل  حيث 

فرنسا من خالل جامعة من املفكرين واملثقفني الفرنسيني الذين انشقوا عن الحزب 

الشيوعي الفرنيس، مام يجعل ملوقفه متييزاً جديراً بالتحليل والبحث. 

2 – ما بعد الحداثة وما بعد الكولونيالية: 

بعد  و»ما  الحداثة«  بعد  »ما  بني  املتداخلة  للعالقة  نشري  موقفه  نعرض  أن  قبل 

وال  املابعديات«  »هوس  البعض  عليه  يطلق  ما  عن  كثرياً  نتوقف  لن  الكونيالية«. 

الحديث عن ما بعد البعد، لكننا نشري إىل أن هذه الظاهرة )املابعد( كام تقول فريال 

الكولونيالية وما وراء املسميات« تعرب عن مأزق تحديد  غزول يف دراستها »مابعد 

الفضفاضة غري املحددة،  التسميات  تكتفي برتويج هذه  التي  الجديدة  االتجاهات 

وهي تدل عىل قلق من الركود النظري فتضعه مبصطلحات مغايرة لتعطي اإلحساس 

إال  متناقضني  يبدوان  موقفني  إىل  يشري  »مابعد«  تعبري  أن  ترى  وهي  باملختلف. 

بعد  ما  الفقه يف تلك املسميات ومنها  بلغه أهل  اشتباه  أنهام متالحامن وأن هناك 

الكولونيالية  من حقيقة  تنطلق  أنها  واإلثبات،  النفي  بني  تتأرجح  الكولونيالية، ألنها 

وأثرها عىل العامل املستعمر )بفتح العني( لكنها تتجاوز مقاومة االستعامر لتتعامل 

بشكل مناقض مع كل أشكال الهيمنة)2(.

وسعد  الروييل  ميجان  من  كل  ترجمة  عند  وتتوقف  املصطلح  غزول  تعرض 

))(-فتحى الرتييك وعبدالوهاب املسريي: الحداثة وما بعد الحداثة، دار فكر، دمشق، ص2003، ص309-304.

)2(-فريال جبوري غزول: ما بعد الكولونيالية وما وراء املسميات، قضايا فكرية العدد 9)-20، القاهرة 999)، ص384.
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البازعي للمصطلح مبا بعد االستعامرية يف كتابهام »دليل الناقد األديب« كام تعرض 

وأدوار  فانون  فرانز  مثل:  املجال  هذا  دعائم  إلرساء  املهمومني  املفكرين  ألهم 

أهم ممثيل  منهم مل يستخدم املصطلح، كذلك  أياً  يونغ، وإن كان  سعيد وروبرت 

سعيد  ادوار  من  كل  به  قام  الذي  الهام  الدور  إىل  نشري  حتى  ونستطرد  التيار.  هذا 

وفرانز فانون. حيث ميكن القول أن مصطلح ما بعد الكولونيالية جاء مع صدور كتاب 

ادوار سعيد »االسترشاق« 1978 وفيه يبني أنه ليس مثة شكل أو نشاط عقيل أو ثقايف 

بريئ من الصلة الوثيقة برتاتب السلطة؛ األمر الذي يكشف عن التواطؤ بني أشكال 

التمثيل األديب والسلطة الكولونيالية، ويوضح أن كل فرع من فروع العلوم الطبيعية أو 

اإلنسانية ليس ذا صلة وثيقة بالهيمنة السياسية ألوروبا من خالل الغزو االستعامري 

والسيطرة فحسب بل هو جزء ال يتجزأ منها))(. 

وقد تناول فانون يف كتابه »معذبو األرض« 1961م عدة مفاهيم عن الثقافة الوطنية 

النضال  وتاريخ  الوطن  األمة،  بخصوصيات  االهتامم  تركيز  يعيد  أن  بذلك  محاوالً 

املناهض لالستعامر. 

االستعامر  تخريب  إن  القائل:  والبازعي  الروييل  رأى  عند  غزول  فريال  تتوقف 

وتشويهه للثقافات التي يهيمن عليها دفع مثقفي الدول املستعمرة إىل إحياء ثقافتهم 

تسعى  التي  التوجهات  هذه  أشكال  وتتعدد  مقاومة،  وكنهج  فعل  كرد  ومتجيدها 

ثقافية ورد اعتبار لحضارات غري أوروبية لكنها تشرتك يف محاولة تعرية  إىل نهضة 

الخطاب االستعامري وحمولته الثقافية واملعرفية«)2(.

مقابل تشكك البعض يف مالءمة »املابعدية« للخطاب االستعامري الذي مازال 

مهيمناً تطرح الغزويل تفسرياً ملفهوم »املابعدية«، فاملعرتضني عليه يفرسون »مابعد« 

مبعنى »بدون« أو»متخلص من االستعامر«، وبالتايل يصبح املصطلح مرفوضاً؛ ألن 

االستعامر مازال حارضاً ومتغلغالً عىل مستوى الثقافة والسياسة واالقتصاد. وترى بأّن 

))(-فردوس عظيم: ص339.

)2(-غزول، ص385.
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املقصود بـ»ما بعد الكونيالية« »منذ الكولونيالية« كل ما ترتب عىل الغزو االستعامري 

كام  للمقاومة،  املستعمرين  وسعي  للهيمنة  االستعامر  سعي  تحليل  يشمل  وهذا 

مؤسسات  وانتقال  االستعامر  تصفية  وظاهرة  الجديدة  الكولونيالية  تحليل  يتضمن 

الرأساملية  مرحلة  يف  اإلمربيالية  مؤسسات  إىل  واإلدارية  السياسية  الكولونيالية 

املتأخرة))(.

تحض أفريقيا حضوراً قوياً يف الدراسات التي تتعلق »مبا بعد الكولونيالية« وذلك 

يف مواضع متعددة نشري إىل بعضها كام جاءت يف دراسة غزول: 

األوىل يف بحث اباراجيتا ساغار »دراسات مابعد الكولونيالية« يف قاموس النظرية 

الثقافية والنقدية 1996م والتي تتعلق باللغة تقول: »مسألة اللغة وثنائية املستعمرين 

اللغوية، جعلت أديب مثل الكيني نغوعي واثيونغو الذي أبدع يف كتابة روايات عديدة 

باللغة اإلنجليزية يقرر هجرها للتعبري اإلبداعي بلغته األفريقية. مع أنه يدرك أن الكتابة 

اإلبداعية األفريقية باللغة اإلنجليزية قد حولت اللغة اإلنجليزية وأفرقتها – إن صح 

التعبري ـ إال أنّه يرى رضورة أن يستمر األديب مبدعاً يف لغته املحلية حتى ال تض 

أو تنقرض«)2(.

ما  ارنولد  »منتجات  تيم  الذي حرره جون  للكتاب  الثاين يف عرضها  واملوضع 

بعد الكولونيالية باإلنجليزية« 1996م الذي قّسم عمله إقليمياً بادئاً بأفريقيا التي تنقسم 

من شامل  وذكر  وجنوبها وشاملها  أفريقيا ورشقها  األربعة غرب  إىل جهاتها  بدورها 

أفريقيا نصاً للكاتب السوداين جامل محجوب املقتبس من روايته األوىل باإلنجليزية 

»أبحار مستنزل املطر« 1989م مع أن املحرر ميثل للمناطق األخرى من أفريقيا بنامذج 

.)3()p. 388( متعددة

))(-املوضع نفسه.

)2(-Aparajita Sagar, Postcolonial: A Dictionary of Cultural and Critical Theory, ed Michal Payne 

Oxford: Blackwell, 1996. نقالً عن فريال غزول

)3(-John Thieme )ed( The Arnold Anthology of pas – Coloial Literatures in English, London عن فريال 

.غزول املرجع السابق ص388
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كتابها  يف  نهرو  الل  جواهر  بجامعة  األستاذة  اينالومبا  إشارة  الثالث:  املوضع 

حركة  بلورة  عن  تشارجي  بارثا  آراء  عرضها  بعد  الكولونيالية  بعد  وما  الكولونيالية 

النضال الهندي ملفهوم املرأة الجديدة باعتبارها مختلفة عن املرأة التقليدية واملرأة 

القومي  الخطاب  وزع  أفريقيا حيث  من جنوب وشامل  أمثلة  تضيف  فهي  الغربية، 

األدوار عىل الجنسني، فأصبح الرجل وكيالً عن سياسة واقتصاد الشعب واملرأة وكيلة 

»االستعامر  كتابه  يف  فرانزفانون  أوضح  فقد  والروحية.  األخالقية  وقيمه  هويته  عن 

تارة  لتكون  النضال واملقاومة  متطلبات  الجزائرية وظفت حسب  املرأة  املتحض« 

سافرة ومتشبهة باألوروبيني حاملة املتفجرات وتارة محجبة وبيتيّة كردٍّ مضاد ملطالبة 

االستعامر بسفور املرأة. وهكذا تكشف معركة الحجاب والسفور مستوى آخر من 

أوسع )ص  لرتمز إىل معركة  نفسها  الظواهر  تتجاوز  الهيمنة واملناهضة واملواجهة 

.)(()(94-(92

كتاب  محرري  نيفني  وهيلني  جريفيت  وغاريث  اشكروفت  بيل  من  كل  ويؤكد 

القضايا  من  عدد  عىل   (995 الكولونيالية  بعد  ما  دراسات  يف  األساسية  النصوص 

املحورية وهي التي تم عىل أسسها تبويب العمل ويف مقدمتها العالقة بني ما بعد 

دريدا وهيلني سكسو  أعامل جاك  نجده يف  ما  الكولونيالية. وهو  بعد  وما  الحداثة 

كام جاء يف دراسة أزواج عمر املشارة إليها وسنشري إليهام يف هذه الفقرة قبل تناولنا 

ملوقف جان فرانسوا ليوتار. 

فرتة  خالل  بها  وتعلام  بالجزائر  ولدا  وسكسو  دريدا  من  كل  أن  املعروف  ومن 

االحتالل الفرنيس وغادراها إىل باريس إلكامل دراستهام وألنهام يهوديان عانيا من 

والجزائرية  املهيمنة  الفرنسية  ظلها  يف  يحيان  التي  الثقافتني  بني  املزدوجة  الغربة 

املهيمن عليها يف ظل االستعامر. وإن ما عان منه كل منهام ظهر واضحاً يف سريتهام 

الفلسفية وهو ما يصّعب للغاية فهم مفاهيمهام دون األخذ بعني  الذاتية وأعاملهام 

االعتبار املرجعية الجزائرية وتأثريها عليهام. وهذا ما يوضحه أيضاً أزواج عمر الذي 

)1(-Ania Loomba: Colonialism / Postcolonialism London/ Routledge 1998. نقاًل عن غزول
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يرى »إن مفهوم االختالف ومفهوم الغريية عند كل من جاك دريدا وهيلني سكسو ليسا 

فقط نتاج لتجربتهام املعرفية األكادميية داخل الفضاء الفلسفي واألديب الفرنيس ـ 

الغريب إنا هو نتاج أيضا لسنوات التكوين األوىل يف الجزائر ونتاج لذلك اإلحساس 

بالوجود واالنتامء إىل االثنية اليهودية يف مجتمع مستعمر«))(.

إن الجزائر املستعمرة كانت عاملاً مقسوماً إىل أجزاء ال رابط بينها. وهذا العامل 

فيه  الذي أقيص  العامل  فيه دريدا وهيلني سكسو،  الذي عاش  الفضاء  املقسوم هو 

اآلخر والذي يشبه فضاء التمييز العنرصي. لرنجع إىل كتاب سكسو املرأة الجديدة 

التي الحظت جيداً مشهد اإلنسان األبيض الفرنيس املتحض، الذي أسس قوته عىل 

قمع ونفي وإقصاء اآلخر دون رصفه نهائياً وإبقائه مستبعداً، هنا عاشت وعاش دريدا، 

حيث ال أحد ينجو من العنف والرعب حتى وإن كان بعيداً عنهام بعض املسافة. هذا 

ما نجد يف دراسة دريدا »العنف وامليتافيزيقا« يف »الكتابة واالختالف« التي تحذر 

فيها من أخطار العنف الناتج عن إضفاء إمكانيات االعرتاف باآلخر ومن أخطار العزل 

املطلق بني البرش ومن خطر االحتواء املطلق الذي يدعي االنتصار«، هنا كام يشري 

عمر شعور دريدا ونظرائه باالغرتاب.

هل يختلف ما عاناه دريدا وهيلني يف فرنسا عام يف الجزائر؟ مل تكن الوضعية 

مختلفة، نفس الوضع تجاه األجانب ساري املفعول يف فرنسا نفسها. من هذه التجربة 

نبعت مفاهيم هيلني سكسو ومصطلحات: الغريية والهامش والجنسانية املضطهدة. 

لقد نقلت سكسو التجربة االستعامرية التي عاشتها إىل النقاش الفلسفي، إىل هيجل 

والحركة النسوية الغربية. فاالنطالق من جدل السيد والعبد وفق تأويل كوجيف، رأت 

سكسو أن املستعِمر ال يبطل وال يلقي املستعَمر ولكنه يقوم بسلسلة من عمليات 

تهميشه واستعباده. 

وامتصاص  تهميش  أجل  من  املوظفة  الفرنيس  االستعامر  آليات  عمر  يوضح 

فالنظام  املستعَمر،  الجزائري  املجتمع  يف  اآلرية  غري  واألقليات  )اآلخر(  الجزائر 

))(-أزواج عمر: ص472.



189ما بعد الكولونيالية وما بعد الحداثة 

واللسانيات  العلوم  حقول  يف  الجزائري  الرتبوي  النظام  هوية  استبدل  الفرنيس 

والتاريخ والجغرافيا واآلداب وغريها من الحقول الرتبوية بنظام تربوي فرنيس، وقد 

أشار املفكر املاركيس لويس التوسري يف نقده للجوهرانية الكولونيالية إىل ذلك يف 

كتابه »املستقبل يدوم لوقت طويل« حيث يروي بعض تفاصيل عالقته بالجزائر قبل 

أن ينتقل إىل املغرب ثم إىل فرنسا. 

وميكن تأكيد نفس القضية وهي أن عالقة فالسفة ما بعد الحداثة الفرنسيني من 

الفرنسية كلها يف األزمة ودفع بها إىل إعادة  بالفلسفة  موقع مناهضة االستعامر زج 

النظر يف إشكاليتها ويف مفاهيمها وتصوراتها. فمعظم أعامل جاك بورديو األساسية 

كانت نتاجاً لعالقته باملجتمع الجزائري بشكل عام خاصة يف كتابه »نزع األصول – 

أزمة الفالحة يف الجزائر«. وميكننا مام سبق أن نتبني أثر الكولونيالية الفرنسية للجزائر 

يف بناء نظريات من أرشنا إليهم من الفالسفة، لنأخذ مثالً مفهوم دريدا لالختالف، 

نجده ينبع كام يرى البعض من تجربته االثنية يف ظل املجتمع الجزائري املستعَمر. 

3 – ليوتار وتجربة الجزائر: 

إن ما وجده أزواج عمر من مصادر ملا بعد البنيوية وما بعد الحداثة مل يراه باحث 

جزائري آخر، تناول نفس الفالسفة: فوكو والتوسري ودريدا يف كتابه »البنيوية يف الفكر 

الفلسفي املعارص«))(. مام يجعلنا نفرتض مصادر أخرى ملعاناة دريدا وسكسو غري 

معاملة املستعمر الفرنيس للمواطنني الجزائريني، لسببني األول أنهام ليسا جزائريني 

وثانياً هام فرنسيان ويرجع سبب معاناتهام ليهوديتهام كام أفاض دريدا يف توضيح 

ذلك يف كتابه »ماذا عن غد؟«)2(. لذا فإن حذر عمر من اطالق أحكاماً عامة جعله 

يعطي دوراً ملساهمة االستعامر وما بعد االستعامر يف تشكيل فكر ما بعد الحداثة. 

وهو ما يتضح إذا ما تناولنا هذا األثر ودوره يف مفاهيم ليوتار الفلسفية ما بعد الحداثية. 

))(-عمر مهيبل: البنيوية يف الفكر الفلسفي املعارص، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر 1993.

)2(-أنظر جاك دريدا واليزابيث رودينسكو: ماذا عن غد، ترجمة سلامن حرفوض، دار كنعان، دمشق 2008 ودراستنا: 

حكاية اليزابيث وجاك: التفكيك مع دريدا ضد دريدا يف محمد أحمد البنيك ]محرر: دريدا بأثر رجئي، سلسلة أطياف 

وزارة الثقافة، البحرين، 2009 ص32 وما بعدها.
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خصص ليوتار عدة أعامل للحديث عن صلته بالجزائر هي: الخصم، الجزائريون، 

التطواحات. وهو يخربنا بتساؤل جوهري حني أصبح أستاذاً للفلسفة بثانوية مبدينة 

قسنطينة 950)م هل كانت هذه الصلة نهاية ليشء ما أو بداية ليشء ما؟ وهو يوضح 

به  أدى  ولقد  الجزائر،  يف  متت  قد  االكويني  ولتوما  ماركس  لكارل  دراسته  أن  لنا 

انخراطه الفكري لصالح ثورة التحرير الجزائرية إىل النظر النقدي يف املادية الجدلية 

وتطبيقياً. وهو يف أكث من مكان يعلن أن الجزائر علمته اليشء  ومصداقيتها نظرياً 

الكثري. يرى يوجني هوالند »أن ليوتار أدرك من خالل تجربته املتميزة بالرصاع أثناء 

بدون  تقتيض االستجابة لحالة مفردة  السياسية  األمانة  بأن  الجزائرية  التحرير  معركة 

اللجوء إىل معيار أعد سابقاً«. وهو تفسري لقول ليوتار »إنه ملن قبيل املخادعة إعطاء 

معنى مغلق لحادثة أو تخيل معنى لحادثة عن طريق توقع ما ميكن أن تكون الحادثة 

بقياسها بحجة قبلية أو بنص قبيل«))(. 

وقلقه  تخوفه  ليوتار  أظهر  »الجزائريون«  عنوان  تحت  جمعها  التي  كتاباته  يف 

الفكري تجاه انخراطه يف الجبهة املتضامنة مع القضية الجزائرية. لقد تضامن كليا 

أسمه  له  بهم كمجتمع  ومعرتفاً  أحراراً  يصبحوا  أن  الحق  لهم  الذين  الجزائريني  مع 

ووجوده، ومن جهة ثانية مل يكن عىل يقني بخصوص من سيحكم الجزائر املستقلة. 

لقد كان متخوفاً من حكومة مستقلة قد تحيطها بريوقراطية عسكرية، وهو ما يتضح 

نشاطه  يخربنا عن  الفلسفية حيث  الذاتية  يعد سريته  الذي  »التطواحات«؛  كتابه  يف 

السيايس وتضامنه مع الجزائر بأنه قد حسم األمر لصالح قضية التحرر من االستعامر 

الفرنيس، رغم أنه كان يدرك بأن ثورة التحرير الجزائرية مل تكن ومل يكن باإلمكان 

أن تكون ثورة التناقضات االجتامعية، مبعنى أنها مل تكن قامئة عىل نظرية ماركسية 

الوجود  ضد  ثورة  كانت  إنا  واضحة  رأساملية  أو  صارمة  إسالمية  أيديولوجية  أو 

العسكري الفرنيس وضد ظاهرة االستعامر الخارجي)2(. 

ويشري عمر ازراج إىل تلخيص ليوتار لآلليات التي مورست بها عمليات اإلنكار 

))(-أزواج عمر: املرجع السابق، ص479.

)2(-نفس املوضع.
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عملت  حيث  الفرنسية  املدارس  يف  الجزائري  اللغوي  البعد  وتهميش  الثقايف 

أن  حني  يف  مستعارة  بثقافة  الجزائريني  من  قليلة  فئة  لتطعيم  الفرنسية  الجمهورية 

ثقافتهم؛ أي ثقافة شعبهم ولغتهم وفضاءاتهم وزمانهم قد تعرضت للتحطيم وذلك 

بواسطة قرن من االستعامر الفرنيس. 

ويستنتج ازراج أنه من خالل تحليل ليوتار لالمتصاص الثقايف الفرنيس للجزائريني 

متكن من فهم وتأويل املقاومة الجزائرية مطلقاً عليها »الخصم«. وأن ليوتار نقل هذا 

املصطلح إىل املجال الفلسفي موضحاً أن التحول يف التاريخ ال يحدث بواسطة الجدل 

املاركيس فقط إنا يتم بواسطة »الخصم« بحركته الرصاعية يف الزمان واملكان أيضاً. 

هنا ننتقل من الحداثة إىل ما بعد الحداثة من الكيل إىل الحالة الخاصة، إن مفهوم 

»الخصم« يختلف عن مفهوم رصاع األضداد يف املاركسية التقليدية. فرصاع األضداد 

مثل  متناحرة  طبقات  إىل  املجتمع  انقسام  مسبقاً  يفرتض  التقليدية  املاركسية  وفق 

طبقة العامل ضد البورجوازية وعند ليوتار فإن طبقة العامل نفسها ليست متجانسة 

كلية وليست ذات تصور مشرتك للحياة. يريد ليوتار تفكيك املفهوم املاركيس للطبقة 

ويعرتف يف كتاباته بأن تجربته الجزائرية هي التي زودته بهذه الرؤية الجديدة. 

مفهوم  من  يقرتب  فلسفيٍّ  كمفهوٍم  الخصومة  بأن  القول  إىل  يهدف  ليوتار  إن 

لدراسة  واحداً  معياراً  أو  واحدة  نظرية  تستعمل  أن  ميكن  ال  أنه  مبعنى  االختالف، 

ثقافات مختلفة وتقول فيام بعد بأن هذه الثقافة خاطئة؛ ألنها مل تتمكن من االستجابة 

للمعيار الحارض، وهذا املفهوم والكالم هنا ألزواج عمر مشتق من دراسته للكثري من 

القضايا الفكرية والسياسية واللغوية والفلسفية ومنها مفهوم االختالف الذي قدمه له 

املجتمع الجزائري وحاول الحزب الشيوعي الفرنيس أن يلغيه باسم األممية وحاول 

اليمني الفرنيس إقصاءه باسم أن الجزائر جزء عضوي من فرنسا وهي ليست كذلك 

يف الواقع. أي إن نظرية ليوتار يف ما بعد الحداثة والتي قدمها يف كتابه »الرشط ما 

بعد الحدايث« وطورها بعد ذلك تعود بذورها األوىل إىل اللقاء الساخن الذي جمع 

بينه وبني املقاومة الجزائرية ضد املستعمر الفرنيس. لتنقلنا إىل مسار تفكري جديد 
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بدالً من  ومامرسة مفتوحة  معيارياً  بالتعددية  التطابق وتحفل  تضع االختالف محل 

الرسديات املتمركزة غرباً والتي تحتكر الحقيقة وتدعي بأن اليقني ال يوجد إال حيث 

تسود الهيمنة واملركزية القطبية الواحدة. وإذا كان لحركة التحرير الجزائرية دوراً يف 

استخدم  وأنا هنا  القرن املايض، فهي اآلن  الحداثة عرب نصف  بعد  ما  تيار  تشكيل 

عنوان أحد كتب جارودي »مرشوع األمل«. 

املراجع

أزواج عمر: مقاربة أولية ملساهمة عالقات االستعامر وما بعد االستعامر يف تشكيل فكر . )

)مابعد الحداثة( يف فرنسا. مجلة قضايا فكرية الكتاب التاسع عرش والعرشون، أكتوبر، 

القاهرة 999). 

فردوس عظيم: الكولونيالية وما بعدها والوطن والعرق ترجمة شعبان مكاوى، يف القرن . 2

ج.  نوريس،  ك.  نلووف،  ك.  تحرير  والنفسية  والفلسفية  التاريخية  املداخل  العرشون: 

أوزبورن، أرشف عىل الرتجمة رضوى عاشور، املجلس األعىل للثقافة القاهرة 2005.

فريال جبوري غزول: ما بعد الكولونيالية وما وراء املسميات، قضايا فكرية العدد 9)-20، . 3

القاهرة 999).

دراسات . 4 الكولونيالية،  بعد  ما  الدراسات  واإلمرباطورية:  الرتجمة  روبنسون:  دوغالس 

الرتجمة، ترجمة ثائر ديب، مجلة نزوى، العدد2009-07-45،20

هيلني جيلبريت/جوان تومكينز : الدراما ما بعد الكولونيالية: النظرية واملامرسة، ترجمة : . 5

سامح فكري، مركز اللغات والرتجمة، أكادميية الفنون، مرص 2000، ص3-2

بيل أشكروفت/ غاريث غريفيث/ هيلني تيفني: الرّد بالكتابة: النظرية والتطبيق يف آداب . 6

العربية للرتجمة، بريوت،2006،  العامل، املنظمة  القدمية، ترجمة: شهرت  املستعمرات 

ص5).

بيل أشكروفت وآخرون: الدراسات ما بعد الكولونيالية/ املفاهيم الرئيسية، ترجمة: أحمد . 7

الرويب، أمين حلمي، عاطف عثامن، املركز القومي للرتجمة، مرص،0)20،ص254

صبحي حديدي : الخطاب ما بعد الكولونيايل يف األدب والنظرية النقدية، مجلة الكرمل . 8

ع47، 1993ص80-79.

الدكتورة مديحة عتيق، مجلة »دراسات وأبحاث« الجزائرية الصادرة بجامعة جلفا: ما بعد . 9

الكولونيالية: مفهومها، أعالمها، أطروحاتها.



بني مركزّية األنا الغربي�ة وميالد األصوليات
نقد غارودي للذاتّية الغربّية

نرص الدين بن رساي))( 

مـن أهـم املظاهـر التـي تعـد بـارزة يف الحضـارة الغربيـة الحديثـة بـروز أنـواع 

شـتى مـن اإليديولوجيـات واألفـكار التـي تنـدرج يف سـلّم التطـرف الشـديد، وهو 

مـا اصطلـح عـىل تسـميته باألصوليـات. وهـذا املصطلـح الـذي يعـد يف املخيال 

الثقـايف واالجتامعـي والسـيايس العـريب جـد حديـث، لكـن تـكاد تكـون تلـك 

التصـورات مـن أهـم األفـكار التـي كونـت الغـرب  الحـادث، ويف هـذه املقاربـة 

حـاول روجيـه غـارودي الكشـف عـن تلـك األفـكار التـي كونـت الغـرب الطارئ 

كـام يسـميه، وكانـت تلك األفـكار التـي يسـتهجنها اليـوم ويسـعى ملحاربتها، هي 

البنيـة األساسـية التـي أسـهمت يف تشـكله وبلـورة حضارتـه، إذ نـرى متظهراتها يف 

الجوانـب العامليـة اليـوم، يف السياسـة واالقتصـاد واإلعـالم وغريها مـن التجليات 

التـي تربهـن عىل حقيقـة أال وهي أن الغـرب ال زالت تحكمـه إيديولوجيات أصولية 

))(-  باحث وأكادميي ـ الجزائر.
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ينطـق منهـا وتحـدد تصـوره ورؤيتـه إىل العـامل، وهـي قصة األفـكار التـي ال زالت 

تسـكن يف بُنـى األفـكار املضمـرة للغرب.

يعد روجيه جارودي من أهم الفالسفة الفرنسيني، بل يف الغرب، الذي وجه سهام 

ادعت  وإن  حضارتها،  يف  إنسانية  ال  جوانب  تحتوي  التي  الغربية،  للحضارة  نقده 

اإلنسانية. نحاول يف هذه الورقة بيان بعض أوجه األفكار التي شكلت الغرب، انطالقاً 

من نقطة التمركز عىل نفسه، وتحيزه لكل ما هو غريب، إىل زمن تشكل األصوليات 

التي تحكم الغريب إىل اليوم.

مـع  بدايـة  األنـا  هـذه  لتكـّون  األوىل  اللحظـات  اسـتنطاق  جـاودي  يحـاول 

الدكتـور فاوسـت، كام دونه كرسـتوفر مارلو، وانتهـاء بالنزعات العرقيـة واألصولية 

املعـارصة النازيـة والسـتالينية.وكيف سـاعدت هـذه التصورات يف صياغـة العامل 

املعارص.

ـ ليصـل جـارودي يف النهايـة إىل نتيجـة خطـرية جـداً مفادهـا أن األصوليـات 

جميعهـا يف العـامل اليـوم هـي نتجيـة أو رد فعل عـىل األصوليـة الغربيـة. مام يضع 

الفكـر الغـريب أمـام إحراجـات يتعـرس عـىل صاحـب لـب سـليم أن يتفلـت منهـا، 

كـام نجـد قليالً مـن الكتـاب ومفكري الغـرب يعرضون تلـك الحقائـق بوجه ناصع 

بـأدىن شـك أوريب.

ـ  وسيكون اإلشكال الرئيس الذي يسعى جارودي اإلجابة عنه ههنا: كيف شكلت 

نقطة التمركز الغريب حول ذاته إىل ميالد األصوليات بشتى اختالفاتها وإيديولوجيتها؟ 

وما أهم الحموالت التي  شكلت الغرب الطارئ؟
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أوالً/ التمركز الغريب حول الذات:

تعد نزعة التمركز حول الذات))(، إحدى السامت البارزة؛ التي شّكلت الطابع 

التي  اإليديولوجيا  هذه  العامل،  إىل  ورؤيته  وفلسفته  الغريب،  الفكر  لتاريخ  العام 

الفكرة،  لهذه  األوىل  النواة  ولعل  العامل؛  سيدة  لتجعلها  الغربية  الذات  مكنت 

»الفرض  يف  وذلك  كريستوفر  مسلمة  وهي  األوىل  الحداثة  أفكار  مع  كانت 

)أيها  اإلله  وفاة  مسبقاً،  أعلن  الذي  فاوست،  كتابه  يف  مارلوا،  لـ:  األسايس 

اإلنسان، عن طريق عقلك القوي، تصبح إلهاً، املالك والسيد لكل العنارص(«)2(، 

وهي سيادة اإلنسان عن طريق استخدام العقل، وتكريس لفكرة مركزية اإلنسان.

فإذا تناولنا كلمة التمركز التي اشتقت من كلمة املركز، والتي توحي مبعنى املرجع، 

األَسنان.  َمَناِبُت  »واملَراكُِز:  يأيت:  العرب مبا  لسان  معجم  معناها يف  جاء  أنه  نجد 

الرَُّجِل:  وَمرْكَُز  يرَبَُحوه.  اَل  أَن  وأُمروا  يَلْزَُموُه  أَن  أُمروا  الَِّذي  الَْمْوِضُع  الُجْنِد:  وَمرْكَُز 

موضُعه. يَُقاُل: أََخلَّ فالٌن مِبَرْكَزِه. وارْتََكزُْت َعىَل الَْقْوِس إِذا َوَضْعَت ِسيَتَها باألَرض 

فإذا كانت كلمة مركز توحي مبعنى  َوَسطُها«)3(،  ائِرَِة:  الدَّ َعلَيَْها. وَمرْكَُز  اْعتََمْدَت  ثُمَّ 

املصدر واملرجع الذي يعاد إليه، فإن مركزية الذات الغربية، هي الوقود الفكري التي 

تستند إليه يف تأسيس ذاتها، التي من خاللها تشعر باملغايرة تجاه اآلخرين، واملعيار 

الذي تنطلق منه لتحاكم سائر الرؤى والثقافات يف العامل، وعليه ميكن أن نقول إن 

بعدم  ويتسم  اهتامماته،  سلوكه  يف  تتحكم  الذي  الشخص   ego centric األنا  متمركز  الذات–  حول  ))(-»متمركز 

فؤاد  األطفال«  عند  اللغوي  السلوك  يف  شيوعاً  وهوأكث  واستجاباتهم،  وتعبرياتهم  اآلخرين  لحاجات  الحساسية 

أبوحطب، محمد سف الدين فهمي، معجم علم النفس والرتبية، القاهرة مرص، الهيئة العامة لشنون املطابع األمريية 

ج)، 1984، ص 50.

ويطلق عليها أيضا أنوية Egocenterisme وتعني: أ - نزوعاً إىل رد كل ىشء إىل الذات.ب- مبعنى مختلف أطلق ج. 

بياجيه هذه املفردة عىل السمة النفسية للطفل، السمة التي تكمن يف أنه ال يعاين الحاجة إىل إيصال فكرته لآلخر، 

يستلحق مصلحة  الذي  ذلك  أومفرط، سمة  للذات حرصي  اآلخرين.ج- يف األخالق، حب  بفكرة  التقيد  يعاين  وال 

الغري مبصلحته الذاتية ويحكم من هذه الزاوية عىل كل األشياء.د- نظرية تجعل من املصلحة الفردية املبدأ التفسريي 

لألفكار األخالقية واملبدأ القائد للسلوك« أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، بريوت لبنان، منشورات عويدات 

تعريب. خليل أحمد خليل، ط2، )200، ص  55، ص 329، 330.

القاهرة مرص،  التي تحفر لإلنسانية قربها، ترجمة عزة صبحي، دار الرشوق،  القبور، الحضارة  )2(-روجيه جارودي، 

ط3، 2002، ص95.

)3(-ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، لسان العرب، بريوت لبنان، دار صادر، ط3، 4)4)ه، ج5، ص 355.
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ثقافة معينة، بشكل عام  به »والدة املرء ضمن  يقصد  الذت  التمركز حول  مصطلح 

إن هذه الثقافة تضعه عىل منصة يطل منها، بدرجات متفاوتة من عدم اإلكرتاث أو 

العداوة، عىل الثقافات الغربية األخرى، ولذا غلب أن يكون مراقبو الثقافات الغربية 

املوجودة  الثقافات  كل  ثقافتهم عىل  فيه  يفضلون  الذي  البسيط  باملعنى  منحازين 

األخرى، وينظرون فيه إىل الغريب باعتباره الشكل املشوه املنحرف عن املألوف. 

وكانت السذاجة التي تدغدغ الذات ومتيز التقسيم األرسطي لسكان العامل إىل إغريق 

وبرابرة، أو إىل أحرار بالطبيعة، وعبيد بالطبيعة، هي النمط املعتاد الذي حرش الناس 

فيه ما الحظوه من فروق بني البرش«))(.

تلك  بأنها عبارة  الغربية  أو املركزية  الذات  التمركز حول  وعليه ميكن عّد فكرة 

»املامرسات الواعية أو غري الواعية، التي تركز عىل فرض الحضارة واملصالح الغربية 

عموما يف جميع مجاالت الحياة عىل حساب باقي الثقافات والحضارات والشعوب، 

وبكل الوسائل املرشوعة وغري املرشوعة«)2(.

فالثقافة الغربية وطابعها األنوي تجعل من األنا الغربية تحتل مركزية العامل، وما 

اإلنسانية  بعد يف طور  يدخل  أو مل  إنساين،  أو ال  هامشاً،  اعتباره  ذلك ميكن  عدا 

يعتمد  التي  التحقيب  مراحل  بشكل جيل، يف  يبدو  ما  وهذا  التحض،  أو  والتمدن 

عليها علامء األنثبولوجيا يف تحقيب الشعوب غري الغربية، إىل حقبة ما وراء التاريخ 

ليس  به إىل حقبة  معرتفاً  أسلوباً  يكن  الثقافات مل  تعدد  أسلوب  إن  قبله، حيث  أو 

ببيعدة يف التاريخ الثقايف للعامل اإلنساين وهذا ما يوضحه كلود ليفي سرتواس حني 

يقول: »يبدو أن تنوع الثقافات مل يظهر للناس إال نادراً كام هو عىل حقيقته، باعتباره 

ظاهرة طبيعية...وإنا رأوا فيه نوعاً من الغرابة والفضيحة ويتمثل يف الرفض الكامل 

البدائية، ترجمة محمد  البدائية، ضمن كتاب، أشيل مونتاغيو،  إفريقيا  ينظر إىل  الغرب املتمدن  ))(-كاثرين جورج، 

من  بأنهم متوحشون، وأقل شأناً  الرؤية إىل اآلخر  )20، هذه  الكويت، عامل املعرفة، عدد53، 1982، ص  عصفور، 

الغرب كانت قد كرست من عهد اليونانني، هريودوت شيخ الجعرافيني وكذا ديودورس.املرجع نفسه، ص 203.

العربية  الغربية وتناقضاتها مع حقوق اإلنسان، اململكة  الغامدي، املركزية  الله بن محمد  اللطيف بن عبد  )2(-عبد 

السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدرسات العليا، قسم العدالة الجانية، أطروحة ماجستري، 2009، 

مخطوط، ص )2.



197بين مركزّية األنا الغربية وميالد األصوليات

البعد عن  البعيدة كل  الثقافية، األخالقية والدينية واالجتامعية والجاملية،  لألشكال 

عندياتنا...  من  ليس  وذلك  املتوحشني  عادات  مثل  فتعابري  نعتنقها...  التي  القيم 

تختلط مع كل ما اليشرتك مع الثقافة اليونانية تحت اسم الرببري«))( وبذلك فالثقافة 

الغربية تعطي لنفسها حق مساءلة الثقافات جميعها، واعتبار املعيار الوحيد ال بد أن 

يكون النموذج الغريب، وكل ثقافة مخالفة لهذا النموذج ميكن ببساطة أن يطلق عليها 

بأنها ثقافة إيحائية ما قبلية ليست علمية ومل تدخل بعد يف طور التأنس بعد.

وعليه فالثقافة األوروبية التي تنطلق من نزعة التمركز الغربية، قد أقامت رصوحها 

عىل فكرة النظرية العرقية القائلة، بالتفوق والقدرة للجنس الغريب، وال سيام نظرية 

الكيوف الطبيعية، التي قدمها لنا أرسطو يف كتابه السياسة حيث يقول: »يستطيع املرء 

أن يتخذ فكرة من هذا بأن يلقَي النظر إىل أشهر مدائن اإلغريق، وإىل األمم املتخلفة 

التي تتقاسم األرض، الشعوب التي تقطن األقطار الباردة حتى يف أوروبا  هم عىل 

العموم ملؤهم الشجاعة لكنهم عىل التحقيق منحطون يف الذكاء ويف الصناعة، من 

أجل ذلك هم يحتفظون بحريتهم لكنهم من الجهة السياسية غري قابلني لنظام، ومل 

يستطيعوا أن يفتحوا األقطار املجاورة، ويف آسيا األمر ضد ذلك شعوبها أشد ذكاء 

العنرص  أما  مؤبد،  استعباد  نري  تحت  ويبقون  القلب  يعوزهم  ولكن  للفنون،  وقابلية 

اإلغريقي الذي هو بحكم الوضع الجغرايف وسط فإنه يجمع بني الفريقني، فيه الذكاء 

والشجاعة معاً«)2(.

هذه النظرية حقيقة ميكن عّدها ناظامً لفكرة املركزية العرقية الغربية، التي تجمع 

كامالت الصفات يف الجنس األورويب، وترصفه عن غريه، بوصفهم أفراداً تنقصهم 

تلك الصفات التي مل تتحقق، ومل تجتمع ألي جنس إال يف الجنس الغريب، وبالتايل 

عداهم  وما  كلها،  الحياتية  الجوانب  يف  والسيطرة  الحكم  أهلية  لهم  من  فقط  هم 

البلدان املجاورة، فاملعيار إذن هو  التوسع يف  تابعة لهم ألنهم عجزوا عىل  أقاليم 

للدراسات والنرش  الجامعية  لبنان، املؤسسة  والتاريخ، ترجمة سليم حداد، بريوت  العرق  ليفي شرتاوس،  ))(-كلود 

والتوزيع، ص13.

)2(-أرسطوطاليس، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، القاهرة مرص، الهيئة املرصية لكتاب، 1979، ص 254، 255.
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عرقي بامتياز، وامتالك صفات القوة التي متكنهم من حيازة مايريدون والسيطرة عىل 

اآلخرين ويف هذا الصدد يقول جارودي: »تلك هي األسطورة األوىل لنزعة أوروبا 

املركزية التي يحسن تبديدها كام لوكانت حلامً كاذباً«))(.

والنهضة،  األنوار  عرص  يف  التاريخي،  التطور  مراحل  غذتها  قد  األسطورة  هذه 

منها  تنطلق  التي  الروح  وجعلها  الغربية،  املركزية  فكرة  لتمكني  املصادقة  إذ متت 

الحضارة األوروبية يف العرص الحديث، فلو تأملنا يف كيفية تشكل الوعي األورويب 

لها  كان  والتي  له،  املؤسسة  األساطري  أهم  من  املركزية  أسطورة  كانت  وتاريخه، 

التاريخ من خارج  القومية فيام بعد »فإعادة قراءة  تأثري مبارش ال يف نشأة الحركات 

اإلحداثيات الغربية ستضعه يف سياق آخر يختلف متاماً يف حركة صعوده ونزوله عن 

للتاريخ  الغربية  القراءة  تعدها  التي  املظلمة متاماً  العصور  فأسطورة  الراهن،  شكله 

لعنق  لياً  إال  الحقيقة  يف  ليست  األنوار  عرص  مجيء  باطالق  سبقت  إنسانية  حالة 

التاريخ، وتضييقاً يف أفقه إلجباره عىل الدخول من بوابة املركزية األوروبية«)2(.

ذلك  لها  منتقداً  الغربية  املركزية  قضية  من  جارودي  روجيه  موقف  كان  لقد 

للحداثة  الفكري  الحقل  األزمات يف  بروز معظم  أدت إىل  التي  أنها أحد األسباب 

تعني  هي  بل  جغرافية  ماهية  يراها  فال  الغرب،  كلمة  بنقد  يبتدئ  أوالً  فهو  الغربية، 

عبارة عن«حالة فكرية متجهة نحوالسيطرة عىل الطبيعة والناس«)3(، هذا الغرب يراه 

البقاء، ألنهم  الزوال، ألنه مل يستوجب موجبات  جارودي مجرد مصطلح مآله إىل 

أرجعوا كل يشء إىل ذاتية الفرد لذا يرى أن »الغرب عارض طارىء...ذلك هو الطراز 

الذي ألفه الغربيون باعتبارهم أن الفرد مركز األشياء كلها ومقياسها«)4(.

يحبذ  ال  أنه  عىل  فضالً  كبرية،  حمولة  لها  كلمة  جارودي  حسب  الغرب  فكلمة 

))(-روجيه جارودي، وعود اإلسالم، ترجمة ذوقان قرقوط، دار الرقي، بريوت لبنان، ط2، 1985،، ص 108.

 ،04 العدد  األوىل،  السنة  املعرفة،  إسالمية  مجلة  الحداثة،  لتاريخ  الغربية  الرؤية  يف  املوىل،  عبد  الدين  )2(-عز 

أفريل 1996، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ص 132.

)3(-روجيه جارودي، حوار الحضارات،، ترجمة عادل العوا، بريوت لبنان، عويدات للنرش والطباعة، ص 18.

)4(-املصدر السابق، ص 9.
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هذه الكلمة، بسبب تلك الحمولة السلبية التي تدل عليها يف الخارج، إذ يقول »إن 

كلمة الغرب كلمة رهيبة... إنني ال أحب لفظة الغرب، وقد حملوها عدداً كبرياً من 

التعريفات التي خدمت قضايا مشبوهة يف تقسيم العامل، ويؤكد بول فالريي أن أوروبا 

الكاثوليكية.ـ  أدق،  وبوجه  املسيحية،  ـ يف املجال األخالقي:  ثالثة:  تقاليد  وليدة 

الروماين ـ يف حقل  للقانون  تأثري موصول  الحقوق والسياسة والدولة:  يف مضامر 

حه  الفكر والفنون: التقليد اإلغريقي«))(، فهذه الكلمة  يقبع خلفها نوذج معريف وضَّ

 وبيَّنه يف النقاط الثالث والتي من خاللها تشكل رؤية إىل العامل، فالكلمة غري بريئة، 

إنها ذات بعد إيديولوجي كامن يف ذاتها.

وقد ركز جارودي يف نقده املركزية الغربية عىل النقاط اآلتية: 

أواًل:الحمولة املرجعية لعامل األفكار التي شكلت الغرب الطارئ: 

لقد كانت النواة األوىل مع الفكر اليوناين فقد بدأت نقطة االنفصال »مع سقراط 

وأرسطو، مؤسيس فلسفة الذات«)2(، إذ ركزت هذه الفلسفة عىل مركزية اإلنسان يف 

الوحيد،  ومنطقه  اإلنسان  مركّزاً عىل  »أصبح كل ىشء  املرحلة،  تلك  فمن  الوجود 

فلقد  الطبيعة  أما  املنطق،  من  إال جزءاً  لسقراط  بالنسبة  تكن  األخالق مل  إن  حيث 

تركت ألعامل الدنيا التي يقوم بها العبيد أوالفعلة... مثل أرسطوحيث التأمل يلعب 

الطبقي«)3(، هذا األمر  للتقسيم  التي خصصها  الساحة  بتوسيع  يقوم من خالله  دوراً 

الذي يقود بالضورة إىل متركز اإلنسان حول ذاته نتيجة هذه الفلسفة، مام أدى إىل 

انفصال اإلنسان عن املتعايل وعن العامل الطبيعي، حتى إنه قد انفصل عىل العامل 

اإلنساين أيضا »فمن كان غري إغريقي، أي ال يتحدث اللغة، تعد كلامته مجرد تهتهة 

ال آدمية، ويعد همجياً«)4(.

))(- املصدر نفسه، ص 17.

)2(-روجيه جارودي، كيف صنعنا القرن العرشين، ترجمة ليىل حافط، دار الرشوق، مرص، ط2، )200، ص35 .

)3(-املصدر نفسه، ص 37.

)4(-املصدر نفسه، صفحة نفسها.
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هكذا انتقد جارودي الحضارة اليونانية، وما احتوته من أفكار أسهمت فيام تعيشه 

الحضارة الغربية، كام رفض جارودي فكرة املعجزة اليونانية، التي تجعل من اليونان 

كانت  التي  الرومانية  الحضارة  ذلك  يف  تبعتها  كام  كلها،  اإلنسانية  الحضارة  مهد 

أبعاد جوهرية، فمنذ  الغرب قد »برتت من  فثقافة  السابقة،  للحضارة  وتقليداً  امتداداً 

ويهودي  روماين،  ـ  مزدوج:يوناين  إرث  ومن  تتحدر  بأنها  الثقافة  هذه  ادعت  قرون 

عمداً  برُتت  الحضارة  هذه  ألن  اإلغريقية  املعجزة  أسطورة  انبثقت  لقد  مسيحي،  ـ 

مقاطعات  إحدى  تلك،  أيونا  عن  الصغرى،  آسيا  تراث  عن  الرشقية،  جذورها  عن 

الفرس حيث رأى النور أعظم امللهمني، من طالس إىل كزينوفون دي كولوفون ومن 

أكرب  فيام وراءها«))(، وهذا  إيران زرادشت  نسائم  فاحت من خاللهم  فيثاغورس... 

شاهد للتحيز، والتمركز حول الذات الغربية بأن نسبوا تلك العلوم كلها إىل اليونان 

يكتب  أن  نيتشه  »استطاع  فقد  جارودي،  حسب  نيتشه  صيحة  صحة  دونته  ما  وهذا 

مبنطق ويقول إن االنحطاط بدأ مع سقراط؛ ألن معه بدأ انفصال الغرب عن آسيا«)2(.

ثانياً: الحمولة املرجعية الدينية التي شكلت الغرب الطارئ:

إذ  املسيحي،  ـ  اليهودي  الفكر  يف  يكمن  فإنه  الثاين  لالنفصال  بالنسبة  أما  ـ 

وليست  واملسيحية،  اليهودية  الديانتني:  من  ديانتها  الغربية  الحضارة  استلهمت 

منشأهام هو أوروبا، بل إن اليهودية واملسيحية مل »تأتيا من أوروبا، القارة الوحيدة 

يف  بدء  ذي  بادىء  تطورت  والتي  آسيا،  وإنا  عظيم،  دين  أبداً  فيها  يوجد  مل  التي 

أنطاكيا أعني يف آسيا ويف اإلسكندرية أعني إفريقيا«)3(.

روجيه  ذلك  فصل  كام  بفلسطني  الكنعانيني  أرض  عىل  كتب  التوراة  وكتاب 

جارودي يف كتابه فلسطني أرض الرساالت الساموية)4(.

))(-روجيه جارودي، وعود اإلسالم، ص 5).

)2(-روجيه جارودي، كيف صنعنا القرن العرشين، مصدر سابق، ص 37.

)3(-روجيه جارودي، وعود اإلسالم، مصدر سابق، ص 16.

)4(-روجيه جارودي، فلسطني أرض الرساالت الساموية، ترجمة قيص أتايس، ميشيل واكيم، دمشق سوريا، دار طالس 

للدراسات والرتجمة والنرش، )99)، ص 78، 79، 80، 81.
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الجديد  والعهد  القديم  العهد  يف  بينهام،  الجمع  تم  قد  واملسيحية  فاليهودية  ـ 

مع بولس، »ومع أن بولس حريص عىل أن يجعل من يسوع، خالفاً للسنة التقليدية 

اليهودية، الفصل النهايئ يف العهد القديم، وإمتاماً للمواعيد التي وعدت بها إرسائيل، 

فإن من اليسري إظهار أن اإلنجيليني قد قرؤوا العهد القديم قراءة انتقائية«))(.

هناك يف  كان  املختار،  للشعب  »امللعونة  الفكرة  استعادة  لبولس  أمكن  ـ كام   

الوثنيون والكافرون  بعد ذلك أصبح هناك  اليهود، ولكن  الجوييم أي غري  املايض 

الذين يجب دعوتهم إىل الدين املسيحي، أي استعامرهم روحياً...هذا الخليط من 

اليهودية والهيلينية أسفر عن تعميق االنكسار اإلنساين«)2(.

الغربية، حول  نزعتها  الغربية املتمركزة يف  الحضارة  ـ ومن هنا يسائل جارودي 

ماضيها يف حمولتها املرجعية الدينية التي شكلت الغرب الطارئ، فيقول: »هل يكون 

ولد  ما  آثار  إزالة  فلامذا  مجهول؟  ألب  ابن  املرء  يكون  أن  للعظمة  الضوري  من 

وغذى حضارتنا؟ فهل نستسلم لترصف هؤالء الكتاب الرديئني الذين أرادوا أن يقنعوا 

أنفسهم بـ أصالتهم«)3(.

ثالثاً: الحمولة املرجعية العرقية التي شكلت الغرب الطارئ:

تولدت  منه  والذي  األول،  العرقي  النموذج  لذلك  مهدت  قد  كانت  فكرة  أول  ـ 

الله  شعب  فكرة  مع  البداية  كانت  الغريب  العامل  يف  جميعها  العرقية  التصورات 

املختار، إنها »منطق اإلميان الذي، انتزعه الله من حأمة الشعوب األخرى«)4( وقد 

كان مصدر وضع هذه األسطورة يف »مصدر االشرتاع التثنية... صيغة مذهبية جديدة 

الله  بشعب  إرسائيل  تسمية  حول  فيه  الرئيسة  الفكرة  وتدور  السابقة،  التعاليم  لكل 

))(-روجيه جارودي، نحوحرب دينية جدل العرص، ترجمة صياح الجهيم، بريوت لبنان دار عطية للطباعة والنرش، ط2، 

1997، ص 170.

)2(-روجيه جارودي، كيف صنعنا القرن العرشين، مصدر سابق، ص 39.

)3(-روجيه جارودي، وعود اإلسالم، مصدر سابق، ص 16.

)4(-روجيه جارودي، االستعامر الثقايف،، والصهيوينة، والتمسك باألسطورة بداًل من رسد الحقائق يف تدريس التاريخ، 

ترجمة هشام حداد، سوريا، مجلة اآلداب األجنبية، العدد 108، أكتوبر )200،، ص13.
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املختار املرتبط مع الله بالعهد... وهكذا أصبح سفر اشرتاع التثنية رداً عىل هيمنة 

اآلشوريني، فالحاكم الوحيد الحقيقي إلرسائيل هو يهوه وليس ملك أشور«))(.

ـ هذه الرؤية هي التي تشكلت منها النزعات والتفسريات العرقية األنثبولوجية ـ 

التي أرشنا إليها سابقاً، والتي كانت متهيداً يف ما بعد النطالق رشارة االستعامر يف 

العامل، بها أصبحت »أمريكا قائدة لدول التمركز الغريب ووريثة لجميع االستعامريني 

يف الرشق والغرب«)2(. 

قادتها  التي  االستعامرية  املامرسات  تلك  عىل  لشاهد  املعارص  التاريخ  إن  ـ 

الواليات املتحدة األمريكية)3(، وكانت تحت ذرائع متعددة »وما درجنا عىل تسميته 

البابا  به  الثقافات، ويحتفل  بالتقاء  اليونيسكو عىل استحياء  اكتشاف أمريكا، وتصفه 

992)م االحتفال  الجديد هو يف عام  للعامل  باإلنجيل  الثاين بزهو كأنه تبشري  جون 

تدمري  وكشف  الحديث...  التاريخ  يف  االستعامري  العهد  وبداية  الهنود،  مبذابح 

العراق يف عام 992)م عن حرب من نوع جديد حرب قامئة ليس فقط عىل استعامر 

جامعي  استعامر  عىل  لكن  وفرنسا،  إنجلرتا  من  ماكان  مثل  متنافسة،  أوروبية  دول 

التوجه  هذا  املتحدة«)4(،  الواليات  األقوى:  سيطرة  تحت  متآلف  الجنسيات  متعدد 

الدول املصنعة للسالح   إذ تعد أمريكا من أكرب  اليوم،  للهيمنة والسيطرة ال زال إىل 

وتعّد »األساس املتني لالزدهار االقتصادي يف الواليات املتحدة، وذلك من خالل 

أجل  من  وتطوير  أبحاث  وإجراء  الدولة،  من  دعم حكومي ومتويل  الحصول عىل 

مصانع الحرب«)5(، ذلك كله من أجل تكريس منطق الهيمنة والرصاع يف العامل، فلهم 

حق سيادة الرجل األبيض.

))(-روجيه جارودي، فلسطني أرض الرساالت الساموية، مصدر سابق، ص 80، 81.

)2(-عبد اللطيف بن عبد الله بن محمد الغامدي، املركزية الغربية وتناقضاتها مع حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص25.

)3(-هو ما سمي من قبل »العامل الجديد، نتيجة ألن السياسية االستعامرية تجاهلت ودمرت الحضارات العبقرية التي 

عاشت يف ذات املكان منذ آالف السنني وانترش أبناؤها وثقافتها يف القارة كلها “روجيه جارودي، األساطري املؤسسة 

للسياسة األمريكية، ترجمة ليىل حافظ، ضمن كتاب اإلمرباطورية األمريكية، صفحات من املايض والحارض، مجموعة 

من املؤلفني، القاهرة مرص، مكتبة الرشوق، ط)، )200، ص 165.

)4(-روجيه جاودي، حفاروالقبور، مصدر سابق، ص 6.

)5(-روجيه جارودي، األساطري املؤسسة للسياسة األمريكية، مصدر سابق، ص 168.
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ثانياً/ النزعة األصولية))( الغربية:

ـ كنا قد تحدثنا يف النقطة السابقة حول نقطة التمركز الغربية، وانتهى بنا الحديث 

حول التمركز العرقي الغريب، وكان أصل تلك األفكار فكرة شعب الله املختار، التي 

إليه ههنا  اإلشارة  نود  الذي  لكن  العرقية،  لروح  املغذية  الدينية  الفكرة  ميكن عّدها 

هواألصولية الغربية التي ولدتها الحداثة، ال األصولية الدينية يف حد ذاتها.

ـ لقد كانت النهضة الصناعية يف أوروبا بداية النشوء الفعيل لألصوليات الغربية، 

التي كانت رشارتها األوىل هي فكرة القومية)2( فـ»تتسق القومية متاماً مع وقائع التنظيم 

االقتصادي للثورة الصناعية يف مرحلتيها املبكرة واملتوسطة«)3(.

االستعامري  للتوسع  والسعي  التنوير،  أفكار  عىل  القومية  النزعة  تغذت  كام  ـ 

»ألفكار  نتيجة  القومية  النزعة  عّد  وميكن  الطبيعية،  املوارد  من  مزيد  عىل  للسيطرة 

التنوير وتفاعلها مع جامع العالقات اإلنسانية التي نسميها الثورة الفرنسية، ورمبا ميكن 

القول بعبارات مفرطة يف التجريد، إن أفكاراً عن السيادة الشعبية والدميقراطية واإلرادة 

كتربير  واقع سيايس  إىل  تحولت  قد  روسو،  إليه  قصد  الذي  املعنى  العامة حسب 

للفظة  ترجمة  وهذه  أصول  »من  لغة   ،fundamentalism ،fondamentalisme ou Inégrisme ))(-»أصولية 

Fondamentals وهي لفظة إنجيلية مشتقة من لفظة أخرى هيFondation  مبعنى أساس، وأغلب الظن أن الذي سك 

املصطلح Fundamentalism هورئيس تحرير مجلة أمريكية اسمها New York Fodation –Examiner يف افتتاحية 

عدد يوليو920)إذ عرف األصوليني بأنهم أولئك الذين يناضلون بإخالص من أجل األصول، وأغلب الظن كذلك أن 

التي مهدت لسك هذا املصطلح سلسلة كتيبات صدرت يف املرحلة من 909) إىل 5)9) بعنوان األصول بلغت اثني 

عرش كتيباً »مراد وهبة، املعجم الفلسفي، مرص القاهرة، دار قباء الحديثة، 2007، ص 71.

جاء تعريف األصولية يف املوسوعة العربية العاملية أنها عبارة عن:« اتجاه فكري اعتقادي يدعوإىل العودة إىل األصول 

أواألسس لدين أومذهب معني تخلصاً من بعض املعتقدات أو أنواع السلوك الذي استحدث يف ذلك الدين أواملذهب، 

أنواع األصولية...غري  الفكرية من نوع من  الفكرية وغري  الرئيسة أومذاهبها أوالتيارات  ال يكاد يخلو دين من األديان 

أن مفهوم األصولية تطور يف الثقافة الغربية نسبة إىل حركة واسعة داخل املذهب الربوتستانتي  النرصاين، وتحاول 

املحافظة عىل ما تراه األفكار األساسية للنرصانية ضد نقد الالهوتيني األحرار...وبني عامي 0)9)و5)9)نرش مؤلفون 

املبادىء  تفنيد  املؤلفون  وحاول  الكتيبات،  هذه  من  اسمها  األصولية  وأخذت  األصول،  بعنوان  كتيباً   (2 مجهولون 

العربية  امللكة  الرياض،  العاملية،  العربية  املوسوعة  تشكيك«  دون  من  بها  التسليم  يجب  التي  للنرصانية  األساسية 

السعودية، مؤسسة أعامل املوسوعية للنرش والتوزيع، ط2، 999)،، ج2، ص 259.

)2(-القومية »ترتبط األمم – القومية بظهور القوميات التي ميكن تعريفها بوصفها منظومة من الرموز واملبادىء التي تضفي 

عىل الفرد اإلحساس بأنه جزء من جامعة سياسية واحدة، وتتضح القومية يف أجىل مظاهرها عند بناء الدولة الحديثة 

»أنتوين غدنز، علم االجتامع، ترجمة فايز الصياغ، بريوت لبنان، املنظمة العربية للرتجمة، ط)، 2005، ص 468.

الثقافة والنون واآلداب، سلسلة  العقل الحديث، ترجمة شوقي جالل، الكويت، مجلس  )3(-كرين برينتون، تشكيل 

عامل املعرفة عدد 82،، ص 4)2.



نحن وأزمنة االستعمار 204

للدولة القومية ذات السيادة«))(. وعليه ميكن القول إن بدايات تشكل النزعة األصولية 

الغربية التي ولدتها الحداثة، كانت مع ظهور الدول القومية، والتسابق املحموم نحو 

الظفر باملستعمرات وتحقيق املزيد من السيطرة عىل العامل، فكانت كل دولة تتشكل 

لتتغذى عىل الروح القومية التي تعّد مبنزلة لضامن الوحيد لالستمرارية وإقناع جامهري 

الشعوب التي ما كانت لتألف هذا النوع من التصور للدويالت الحديثة، ذلك »أنها من 

أهم العوامل التي تؤسس األمم«)2(.

ـ وعليه ميكن عّد القومية إحدى الركائز األساسية لألصولية الغربية، ومنها انطلقت 

جميع النزعات واملذاهب واإليديولوجيات األصولية يف التاريخ املعارص، فقد »اتخذ 

األملان واإليطاليون من املذهب النازي والفايش ركائز فكرية لتحقيق غايات قومية، 

كأداة  استخدمتها  واملساواة  الحرية  مبدأ  واتخذت  الفرنسية  الثورة  اندلعت  وعندما 

لقوميتها من أجل السيطرة عىل أوروبا والعامل، ويف روسيا عندما اندلعت الثورة الفرنسية 

البلشفية اعتنقت روسيا املذهب االشرتايك واتخذت منه أداة للسيطرة عىل الجمهوريات 

السوفيتية وفرض سيطرتها عىل أوروبا الرشقية من خالل هذه الصبغة القومية«)3(.

ـ أما بالنسبة لألصولية عند جارودي، فبعد أن عرض أهم التعريفات لها يف املعاجم، 

كمعجم روبري، والروس واملوسوعة العاملية، قام بتلخيص تلك التعريفات ووصل 

إىل تحديد أهم املكونات األصولية إذ يقول: »أوالً: الجمودية؛ رفض التكيف، جمود 

الرتاث،  إىل  االنتساب  املايض،  إىل  العودة  ثانيا:  تطور،  لكل  نو،  لكل  معارض 

املحافظة، ثالثاً: عدم التسامح، االنغالق، التحجر املذهبي: تصلب، كفاح، عناد... 

وهي تقوم عىل معتقد ديني أوسيايس مع الشكل الثقايف أواملؤسيس الذي متكنت 

من ارتدائه يف عرص سابق من تاريخها وهكذا تعتقد أنها متتلك حقيقة مطلقة وأنها 

تفرضها«)4(.

))(-املرجع نفسه، ص 2)2.

)2(-نبيلة داود، املوسوعة السياسية املعارصة، مرص، دار الغريب للطباعة والنرش، 995)، ص 37.

)3(-املرجع نفسه، ص 37، 38.

)4(-روجيه غارودي، األصوليات املعارصة أسبابها ومظاهرها، باريس فرنسا، دار عام ألفني، ط)، 2000، ص))، 13.
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املنغلقة  املاضوية،  التصورات  إىل  إال  تحتكم  ال  بذلك  األصولية))(  فالنزعة 

وتنطلق منها لتستعملها براديغم لتفرس بها حارضها ومستقبلها، وترفض نزعة تجديدية 

ينمط جميع  الذي  الدوغاميئ  بالسياج  املحاطة  النزعة  تلك  املايض،  ذلك  خارج 

أصحاب  وهم  تصوره،  الحقيقة خارج  تكون  أن  يأىب  الذي  تصوره  وفق  التصورات 

»األفهام الحرفية، يجهلون كل يشء عن الحركة الحقيقية للعامل والذي هوخلق إلهي 

امتالك أجوبة لجميع مشكالت عرصنا«)2(، وهوما يطلق عليه  يّدعون  إنهم  متجدد، 

النزعة التاممية، التي تدعي أن كل يشء يتم تفسريه وفق ذلك األنوذج السائد، وأن 

العامل قد متت عملية تأويله، فال مجال لفهم أو تأويل آخر.

انبثقت يف  ـ ويرى جارودي األصولية الغربية بأنها جامع األصوليات كلها التي 

األخرى  األصوليات  كل  ولدت  ثم  األوىل،  العلّة  هي  الغربية  »فاألصولية  العامل، 

ردا عىل أصولية الغرب«)3(، والسبب يف ذلك أن »الغرب منذ عرص النهضة، فرض 

نوذجه اإلنايئ والثقايف«)4(، فثقافة الغرب تدعي أن نوذجها هواألكمل واإلنساين 

الذي ال بد من أن يسود العامل، وما النامذج الثقافية األخرى إال ناذج قارصة وغري 

علمية، وبذلك أصبحت األصولية هي »الخطر األكرب عىل عرصنا، حيث ال ميكن 

حل أية مشكلة انطالقاً من مجتمع جزيئ واستناداً إىل معتقداته الجامدة«)5(.

ـ لقد عدد روجيه جارودي أنواعاً متعددة من األصوليات، والذي نود اإلشارة إليه 

هو األصوليات التي دشنتها الحداثة الغربية، خاصة األصولية العلاموية، واألصولية 

))(-عدد املسترشق األملاين فريتش شيبات اتجاهات متعددة من األصوليات وهي اآليت:«)أ( الشمولية: وهي مفهوم 

مأخوذ عن الكاثوليكية، وتعرب عن وجهة التظر التي تقول إن جميع األسئلة التي تقّدمها الحياة الخاصة والعامة تتوافر  

اإلجابات عنها يف العقيدة أو باألحرى يف تعاليم الدين أواأليديولوجية ، )ب( النصوصية:أي الرأي القائل إن النصوص 

املقدسة ينبغي أال متس، وينبغي أن تفهم حرفياً أولفظياً، )ج( اإلنحياز املطلق:أي رفض أي مناقشة للمبادىء التي 

يعتنقها األصويل والتعصب تجاه أي وجهة نظر أخرى مخالفة »فريتش شيبات، اإلسالم رشيكا، دراسات عن اإلسالم 

عدها  التي  األوصاف  هذه   ،79 ص  عدد30280،  املعرفة  عامل  الكويت،  مكاوي،  الغفار  عبد  ترجمة  واملسليمن، 

املسترشق فريتش شيبات خاصة إىل حد كبري باألصولية اإلسالمية، وال مينع يف بعض هذه االتجاهات أن تشرتك فيها 

بعض األصوليات الغربية وكذا الصهيوينة.

)2(-روجيه جارودي، تقديم لكتاب املشكلة الدينية، محسن املييل، دمشق سوريا، دار قتيبة، ط)، 1993، ص9.

)3(-روجيه جارودي، األصوليات املعارصة أسبابها ومظاهرها، مصدر سابق، ص2).

)4(-املصدرنفسه، الصفحة نفسها.

)5(-املصدر نفسه، ص2).
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الستالينية، واألصولية األمريكية، ألن سائر األصوليات كانت نشأتها دينية، األصولية 

رد  التي جاءت  الفاتيكانية، واألصولية اإلسالمية، هذه األخرية  اليهودية، واألصولية 

فعل عىل األصولية الغربية اإلستعامرية، كام أرشنا سابقاً. أما األصوليات التي ولدتها 

الحداثة الغربية فهي اآليت:

1/ األصولية العلاموية:

ـ ميكن عّد األصولية العلاموية هي تلك التي »تجعل من العلم معتقداً متحجراً 

)دوغام(، فاألراء العلمية التي تقررها املدرسة سيتعني أن ترتدي الحقاً األشكال التي 

الذي  األصولية،  لهذه  الروحي  األب  هو  كونت  أوجيست  ويعد  مقدسة«))(  تجعلها 

حّول تصور العامل وفق نوذجه التفسريي األخري وهي مرحلة العلم، وهوالرباديغم 

جميع  إقصاء  وبالتايل  خالله،  من  يشء  كل  لتفسري  الكاملة  املقدرة  أعطاه  الذي 

النامذج التفسريية األخرى، »إذ يبدأ التاريخ عنده بالحقبة األسطورية الغيبية، ومنها 

العلمية  الوضعية  بالحقبة  أسامه  ما  عند  املطاف  لينتهي  امليتافيزيقية،  الحقبة  إىل 

املتطابقة مع نظرة علامنية دهرية تقطع جملة مع التصورات األسطورية واإلحاالت 

الدينية املتعالية«)2(.

2/ األصولية الستالينية:

ـ تنسب هذه األصولية إىل جوزيف ستالني)3(، الذي كان من طبقة الربوليتاريا، 

السوفييتية،  الدولة  بناء  املاركيس يف  التصور  تبنى  إذ  الحكم،  نفسه يف سدة  ليجد 

ولكن هذه املاركسية هي ماركسية ستالني وفق تأويله وفهمه لها، وعىل هذا األساس 

))(-روجيه جارودي، األصوليات املعارصة أسبابها ومظاهرها، مصدر سابق، ص18.

العريب، ط)،  االنتشار  لبنان، مؤسسة  بريوت  والدميقراطية،  والدين  العلامنية  آراء جديدة يف  السالم،  عبد  )2(-رفيق 

2007، ص25.

)3(-ستالني جوزيف 1879-1953 رئيس اتحاد الجمهوريات السوفييتية االشرتاكية السابق من عام 929) وحتى 1953، 

صعد من حالة الفقر املدقع إىل حاكم البالد تغطي مساحتها سدس مساحة العامل، حكم ستالني حكامً دكتاتورياً خالل 

معظم سنوات حكمه، وأعدم وسجن معظم الذين ساعدوه يف الوصول إىل ُسدة الحكم، لخشيته من أن يكونوا مصدر 

تهديد لحكمه، وكان مسؤوالً أيضا عن موت كثري من الفالحني السوفييت الذين عارضوا برنامج الزراعة التعاونية عامل 

املزارع السوفييت كانوا يعملون يف مزارع تديرها الدولة بعد أن أبطل ستالني امللكية الخاصة للمزارع يف عام 929)، 

تويف سنة 5 مارس 1953 املوسوعة العربية العاملية، مرجع سابق، ج2)، ص 52)، 153.
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إىل  وتدفعه  الخالقة  بإمكانياته  اإلنسان  تبرص  فلسفة  من  املاركسية  تحولت  »فقد 

ال  وجرائم  كليانية  ومامرسة  دوغامئية  عقيدة  إىل  التاريخية،  الصريورة  بزمام  األخذ 

إنسانية... فقد تحول ستالني بفعل السلطة التي كان ميارسها إىل آكل برش وكان يعتقد 

أنه هو الثورة وأنه هو االشرتاكية«))(.

ـ ويرى جارودي أن فكر ماركس هو فكر فلسفي نقدي، هذه »الفلسفة النقدية هي 

استيفاء لكون كل ما نقوله عن الطبيعة، عن التاريخ أوعن الله، إنا يقوله اإلنسان، 

وهي ومن ثم تأكيد ظريف، متناسب مع معارفنا ومع تجاربنا اآلنية، يف هذا املعنى، 

ويف هذا املعنى فقط، كان ماركس يعلن أن اشرتاكيته علمية«)2(.                                                                           

أصاب  الذي  االنحراف  وسبب  وأصولية.  مذهبية  كل  تقرره  ما  عكس  عىل  ـ  

القادر  الوضعي  بالتصور  التفسريي  املاركسية بسبب االعتقاد يف علمية األنوذج 

ماركس  ورثة  إن  إذ  االنتحار،  إىل  الغرب  قاد  االعتقاد  هذا  يشء،  كل  يفرس  أن 

معنى  يف  استعامله  جرى  علمي  »فمصطلح  التوجه  هذا  عليهم  انطىل  الذين  هم 

املعرفة  خالل حرص  من  نهائية  حقيقة  لبلوغ  االدعاء  هذا  معنى  أي يف  الوضعية، 

االستقرار  زعم  عىل  أو  وهم  عىل  تقوم  وابتكاراته...فاملذهبية  وتاريخه  اإلنسانية 

العامل شاملة وخالدة يف هذه  بنية  أن  الكائن وإعالن حقيقته املطلقة... تعترب  يف 

الحقبة أوتلك من حقبات تاريخه«)3(.

ـ يبدو أن جارودي جد حانق عىل ستالني، إذ جعل اصطالح األصولية عىل اسم 

ستالني، ذلك أن االنحراف األكرب للامركسية كان عىل يده، بدل أن تسري يف الخط 

الذي وضعه ماركس، للقضاء عىل الظلم، واالستغالل الطبقي الذي كرسته الرأساملية 

فقد قام ستالني بتحويل نظام الحزب الشيوعي، وغريَّ بنية الرتكيب للحزب، وترصف 

يضمن  ليك  الهامة  املراكز  يف  أتباعه  تعيني  يف  منصبه  »فاستغل  الدكتاتور  ترصف 

))(-روجيه جارودي، يف حوار له مجلة »حدث الخميس L Eve nement du Jeudi »بتاريخ 30 مارس إىل 5 أفريل 

1989، ضمن كتاب، محسن املييل، املشكلة الدينية، مرجع سابق، 28.

)2(-روجيه جارودي، األصوليات املعارصة أسبابها ومظاهرها، مصدر سابق، ص26.

)3(-املصدر نفسه، ص 25، 26.



نحن وأزمنة االستعمار 208

األغلبية لنفسه يف مؤمترات الحزب...وقد تآمر يف البداية مع بعض زمالئه ليك يبعد 

تروتسيك عن خالفة لينني... ثم تآمر مع اآلخرين وقىض عىل حلفائه األولني، وجعل 

جميع قرارارت املكتب السيايس يجب أن تكون باإلجامع، ثم أعلن بعد ذلك خطة 

السنوات الخمس، التي تكفلت بفرض الزراعة الجامعية، ونفذت الخطة بكل وسيلة 

يف  املاليني  من  بغريهم  وزج  املاليني،  ذلك  سبيل  يف  ومات  اإلرغام  وسائل  من 

معسكرات التي أقيمت يف املناطق املهجورة بشامل روسيا«))(.

بهذا التصور تحولت الفلسفة النقدية املاركسية، من فلسفة إنسانية يف بعض أبعادها، 

إىل أصولية ستالينية دوغامئية دموية، متنكرة للمبادىء التي نادت بها يف أول نشأتها 

حيث يقول جارودي إن، »هذا التحريف األصويل حول ماركسية ماركس إىل عكسها«)2(.

3/ األصولية األمريكية:

لهـا جـاوردي مؤلفـاً خاصـاً  أفـرد  فقـد  بالنسـبة لألصوليـة األمريكيـة  أمـا  ـ 

عـام1997م،  االنحطـاط،  طليعـة  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  بعنـوان: 

الكتـاب  هـذا  تنـاول يف  إذ   ،)avant-garde de la decadence Unis-États Les(

الرتكيـز عـىل نقـد املرشوع األمـرييك يف العـامل، من خـالل سياسـاتها العاملية، إذ 

يـرى جـارودي أمريكا عبـارة عن »منظمـة إنتاج تديرهـا املنطقية التقنيـة أو التجارية 

فقـط، حيـث يسـهم كل فـرد كمنتـج أو مسـتهلك، متطلعـاً إىل هـدف وحيـد، وهو 

الزيـادة الكميـة لرفاهـه، وكل شـخصية ثقافية أو روحيـة أو دينية، تعـد قضية خاصة، 

فرديـة ال عالقـة لهـا يف تشـغيل النظـام«)3(.

ـ فإذا كانت كذلك، فإن املنطق الذي يحكمها هو معيار التحقق املادي، والبحث 

عىل طرقه ووسائله التي تؤدي إىل الرفاه تلك الديانة التي صارت رائجة يف املنطق 

العاملي الجديد.

))(-أدريني كوخ، آراء فلسفية يف أزمة العرص، مرص القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، 1963، ص 25.

)2(-روجيه جارودي، األصوليات املعارصة أسبابها ومظاهرها، مصدر سابق، ص35.

)3(-روجيه جارودي، الواليات املتحدة األمريكية طليعة االنحطاط، مصدر سابق، ص 29.
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فاألصولية األمريكية حسب جارودي، قامئة عىل فكرة الهيمنة واالستغالل الذي 

بدأ مع »تاريخ الواليات املتحدة يف القرن التاسع عرش هو أوالً تاريخ إبادة الهنود 

الحمر... وهوأيضا تاريخ استغالل العبيد السود، خاصة يف زراعة القطن«))(.

ـ أمـا تاريـخ السـيطرة والهيمنـة الحقيقـي، ومتّكـن األصوليـة األمريكيـة مـن 

بسـط نفوذهـا عىل العـامل فقد كان »عـام 992)م كان عـام قمة الهيمنـة للواليات 

املتحـدة األمريكيـة... هـذا املنعطـف التاريخـي الـذي وجدنـا أنفسـنا فيـه عـام 

992)م«)2(، إذ بـدأت أمـريكا تنميط العامل عىل النمط االقتصادي، أحادية السـوق 

النظـام الدميقراطـي، واسـتعملت يف ذلـك القـوة العسـكرية واالقتصادية، حيث 

ت األمركـة عـن قمـة أصوليتهـا يف شـكلها الحقيقي، إذ تـم التخطيـط »لهذا  عـربَّ

املنعطـف مبـد نفـوذ السـوق منظـامً وحيـداً للعالقـات اإلنسـانية عـىل الصعيـد 

العاملـي، عـن طريـق االسـتعامر الـذي قـام يف البدايـة بجعـل الـدول املحتلة، 

مجـرد روافـد القتصـاد الـدول االسـتعامرية«)3(.فقد بـدأت الهجمـة عـىل العراق 

»األمـر يتعلـق بإعطـاء درس وعـربة، يبـني للعـامل الثالـث بكاملـه، أن مـن غـري 

املسـموح ألي شـعب... أن يرتفـع إىل أعـىل مسـتوى مـن التقنيـة، واسـتثامر 

ثرواتـه الوطنيـة )ويف الحالـة الراهنـة: البرتول(، مـن دون مراقبة أسـعاره من قبل 

الـدول االقتصاديـة الكـربى، أو أن يبتعـد عـن الدين الذي ال يجـرؤ عىل اإلعالن 

عـن اسـمه، ولكـن الواليات املتحـدة تفرضـه عىل العـامل وهو وحدانية السـوق 

وعبـادة املـال«)4(، إنـه نـوذج األصوليـة يف طورهـا املتقـدم واملعـارص وهـو 

منهـج للجنـون، مبعـزل عـن املعارضـة املبدئيـة لتنميـة العـامل الثالـث خـارج 

سـيطرة الواليـات املتحـدة، يظل رضوريـاً أن تفهم الشـعوب املقهـورة أن عليها 

أال تتجـرأ عـىل رفـع رؤوسـها يف حـضة السـادة، أمـا إن فعلـت، فهي لـن تدمر 

))(-املصدر نفسه، ص 33، 34.

)2(-روجيه جارودي، حفاروالقبور، ص8، 9.

)3(-املصدر نفسه، ص 9.

)4(-روجيه جارودي، الواليات املتحدة األمريكية طليعة االنحطاط، ترجمة صياح الجيهم، ميشيل خوري، دار عطية 

للنرش، بريوت لبنان، ط2، 999)، ص 29.
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باسـتخدام العنـف املتفـوق تفوقـاً سـاحقاً فحسـب، بـل إنهـا ستسـتمر باملعاناة 

طاملـا نجـد ذلـك محققـاً ملصالحنـا... هـذا النمـوذج كام يف العـراق«))(.

الكثرية  األصوليات  دراسة  يف  بحثه  بعد  جارودي  إليها  يصل  التي  والنتجية  ـ 

الطارىء،  للغرب  األصوليات  ونشأة  النتيجة  يحمل  فهو  العامل،  يف  واملتنوعة، 

الذي أسهم بشكل مبارش أو غري مبارش يف صناعة تلك األصوليات، يقول جارودي 

»جميع األصوليات )بعنفها وسلفيتها( هي ردود أفعال عىل أصوليات الغرب لتدافع 

عن هويتها، ورد الفعل هذا هو يف الغالب ارتداد إىل املايض ويتعلق به ألنه يحلم 

وقلام  االعتداء،  هذا  سبق  ذهبي  عرص  الثقايف،  الغزو  مواجهة  يف  الذهبي  بالعرص 

يفيض إىل مرشوع مستقبيل حقيقي«)2(.

خامتة:

مــا نخلــص إليــه أن الحضــارة الغربيــة، كانــت قــد انطلقــت مــن أفكار أســهمت 

يف تشــكيلها وحــددت رؤيتهــا املســبقة إىل العــامل، خاصــة فكــرة التمركــز حــول 

الــذات، هــذه األخــرية التــي انبثقــت منهــا جميــع صنــوف اإليديولوجيــات 

ــد  ــل فكــرة الــرصاع يف العــامل، وق ــث قامــت هــذه األخــرية بتفعي ــة، حي املختلف

حــددت اإلطــار الــذي ســيتموضع فيــه الغــرب تجــاه اآلخــر، ليســت اآلخــر هــو 

ــه إال أن يكــون تابعــاً للنســق الــذي  الجحيــم فقــط، بــل اآلخــر الــذي ال يحــق ل

قــد رســم.

ومصالحها عىل جميع  الغربية  الحضارة  ورفض  الذات  التمركز حول  نزعة  تعّد 

مجاالت الحياة عىل حساب باقي الثقافات، من أبرز تجليات أزمة القيم الحداثية: 

فراغ العامل من املعنى منها، وسيتم تقديس كل ما هوغريب، يعّد مركزاً والباقي هو 

بالفعل،  تم  ما  وهذا  التصور،  هذا  يخالف  من  جميع  سحق  سيتم  وعليه  الهامش، 

تفيد  أن  املمكن  من  كان  إنسانية،  بسحق حضارات  قامت  الغربية،  األنوار  ففلسفة 

))(-نعوم تشومسيك، سنة )50، الغزو مستمر، ترجمة مي نبهان، دمشق سوريا، دار املدى للثقافة والنرش، 1996، ص 435.

)2(-روجيه جارودي، الواليات املتحدة األمريكية طليعة االنحطاط، مصدر سابق، ص 123.
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ُهمشت  التي  والحضارت  الهندية  كالحضارة  متعددة،  جوانب  يف  اإلنسانية  منها 

كالحضارات الرشقية.

لفتة  هي  لها،  ونقده  الغربية  األصولية  نوابت  حول  جارودي  روجيه  قدمه  ما  إن 

للمراجعة، فام العنف الذي نراه يف العامل ما هو إال نتيجة ملثل هذه الفلسفة، خاصة 

إذا عرفنا أن لكل فعل رد فعل  مساوياً له يف املقدار ومضاداً له يف االتجاه.

الذات  مراجعة  محاولة  يف  إال  تكمن  ال  القضية  هذه  تجاه  الفكرية  فالبدائل 

والتخلص من النظرة االستعالئية، ودمج الذات يف النسق اإلنساين الذي يقوم عىل 

التعارف والتواصل لتحقيق إيتيقا االعرتاف والتعاون اإلنساين يف العامل الذي مزقته 

الحروب والرصاعات من أجل طغيان األنا املتعالية.



نقد الكولوني�الية والكولوني�الية احلديث�ة
قراءة في منظورية إدوارد سعيد

مجدي عزالدين حسن))(

      

تعترب دراسات ما بعد الكولونيالية )Postcolonialism( حقالً معرفيّاً حديث النشأة 

تفحصها  يف  تعتمد  والتي  الثقافية،  الدراسات  حقول  ضمن  موضعتها  ويتم  نسبياً، 

للنصوص وللمامرسات الثقافية املختلفة عىل فروع أكادميية بحثية متعددة كالفلسفة 

األديب،  والنقد  والتاريخ،  اإلثنية،  والدراسات  واألنثوبولوجيا،  االجتامع  وعلم 

والتحليل النفيس، وعلم السياسة. 

الكولونيالية(، كواحٍد من حقول املعرفة، تعود  البدايات األوىل لظهور )ما بعد 

للهيمنة  املناهضة  الثقافية  الدراسات  برزت  العرشين، حيث  القرن  منتصف  إىل  بنا 

يف الدوائر األكادميية، وهي ذات الفرتة التي شهدت تحرر الدول ونيلها استقاللها 

املعرفية  األطر  تبلورت  العرشين  القرن  من  السبعينات  أواخر  ويف  املستعمر.  من 

واملنهجية لهذا الحقل. 

))(- أستاذ ودكتور مشارك بقسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة النيلني/ الخرطوم – السودان.
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ومنذ ذلك الوقت تم النظر إليها بوصفها النظرية التي تهتم بتفكيك الخطاب واملامرسة 

االستعامرية. وضمن هذا التوجه تم الرتكيز عىل فضح نوايا وأهداف املستعِمر، املسترتة 

وخريات  ثروات  نهب  يف  املتمثلة  تلك  والتبشري،  واملدنية  الحضارة  دعاوى  خلف 

الشعوب التي تم استعامرها. وهنا، أيضاً، نلحظ دعوة وانخراط نقاد ما بعد الكولونيالية 

يف املرشوع املتمثل يف إعادة قراءة وكتابة التاريخ من وجهة نظر هذه الشعوب.

جملة  دراسة  عىل  الكولونيالية  بعد  ما  نقاد  ركز  األخري  االنخراط  هذا  وضمن 

من القضايا واملسائل، يأيت عىل رأسها توضيح وتحليل الكيفية التي أخضعت بها 

بها  استجابت  التي  الصور  دراسة  وكذلك  ملشيئتها،  املحلية  الثقافات  الكولونيالية 

الدول التي تم استعامرها إلرث الكولونيالية الثقايف بعد نيلها االستقالل. 

يعترب فرانز فانون )Frantz Fanon( )925)-1962م( مبثابة األب الروحي للنظرية 

واملبرش األول لها، وعّد كتابه )معذبو األرض( كتاباً تأسيسياً  لنظريّة ما بعد الكولونيالية، 

حيث تضمن أهم أطروحاتها ومقوالتها، اللتان حلل من خاللهام ـ فانون ومن جاء 

بعده ـ العالقة بني املستعِمر واملستعَمر تحليالً سيكولوجياً واجتامعياً وتاريخياً. 

سبيفاك،  جيتاري  بابا،  هومي  إدوار سعيد،  الثاليث:  البعض  يعد  فانون،  بجانب 

كتاب  عّد  آخر  وبعض  الكولونيالية(.  بعد  ما  لنظرية  املقدس  )الثالوث  مبثابة 

)االسترشاق( إلدوار سعيد مبثابة الكتاب التأسييس لهذه النظرية، بسبب األثر الكبري 

الذي خلفه يف كل من أىت بعده من نقاد ما بعد الكولونيالية.

يهدف هذا املقال البحثي إىل تسليط الضوء عىل حقل دراسات ما بعد الكولونيالية 

 )Edward Said( إدوارد سعيد السيايس  الكاتب والناقد واملفكر  من خالل أعامل 

)1935-2003م(، وتبيان أهم أطروحاتها الرئيسة. وإلنجاز هذا الهدف اخرتنا التعاطي 

الثقافة  نقد  وأثاره،  أعامله  أهم  غطت  حيث  زوايا،  خمس  من  سعيد  مرشوع  مع 

صورة  وأخرياً  لالسترشاق،  سعيد  نظرة  املقاوم،  النقد  ومفهوم  عنده،  الكولونيالية 

الرشق »كام خلقه الغرب«.
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أهم أعامله وأثاره

ألّف إدوارد سعيد أكث من عرشين كتاباً، نذكر منها: 

 	Conrad and the Fiction of Auto- )جوزيف كونراد ورواية السرية الذاتية 

)1966(  )Joseph biography

 	)1975( Beginnings: Intentions and Method بدايات: مقاصد ومنهج

 	)1978( Orientalsm االسترشاق

 	)1979( The Question of Palestine مسألة فلسطني

 	 )1981( Covering Islam تغطية اإلسالم

 	)1983( The World, the Text, and the Critic العامل النص الناقد

 	)1993( Culture and Imperialism الثقافة واإلمربيالية

 	)(994( Representations of the Intellectual صور املثقف

 	)200(( Power, Politics, and Culture السلطة، السياسة، والثقافة

 	)2003( Freud and non-European فرويد وغري األوروبيني

انخرط سعيد يف مرشوعه الناقد واملحلل لخطاب االسترشاق، حيث كانت البداية 

اختار سعيد  والتي  املقارن،  األدب  كانت يف  والتي  الدكتوراه خاصته  أطروحة  من 

 )Joseph Conrad( كونراد  األصل جوزيف  البولندي  اإلنجليزي  الكاتب  يكون  أن 

 Conrad and the( :موضوعاً لها، ونرشت بعد ذلك كأول كتبه عام 1966م بعنوان

Fiction of Autobiography(، ورمبا يكون من ضمن األسباب التي حدت به إىل 

مثله  عاىن  كاتب  فهو  كونراد،  وبني  بينه  املشرتكة  القواسم  املوضوع،  هذا  اختيار 

معاناة النفي والتهجري مكانياً ولغوياً.



215نقد الكولونيالية والكولونيالية الحديثة

لجوءه  من خالل  الكولونيالية  بعد  ما  بتوجه  املبكر  ارتباط سعيد  نالحظ  أيضاً، 

إىل استخدام منهجية مدرسة جنيف، فسعيد مل يستخدم منهجية النقد الجديد، عىل 

لكنه رفضها كمنهجية،  كتابته ألطروحته،  السيادة يف زمن  لها  أنها كانت  الرغم من 

رغم سحرها آنذاك، ألنها تتعاطى مع النص بوصفه مقطوع الصلة عن التاريخ الثقايف 

ملؤلفه. واختار أن يقارب أعامل كونراد من خالل منظور مدرسة جنيف التي تهدف يف 

دراستها للنص إىل إعادة بناء تشييد نظرة الكاتب للوجود انطالقاً من لغته اإلبداعية.    

 Beginnings( :)يف العام 1975م صدر كتابه الثاين بعنوان ) بدايات: مقاصد ومنهج

الرواية  البدايات يف  مشكلة  تأمل  يركز عىل  والكتاب   )Intentions and Method

الكالسيكية واألدب الحدايث. 

العمدة  الكتاب  1978م  العام  يف  الصادر   Orientalsm االسترشاق  كتابه  يعترب 

ودعائم  أسس  إرساء  وإسهام عظيم يف  كبري  أثر  له  كان  كتاب  وهو  إلدوارد سعيد، 

نظرية ما بعد االستعامر. ويعالج سعيد يف هذا الكتاب العالقة بني السياسة والثقافة، 

يدعي  ليس كام  أنه  مبيِّناً  الخطاب االسترشاقي  فيه شوطاً طويالً يف تحليل  ويقطع 

مجرد فرع معريف حيادي بل تخرتقه حتى النخاع عالقات القوة والسلطة، فدراسات 

الهادف إىل  املسترشقني عن )الرشق( خدمت إىل حٍد كبريٍ املخطط االستعامري 

إخضاع الشعوب الرشقية لسيطرته واستغاللها ملصالحه. 

ويف كتابه تغطية اإلسالم Covering Islam الصادر سنة 1981م، والذي يستكمل 

ما بدأه يف كتابه االسترشاق بنقد الصور النمطية الزائفة التي تلجأ إليها وسائل اإلعالم 

األمريكية لدى تناولها موضوعات اإلسالم والرشق.   

 )The World, the Text, and the Critic(  )أما يف كتابه: )العامل النص الناقد

حينام  يحدث  الذي  ما  فيه سعيد، سؤال  يعالج  ما  من ضمن  1983م،  عام  الصادر 

تحاول ثقافة ما أن تتفهم ثقافة أخرى، أو أن تهيمن عليها، أو أن تقتنصها يف حالة كونها 

أضعف منها. ويطور مفاهيم نقدية جديدة مثل مفهوم )النقد العلامين أو الدنيوي( 
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)Secular Criticism( والذي يعارض اقتصار النقد عىل النص وحده، وباملقابل يشري 

إىل قراءة النص يف ارتباطه برشطه الدنيوي الذي ينشبك فيه. وكذلك مفهوم )ارتحال 

النظرية( )traveling theory( فريي أن األفكار والنظريات تسافر مثل البرش منتقلة من 

مسار آخر.

أما يف كتابه )الثقافة واإلمربيالية( فيقوم سعيد بتوسيع إطار التحليل ليشمل أماكن 

فيه  قام  وكذلك  كالهند.  اإلسالمي،  األدىن  والرشق  العريب  الرشق  من  أبعد  أخرى 

بدراسة حركات املقاومة، وتحدث فيه عن إرادة اآلخرين ملقاومة إرادة اإلمربيالية، 

أوروبيون وأمريكيون وعلامء ال  بها مثقفون  قام  التي  إضافة إىل األعامل املعارضة 

ميكن اعتبارهم جزءاً من بنية يشء مثل االسترشاق))(.

املتعددة  كتاباته  خالل  من  سعيد  هدف  كان  نقول:  املحور،  لهذا  وكخامتة 

اخرتاق حجب التقاليد الثقافية الغربية التي شيدت عىل مدى عقود طويلة يف القرنني 

مارسها  التي  الثقافية  الهيمنة  وعميق،  موسع  بشكل  كتاباته  وعالجت  املاضيني. 

دراسة  عىل  خاص  بشكل  الكتابات  هذه  وركزت  والجنوب،  الرشق  عىل  الغرب 

العالقة بني الرشق )وتحديداً الرشق األدىن اإلسالمي والعريب( وبني الغرب )تحديداً 

نابليون  العالقة منذ غزو  فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة(. حيث تم رصد تلك 

بونابرت ملرص يف أواخر القرن الثامن عرش، مروراً بتناول الفرتة االستعامرية الرئيسة 

بالهيمنة  والتي تزامنت معها نشأة دراسات املسترشقني الحديثة يف أوروبا، وانتهاًء 

اإلمربيالية الربيطانية والفرنسية عىل الرشق بعد الحرب العاملية الثانية وظهور السيطرة 

األمريكية يف الوقت نفسه.

نقد الثقافة الكولونيالية

يفكك سعيد املقولة التي روجت لها املركزية األوروبية، بل أبعد من ذلك، قامت 

برفعها إىل مصاف املسلامت األولية واملقوالت التأسيسية التي ال يرقى الشك إىل 

التاريخ  محور  هي  األوروبية  الثقافة  أن  مفادها  والتي  املنطقي،  وترابطها  أهميتها 

))(-إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ترجمة نائلة قلقييل حجازي، دار اآلداب، بريوت، ط)، 2008م، ص 208.



217نقد الكولونيالية والكولونيالية الحديثة

البرشي كله. وأنه ليك تنجز الشعوب واألمم غري األوروبية نهضتها فال مناص لها من 

اعتناق ذات املثل وذات منظومة القيم التي أدت إىل تقدم الحضارة الغربية، وليس 

مثة مخرج لها إال بالعودة إىل مثاليات هذه األخرية ومرجعياتها.

عن طريق فرض هذا التمركز األورويب، كام يرى سعيد، استطاع الغرب الكولونيايل 

هذه  الالتينية.  وأمريكا  وآسيا  كأفريقيا  عنه  بعيدة  بقاع  عىل  وسيطرته  هيمنته  فرض 

السطوة من جانب املركزية األوروبية ما كان لها أن تتم إال عىل حساب تهميش كل 

معارف  من  األخرية  أنتجته هذه  وما  األوروبية،  الحضارة  دائرة  يقع خارج محيط  ما 

ورؤى وتصورات وقيم للموضوع الكيل املركب من ثالثية اإلنسان والعامل والله.

األبيض(،  الرجل  يسمى )عبء  ما  العقيل لإلمربيالية عىل  التسويغ  قام  وهكذا 

واليوم  اإلنسان،  والتمدن، وحقوق  التحض  قيم  الحضارة، ونرش  وعىل مهمة نرش 

أصبح يتمثل فيام يدعى )الحرب عىل اإلرهاب( و)النضال من أجل الدميقراطية(، 

رئاسة  عىل  املتعاقبني  الرؤساء  خطابات  بعض  يف  ورد  مبا  سعيد  ويستشهد 

الخري يف مقابل الرش،  يقاتلون ألجل نرصة  أنهم  الواليات املتحدة األمريكية، من 

وأنهم ال يهدفون إال لنرش القيم الدميقراطية، القيم األمريكية، يف كل أنحاء العامل. 

والخالصة أنهم ال يتحدثون أبداً عن الهدم والتدمري، ولكنهم يتحدثون يف الحقيقة 

عن إهداء التنوير والحضارة والسالم والتقدم للناس))(.

الذي  العرقي األورويب(  )الترشنق  ما وصفه ب  نظر سعيد إىل  أدى يف  ما سبق 

هو مبثابة بنية الشعورية كامنة خلف طرائق البحث الغريب ومناهجه والتي أدت، يف 

محصلتها النهائية، إىل حرش كل الثقافات غري األوروبية، واألدىن منها، إىل موقع من 

مواقع التبعية. يف ذات السياق، يالحظ سعيد أن نصوص االسترشاق تحتل حيزاً دون 

موقع املستعمرة املفيدة  الذي مياثل متاماً  الحيز  أو نفوذ، أال وهو ذلك  أي تطور 

بدأت  الذي  الوقت  ذلك  نفس  كله يف  هذا  األوروبية. ويحدث  والثقافة  للنصوص 

ترتعرع فيه اإلمرباطوريات االستعامرية العظيمة.)2(

))(-راجع: إدوار سعيد، الثقافة واملقاومة، ترجمة عالء الدين أبو زينة، دار اآلداب، ص 166.

)2(-أنظر: إدوار سعيد، العامل والنص والناقد، ترجمة: عبد الكريم محفوض، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، 2000، 
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فسعيد، هنا، يوازي بني نشأة دراسات االسترشاف من جهة، وبني بداية االستعامر 

األورويب للعامل، من الجهة األخرى. ويرى أهمية الدور الكبري الذي قام به الباحثون 

الغرب  تعزيز واستدامة مصالح  لعبوا يف  الغربيون املشتغلون يف حقل االسترشاق 

الكولونيايل.

ويضب سعيد مثالً مبا قاله ماكويل عن الرتبية الهندية، عام 1835م يف محض 

اجتامع رسمي: »ليس يل أية معرفة ال بالسينسكريتية وال بالعربية، ولكنني فعلت ما 

األعامل  ترجامت ألشهر  قرأت  لقد  منهام.  كل  لقيمة  دقيق  تقويم  لتكوين  بوسعي 

العربية والسنسكريتية. ولقد تحادثت، هنا ويف الوطن، مع أناس متميزين بكفاءاتهم 

يف اللغات الرشقية. بيد أنني ما وجدت واحداً منهم مبقدوره أن يدحض حقيقة كون 

رٍف واحٍد من مكتبٍة أوروبية جيدة يساوي كل األدب املحيل للهند والجزيرة العربية. 

إن السمو الجوهري لألدب الغريب محط اإلقرار التام فعالً من قبل أولئك األعضاء 

الذين يشكلون اللجنة والذين يدعمون الخطة الرشقية يف التعليم. وليس من املبالغة 

قيمة  أقل  السنسكريتية  اللغة  يف  املجموعة  التاريخية  املعلومات  كل  أن  نقول  أن 

مام قد يوجد يف تلك امللخصات املبتذلة واملستخدمة يف املدارس اإلعدادية يف 

إنكلرتا، ويف كل فرع من فروع الفلسفة األخالقية واملادية نجد أن املكان النسبي 

لهاتني األمتني هو نفسه تقريباً«))(.

ويعلق سعيد عىل ما قاله ماكويل، بقوله: »إن ذلك القول، يف الواقع، لدليل عىل 

يف  غارق  تصور  إال  هو  ما  ماكويل  رأي  ألن  ذلك،  من  وأكث  بل  العرقي،  الترشنق 

صميم الترشنق العرقي وذو نتائج مؤكدة. إذ إن ماكويل كان يتحدث من موقع السلطة 

يذعنوا  أن  بأرسها  قارة  يأمر سكان شبه  قرار  ترجمة تصوراته إىل  بوسعه  كان  حيث 

للدراسة بلغة غري لغتهم األم. وهذا ما حدث يف حقيقة األمر«)2(. 

ويقدم سعيد مثاالً آخر، من كتاب إيريك ستوكس: )النفعيون اإلنكليز والهند(، 

ص 56-55.

))(-إدوار سعيد، العامل والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص17.

)2(-نفس املصدر السابق، ص 18-17.
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حيث تحدث ستوكس عن أهمية الفلسفة النفعية للحكم الربيطاين يف الهند. يكتب 

سعيد معلقاً: »يتعجب املرء يف كتاب ستوكس من الكيفية التي تتمكن بها زمرة قليلة 

من املفكرين نسبياً، من بينهم بينتام وجون ستيوارت ميل، من اإلتيان بالحجج لتعزيز 

مذهب فلسفي واستكامله لحكم الهند، مذهب ينطوي يف بعض جوانبه عىل تشابه 

ال يرقى إليه الشك مع آراء آرنولد وماكويل يف الثقافة األوروبية من إنها أسمى من كل 

ما عداها. فها هو جون ستيوارت ميل يحتل اليوم بني )نفعيي البيت الهندي( منزلة 

ثقافية مرموقة إىل الحد الذي جعل آراءه عن الحرية والحكومة التمثيلية تدور عىل 

ألسنة أجيال وأجيال عىل أنها املقولة الثقافية الليربالية املتطورة حول هذه القضايا. 

ولكن عن ميٍل كان عىل ستوكس أن يقول ما ييل: )لقد أفاد جون ستيوارت يف كتيِّبه 

تلك  عىل  حرصاً  تطبيقها  مقصود  الحرية  مبادئ  أن  متناهية  بدقة  قائالً  الحرية  عن 

البلدان التي تطورت تطوراً كافياً يف مضامر الحضارة ليكون مبقدورها تسوية شؤونها 

بالبحث العقالين. وعالوة عىل ذلك كان مخلصاً ألبيه يف تشبثه باالعتقاد أن الهند 

ما كان باإلمكان حكمها وقتذاك إال بشكل استبدادي. ولكن عىل الرغم من أنه كان 

يرفض، هو نفسه، تطبيق تعاليم الحرية والحكومة التمثيلية يف الهند، فإن حفنة ضئيلة 

من الليرباليني الراديكاليني وجمهرة متكاثرة من املثقفني الهنود مل يضعوا أمثال هذه 

القيود(. وكام يقول سعيد، فإن ملحة خاطفة عىل آخر فصل يف الحكومة التمثيلية ـ 

ناهيك عن التطرق إىل املقطع الوارد يف املجلد الثالث من مقاالت وبحوث حيث 

يتحدث عن تغييب الحقوق بالنسبة للربابرة ـ توضح مبنتهى الجالء رأي ميل الذي 

قال فيه أن ما كان عليه أن يقوله عن هذا األمر ال ميكن تطبيقه بالفعل عىل الهند، 

والسبب باألساس أن رأي ثقافته بحضارة الهند هو أنها مل تكن وقتها قد بلغت بعد 

درجة التطور املطلوب))(.

ما يذهب سعيد،  التاسع عرش، حسب  القرن  إبان  الغريب بأرسه  الفكر  تاريخ  إن 

ميلء بأمثال هذه التخرصات والتمييزات بني ما هو مناسب لنا )أي األوروبيني( وما 

يف  الداخل،  يف  بأنهم  مصنفون  األوائل  إن  إذ  األوروبيني(،  )غري  لهم  مناسب  هو 

))(-إدوار سعيد، العامل والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص 18.
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املكان الصحيح، مألوفون، منتمون، وباختصار فهم فوق. واملثاين مصنفون عىل 

التمييزات،  هذه  فمن  تحت.  فهم  وباختصار  تّبع،  شواذ،  ثنوى،  الخارج،  يف  أنهم 

التي حظيت بسطوتها من خالل الثقافة، ما كان بوسع أي امرئ أن يتفلت منها حتى 

أنها املعيار املمتاز حمل معه زمرة  للثقافة األوروبية عىل  النظرة  ماركس نفسه. إن 

مرعبة من التمييزات بني ما لنا وما لهم، بني املالئم وغري املالئم، وبني األورويب 

املرء  عليها  يقع  التي  التمييزات  هي  فهذه  واألدىن،  األعىل  وبني  األورويب،  وغري 

يف أي مكان يف موضوعات من أمثال علم اللغة والتاريخ ونظرية العرق والفلسفة 

واألنرتوبولوجيا، ال بل وحتى البيولوجيا))(.

هذا هو الوجه القبيح للكولونيالية الثقافية والفكرية، والذي قام سعيد بتعريته يف 

مجمل كتاباته، وهو يرى أن الكولونيالية الثقافية نجحت يف دمج منظور املستعمر 

)بكرس امليم( يف رؤى الشعوب املستعمرة، حتى شعرت هذه األخرية بأنها غري قادرة 

عىل فعل أي يشء دون وصاية األول ودعمه، وفهمت كذلك أن الترشيع ال ينبغي أن 

يصدر من ثقافة وقيم مجتمعاتها، ولكن من مجتمع األول وقيمه هو)2(.

النقد املقاوم

واحد من األوجه التي تربز جديّة طرح سعيد وأصالته، هو ما نلمسه يف مفهوم 

النقد  )مرشوع  ب  سعيد  مرشوع  وتسمية  توصيف  ويصلح  عنده،  املقاوم(  )النقد 

املنظومة  كولونيالية  نقد  إىل  عام  بشكل  تهدف  وأعامله  سعيد  فكتابات  املقاوم(، 

اإلنشاء  ميارسه  الذي  والطغيان  السلطة  نقد  إىل  خاص  وبشكل  الغربية،  املعرفية 

وعالقات القوة التي يجسدها خطاب االسترشاق.

من جهة  النقد  مفهوم  بني  وثيق،  بشكل  يربط سعيد  املقاوم،  للنقد  مفهومه  يف 

وبني مفهوم املقاومة من جهة ثانية. ويرى أن أياً من هذين املفهومني ال يتقوم بذاته 

باستقالل عن الثاين، بل يستلزم أياً منهام اآلخر ويستدعيه. 

))(-نفس املصدر السابق، ص 9-18).

)2(-راجع: إدوارد سعيد، القلم والسيف، حوار دافيد بارساميان، ترجمة توفيق األسدي، دار كنعنان للدراسات والنرش، 

دمشق، ط)، 1998م، ص 134.
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فهو يتحدث عن النقد بوصفه فعالً مقاوماً، ألن النقد، حسب وجهة نظر سعيد، 

يجب أن يرى نفسه باألساس مشجعاً للحياة من جهة، ومعارضاً، بحكم تكوينه، ألي 

شكل من أشكال الطغيان والهيمنة والظلم، وتتمثل األهداف االجتامعية له يف إنتاج 

املعرفة بشكل حر وملصلحة الحرية البرشية بعيداً عن أي صورة من صور القرس))(. 

فمثالً، الهوية السياسية عندما تكون عرضة للتهديد، فإن الثقافة متثل أداة للمقاومة 

من  شكل  هي  هنا  املقاومة  إن  واإلقصاء.  واإلزالة  الطمس  محاوالت  مواجهة  يف 

املستعمر  سعى  مثالً،  الجزائر،  يف  النسيان.  محاوالت  مقابل  يف  الذاكرة  أشكال 

الفرنيس إىل منع تعليم اللغة العربية يف املدارس، فبدأ الناس يجرتحون أماكن أخرى 

– املساجد يف حالة الجزائرـ لتعليم اللغة العربية وإدامة الرتاث الشفهي. هناك دامئاً 

محاولة للقمع واإلخضاع يقابلها إبداع شعبي وإرادة يضطلعان مبهمة املقاومة)2(. 

يف هذا اإلطار نفهم كيف شكلت كتابات سعيد مرشوعاً نقدياً عن الغرب، حيث 

يحلل عقده الفكرية، ويخلخل يف ثقافته تلك االدعاءات التي تلبس ثوب الجوهرية 

واملوضوعية، ويقوم بتفكيك تلك »املفارقات الضدية األساسية التي تقوم فيه بني ما 

يعتربه مبادئ لتطوره الحضاري والبحثي والعلمي وبني الطريقة التي يعاين بها اآلخر ـ 

حني يكون هذا اآلخر الرشقـ  وحني تتم هذه املعاينة يف إطار القوة والفوقية والسلطة)3(.

دام  ما  الدنيا(  يف  )نقد  وهو  سعيد،  يسميه  كام  دنيوي(  )نقد  املعنى  بهذا  النقد 

يقاوم أية نزعة للتمركز األحادي الجانب، وما دام يقاوم أيضاً الترشنق العرقي. هذان 

املفهومان يعمالن بالتعاون مع بعضهام، وأي واحد منهام يستدعي اآلخر. ولذلك 

عىل النقد املقاوم أن يستهدف تعريتهام وفضحهام، وكذلك فضح كل ما يبيح لثقافة 

ما أن تتقنع بقناع السلطة الذي تتحىل به بعض القيم عىل غريها من القيم األخرى.

))(-راجع: إدوار سعيد، العامل والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص 35.

)2(-إدوار سعيد، الثقافة واملقاومة، مصدر سابق املصدر، ص 44-143).

)3(-إدوارد سعيد، االسترشاق، ترجمة كامل أبو ديب، مقدمة املرتجم، ص 6.
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ومن ناحية أخرى، يربط سعيد مفهوم النقد املقاوم ب )الثقافة كأداة للمقاومة(، 

ويربط األخرية مبفهوم محدد للمثقف، يصور فيه سعيد هذا األخري كمنفي، وهاميش، 

وهاو، وخالق لغة تحاول قول الحق للسلطة. ويؤكد عىل دور املثقف كغري منتمي.

ويرى سعيد أن النقد املقاوم يتطلب من املثقف أن يلتزم باستعامل لغة قومية، 

ليس فقط ألنها مالمئة له ومألوفة لديه، وإنا من باب أمله أن يُخلّف يف اللغة انطباعة 

عقلية معينة، ولهجة مميزة، ويف النهاية منظوراً يختص به))(. 

ويطـرح النقـد املقـاوم العديد من املشـكالت عـىل طاولته، والتـي جميعها تثري 

مجموعـة مـن التسـاؤالت يـأيت عـىل رأسـها، حسـب تقديرنا، السـؤال التـايل: هل 

ال زال باإلمـكان أن نقـول بشـكل قاطـع وجـازم بأننا قد فارقنـا بصـورة نهائية مرحلة 

االسـتعامر، ودخلنـا مرحلـة مـا بعـد االسـتعامر؟ نطـرح هـذا السـؤال ويف ذهننـا 

مجريـات األحـداث الراهنـة والتـي تشـري إىل أن شـكالً اسـتعامرياً جديـداً قد حل 

محـل االسـتعامر بصورتـه العسـكرية القدميـة. وهـو مـا يتـم التعبري عنـه مبصطلح 

)الكولونياليـة الجديـدة( )Neo Colonialism(، فـال زال الغـرب الكولونيـايل يفهم 

أن دميومـة تطـوره الخـاص الصناعـي واالقتصـادي والثقـايف يسـتوجب املحافظة 

عـىل إبقاء الـرشق غارقـاً يف تخلفـه وتأخره. 

املرتبطة  األسئلة  تلك  املقاوم،  النقد  يعالجها  التي  األسئلة  ضمن  من  وكذلك 

باستجالء طبيعة االسترشاق، والتي يصوغها سعيد عىل النحو التايل: »ما هي أنواع 

تراث  التي دخلت يف خلق  والثقافية  والبحثية  والجاملية  الفكرية  األخرى  الطاقات 

وعلم  والتاريخ  واملعجامتية  اللغة  فقه  خدم  وكيف  االسترشاق؟  كرتاث  إمربيايل 

األحياء والنظرية السياسية واالقتصادية وكتابة الرواية والشعر الغنايئ، رؤية االسترشاق 

اإلمربيالية إجامالً للعامل؟ وأي تغريات وتعديالت وتنقية وتشذيب، بل أي ثورات 

نستطيع  كيف  عهد؟  إىل  عهد  من  إنتاجها  يعيد  أو  ذاته،  االسترشاق  داخل  تحدث 

اإلنساين  العمل  من  نطاً  بوصفها  التاريخية  الثقافية  االسترشاق  ظاهرة  نعالج  أن 

))(-إدوارد سعيد، صور املثقف، ترجمة غسان غصن، دار النهار للنرش، بريوت، ط)، 1996م، ص )4.
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املراد دون أن نخفق يف الوقت نفسه يف رؤية التحالف بني العمل الثقايف والنزعات 

السياسية والدولة والواقعيات الخاصة للسيطرة؟«))(.

ما سبق، يستدعي يف نظر سعيد تأسيس أقسام علمية داخل الجامعات العربية تكون 

مكرسة لدراسة الغرب معرفياً، وكام يالحظ سعيد فإنه ال وجود اليوم لقسم واحد يف أي 

جامعة عربية مكرس حرصاً لدراسة الغرب، أو الواليات املتحدة عىل وجه الخصوص. 

مع العلم أن الواليات املتحدة أكرب قوى خارجية يف املنطقة، وال وجود كذلك ألقسام 

مخصصة للدراسات العربية واإلرسائيلية. فإرسائيل قوة محتلة ويجب أن يعطى بعض 

االهتامم إىل الدراسة املنهجية للدولة ومجتمعها وهي تعتدي عىل الحياة العربية. هذا 

مل يحدث بعد. هذه كلها أجزاء من مرياث اإلمربيالية كام يذهب سعيد)2(.

 االسترشاق

يتم تعريف املسترشق، من جانب سعيد، بأنه كل من يقوم بتدريس الرشق أو الكتابة 

عنه أو بحثه، ويرسي ذلك سواء أكان املرء مختصاً بعلم اإلنسان )األنثوبولوجيا( أو 

بعلم االجتامع أو كان مؤرخاً أو فقيه لغة )فيلولوجياً(.

من ناحية ثانية، نجد أن االسترشاق، كدائرة يف الفكر والخربة، يشري إىل العديد من 

التاريخية والثقافية بني أوروبا وآسيا، وهي عالقة  امليادين املتقاطعة: أولها العالقة 

الغرب  يف  العلمي  التدرييس  النظام  وثانيها  التاريخ،  من  سنة  ألف  أربعة  يف  متتد 

مختلف  دراسة  يف  التخصص  إمكانية  عرش  التاسع  القرن  مطلع  يف  أتاح  والذي 

الثقافات الرشقية، وثالثها االفرتاضات األيديولوجية والصور واألخيلة الفانتازية عن 

منطقة من العامل اسمها الرشق. القاسم املشرتك النسبي بني هذه الجوانب الثالثة من 

االسترشاق، يف نظر سعيد، هو ذات الخط الفاصل بني الرشق والغرب، وهو كام يجادل 

سعيد، حقيقة من صنع البرش يسميها الجغرافيا املتخيلة، أكث من كونه حقيقة طبيعية.)3(

))(-إدوارد سعيد، االسترشاق، مصدر سابق الذكر، ص 48-47.

)2(-راجع: إدوارد سعيد، القلم والسيف، حوار دافيد بارساميان، مصدر سابق الذكر، ص 82.

للدراسات والنرش، بريوت،  العربية  تعقيبات عىل االسترشاق، ترجمة صبحي حديدي، املؤسسة  )3(-إدوارد سعيد، 

ط)، 1996م، ص 34.
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واإلدراج،  لإلدماج  علامً  بوصفه  لالسترشاق  سعيد  ينظر  تاريخية،  ناحية  ومن 

ثم  )الرشق(  مفهوم  تأسيس  أتاحت  التي  اآللية  قدم  الذي  الحقل املعريف  وبوصفه 

إدخاله إىل أوروبا. ولالسترشاق كحركة علمية يف عامل السياسة التجريبية نظري هو 

لهذا  وفقاً  الرشق  يكن  مل  لهذا  أوروبا.  قبل  من  استعامرياً  وحيازته  الرشق  مراكمة 

السياق محاور أوروبا، بل »آخر«ها الصامت))(. 

ويؤكد سعيد عىل وجود رابط قوي بني االسترشاق من جهة وبني االستعامر من 

عىل  وهيمنته  سيطرته  فرض  يف  للثاين  مساعداً  عامالً  األول  يف  ويرى  ثانية،  جهة 

الرشق. ويورد سعيد العديد من الحجج والوقائع التي تدل وتربهن بقوة عىل عالقة 

التعاون الوثيق بني دراسات االسترشاق والغزو العسكري االستعامري املبارش، نأخذ 

منها عىل سبيل املثال ال الحرص، حالة املسترشق الهولندي )ىس سنوك هنجرونيي(، 

الذي استغل الثقة التي أواله املسلمون إياها، يف تخطيط وتنفيذ الحرب الهولندية 

الوحشية ضد أبناء شعب أتشه املقيمني يف سومطره)2(.

وما كان إلنجلرتا أن تحتل مرص تلك الفرتة الطويلة احتالالً قامئاً عىل مؤسسات 

هائلة لوال استثامرها الثابت الطويل للدراسات االسترشاقية التي بذر بذورها بعض 

الباحثني أول األمر مثل ادوارد وليم لني، ووليم جونز. فام أثبته املسترشقون بشأن 

الرشق أتاح املعرفة به، ويرس الوصول إليه، وأن يخضع لإلدارة. وكان قد سبق هذا 

قيام نابليون بونابرت باحتالل مرص عام 1798م، فهو مهد لحملته بأن جمع حشداً من 

العلامء النابهني حتى يكفل ملرشوعه النجاح. فأصبحت فرنسا منذاك تتزعم العامل 

يف االسترشاق)3(.

بني عام 1815م، حني كانت القوى األوروبية تحتل 35 باملائة من سطح املعمورة 

عىل أكث تقدير، وبني عام 1918م، حني توسع ذلك االحتالل إىل ما نسبته 85 باملائة 

من سطح املعمورة، تزايدت القوة املنطقية وفق هذا املعيار نفسه، ويحسن املرء 

))(-نفس املصدر السابق، ص 39.

)2(-راجع: إدوارد سعيد، تغطية اإلسالم، ترجمة محمد عناين، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، ط)، 2005م، ص )4.

)3(-نفس املصدر السابق، ص 05)-106.
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إن تساءل ما الذي يجعل من املمكن ملاركس وكارالبل وديزرائييل وفلوبري  صنعاً 

ونريفال ورينان وكوينت وشليغل وهوغو وروكربت وكوفيري وبوب أن يوظفوا جميعهم 

كلمة )رشقي( ليك يحددوا باألساس نفس الظاهرة املشرتكة، عىل الرغم من الفروق 

السياسية واأليديولوجية الهائلة فيام بني بعضهم بعضاً. إن السبب الرئيس لهذا، يف 

نظر سعيد، كان تشكل كينونة جغرافية تدعى بالرشق، كام أن دراستها صارت تدعى 

باالسترشاق، األمر الذي حقق عنرصاً هاماً جداً من اإلرادة األوروبية للسيطرة عىل 

العامل غري األورويب، وجعل من املمكن خلق ال مجرد فرع درايس منظم وحسب 

بل ومجموعة من املؤسسات واملفردات املسترتة، وموضوعاً دراسياً، وأخرياً خلق 

أعراق برشية تبائع«))(.

والخالصة أن كتابات سعيد ال تكل وال متل من إبراز حقيقة أن مثة ارتباط قوي 

ومبارش بني االسترشاق الكالسييك من جهة، واإلمربيالية الغربية يف العامل اإلسالمي 

ويف أمكنة أخرى، من جهة أخرى. ونفس اليشء يقوله سعيد يف العالقة التي تجمع بني 

االسترشاق اإلرسائييل من ناحية واإلمربيالية يف املناطق املحتلة، من الناحية األخرى. 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  اليوم،  مشابهة،  ظاهرة  وجود  إىل  سعيد  ويشري 

يرشحها عىل النحو التايل: »لديك كادر كامل مام يسمى بالخرباء يف الوقت الحارض. 

بالعامل  الذين تكمن مهمتهم يف أن يقدموا عرب خربتهم  وأنا أسميهم )املسترشقني( 

اإلسالمي والعريب إىل وسائل اإلعالم والحكومة ما أسميه االهتامم املعادي بالعامل 

العريب. هناك مجموعة كاملة من هؤالء الناس يبلغ عددهم الثالثني أو األربعني يتم 

استنفارهم كلام كانت هناك أزمة رهائن، حادثة خطف طائرة، أو مجزرة من ذلك النوع 

أو غريه، إلظهار الرابط الضوري بني اإلسالم والثقافة العربية والشخصية العربية أو 

الشخصية اإلسالمية، والعنف العشوايئ. هم عبارة عن موظفني ورهائن بالفعل لسياسة 

حكومة الواليات املتحدة املعادية بعمق للقومية العربية والثقافة اإلسالمية«)2(.   

))(-إدوار سعيد، العامل والنص والناقد، مصدر سابق الذكر، ص 273-272.

)2(-إدوارد سعيد، القلم والسيف، مصدر سابق الذكر، ص 25-24.
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بدايات  يف  بطهران،  األمريكية  السفارة  يف  الرهائن(  احتجاز  )أزمة  بـ  ويستشهد 

املتحدة  للواليات  الخارجية  السياسة  أن  ويرى  العرشين،  القرن  من  الثامنينات 

األمريكية بعد ذاك الحدث، أصبحت ال تضع يف أعىل سلم أولوياتها الجديدة ال نرش 

الدميقراطية وال حقوق اإلنسان بل محاربة اإلرهاب القادم من )الرشق(، ولو اقتىض 

األمر مساندة بعض أنظمة الحكم املعتدلة يف قمعها للشعب، إذا كانت من حلفاء 

أمريكا))(. 

إن التقسيم املبسط )الساذج( القديم للعامل يف عيون الواليات املتحدة األمريكية 

ثان  الشيوعية ومعسكر  ينارص  أول  العامل إىل معسكرين: معسكر  يقسم  كان  الذي 

يناهضها. هذا التقسيم تحول إىل تقسيم ال يقل تبسيطاً وسذاجة، تم فيه تقسيم العامل 

كله إىل معسكرين من نوع آخر: معسكر أول ينارص اإلرهاب ومعسكر ثان يناهضه.)2(

يصيغ سعيد املشكالت املتعلقة باالسترشاق، وقد أعيد النظر إليه من زاوية قضايا 

محلية مثل من يكتب ويدرس االسترشاق، ويف أية أجواء مؤسساتية وخطابية، وألي 

جمهور، وبأية أغراض يف الذهن. كيف ميكن إنتاج معرفة غري مهيمنة وغري عسفية 

يف أجواء منخرطة بعمق يف سياسة واعتبارات ومواقف واسرتاتيجيات السلطة؟)3(.  

وكختام لهذا املحور نقول: ساهمت رؤية سعيد النقدية بخصوص )االسترشاق(، 

بصورة مبارشة، يف تجذير أسس ودعائم النقد الثقايف. وفتحت كتاباته الباب واسعاً 

النقدية ال لكتابات الغربيني عن الرشق فحسب،  أمام دروب جديدة يف الدراسات 

بل أيضاً لكتابات أولئك املنتمني للدول التي تحررت من االستعامر، ليعيدوا كتابة 

جديداً  وعياً  تعكس  جديدة،  مبناظري  ذواتهم  اكتشاف  إعادة  وليعيدوا  تواريخهم، 

متحرراً من ما خلفه االستعامر من أثار ثقافية.    

صورة الرشق »كام خلقه الغرب«

))(-راجع: إدوارد سعيد، تغطية اإلسالم، مصدر سابق الذكر، ص 47.

)2(-راجع: نفس املصدر السابق.

)3(-ادوارد سعيد، تعقيبات عىل االسترشاق، مصدر سابق الذكر، ص 36-35.
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التي متتد من  الفرتة  صورة الرشق، كام خلقه الغرب، ترتد بداياتها الحديثة إىل 

العلامء  فيها  قام  والتي  عرش،  التاسع  القرن  مطلع  حتى  عرش  الثامن  القرن  أواخر 

الفرنسيون والربيطانيون بإعادة اكتشاف )الرشق(: الهند والصني واليابان ومرص وبالد 

ما بني النهرين، واألرايض املقدسة))(.

الجذرية يف  التساؤالت  من  تطرح جملة  الغرب«  » كام خلقه  الرشق  دراسة  إن 

تلك  حول  املطاف  نهاية  يف  لتتمحور  وتدور  تحوم  تساؤالت  واإلنسان،  الثقافة 

التصورات التي ينشئها الفرد املنتمي لثقافة ما ليتعرف من خاللها عىل اآلخر وعىل 

عامل األخر. مل تكن دراسة الرشقي ك )آخر( بالنسبة للذات الغربية مقصوداً بها معرفة 

الرشق من أجل السيطرة عليه فحسب، بل أبعد من ذلك، يشكل هنا إنشاء )الرشق( 

كمفهوم وتصور رشط رضوري لتتعرف الذات الغربية عىل ذاتها. 

واالسترشاق، من خالل السياق السابق، ميكن أن يناقش ويحلل بوصفه املؤسسة 

املشرتكة للتعامل مع الرشق. التعامل معه بإصدار تقريرات حوله، وإجازة اآلراء فيه 

االسترشاق  وبإيجاز،  وحكمه:  فيه  واالستقرار  وتدريسه،  وصفه  وبعملية  وإقرارها، 

كأسلوب غريب للسيطرة عىل الرشق واستبنائه، وامتالك السيادة عليه)2(.

أعظم  كذلك  إنه  بل  وحسب،  بأوروبا  لصيقاً  ليس  سعيد،  حسب  فالرشق، 

مستعمرات أوروبا، وأغناها وأقدمها، ومصدر حضاراتها ولغاتها، ومنافسها الثقايف، 

وتكرار حدوث لآلخر. وإضافة، فقد ساعد الرشق عىل  وأحد صورها األكث عمقاً 

تحديد أوروبا )أو الغرب( بوصفه صورتها وفكرتها وشخصيتها وتجربتها املقابلة.)3(

فالـذات ال تعـرف ذاتهـا إال عـرب املـرور بوسـاطة اآلخـر. ويف عمليـة التعـرف 

هـذه جنحـت الـذات الغربيـة إلقامـة جملـة تصـورات ومتيـزات بينها وبـني ما متت 

موضعتـه كآخـر لهـا. وفيها، أيضـاً، تم إسـقاط صفات وسـامت بعينها عـىل الرشق، 

))(-إدوارد سعيد، تغطية اإلسالم، مصدر سابق الذكر، ص 84.

)2(-إدوارد سعيد، االسترشاق، مصدر سابق الذكر، ص 31.

)3(-نفس املصدر السابق، ص29.
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عـىل الرغـم من تنوع مجتمعاتـه وتواريخه ولغاته، فتـم تصويره عىل أنه ال يـزال غارقاً 

يف الديـن والالعقالنيـة، ويف الحياة البدائية والتخلف ويتسـم بالقصور وعدم الرشـد. 

وباملقابـل فـإن األورويب مختلـف متامـاً، فهـو عقالين متنـور متحض متقدم سـوي 

متحـل بالفضائـل وبالنضوج. 

يكتب سعيد معضداً ملا سبق: » كان الرشق، تقريباً، اخرتاعاً غربياً، وكان منذ القدم 

الغابر مكاناً للكائنات الغربية املدهشة، والذكريات واملشاهد الشابحة، والتجارب 

االستثنائية.))( والعرب، مثاًل، كام يقتبس سعيد تعليق أحد املسترشقني، »عالوة عىل 

إنهم  أبداً.  عادياً  حواراً  يتبادلون  ال  فإنهم  إطالقاً،  كفؤين  غري  أنهم  عىل  تصويرهم 

يرصخون الواحد عىل اآلخر. إنهم ينبحون ويصيحون«)2(.

وهو ما يكشف أن الغرب تصور الرشق تصوراً استعامرياً عرقياً فوقياً متجذراً يف 

يكن،  مل  الرشق  وأن  كله.  ذلك  ولده  الذي  واإلنشاء  باملعرفة،  القوة  واتحاد  القوة 

واملجنون  واملنحرف  للشاذ  امتداد  بل  فقط،  الخارجي  اآلخر  الغرب،  وعي  يف 

واملستضعف داخل الغرب: لآلخر الداخيل أيضاً)3(.

وال شك يف تأثري هذِه الصور التي خلقها االسترشاق يف كتاباته املذكورة، وادعى 

أنها متثل الرشق، فهي تؤثر كام أوضح سعيد، ال يف الدراسات األكادميية فحسب، 

بل يف رؤية أبناء البلدان التي تحررت من االستعامر لذواتهم ولثقافاتهم، فاالستعامر 

أورث الفرد يف هذه البلدان نظرة دونية إىل ذاته، وهي نظرة تتصل بالتصوير املتسق 

له وألمته يف كتابات املسترشقني.

ما سبق هو بالضبط ما قام االسترشاق بإنجازه، فاالسترشاق يف محصلته النهائية 

التأكيد عىل التفوق األورويب يف مقابل التخلف الرشقي، ويحدد عرب دراسته  يعيد 

للرشق هوية الغربيني كنقيض ألولئك الذين ليسوا غربيني. ويف هذا السياق تكون 

))(-نفس املصدر السابق ، ص 29.

)2(-ادوارد سعيد، القلم والسيف، مصدر سابق الذكر، ص 79.

)3(-إدوارد سعيد، االسترشاف، ترجمة كامل أبو ديب ، مقدمة املرتجم، ص 9.
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الحقيقة املتضمنة سلفاً داخل دائرة االسترشاق هي أن الغرب كهوية متفوق باملقارنة 

مع جميع الشعوب والثقافات غري الغربية. 

بذلك أنشأ االسترشاق متييزاً وجودياً ومعرفياً بني الرشق والغرب. وبدوره يعكس 

أنتجته  التي  للثقافة  استجاب  االسترشاق  أن  ورصيحة،  مبارشة  بصورة  التمييز،  هذا 

أكث مام استجاب ملوضوعه املزعوم، الذي هو أيضاً من نتاج الغرب. وهكذا، فإن 

لتاريخ االسترشاق، يف آن واحد، اتساقاً داخلياً مع الثقافة املسيطرة املحيطة به.))(

وأخرياً نقول أن األهمية االستثنائية لكتابات سعيد وأعامله إنا تكمن: أوالً، يف رشحه 

للكيفية التي متت بها عملية إنتاج جملة تصورات ومتييزات بخصوص مجموع ما يقع 

الذي تبلورت فيه  ثانياً، يف إظهاره للسياق  الغرب كهوية ثقافية. وتكمن،  خارج دائرة 

تلك التصورات والتمييزات، وهو سياق القوة والسلطة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، السياق 

الذي يف ظله تم التعاطي مع هذه التصورات ال بوصفها مجرد متثيالً ال أكث، يجسد 

وعي الذات )الغرب( لآلخر )الرشق( أكث مام يجسد هذا األخري، بل باألحرى بوصفها 

إنشاء يدعي لنفسه امتالك الحقيقة التي ال يرقى إليها الشك بخصوص موضوعه. 

والرشق الذي جعله سعيد محوراً لكل كتاباته ودراساته هو ذاك )الرشق( الذي خلقه 

الغرب وجعله مقابالً له، وهو يف املحصلة النهائية للتحليل محض تصور! فكتابات 

سعيد تدعونا، من جهة، إىل أن ال نسلم بصحة هذه التصورات، وتنبهنا، من جهة ثانية، 

إىل أن نضع يف أذهاننا حقيقة أن جملة التصورات التي شيدتها الذات الغربية داخل دائرة 

االسترشاق مل تنبع من األخر، موضوع املعرفة، إال بدرجة أدىن، إنا صدرت، بالدرجة 

األوىل، ضمن رشوط نابعة من الذات العارفة ومن الثقافة التي تنتمي إليها، والتي متثل 

لها يف نهاية املطاف، اإلطار املرجعي الذي انطالقاً منه تكتب وتفكر وتتصور. 

))(-أنظر: إدوارد سعيد، االسترشاق، مصدر سابق الذكر ، ص 57.
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خامتة  

ألقى هذا املقال البحثي الضوء عىل نظرية ما بعد الكولونيالية من خالل أعامل 

الكاتب والناقد واملفكر السيايس إدوارد سعيد، وأبرز املقال أهم أطروحاته الرئيسة 

من خالل سياحة يف كتبه ومؤلفاته. 

بتفكيك  يهتم  نظري  مرشوع  ضمن  سعيد  إدوارد  مع  الكولونيالية  نقد  ويأيت 

الخطاب واملامرسة االستعامرية. وضمن هذا التوجه، ركزت أعامل سعيد وكتاباته 

ومواقفه عىل فضح نوايا وأهداف االسترشاق، املسترتة خلف دعاوى العلم واملعرفة 

واملوضوعية. وهنا، أيضاً، نلحظ يف كتابات سعيد اهتامماً بدراسة جملة من القضايا 

واملسائل، يأيت عىل رأسها توضيح وتحليل الكيفية التي أخضعت بها الكولونيالية 

الثقافات املحلية ملشيئتها، وكذلك دراسة الصور التي استجابت بها الدول التي تم 

استعامرها إلرث الكولونيالية الثقايف بعد نيلها االستقالل.

مضمراً  نتلمسه  والذي  األسايس،  البحثي  الهم  تحديد  بإمكاننا  عام،  وبشكل 

أحياناً، وبوضوح يف أحايني كثرية داخل كتابات سعيد املتعددة، يف ذاك االنهامم 

الكولونيايل  وجهها  وإظهار  الغربية،  الثقافية  التقاليد  حجب  اخرتاق  يف  املتمثل 

هذا  ويف  املاضيني.  القرنني  يف  طويلة  عقود  مدى  عىل  تشيده  تم  الذي  املسترت، 

السياق، استطاعت كتاباته بشكل موسع وعميق معالجة الهيمنة الثقافية الكولونيالية 

التي مارسها الغرب عىل الرشق والجنوب، وركزت هذه الكتابات بشكل خاص عىل 

الرشق األدىن اإلسالمي والعريب( وبني الغرب  دراسة العالقة بني الرشق )وتحديداً 

فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة(. حيث تم رصد تلك العالقة منذ غزو  )تحديداً 

نابليون بونابرت ملرص يف أواخر القرن الثامن عرش، مروراً بتناول الفرتة االستعامرية 

وانتهاًء  أوروبا،  يف  الحديثة  املسترشقني  دراسات  نشأة  معها  تزامنت  والتي  الرئيسة 

بالهيمنة اإلمربيالية الربيطانية والفرنسية عىل الرشق بعد الحرب العاملية الثانية وظهور 

السيطرة األمريكية يف الوقت نفسه.

يبني تحليل سعيد للخطاب االسترشاقي أن هذا األخري، ليس كام يدعي، مجرد 
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حقل بحثي يهدف ملعرفة )الرشق( بصورة موضوعية تتسم بالحياد والنزاهة، بل عىل 

القوة  عالقات  تخرتقه  كخطاب  االسترشاق  أن  سعيد  تحليل  يرينا  ذلك،  من  الضد 

إحكام  يف  االستعامرية  السياسة  مساعدة  يف  التأثري  بالغ  دوراً  لعب  وأنه  والسلطة، 

سيطرتها وهيمنتها عىل شعوب )الرشق( الذي متت موضعة إنسانه ومجتمعاته يف 

خانة املتخلف والشاذ وغري السوي واالستثنايئ. وال زال إىل اليوم يلعب ذات الدور 

من خالل تقدميه صورة نطية زائفة تلجأ إليها وسائل اإلعالم األمريكية لدى تناولها 

موضوعات اإلسالم والرشق.

املصادر واملراجع
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يف نقد أطروحة التمركز الغريب
تصّور »أمارتيا صن« نموذجًا

سعيد السلامين))(

منذ سقوط االتحاد السوفييتي وحرب الخليج الثانية، وصوال إىل حرب أفغانستان 

الخطابات  عىل  طغت  املفجعة،  سبتمرب  من  عرش  الحادي  مبوقعة  مروراً  والعراق، 

السياسية العاملية وال سيام األمريكية، مفردات يائسة متّجد االنفرادية املزعومة. كام 

ظهرت خطابات ثقافية يف الفكر السيايس العاملي وخاصة األمرييك، تستخدم التاريخ 

من  تسترشف  سياسية  صياغات  إىل  لتخلص  علمية  مبناهج  واإلثنولوجيا  والفلسفة 

خاللها طبيعة الرصاعات ومسارات املستقبل يف العامل، كخطايب فوكوياما وهنتنغتون.

ويف هذا الصدد ميكن أن نتساءل هنا، استطراداً فقط، ملاذا توارت فكرة »نهاية 

أطروحته  هنتنغتون عن  إعالن  بعد  االهتامم  تثري  تعد  التاريخ« برسعة واختفت ومل 

مجال  يف  األخري  هذا  مركز  كون  إىل  ذلك  يرجع  هل  الحضارات«؟  »صدام  حول 

ذلك  مركز  من  بكثري  أقوى  األمريكية  اإلدارة  مع  والعالقة  االسرتاتيجية  الدراسات 

األمرييك من أصل ياباين أم ألن أطروحة »صدام الحضارات« إنا القصد منها إزاحة 

فكرة نهاية التاريخ من مرسح االهتامم؟.

))(- أستاذ الفلسفة والفكر- املغرب.
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هذا ما سنعمل عىل فهمه من خالل استدعاء تصور فلسفي عميق ألحد أعمدة 

الفكر الهندي املعارص الذي خرب الفكر الغريب من الداخل وعن قرب، وهو املفكر 

الهندي »أمارتيا صن«. سيتم ذلك من خالل املحاور اآلتية: 

الصدام  لنظرية  صن  أمارتيا  يقدمة  الذي  النقد  سنتناول  األول،  املحور  يف 

الغربية، ويف املحور  للقيم  التمركز املزعومة  لنظرية  نقده  الثاين،  الحضاري، ويف 

بخالصات  القول  ونختم  الغربية،  الدميوقراطية  مركزية  إشكال  سنبحث يف  األخري 

مركزة جامعة تفتح شهية الباحث للمزيد من البحث والتنقيب.

املحور األول: يف نقد أمارتيا صن لنظرية الصدام الحضاري.

 لقد تهاوت كثري من النظريات الوهمية تحت ضغط املساءلة والنقد الجاد، فمن 

يصنع الرصاع بإمكانه أن يصنع السالم؛ هكذا تكلم »أمارتيا صن«))(. لقد ظل دامئاً 

يؤكد عىل أن املشرتكات اإلنسانية جزء من مقاومة التصنيفات االحتقارية يف مختلف 

الثقافات وعرب عصور مختلفة. ويرصخ بأعىل صوته بأن التصنيف املَُنظّم بإمكانه أن 

ميهد األرض لالضطهاد والدفن.

يبدو أن الوظيفة التي تؤديها الفكرة لها وزن كبري يف صناعة القرار السيايس. من 

هنا ميكن اإلجابة عن التساؤل الذي طرحناه آنفاً يف التمهيد، يذهب العديد من نقاد 

التمركز الغريب إىل أن فكرة »نهاية التاريخ« تهاوت ألنها تتحدث عن املايض، ومن 

النهايئ  االنتصار  تؤكد عىل  بحيث  أمريكا،  مستقبل  االطمئنان حول  تبعث عىل  ثم 

جالديش  بن  عاصمة  دكا  يف  ولد  هندي،  واقتصادي  Amartya Kumar Sen(فيلسوف  صن)  كومار  ))(-أمارتيا 

حاليا، سنة 1933م. حاصل عىل جائزة نوبل سنة 1998م ملساهامته يف اقتصاديات الرفاه، وعمله عىل صعيد نظرية 

التنمية البرشية، ووسائل محاربة الفقر والحرية السياسية. وتقديراَ إلسهاماته القيمة يف إطار إعادة التفكري يف القضايا 

الثالث  العامل  تنمية  إشكاالت شائكة حول  لفهم  مفاتيح جديدة  يقدم  أن  استطاع  وقد  ثقايف.  منظور  من  االقتصادية 

وقد  املعارصة،  السياسية  والفلسفة  واالقتصاد  التنمية  يف  الفكرية  األعامل  من  العديد  وله  واألمية،  الفقر  ومحاربة 

 The Idea of( »ترجمت أعامله إىل أكث من ثالثني لغة، نذكر من بينها التي ترجمت إىل العربية؛ كتاب »فكرة العدالة

 ،)Identity and violence(»ثم كتاب »الهوية والعنف ،)Developmet as freedom(»وكتاب »التنمية حرية ،)Justice

 Rationality and freedom 2004( .)Reason Before Identity 1999((. :وأعامل كثرية مل ترتجم إىل العربية، منها

The Agumentative Indian 2005(.( وهي كلها تعالج قضايا إنسانية مشرتكة، كـ«العدالة والحرية واملساواة والهوية 

والعنف والفقر«.
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تتحدث عن املستقبل وتنذر بخطر  الحضارات »فهي  أما أطروحة صدام  لليربالية. 

املواجهة والحرب وتدعو رصاحة إىل أخذ الحيطة واالستعداد للدفاع عن النموذج 

يلزم  ما  تخصيص  ثم  ومن  عليها،  يقوم  التي  املصالح  وعن  األمرييك  الحضاري 

ملواجهة الخطر))(«. 

لقد حصل تأويل مفرط وتبني صامت ألطروحة »صدام الحضارات«، ما جعلها، 

األوحد  هوية  يريد  فالكل  الهويايت.  للعنف  املؤسسة  األساطري  من  واحدة  حقاً، 

والفلسفية واالجتامعية  السياسية  األدبيات  الهوية يف  إذ أصبح موضوع  العامل،  يف 

رائج التداول، ملاذا؟ ألنه كان سبباً وشكالً لكثري من الرصاعات التي أخذت شكل 

الرصاع من أجل الهوية ونيل االعرتاف، وهي بذلك من األسباب الرئيسية يف رصاع 

لقيت  الهينتنغتوين.  الطرح  الحضارات والدول واملجتمعات واألمم عموماً حسب 

هذه الفكرة جدالً واسعاً يف األوساط الفكرية العاملية أغلبها مشجبة الطرح الصدامي 

الذي حاول هانتنغتون الربهنة عليه. وهذا دليل عىل تأكيد الفكرة الصينية التي تعترب 

الدنيا أرسة. والخطوة األوىل لتحقيق وحدة الدنيا عند الصينيني تتمثل يف التعايش 

السلمي وتبادل االحرتام)2(.

األحداث  تضاف  أن  قبل  رائجاً  موضوعاً  الحضارات«  »رصاع  موضوع  أصبح 

املرعبة ليوم )) سبتمرب إىل ما يف العامل من رصاعات مريبة. إال أن هذه األحداث 

الفظيعة تركت آثاراً واسعة متثلت يف تضخيم االهتامم املوجود من قبل مبا يسمى 

رصاع الحضارات. وقد أدى ذلك بالعديد من املعلقني والباحثني إىل تأكيد النظرية 

خاصة بعد صدور كتاب صامويل هانتنغتون)3( املشهور »رصاع الحضارات وإعادة 

))(-محمد عابد الجابري، قضايا يف الفكر املعارص، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت-لبنان، ط 4، ))20، ص، 

.84-83

دار  والتوزيع،  للنرش  النديم  ابن  التسامح،  إىل  الصدام  من  الحضارية  الهويات  املحمداوي، خطاب  عبود  )2(-عيل 

الروافد الثقافية-نارشون، ط )، 2)20، ص، 70.

)3(-صامويل هانتنغتون  )Samuil.Huntington( مفكر أمرييك من أصل يهودي، متخصص يف اإلدارة العامة ومدير 

معهد جون أوالين للدراسات االسرتاتيجية بجامعة هارفارد، وقد كرس حياته ملوضوع االسرتاتيجية العسكرية بحثاً 

وتدريساً، واهتم بصورة مبارشة، بالدراسات املقارنة يف مجال السياسة األمريكية وسياسات دول العامل الثالث، وقد 

أسندت إليه ما بني عام 1977 و1978، مسؤولية قسم االسترشاف مبجلس األمن القومي األمرييك.
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تكوين النظام العاملي«. غري أن هذا التأكيد مل يصمد أمام سيل عارم من االنتقادات 

التي قدمت للنظرية، سواء من داخل الغرب أو من خارجه، حتى بدا الخبري األمرييك 

يف  وهي  الحضارات.  بني  الدموية  والحروب  الثقافات  لصدام  حقيقياً  كاهناً  وكأنه 

أطروحة  وليست  الحضاري  لالنزواء  »أطروحة  مبثابة  املغاربة  الباحثني  أحد  تقدير 

للصدام، وهذا ال مينع أن تكون أطروحة غاصة بالنقائض واألفهام املُبْترَسة والسيئة 

يف  وهي  والثقافة«))(،  الحضارة  ملفهوم  والخاطئة  املغلقة  والتصورات  لألحداث، 

نفس الوقت أطروحة تغرق يف سبات بنيوي مغلق، وتترتس مبنظوٍر باراديغمي صارم. 

املستقبليات  خبري  من  والرصاع  الصدام  كلمة  استعار  هنتنغتون  أن  مؤكد  هو  ومام 

املغريب د. املهدي املنجرة، الذي كان قد أصدر كتابه »الحرب الحضارية األوىل« 

احتجاج عىل  ما هو مبثابة وثيقة  يقدم  إذا كان املنجرة  التسعينات. لكن  يف مطلع 

مقدرات  عىل  األمريكية  السيطرة  إفراط  من  للتخفيف  الدويل  املنتظم  اختالالت 

العامل، فإن هنتنغتون سلك بها مسلكاً آخر هو مسلك القطيعة مع العامل الخارجي)2(. 

وإذا أردنا تكثيف القول يف النقد الذي يقدمه أمارتيا صن لنظرية رصاع الحضارات 

ميكن أن نجمله يف النقط اآلتية:

كانت  ما سواء  أعضاء يف حضارة  باعتبارهم  الناس  لتصنيف  املسبقة  الرؤية  إن 

»غربية« أو »إسالمية« أو »هندوسية« أو »بوذية« حسب تصنيف هنتنغتون، هي رؤية 

يبدأ حتى  الرصاع  نظرية  القصور يف  فإن  ثم،  ومن  واحد.  بعد  اإلنسان يف  تخترص 

إذا كانت الحضارة املتباينة ال بد بالضورة أن  قبل أن نصل إىل نقطة السؤال عام 

بأنه ميكن  االفرتاض  يقوم عىل  إنا  الحضارات؟«  تتصادم  »هل  فالسؤال  تتصارع. 

تصنيف الناس بشكل الزم إىل حضارات متباينة ومنعزلة. وبغض النظر عن اإلجابة 

نضفي  فنحن  الضيق،  الشكل  بهذا  به  االهتامم  وحتى  السؤال،  لذلك  نعطيها  التي 

ضمناً مصداقية عىل األهمية الفريدة املزعومة لذلك التصنيف بشكل يفوق الطرق 

األخرى كلها التي ميكن أن يصّنف الناس بها يف العامل. ومام يخشاه أمارتيا صن 

))(-إدريس هاين، حوار الحضارات، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط )، 2002، ص، 113.

)2(-نفس املرجع. ص، 113.
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أن هذه النظرة االختزالية تتحد متاماً مع إدراك ضبايب إىل حدٍّ ما لتاريخ العامل، وهو 

إدراك يتجاهل أوالً، مدى التنوع الداخيل يف تلك التصنيفات الحضارية، وثانياً، ثراء 

الحدود  تتحرك مبارشة عرب  التي  ـ  السواء  الثقافية واملادية عىل  ـ  التفاعالت  وتأثري 

اإلقليمية ملا يسمى بالحضارات))(.

إن قوة هذه النظرية يف التخدير واإلرباك ميكن أن تخدع، ليس فقط أولئك الذين 

يحبون تأييد أطروحة الصدام )وهؤالء يتنوعون من الشوفينيني الغربيني إىل األصوليني 

اإلسالميني(، لكنها ميكن أن تخدع أيضاً أولئك الذين يودون تفنيد هذه األطروحة. 

ومعنى هذا، حتى »معارضو« نظرية »الرصاع الحضاري«، ميكن يف الواقع أن يساهموا 

يف دعم األساس الفكري لها إذا بدأوا بقبول التصنيف األحادي نفسه لسكان العامل. 

إن حدود مثل هذا التفكري املبني عىل فكرة الحضارة ميكن إثبات ما فيه من مخادعة 

بالنسبة إىل برامج »الحوار بني الحضارات« )وهو ما يبدو السعي إليه حثيثاً يف أيامنا 

النبيل  فالبحث  الحضارات.  نظريات رصاع  الكامن يف  املخادعة  قدر  بنفس  هذه( 

يختزل  سوف  الحضارات  بني  كتفاهم  إليه  نظر  إذا  الناس  بني  التفاهم  عن  والراقي 

بُعد أحادي، وسوف يخفي  البرش متعددي األوجه إىل أشخاص لكل منهم  رسيعاً 

التي أمدت البرشية بأسس غنية ومتنوعة  للتفاعل عرب  تنوع االرتباطات املتشابكة 

الحدود عىل مدى قرون كثرية، منها: الفنون واآلداب والعلوم والرياضيات واأللعاب 

والتجارة والسياسة، ومختلف نواحي االهتاممات اإلنسانية املشرتكة. إن فهم هذه 

عواقب  لها  تكون  أن  ميكن  عاملي  سالم  إىل  تسعى  التي  النوايا  طيبة  املحاوالت 

مضادة عندما تؤسس عىل فهم وهمي يف جوهره لعامل الكائنات البرشية)2(.

تأخذ املقاربة الحضارية للرصاعات املعارصة حسب أمارتيا صن شكلني)3(: 

حول  الضخامة  متميزة  نظرة  وهي  رصاع،  املاكرو-  طابع  يأخذ  األول  الشكل   

))(-أمارتيا صن، الهوية والعنف وهم املصري الحتمي، ترجمة، سحر توفيق، سلسلة عامل املعرفة ، الكويت، عدد،352، 

2008.، ص، 26. ص، 54.

)2(-نفس املرجع، ص، 27.

)3(-نفس املرجع، ص، 55.
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بحدود  مغلقة  متبارية  حضارات  إىل  العامل  سكان  تفصل  الكونية،  الرصاعات 

حديدية صارمة، تنهي عندها سقف اإلنسانية. وهو تصنيف أحادي فريد قائم عىل 

ما يسمى الخطوط الحضارية أو الفروق الحضارية أو الثقافية، والتي هي باملناسبة 

م مبوجبها هانتنغتون  يُقسِّ إليها وحدها.  ه االنتباه  التي يوجَّ الدينية،  التقسيامت  تتبع 

يف  الهندوسية«،  و»الحضارة  اإلسالمية«،  »الحضارة  مقابل  يف  الغربية«  »الحضارة 

مقابل »الحضارة البوذية« وَهلُمَّ َجرّاً. 

 الشكل الثاين يأخذ الطابع امليكروـ  رصاع، وهو ادعاء خطري ومؤثر يُرِجع تباينات 

مختلفة  أجزاء  نراها يف  التي  الفظاعات  وغزارة  الرصاعات  إىل  والهويات  الثقافات 

من العامل اليوم. إذ يرى هذا االدعاء بأن السكان املحليني منقسمني إىل جامعات 

متصارعة، لها ثقافات متشعبة وتواريخ متباينة، متيل بطريقة طبيعية إىل توليد العداوة 

بعضها تجاه بعض.

يف    سواء  املعارصة  للرصاعات  »الحضارية«  املقاربة  فإن  التقسيم  لهذا  ونتيجة 

صيغتها املاكرو أو امليكرو تقوم بدور حاجٍز فكريٍّ رئيٍس أمام الرتكيز بشكل أوىف 

عىل السياسات السائدة، وأمام تفحُّص عمليات وديناميات الدوافع املعارصة للعنف.

إن الضعف املفهومي ملحاولة الوصول إىل فهم أحادي للناس يف هذا الكون، 

أيضاً  ولكنه  املشرتكة،  إنسانيتنا  ضد  فقط  ليس  حضارية،  فواصل  وضع  خالل  من 

يقوض الهويات املتنوعة التي نتمتع بها جميعاً، والتي ال تضعنا يف مواجهة بعضنا 

البعض عىل جانبي خٍط شديد الرصامة من العزل العنرصي. فإساءة الوصف وخطأ 

التصّور واإلدراك ميكن أن يجعال العامل أكث هشاشٍة مام هو بالفعل. وباإلضافة إىل 

االعتامد غري املقبول عىل فرضية التصنيف املنفرد، تعاين املقاربة الحضارية أيضاً 

تجاهل العالقات املتبادلة املمتدة بني الحضارات املختلفة. إن الفقر الوصفي لهذه 

املقاربة يتجاوز اعتامدها املعيب عىل االنفرادية))(.

))(-نفس املرجع، ص، 58.
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املتفردة  الديانات  من  مصطنع  خط  أساس  عىل  للهند  البسيط  التشخيص  إن 

يظل قابالً لالنفجار سياسياً، باالضافة إىل ما به من خلٍل وصفي. إن بيان هنتنغتون 

التفسريي لرصاع الحضارات املزعوم عندما يصنف الهند بأنه »حضارة هندوسية«، 

العامل  بلد آخر يف  الهند بها من املسلمني أكث من أي  ال بد أن يقلل من واقع أن 

باستثناء إندونيسيا، وباكستان بهامش ضعيف للغاية. ورمبا ال ميكن وضع الهند يف 

الهند  أن يف  تزال  ال  الحقيقة  لكن  اإلسالمي«،  »للعامل  لـ  العشوايئ  التعريف  إطار 

45) مليون مسلم، أكث من سكان بريطانيا وفرنسا مجتمعني( بها عددا  )التي تضم 

هنتنغتون  تعريف  يدخل يف  بلد  بكثري عدد املسلمني يف كل  يفوق  من املسلمني 

لـ»العامل اإلسالمي«. كام أنه من املستحيل التفكري يف حضارة الهند املعارص من 

ليس  ذلك  إىل  باإلضافة  البالد.  تاريخ  للمسلمني يف  الرئيسة  األدوار  دون مالحظة 

املسلمون هم الجامعة الوحيدة غري الهندوسية من سكان الهند، فالسيخ لهم حضور 

قوي، وكذلك اليانيون))()*(، والهند ليست البلد الذي نشأت فيه أصول البوذية؛ وكانت 

يشريون  الصينيون  وكان  عام،  ألف  من  ألكث  الهند  يف  السائدة  الديانة  هي  البوذية 

إىل الهند غالباً باعتبارها »اململكة البوذية«. وقد ازدهرت املدارس الفكرية الالأدرية 

القرن  منذ  الهند  ـ يف   )Lokayata( ـ مثل كارفاكا )Carvaka( ولوكاياتا  واإللحادية 

السادس قبل امليالد عىل األقل حتى يومنا هذا. وكانت الهند تضم جاليات مسيحية 

مسيحيٍة  جامعاٍت  أي  وجود  من  عاٍم  مائتي  قبل  امليالدي،  الرابع  القرن  منذ  كبرية 

الرومان[  أيدي  القدس]يف  سقوط  بعد  الهند  إىل  اليهود  وجاء  بريطانيا.  يف  أساساً 

بوقت قصري، وتواجد البارسيون )Parsees( منذ القرن الثامن للميالد)2(.

الهنتنغتوين  التقسيم  بحسب  محضة  هندوسية  حضارة  يوماً  تكن  مل  الهند  إن   

االختزايل، فهو من البداية يحمل يف طياته التوظيف األيديولوجي وقابليته لالشتغال 

سياسياً. وبكلمة، إن بعضاً من الغرب أصابتهم عقدة الوهم. ملاذا؟ نظراً لإلنجازات 

الحديثة التي تحققت لهم عرب الرتاكم اإلنساين املشرتك. 

))(- أتباع الديانة اليانية، وهي ديانة وفلسفة هندية قدمية.

)2(-أمارتيا صن، الهوية والعنف وهم القدر، ص، )9.
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املحور الثاين: يف نقد فكرة التفرد املزعوم للقيم الغربية. 

طرح أمارتيا صن يف مدخل كتابه »فكرة العدالة«))( جملة من األسئلة التي تدور كلها 

حول العقل وعملية تنسيبه حسب تنوع الثقافات، من بينها: ما هي أناط االستدالالت 

التي يجب أن تتدخل يف تقييم املفاهيم األخالقية والسياسية كالعدل والظلم؟ بأية كيفية 

ميكن أن يكون تشخيص الظلم أو تحديد ما الذي يحد منه أو يرفعه موضوعيا؟ هل 

ميكن مامرسة نزاهة من نوع خاص، كاالبتعاد عن املنافع الشخصية؟ من جهة أخرى، 

باملصالح  مرتبطة  ليست  أنها  ولو  املواقف،  بعض  فحص  إعادة  الضوري  من  هل 

الخاصة، لكنها تعكس أفكاراً مسبقة وأحكاماً محلية، التي رمبا ال تصمد أمام مواجهة 

العقيل  يلعبه  الذي  الدور  ما  الضيق؟  الفكر  بنفس  محدودة  غري  حجج  مع  معقولة 

)rationnel( واملعقول )raisonnable( يف فهم مقتضيات العدالة؟ 

يف محاولته لإلجابة عىل هذه األسئلة، الحظ أمارتيا صن أن الغرب يف بحثه عن 

العدالة اقترص عىل تقاليده الغربية، األمر الذي جعل تصوراته وتأويالته لها محدودة 

وأحيانا َمَحلية. من أجل تاليف هذه املحلية، عمل أمارتيا صن عىل إدخال العدالة 

غري  األخرى  العقول  مع  التعامل  يف  بالعدالة  املطالبة  أي  نفسه،  العقل  فضاء  إىل 

الغربية، ومع رضوب مختلفة من املنطق واالستدالل. ويف هذا اإلطار وصف كتابه 

قائال: »... من أهم ميزات هذا الكتاب غري املعتادة... باملقارنة مع كتب أخرى حول 

نظرية العدالة، اعتامده الواسع عىل األفكار اآلتية من مجتمعات غري غربية، وبخاصة 

من تاريخ الهند الفكري، ومن غريه«. ذلك أنه توجد ثقافات عديدة ذات تفكري قائم 

ل املنطق عىل اإلميان واملعتقدات الالعقلية)2(. عىل حجج منطقية، حيث تَُفضِّ

وقد يتبادر إىل الذهن سؤاٌل ممكٌن ذو داللة مفاده؛ هل معنى هذا أن أمارتيا صن 

أمارتيا صن.  أبدا يف تفكري  الغريب؟ هذا غري وارد  التنويري  العقل  نهائياً عن  تخىل 

اكتشافها  تم  التي  التفكري  سبل  من  مستلهم  للعدالة  »تحليله  بأن  باعتزاٍز  يعلن  فهو 

))(-أمارتيا صن، فكرة العدالة، ترجمة، مازن جنديل، الدار العربية للعلوم نارشون، ط ) ، 0)20 ، ص، 0)-)).

الكتاب  يف  متخصصة  إليكرتونية  مجلة  صن،  أمارتيا  عند  والعقالنية  العقل  وتعدد  العدالة  املصباحي،  )2(-محمد 

http://www.ribatalkoutoub.com :وقضايه، عدد، 13، 2013. عن موقع
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األمر  يَعترب  الذي  كانط  من  وبخاصة  األوروبية«))(،  لألنوار  الثائر  العرص  خاصة يف 

األخالقي... مبثابة الفكرة امللهمة ملرشوعه. وبالتايل فالعقل، بالنسبة إليه، ال ميكن 

أن يكون إال كليّاً، إال أنه ميكن أن يتخذ صوراً متباينًة، واستعامالت مختلفة. إال أنه 

والتنوير  العقل  غري  أخرى  وأنوار  عقول  بوجود  االعرتاف  رضورة  إىل  يدعو  عندما 

الغريب، فليس معناه ... وجود تنافر جذري بني الفكر »الغريب« و»الفكر الرشقي« )أو 

غري الغريب( حول هذه املوضوعات. فهناك كثري من التباينات داخل الغرب، كام هو 

الحال يف الرشق، كام أنه من الوهم متاما تخيل غرب واحد يجابه أولويات »رشقية 

ـ حول  أو ذات صلة وطيدة  ـ  أن هناك مواقف شبيهة  أعترب  بالنسبة يل  محضة«... 

العدل واإلنصاف واملسؤولية والواجب والخري واالستقامة، تم تطويرها يف مناطق 

متعددة من العامل، وأنها ميكن أن متدد مدى الحجج التي استعملت يف األدبيات 

للخطاب  التقاليد املهيمنة  الغالب يف  تهميشها يف  أو  تم إهاملها  والتي  الغربية... 

الغريب املعارص«)2(.

الفكر  يف  املسألة  جذور  عن  يكشف  أن  صن  أمارتيا  يحاول  السياق  هذا  ويف 

بنظرية  تؤمن  قوية  اتجاهات  الغرب  يف  فهناك  التفرد،  لنفسه  يزعم  الذي  الغريب 

الرصاع جاعلة من الغرب حضارة تفوق كل الحضارات، وأن هذه األخرية هي مصدر 

بالعمق  االعتقاد  مع  االتفاق  متام  الرصاع  نظرية  أبطال  ويَتّفُق  اإلنسانية.  القيم  كل 

التسامح وغريها من  قيم  التقسيمي األحادي، ومييلون إىل رؤية  الخط  لهذا  الفريد 

أعامق  الغربية، وجذورها غاصًة يف  للحضارة  ودائم  ملمٌح خاص  اإلنسانية،  القيم 

أمارتيا  يؤكد  كام  تجريبياً  دعمها  الصعب  من  وهمية  نظرة  وهذه  الغريب.  التاريخ 

صن، فالتسامح والحرية وغريها هي بكل تأكيد من بني اإلنجازات املهمة ألوروبا 

للتقسيم التاريخي يعود إىل أكث من  املعارصة، لكن، أن نرى بأن هناك خطاً فريداً 

ألف سنة، فذلك وهم خالص. إن إعالء قيمة الحرية السياسية والتسامح الديني، يف 

أشكالهام املعارصة املتكاملة مل يكن ملمحاً تاريخياً قدمياً ألي بلد أو حضارة يف 

))(-نفس املرجع.

)2(-نفس املرجع السابق .
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العامل. مل يكن أفالطون وتوما األكويني أقل فاشية يف تفكريهام من كونفوشيوس. 

وال يعني هذا إنكار أن هناك أبطاال للتسامح يف الفكر األورويب الكالسييك، ولكن 

حتى لو أخذنا هذا عىل أنه يعطي الفضل لكل العامل الغريب، فإن هناك أمثلة مشابهة 

يف الثقافات األخرى أيضاً. 

 وكثرياً ما يستشهد أمارتيا صن بنامذج هندية تركت بصامتها يف الثقافة العاملية 

اإلمرباطور  كان  فبينام  والتسامح.  والحرية  والعلامنية  العقالنية  مثل  مواضيع  حول 

الديني  التسامح  حول  مامثلة  بيانات  إصدار  يحاول  أكرب«))(  الدين  »جالل  الهندي 

يف أكرا )Agra( منذ تسعينيات القرن السادس عرش مثل قوله »ال ينبغي التدخل يف 

شؤون أحد باسم الدين، ومن حق أي شخص أن يرفض أو يقبل الدين الذي يروقه 

عن طريق العقل. فقد التزم »أكرب« مبا أسامه »سبيل العقل«، وأرص عىل الحاجة إىل 

الحوار املفتوح واالختيار الحر. وأكد »أكرب« أيضاً عىل أن معتقدات ديانته اإلسالمية 

أسامه  ما  عىل  وال  األعمى«،  »اإلميان  عىل  وليس  واالختيار،  العقل  عىل  تعتمد 

»مستنقع التقاليد«. وخلص إىل أن »سبيل الرشاد« أو »إعامل العقل« يجب أن يكون 

للواجبات  عليه  املتعارف  واإلطار  والصائب  الجيد  للسلوك  األسايس  املحدد  هو 

التفتيش يف أسوأ عصورها يف  نفسه، كانت محاكم  الوقت  القانونية. يف  والحقوق 

أوروبا وكان الناس يقتلون حرقا)2(. بني لنا هذا أن القيم اإلنسانية قيم كونية وليست 

غربية.

املحور الثالث: يف نقض مركزية »الدميوقراطية الغربية«.

يبدأ أمارتيا صن بإرباك الخطاب الغريب املزعوم حول فرادة الدميوقراطية وغربِتها 

أكرب صديقه  أخرب  الغريزي،  الدين  احتجوا ملصلحة  الذين  التقليديني  أكرب من طرف  ))(-عندما هوجم محمد عيل 

العسكري الذي كان محل ثقته، أبا الفضل )الذي كان دارساً هائال يف السنسكريتية وكذلك العربية والفارسية، وله الكثري 

من الخربة بالديانات املختلفة، ومن ضمنها الهندوسية واإلسالم(:«إن سعي العقل ورفض التقليدية واضح وضوحاً 

يجعله فوق الحاجة إىل الجدل. فإذا كانت التقليدية مالمئة، ملا كان أمام األنبياء إال اتباع السابقني )وملا أتوا برساالت 

جديدة(.)أنظر التفاصيل يف كتاب: أمارتيا صن، الهوية والعنف وهم املصري الحتمي، مرجع سابق، ص، 162(.  

)2(-أمارتيا صن، الهوية والعنف وهم املصري الحتمي، مرجع سابق، ص،61-62. ص، 163.
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عن العامل غري الغريب، بقصة احتالل العراق تحت شعار »تأسيس نظام دميوقراطي 

يف العراق«. وقع االحتالل، ومل يرتّسخ نظام دميوقراطي للحكم يف العراق، نتيجة 

إدانة  الواليات املتحدة األمريكية. وبدالً من  بقيادة  الغريب  للتحالف  الذريع  الفشل 

التدخل العسكري الذي اتُّخذ بتهّور بناءاً عىل معلومات خاطئة وقلة تأمل وتفكري، 

يتحول النقاش حول نظرة متوهمة بأن الدميوقراطية ال تناسب العراق، أو أبناء الرشق 

األوسط، أو الثقافات غري الغربية. وال يشك عاقل يف أن مثل هذه املحاولة يف فهم 

املشاكل التي نواجهها اليوم، يف الرشق األوسط أو يف مكان آخر من العامل طريقة 

الدميوقراطية  بأن  االعتقاد  بتملك  توحي  »الفرض«  فكرة  عىل  الرتكيز  وإن  خاطئة. 

تخص الغرب وحده، إذ ينظر إليها عىل أنها فكرة »غربية« يف الجوهر نشأت وازدهرت 

مثة  املعارصة))(.  وآفاقها  الدميوقراطية  لفهم  مضلّلة  طريقة  وهذه  الغرب.  يف  فقط 

بلدان  عىل  الدميوقراطية  »فرض«  إىل  الداعني  أولئك  بني  مبتذل  متعاظم  انفصام 

العامل غري الغريب وبني أولئك املعارضني لهكذا »فرض«. لكنَّ لغة »الفرض« كلها 

املستخدمة من الفريقني فاسدة إىل حد يدعو إىل العجب، ألنها تقوم عىل افرتاٍض 

ضمنيٍّ مفاده أن الدميوقراطية تنتمي إىل الغرب وحده، نشأًة وازدهاراً)2(. 

التصويت  مبامرسة  للدميوقراطية  املزعومة  »الغربية«  بالطبيعة  يعتقد  ما  غالباً 

القدمية  اليونان  يف  الريادة  إن  أثينا.  يف  خاصة  اإلغريق،  بالد  يف  واالنتخابات 

كانت ضخمة حقاً، لكن القفزة من اليونان القدمية إىل فرضية الطبيعة »الغربية« أو 

»األوروبية« املزعومة للدميوقراطية أمر مربك، ويف نفس اآلن حكم غري دميوقراطي 

أمارتيا  يتصورها  فكيف  الشكل  بهذا  الدميوقراطية  تكن  مل  إذا  الدميوقراطية.  عىل 

صن؟ إن الدميوقراطية عنده ال تخرج عن كونها »حكم بالنقاش«)3( أو يتطلب النظر 

))(- ال ينكر أحد بأن املفاهيم املعارصة للدميوقراطية والتفكري العام قد تأثرت بعمق بالتحليالت والخربات األوروبية 

واألمريكية عىل مدى القرون القليلة املاضية، خاصة بالقوى الفكرية للتنوير األورويب )منها إسهامات بعض منظري  

الدميوقراطية مثل ماركيز دي كوندورسيه، وجيمس ماديسون، وأليكسيس دي توكفيل، وجون ستيورت ميل(. غري أن 

هذا ال يعني أن الغرب هو  الوريث الرشعي ملسألة الدميوقراطية. ) أنظر تفصيل هذا يف كتايب أمارتيا صن، »فكرة 

العدالة« و »الهوية والعنف«(.

)2(-أمارتيا صن، فكرة العدالة، مرجع سابق، ص، 454. 

)3(-مرجع سابق، ص، 16.
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سائدة يف حضارات  كانت  الحكم  طريقة يف  وهذه  العام،  النقاش  من خالل  إليها 

لكنها  واالقرتاع،  التصويت  عملية  فقط  »ليست  فالدميوقراطية  العامل،  من  مختلفة 

العهد »الحكم  بتعبري قديم  ما يسمى  الناس عامة، وهو  التشاور والتفكري بني  أيضاً 

ازدهر  فقد  القدمية،  اليونان  الشعبي يف  والتفكري  التشاور  ازدهر  وبينام  باملناقشة«. 

أيضاً يف العديد من الحضارات القدمية وبدرجة مذهلة أحياناً. كان الناس يجتمعون 

يف لقاءات عامة مفتوحة هدفها حل النزاعات واالتفاقات حول مصالح مشرتكة. إن 

تقاليد النقاش العام ميكن أن نجدها يف كل مكان من العامل، ففي الهند مثال كان 

هناك ما يسمى باملجالس البوذية، ويف اليابان يف القرن السابع امليالدي أُعلن عن 

»دستور السبع عرشة فقرة«، وقد أكد يف إحدى فقراته »ينبغي أن ال نكون ممتعضني 

حني يختلف اآلخرون معنا. فكل الرجال لهم قلوب، وكل قلب له معارفه الخاصة. 

إن الصحيح لديهم خطأ لدينا، والصحيح لدينا خطأ لديهم«. وليس مفاجئاً أن يعترب 

البعض أن هذا الدستور يعد أول خطوة للتطور التدريجي نحو الدميوقراطية. كام ال 

يخفى عىل الجميع أن تاريخ الرشق األوسط وتاريخ الشعوب اإلسالمية أيضاً يحفل 

بكثري من أحداث ووقائع النقاش العام واملشاركة السياسية والحوارات))(.

وبكلمة ميكن القول إن العامل الغريب ال ميتلك حقوق ملكية األفكار الدميوقراطية. 

فإن  كله،  العامل  يف  نسبياً  جديدة  للدميوقراطية  الحديثة  املؤسسية  األشكال  فبينام 

تجليات الدميوقراطية يف شكل املشاركة واملناقشة العامة قد انترشت عرب العامل. قد 

تكون الدميوقراطية يف صورتها املؤسسية املتطورة شيئاً جديداً يف العامل الحديث، 

ومع ذلك فإنها تعرب كام الحظ ألكسيس دو توكفيل )Alexis de Tocqueville(، عن 

تنفي  نقدية  فكرة  بكثري)2(. وهذه  أطول وأوسع  تاريخ  له  االجتامعية  الحياة  ميل يف 

الزعم الهنتنغتوين الذي يعترب الدميوقراطية قيمة غربية خالصة، وليست نظاماً سياسياً 

قابال للترصيف. وهذه النظرة تنفي اتصال فكرة الدميوقراطية بحقوق اإلنسان، وهذا من 

شأنه أن يغلق الباب أمام الروابط اإلنسانية واألصول املشرتكة لإلنسان يف هذا الكون.  

))(-أمارتيا صن، الهوية والعنف وهم املصري الحتمي، مرجع سابق، ص، 65-64. 

)2(-أمارتيا صن، فكرة العدالة، مرجع سابق، ص، 456.
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صحيح أنه ال بد من االعرتاف التام بالتقدم الهائل لألفكار واملعرفة يف أوروبا وعىل 

مدى القرون القليلة املاضية. وال بد أن يحصل الغرب بالفضل من أجل اإلنجازات 

التي  النهضة والتنوير، والثورة الصناعية،  أثناء  الغريب  العامل  التي حدثت يف  املهمة 

ازدهار  نتيجة  كان  ذلك  كل  بأن  االفرتاض  ولكن  اإلنسانية.  الحضارة  طبيعة  حولت 

»حضارة غربية« منفصلة متام االنفصال يف عزلة مدهشة، هو َوْهٌم خطري))(. 

خامتة:    

نخلص إىل القول بأن نظرية التقسيم الحضاري نظرية فقرية لسببني عىل األقل؛ 

الحضاري  التقسيم  بأن  باالفرتاض املضمر  تتعلق  فمن جهة، هناك مشكلة منهجية 

له أهمية فريدة، وأن هذا التقسيم يجب أن يقيض عىل الطرق األخرى لتعيني هوية 

الناس أو يكتسحها. وهذا من شأنه أن يعزز العنف الداخىل والخارجي، مبعنى أن هذا 

الطرح قابل لالشتغال سياسياً. ومن جهة أخرى، فإن هذا التقسيم قائم عىل فجاجة 

وصفية فائقة، باإلضافة إىل الجهل التاريخي بحيث يتم تجاهل الكثري من التنوعات 

املهمة داخل كل حضارة، كام يجري التغايض بشكل جوهري عن التفاعالت بني 

الحضارات اإلنسانية املتفاعلة.

إن هذين الخللني يؤديان إىل فهم فقري للحضارات املختلفة وما بينها من تفاعل 

ومتاثل واعتامد متبادل يف شتى املجاالت اإلنسانية املشرتكة، من علوم وتكنولوجيا 

ورياضيات وآداب وتجارة، باإلضافة إىل األفكار السياسية واالقتصادية واالجتامعية. 

الثقافات، وهذا من  لكل  ينتج نضارًة محدودًة جداً  للتاريخ  إن اإلدراك الضبايب 

شأنه أن يقزّم الحضارة الغربية ويفتح من ثَمَّ أفقاً ضيقة لإلنسان الغريب، نتيجة التصغري 

مغلقة،  انفرادية  وهويات  ضيقة  جغرافية  حدود  داخل  البرشية  للكائنات  املصطنع 

وهذا ميكن أن تكون له آثار سيئة للغاية، وتجعل العامل قابال لالنفجار يف أي لحظة.

ويف سياق التقزيم الحضاري يرى أمرتيا صن أن فكرة »نهاية التاريخ« تهاوت ألنها 

))(-أمارتيا صن، الهوية والعنف وهم املصري الحتمي، مرجع سابق، ص، 67.
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بحيث  أمريكا،  مستقبل  االطمئنان حول  تبعث عىل  ثم  ومن  املايض،  عن  تتحدث 

تؤكد عىل االنتصار النهايئ لليربالية. أما أطروحة »صدام الحضارات« فهي تتحدث 

الحيطة  أخذ  إىل  رصاحة  وتدعو  والحرب  املواجهة  بخطر  وتنذر  املستقبل  عن 

واالستعداد للدفاع عن النموذج الحضاري األمرييك وعن املصالح التي يقوم عليها، 

ومن ثم تخصيص ما يلزم ملواجهة الخطر. ولهذا فإن فكرة الرصاع »الهنتنغتونية«، 

فكرة ذات مآرب سياسية وإديولوجية. 

تتخذ املقاربة الحضارية للرصاعات املعارصة حسب أمارتيا صن شكلني: 

حول  الضخامة  متميزة  نظرة  وهي  رصاع،  ـ  املاكرو  طابع  يأخذ  األول  الشكل   

بحدود  مغلقة  متبارية  حضارات  إىل  العامل  سكان  تفصل  الكونية،  الرصاعات 

حديدية صارمة، ينتهي عندها سقف اإلنسانية. وهو تصنيف أحادي فريد قائم عىل 

ما يسمى الخطوط الحضارية أو الفروق الحضارية أو الثقافية، والتي هي باملناسبة 

تتبع التقسيامت الدينية، التي يوّجه االنتباه إليها وحدها. ومبوجبها يقسم هانتنغتون 

يف  الهندوسية«،  و»الحضارة  اإلسالمية«،  »الحضارة  مقابل  يف  الغربية«  »الحضارة 

مقابل »الحضارة البوذية« وهلم جرا. 

يرجع  ومؤثر  خطري  ادعاء  وهو  رصاع،  ـ  امليكرو  الطابع  يأخذ  الثاين  الشكل   

أجزاء  نراها يف  التي  الفظاعات  وغزارة  الرصاعات  إىل  والهويات  الثقافات  تباينات 

إىل  منقسمني  املحليني  السكان  بأن  االدعاء  هذا  يرى  إذ  اليوم.  العامل  من  مختلفة 

إىل  طبيعية  بطريقة  متباينة، متيل  وتواريخ  متشعبة  ثقافات  لها  متصارعة،  جامعات 

»الحضارية«  املقاربة  فإن  التقسيم  لهذا  ونتيجة  بعض.  تجاه  بعضها  العداوة  توليد 

للرصاعات املعارصة سواء يف صيغتها املاكرو أو امليكرو تقوم بدور حاجز فكري 

عمليات  تفحُّص  وأمام  السائدة،  السياسات  عىل  أوىف  بشكل  الرتكيز  أمام  رئيس 

وديناميات الدوافع املعارصة للعنف.

إن أبطال نظرية الرصاع يتفقون متام االتفاق مع االعتقاد بالعمق الفريد لهذا الخط 

اإلنسانية،  القيم  من  وغريها  التسامح  قيم  رؤية  إىل  ومييلون  األحادي،  التقسيمي 
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عىل أنها ملمٌح خاص ودائم للحضارة الغربية، وجذورها غاصًة يف أعامق التاريخ 

الغريب. وهذه نظرة وهمية من الصعب دعمها تجريبياً، فالتسامح والحرية وغريها هي 

بكل تأكيد من بني اإلنجازات املهمة ألوروبا املعارصة، لكن، أن نرى بأن هناك خطاً 

فريداً للتقسيم التاريخي يعود إىل أكث من ألف سنة، فذلك وهم خالص. 

لها،  الرشعي  الوريث  وهو  للدميوقراطية،  املصدر  أنه  يزعم  ما  غالباً  الغرب  إن 

وباقي املجتمعات األخرى ليست سوى مقلدة وال تصلح لها التجربة الدميوقراطية 

التمركز  يف  موغلة  وهمية  فكرة  بدورها  وهذه  عليها.  فرضها  الغرب  حاول  وإن 

واألحادية، فالدميوقراطية لها جذور يف أعامق التاريخ اإلنساين، وهي مسألة مشرتكة 

بني الناس كونيا وال تتخذ شكالً واحداً. 

إن الدميوقراطية عند أمارتيا صن ال تخرج عن كونها »حكم بالنقاش« أو يتطلب 

النظر إليها من خالل النقاش العام، وهذه طريقة يف الحكم كانت سائدة يف حضارات 

مختلفة من العامل، فالدميوقراطية ليست فقط عملية التصويت واالقرتاع، لكنها أيضاً 

التشاور والتفكري بني الناس عامة، وهو ما يسمى بتعبري قديم العهد »الحكم باملناقشة«. 

وبينام ازدهر التشاور والتفكري الشعبي يف اليونان القدمية، فقد ازدهر أيضاً يف العديد 

من الحضارات القدمية كالهند والصني... ولدى الفرس بشكل واضح.

هذه إذن، بعض الخالصات يف ما يخص أطروحة »التمركز الغريب« أثبتناها يف 

خامتة هذا البحث أملنا من خالل هذا العمل أن نفتح آفاقا حول املزيد من القراءة 

واألمرييك  الغريب  الفكر  َخرِبت  التي  الهندية  الفكرية  القامة  هذه  فكر  يف  والبحث 

من  ومنفتحة،  واسعة عقالنية  الرجل  ثقافة  أن  إىل  باإلضافة  قرب،  بالخصوص عن 

معارصة،  وإشكاالت  قضايا  يف  للنظر  الباحثني  أمام  واسعاً  الباب  تفتح  أن  شأنها 

بالخلط  من أجل إعادة النظر يف العديد من املفاهيم واإلشكاالت املرتبطة أساساً 

الهوية والحضارة  الكثري من املجاالت، وأبرزها؛ مفهوم  والتشويش املفاهيمي يف 

والثقافة والعقل والحرية واملساواة والدميوقراطية والعنف والهوية...إلخ.



التمهيد لـ »ما بعد االستعمار«
أواليات العنف االستعماري في التجربة األوروبية

محمد نعمة فقيه))(

ميكننا اعتامد تاريخ 1493م بدايًة رسميّة للفعل االستعامري، مبفهومه األورويب، 

أي االستعامر القائم عىل الّنهب العنيف للمستعمرات ونقل املنهوبات إىل »مركز« 

استعامري أورويب )Metropole(. عىل غري ما كانت عليه حركة االستعامر البرشي، 

منذ نشأة املجتمعات البرشيّة، والتي كانت عبارة عن انتقال جامعة من البرش، قبيلة 

سلمي  بشكل  ما،  مكان  يف  لالستيطان  لها،  أصيل  موطٍن  أو  موقع  من  شعب،  أو 

بالغلبة، واستعامرها، مبعنى عامرتها، ثم تتّخذ هذه الجامعات أو الشعوب من  أو 

املنطقة التي استعمرتها موطناً لها ومستقراً، ولو إىل حني.

الحروب  خالل  العنيف  والّنهب  االستتباع  بهدف  االستعامر  محاولة  وباستثناء 

الحادي عرش والثاين عرش، مل تشهد  القرنني  الشام يف  الصليبيّة عىل سواحل بالد 

التي  تلك  سوى  العنيف،  الّنهب  عىل  قامئة  استعامريّة  حركة  البرشيّة  املجتمعات 

وكانت  عرش،  الخامس  القرن  أواخر  من  ابتداًء  والربتغال  إسبانيا  مملكتا  بارشتها 

))(-استاذ وجامعي وباحث يف التاريخ الغريب – لبنان.
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تستهدف نهب كل ما يقع تحت يدها يف املحيط األطليس وشاميل إفريقيا وغربيها 

كان  التي  القرصنة  »رشعيّة«  بذلك  ُمنهيًَة  الجديد«،  و»العامل  جنوبيها  إىل  وصوالً 

بالد  وساحل  والغربية  الشامليّة  أفريقيا  سواحل  عىل  األوروبيون،  البّحارة  ميارسها 

الشام، والتي كانت تقوم عىل قاعدة »انهب واهرب«.

ونحن إذ نعتمد هذا التاريخ، 1493، بوصفه البداية »الرّسميّة« لحركة االستعامر 

األورويب ملناطق وشعوب غري أوروبيّة، نسرتشد مبا تضّمنه املرسوم البابوي، الذي 

إسبانيا  مليك  مبوجبه  وبارك  بورجيا(،  )رودريجو  السادس  إسكندر  البابا  أصدره 

املسيح حول  بالسيّد  والتبشري  الكنيسة،  لنرصة  يقّدمانه من خدمات  والربتغال، ملا 

العامل، وتقديراً لجهودهام وتضحياتهام يف هذا السبيل، فإنّه يقّر ويبارك املعاهدة التي 

تعاهدا عليها، وهي معاهدة توردسيالس )Tordesillas( عام 1493م والتي تّم تعديلها 

عام 494)م، حيث تقاسام العامل فيام بينهام، فرسام خطّاً وهميّاً يف املحيط األطليس 

البابا كل املناطق املستكشفة أو  القطبني الشاميل والجنويب، فمنح  ميتدُّ فيام بني 

التي ستُكتَشف غريب الخط إىل ملك إسبانيا، ورشقيِّه إىل ملك الربتغال))(.

وبناًء عىل »تقسيم العامل« هذا، جاءت اإلرادة امللكيّة التي أعلنها ملك الربتغال 

منذ بداية القرن السادس عرش )1507(، الّسيادة الربتغاليّة التّاّمة عىل املحيط الهندي، 

عباب  متخر  تجاريّة  سفينة  كل  عىل  وأّن  برتغاليّة.  مياهاً  املحيط  مياه  أن  معترباً 

املحيط، أن تحصل عىل ترصيح باإلبحار من حاكميّة أحد املوانئ الربتغاليّة، وأنّه 

البحار  أعايل  يف  تابعيتها،  كانت  مهام  سفينة،  أي  اعرتاض  الربتغاليّة  للسفن  يحق 

لتتأكّد من أنها تحمل ترصيحاً باإلبحار وتُطاِبق حمولتها مع الترّصيح. وكلّف امللك 

فاسكو دا جاما)2( بتنفيذ مضمون هذه اإلرادة امللكيّة بالقّوة عىل من يرفضها، وأمّده 

))(-ج. هـ. ولز، “معامل تاريخ اإلنسانية«، املجلد الثالث، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، لجنة التأليف والرتجمة 

والنرش، القاهرة 1961، ص.: 029).

)2(- فاسكو دا جاما، يُعّد من أنجح مستكشفي الربتغال يف عرص االستكشاف األورويب وهو أول من سافر من أوروبا 

أسواقها  وبفتح  آسيا  رشقي  يف  للمسيحية  أرض  بإيجاد  األول  مانويل  الربتغال  ملك  قبل  من  كُلَِّف  بحراً.  الهند  إىل 

دياز عام 1487 م  بارثولوميو  التي وجدها سلفه  البحرية  الطرق  استكشاف  دا جاما مبتابعة  قام  للربتغاليني،  التجارية 

والتي تدور حول قارة أفريقيا عرب رأس الرجاء الصالح وذلك يف أوج عهد االستكشافات الربتغالية التي كان هرني 

املالح قد بدأها.
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بالقّوة الحربيّة الاّلزمة لذلك))(. بينام كانت الغزوات البحريّة اإلسبانيّة باتجاه »العامل 

ملك  باسم  البالد  وتستعمر  أيديها  عليه  تقع  ملا  العنيف  نهبها  بارشت  قد  الجديد« 

بأنّه خالل  إسبانيا)2(. فيقول أمريكو فسبوتيش )الذي أعطى اسمه للقارة الجديدة(، 

الفرتة ما بني عامي 499) و1507م قام بأربع رحالت إىل »العامل الجديد«)3(.

اإلسبان  بارشها  التي  االستعامريّة  الحركة  اعتبار  املقاييس،  ومبختلف  ميكن، 

والربتغاليّون مع نهايات القرن الخامس عرش، بأنّها استئناٌف للحروب الّصليبيّة، أكان 

عىل  تقترص  تُعد  مل  ولكّنها  األساليب.  لجهة  وحتى  الشعارات،  أو  األهداف  لجهة 

موانئ وحوارض العامل اإلسالمي يف البحر األبيض، بل تجاوزت هذا الحيّز الجغرايف 

الضيِّق لتشمل شعوب وحضارات ومناطق العامل بأرسه. 

بيد أّن ما يجب البحث عنه هو: كيف تحّولت أوروبا الغربية عموماً، من أعداٍد ال 

تُعدُّ وال تُحى من املقاطعات واملاملك املتناحرة واملتقاتلة فيام بينها، محكومًة 

برصاٍع طويل ويائس من أجل البقاء، إىل قّوة، أو قوى، قادرة عىل تسيري األساطيل 

تغزوها  األرض،  أصقاع  مختلف  يف  والبلدان  الشعوب  تستعمر  املحيطات،  يف 

وتنهبها وتفرض سطوتها عليها، بعد أن كان البحر األبيض بحراً إسالميّاً رصفاً والبحر 

بريين؟  هرني  البلجييك  املؤّرخ  تعبري  حسب  عربيّة،  بحرية  )الترياين(  األدرياتييك 

باستطاعتها  يكون  وليّة لصالحها حتى  الدَّ القوى  ميزان  االنقالب يف  وكيف حّققت 

م العلمي  أن تلعب هذا الّدور؟ وهل ميكن للباحث الجاد االكتفاء بالقول أنَّ التّقدُّ

والتطوُّر الّصناعي الذي شهدته أوروبا الغربية يف تلك الفرتة هو ما أمَّن لها التفوُّق 

يف صناعة السفن واألسلحة الّناريّة، وبالتّايل التفوُّق يف ميدان الحرب؟ أم أن األمر 

القاهرة 1962،  العزيز توفيق جاويد، دار املعارف مبرص،  الغربيّة”، ترجمة عبد  بانيكار، “آسيا والسيطرة  ))(- ك. م. 

ص.: 39.

)2(- هـ. ج. ولز، املرجع املذكور، م3، ص.: 020) – 025).

نها وصًفا مفعامً  502) أو 1503 تحّدث فيها عن اكتشافه لقارة جديدة، وضمَّ )3(-جاء ذلك يف رسالة كتبها يف عام 

504) تحت عنوان “العامل الجديد”. اكتسبت  الرسالة يف عام 1503 أو  بالحيوية لألرض الجديدة وسكانها. نرُشت 

الرسالة شهرة واسعة وأعيد نرشها يف عدة طبعات وترجمت إىل عدة لغات. وحصل فسبوتيش الفلورنيس األصل عىل 

الجنسية األسبانية يف عام 505)م، والتحق بوكالة حكومية تعني بالروابط التجارية مع العامل الجديد. شغل منصب كبري 

املالحني يف هذه الوكالة من عام 1508 وحتى وفاته عام 2)5).
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يفرض عىل الباحث الجاد أن يذهب بعيداً يف استكشاف دور الّنهب العنيف، الذي 

مارسه القراصنة عىل امتداد ستة قرون )من القرن التاسع حتى القرن الخامس عرش( 

عىل العامل اإلسالمي، يف التّأسيس لبناء مجتمعات كاملة تتغّذى دورتها االقتصاديّة 

الجهاز  تطوير  من  ملزيد  محّفزات  إىل  تتحّول  كانت  التي  املنهوبات  مردود  عىل 

العنفي للحصول عىل املزيد من املنهوبات؟

يربـط عـدٌد مـن املؤرخـني فيـام بـني سـقوط القسـطنطينية بأيـدي العثامنيـني 

عـام 1453، والتطـّورات التـي شـهدتها أوروبـا، ويتّفـق الجميـع عـىل اعتبـار هذا 

الحديـث.  للعـرص  وبدايـة  األوروبيـة،  الوسـطى«  »للقـرون  نهايـة  بأنّـه  التّاريـخ 

ويَْعنـون بالعـرص الحديـث، بشـكل خـاص، وضـع املجتمعـات األوروبيـة عـىل 

ِسـكَّة التَّطـوُّر وظهور الـدول املركزيـة وازدهار الثقافـة والفنون والعلـوم مبختلف 

مسـتوياتها. وهـو ما يعتربونـه وضع األسـس لتحقيق االنقالب يف التـوازن الدويل 

لصالـح الكتلـة األوروبيـة مبواجهـة السـلطنة العثامنية، التـي كانت تشـكِّل، حتّى 

ذلـك الوقـت، القـّوة األهم واألعظـم يف التـوازن الدويل. ونـادراً مـا أَْوىل، الذين 

ربطـوا فيـام بـني الَحَدثـني، اهتاممـاً كافيـاً ألدوات ومحّفـزات التّطـّور األورويب، 

بعيـداً عـن »األنويّـة« األوروبيـة. ونالحـظ أنّهـم تجّنبـوا الخـوض فيـام هـو أصل 

وأسـاس ذاك التطـّور. فتـّم الرّتكيـز عـىل عـدٍد مـن النتائج، وعـىل ظواهـر جانبيّة 

وفرعيّـة، وقالـوا أنّهـا هـي ركيـزة ذاك التطـّور، وأنّهـا هـي القاعـدة التـي تشـّكلت 

عليهـا عمليّـة االنطـالق، وبالتـايل هي التـي أّدت إىل إنتـاج االنقـالب يف التّوازن 

الـّدويل لصالـح أوروبـا الغربيّة. 

التي  الوسطى،  القرون  ألوروبا  التاريخية  والّدراسات  األبحاث  عىل  سيطر 

لألحداث،  والتسجيليّة  الوصفيّة  القراءات  والسيايس،  االقتصادي  الجانب  تناولت 

الواقعة  بني  فيام  ربطت  هي  وال  ودورها  األحداث  تلك  تحليل  يف  الخوض  دون 

أتباع  من  عدد  محاوالت  باستثناء  لها.  واالجتامعي  السيايس  واألثر  االقتصاديّة 

املدرسة املاركسية، الذين درسوا برتكيٍز واضٍح املتغريات االقتصادية وأثرها السيايس 

واالجتامعي يف املجتمع األورويب، وآخرون مّمن تولّوا محاججتهم والرّد عليهم، 
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املال«  لرأس  األّويل  الرّتاكم  لـ»رّس  املاركيس  التّفسري  أرسى  بقوا  جميعاً  ولكّنهم 

مفهوم  أرسى  نجدهم  أو  الكنسيّة،  »األرسار«  أحد  وكأنّه  ماركس  كارل  تناوله  الذي 

»روح العرص« الهيجيل، وانطلقوا من ما بعد القرن الرابع عرش، مهملني ما سبق هذا 

التّاريخ، فرتكّز اهتاممهم عىل ظواهر محدودة يف العالقة ما بني اإلقطاعيني واألقنان، 

وثم الفالحني، يف وسط وشامل غريب القارّة، مع إيالئهم املزيد من االهتامم للريف 

الِقنانة  الرابع عرش، بداية بطيئة الضمحالل  القرن  ابتداًء من  اإلنكليزي الذي شهد، 

اإلقطاعية. 

الوسطى  القرون  من  الخروج  مكّونات  يف  البحث  فإن  القلّة،  هذه  فباستثناء 

والولوج يف العرص الحديث، بقي ضمن ضفاف تأريخ الحركة الداخلية للمجتمعات 

د ذلك انسجاماً  األوروبية. بعضهم فعل ذلك انسياباً مع الشائع، وبعضهم اآلخر تعمَّ

مع منهج »األنوية األوروبية« القائم عىل فرضية مفادها أن املجتمع األورويب ذايت 

التطور، وليس بحاجة إىل خارج لدفعه بهذا االتجاه. وهذا ما أسهم بشكل ملحوظ 

يف سيطرة األبحاث ذات الطابع التحلييل – الوصفي لحركة االنتقال، من حالة إىل 

ما  االنتقال  لهذا  الخارجية  األسباب  إيالء  دون  األورويب، من  املجتمع  أخرى، يف 

يستحقه من اهتامم.

الحضارة وسريورة  لتعريف  الدكتور حسني مؤنس يف إطار بحثه  وحسبام يؤكد 

»والوعي  إرادة،  مجرّد  وليدة  ليست  واالنتقاالت  االبتكارات  فإن  وتطورها،  إنتاجها 

ال يحصل يف طرفة عني نتيجة لتفتح مفاجئ يف الذهن، وال يعرف العلم ما يُسّمى 

باللّمسة السحريّة التي ذهب بعض الناس إىل أنها سبب الخلق واإلبداع واالبتكار، 

فقد كانت مثة جملة من التطورات واألحداث املرتابطة واملتفاعلة عرب زمن طويل، 

منها ما هو داخيل ومنها ما هو خارجي، منها ما هو سلبي كابح للتطور، وآخر إيجايب 

دافع له، شّكلت فيام بينها جميعاً أُُسساً ملا شهدته أوروبا من تطوِّر وازدهار مكََّنها من 

إحداث االنقالب يف التوازن الدويل لصالحها«))(.

))(- د. حسني مؤنس، “الحضارة”، مسلسلة “عامل املعرفة” العدد األول، املجلس الوطني الثقايف، الكويت، كانون 

الثاين 1978، ص.: 93.
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عرش،  التاسع  القرن  من  بدًءا  األورويب  الفكر  يف  دامئاً،  املهيمنة  الفكرة  كانت 

هي أّن مقوِّمات االزدهار والتفوق يف أوروبا إنا هي االستمرار املنطقي لحضاريت 

سوى  يكن  مل  الوسطى«  »القرون  خالل  أوروبا  أصاب  ما  وأّن  والرومان،  اإلغريق 

عطالً طارئاً أو حادثاً عرضياً ما لبث املجتمع أن تغلَّب عليه واستأنف مسريته. وعندما 

يعلن األستاذ األمرييك جيمس هرني بريستد رأيه، والذي ال نشك يف أنَّه احتاج لجرأة 

استثنائية، حيث قال: أنَّ الحضارة األوروبية الحديثة مل تكن بدأت يف اليونان وروما، 

بذلك  فهو  الرشق األوسط، يف مرص وفلسطني وبابل وآشور وسومر وآكد،  بل يف 

أشار، ليس فقط إىل جذور الحضارتني اإلغريقية والرومانية، اللتني يُقال بأنّهام جذر 

خضمِّ  يف  وتطّورتا  أنتجتهام  التي  املجتمعات  إىل  بل  الراهنة،  األوروبية  الحضارة 

مامرسة تلك املجتمعات لحياتها))(.

أ – أوروبا القرون الوسطى: ملحة رسيعة: 

وحتى ال نذهب بعيداً يف هذا املجال، سنكتفي ها هنا باإلطاللة عىل ما كان عليه 

الواقع األورويب قبل أعوام من مرحلة »القرون الوسطى« لنتبنيَّ ركائز هذا االنطالق 

وأسبابه.

مـن العبـث الكالم عـن الـدول والحـكام واألنظمة التـي كانت قامئـة يف أوروبا 

إبّـان القـرون الوسـطى، إذ مل يكـن هنـاك دوالً وال حّكامـاً وال أنظمـة. وعـىل حـد 

وصـف األسـتاذ هــ.ج. ويلـز، فإن »كل مـا يف األمـر أن بعض املقاطعـات الصغار 

أو الكبـار كانـوا يسـتولون عـىل قلعـة أو ناحية من الريـف ويحكمـون منطقة حكامً 

غـري مسـتقر. فكانـت الجـزر الربيطانيـة مثالً، مقسـمة بني حشـد كبري مـن الحكام، 

وويلـز وكورنـوال)2(،  وإيسـلندا  ايرلنـدا  كليتـون عديـدون يف  هنـاك زعـامء  وكان 

يتقاتلـون ويتغلبـون أحدهـم عىل اآلخـر أو يُخضعون بعضهـم لبعـض. وكان الغزاة 

اإلنكليـز ينقسـمون أيضـاً إىل عدد من املاملك غري املسـتقرة، وهي كنت وسـكس 

)1(- Breasted, J.H.: ”The Dawn of conscience“, New York, c. scribnenks sons, 1953, ch. I.

)2(- كورنوال، مقاطعة إنكليزية ساحلية جنوب غريب إنكلرتا. تقع إىل الغرب من نهر تامار وديفون. املركز اإلداري 

واملدينة الوحيدة يف املقاطعة هي مدينة ترورو.
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وساسـكس وإسـكس ومرسـيا ونورمثانيـا وانجيليـا الرشقيـة، وهـي دول ال تنقطـع 

الحـرب بينها أبـداً«))(.

ويتابع األستاذ ويلز وصفه قائالً: »كان ذلك شأن معظم أقطار العامل الغريب، فأنت 

واجد أسقفاً يتوىل امللك، كام كان غريغوري األكرب يف روما. وواجد ها هنا مدينة 

لتلك. وكنت تجد بني  أو  لهذه  أمري  أو  البلدات تحت حكم دوق  أو مجموعة من 

الخرائب الهائلة مبدينة روما، أرس نصف مستقلة من مغامرين شبه نبالء، كل يذود عن 

حياضه ومعه أتباعه. وكان للبابا نوع من السيادة العامة عىل هؤالء ولكن كان ينافسه 

يف تلك السيادة ويفوقه متاماً يف بعض األحيان دوق روما )...( وكانت اسبانيا عىل 

هذا االنقسام السيايس الشديد نفسه الذي كانت عليه إيطاليا وفرنسا وبريطانيا«)2(.

عموماً، ليس منطقياً الكالم عن أوروبا »القرون الوسطى« بوصفها كالً اجتامعياً 

أو  الكاثوليكية  الكنيسة  إىل  الوالء  يف  انشطارها  جانب  فإىل  منسجامً،  حضارياً  أو 

رشقية  أوروبتني  إىل  قسمتها  إىل  أدى  فهذا  األرثوذوكسية،  البيزنطية  الكنيسة  إىل 

وغربية، فإن مفاهيم مثل »املجتمع األورويب« أو »الحضارة األوروبية« أو »الجامعة 

األوروبية«، مل تكن قد ُوجدت بعد.

رضب  هو  الوسطى«،  »القرون  قبل  أوروبية«  »حضارة  عن  كالم  كل  أن  والواقع 

من اإلسفاف، فعىل الرغم من كل ما يُقال حول أثر »القرون الوسطى« عىل أوروبا، 

وحول الدمار الذي لحق بها، فماّم ال ريب فيه، هو أنها حققت وجودها للمرة األوىل 

مبثابة  ألوروبا  بالنسبة  الوسطى«  »القرون  لتكون  املرحلة،  هذه  خالل  التاريخ  يف 

املخاض الحقيقي لوالدتها وتشكُّلها، ويسقط بالتايل مفهوم »القرون الوسطى« عن 

املرحلة املمتدة ما بني أواخر القرن الخامس والقرن الخامس عرش باعتبارها مرحلة 

الوسطى،  القرون  عن  آخر  ملفهوم  والتأسيس  أوروبيتني،  حضارتني  وسط  جاءت 

سيايس  ملجال  والتأسيس«  املخاض  »مرحلة  سوى  تكن  مل  بأنّها  يعترب  مفهوم  

واجتامعي هو املجال األورويب. 

))(- هـ .ج. ويلز، “معامل التاريخ اإلنسانية”، املجلد الثالث، مرجع مذكور، ص.: 825 – 826.

)2(- املرجع نفسه، ص.: 825.



نحن وأزمنة االستعمار 254

بداياته  الوسطى، ولعب يف  القرون  الذي تشّكل ونا خالل  فالنظام اإلقطاعي 

دوراً تقّدميّاً وحمل للمجتمع األورويب نظاماً ثورياً ورائداً، كان قد ترافق مع انتشار 

وحوله،  به  األوروبيون  د  توحَّ نهضويٍّ  ديٍن  إىل  وتحوَّلَت  شاعت  التي  النرصانية 

معاً  تناغام  إثني،  أو  قومي  أو  قبيل  املافوق  األيديولوجي«  »املوحد  لهم  وشكل 

بعدها  العالقات يف  من  الّنمط  هذا  فأدخال  لكليهام،  الّداخليّة  الرّتاتبيّة  يف رصامة 

والكنيسة،  اإلقطاع  معاً،  وليشكال  املركزيّة،  القوميّة  للدولة  س  ليؤسِّ السيايس 

العاملني األساسني لتََشكُّل أوروبا وتكّونها كمجاٍل ذي مدلول سيايس ـ اجتامعي 

ـ ديني، ألّول مرّة يف التّاريخ.

فمنذ بطليموس، كان مثة حديث عن بقعة من الكرة األرضية متميّزة أو مختلفة 

أورويب.  ليس مثة شعب  لكن  أوروبا.  تسّمى  وأفريقيا  آسيا  جغرافياًّ عن سواها من 

القارة عن  القاطن يف هذه  لتُميِّز اإلنسان  والصفة »أورويب« مل تكن مستخدمة بعد 

غريه. بينام كانت الصفة »آسيوي« أو »أفريقي« تسمية لرجل أصله من األناضول، مثالً، 

أو من العرب))(. فأوروبا آنذاك مقّسمة يف الواقع إىل عامل روماين وعامل بربري«)2(. 

ويف الوقت الذي كان فيه »العامل الرببري« املتّصف بوحشيّته ووثنيَّته، يجد امتداده 

تشاركه حتى  والتي  اآلسيوية،  الرتكية واملغولية  الشعوب  ليتواصل مع  القارة  خارج 

املحاربة  القبائل  نظام  عىل  اجتامعها  نط  ويقوم  والوثنيّة،  بالوحشية  الحني  ذلك 

الرومانية ميتد  اإلمرباطورية  الذي متثله  الروماين«  »العامل  فإن  الغزو،  القامئة عىل 

الخالصة  يُسقط عنها صفتها األوروبية  البحر األبيض، ماّم  عىل ثالث قارات حول 

عىل الرغم من أن مؤسسيها أوروبيون وعاصمتها يف أوروبا.

خالل  الكربى  الغزوات  أثارتها  التي  واملجازر  والدمار  الخراب  خضم  ففي 

القرنني الخامس والسادس امليالديني القبائل العسكرية الجرمانية عىل اإلمرباطورية 

الرومانية من شاميل أوروبا إىل وسطها وجنوبها وغربها والقبائل العسكرية الرتكية 

رشقي  يف  الدانوب  سهل  من  انطالقاً  أوروبا  كل  عىل  تُِغري  كانت  التي  )الهدن( 

))(- ميشال دوفيز، املرجع املذكور، الجزء األول، ص.: 17.

)2(- د. حسني مؤنس، املرجع املذكور، ص.: )20.
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أوروبا))(، إضافة إىل غزوات قبائل األنجل )اإلنجليز( والسكسون والقوط، وهم »من 

تتشكل  كانت  الخضم  وتأثرياً يف من حولهم«)2(، يف هذا  قساوة  الغزاة  الهمج  أشد 

ثم  التي غزتها ومن  القبائل يف املواطن  استقرار هذه  مع  القارة األوروبية اجتامعياً 

يف اعتناقها للنرصانية)3( وصواًل إىل تحويل األعداد الغفرية من الفالّحني واملزارعني 

به، ويتشكل  ليحتموا  األقوياء،  الرجال  ذاك من  أو  لهذا  أتباع  أو  أقنان  الضعفاء إىل 

التوازن واالستقرار ودفع عجلة  النظام اإلقطاعي الذي شّكل جهازاً رضورياً إلعادة 

اإلنتاج الزراعي خطوة كبرية إىل األمام)4(.

أوروبياً خاصاً  إنجازاً  أوروبا  النظام اإلقطاعي يف  اعتبار نو  باإلمكان  وإذا كان 

إىل حد بعيد، فإن انحالل هذا النظام والتأسيس للنظام الرأساميل، كان يستلزم بضعة 

عوامل خارجية، غري أوروبية، لتتفاعل مع عوامل أخرى أوروبية، تدفع باتجاه إحداث 

القفزة النوعية وتأمني متطلبات االزدهار االقتصادي والتفوق العسكري عىل قواعد 

ومقتضيات النظام الرأساميل الذي تدين أوروبا الغربية بتطورها له.

ب – حول موضوعة االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية:

أن  وكاد  عنيفاً  داخلياً  رصاعاً  شهدت  الغربية  األوروبية  املجتمعات  أن  شك  ال 

اإلقطاعي  النظام  من  االنتقال  طريق  عىل  ومواقعه  مراحله  بعض  يف  راً  مدمِّ يكون 

األوروبية  املجتمعات  يف  الّنوعية  القفزة  هذه  ألهمية  وتبعاً  الرأساميل.  النظام  إىل 

الغربية وأثرها الكبري عىل العالقات الدولية فيام وراء خطوط هذه املجتمعات، فإن 

موضوعة االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية استحوذت عىل نقاشات واسعة لدى 

ينازعها  من االهتامم مل  وتبّوأت موقعاً  االقتصادية واالجتامعية،  مختلف املدارس 

فيه أي موضوع آخر من املواضيع الحيوية، ال سيام يف مضامر التحديد الزمني لهذا 

الحدث أو يف أوالياته الداخلية وسريورته العامة.

))(- هـ. ج. ولز، املرجع املذكور، املجلد الثالث، ص.: 742.

)2(- املرجع نفسه، ص.: 715.

)3(- د. حسني مؤنس، املرجع املذكور، ص.: 202 – 203.

)4(- هـ.ج. ولز، املرجع املذكور، ص.: 828 – 829.
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وكان النقاش قد افتتح عىل مرصاعيه حول هذا املوضوع بدءاً من أواخر القرن 

التاسع عرش وصوالً إىل يومنا هذا. وقد  القرن  الثامن عرش، واستمر محتدماً طوال 

األملاين  الفيلسوف  أمثال  من  واجتامع  اقتصاد  وعلامء  فالسفة  بداية  فيه  شارك 

فريدريك ليست )1789 – 1846م( الذي صاغ نظرية يف تطوُّر املجتمعات البرشية، 

التي  املجتمعات،  لهذه  التطوري  االتجاه  التفصيلية حول  النظريات  أّول  تكون  قد 

تعطي ملراحل التطور الخمسة التي تلحظها العناوين التالية: )- املرحلة الهمجيّة. 2- 

املرحلة الرعوية. 3- املرحلة الزراعية. 4- املرحلة الزراعية والصناعية. 5- املرحلة 

آدم  الشهري   الربيطاين  االقتصادي  املفكر  وكذلك  التجارية.  ـ  الصناعية  ـ  الزراعية 

سميث )1723 – 1790م( صاحب كتاب »ثروة األمم« الذي وضعه عام 1776م والذي 

قد يكون أّول من نَظَّر، وعرب االستدالل العلمي، وعىل نطاق واسع، ألهمية االستعامر 

لنمو الرأساملية، عرب ربطه ما بني اتساع السوق، وقدرة الرأساملية عىل تحقيق تقسيم 

العمل الذي يؤّديه العامل يف النظام الرأساميل، بانفصاله عن وسائل اإلنتاج، ليس 

سوى سلطة كغريها من السلع وأن األجر الذي يتقاضاه مقابل العمل، إنا هو »مثن« 

لهذه السلطة يخضع لنظام العرض والطلب شأنه شأن غريه من األمثان.

بالطاقة  املُحرِّك  )اخرتاع  الغربيّة  أوروبّا  الثّانيّة يف  الصناعيّة  الثورة  أعتاب  وعىل 

النفطيّة( سيحتدم النقاش مجدداً مع كارل ماركس وتأسيسه ملدرسة خاصة يف قراءة 

تطور املجتمعات البرشيّة، ومع أقطاب املدرسة الهيجلية الجديدة التي رفض أحد 

أجنحتها أن تكون املجتمعات البرشيّة، شأنها شأن الطبيعة، تحيا ضمن انتظام معنيَّ 

هيلد  )برونو  املدرسة  هذه  يف  آخرون  رأى  بينام  1894م(   –  1817 روشري  )فيلهلم 

هي:  مراحل  ثالث  ضمن  مير  االقتصادي  األمم  تطور  أن  1878م(   –  1812 برانت 

االقتصاد الطبيعي واالقتصاد النقدي واالقتصاد االئتامين))(.

نفسها  الهيجلية  د  ستجدِّ العرشين  القرن  وبداية  عرش  التاسع  القرن  أواخر  ومع 

كتاب  صاحب  سومبارت  وارنري  مع  ستقوم  التي  الحديثة«  التاريخية  »املدرسة  مع 

))(- راجع يف ذلك: اوسكار النح، “االقتصاد السيايس”، الجزء األول، ترجمة راشد الرباوي، دار املعارف مبرص، 

1966 ص.: 288.
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»الرأساملية الحديثة« ومع العامل االجتامعي ماكس فيرب )1864 – 920)م(، وكالهام 

التي  املوضوعية  املثالية  من  مستمدٌّ  االقتصادي  التطور  أن  يعتربان  حيث  أملاين، 

التي  الخاصة  »روحه«  تاريخي  عرص  لكل  وأن  هيجل،  فلسفة  إىل  أصولها  ترجع 

عرص  كل  عىل  تضفي  التي  للبرش،  النفسانية  االتجاهات  من  مجموعٍة  يف  تُْخترََص 

طابعُه الخاص. ويعترب أن مفتاح فهم التطور االقتصادي ال يكُمن يف معرفة أسلوب 

اإلنتاج، أي ليس يف القوى املنتجة وعالقات اإلنتاج، كام يقول كارل ماركس، إنا 

يف معرفة وفهم االتجاهات النفسانية التي تشكل »روح« كل عرٍص تاريخيٍّ بذاته))(.

ولعلَّ أكث األبحاث التّاريخيّة، التي تناولت التّاريخ االقتصادي ألوروبا يف العرص 

مقوالت  أثارتها  التي  تلك  هي  مبوضوعنا،  املتعلّقة  القضايا  عىل  إضاءًة  الوسيط، 

1935م()2( حول الدور الذي لعبته التجارة  املؤرخ البلجييك هرني بريين )1862 – 

لة عن طريق القرصنة، يف تطور وانهيار النظام اإلقطاعي وبروز النظام  والثوة املحصَّ

الرأساميل وتطوره. حيث سعى بريين إىل إثبات أن الحيوية التي طرأت عىل االقتصاد 

األورويب، وطيدة الصلة بالعالقة التجارية بني أجزاء العامل القديم. وهو يُعيد انهيار 

اإلمرباطورية الرومانية إىل وقف تدفق الناتج التجاري بني أوروبا والرشق بعد سيطرة 

املسلمني عىل خطوط التجارة القدمية السيام يف البحر األبيض. وإن نجاح املدن 

القرون الوسطى،  القرصنة خالل  اإليطالية يف إعادة توصيل هذه الخطوط وازدهار 

تتويجه  تم  الذي  عرش،  الحادي  القرن  من  ابتداًء  االقتصادي ألوروبا  االنبعاث  نا  أمَّ

عمليات  وأهم  أضخم  من  تعترب  والتي  اإلسالمي،  الرشق  عىل  الصليبية  بالحروب 

النَّهب والقرصنة يف التاريخ عىل اإلطالق)3(.

وكان كارل ماركس قد لحظ »أن أوىل نبتات اإلنتاج الرأساميل« كانت قد ظهرت 

يف »بعض مدن البحر« األبيض املتوسط يف القرنني الرابع عرش والخامس عرش وأّن 

))(- املرجع السابق، ص.: 290 – )29.

)2(- Pirenne, H., ”the Medieval Economic and social Hisory“, Eg. Trans. I.E. cgegg, London 1961.

وقد صدرت ترجمة عربية لهذا الكتاب بعنوان: »تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى: الحياة االقتصادية واالجتامعية«، 

ترجمة وتحقيق: د. عطية القويص، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 1969.

)3(- ارنست ماندل، املصدر املذكور، الجزء األول، ص 2)).
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اإلنتاج الرأساميل يف إيطاليا تطور قبل تطوره يف سائر البلدان«. إالّ أن ماركس يعترب 

هذا التطور باتجاه الرأساملية وقيام عالقات إنتاج رأساملية مبكرة يف إيطاليا خالل القرن 

الرابع عرش، عاد وشهد »حركة يف االتجاه املعاكس« وذلك »حاملا قضت ثورة السوق 

العاملية منذ أواخر القرن الخامس عرش عىل تفوق إيطاليا الشاملية التجاري« حيث 

الزراعة  بفضلها  الريف فأخذت  العامل من املدن إىل  إقصاء »جامهري  بدأت حركة 

الصغرية املنظمة حسب نوذج البستنة تزدهر ازدهاراً مل يُسمع مبثله من قبل«))(.

واعترب ماركس أن مبادلة العمل الحر باملال أحد متطلبات العمل املأجور، وأحد 

الرشوط التاريخية للرأسامل إضافة إىل متطلب آخر أال وهو »فصل العمل الحر عن 

أنَّ »هذا  قائالً  العمل ومواده« ويضيف  رشوط تحقيقه املوضوعية، أي عن وسائل 

يعني قبل كلِّ يشء، رضورة فصل العامل عن األرض، التي تشكِّل مختربه الطبيعي. 

كام يعني أيضاً انحالل كلٍّ من امللكية الصغرية الحرة وملكيتها املشاعيّة املرتكزة 

صريورة  يفرتض  رأسامل  إىل  املال  تحول  »أن  ويرى  الرشقية«)2(.  املشاعة  عىل 

تاريخية تفصل رشوط العمل املوضوعية عن العامل وتجعلها مستقلة عنه وتضعها 

يف مواجهته«)3(.

ومع أنّنا نرى  يف بضعة القوانني التي أشار إليها ماركس يف عمليّة التأطري الرأساميل 

لعالقات اإلنتاج، إالّ أننا نرى أنّه شغل نفسه يف قراءة النتائج التي أسفرت عن قيام 

نط اإلنتاج الرأساميل، ومل يلتِفت بشكٍل حقيقي وواٍف لألسباب املكّونة والّدافعة 

لهذا التأطري. حتّى أنّه يقدم ترسيمة لكيفية سيطرة »صاحب املال«، عىل املنتجني 

وفصلهم تدريجياً عن نط إنتاجهم القديم، ودون أن يفيدنا من أين حصل عىل املال 

من  اعتبارها  »الرتسيمة« ميكن  هذه  بأّن  نرى  والتي  رأسامل.  إىل  وتحويله  لتوظيفه 

))(- كارل ماركس، “رأس املال: نقد االقتصادي السيايس”، الفصل الرابع والعرشين من املجلد األول. صدر بالعربية 

عن دار التقدم، موسكو، 1970 يف كراس مستقل تحت عنوان “أصل رأس املال”، ص 7 و 8 )ورد أيضاً يف ترجمة 

محمد عيتاين الصادرة عن مكتبة املعارف، بريوت، ص.: 055)( وراجع أيضاً:

 Karl Max, ”Fondements de la Critique de l’Economie Politique“, Ed. Antropos, Paris 1968, tome I 

p.p. 435 – 479.

)2(- كارل ماركس، “نصوص حول أشكال اإلنتاج ما قبل الرأساميل”، ترجمة لجنة بإرشاف د. صادق عبد العظيم، دار 

ابن خلدون، بريوت 1974، ص.: 61.

)3(- املرجع السابق، ص.: )0).
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»أدب األطفال« أكث من كونها بحثاً علميّاً يتناول االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية. 

حيث يقول: »يتحول املال تاريخياً إىل رأسامل بطرق بسيطة وواضحة. يقوم التاجر 

}وهو هنا صاحب املال{ بتشغيل عدد من الغزّالني والحاكة الذين كانوا يف السابق 

ميارسون هذا النشاط كيشٍء ثانوي إىل جانب عملهم الزراعي، فيحوِّل بذلك عمالً 

الرئييس، ماّم يضعهم يف قبضته ويدخلهم تحت سيطرته كعاّمل  ثانوياً إىل عملهم 

أماكن  وتجميعهم يف  إقامتهم  أماكن  من  بنقلهم  فتتم  التالية  الخطوة  أما  مأجورين. 

واحدة للعمل. وتُبَنيِّ هذه العملية البسيطة أن التاجر مل يهيّئ املواد الخام واألدوات 

ووسائل البقاء للغزّال أو الحائك: إن كل ما فعله هو حرصهام تدريجياً يف نطاق نوع 

واحد من العمل، بحيث يصبحان معتمدين عىل الشاري أي التاجر. وهكذا يجدان 

أنهام ال ينتجان، يف املطاف األخري، إالّ من أجله وبواسطته فقط. يف البداية اشرتى 

القيمة  هذه  إنتاج  يقترصان عىل  لكن حاملا  إنتاجهام.  التاجر عملهام مبجرد رشاء 

التبادلية وبالتايل يضطران إلنتاج قيم تبادلية مبارشة وملبادلة عملهام كلياً باملال من 

الوهم  يختفي حتى  وأخرياً  لسيطرته.  يخضعان  فإنهام  الحياة،  قيد  البقاء عىل  أجل 

بأنهام يبيعان منتوجهام للتاجر ألنه يشرتي عملهام فينزع أوالً ملكيتهام للمنتوج، ثم 

يتبع ذلك بنزع ملكيتهام لإلدارة، أو قد يسمح لهام مبلكية وهمية لها يك يقلِّص من 

نفقات اإلنتاج املرتتبة عليه«))(.

ويؤكد ماركس يف مكان آخر من عمله املذكور، عىل أن »الثوة النقدية – يف شكل 

القدمية ومكَّنت  انحالل عالقات اإلنتاج  التجار ـ ساهمت كثرياً يف تسارع  ثروات 

املالك العقاري، عىل سبيل املثال، من مبادلة ما ميلكه من الحبوب واملاشية إلخ. 

لقاء قيم استعاملية مستوردة، بدالً من تبديد إنتاجه هو ومواليه )...( أصبحت الثوة 

النقدية تعطي أهمية أعظم للقيم املتبادلة لدخله )...( وكان تطور القيمة التبادلية ـ 

الذي أسهم فيه املال املتوفر عند طبقة التجار ـ يعمل إىل انحالل اإلنتاج املوجهة 

بصورة رئيسية نحو االستعامل املبارش مع أشكال امللكية التي تنسجم معه ـ عالقات 

العمل برشوط املوضوعية ـ دافعاً بالتايل إىل األمام عملية خلق سوق العمل )التي 

))(- املرجع السابق، ص.: 99 – 00).
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ينبغي متيُّزها عن سوق العبيد(«))(. كام ويشري إىل أن »مرحلة انحالل أناط اإلنتاج 

ذاته  الوقت  املوضوعية، هي يف  العمل  العامل برشوط  وانحالل عالقات  املبكرة 

املرحلة التي تطورت فيها الثوة النقدية إىل حدٍّ معني، كام أنها املرحلة التي كانت 

تسارع يف هذا االنحالل. فكام أن الثوة النقدية ـ حتى لو حققت لنفسها نوعاً من 

الحال  فلو كان  الرأسامل.  إنتاج  ـ ليس كافياً يك يؤدي هذا االنحالل إىل  السيطرة 

كذلك الختتمت كل من روما القدمية والدولة البيزنطية إلخ. تاريخها بالعمل الحر 

والرأسامل، أو باألحرى لكانت دخلت كل منهام مرحلة تاريخية جديدة«)2(.

املاركسيني إىل عدم  بعده  ماركس ومن  التي دعت  األسباب  النظر عن  وبغض 

النظام اإلقطاعي  اعتبار ما كان يجري يف إيطاليا وشاميل غرب أوروبا من انحالل 

نط  أن  ملاركس  النصوص  هذه  خالل  من  يتضح  الرأساميل)3(،  للنظام  وانطالق 

اإلنتاج اإلقطاعي كان قد دخل مرحلة التحلُّل مع نو الثوة النقدية املتأتية عن طريق 

ما يسّميه العمل »التجاري«، وأّن طبقة ذات ثراء نقدي، هي الطبقة التجارية، أخذت 

تضاعف ثروتها ونفوذها وتفرض سيطرتها. وإنَّ نطاً إنتاجياً، ما، بدأ ينمو بالتفاعل 

مع هذه الطبقة عرّب عن نفسه بنمو ملحوظ يف الحرف الحضية ويف تحول املزارعني 

اإلقطاع  عن  التدريجي  استقاللهم  ويحققون  املأجور  العمل  إىل  تدريجياً  األحرار 

إضافة إىل بروز شكل يوحي بتبعية، ما، من اإلقطاعيني، الباحثني عن معادل تباديل 

بالصعود واملستفيدة من بضعة  »التجارية« اآلخذة  الطبقة  تجاه  الزراعي،  إلنتاجهم 

اإلقطاعية«  الثوة  »أزمة  بـ  بلوخ  مارك  األستاذ  أسامه  مام  سيام  ال  مساعدة  عوامل 

خالل العرص الوسيط)4(.

ويبقى غري ذات أهمية ملوضوعنا الكالم عن ماهية نط اإلنتاج الذي ساد خالل 

املرحلة السابقة عىل منتصف القرن السادس عرش حيث يرص ماركس واملاركسيون 

))(- املرجع السابق، ص.: 97.

)2(- ملرجع السابق، ص.: 95.

)3(- راجع يف ذلك مقالتنا يف مجلة “املنطلق” تحت عنوان “قراءة يف الدوافع والنتائج األوروبية للحروب الصليبية”، 

العدد 84 و 85، ت2 – ك) )99)، ص.: 131 – 132.

التاريخ  يف  “بحوث  عنوان  تحت  كتاب  يف  ورد  بحث  الوسيط”،  العرص  يف  الذهب  “مشكلة  بلوخ،  مارك   -)4(

االقتصادي” ترجمة توفيق اسكندر، دار النرش للجامعات املرصية، القاهرة 1961، ص.: ) – 50.
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بأنه تاريخ بداية نط اإلنتاج الرأساميل حيث إنهم  التاريخ  عىل رفض اعتبار هذا 

عند حوايل  إال  الرأساملية  املرحلة  بداية  »الحديث عن  املمكن  من غري  يعتربون 

النصف الثاين من القرن السادس عرش عىل أقل تقدير«))(، فام يهمنا هنا رسم صورة 

نط  تقتحم  ومتامدية  متواصلة  إيقاعات  ضغط  تحت  تتحلل  بدأت  القتصادات 

االقتصادات وأنظمتها  أطر هذه  نسبي، من خارج  بركود  املُتَّسم  اإلنتاج اإلقطاعي 

ها وتضع اقتصاد املقاطعة، أو املنطقة،  املتشددة لتغرق نط اإلنتاج هذا يف خضمِّ

رشوطاً  معها  تحمل  التي  وتأثرياته  للخارج  مفتوحة  دائرة  يف  اإلقطاعية،  ببنيتها 

مغايرة لرشوط قيام واستمرار »االقتصاد الطبيعي« الذي تقوم عليه اقتصادات تلك 

املقاطعات.

كان من أكث أشكال تأثري تلك الرشوط عىل البنية الداخلية لالقتصاد اإلقطاعي، 

أنها قامت بتحفيز اإلنتاج السلعي والعمل املأجور وإدخال النقد عىل نطاق واسع 

شخصيات  وإدخال  واألجور،  األسعار  وتحديد  للتبادل  رئيسية  كأداة  السوق  إىل 

جديدة ذات نفوذ عىل مجتمع اإلقطاعة يشاركون اإلقطاعي سيادته وسلطته بشكل 

مبارش أو غري مبارش ثم لن يلبثوا أن يتحّولوا إىل »أسياد جدد« بقواعد جديدة ومغايرة 

ملا كان عليه األسياد اإلقطاعيون، عىل الرغم من أن هذا التحول سيستلزم فيام بعد 

رشوطاً غري اقتصادية لتحقيقه.

لن نّدعي هنا أن مجرد توجيه االقتصادات يف اإلقطاعات املختلفة نحو اإلنتاج 

السلعي يعني أنها توجهت نحو نط اإلنتاج الرأساميل. فاإلنتاج الرأساميل ال شك 

من  العديد  شهدته  الذي  السلعي  اإلنتاج  أشكال  من  تعقيداً  وأكث  أرقى  شكٌل  أنَّه 

االقتصادات غري األوروبية، ويف مراحل تاريخية مبكرة وسابقة عىل أوروبا، ولكن من 

دون أن يؤدي ذلك الشكل من اإلنتاج إىل اتسام تلك االقتصادات بالسمة الرأساملية. 

يف  السلعي  اإلنتاج  هذا  مع  ترافقت  أخرى  وظواهر  رشوط  عىل  ييضء  ما  وهذا 

أوروبا، وقد يكون جلّها غري اقتصادي، دفعت باتجاه توفري األسس الضورية لضب 

))(- بول سويزي، “النجارة الدولية وانحطاط اإلقطاع”، فصل من كتاب “االنتقال من اإلقطاع عىل الرأساملية”، مرجع 

مذكور، ص.: 73 – 74.
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االقتصادات اإلقطاعية يف أوروبا الغربية، وحّفزت اإلنتاج السلعي نحو سلوك مسلٍك 

تطوري باتجاه الرأساملية.

لن تكون تلك الرشوط والظواهر التي دعمت اإلنتاج السلعي نحو سلوك مسلك 

اإلنتاج الرأساميل، بنمطه وعالقاته وارتداداته عىل البنية االجتامعية، بالضورة رشوطاً 

وظواهر اقتصادية مبارشة، كتلك الرشوط التي مّكنت الحركة التجارية والثوة النقدية 

التي تّم جنيها إبّان العصور الوسطى، من التحّول إىل رؤوس أموال، بينام مل تتحول 

ثروات »كل من روما القدمية والدولة البيزنطية«، حسب تعبري ماركس، إىل رؤوس 

أموال، وال هي مّكنت هاتني الدولتني »من الدخول يف مرحلة تاريخية جديدة«.

عىل الرغم من أن الحياة العامة يف ظل النظام اإلقطاعي كانت تفتقر بشكل قاس 

متيناً  كان  اإلقطاعي  النظام  فإن  سواء،  حٍد  عىل  واالقتصادي  السيايس  لالستقرار 

األسياد  دفاع  عنه  الدفاع  ويتم  إنتاجه،  وعالقات  بقيمه  والتمّسك  التامسك  وشديد 

التي  النقدية  واألزمة  السيايس  االستقرار  انعدام  أن حالة  إالّ  املطلقة.  عن سيادتهم 

القراصنة والتجار عىل  باألرس اإلقطاعية، ونو قطاع واسع من املغامرين  عصفت 

من جراء  نقدية ضخمة  ثروات  واستحواذهم عىل  عنها،  وبعيداً  اإلقطاعات  هامش 

القرصنة والتجارة عرب البحار، وتحويلهم للمدن الساحلية إىل قواعد انطالق وتجهيز 

معامل  من  هاماً  معلامً  تشكل  املدن  بدأت  ما  رسعان  حيث  وغزواتهم،  لتجارتهم 

العرص الوسيط، ينمو خارج عالقات اإلنتاج اإلقطاعية، ويغدو مركز استقطاب  متزايد 

الفرصة  النظام إلقطاعي ال سيام وأن تلك املدن كانت تؤّمن  الخطورة بتاميزه عن 

أمام األقنان والفالحني للفرار من األرض اإلقطاعية واالنضامم إىل جيوش املغامرين 

والباحثني عن الحرية والثاء.

جهاز  تكوين  يف  أهمية  ذات  معطيات  مجتمعة،  املتغريات  هذه  تشكل،  سوف 

اخرتاق للنظام اإلقطاعي، وعنارص دفع إضافية لنمط اإلنتاج السلعي ورسملته. ولكن 

تجدر اإلشارة هنا إىل أن هذه املتغرّيات كانت تشرتط، هي نفسها أيضاً، رشوطاً من 

التحّول  عملية  أن  اعتبار  دقيقاً  ليس  وبالتايل  اإلقطاعي،  األورويب  املجتمع  خارج 



263التمهيد لـ »ما بعد االستعمار«

دقّة  عدم  يعني  وهذا  داخلية رصفة،  عوامل  بفعل  الرأساملية متّت  إىل  اإلقطاع  من 

االستنتاج »الفلسفي« القائل بأن النظام القديم يحمل يف رحمه بذور النظام الجديد. 

فلم يكن ممكناً لنمط اإلنتاج اإلقطاعي أن ينهار، وبالتايل تنهار كل السلطات التي 

يستحوذ عليها »رجل« اإلقطاعة، لوال تلك القّوة املالية واالقتصادية والعسكرية التي 

وفرص  عوامل  وبفعل  نفسه،  اإلقطاعي  النظام  خارج  من  الجدد«،  »الرجال  حققها 

توفّرت خارج ذاك املجتمع، فازدهار هؤالء »الرجال الجدد« وتطّورهم واستحواذهم 

عىل ما استحوذوا عليه من قوى، كان يشرتط باألساس توفر رشوط خارجية، ال سيام 

وجود »خارج قابل النهب« ويستحوذ عىل فائض »يغري للنهب«.

يروق لبعض النظريات القائلة بالذاتية األوروبية للتطور من اإلقطاع إىل الرأساملية، 

إدخال عامل »التجارة الخارجية« كعامل من عوامل هذا التطّور، وهي ترّص عىل وصف 

عمليات القرصنة والنهب التي قام بها هؤالء »التّجار« بأنها تجارة دولية. بينام تغض فئة 

أخرى من هذه النظريات، ومنها النظرية املاركسية، الطرف عن هذا العامل وال تدخله 

باالعتبار، مكتفية بالدور الذي لعبته التجارة الداخلية يف هذه العملية، وذلك متاشياً  

مع منطقها »الفلسفي« القائل بـ »الحتمية التاريخية« وبأن القديم يخلق بذاته رشوط 

والدة الجديد، دون أن تعطي أي تفسري لكيفية تحّول »لصوص« الشامل األورويب 

من الجرمان والسكسون وغريهم من »لصوص« موايش ودواجن ينهبونها من املزارع 

والقرى ليبيعونها يف األسواق عىل بحر الشامل أو عىل غريه، إىل »تجار مرموقني« 

حينام سينزحون جنوباً وسيُعرفون فيام ييل باسم »النورمانديني«، أي رجال الشامل؟

القول، ويتطلّب جواباً حاسامً، أال  بهذا  القائلني  يلّح طرحه عىل  كام أن سؤاالً 

وهو: هل أن الطبقة الجديدة اآلخذة بالتوسع واالزدهار والتي سيقوم عليها االقتصاد 

األورويب لقرون قادمة، والتي نت خارج عالقات اإلنتاج اإلقطاعية وبعيداً عن نظر 

فعالً  أنها  أي  حقاً؟  »تجارية«  طبقة  هي  عرش،  الحادي  القرن  من  بدءاً  اإلقطاعيني 

كانت متارس عمالً تجارياً رصفاً؟ وبكالم أوضح: هل أن هذه الطبقة كانت تتعاطى 

العمل التجاري مبفاهيم ورشوط العرض والطلب والقبول املتبادل بني طريف التبادل 

التجاري عىل طريف خط التجارة الدولية املزعومة؟
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االقتصادي  التاريخ  بكل  النظر  إعادة  يتطلّب  فهذا  باإليجاب،  الجواب  كان  إذا 

هؤالء  لدى  كان  أنه  ضمناً  يعني  ألنه  الوسطى،  القرون  يف  أوروبا  حول  املكتوب 

»التجار« معادالً تبادلياً مع املنتوجات املستوردة من الرشق.  إن كان هذا املعادل 

وهذا  املدى.  بعيدة  للتجارة  مربحة  تبادلية  قيمة  يحتوي عىل  سلعياً  إنتاجاً  أو  نقداً 

وليس  املدى  البعيدة  التجارة  عىل  سابق  السلعي  اإلنتاج  بأن  االستنتاج  إىل  يؤدي 

وليدها كام يؤكد التاريخ االقتصادي، والسابق عىل التجارة هنا ال بد أن يكون إنتاجاً 

راقياً يخترص وقت العمل الضوري لإلنتاج بشكل واضح بحيث يكون أقّل  سلعياً 

بكثري مام هو عليه وقت العمل الضوري إلنتاج السلعة نفسها يف املجتمعات التي 

تتم عملية التبادل معها، حتى تكون عملية التبادل ذات منفعة للتاجر وتؤمن له فائضاً 

كافياً يشجعه عىل اإلتجار البعيد املدى وتحمل نفقات النقل ومخاطره. ويف الوقت 

االقتصادية داخل  القوى  الحادة يف موازين  التغرّيات  نفسه يكون من شأنه إحداث 

املجتمع اإلقطاعي وعالقات إنتاجه بالشكل الذي شهدناه يف أوروبا الغربية.

باإلمكان  يكون  أن  من  أقوى  االقتصادي  التاريخ  يقدمها  التي  الوقائع  أن  ومبا 

هذا  سلبي عىل  تقديم جواب  إىل  هنا  نبادر  فإننا  عىل عقب،  رأساً  وقلبها  دحضها 

السؤال والتأكيد عىل أن الثوة الحاسمة التي أسست لنشوء الفئة أو الطبقة االقتصادية 

لة عرب مامرسة التجارة  الجديدة عن هامش عالقات اإلنتاج اإلقطاعية، مل تكن محصَّ

ما  وهذا  وتطورها.  لتكّونها  األوىل  املرحلة  خالل  األقل  عىل  الطريق،  طريف  عىل 

يدفع بنا إىل البحث عن املكّونات األوىل للرأسامل التجاري البعيد املدى.

جـ - حول الرتاكم األّويل لرأس املال: 

لقد تساءل االقتصادي الشهري آدم سميث منذ القرن الثامن عرش يف »ثروة األمم« 

عن املكّونات األوىل للرأسامل عامة وسعى إىل تربير ذلك عرب الكالم عن سلوكات 

توفريية سلكها أولئك الرجال الذين جنوا املال وحّولوه تدريجياً إىل رؤوس أموال 

رأس  لرتاكم  املبارش  السبب  »إن  ذلك:  ويقول يف  االستثامر،  بالرتاكم عرب  أخذت 

تقدم  الصناعة  إن  الحقيقة  الصناعة. ويف  وليس  )التوفري(  االقتصاد  هو  إنا  املال، 
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املادة للتوفريات التي يقوم بها االقتصاد«. ويقدم مجموعة من األمثلة حول البخل 

والتقتري الشديدين يف أوساط وسلوكيات الرأسامليني األوائل))(. ويتوىل كارل ماركس 

هو  إنا  األّويل  الرتاكم  أن  يعترب  آدم سميث حيث  مقولة  املال« دحض  »رأس  يف 

نتيجة لـ »الحركة التاريخية التي تحقق االنفصال بني العمل ورشوطه املوضوعية« 

ويتابع ماركس قائالً: »تلك هي ـ إذن ـ مفتاح الرس للرتاكم املسّمى تراكامً أولياً«)2(.

كان كارل ماركس قد وضع يده عىل جزء من الجواب، حول رس الرتاكم األوَّيل 

والنَّهب  املسلَّح  واالغتصاب  واالستعباد  الغزو  »إن  قال:  عندما  املال،  لرأس 

الواقعي  التاريخ  تتغلَّب دامئاً، يف أحداث  التي كانت  الوحشية، هي  ة  القوَّ وسيطرة 

أنه يعود ويفلت هذا الجواب من بني يديه، تحت وطأة اضطراره  إاّل  وسجاّلته«)3(، 

لالنسجام مع منظومته النظريَّة العاّمة القائلة بأن عملية تشكُّل أي نظام جديد، بالّنسبة 

ألوروبا، يجب أن تتم يف أحشاء القديم، وأنَّ العنف ليس يف الحقيقة سوى »مولّدة« 

الخارج،  القادم من  العنف  أّن  بينام يرى  أباه)4(.  أمه وال  التاريخ وهو ليس  )القابلة( 

التطّور  خط  عىل  الهند  »لوضع  رضورة  بأنّه  للهند،  الربيطاين  االستعامر  جهاز  من 

األوَّيل  الرتاكم  يف  والنهب  العنف  دور  عن  مفهومه  يُْقرِص  نراه  فلذلك  الصحيح«. 

للرأسامل، عىل داخل املجتمعات اإلقطاعية يف أوروبا الغربية.

تُبـنّي الوقائـع التاريخيـة أن حركة التبادل بـني أوروبا وخارجها، يف القرن السـابع 

امليـالدي، كانـت مقترصة عىل التبـادل فيام بينها وبني األسـواق الكربى يف سـوريا 

والعـراق وبالد فارس. وحسـبام يشـري املـؤرخ االقتصادي البلجييك هـرني بريين)5( 

))(- ورد عند كارل ماركس، “رأس املال”، طبعة مكتبة املعارف، بريوت، مرجع مذكور، ص.: 853.

)2(- كارل ماركس، املرجع السابق، ص.: 1053.

)3(- املرجع السابق، ص.: 052).

)4(- كان األملاين جوزيف شمبيتز قد أشار إىل عجز ماركس واملاركسيني عن فهم الرتاكم األوَّيل لرأس املال منذ 

فيرب  ملاكس  ثم  سميت  آدم  ملقولة  جديداً  تفصيالً  سوى  يقدم  ال  ولكنه  نذكر،  التي  لألسباب  العرشين  القرن  بداية 

هو  وتراكمه  الرأسامل  نشأة  يف  األساس  الدور  أن  فيها  يعترب  التي  مقولته  الّسياق  هذا  يف  م  ليقدِّ سومبارت،  ووارنري 

بروز “املنظمني” والجهاز املبدع يف التجارة واملال والعالقات، دون أن يوِضح لنا كيف ميكن نشوء فئة، أو طبقة، 

ع. املنظّمني هذه قبل وجود الرأسامل نفسه واتجاه األسواق للتوسُّ

 Joseph Schampeter, ”The Theory of Economic Development“, Cambridge 1974, p. 91 – 93 and :راجع

.153 – 155

)5(- هرني بريين، املرجع املذكور، ص.: 13 – 17.
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فـإن الحركـة توقفت مـع نهايـات القرن السـابع امليالدي بعد أن سـيطر املسـلمون 

عـىل خطـوط التجـارة الدوليـة القدميـة واقتصـار العالقـة مـا بـني الـرشق والغـرب 

عـىل الحـرب، بينام يفـرس موريس لومبـار ذلك التوقـف يف حركة التبـادل بنضوب 

الذهـب وخـراب املناجـم وتحـوُّل هـذه الحركـة إىل أن تكـون عمليـة غـري مربحة 

ربحـاً كافيـاً للتجـار املسـلمني الذيـن كانـوا يقومـون بتجارة تحمـل السـلع باتجاه 

واحـد مقابـل الذهـب األورويب، مشـرياً إىل أن حركـة التبـادل يف العـرص الوسـيط 

مل تكـن بالنسـبة لألوروبيـني إال تجـارة اسـترياد حيـث كان يتـوىل تجار سـوريون، 

وغريهـم من التجـار الرشقيني، جلب »السـلع الرشقيـة الغالية من األقمشـة والتوابل 

أو غريهـا مـن أدوات الرتف ويأخـذون الذهب مقابلها. ويف الواقع ال تسـتطيع البالد 

الغربيـة أن تقـدم للمراكـز القامئـة يف رشق البحـر األبيـض شـيئاً آخر غـري الّذهب. 

فليـس لديهـا سـلع غاليـة أو منتجـات خاّصة اشـتهرت بهـا، أو كميـات ضخمة من 

املنتجـات التـي يكـث اسـتهالكها. فهـي مجـرد منجم للذهب يسـتغله أهـل الرشق 

حتـى ينضـب، أو عـىل األقـل حتـى تحني اللحظـة التـي ال تدرُّ فيهـا العمليـة ربحاً 

كافيـاً مضمونـاً. وقـد حانـت هـذه اللحظـة يف القـرن السـابع، إذا أخـذت كميـات 

الذهـب املخـزون التـي احتفـظ بهـا الغـرب، تقـلُّ تدريجيـاً النعـدام أي منتجـات 

للتبـادل تصلـح لتعديـل امليزان التجـاري دائـم العجز«))(.

يشري االقتصادي األمرييك سويزي إىل »إن كل اقتصاد خال ذلك األكث بدائيّة، 

والباعة  املحلّيّة  القرى  أسواق  قدمت  هنا  من  التجارة.  من  معنّي  قدر  إىل  بحاجة 

تهدد  أن  بدل  اإلقطاعي،  للنظام  العون  املظلمة،  األوروبية  العصور  املتجّولون، يف 

وجوده. كانت هذه تزوده بحاجاته األساسية دون أن تستحوذ لنفسها عىل ثروة كبرية 

تؤثر عىل هيكل عالقاته االقتصادية. وحني أخذت التجارة بالتوسع يف القرن العارش 

)بل ورمبا قبل ذلك(، فإنها تركّزت يف نطاق املسافات البعيدة، مام ميَّزها عن  أّوالً 

التجارة املحلّيّة املحض. وباإلضافة إىل ذلك، فقد أنصبّت هذه التّجارة عىل مبادلة 

))(- موريس لومبار، “األسس النقدية للسيادة االقتصادية: الذهب اإلسالمي منذ القرن السابع إىل القرن الحادي عرش 

امليالدي”. فصل من كتاب لعدد من الباحثني تحت عنوان “بحوث يف التاريخ االقتصادي”، مرجع مذكور، ص.: 52.
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ل كلف النقل الشديدة االرتفاع آنذاك. وطاملا ظل  السلع الثمينة التي كان بإمكانها تحمُّ

هذا التوسع التجاري مقترصاً عىل أشكال ميكن تسميتها بنظام الباعة املتجّولني، فقد 

كان أثره محدوداً بالضورة. ولكن ما أن تجاوزت التجارة مرحلة الباعة املتجّولني مؤّدية 

إىل نشوء مراكز مستقرّة للتجارة والنقل البحريني، حتى دخل عامل نوعّي مختلف. ذلك 

أن هذه املراكز، وإن استندت إىل التبادل عرب املسافات البعيدة، أضحت بالضورة 

مولِّدة لإلنتاج السلعي. وكان ال بد لها من االستقالل عن الريف نسبياً. كام أن الحرف 

ص وتقسيم العمل، تجاوز كل ما عرفه  املصاحبة لهذا التطور جسدت شكالً من التََّخصُّ

اقتصاد املقاطعات. وهكذا، فإن هذه الحرف مل تكن تزوِّد سكان املدن بحاجتهم من 

اإلنتاج فحسب، بل أنها وفّرت السلع التي كان مبقدور سكان الريف رشائها مقابل ما 

يستلمونه جراء بيع منتجاتهم يف سوق املدينة«))(.

الدور  املدى  البعيدة  للتجارة  هنا  يعيد  ماركسيَّته،  من  بالرغم  سويزي،  بول  إن 

األساس يف دفع النظام اإلقطاعي نحو التّأزّم الّداخيل، بسبب التّبعيّة االضطراريّة التي 

بدأ يخضع لها »الّسيّد« اإلقطاعي يف إقطاعته، لنافذين ُجُدد، يتجاوز نفوذهم حدود 

إقطاعته إىل إقطاعات وماملك أخرى، وأّن هذه التّجارة وضعت األسس النحالل نظام 

اإلقطاع وقيام النظام الرأساميل. إالّ أن النص يوحي بأن األمور استلزمت وقتاً طويالً 

قفزات  بارزة شكلت  تاريخية  االلتفاف إىل محطات  منطقي من دون  لرتاكم  س  أسَّ

نوعيّة يف حجم الحركة التجارية وأهّميتها، ويف حجم رؤوس األموال املوظفة يف 

العمل التجاري وحجم األساطيل التجارية التي متخر عباب البحار، مدعومة بقوى 

عدة  استلزمت  بأنها  ويوحي  يصفها سويزي،  التي  العملية  هذه  وإن  مؤازرة.  حربية 

قرون، هي يف الواقع مل تحدث سوى يف مرحلة متأخرة من العصور الوسطى حيث 

شهدت االقتصادات اإلقطاعية تطوراً متسارعاً »القتصاد التبادل، أو االقتصاد النقدي« 

»إىل  تاكاهايش،  املعارص كوهاشريو  الياباين  االقتصادي  يقول  أّدى، حسبام  الذي 

خراب الجزء األكرب من النبالء اإلقطاعيني الذين كانت قاعدتهم تتمثل يف االقتصاد 

))(- بول سويزي، “التجارة الدولية وانحطاط اإلقطاع”، فصل من كتاب “االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية”، مرجع 

مذكور، ص.: 67 – 68.
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الّصناعة كانت خاضعة للرأسامل  بأّن  التقليدي«))(. حيث يعترب تاكاهايش  الطبيعي 

التّجاري طوال الفرتة الّسابقة للثورة الّصناعية يف القرن الّسابع عرش، بينام ستصبح 

التّجارة بخدمة رأس املال الّصناعي بعد تلك الثّورة)2(. 

حقيقة التجارة والتّّجار يف التّاريخ األورويب الوسيط:

التساؤل األّويل: ما الذي يخفيه تعبري »تجارة« يف  بّد هنا من العودة إىل طرح  ال 

التاريخ األورويب الوسيط؟ ومن هم هؤالء »التّّجار« الذين متّكنوا، و»بسحر ساحر«، من 

إعادة الحيويّة إىل الحركة التجارية بني الرشق والغرب، خاصة مع القرن الحادي عرش)3(، 

وبعد عّدة قرون عىل نضوب الذهب األورويب؟ وهل حقيقة متكَّن هؤالء »التّّجار« من 

إيجاد سلع أو مواد قابلة للتبادل عىل نطاٍق واسع وذي مردوٍد قادٍر عىل إغراء املغامرين 

لركوب مخاطر التّجارة البعيدة املدى؟ وكيف ومتى وماذا وأين كان ذلك؟

 )Henryk Kolischer( كوليشري  هانريك  البولندي  االقتصادي  املؤرخ  يقدم 

»كانت  العصور  كل  يف  يقول:  حني  اإلطار  هذا  يف  حاسامً  جواباً   ،)1932-1853(

عندما  النورمانديني  أّن  حد  إىل  صحيح  وهذا  للتجارة.  األوىل  املرحلة  القرصنة 

سيَْعِدلون عن النهب يف نهاية القرن التاسع فسيتحولون إىل تجار«)4(.

بغّض الّنظر عاّم إذا كان القراصنة الّنورمانديّون قد »َعَدلوا« عن الّنهب يف نهاية 

القرن التاسع، كام يقول كوشنري، أو مل يعِدلوا، كام هي عليه الوقائع التّاريخيّة التي 

املحيط  العام  السيايس  الوضع  اإلطاللة عىل  هنا  املفيد  فمن  لها الحقاً،  سنتطرّق 

بالقارة األوروبية يف اللحظة التي حّققت فيها املدن اإليطالية، أواسط القرن الحادي 

واألسود.  األبيض  البحرين  يف  الّدوليّة  التجارة  عىل  للسيطرة  الكربى  قفزتها  عرش، 

))(- كوهاشريو تاكاهايش، “طريق االنتقال إىل الرأساملية”، فصل من “االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية”، مرجع 

مذكور، ص.: 2)).

)2(- املرجع الّسابق، ص.: 128

الثقافة املسيحية،  فيليب صابر سيف، دار  )3(- د. عزيز سوريال عطية، “العالقات بني الرشق والغرب”، ترجمة د. 

م املؤلّف يف كتابه هذا بضعة معطيات يستنتج منها أن التجارة الدولية قبل نهاية القرن  القاهرة 1972، ص.: 163. ويقدِّ

العارش كانت مستحيلة، ويقول بأنّها انطلقت متواضعة يف القرن العارش ومل تنترش إالّ ابتداًء من القرن الحادي عرش.

)4(- هانريك كوشنري، “التاريخ االقتصادي العام” املجلد األول، ص )4. ورد عند ارتست ماندل، املرجع املذكور، 

الجزء األول، ص.: 89.
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ومن خالل هذه اإلطاللة سنجد أن أوروبا ليست يف الواقع سوى مجال لتكتٍل برشي 

لة من  تحارصه من الرشق والشامل وعورة الجبال وقساوة الطّقس وجامعات مرتحِّ

للقوافل،  الكامئن  يتّخذون من رسقة املوايش ونصب  الذين  الُجرمان  الطّرق  قطّاع 

مهنة وحيدة لهم. ومن الغرب البحر املحيط الذي ال نهاية له. وال صلة لهذا املجال 

ثالث  عرب  به  يتّصل  الذي  اإلسالمي  العامل  مع  سوى   ، املتحضِّ بالعامل  البرشي 

جبهات هي يف الواقع جبهات مواجهة وقتال، وهي:

اإلمرباطورية  عرب  واألناضول  الصغرى  بآسيا  املتمثلة  الرشقية  الجنوبية  الجبهة 

البيزنطية والبحر األسود حيث كانت السلطنة السلجوقية آخذة بالنمو واالتساع عىل 

توَّجهت مبعركة  الكربى معها، والتي  البيزنطية وتخوض املعارك  حساب املاملك 

»مالذكرد« الشهرية عام 1071 والتي هددت اإلمرباطورية بالزوال.

الجبهة البحريّة مع شاميل أفريقيا عرب صقلية ومالطا، فقد كانت طوال النصف 

النورمانديون  يشّنه  متواصل  وقتال  وفرٍّ  كرٍّ  جبهة  عرش  الحادي  القرن  من  الثاين 

أفريقيا  عىل موانئ صقلية ومالطا وجربة وطرابلس وغريها من املرافئ يف شاميل 

استطاع  أن  إىل  البحار،  أعايل  القرصنة يف  أعامل  إىل  إضافة  والنهب  الغزو  بهدف 

)09)، وعام 1096  فيها عام  الوجود اإلسالمي  وإنهاء  احتالل صقلية  النورمانديون 

متكنوا من احتالل مالطا وواصلوا محاوالت التغلغل والنفاذ إىل الساحل املقابل))(.

الغربية من جهة،  بالعالقة فيام بني املاملك األوروبية  الغربية املتمثِّلة  والجبهة 

عرش  الحادي  القرن  أواسط  ستعصف  حيث  أخرى،  جهة  من  األندلس  وأمراء 

دّمرت  أهليّة  حروب  إىل  يؤّدي  ماّم  أنفسهم  األندلس  أمراء  بني  فيام  االضطرابات 

املاملك  لصالح  القوى  موازين  انقالب  عنه  نجم  ما  وهو  األندليس،  املجتمع 

املسيحية. »فقد دفعت االضطرابات الداخلية، التي عصفت باألندلس يف عهد ملوك 

الطوائف، أمراء األندلس إىل طلب املساعدة من األمراء املسيحيني الذين انتهزوها 

))(- راجع يف ذلك: 

       - إثّوري رويس، »ليبيا منذ الفتح العريب حتى سنة ))9)«، ترجمة خليفة محمد التلييس، الدار العربية للكتاب، 

الطبعة الثانية )99)، ص.: 02) – 103.

       - و: ابن األثري، »الكامل يف التاريخ«، دار الكتاب العريب، ط 4، بريوت، 1983، ص.: 68 – 79.

       - و: ابن خلدون، التاريخ، ج 7، ص.: 42 – 48.
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فرصة للثأر، فراحوا يتدخلون إىل جانب الفرقاء املتنازعني ممعنني يف زيادة الفرقة 

بينهم وفارضني عليهم مثن املساعدات التي يقدمونها لهم، إّما تنازالت عن بعض 

املناطق، وإّما رضائب سنوية«))(.

وإذا كانت الجبهة الجنوبية الرشقيّة، آسيا الصغرى، تتخذ موقع الهجوم عىل الرّب 

األورويب، فإن الجبهتني األخرتني كانتا ابتداًء من أواسط القرن الحادي عرش فريسة 

ممكنة، إن مل نقل سهلة، للمغامرين والقراصنة األوروبيني، ال سيام للنورمانديني الذين 

يحتلون إيطاليا الجنوبية)2( ويتخذون منها منطلقاً لقرصنتهم عىل الحوارض والسفن 

اإلسالمية يف غريب البحر األبيض، إضافة ملا كانت تشكله اإلمارات األندلسية من 

مصدر ال ينضب من الذهب يخضع البتزاز املاملك األوروبية املجاورة حيث يصف 

بأنه  قشتالة،  ملك  السادس،  الفونس  عليهم  فرضها  التي  العالقة  »دودي«  املؤرخ 

»وضع األمراء املسلمني يف املعرصة، فكان الذهب يسيل من هؤالء املسحوقني، 

كام يسيل الخمر من املعرصة«)3(.

اإليطالية،  املدن  ستبدأ  والنهب،  القرصنة  حركة  انتعاش  مع  الفرتة،  هذه  خالل 

فئة  وتربز  اقتصاداتها،  يف  انتعاشاً  تشهد  وميالنو،  وفلورنسا  وبيزا  وجنوا  كالبندقية 

التجار لتدخل يف رصاعها الخاص ضد النبالء والقساوسة لتثبيت نهجها الخاص: 

البندقية  وأن  خاصة  املهمة،  بهذه  القيام  عىل  ساعدتها  ميزات  بضعة  من  مستفيدة 

مندوب  ويحكمها  بيزنطية  مدينة  تعترب  عرش،  الحادي  القرن  مستهل  وحتى  كانت، 

احتلها  الجنوبية حتى  إيطاليا  عليه وضع  كان  ما  وهو  البيزنطي)4(،  اإلمرباطور  يعينه 

التجار  طبقة  كانت  فقد  عرش)5(،  الحادي  القرن  منتصف  النورمانديون  القراصنة 

والصناع الحرفيني ما تزال متارس نشاطها، وإن كان محدوداً، مع مركز اإلمرباطورية 

))(- د. خري املر، “العالقات األوروبية – اإلسالمية يف غريب املتوسط عشية الحروب الصليبية« مقالة يف »املنطلق« 

العدد 84 – 85، بريوت )99)، ص.: 62.

)2(- د. عزيز سوريال عطية، املصدر املذكور، ص.: 37.

)3(- ورد عند: د. خري املر، املصدر املذكور، ص.: 62.

)4(- املرجع السابق، ص.: 32.

)5(- د. عزيز سوريال عطية، املرجع املذكور، ص.: 157.
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البيزنطيّة ومع املدن اإليطالية األخرى، يف الوقت الذي انعدمت فيه هذه الطبقة يف 

الغرب األورويب قاطبة))(. كام وقد أتاح هذا الوضع أن تبقى هذه املدن عىل اتصال 

ٍر قياساً ملا هو عليه الوضع  بالحضارة البيزنطية التي كانت ما تزال يف وضع راٍق ومتطوِّ

يف باقي املقاطعات واملاملك األوروبية، ال سيام مناطق ما وراء جبال األلب.

للقراصنة  والتنظيمي  اإلداري  الجهاز  الواقع  يف  اإليطالية  املدن  شكلت  لقد 

والغزاة خالل املرحلة األوىل من انطالقتها التجارية. فضخامة املنهوب الذي يأيت 

به القراصنة إىل هذه املدن كان يفوق استهالكهم الشخيص مبا فيه تكاليف توسيع 

املزيد  واستقدام  الحربية  جهوزيتها  وزيادة  وترميمها  السفن  كبناء  النَّهبي  جهازهم 

من املغامرين لالنضامم إىل صفوفهم. فاكتفى التجار البنادقة، وغريهم خالل هذه 

املرحلة، بأن يلعبوا دور الوسيط بني القرصنة وأسواق أوروبا الداخلية إىل أن ينخرطوا 

هم بدورهم، وبشكل مبارش، يف التجارة مع الرشق عىل نطاق واسع.

وتصف أيلني بور، أستاذة التاريخ االقتصادي يف جامعة لندن عام 924) ما كان 

عليه الوضع يف القرون الوسطى، قائلة: »إىل البندقية، إذن، كانت ترد أسالب الرشق، 

كأنا يجذبها مغناطيس. ومن البندقية كانت هذه األسالب تنتقل عىل ظهور الخيل 

إىل أملانيا وفرنسا عن طريق ممري سانت غوثارد وبريرن، أو تحمل يف السفن القدمية 

والزوارق العظيمة إىل إنكلرتا وبالد األرايض الواطئة )الفالندرز( عن طريق مضيق 

وفراء  أملانيا،  مبعادن  مثقلة  البندقية  إىل  النقل  وخيول  السفن  وتعود  طارق.  جبل 

اسكندنافيا، وأصواف إنكلرتا الفاخرة، وأقمشة األرايض الواطئة، وخمور فرنسا«)2(.

املدن  كانت  عرش،  الحادي  القرن  أواخر  الصليبية،  الحمالت  ستبدأ  وعندما 

شأن  ذات  اقتصادية  قوى  إىل  تحّولت  قد  وبيزا،  والبندقية  جنوا  سيام  ال  اإليطالية، 

أن  بعد  برّمتها  األوروبية  االقتصادية  الحياة  عىل  تهيمن  باتت  حتى  أوروبا  يف  كبري 

تأّمنت لها أسس تراكم الرأسامل النقدي عرب القراصنة)3(. الذين كانوا يشّنون حمالت 

))(- د. عادل زيتون، “العالقات اإلقتصادية بني الغرب والرشق يف العصور الوسطى”، دار دمشق، 1980، ص.: 28.

)2(- ايلني بور: “ناذج برشية من العصور الوسطى”، ترجمة محمد توفيق حسني، دار الثقافة، بريوت 1957، ص.: 

.5( – 50

)3(- ارنست ماندل، املرجع املذكور، ج أول، ص.: ))) – 2)).
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متواصلة يف أعايل البحار عىل السفن التجارية اإلسالمية وعىل املوانئ اإلسالمية. 

وقد شكلت هذه الوضعية التي تتمتع بها املدن اإليطالية وبعض املدن الهولندية، 

حٍد  اإلقطاع عىل  ورجال  الكنيسة  مطامع  النامية ضد  التجارية  الطبقة  لهذه  حصانة 

النامية  الطبقة  وهذه  املدن  هذه  أهمية  من  لتزيد  الصليبية  الحروب  وستأيت  سواء. 

خربات  من  اكتسبته  مبا  الطبقة  هذه  ألن  أولهام  أساسيني:  لسببني  خاص  بشكل 

تشكل  أصبحت  بحرية  وأساطيل  نقدية  وثروات  باألسواق  وطيدة  وصالت  تجارية 

رضورة ال بد منها للكنيسة ولرجال اإلقطاع لتمويل حمالتهم الحربية باتجاه الرشق 

»كصيارفة  بعضهم  عمل  حيث  الحروب،  هذه  خالل  املنهوبات  وتسويق  ولتسييل 

بعضهم،  وقام  األوىل.  بالدرجة  الحروب  لتمويل  وذلك  اآلخرين  والحكام  للبابا 

لصناعة  األّولية  املواد  توفري  عملية  بتنظيم  )الهولنديني(  الفالمنكيني  التجار  ككبار 

الفئات  مختلف  بني  من  وحدها  هي  الصاعدة  الفئة  هذه  أن  وثانيهام  األقمشة«))(. 

االستفادة  عىل  قادرة  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل  الصليبية  الحروب  يف  املشرتكة 

اقتصادية  أهداف  ذات  عملية  يف  وتوظيفها  الحروب  لهذه  االقتصادية  النتائج  من 

يف  تراكم  إحداث  عىل  تعمل  كانت  التي  وحدها  الفئة  هذه  أن  أي  رئييس.  بشكل 

قوتها االقتصادية لخدمة توجهها االقتصادي، بينام كانت الفئتان األخرتان، الكنيسة 

واإلقطاع، تستخدمان الثوة املنهوبة يف سبيل تحقيق مكاسب ونقاط نفوذ سياسية، 

فتستهلك املنهوبات يف البذخ وبناء القصور والكاتدرائيّات.

وإذا كانت »قرصنة« القرن الحادي عرش وما بعده لعبت مثل هذا الدور يف التاريخ، 

يجب علينا أن ال نحّمل األمر أكث مام يحتمل. فتلك الفرتة ليست هي بداية انطالق 

أعامل القرصنة، عىل الرغم من أنها كانت بداية لبناء هيكلية اقتصادية جديدة يقوم 

عليها االقتصاد األورويب وتلعب دوراً ريادياً يف املجتمع برّمته لتدفعه نحو التطّور 

والتفّوق عىل املجتمعات األخرى يف عدة ميادين.

فالنشاط االقتصادي القائم عىل الغزو والنهب واإلخضاع العنيف للقوى املنتجة 

مبا يف ذلك النشاط االستعبادي واالسرتقاقي يعود إىل أزمنة بالكاد يستطيع التاريخ 

))(- روندي هيلتون، “االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية”، املقدمة، مصدر مذكور، ص 44.
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التجارية  القوافل  عىل  الطرق  قطع  اعتربنا  ما  إذا  خاصة  بداياته،  مالحقة  املكتوب 

واملسافرين، والغزو بهدف النهب وتحويل جامعات برشية كاملة بسبب استضعافها 

مظاهر  من  مظاهر  والجربوت،  القوة  ذي  لحساب  اإلنتاج  يتولّون  وجواٍر  عبيد  إىل 

القرصنة ال سيام وأنَّ الجامعات البرشية التي أّمت أوروبا تحديداً، واستوطنتها يف 

بهدف  الغزو  العيش عىل  تعتمد يف سبيل  كانت  إنا  التاريخية،  الحقبات  مختلف 

الزراعة  تتخذ من  التي  األنهر  الجامعات املستقرة عىل ضفاف  النهب. وقد كانت 

األوروبية  املناطق  مختلف  من  للغزاة  وسهالً  دامئاً  هدفاً  لعيشها،  مصدراً  والرعي 

واألنجل  والفايكنغ  والهون  والسكسون  االسكندنافيني  والفاريغ  كالنورمانديني 

العصور  من  متأخرة  مراحل  حتى  وذلك  وغريهم،  )السالف(  والصقالبة  )اإلنجليز( 

الوسطى، إالّ أن ذلك مل يُسهم إسهاماً فّعاالً يف نو طبقة تجارية رأساملية كام آلت 

إليه قرصنة القرن الحادي عرش يف املدن اإليطالية، وال ميكن إدراج تشكل بعض 

لبيع  واللصوص  النَّهابون  ها  يؤمُّ التي  والقرى  املدن  من  الَعرَضية يف عدد  األسواق 

منهوباتهم أو مبادلتها، ضمن العملية التاريخية لتشكل وانطالق الرأساملية التجارية، 

عىل األقل ألن ناتج هذه العملية مل يكن يوظف يف سبيل مراكمة الرأسامل النَّهبي 

والرخاء  الرفاهية  عىل  بكامله  يبّدد  أن  يلبث  ما  قصري  ألمر  فإنه  وظف،  وإن  غالباً، 

ده بنفسه))(. الشخيص، وإن مل يصادره قس أو كاهن أو حاكم إقطاعي ويبدِّ

إليهام  القرصنة، وإنا بني مآلني آلت  التمييز، ليس بني نوعني من  لذلك يجب 

عائدات القرصنة والنَّهب. املآل األول كان مآالً عقيامً عرفته مختلف القبائل العسكرية 

واإلمرباطوريات الكربى التي عرفها التاريخ والتي كانت تنظر إىل الغنائم مبا تحتويه 

د الفائض، أو توظفه ال فرق، يف البذخ وفيام يرمز إىل الجاه  من قيمة استعاملية وتبدِّ

العمالقة  والكاتدرائيات  املنيعة  والقالع  الفارهة  القصور  فتبني  والتفوُّق،  والثوة 

أي  فنية.  وتحف  وأوسمة  ومجوهرات  حيل  إىل  النفسية  واملعادن  الذهب  وتحول 

باختصار، تتحول الثوات املسلوبة إىل معطى سيايس ينتهي دورها االقتصادي ما 

أن تصل إىل مستقرّها السيايس.

))(- راجع: هرني بريين، املرجع املذكور، الفصل األول.
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يف  العائدات  هذه  عضونة  هو  القرصنة،  عائدات  إليه  آلت  الذي  الثاين  واملآل 

لفئة  القراصنة والنهابني، بشكل من األشكال، إىل عمالٍء  اقتصادية حّولت  أواليات 

من الناس تتمتع بخربات كافية يف التسويق، وترشف عىل مجاٍل واسع من الِحرَف 

املتّصلة بصناعة مستلزمات القراصنة واحتياجاتهم لتطوير جهازهم الّنهبي، ميدونها 

النَّهبي  تعزيز جهازها  العائدات يف  مراكمة  وتعمل عىل  األمثان،  بأبخس  بالبضائع 

السياسية  التشكيالت  عن  املستقلّة  تشكيلتها  بنيان  وإنجاز  وتدعيمه  الخاص، 

واالقتصادية والثقافية القامئة يف محيطها. هذا ما كانت عليه فئة تعاطت مع الثوات 

املسلوبة كمعطى اقتصادي فحوَّلتها إىل رأس مال منتج ميوِّن ذاته، بتدوير املنهوبات 

ويف إعادة إنتاج مضاَعف للرأسامل، ويعكس مفاعيله عىل أواليات تحفيز األنشطة 

االقتصادية كافّة ويف املجتمع برمته.

لن نتوقف عند العوامل التي مكنت املدن اإليطالية، ومنذ أواسط القرن الحادي 

عرش، من أن تقوم مبثل هذا الدور الريادي والتأسيس للمرحلة الرأساملية يف عالقات 

التجاري بني الرشق والغرب إىل  التبادل  اإلنتاج األوروبية، وتالياً، من تطوير حركة 

أن احتكرته لغاية أواخر القرن الخامس عرش بعد أن أسهمت إسهاماً رئيسياً يف قلب 

هنا  ونكتفي  الغربية  أوروبا  لصالح  وعسكرياً،  واقتصادياً  سياسياً  الدويل،  التوازن 

باإلشارات التي سبق وذكرناها، لننتقل إىل اإلطاللة عىل النتائج املبارشة التي أنتجتها 

عملية ازدهار حركة التبادل الدولية بواسطة املدن اإليطالية، عىل البنية االجتامعية ـ 

االقتصادية األوروبية وتالياً عىل العالقات الدولية.

هـ - النتائج االجتامعيةـ   االقتصادية لتطوير جهاز الّنهب العنيف:

االقتصادية  أوروبا  نهضة  الصليبية عىل  للحروب  بالغة  أهمية  إضفاء  مألوفاً  بات 

هو  عليه  التأكيد  يجب  ما  أن  إالّ  الوسيط.  العرص  من  انفالتها  إىل  والعلمية وصوالً 

أنه لو مل تكن املدن اإليطالية قد بدأت بشكل متسارع تحقيق انجازات هامة عىل 

قبل  ضمناً(  )والديني  والثقايف  السيايس  واستقاللها  التجاري  جهازها  تطوير  طريق 

من  املنهوبة  للثوات  تكون  أن  باإلمكان  كان  ملا  قرن،  نصف  بزهاء  الحروب  هذه 
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الرشق أي دور إيجايب يف تحريك عجلة االقتصاد اإلقطاعي األورويب، ولكان مصري 

هذه الثوات التبديد والتعقيم يف مجتمع كان ما يزال يحرّم العمل التجاري والنشاط 

االقتصادي املُكِسب، حيث كانت »السلطات الدينية يف عرص اإلميان تعرتض عليها 

نه اإليطاليون  )عىل التجارة( باعتبارها صورة أخرى للربا الفاحش«))(. وعرب ما كان قد أَمَّ

من ركائز، مّكنتهم من استغالل هذه الحروب لعضونة نتائجها االقتصادية يف بنيتهم 

الّداخليّة. فهم كانوا، إّما أن يصاحبوا الحمالت املختلفة، أو يتبعوها ويفتتحوا أسواقاً 

جديدة، يف كل ميناء يتم فتحه يف الرشق)2(، أو يساهموا يف متويل بعضها لقاء مكاسب 

محّددة ومتَّفق عليها مسبقاً مع البابويّة والقادة العسكريّون للحملة.

االقتصـادي  كمـربدج  »تاريـخ  كتابـه  يف  لوبيـز،  االقتصـادي  املـؤرخ  ويذكـر 

ألوروبـا«، نوذجـاً عـن إسـهام التجـار اإليطاليـني يف الحـروب الصليبيـة، يتّضـح 

انتامءاتهـم،  اختـالف  اإليطاليـني، عـىل  التّجـار  اهتـامم  عـدم  فقـط  ليـس  معـه، 

بشـعارات البابـا حـول »قدسـيّة« هـذه الحروب، وإنـا أيضـاً املوقع الـذي كان قد 

بلغـه هـؤالء من النفوذ والقـّوة ليتمّكنوا من فـرض رشوطهم عىل البابويّـة ومن معها 

مـن ملـوك وأمـراء، عند مطلـع القرن الثـاين عرش، ومـدى احتياج هـؤالء لإليطاليني 

يف غزواتهـم لبـالد الشـام. خاّصـة وأّن الكـريس البابـوي كان، وقبـل ثالثـة عقـود، 

أي عـام 1074، قـد حـثَّ امللـوك والقساوسـة الاّلتني عـىل مكافحة أنشـطة التّجار 

اإليطاليـني يف أوروبـا الغربيـة، وعدم السـامح لهـم بزيارة أسـواق فرنسـا ونهبها)3(. 

فيقـول لوبيـز يف هـذا املجـال: »نحـن نعـرف، عـىل سـبيل املثـال، كيـف سـاعد 

الجنويّـون الصليبيـني يف عـام )0))عىل فتح ونهـب ميناء قيرصية الفلسـطيني، فقد 

تلّقـوا مغانـم وافـرة لضباطهم وكافـأوا ماّلك السـفن ب 5) % من الغنيمـة. وما تبّقى 

مـن هـذه الغنيمـة وزّعوه بـني 8000 بحـار وجنـدي. وقد تلّقـى كل واحـد منهم 48 

سـوليدة وليـربة بهـار«. وملعرفـة مقـدار أهّميّـة الــ 5) % التـي حصل عليهـا مالكو 

السـفن الجنويّـون، يكفـي معرفـة أّن بقيّة املنهوبـات، أي مـا تبّقى منها بعـد اقتطاع 

))(- د. عزيز سوريال عطية، املرجع املذكور، ص.: 52) – 153.

)2(- املرجع السابق، ص.: 158.

)3(- د. عادل زيتون، املرجع املذكور، ص.: 42.
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حّصـة البابويّـة والّنبـالء والضبّـاط والــ 5) % هـذه، فـإن هـذه البقيّـة التي أُنِْعـَم بها 

عـىل 8000 بّحـار وجنـدي، قـد حّولـت »كل واحـد منهم إىل رأسـاميل صغـري«))(. 

وحول املوضوع نفسه، يذكر املؤرخ جوفروا دي فيلهاردوين جواب أمراء البندقية 

م به النبالء الغربيون من أجل الحملة الصليبية الرابعة  عىل طلب املساعدة الذي تقدَّ

عام 202): »إننا سنسلمكم مراكب لنقل 4500 حصان و9000 سائس، ومراكب لنقل 

4500 فارس و20000 راجل. ونلتزم بتقديم الطعام طوال تسعة أشهر لكل هذه الخيول 

ولجميع هؤالء الناس. وهذا كله سيكون الحّد األدىن مام سنفعله. وستدفعون لنا أربع 

ماركات عىل الحصان وماركني عىل الرجل. إذن فاملبلغ الذي ستدفعونه سيكون 85 

ألف مارك وسنفعل أكث من ذلك: أننا سنساهم بـ 50 سفينة حباً بالله)!(، إذا ما تمَّ 

)ولكم  النصف  نحصل عىل  فسوف  قامئة  االتفاقية  هذه  دامت  ما  أنه  االتفاق عىل 

النصف اآلخر( من جميع الفتوحات التي سنقوم بها بحراً وبراً«)2(.

فقد أسهمت الحركة التجارية الّناهضة واملتطّورة، عىل هامش القوى االقتصادية 

والثقافية السائدة، وليس منها وبداخلها، أسهمت يف خلق مناخات لثقافة متعارضة 

مع ما هو قائم. ثقافة ناجمة عن مصالح قوى ذات فاعليّة قويّة يف الحياة االقتصاديّة 

عاّم  تبحث  الّسائدة،  والّدينيّة  الّسياسيّة  املؤّسسات  مع  املصالح،  تلك  تتعارض، 

أنشطتها  لتوسيع  أمامها  من شأنه تحصني مواقعها والّدفاع عن نفسها، وفتح اآلفاق 

اإلصالح  لقيام حركة  التأسيس  كبري، يف  إىل حد  يسهم،  ما سوف  وهو  وحاميتها، 

الديني أوائل القرن السادس عرش مع مارتن لوثر )1483 – 1546( وجان كالفن )509) 

ع، ليس فقط  – 1564( مؤسيس الربوتستانتية. فقد كانت هذه الحركة االقتصادية تُطوِّ

القوانني والتنظيامت اإلدارية ملا فيه ضامن ازدهارها، وإنا أيضاً األعراف والتقاليد 

واملبادئ األخالقية التي يقوم عليها اإلميان املسيحي نفسه)3(.

قد يكون أّول صدام حقيقي بارشته طبقة التّجار، مع الثقافة الدينية السائدة، ومع 

))(- ورد عند: أرنست ماندل، املرجع املذكور، ج)، ص.: 2))

)2(- ورد عند: أرنست ماندل، املرجع املذكور، ج أول، ص.: 2)).

)3(- ريتشارد سوذرن، “صورة اإلسالم يف أوروبا يف العصور الوسطى”، ترجمة د. رضوان السيد، معهد اإلناء العريب، 

بريوت 1984، ص.: 80.
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الّسلطات الّدينيّة ضمناً، هو مامرستها للتجارة بحّد ذاتها. فقد كانت الّسلطات الّدينيّة 

وكانت  الفاحش«))(،  للربا  أخرى  »صورة  بوصفه  عامة  التجاري  النشاط  إىل  تنظر 

االجتامعي  النظام  يف  مكاناً  لها  تجد  مل  التي  التجارة  مامرسة  أدانت  »قد  الكنيسة 

بداية  اليهود يف  »وقفاً عىل  التجارة  فقد ظلت  لذلك  زراعي«.  إقطاعي  يف مجتمع 

العصور الوسطى، ومعهم عدد من املغامرين املسيحيني من فقراء الطبقات الدنيا«)2( 

وكانت املعامالت التجارية تقترص عىل أسواق محلّية ضيّقة تقوم عىل نظام املقايضة 

لَع الضوريّة، ومل يكن للنقود يف هذا النظام مكانة هاّمة، إن مل نقل  البدايئ يف السِّ

إنها كانت منعدمة متاماً )3(.

وأعراف،  قيم  من  سائد  هو  ما  مع  التجارية  الطبقة  بارشته  الذي  اآلخر  دام  والصِّ

اعتبار آخر، متجاوزة مقاييس  أنها وضعت »املنفعة االقتصادية« فوق كل  متثل يف 

الفائدة الدينية واملصالح الكنسية والرصاع الديني، مستفيدة من حفاظها عىل موقع 

مستقلٍّ فيام بني القسطنطينية والبابا، باملصالح أحياناً وبالقوة أحياناً أخرى)4(. ومن 

مظاهر هذا الخروج عىل تعاليم الكنيسة وأوامرها أن التجار اإليطاليني تحّدوا بشكل 

مبارش األوامر البابوية التي تُحرِّم تجارة الرقيق التي كانت تشارك فيها معظم املدن 

التجاريّة بنشاط، ال سيام منها مدينة جنوا، حيث كانت تجارة الرقيق أكث التجارات 

ربحاً للتجار اإليطاليني ومتنحهم معادالً تبادلياً يف األسواق الرشقية مقابل ما كانوا 

الطلب  بأن  عرفنا  ما  إذا  طبيعية وسلع مصّنعة، خاصة  منتجات  من  منها  يستوردونه 

يف أوروبا الغربية عىل املنتجات الرشقية مل يكن يضاهيه يف الرشق سوى الطلب 

األيوبية )1171 – 250)( والسلطنة اململوكية  السلطنة  الرَّقيق، ال سيام خالل  عىل 

التي تلتها)5(. حيث زخرت، خالل هذه الفرتة، أسواق الّنخاسة باألرقاء ذوي البرشة 

البيضاء، والّذين عرفوا باسم »الّصقالبة«، حيث كان يستقدمهم الجنويّون، وغريهم من 

))(- د. عزيز سوريال عطية، املرجع املذكور، ص.: 153.

)2(- املرجع السابق، ص.: 185.

)3(- املرجع السابق، ص.: 153.

)4(- إيلني بور، املرجع املذكور، ص.: )5.

)5(- د. عزيز سوريال عطية، املرجع املذكور، ص.: 171 – 172.
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اإليطاليني، إىل أسواق الرشق من أبناء الشعوب الّسالفيّة، وقد تحّولت، مع الزّمن، 

مفردة )Slave( يف اللغات األوروبية الحديثة لتحمل معنى »العبد« أو »الرقيق«.

ولعّل ما يرد حول اسم واحد من أهم تجار أوروبا الغربية يف القرن الخامس عرش، 

وهو جاك كوردي بورغ، من أنه باع السالح للعثامنيني أثناء حصارهم للقسطنطينية، 

وبأنه عمل عىل إعادة عدد من األرقاء املسيحيني الهاربني من السلطان اململويك 

مون  إىل السلطان))(، يعطينا فكرة عن القيم التي كانت تُحرِّك هؤالء التجار، الذين يقدِّ

الدينية  بالحروب  حافل  زمن  يف  خاصة  آخر،  اعتبار  أي  عىل  االقتصادية  املنفعة 

وحمالت  الدينية،  املشاعر  التهاب  غمرة  ويف  ديني،  أساس  عىل  العامل  وانشقاق 

التجييش للحروب الصليبية يف الغرب، والتي كانت تقابلها حمالت التعبئة والتجييش 

لسياسة »الفتح« يف العامل اإلسالمي.

ومل تقتـرص املواقـف الخارجـة عـىل املألـوف عـىل مواقـف وترصفـات هـذا 

التاجـر أو ذاك. فالحكومـات التي أقامها التجار يف املـدن اإليطالية، بوصفها كانت 

حكومـات تشـّكلت بواسـطتهم ومـن أجلهـم)2(، فـإن العالقـات التي كانـت تقيمها 

هـذه الحكومـات مـع القـوى الّدوليّـة، كالحـروب أو التحالفـات أو املعاهـدات، 

كانـت برّمتهـا خاضعـة ملبدأ املنفعـة االقتصاديـة، دون إيـالء أي اهتـامم ألي مبدأ 

آخـر. فعندمـا سـتعمل بحريـة البندقيـة عـىل تقديـم املسـاعدة للقسـطنطينية لصـد 

الغـزو النورمانـدي عنهـا عـام 1081، فسـيكون ذلك مقابـل امتيازات يحصـل عليها 

التجـار البنادقـة يف الدولـة البيزنطية يعفى مبوجبهـا هؤالء التجار مـن كل الضائب 

والرسـوم الجمركيـة ويخصص لهم حياً يف القسـطنطينية لإلقامة الدامئـة)3(. وعندما 

سـيحاول اإلمرباطـور البيزنطـي حنـا كومنـني )1118 – 1143( التخلـص مـن هـذه 

االمتيـازات التـي كان قـد منحهـا والـده للبنادقة، ستشـن جمهوريـة البندقيـة حربها 

))(- املرجع السابق، ص.: )9).

)2(- د. عادل زيتون، املرجع املذكور، ص.: 34.

)3(- Anna Commen, ”The ALEXIAD“, Translated from Greek by E.R.A. Sewter, Penguin Books, 

London, 1969, p.p. 144 – 147.
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عـىل الدولـة البيزنطيـة وتهاجم جزرها يف البحـر األبيض وبحر ايجـه إىل أن يخضع 

اإلمرباطـور ويجـّدد هـذه االمتيازات عـام ))(1126.

وعندما ستتوسع السلطنة العثامنية يف القرن الرابع عرش ومن ثم يف القرن الخامس 

عرش باتجاه البحر األسود وتسيطر سيطرة كاملة عىل سواحله، فستصطدم بعدد من 

املستعمرات اإليطالية لجمهوريتي البندقية وجنوا ال سيام يف طرابزون وكافا وتانا، 

التجارة  بخطوط  اإليطالية  األساطيل  اتصال  نقاط  تشكل  التي  املوانئ  من  وغريها 

الدولية القدمية مع آسيا عرب بالد فارس وبحر قزوين واألنهر الروسية. إالّ أن إبداء 

التجارية  وامتيازاتهم  اإليطاليني  مصالح  عىل  للحفاظ  استعدادهم  عن  العثامنيني 

عن  واالمتناع  الجديد  للغازي  مدنهم  أبواب  يفتحون  قادتها  جعل  املدن،  هذه  يف 

محمد  العثامين  املرصي  املؤرخ  وصف  وقد  منها«.  طائل  ال  الدخول »يف حرب 

كانوا  بأنهم  العثامنيني،  أمام  مدنهم  فتح  إىل  ولجوئهم  املدن  بك سكان هذه  فريد 

»تجاراً يحافظون عىل أموالهم وال يهمهم دين أو جنسية متبوعهم ما دام غري متعرض 

ألموالهم وال أرواحهم«)2(.

فقد كانت حكومات املدن اإليطالية عىل استعداد لتقديم تنازالت إقليمية مقابل 

الحصول عىل معاهدات تضمن لتجارها وسفنها حرية االتجار واإلبحار والتنقل ما 

ته. وهو أمر ما كان باإلمكان  بني موانئ البحر األبيض وفوق أرايض العامل القديم برمَّ

حدوثه يف ظل أي مفهوم من املفاهيم السائدة آنذاك كمفهوم »الحق اإللهي« ومفهوم 

»الحق اإلقطاعي«.

اإليطالية،  املدن  سياسة  يوجه  كان  الذي  االقتصادية«،  »املنفعة  مفهوم  وحده 

بوسعه أن يضمن للتجار اإليطاليني تحقيق ما حققوه من نفوذ تجاري واقتصادي يف 

العامل قاطبة من خالل املعاهدات التي كانوا يعقدونها مع الرشق والغرب متخطني 

العوائق واملفاهيم السائدة كافّة. حتى أضحى بإمكان مؤرخ إحدى هذه املدن وهو 

كاتباً  يعمل  عرش  الثالث  القرن  من  الثاين  النصف  يف  كان  الذي  داكانال«  »مارتينو 

))(- د. عادل زيتون، املرجع املذكور، ص.: 66.

)2(- محمد فريد بك، املرجع املذكور، ص.: 62.
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واليونان،  ورومانيا،  وألبانيا،  دملاشيا،  »كانت  يقول:  أن  البندقية،  جامرك  دائرة  يف 

وغريها  وصقلية،  وأبيوليا،  وكانديا،  وقربص،  ومرص،  وأرمينيا،  وسوريا،  وطربزون، 

من األقطار واملاملك والجزر، بساتني شعبنا املثمرة وقصوره الفاخرة، حيث وجدوا 

فيها املتعة، والربح، واألمن... لقد طوَّف البنادقة يف البحر ها هنا وها هناك، وقطعوه 

إىل  وجلبوها  لَع  السِّ وابتاعوا  ماء،  فيه  يجري  محل  كل  إىل  وذهبوا  وعرضاً،  طوالً 

البندقية من كل مكان، ثم جاء إىل البندقية أملان، وبافاريون، وفرنسيون، ولومربديون، 

فابتاعوا هذه  التجارة،  يعيش عىل  وتوسكانيون، وهنغاريون، ورجال من كل شعب 

السلع وحملوها إىل بالدهم«))(.

من  حالة  يف  البابا  سلطة  مع  دخل  من  أّول  الّناشطة  التجارية  املدن  تكن  مل 

األوروبية.  السياسية  التشكيلة  ضمن  والتصارع  التحالف  حّديها  والتنافر  التجاذب 

الحالة منذ زمن  النبالء اإلقطاعيون يف عموم أوروبا محكومني مبثل هذه  فقد كان 

بعيد. فالخروج عىل رغبات البابا وأوامره ذات الطابع القديس، كانت منذ إمرباطورية 

أنَّ  إالّ  الكاثوليكية.  شارملان قد أضحت مسألة شائعة يف الرصاعات داخل أوروبا 

الجانب  يف  مخترصة  كانت  البابوي  الكريس  طاعة  عىل  اإلقطاعيني  النبالء  خروج 

السيايس ومل تتناول الجانب العقائدي الذي أخذت املدن التجارية تتحّدى الكنيسة 

فيه، وتفرض ما تراه مالمئاً لنموِّها االقتصادي، بغض النظر عاّم إذا كان منسجامً مع 

أنها  م نفسها عىل  تقدِّ الوقت ذاته  اإلميان املسيحي أو غري منسجم معه. وهي يف 

تخدم املسيحية أكث من غريها وتعمل »يف سبيل إعالء مجد الكنيسة املقدسة« وأن 

أبناءها »مؤمنون حق اإلميان بدين يسوع املسيح«)2(، علاًم بأن املدن اإليطالية مل 

تسهم يف الحروب الصليبية، والتي كانت هي معيار العمل »إلعالء مجد الكنيسة« يف 

أوروبا، إالّ مبا يخدم مصالحها االقتصادية وبناء لعقود واتفاقيات محّددة وواضحة 

مع الكريس البابوي)3(.

))(- إيلني بور، املرجع املذكور، ص.: 54.

)2(- املرجع السابق، ص.: 56.

الحروب  يف  املالية  وإمكاناتها  البحرية  ألساطيلها  اإليطالية  املدن  توظيف  أشكال  حول  اإلطالع  من  للمزيد   -)3(

الصليبية، راجع: د. عادل زيتون، املرجع املذكر، ص.: 29) – 143.
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وإذا كانت النتائج الثقافية لنمو وازدهار حركة التجارة، قد أسهمت إسهاماً واضحاً 

النتائج  فإن  الوسطى«،  »القرون  أواخر  األورويب  واالقتصادي  االجتامعي  البناء  يف 

النظام  عليها  يقوم  التي  املتينة  األسس  دك  عىل  ستعمل  الحركة  لهذه  االقتصادية 

ته، وستؤسس لنهضة اقتصادية كبرية يف عدد من املقاطعات  اإلقطاعي األورويب برمَّ

واملدن التي كانت عىل متاس مبارش مع هذه الحركة.

فمع تحويل الثوات املنهوبة إىل رؤوس أموال تجارية، تُضخُّ يف تطوير أنشطة 

وتدعيمه،  تطويره  مواصلة  عىل  وتعمل  النَّهبي  الجهاز  وتغّذي  الصناعيّة،  الِحرَف 

وتخلق بنى اقتصاديّة واجتامعيّة أكث تجاوباً معه ومالءمة له داخل البنيان االجتامعي 

تاّماً  التّاريخ الّسيايس – االقتصادي انقالباً  ل  األورويب، مع هذه التّحّوالت، سيسجِّ

بسبب  الّدولية،  التجارة  تغيري مجرى  الّدويل، نجم عن  االقتصادي  الثّقل  مراكز  يف 

التغيري الّذي أصاب اتّجاه مجرى نهر الثوة، من نهٍر يتدفّق من الغرب باتّجاه العامل 

اإلسالمي، إىل نهٍر يجري باتجاه الغرب األورويب، ليعمل عىل إحداث املزيد من 

التطوير عىل البنية االجتامعية ـ االقتصادية األوروبية. وهو، تالياً، سيؤّدي إىل وضع 

خ النظام اإلقطاعي واتجاهه نحو االنحالل. األُسس الّصلبة لبداية تفسُّ

فقد أوجدت الحركة التجارية الناشطة التي بارشتها وطّورتها املدن اإليطالية، عرب 

خ أقدامه إىل جانب النظام اإلنتاجي  إنتاجياً رسَّ إمدادها بجهاز نهبي عاملي، نظاماً 

اإلقطاعي السائد يف أوروبا الغربية والقائم عىل الِقنانة واملقايضة. فقد حرّضت هذه 

ليضفي هذا  الّسوق،  بالّنقد، نحو  التبادل  ِسلَعي موجه نحو  إنتاج  قيام  الحركة عىل 

نط  دافعاً  االقتصادية،   – االجتامعية  البنية  عىل  الخاص  طابعه  اإلنتاج  من  النمط 

اإلنتاج اإلقطاعي القديم إىل أزمته الخاّصة من خالل ما أّدى إليه النََّمط الجديد من 

تحفيز لألقنان نحو الهرب إىل املدن وللحرف املنزلية التي كانت تقوم عىل إنتاج 

رشاء  »بات  السوق.  نحو  املوجه  اإلنتاج  إىل  التحول  إىل  االستعامل،  نحو  موجه 

للبيع«))(  أقل كلفة من صنعها. ولقد ولد حافز الرشاء هذا حافزاً  لعة املصنوعة  السِّ

وبالتايل، وحكامً، حافزاً لإلنتاج بهدف البيع.

))(- بول سويزي، “التجارة الدولية وانحطاط اإلقطاع”، مرجع مذكور، ص.: 69.
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نـرى أنـه مـن املفيـد هنـا التوقـف عنـد وجهـة نظـر تحظـى بنصيـٍب وافـٍر من 

مها االقتصـادي املاركـيس رودين هلتون  االنتشـار، يتناول مسـألة نـو املـدن، يقدِّ

حيـث يقـول: »توافـق إحياء املـدن الحضيـة خالل القرنـني الحادي عـرش والثاين 

عـرش، مـع تطـوُّر األشـكال الجديـدة للِقنانـة. )والتـي مّكنـت املراتـب العليـا مـن 

املزارعـني يف العديـد من املجتمعـات األوروبية من االنعتاق خـالل القرنني الثاين 

عـرش والثالـث عـرش، وذلـك مقابـل دفـع مبالـغ نقدية باهظـة مثنـاً لتحررهـم(. إن 

اتسـاع اعتـامد الفائض املحوَّل مـن اإلنتاج الفالحي عىل الشـكل القانـوين وأرباح 

االحتـكارات عـىل حسـاب الّريـع الناجم عـن الحيـازات العقاريـة، إنـا كان يعني 

تزايـد املظهـر الّنقـدي لدخل املالـك. يف الواقع، ميكـن أن تفرس )ظاهرة االتّسـاع 

هـذه( تقسـيم العمـل إىل ريفـي ومدينـي، وتطـوُّر املـدن، ال كأسـواق لبيـع الناتج 

الزراعـي بهـدف كسـب النقـود لتلبية مطالب السـيد فحسـب، بـل كمراكـز لإلنتاج 

الحـريف أيضـاً، باعتبارها اسـتجابة للرتكـز األكث كفـاءة للفائض بأيدي ارسـتقراطية 

يتزايـد متايزهـا )ومـن زاويـة مطالبها الحضاريـة، ارسـتقراطية تتعقد أذواقهـا(. ال بد 

مـن وصـف هـذه العمليـات بطريقـة أكث دقـة. ذلـك أن بعـض املدن الصغـرية قد 

نشـأت، دون شـك، مببـادرة من السـادة ملجـرد إيجاد مراكز مناسـبة للسـوق حيث 

ميكـن لهـذه أن تغـلَّ أرباحـاً عـن طريـق رسـوم السـوق. ويف أماكـن أخـرى، نت 

الحـرف املدينيـة وأسـواق املنتجـات املحلّيّة، وكذلك أسـواق سـلع الـرتف اآلتية 

مـن خـالل تجـارة املسـافات البعيدة، حـول نِـَوى كانت يف األسـاس مراكـز قامئة 

موجودة سـلفاً وتعود إىل رجال الكنيسـة )كاتدرائيات، كنائـس للتدريس، رهبانيات( 

أو أنهـا كانـت مراكـز إقامـة للمحاربـني التابعني ألحد كبـار اإلقطاعيـني كالدوق أو 

الكونـت. كان الـرشط الـضوري املسـبق يف جميـع الحـاالت، تزايد دخل السـادة 

والزيـادة يف السـكان، التـي متّـت عـىل األرجـح يف الوقـت ذاتـه. فاألخـرية وفّرت 

الحرفيـني وصغـار التجار ومقدمي الخدمـات يف املدن الجديـدة )أو املنبعثة( كام 

أنهـا نجمـت بدورها عـن انهيار نظـام االرتبـاط باألرض. لقـد وفَّرت جوانـب معينة 

مـن هـذا االنهيار رشوط نو السـكان. هـذه الجوانـب تتمثل، بالتحديـد، يف تجزئة 
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الحيـازات الفاّلحيـة، ويف إمكانيّـة املزيـد مـن التجزئـة يف حالـة اإلرث، وارتفـاع 

إنتاجيـة العمـل الزراعـي الناجمة عـن تركيز املصـادر الفنية يف الحيازة بدل تشـتتها 

املقاطعات«))(. يف 

نظره،  بوجهة  واآلخذين  كاتبه  أن  سوى  الحقيقة،  يف  النص،  هذا  لنا  يقدم  ال 

لتطور  دة  ترسيمة محدَّ التقليدية املرصَّة عىل  أوفياء ملاركسيتهم  يبقوا  أن  مضطرون 

املجتمعات القامئة عىل أن التناقض ما بني عالقات اإلنتاج والقوى املنتجة إنا هو 

الذي يشكل الدافع لالنتقال من نط إنتاجي إىل آخر، أي أن النظام الجديد يلد يف 

أحشاء النظام القديم.

تعّمدنا أعاله إيراد نص رودين هلتون الطويل كامالً بحجمه وبراهينه التي يحاول 

أنها  التي يحدد  العربة أمام الحصان، فكيف ميكنه اعتبار نو املدن،  عريها وضع 

بدأت تنمو منذ القرن الحادي عرش، نتيجة للتطور الذي أصاب أشكال القنانة وانعتاق 

العديد من األرس مقابل دفع مبالغ نقدية، وهو التطور الذي يشري إىل أنه جرى خالل 

القرنني الثاين عرش والثالث عرش؟

أغرت  التي  الباهظة«  النقدية  »املبالغ  تلك  مصدر  هلتون  عّنا  يخفي  ملاذا  ثم، 

هلتون  يربر  وكيف  مقاطعاتهم؟  يهجرون  وتركهم  أقنانهم  بعتق  اإلقطاعيني  السادة 

حصول هؤالء األقنان عىل مثل هذه املبالغ النقدية يف ظل االقتصاد الطبيعي الذي 

يقيمه نظام اإلنتاج اإلقطاعي؟

إضافة: كيف ميكن أن يؤدي انهيار نظام االرتباط باألرض، بالرشوط املوضوعية 

والطبيعية لنمط اإلنتاج اإلقطاعي، أي برشوط، إن اإلنتاج الزراعي هو مصدر ثروة 

النبالء اإلقطاعيني، وإن هذا اإلنتاج إّنا معقود عىل كواهل األقنان وضهور البغال 

وحوافر الجياد. كيف ميكن أن يؤدي هذا االنهيار إىل »تزايد دخل السادة« أو إىل أن 

يرتافق هذا االنهيار مع هذا التزايد؟

فوق ذلك: ملاذا مل يخربنا هلتون عن ماهية اإلغراءات التي دفعت بـ »املراتب 

))(- رودين هلتون، “االنتقال من اإلقطاع إىل الرأساملية”، املقدمة، مرجع مذكور، ص.: 38 – 39.
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لعتقهم  أسيادهم  إغراء  شأنها  من  باهظة  نقدية  مبالغ  ليدفعوا  املزارعني«  من  العليا 

ليتحولوا يف املدن إىل حرفيني ومقدمي الخدمات، فيتحّولون بذلك، وبأموالهم، من 

مرتبة عليا يف البيئة اإلقطاعيّة إىل مرتبة دنيا يف التسلسل الطبقي املديني؟

وأيضاً: إذا كانت املدن نشأت مببادرة من السادة وأنهم هم الذين أنشأوا الحرف 

اً لقيام نظام استعبادي ناجم عن تحويل األقنان  املدينية، أال يكون اعتبار ذلك مؤرشِّ

املرتبطني باألرض إىل عبيد يرتبطون بالحرف واملانيفاتورات؟

يرفض  سنجده  املذكور،  النص  من  أبعد  إىل  هلتون  رودين  مع  تابعنا  ما  وإذا 

رفضاً قاطعاً إيالء أي اهتامم لالستقالل السيايس الذي كانت تتمتع به املجتمعات 

اّدعى  الذي  بأن  بالقول  الغريب. ويكتفي ليؤكد رأيه  الحضية يف ظل نظام اإلقطاع 

مثل هذا االهتامم إنا هو ماكس فيرب و»املؤرخون غري املاركسيني«، وكأن يف ذلك 

ما يقنع ويفي باملطلوب.

استقاللها  فقط  قوة وسلطان،  التجارية مل تفرض، مبا حصلت عليه من  فاملدن 

وباتت تفرض نطاً من العالقات السياسيّة متالمئاً مع مصالحها وحسب، بل رشعت 

تهندس سياسة أوروبا الغربية وتعمل للقضاء عىل »قالع الفرسان والبارونات اللصوص 

التجارية  قوافلها  سالمة  لضامن  األوىل«))(،  الوسطى  العصور  يف  املستقلني  نصف 

وأسواقها يف داخل أوروبا، من التعّديات التي كان يقوم بها هؤالء، من دون أن تعلن 

أن  الرغبة  لنفوذها، ألنّه كان من شأن مثل هذه  أو سيايس  بتوسع جغرايف  عن رغبة 

تستفز امللوك الطامحني آنئٍذ، بل قّدمت انتصاراتها تلك لهؤالء امللوك من أمثال امللك 

الفرنيس لويس الحادي عرش الذي وضع فيام بعد أسس املَملَكية املركزية يف فرنسا)2(.

ويؤكّد املؤّرخ ويلز بأّن ما »حدث يف كل أرجاء أوروبا، مع زيادة التجارة، انتعاش 

كبري يف حياة املدن منذ القرن الثاين عرش فام تاله... وكانت هذه املدن األوروبية 

يف معظم شأنها جمهوريات أرستقراطية مستقلة أو شبه مستقلة. وكان معظمها يعرتف 

بسيادة عليها مبهمة من جانب الكنيسة، أو اإلمرباطور أو أحد امللوك. وكان بعضها 

))(- هـ. ج. ويلز، املرجع املذكور، املجلد الثالث، ص.: )00) – 002).

)2(- املرجع السابق، املجلد الثالث، ص.: )00) – 002).
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اآلخر جزءاً من ماملك، أو حتى عواصم دوقات أو ملوك. ويف مثل هذه الحاالت 

كانت حرياتها الداخلية مكفولة االستمرار بأمر مليك أو إمرباطوري«))(.

فالكالم عن »تطور األشكال الجديدة للقنانة« عند رودين هيلتون أو الكالم عن 

»التغرّيات العميقة التي أصابت مجتمع اإلقطاعة«)2( عند موريس دوب، أو الكالم عن 

»الحركة التاريخية التي تحقق االنفصال بني العمل ورشوطه املوضوعية«)3( عند كارل 

ماركس، ليس سوى كالماً يعربِّ عن مسعى واحد أال وهو إخفاء الدور الفّعال الذي 

أّدته يف عملية تطّور جهاز الّنهب العنيف األورويب من خالل عالقة التفاعل والتكامل 

ما بني الشعوب النورماندية التي اتْقنت القرصنة وأسست نفوذها عليها، وبني املدن 

اإليطالية التي وظفت عائدات القرصنة يف النشاط التجاري، وتطوير الصناعات ذات 

إقامة  ثم يف  القراصنة، ومن  احتياجات  ولتلبية  الجهاز  تطوير ودعم هذا  الّصلة يف 

حركة نهبية ـ تجارية واسعة النطاق، كان من رشوط استمرارها وازدهارها، وتالياً من 

ات واالنقالبات االجتامعية واالقتصادية والعلمية  نتائجهام، إحداث جملة من التغريُّ

والسياسة عىل مختلف مستويات التشكيلة األوروبية اإلقطاعية، لعبت الّدور األساس 

يف تكوين عنارص االنقالب يف ميزان القوى الّدويل اقتصاديّاً وبالتّايل سياسيّاً.

لذلك، ليس من الواقعيّة التعاطي مع املدن اإليطالية خالل القرنني الرابع عرش 

الجغرافية  مساحتها  أو ضيق  اتساع  مدى  بناء عىل  بشكل خاص،  والخامس عرش، 

عىل  ونفوذ  قوة  من  حققته  قد  كانت  ما  عىل  بناء  بل  اإليطاليّة،  الجزيرة  شبه  عىل 

وإنا يف  األوروبية وحسب،  الخريطة  ليس يف  والسيايس،  االقتصادي  املستويني 

الخريطة الّدولية أيضاً. فالخطاب الذي ألقاه توماس موكنيجودا كامبو فريجسو عام 

البحرية  البندقية  البندقية، يعطينا فكرة عاّم كانت عليه قوة  9)4) يف مجلس شيوخ 

عام  الصادر  كتابه  سانودو  مارينو  ضمنه  الذي  الخطاب  هذا  يف  ورد  حيث  آنذاك، 

420) تحت عنوان »حياة قضاة البندقية« أنه يف ذاك العام، 9)4)، »وصل عدد السفن 

))(- املرجع السابق، ص.: 1003 – 1006.

.Dubb Maurice, ”Etudes sur le Developpement du capitalisme“, Paris, 1971, p. 38 -)2(

)3(- كارل ماركس، “رأس املال”، طبعة دار املعارف، بريوت، مرجع مذكور، ص 853.
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الحربية والتجارية التي كان ميلكها البنادقة حوايل 3000 من أحجام مختلفة مجهزة 

ببّحارة منتظمني يقدر عددهم بحوايل 17000. وكان هناك 300 سفينة تحمل 8000 

رجل، و45 سفينة أخرى يسريها 000)). وكان هناك 16000 رجل يعملون يف أحواض 

السفن بانتظام«))(.

إن مجمل النفوذ الذي حققته الرأساملية التجارية اإليطالية، مل ينحرس يف اإلطار 

الجغرايف لتلك املدن، بل تخطاه ليشمل أجزاًء واسعة من أوروبا الغربية وصوالً إىل 

بحر الشامل الغريب ألوروبا بفعل االنعكاسات اإليجابيّة لدورة رأس املال التجاري 

عىل االقتصاد الداخيل لتلك املاملك واإلقطاعات واإلمارات التي كانت عىل متاس 

مبارش مع الحركة التجارية. فنتائج العملية النهبية ـ التجارية مل تكن مجرد »تكديس 

لة«، ومل تبَق تلك النقود والبضائع مجرَّد موجودات تلبّي احتياجات  للثوات املُحصَّ

كان  بل  ُمستثَمرة،  وال  لة  مفعَّ غري  إنتاج  وسائل  حتّى  هي  وال  البذخي،  االستهالك 

يتم تحويلها عىل الدوام إىل رؤوس أموال يُعاد ضخها من جديد يف دورة اقتصادية 

متكاملة ومتنامية. ويكفي أن نشري إىل أن نصف سكان الفالندرز )= بلجيكا( عىل 

األقل، كانوا يعملون أواسط القرن الرابع عرش يف صناعة النسيج لصالح طبقة جديدة 

حركة  مفاصل  عىل  القابضني  التجار  مطالب  لتلبية  الربجوازيني  املستثمرين  من 

التجارة الداخلية والدولية)2(.

كام نجم عن ازدهار املدن التجارية اإليطالية نهضة عامة يف مختلف مجتمعات أوروبا 

الجنوبية، وكان من شأن هذه النهضة أن أّدت إىل إقامة اتحادات تجارية فيام بني املدن 

واألسواق التجارية يف مختلف أنحاء أوروبا الغربية. ونجم عن ازدهار هذه الصناعات 

الحرفية وارتفاع الطلب عىل هذه املنتوجات أن اتّسعت أسواقها، مام أسهم يف إقامة 

اتحادات تجارية يف عدة مدن وأسواق يف شاميل أوروبا لتسهيل ودعم عملية توزيع 

السلع عرب أوروبا كلها، إضافة إىل ما عملت عليه هذه االتحادات من توحيد لألسعار 

لَعي. وتوسيع عمليات التبادل عرب املعادل النقدي، كبديل للتبادل عرب املعادل السِّ

))(- د. عزيز سوريال عطية، املرجع املذكور، ص.: 169.

)2(- املرجع السابق، ص.: 167.
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وراء  فيام  ونشاطهم  للقراصنة  احتضاناً  اإليطالية  املدن  أكث  أن  املُلِفت  ومن 

تطوراً يف شاميل  األكث  وبيتزا، كانت عىل رأس املدن  البندقية وجنوا  أي  البحار، 

إيطاليا، وهي التي ستلعب الدور األساس يف انتعاش حركة اإلنتاج وتطويره وتعميم 

آثاره عىل كامل الرّب األورويب، بدًءا من محيطها اإليطايل. والتقسيم الذي اعتاد عليه 

املؤرخون االقتصاديّون، باعتبار هذه املرحلة بأنّها »املرحلة التجاريّة«، يجب أن ال 

تدعنا العتبار أن التّجار كانوا مجرّد وسطاء فيام بني املُنِتج واملستهلك، بل كانت 

عوامل اإلنتاج برّمتها تحت أيديهم عىل كامل الرّب األورويب.

و- انتقال جهاز الّنهب العنيف من القرصنة والتجارة إىل االستعامر:

منذ بدايات القرن الخامس عرش سوف يتبلور يف أوروبا نطان من أناط األجهزة 

كام  جهاز  وهو  وجنوى،  البندقية  سيام  ال  اإليطالية،  املدن  جهاز  أّولهام  النهبية، 

بضعة  تحكمه  وكانت  للبابوية،  املبارش  النفوذ  عن  بعيداً  وتطور  انبنى  سابقاً  أرشنا 

هو  الثاين  والجهاز  البابوية.  عن  استقالليته  عليه،  فرضت  أو  له،  اّمنت  معطيات 

عبارة عن قوى نت وترعرعت يف أحضان البابوية، ويف خضم الرصاع العنيف ما 

بني  فيام  والحضاري  الديني  التاميز  قاعدة  األندلس عىل  املسلمني يف  وبني  بينها 

الطرفني. وميثّل هذا الجهاز بشكل خاص كل من مملكتي إسبانيا والربتغال اللتني 

برزتا كقوتني رئيسيتني يف القارة األوروبية منذ أواسط القرن الرابع عرش، واندفعتا منذ 

وقادتا  العامل،  رئيسيتني يف  استعامريتني  قوتني  لتكونا  الخامس عرش  القرن  أواسط 

مرحلة الكشوفات البحرية رشقاً وغرباً.

القرن  أوائل  اإليطالية  التجارية  الحركة  نشأة  يف  األسايس  الفضل  أن  صحيح 

البابوية ورعايتها، إالّ  النورمانديني املشمولني بعطف  للقراصنة  الحادي عرش يعود 

أن ما كان ينجم من آثار إيجابية عن هذه الحركة التجارية التي كانت تصيب املدن 

اإليطالية وفئة التجار اآلخذة باالزدهار والربوز كقوة اقتصادية، وبالتايل سياسية، يف 

خارصة روما، مركز البابوية، كان يثري حذر البابا ويدفعه إىل أن يتوّجس خيفة منها، 

خاصة تبعاً الرتباطها مع الكنيسة الرشقية يف بيزنطية، إالّ أن هذا الحذر جاء يف وقٍت 
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بات من املستحيل عىل البابوية وحلفائها من رجال اإلقطاع أن يضعوا حّداً لنمو هذه 

للقراصنة  البابا  ومباركة  تشجيع  أن  األوروبية. حتى  التوازنات  تجاوزها يف  أو  الفئة 

يؤدِّ إىل  الحادي عرش، مل  القرن  أواسط  إيطاليا  احتاللهم لجنويب  النورمانديني يف 

إضعاف املدن اإليطالية األخرى، بل عىل العكس من ذلك، فقد أدى ذلك إىل مركزة 

الخدمات التي كانت تقدمها املدن اإليطالية للقراصنة يف مدينتي البندقية وجنوى 

بشكل خاص، مام زاد من أهمية دورها يف العملية النهبية التي يتوالّها القراصنة من 

والتبلور، من جهة أخرى،  باالتساع  األوروبية اآلخذة  االقتصادية  الدورة  جهة، ويف 

عليها  تقوم  كانت  التي  االقتصادية  البنية  النورمانديون  املحتلون  دّمر  بعدما  خاصة 

بطبيعته،  ينفي  الذي  الخاص  حياتهم  نط  بسبب  وذلك  احتلوها،  التي  املناطق 

البنية االقتصادية  وبأوالياته الخاصة، التفاعل اإليجايب مع التنظيامت التي تقتضيها 

للرأساملية التجارية.

مختلفتان  اسرتاتيجيتان،  أو  سياستان،  األوروبية  النهبية  القوى  سلوك  حكمت 

ومتناقضتان يف بعض األحيان، ميّزتا ما بني جهازي النهب الرئيسيني املشار إليهام 

سابقاً. ففي الوقت الذي كان الجهاز النهبي للمدن اإليطالية محكوماً بسلوك املنفعة 

والربتغال  إسبانيا  من  الذي سيمثله كل  النهبي  الجهاز  فإن  رئييس،  بشكل  التجارية 

سيكون محكوماً مبفاهيم النظام اإلقطاعي املجدول عىل مرامي ومصالح البابويّة، 

الجوهرية.  أبعادها  بكامل  الصليبية«  »الحروب  ضمن  الجهاز  هذا  نشاط  ويُدِخل 

عن االختالف بني  ناجامً  الجهازين  يكون االختالف يف سلوك كل من هذين  وقد 

الخصائص البنيوية السياسية واالقتصادية لكل منهام.

كانت  التي  البحتة هي  االقتصاديّة  أّن املصالح  بحثنا هذا،  كان واضحاً، خالل 

مواقفها  د  تتحدَّ حيث  اإليطالية،  املدن  سياسة  توجيه  يف  الحاسم  الدور  تلعب 

لهذه املصالح، وإنها عندما كانت تفعل ما يبدو غري ذلك، فإن ما  تبعاً  وتحالفاتها 

كانت تفعله هو اللجوء إىل االختيار ما بني »أقل الضرين« ملواجهة ما تكون تتعرض 

له من ضغوطات قويّة من جانب الكنيسة والنبالء اإلقطاعيني. إالّ أن جّل شعارات 

حيث  الصليبية،  الحروب  وأهداف  شعارات  نفسها  هي  كانت  واألسبان  الربتغاليني 
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ونهبهم،  وقرصنتهم  غزواتهم  يف  العنف  أعامل  أقىس  مامرسة  إىل  يعمدون  كانوا 

يُخضعون شعوبها  أقدامهم  تطأ  لهم حيث  الحصول عىل مستعمرات  ويسعون إىل 

وينهبون ثرواتها بالعنف، ويفرضون النرصانية عىل الشعوب التي يُخضعونها، حتى 

املنهوبة،  الثوات  ضخامة  من  بالرغم  الحمالت،  لهذه  االقتصادية  األهداف  باتت 

تبدو وكأنها فقط لتمويل وتجهيز املزيد منها، وليسرتجع الغزاة الجدد يف مستعمراتهم 

األفريقية واألمريكية واآلسيوية ِسرَي أسالفهم الصليبيني األوائل وتجاربهم.

فقـد كان ملـك الربتغـال يوحنـا، الذي جّهز لفاسـكو دا جاما رحلتـه األوىل نحو 

الـرشق، قـد حّدد لـه أهـداف الرحلـة بأنها للعمـل عىل نـرش املسـيحية والحصول 

عـىل ثروات الـرشق، ورضب له املثل برخـاء الجمهوريات اإليطاليـة نتيجة لثوات 

الـرشق))(. كـام أن امللـك الربتغـايل أيضـاً عامنوئيـل ذهـب يف حامسـه إلعطـاء 

حمالتـه االسـتعامرية صفة الحروب الصليبية ويف سـبيل إعالء شـأن الكنيسـة، إىل 

أبعـد مـام كانـت تأمـل منـه البابويـة نفسـها، فهو أجـاب عـام 505) عىل نـداء البابا 

يوليـوس الثـاين الـذي طلب منـه الحّد مـن الحمـالت إىل املحيط الهنـدي بهدف 

إنجـاح الجهـود الرّاميـة إىل تحسـني عالقـات دول البحـر االبيـض األوروبيـة مـع 

سـلطنة املامليـك التي تسـتهدفها حمـالت الربتغاليـني يف املحيط الهنـدي، أجابه 

عامنوئيـل قائـالً: »لسـت عازمـاً فقـط عـىل خنـق التجـارة اململوكية، بل سـأجاهد 

يف سـبيل املسـيحية حتـى أجعـل مـن مكـة هدفـاً ملدافعي وجنـودي«! كام أشـار 

عامنوئيـل يف جوابـه عـىل البابـا: نـرى أنـه، لخدمـة الـرب وإعالء شـأن الكنيسـة، 

يجـب أن تتكثّـف جهـود البابوية يف سـبيل، ليـس املصالحة مع سـلطنة املامليك، 

وإنـا يف سـبيل توحيـد الـدول واملاملـك املسـيحية تحـت قيـادة الربتغـال، وأن 

تنضـم جهودهم إىل جهوده السـتعادة األرايض املسـيحية املقّدسـة يف الرشق«)2(. 

كانت  املسلمني كام  بشكل خاص، عىل محاربة  الربتغاليني،  تقترص جهود  مل 

كافة  ضد  جهودهم  كانت  بل  املرشقيّة،  مرحلتها  يف  الصليبية  الحروب  حال  عليه 

))(- غسان عيل رمال،« رصاع املسلمني مع الربتغاليني يف البحر االحمر«، مكة املكرمة)40) هـ، ص.: 68 .

)2(- د. نبيل عبدالحي رضوان، »جهود العثامنيني«، مرجع مذكور، ص.: 50).
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األديان واملذاهب التي يصادفونها يف طريقهم، وذلك يف سبيل نرش الكثلكة بالذات. 

ملك  رضخ  حتى  وهراطقة  كأعداء  األرثوذوكس  الحبشة  مسيحيي  مع  تعاملوا  وقد 

الحبشة لبنا دنقل )1508-540)( عام 1535 ملطالب الربتغاليني بتقديم التسهيالت لـ 

»املبرشين« الكاثوليك بالعمل ضمن رعايا الكنيسة األرثوذوكسية والسامح بتحّولهم 

إىل الكثلكة وتعيني املبرشِّ الكاثولييك »جاوو برمودز« مطراناً عىل الحبشة، وهو من 

أكث املتعصبني ضد األرثوذوكسية والعاملني عىل كثلكة الحبشة))(. 

يشكل دخول مملكتي إسبانيا والربتغال بقوة عىل الحركة النهبية تطوراً رئيسياً يف 

الحركة  هذه  وأبعاد  أهداف  لّخصت  جديدة  بعناوين  مّدها  ويف  الحركة  هذه  توجيه 

عىل امتداد مرحلة طويلة مازالت حتى تاريخنا الراهن تجد آثارها واملتحمسني لها. 

وميكن اعتبار هذا الدخول بأنه أسس ملرحلة جديدة شكلت »القفزة النوعية الثانية« 

يف تطور الجهاز النهبي األورويب، سينتقل مبوجبها مركز الثقل االقتصادي والسيايس 

تلك  أوروبا،  يف  الكربى  السياسية  الكيانات  لصالح  إيطاليا،  شاميل  من  األورويب 

د مركزيتها مستفيدة من عاملني اثنني بشكل رئييس: متركز  الكيانات التي بدأت تشدِّ

الحروب  الفردية يف  البطوالت  تهميش دور  إبتداء  وثانياً  االقتصادية واملالية،  القوة 

البارود بشكل موّسع ومتزايد عىل الجيوش وما يستلزم ذلك من إدخال  مع إدخال 

الكثري من التغيري عىل بنية تلك الجيوش ومركزة القرار فيها. فتقهقر بذلك دور صغار 

اإلقطاعيني والنبالء الذين كانوا يتمرّدون عىل ملوكهم الذين باتوا ميتلكون املبادرة 

يف ساحات القتال ما أن امتلكوا األسلحة البارودية ووظفوها كعنرٍص طاٍغ يف الحروب 

وقمع التمرّدات، علامً أن امللوك كانوا عادة يلجأون إىل املدن اإليطالية لقمع هذه 

يرافقها من  أوروبا ملا كان  الداخلية يف  التجارة  التي كانت تهدد خطوط  التمردات 

أعامل لصوصية)2(. 

البنية  شهدته  ما  ومجمل  الجغرافية،  واالكتشافات  العلمية  االخرتاعات  لعبت 

االجتامعية واالقتصادية والثقافية من تطور يف أوروبا، دوراً رئيسياً يف تأمني االندفاعات 

))(- عثامن صالح سبي، »تاريخ اريرتيا«، دار النهار، بريوت 1974، ص.: 127.

)2(- هـ.ج. ولز، املرجع املذكور، املجلد الثالث ص.: 1006-1003.
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القوية لـ »القفزة النوعية الثانية« يف الجهاز النهبي األورويب، إالّ أّن كافة هذه العوامل 

مل يكن بوسعها أن تفعل ما فعلته لوال تضافرها مع بضعة عوامل أخرى كانت رضورية 

لتشكل فيام بينها املحّفزات التي البد منها لالندفاع يف سبيل تحقيق هذه القفزة. 

سة للقفزة النوعية الثانية هذه،  لن ندخل هنا يف عرض وبحث تفاصيل املكّونات املؤسِّ

ها بشكٍل رسيعٍ ومقتضٍب وذلك منعاً لحرف املوضوع عن هدفه: بل سنكتفي بذكر أهمِّ

التجاذب والتنافر فيام بني البابوية واملدن التجارية األوروبية، عىل قواعد متعددة 

منها التنافس عىل النفوذ السيايس واختالف الرؤية حول طبيعة العالقة مع الخارج 

وأهدافها.

عصفت  اقتصادية  أزمة  ظل  يف  اإليطاليني  التجار  بأيدي  األموال  رؤوس  تركّز 

االستهالك  عن  عجزهم  وبالتايل  لديهم  النقد  ندرة  عن  نجمت  اإلقطاعي  بالنظام 

الظهوري الذي تتطلبه الحركة التجارية اإليطالية.

نجاح مملكتي إسبانيا والربتغال يف إنهاء الوجود اإلسالمي يف األندلس وما يستدعيه 

ذلك من تأمني ميادين لتوظيف الجهاز العنفي لهاتني اململكتني، خاصة يف ظل ندرة 

النقد يف أوروبا اإلقطاعية، وما وفّره هذا النرص من التفاٍف نرصاين حول كل منهام.

هروب األقنان من القرى واملزارع اإلقطاعية إىل املدن وبحثهم عن مغامرات يف 

ماوراء البحار، مام أّمن فائضاً برشياً مندفعاً للمغامرة هرباً من إعادتهم إىل أسيادهم.

واستئناف  الكنيسة  سبيل  يف  أوروبا  خارج  يقاتلون  ملوك  بدعم  البابوية  شغف 

الحروب الصليبية.

العثامنيني للقسطنطينية واكتامل سيطرة املسلمني عىل منافذ تجارة أوروبا  فتح 

مع الرشق.

إجراءات مشددة اتخذها السالطني املامليك كان من شأنها التضييق عىل حركة 

التجارة بني الرشق وأوروبا عرب البحر األحمر.

حروب بحرية ضارية يف البحر األبيض بني األساطيل العثامنية والبندقية جعلت 
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من الحوض الرشقي لهذا البحر غري آمن للتجارة الدولية، وذلك عىل امتداد النصف 

الثاين من القرن الخامس عرش.

»القرصنة املضادة« التي أذكتها السلطنة العثامنية بدعمها لبحارة شاميل أفريقيا 

املسلمني ودفعت بهم إىل شن عمليات قرصنة مضادة يف الحوض الغريب للبحر 

بدورها  متبادلة عطلت  قرصنة  أشعلت حرب  والتي  األوروبية،  السفن  األبيض ضد 

التجارة يف تلك املنطقة ايضاً.

بني  اإليجايب  والتفاعل  الرتجمة  عرب  اإلسالمية،  واملعارف  العلوم  عضونة 

والتي  األوروبية  واملعرفة  العلوم  إنتاج  أواليات  يف  األندلس،  ومسلمي  األوروبيني 

توىّل اإلسبان والربتغاليون الريادة فيها.

مليك  راية  تحت  املغامرين  من  عدد  اندفع  أن  مجتمعة  العوامل  هذه  عن  نجم 

أفريقيا  للقرصنة عىل شواطئ  منافذ ومواقع جديدة  للبحث عن  الربتغال  أو  أسبانيا 

سابقة  جهود  عىل  استندت  محاوالت  وهي  األطليس.  املحيط  جزر  ويف  الغربية 

جرت خالل القرنني الثالث عرش والرابع عرش وأوائل القرن الخامس عرش توىّل القيام 

األطليس  املحيط  يف  والجنويون  )قشتالة(  والقطاليون  النورمانديون  القراصنة  بها 

ومبحاذاة الشاطىء الغريب ألفريقيا))(. 

تفرض طبيعة وحجم التغريات التي أحدثتها تطورات القرن الخامس عرش وصوالً 

خط  نهايات  إىل  والوصول  أفريقيا  حول  والدوران  األمريكية  القارة  اكتشاف  إىل 

والنهب  القرصنة  عمليات  أنجزتها  التي  و»اإلنجازات«  الرشق،  يف  الدولية  التجارة 

الربتغالية خالل مسريتها للوصول إىل الرشق والتي دامت زهاء نصف قرن، تفرض 

تلك التغريات النظر إىل هذه املرحلة بوصفها مرحلة مفصلية، ليس يف تاريخ أوروبا 

تتويجاً  بوصفها  إليها  النظر  ويجب  برّمته. كام  البرشية  تاريخ  أيضاً يف  وإنا  فقط، 

لجهود الكنيسة الكاثوليكية يف تحقيق »عاملية« هذه الكنيسة ألول مرة يف تاريخها 

عىل الرغم من اتخاذها لهذه الصفة، العاملية، منذ انفصالها عن الكنيسة البيزنطية.

))(- املرجع السابق، املجلد الثالث، ص.: 1018-1017.
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وإذا كان بروز مملكتي أسبانيا والربتغال كقوتني رئيسيتني يف أوروبا والعامل منذ 

إاّل  األورويب،  النهبي  للجهاز  كبرياً  دعامً  شكل  قد  عرش،  الخامس  القرن  انتصاف 

أنَّه شّكل أيضاً سبباً ملا شهدته البنية االقتصادية الرأساملية من نكوٍص يف مختلف 

أنشطتها، وعودة الحياة للنظام اإلقطاعي الذي جدد حيويته واستعاد الكثري من نفوذه 

الذي كان قد فقده أمام الرأساملية التجارية التي كانت قد أرست جذورها يف البنية 

االقتصادية األوروبية خالل القرنني السابقني.

خامتة:

الكـربى  الخامـس عـرش، وانطالقتـه  القـرن  نهايـات  مـع  نشـأة االسـتعامر  إن 

خـالل القـرن التّـايل، التي يعيدهـا الباحثون عـادًة إىل التطـور الذي أصـاب العلوم 

واالكتشـافات واالخرتاعـات والنمـو االقتصـادي العـام الـذي شـهدته أوروبا خالل 

القرنـني الخامـس عـرش والسـادس عـرش، هـي يف الحقيقـة ليسـت سـوى النتيجـة 

الرّتاكميّـة لتطـّور الجهـاز الحـريب، وهـو الجهـاز الـذي متـّون وتطـّور عـىل امتداد 

عـّدة قـرون مـن خالل الّنهـب العنيـف الذي بـارشه القراصنـة واسـتكملته الحروب 

الّصليبيّـة وعملـت عىل عضونته يف االقتصاد األورويب املدن اإليطاليّة والرأسـامليّة 

التّجاريّـة التـي بنتهـا، والّتـي كانـت تعـود وتضـّخ مـردود املنهوبـات يف عمليـة 

تطويـر مسـتمرّة للجهـاز الحريب. فـإن هذا التّطـّور مـا كان ليكون لـه أي تأثري فاعل 

عـىل سـري األحـداث لو مل يكـن مقرونـاً إىل حـد بعيـد بجهودهـم لتطويـر الجهاز 

الحـريب، أو باألحـرى، لـو مل يكـن هاجس تطويـر الجهاز الحريب هـو الذي يحكم 

الجهـات التـي دفعـت وشـجعت لتحقيـق هـذا التطـور، ألن تلـك الجهـات وثيقـة 

لـة بالقراصنـة الذيـن يعتـربون تطوير هذا الجهاز شـغلهم الّشـاغل، فهـو أداتهم  الصِّ

األساسـيّة يف نشـاطهم الّنهبـي فيـام وراء البحار. 

يف  الرّغبة  هو  الحريب،  الجهاز  لتطوير  األوروبية  االندفاعة  يف  الحاسم  فالعامل 

يكن  فلم  الّسبيل.  هذا  يف  واالكتشافات  العلوم  كل  توظيف  تّم  وقد  العنيف.  الّنهب 

البحث العلمي بهدف تطوير العلوم، بل بهدف تطوير الجهاز الّنهبي، شأنه يف ذلك شأن 
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االهتامم يف االكتشافات الجغرافيّة، فهي األخرى مل تكن يف سبيل مجرّد تطوير املعرفة 

ع االستعامري خدمة للّنهب العنيف.  الجغرافيّة، بل، وحرصاً، يف سبيل تطوير ُسبُل التّوسُّ

يخرتعونه  مل  وحضارتهم،  علومهم  تطور  بفضل  البارود  اخرتعوا  الذين  فالصينيون، 

ألسباب حربيّة وعدوانيّة، ولكّنهم مل يكن بوسعهم الصمود طويالً بوجه جانكيزخان 

الذي كان هاجسه الحرب والعدوان، فتمكَّن من استخدام اخرتاعهم ألغراض حربية.

أفريقيا  يف  واملجتمعات  ول  الدُّ بني  ما  العسكريّة  القوى  موازين  يف  فاالنقالب 

وآسيا، ومن ثّم يف أمريكا وأسرتاليا، وماملك أوروبا الغربية لصالح األخرية، وبشكل 

الّدول واملجتمعات عن دفع  خاص منذ بدايات القرن السادس عرش، وعجز تلك 

بشكٍل  يرجع  ونهبها،  إخضاعها  من  املستعمرين  ومنع  عنها،  االستعامري  األذى 

أسايس ملا كان قد حّققه الجهاز الحريب األورويب من تطّور، بفعل ما مارسه من نهب 

لتعميق وتطوير  الذي سيواصل تطّوره  الجهاز  عنيف طوال عّدة قرون مضت. وهو 

حركة االستعامر التي واصلت، وتواصل، نشاطها الّنهبي، مستفيدة ماّم استحوذته من 

قّوة حربيّة تستمّر يف ضخ مردودها يف دفع العلوم إلدخال املزيد من التطّور يف هذا 

الجهاز، وبشكٍل متواصل.



»الثقافة واإلمربيالية« إلدوارد سعيد
نقد العقل المهيمن لحداثة الغرب

محمد بن عامرة))(

الذي  العامل  من  ورحابة  مدى  أعظم  عامل  فوق  جناحيه  سعيد  إدوارد  »يبسط 

الحميمي  والتشابك  الكيل  التواطؤ  ليكشف عن  السابق »االسترشاق«،  مَؤلَّفه  غطّاه 

أبعاداً  ليكشف  هذا  يتجاوز  ولكنه  أنتجتها مجتمعاتها.  التي  والثقافة  اإلمربيالية  بني 

مقموعة للثورة ضد السيطرة اإلمربيالية يف جميع بقاع العامل غري األورويب، ويوّجه 

نقده أيضاّ إىل االستعالئية املضادة املمثلة يف القومية الشوفينية واألصولية ونظريات 

الصفاء العرقي أو الثقايف«.

يُنظر إىل كتاب »الثقافة واإلمربيالية« للكاتب واملفكر الفلسطيني الراحل إدوارد 

سعيد؛  باعتباره الجزء الثاين لكتاب »االسترشاق« املتقدم عنه بحوايل خمس عرشة 

سنة. فقد توسع املؤلف هنا يف دراسة، وتحلیل، وتفكیك نصوٍص كثريٍة لعدٍد كبیٍر 

من الكتّاب واملؤلّفین األوربیین واألمركیین مابین القرنني الثامن عرش والعرشين.

كام يعّد هذا املَؤلَّف أعظم عمٍل أبدع فيه إدوارد سعيد، برز ذلك من خالل سعة 

إطالعه، وكثة قراءاته، وشموليتها لعرشات املؤلِّفین الذین استشھد بنصوصھم، كام 

))(- باحث - تونس. 
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أنه مل یتوقف عىل الرشح والتحليل فقط، بل قام بتفكيك هذه النصوص، وتسليط 

بكتّابها، ومقارنتھا بنصوٍص أخرى لكتّاٍب  التاریخیة املحيطة  الظروف  الضوء عىل 

شخصيّة  عن  يغفل  أن  دون  من  األفكار،  يف  أو  الظروف،  يف  لها  مشابهة  آخرین 

املؤلف وتوّجهاته.

النادرة  األعامل  من  والقارئني،  النّقاد  من  الكثريين  نظر  يف  العمل  هذا  ميثل     

واملميزة يف مجاله الفكري. والسبب أنه ميوضع املشكالت التي عالجها االسترشاق، 

ويُحي املناظرة حول السيطرة واملقاومة، وحول التاريخ والجغرافيا، واستخدامات 

الثقافة، ومحاوالت التفكري بالتحرر.

االستعامر  يقول:«فكفكة  عندما  لكتابه  التقديم  يف  املؤلف  يوضحه  ما  وهذا 

ومناهضة اإلمربيالية تظالن إىل حّد مأساوي غري منجزتني حني تصبح رموز االستقالل 

القومي أهدافاً قامئًة بذاتها«. كام أنه يرى يف كتّاب التاريخ  للعامل الحديث الذي 

كان خاضعا لالستعامر هم من أسسوا لهذا التقديس األعمى الضال للدولة: تقديس 

الدكتاتوريني واملتغطرسني، وتقديس املجتمعات املعسكرة املعادية للدميقراطية، 

واملصابة بالقحط الثقايف. 

إدوارد سعيد يف كتابه هذا يتحدث بنَفٍس من التفاؤل عن التعددیة الثقافیة، أو الھجنة 

التي تشكل األساس الحقیقي للھویة الیوم، حيث إنها ال تؤدي بالضورة إىل السیطرة 

والعداوة، بل تؤدي إىل املشاركة وتجاوز الحدود، وإىل التواریخ املشرتكة واملتقاطعة. 

وإنه لعىل قدٍر كبیٍر من األھمیة أن يتّم استذكار ذلك يف وقٍت یحاول فیه متطرفون مثل 

صامویل ھنتنغتون أن یقنعوا العامل بأن صدام الحضارات أمٌر محتوٌم ال مفر منه.

يقع الكتاب ضمن أربعة محاوٍر جاءت عىل شكل فصول، باالضافة إىل مقدَمتني 

للمؤلف واحدة للطبعة العربية، واآلخرى للطبعة األصلية باللغة االنجليزية، ومعهام 

مقدمة للمرتجم، وكّشاف مصطلحي. أما هذه املحاور فقد تناولت القضايا التالية:

صور  ـ  والثقافة  والجغرافيا،  االمرباطورية،  متواشجة:  تواريخ  متقاطعة،  أقاليم 

املايض، نقية ومشوبة ـ تجارب متفاوتة ـ ربط االمرباطورية بالتأويل الدنيوي. 
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رؤيا معززة: الرسد الروايئ والفضاء االجتامعيـ  جني أوسنت واالمرباطوريةـ  االكتاملية 

املواطن  ـ  االمرباطورية  ملذات  ـ  الفعل  حالة  االمرباطورية يف  ـ  لالمرباطورية  الثقافية 

األصالين تحت السيطرةـ   كامو والتجربة االستعامرية الفرنسيةـ  إشارة حول الحداثية.

وفكفكة  بيتس  ـ  املقاومة  ثقافة  موضوعات  ـ  طرفان  واملعارضة: مثة  املقاومة 

االستعامر ـ الرحلة إىل الداخل وبزوغ املعارضة ـ التعاون واالستقالل والتحرر.

التحرر من السيطرة يف املستقبل: االرتقاء األمرييك )الفضاء العمومي يف حالة 

حرب( ـ تحّدي الّسننيّة والسلطة ـ حركات وهجرات.

 التجربة التاريخية

املركزي،  للتحليل  كوحدة  التاريخية  التجربة  عامل  عىل  سعيد  إدوارد  اِعتمد 

أن  يرى  فهو  الهويّة.  حسَّ  والقارئ  الباحث  عند  تثري  جّذابٍة  مبصطلحاٍت  مستعيناً 

حمل  عىل  قادرة  واستثنائية،  محسوسة  منتوجات  هي  للثقافة  العظيمة  املنتجات 

وجهات نظٍر سياسيٍة عميقٍة، كسلخ اإلنسانية عىل غري األوروبيني، وتصوير الشعوب 

روايًة عظيمًة  يعتربها سعيد  التي  لكيلنغ  كيم  رواية  ذلك يف  ويتمثل  الصور.  بأبشع 

وعمالً إمربيالياً عميقاً فيه ينكر كيلنغ عىل الهنود إمكانية التفكري والتطور السيايس.

إذ  االستعامر،  مرحلة  بعد  بزغا  اللذين  والنقد  األدب  إىل  كتابه  يف  سعيد  يشري 

كان موضوعهام إنسان العامل الثالث من أفارقة وأسيويني عرب وغري عرب، الذين 

طاملا كّونوا موضوعاً لعلم االنسان الغريب، بحيث أدرجهم يف أدىن الرتب اإلنسانية، 

ليخرج من هؤالء نتّاٌج وقرّاٌء ونّقاٌد لسجالت الغرب، وهو ما فتح امكانياٍت جديدٍة، 

واكتشافات حول اإلنسان الغريب الناصع الصورة. 

النقطة املثرية لالهتامم يف هذا الطرح الذي يقّدمه إدوارد سعيد هي طبيعة املوقف 

التواصل،  ورضورة  والحرية،  باالنسان،  إميانه  يف  املتمثل  والفكري  األخالقي 

الثقافات واملجتمعات، والرصاع ضد االستعالئية،  والتفاعل، واالثراء املتبادل بني 

واالستعامر، واإلمربيالية، والهيمنة، والتسلّط، والتمركزيّة الغربيّة، وضد نقائضها من 
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املجتمعات  بالعامل، وحركة  املتعلقة  ونظرياته  تأويالته  برزت  قومياٍت ضيقٍة. كام 

االنسانية ، وحركة التاريخ، والثقافة، واألدب. فقد طرح سعيد نظريّة ثالثة تضاف إىل 

الرواية املالزم  انتشار  الرواية وتاريخها، يفرّسمن خاللها  اثنتني مشهورتني يف نشأة 

النتشار اإلمربيالية. فهو يربط بني حركة التوّسع االمرباطوري وبني ازدهار الرواية.

إن رضورة ما يحتّم التطرّق إىل قضيّة الثقافة واإلمربيالية عند سعيد هي القضيّة 

الدور  صاحبة  يعتربها  أنه  إال  كتابه،  يف  كثرياً  تذكر  مل  أنها  من  بالرغم  الفلسطينية، 

التأسييس يف تفكريه. فريى بأن األفكار املتعلقة بفتوحات ما وراء البحار يوّضحها 

واإلمربيالية  الصهيونية  بني  واحد  فارق  وجود  مع  الصهيونيّة،  تاريخ  التوضيح  أتم 

فام  األوىل  أما  املستهجنة،  للقوة  تاريخية  فالثانية غدت مامرسة  التقليدية،  الغربية 

تزال قامئة إىل اآلن مدعومة بقوة الصداقة الغربية. 

  أبدع املؤلف يف كشف خفايا الكتّاب واملفكرين الغربيّني، من خالل دراساته 

الثاقبة التي يتمتع  ألعاملهم والتمّعن فيها، وهو ما يظهر لنا سعة اطالعه، والبصرية 

بها. فمن خالل عمل كونراد يقول سعيد: »إن كونراد هو السلف املمّهد لوجهات 

الثالث التي يجدها املرء يف أعامل روائيني متباينني تباين  النظر الغربية عن العامل 

غراهام غرين، وقي إس نيبال، وروبرت ستون. ومنظري اإلمربيالية مثل حّنة أردنت، 

وكتّاب الرحالت ومخرجي األفالم«.

مل ير سعيد أعامل كونراد عىل أنها مجرد تكّهن باملستقبل، بل رأها قّمة التأسيس 

عىل  واألرقى  األفضل  هو  نفسه  يرى  أن  ألجل  لألورويب  م  تُقدَّ فهي  اإلمربيايل 

باقي األمم والحضارات هي اليشء، بل هي مجرّد ساحات  اإلطالق، يف حني أن 

لهيمنة األورويب. بل أبعد وأخطر من ذلك، فهذه الروايات تجّسد عنجهيّة اإلمربيالية 

يظهر يف كالم  ما  وهو  الرّاقي،  األصيل  املواطن  هو  الغريب  أن  تصّور  التي  األبويّة 

فإنهم  يتمرّدون  ويفّكروا، وحني  ينطقوا  أن  علّمناهم  »نحن خلقناهم ونحن  كونراد: 

ببساطة يؤكدون سالمة رأينا«. فكونراد يسّوق رواياته عىل أنه مناهض لإلمربيالية كام 

يف  تتمة قوله:« بأنهم أطفال أغبياء استغفلهم أسيادهم الغربيّون«. إال أن سعيد يراه 
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إمربيالياّ متقّدما يف إقصائه لثقافات وتواريخ األمم األخرى، وعدم اعرتافه بأن الغرب 

من قام بخلخلة هذه الثقافات.     

شخصيّة  بتفكيك  ذلك  يتجاوز  بل  للروايات،  والرشح  بالقراءة  سعيد  يقترص  ال 

الكاتب. فقد قام بتفكيك شخصيّة كونراد من خالل أعامله ومقارنتها بأعامل غريه، 

من مثّة قام بإسقاطها عىل الواقع املعارص ليظهر االزدواجية يف شخصية كونراد الناقد 

لإلمربيالية من جهة، واملسّوق لها من جهة أخرى. كام ينصفه يف شجاعته لكونه يرى 

أن خطط الحكومة األمركية املغلّفة بالقيم السامية من قبيل األمن والدميقراطية مل 

تنجح مرة واحدة، بل أسقطتهم يف رشاك أوهامهم القامئة عىل القوة الكليّة، واشباع 

الذات، وأبرز هذا السقوط ما حصل يف فيتنام.     

لقد انطلق سعيد يف قراءته للغرب من خالل األعامل الفرديّة، إذ يعتربها نتاًجا عظياًم 

للخيال الخالّق أو التأوييل، من ثم يقوم بإظهار العالقة بني الثقافة واإلمرباطورية مجرّدا 

املؤلفني من الخلفية العقديّة، أو الطبقيّة، أو التاريخ االقتصادي، بل يراهم نابعني من 

تاريخ مجتمعاتهم معتمدين عىل تجاربهم االجتامعية. فمن خالل كتاب »االسترشاق« 

القوائم  مطالعة  خالل  من  التاريخية  التجربة  استيعاب  الصعب  من  أنه  سعيد  يرى 

والجداول والفهارس، بل املطلوب هو التأّمل ألنه أساس اإلنتقاء الواعي للامدة.

يركّز إدوارد سعيد يف دراسته عىل االمرباطوريات الربيطانية والفرنسية واألمركية 

مشرياً إىل أن عدم ذكر باقي االمرباطورياتـ  النمساوية، الهنغارية، الروسيّة والعثامنية 

الربيطانية  اختيار  كان  بل  إمربيالية،  أقل  أنها  أو  قبول عنده،  أنها موضع  يعني  ـ  ال 

ومركزية  والتامسك  التناسق  وهي  بينها،  تربط  لخصوصيات  واالمركية  والفرنسية 

البحار. ويظهر  وراء  ما  بلدان  فكرة حكم  أنها تشرتك يف  فيها، كام  املتميزة  الثقافة 

التوسع  يف  يالحُظ  كام  والفنية.  والجغرافية،  الروائية،  املختلقات  خالل  من  ذلك 

الفعيل، واالدارة الفعلية، واالستثامر...  ما يدّل عىل نظاٍم ثقايفٍّ إمربيايلٍّ دقيٍق، كانت 

له وتليهام األمركية بشكل مختلف.  الفرنسية أهم نوذج  الربيطانية و  اإلمرباطورية 

وما ساعد املؤلف يف فهم هذه االمرباطوريات بشكل واسع ودقيق، نشأته يف هذه 

البلدان حتى صار واحد منهم بعيداً عن العامل العريب. 
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يف إطار إحاطته مبوضوعه الشائك ال يكتفي املؤلف بتوصيف السطوة اإلمربيالية، 

بل يشري كذلك إىل التقدم املوازي لها  لقوة املقاومة، كام ال يفوته تشخيص الدول 

املستعَمرة منتقداً ما وصلت إليه من مصائر حيث إنها ال تبعث عىل الفخر واالعتزاز. 

إمربيالية  إن  بحيث  الثالث،  العامل  لتجارب  الناقدة  الروايات  رسد  بضورة  يرى  كام 

الغرب، وقوميّة العامل الثالث تتغذيان أحدهام باآلخر، من دون أن يتّحدا حتى يف أسوء 

الحاالت. كام أن الثقافة ذاتها غري واحدية وليست ملكاً حرصياً ال للرشق وال للغرب.

التطلع لربوز وجداٍن فكريٍّ وسيايسٍّ جديٍد هو الشاغل الثاين الذي جعل سعيد 

يكتب هذا الكتاب، بالرغم من الهجومات التي انقّضت عىل املسار القديم للدراسة 

أو  قيٍم غربيٍة  باسم  فيها  مبالغٍ  واتهاماٍت  االنسانية، من ضغوٍط مسيّسٍة  النزعة  ذات 

»أنثويٍة« أو متركزيٍّة افريقيٍة، إسالمويٍة. 

يقوم هذا الكتاب بقراءة إنتاج الفكر الغريب عرب مائتي عام بشكٍل تحلييلٍّ دقيق، 

ونفاذ بصريٍة، وبراعٍة فكريٍّة ال مثيل لها. فقد قام سعيد يف قراءته املتميزة بسلخ كامو 

جعل  فقد  هذا  من  أكث  بل  اإلنساين،  بالرشط  املولع  الغريب  القارئ  سحر  الذي 

عمل كامو موضعاً للسخرية بعد أن كشف جوهره املدافع عن اإلمربيالية الفرنسية، 

وامللغي لتاريخ الجزائر قبل االستعامر. مل يكتِف بكامو فقط بل سلخ عاملقة الفكر 

الغريب من قبيل غريدي و جني اوسنت، وجوزيف كونراد، وكيلنغ، وغريهم. 

تتأصل يف  التي  النظرية  التصورات واألسس  ارتكز سعيد عىل مجموعة من  لقد 

االسترشاق  اِستبطنت  يشء،  كل  عىل  أثرها  ترتك  االنسانية،  العلوم  يف  مستمرة  ثورة 

حيث نبعت تحليالته من معطياٍت مثل القوة، والسلطة، وسلطة اإلنشاء، ورؤية اآلخر 

وتنميطه، إلخ... لكن مفاهيم طارئة تقفز لتحتل املكانة املركزية يف التحليل، ويف 

تكوين املفهوم الذي يعاين منه الثقافة، والتاريخ، واملجتمع، واألدب، والرواية خاصة.

 فلسفة الرسد

لقد ركّز النقد الحديث عىل الرسد الروايئ غري أنه مل يتطرّق إىل موقعيّته يف تاريخ 
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القصص  أن  يرى  إذ  منظومة سعيد،  كبريٍة يف  أهميٍة  ذو  الرسد  أن  بيد  االمرباطورية. 

يكمن يف لباب ما يقوله املكتشفون والروائيون عن األقاليم الغربية يف العامل، كام أنه 

ميثل وسيلة تستخدمها الشعوب املستعَمرة لتأكيد هويتها الخاصة، ووجود تاريخها 

الخاص. وبالرغم من أن املعركة األساسية لإلمربيالية تدور حول األرض لكن الكثري 

من األمور حسمت يف الرسد الروايئ، من قبيل من كان ميلك األرض، وميلك حق 

استيطانها، والعمل عليها، ومن يرسم مستقبلها؟ فإن القوة عىل مامرسة الرسد، أو عىل 

منع بعض الرسديات اآلخرى من البزوغ لكبرية األهمية بالنسبة للثقافة واإلمربيالية، 

وهي تشكل إحدى الروابط الرئيسية بينهام.

للتحرر  الكربى  الجليلة  الرسديات  أن  فريى  ذلك،  من  أكث  إىل  سعيد  يذهب 

والتنوير جّندت الشعوب املستعَمرة، وحّفزتها عىل االنتفاض، وخلع نري االمربيالية. 

فقاموا  واألمركيني،  األوروبيني  من  العديد  أثّرت يف  وأبطالها  القصص  هذه  أن  كام 

بدورهم بالرصاع من أجل رسديات جديدة للمساواة املجتمعيّة اإلنسانية.  

لقد استعمل الكاتب عدة مفاهيم جديدة نسبياًّ، لتحليل الكتابة اإلبداعية الغربية، 

وليصف أعامل كبار منتجيها يف املرحلة التي شهدت عرص االستعامر وما مّهد له. 

وأبرز هذه املفاهيم: املصادرة، األصالين، الدنيوية، كام يعد مفهوم القراءة الطباقية 

أو التأويل الطباقي املفهوم املركزي يف منهج سعيد التحلييل عىل مستوى ما يريد 

طرحه فكريّاً عن العالقة بني املجتمعات والثقافات، كام أن مفهوم الهجنة يعد أبعد 

الهويّة  بينه وبني  العالقة  الجديدة خطورة وخالفيّة خاصة يف  التصورية  املنطلقات 

فهنا  املنفى.  وتجربة  املرتحلة،  والروح  والالانتامء،  الهوية،  وسياسات  املتصلّبة، 

تظهر مناوءة سعيد للهويات املتصلبة واالنفصالية التي تصنف نفسها نقيضا لآلخر 

وتقيم الحواجز بينها وبني العامل.    

املقاومة   

بعالقات  تتعلق  التي  والثقافية  الفردية،  الروحية،  الفكرية،  اإلشكاليات  يف عمق 

الثقافات والتواريخ واملجتمعات التي طرحها هذا الكتاب تنبثق قراءة فّذة للمقاومة 
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تفّجرت يف العامل املضطَهد واملستعَمر. فالكتاب ككل ميثل ساحة تنازع ومقاومة، 

واآلخر  الذات  بني  غازية،  لثقافة  االستسالم  وبني  تُغزى  بثقافة  اإلميان  بني  معرتك 

اإلمربيايل، ومقاومة الغزو واستعامر اللّغة والعقل.

لالستعامر،  املفكِفكة  الثقافية  املقاومة  يف  عظيمة  مواضيع  ثالثة  سعيد  يرى 

أحدها االرصار عىل الحق يف رؤية تاريخ املجتمع، ويتمثل ذلك يف جعل مفهوم 

اللغة القومية مفهوًما مركزيًّا. فالثقافة القومية تقوم بتنظيم الذاكرة الجامعية وتعزيزها 

رَي  والسِّ املحليّة،  العبيد  رسديات  من  ذلك  املؤلف  استشّف  لقد  عليها.  والحفاظ 

الذاتية الروحيّة، ومذكِّرات السجون، وغريها من الرسديات. ويتمثّل املوضوع الثاين 

للمقاومة الثقافية يف أن املقاومة بعيدة كل البعد عن أن تكون مجرد رّدة فعٍل عىل 

يقوم  أن  املهم  ملن  وإنه  البرشي،  التاريخ  تصّور  يف  بديل  نهج  فهي  اإلمربيالية، 

الثقافات. يف حني  بني  الحواجز  تحطيم  التصور يف  إعادة  البديل عىل  النهج  هذا 

أن املوضوع الثالث يركّز فيه سعيد عىل املنظومة الفكرية والثقافية داخل املقاومة 

القومية، من دون أن يقع إقصاٌء للحركة النسائية، ليك ال تخلُف املامرسات الذكورية 

الظاملة االستعامر. 

واالستفهام،  والتحليل،  النقد،  من حيث  عند سعيد  منطلقاً  االسترشاق  كان  لئ 

والتأسيس، فإن كتاب »الثقافة واإلمربيالية« يعّد نوذجاً استثنائيّاً تقاطعت فيه األقاليم 

من الرسديات  الحديث، منطلِقاً  التقليدية وامتدادها  فيه ترشيح االمرباطوريات  وتّم 

الروائية، ومعزَّزاً مبفاهيَم خارجٍة عن سطوة اإلمربيالية الثقافية، مع إضاءة الظلامت 

املستقبل  يف  السيطرة  مرتكزات  عىل  الضوء  وتسليط  املقاومة،  فيها  انبعثت  التي 

ليكشف لنا عن خريطة طريٍق تقود نحو التحرر التام.             

الكاتب: إدوارد سعيد

الكتاب: »الثقافة واإلمربيالية«

املرتجم: كامل أبو ديب

اإلصدار: دار األداب للنرش والتوزيع، بريوت 2014



تهافت ما بعد االستعمارية
نحــو مبادئ أخالقية للتعامل مع المرأة والبيئة

                                                                               

  بهاء درويش)1)

املبادئ  من  ملجموعة  الوصول  ـ  مستقلة  مبقاربة  ـ  البحث  هذا  يف  سنحاول 

األخالقية نزعم أنّها ما يجب أن يحكم التعامل مع املرأة والبيئة، وذلك يف مواجهة 

املنظور الغريب للنزعة النسوية البيئية )ecofeminism(. لن نحاول يف هذه املقاربة 

االستناد إىل أي مربرات دينية أو تاريخية، ولكن ستكون مربراتنا مربرات عقلية رصفة. 

هذه املقاربة تتطلب منا أوالً تأريخاً رسيعاً لظهور النزعة البيئيّة ومربرات ظهورها ـ 

يف  حديثاً  ظهر  الذي  االتجاه  وهو  عليها  والقلق  بالبيئة  االهتامم  عن  نتجت  والتي 

الغرب، ثم مربرات ربط النزعة النسويّة البيئيّة املرأة بالبيئة ومراحل تطور هذه النزعة، 

هذه  والبيئة.  املرأة  مع  التعامل  تحكم  أن  يجب  نراها  التي  املبادئ  إىل  ننتقل  ثم 

املبادئ من شأنها أن تحّدد الّصلة بني النساء والبيئة وتربر أو تدحض دعوى الغرب 

بأن القهر شمل كالًّ من النساء والبيئة، وهي الفكرة األساسيّة التي تبني عليها النزعة 

النسويّة البيئيّة إتجاهها. 

))(- أستاذ الفلسفة – جامعة املنيا – جمهورية مرص العربية.
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صلة النزعة النسويّة البيئيّة مبا بعد االستعامرية

تعد هذه النزعة »النزعة النسويّة البيئيّة« ذات صلة بالفكر ما بعد االستعامري ذلك 

النباتيّة  الحياة  مع  االستعامريني  تعامل  بني  صلة  هناك  أن  الواضح  من  أصبح  ألنه 

والحيوانيّة للبالد املستعمرة وتعاملهم مع املناطق املستعَمرة. فاستعامر املكان هو 

ما مهد السبيل الستعامر الشعوب. بل وميكن القول أن التدمري الذي حاق بالبيئتني 

الفيزيقيّة والبرشيّة مازال حتى اآلن))(.

النزعة البيئيّة ونشأتها

ال شّك أّن النزعة البيئيّة قد نشأت بعد أن بدأ املفكرون والعلامء يالحظون تأثّر 

التصنيع  عرص  إىل  بالبيئة  باالهتامم  العودة  ميكن  املختلفة.  التلوث  بأشكال  البيئة 

وبداية إدراك الضر الذي أحدثه وسيحدثه التلوث الناتج عن التصنيع. انتقل االهتامم 

 Rachel( كارسون  ريتشل  كتاب  صدور  مع  العرشين  القرن  يف  هامًة  نقلًة  بالبيئة 

البحار  عاملة  الحظت  إذ   ،»the Silent Spring 1962 الصامت  »الربيع   )Carson

األمريكية أن الطيور التي كانت متأل فضاء مدينة ما يف الواليات املتحدة رحلت ومل 

تعد تغّني يف الربيع كام كانت وأن االستخدام املفرط للمبيدات الحرشية ـ ومعظمها 

كان ساماً مثل الدي دي يتDDT ـ أدى إىل تدمريٍ يف نسق الطبيعة بأرسه وليس فقط 

إىل هروب الطيور)2(. ولقد ترك نرش صورة األرض من الفضاء كبلّورة زرقاء كبرية أثراً 

رائعاً يف القلوب 1969. هذا االنطباع والصورة التي جاءت عن األرض تُرجمت إىل 

إجراٍء عميل يف العقد التايل مبارشة عندما ُعقد مؤمتر البيئة األول لألمم املتحدة يف 

ستوكهومل 1972. نتيجة لهذا املؤمتر أسست الجمعية العامة برنامج األمم املتحدة 

للبيئة يف ديسمرب من العام نفسه. يف 1983 دعا السكرتري العام لألمم املتحدة دكتور 

السابق – وكان طبيباً يف  الرنويج  رئيس وزراء   Brundtland بروندالند جرو هارمل 

الوقت نفسه ـ إىل تأسيس ورئاسة لجنة دولية يف التنمية والبيئة. يف أبريل من هذا 

)1(- Ashcroft, B. )2007(. Post-Colonial Studies. 2nd edition. USA and Canada  Routledge.

)2(-Carson, R. the Silent Spring. In https://archive.org/stream/fp_Silent_Spring-Rachel_

Carson-1962/Silent_Spring-Rachel_Carson-1962_djvu.txt.
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العام نرشت لجنة بروندالندـ  إذ هكذا أصبح اسمهاـ  تقريراً أسمته » مستقبلنا املشرتك 

Our Common Future« وهو التقرير الذي جعل مصطلح )التنمية املستدامة( من 

»قّمة  مؤمتر  عقد  إىل  التقرير  هذا  توصيات  أدت  وشائعاً.  متداوالً  مصطلحاً  وقتها 

األرض Earth Summit 1992« وهي القمة التي تبّنت »أجندة )2« وهو برنامج يهدف 

لحامية األرض وتنميتها املستدامة. يعتمد هذا التصور »حامية األرض« عىل تصور 

كل مّنا لعالقته بالبيئة. هل عالقتنا باألرض عالقة مركزيّة اإلنسان للكون  وبأي معنى 

)anthropocentric(؟ أم تتساوى الكائنات يف التنوع الحيوي للكون يف قيمتها؟

النسويّة اإليكولوجيّة

أصاب  ما  أن  زعم  نسوي  تعاطف  منها  مختلفة  أشكاالً  بالبيئة  االهتامم  إتخذ 

بالنسوية  الذي عرف  االتجاه  وهو  أيضاً  النساء  قد أصاب  واستنزاف  البيئة من ظلم 

اإليكولوجية )ecofeminism(. بدأت النسوية اإليكولوجية تحظى بقدٍر من االنتباه 

دوبون  فرنسوا  أن قدمت  فمنذ  السابق،  القرن  السبعينيات من  الغريب يف  العامل  يف 

مصطلح النسويّة اإليكولوجية 1974 يك تلفت االنتباه إىل إمكان أن تُحدث النساء 

ثورة إيكولوجيّة، استُخدم املصطلح ليعني أن مثة ارتباطات مهمة – تاريخيّة ورمزيّة 

ونظريّة- بني الهيمنة عىل النساء والهيمنة عىل الطبيعة))(.

القول أن هناك ثالثة  النسويّة اإليكولوجية كفلسفٍة مستقلٍة، ميكن  قبل أن تظهر 

أخالق  الحيوانات،  أخالقيات  هي:  االتجاهات  هذه  الكتاملها.  مّهدت  اتجاهات 

األرض، ثم االتجاه الذي ُعرف ب«اإليكولوجيا العميقة«. 

تنطلـق أخالقيـات الحيوان مـن اإلفرتاض بأن الحيوان كائن يشـرتك مع اإلنسـان 

يف أنـه كائـن أخالقـي، لـه حقـوق. رأى بيـرت سـنجر )P. Singer( يف كتابـه »تحرير 

الحيـوان: أخالقيـات التعامـل مـع الحيـوان« أن صيـد الحيـوان والتجريـب عـىل 

الحيـوان وتربيـة الحيوانـات يف أماكـن مغلقة من أجل تسـمينها مامرسـات ال داعي 

البيئية، الجزء الثاين، ترجمة معني شفيق روميه، عامل املعرفة، العدد)333(  ))(- مايكل زميرمان )تحرير( ، الفلسفة 

الكويت: املجلس الوطنى للفنون والثقافة ، الكويت  ص 22).
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لهـا ألنهـا تسـبب أملـاً للحيـوان الذي يشـرتك مـع اإلنسـان يف خاصية اإلحسـاس 

باألمل. والشـعور 

ليس  لها  وفقاً  الكائنات.  وبقية  اإلنسان  بني  العالقة  من  األرض  أخالق  توسع 

الحيوان فقط من له حقوق أخالقية ، إّنا سائر األرض أيضاً مبا عليها من بحار وأرايض 

ونباتات. ليس اإلنسان يف هذا املجتمع سوى أحد هذه الكيانات. فلم يعد اإلنسان 

مالكاً أو غازياً لهذه األرض وإنا هو فقط أحد أعضائها وهو ما يعني رضورة احرتامه 

لها وللمجتمع ككل))(. كدليل عىل هذا يقدم مثال سلسلة الطعام )food chain( التي 

وفقاً لها ليس اإلنسان سوى عنرص يف امليدان البيولوجي: فالنبات يستوعب الطاقة من 

الشمس، وهي الطاقة التي ترسي يف امليدان البيولوجي. تشكل الرتبة الطبقة السفىل، 

والتي تأيت فوقها طبقة النبات، فالحرشات متثل طبقة فوق النبات، فالطيور فالحيوانات 

وهكذا، طبقة فوق أخرى. أضاف التطور الحيوي )evolution( طبقات فوق طبقات 

.)2()biota( عاّم كانت عليه الحياة من قبل وأدى إىل تنوع وتعقد امليدان الحيوي

القناعة  يعكس  بدوره  والذي  اإليكولوجي  الوعي  األرض  أخالق  تعكس 

باملسؤولية الفرديّة عن صحة األرض. إن خطأ الكثريين يكمن يف نظرتهم لألرض 

والحياة الربيّة كسلعٍ لها مثن. بينام يجب أن ننظر لها عىل أنّها حياة بيولوجية ليس 

اإلنسان فيها سوى أحد أعضائها. ال ننظر لها عىل أنّها العبد والخادم لإلنسان ولكن 

عىل أنّها الحياة العضوية ككل. هذه األرض ال ميكن أن تنشأ عالقتنا األخالقية بها 

سوى كعالقة حب واحرتام وإعجاب وتقدير لقيمتها يف ذاتها، ال أن ننظر لها فقط من 

حيث قيمتها االقتصادية)3(.

مصطلح  نحت  من  هو   )Arne Naess( نايس  أرىن  الرنويجي  الفيلسوف 

اإليكولوجيا  مصطلح  مقابل  يف  ليضعه   )deep ecology( العميقة  »اإليكولوجيا 

)1(- Leopold, A. 1949. The Land Ethic. An Excerpt from A Sand County Almanac. P.8 In http://www.

cooperative-individualism.org/leopold-aldo_land-ethic-1949.pdf 2017 – (2 – 30 تــم الدخــول بتاريــخ. 

)2( Ibid., p.8.
)3( Ibid., p. 13.
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الضحلة  اإليكولوجية  »الحركة  الشهرية  مقالته  وذلك يف   )shallow ecology( الضحلة 

 The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology.والعميقة طويلة املدى: ملخص

Movement: A Summary« التي صدرت عام 1973. يعني نايس بحركة اإليكولوجيا 

التلوث  مثل مشكلة  فقط عىل حل مشكالت  التي تقرص هدفها  الحركة  تلك  الضحلة 

رفض  العميقة  اإليكولوجيا  حركة  تعني  بينام  الطبيعية،  املصادر  تآكل  ومشكلة  البيئي 

صورة اإلنسان يف البيئة ككائن ميثل مركز الكون لصالح صورة اإلنسان ككائن عضوي 

حيث سائر الكائنات العضوية هي عقد لشبكة واحدة حيوية تقوم بينها جميعاً عالقات 

جوهرية))(. يعي اإلنسان من داخل هذه الشبكة أن حق جميع الكائنات يف الحياة والتطور 

هو مبدأ قيمي واضح وضوحا حدسياً. إّن إعطاء هذا الحق لإلنسان فقط أمر ضار باإلنسان 

نفسه. إّن تجاهل اعتامدنا املتبادل عىل سائر الكائنات العضوية األخرى وتأسيس عالقة 

السيدـ  العبد بيننا وبني الطبيعة هو ما أدى إىل إغرتاب اإلنسان عن نفسه. إن التنّوع الحيوي 

يقّوي من إمكانيات البقاء، كام أن مقوالت مثل الرصاع من أجل البقاء والبقاء لألصلح 

يجب تفسريها يف ضوء إمكانية التعايش املشرتك والتعاون وليس يف ضوء إمكانية القتل 

إيكولوجي أقوى من مبدأ »إما أنت  واالستغالل والقهر. »عش ودع غريك يعيش« مبدأ 

 ecological( اإليكولوجية  مبادىء املساواة  اإليكولوجي يفضل سيادة  اإلتجاه  أنا«.  أو 

 )anti class posture( وضد الطبقيّة )symbiosis( والتعايش العضوي )egalitarianism

عىل أي شكل من أشكال الرصاع مبا يف ذلك الرصاعات القامئة اآلن بني الدول النامية 

والدول املتقدمة)2(. مييز نايس أيضاً بني أنصار اإليكولوجيا الضحلة والعميقة. يرى نايس 

التلوث  مثل  يهتّمون فقط مبشكالت  الذين  أولئك  الضحلة هم  اإليكولوجيا  أنصار  أن 

ونقص املوارد، أما دعاة اإليكولوجيا العميقة فهم أولئك الذين عليهم رفض أي وظيفة 

اإليكولوجي  املحدودة.  املشكالت  هذه  مبثل  تقيدهم  معينة  ملؤسسات  تخضعهم 

العميق هو ذلك الذي يقبل سائر ما قلناه سالفاً. يرى نايس أن حركة اإليكولوجيا العميقة 

ولكن  اإليكولوجيا  من  االستقراء  أو  املنطقي  باالستنباط  ال  إليها  يصل  مل  حركة  هذه 

)1(- Naess, Arne)1973( ‹The Shallow and the Deep,Long-Range Ecology Movement. A summary›, in  

Inquiry, 16: 1, p. 95. In  DOI: 10.1080/ 00201747308601682   

)2(- Ibid., p. 96, 97.
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املعرفة اإليكولوجية وأسلوب حياة اإليكولوجي هي ما ألهمته وجعلته يقرتح منظورات 

اإليكولوجيا هذه العميقة))(. 

إذا ما حاولنا اآلن عرض خصائص الفلسفة النسويّة البيئيّة كفلسفة مستقلّة وهو 

ما حدث من أواخر مثانينات حتى منتصف تسعينات القرن املايض ـ أي بعيداً عن 

ارتباطها بأخالقيات الحيوان أو أخالق األرض أو اإليكولوجيا العميقة ـ فإنّه ميكننا 

أن نجد أنها تتصف بخمسة مالمح رئيسية:

التفكري الهرمي القيمي لكائنات أعىل وأخرى أقل: هذا التفكري الديني كان يضع 

الرجل يف مكانة أعىل، بينام يضع النساء والطبيعة يف مكانة أسفل. هذا التفكري الذي 

ينسب قيمة عليا للرجال يف منظومة فيها ما هو أعىل وما هو أدىن يربر لنفسه عدم 

الحقيقة أن ما هو موجود هو تعدديّة  بينام  املساواة بني ما هو أعىل وما هو أدىن. 

كيانات وليس كيانات أعىل وأدىن)2(.

الثنائية االستبعادية: ينسب هذا التفكري قيمة أعىل ألحد طريف عالقة الفصل هذه. 

هذه الثنائية التي أنتجتها الفلسفة الغربيّة بني النساء والرجال، وبني الثقافة والطبيعة 

العالقة  أن  الحقيقة  بينام  والطبيعة،  النساء  عىل  والثقافة  للرجال  أعىل  قيمة  نسبت 

عالقة تكامل وليس عالقة فصل. 

السلطة والتميز: ينسب هذا التفكري قيمة أعىل ملن ميتلك السلطة والتميز ـ وهم 

ثراء  أن األكث  ما، نجد  ـ أي من هم أعىل. ففي مجتمع  الرجال والثقافة  بالضورة 

مصالحهم،  تخدم  لغايات  وفقاً  املوارد  ويحركون  املجتمع  يف  يتحكمون  من  هم 

وقد يحدث أن ينسوا رضورة مساواتهم بالفقراء، فينظرون للفقراء عىل أن فقرهم هو 

خطؤهم وبالتايل يرّبرون عدم إعطائهم الفرص ذاتها التي يعطونها ألنفسهم)3(.

)1(- P. 98.

)2(- Warren, Karen J., ”Feminist Environmental Philosophy“, The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy )Summer 2015 Edition(, Edward N. Zalta )ed.(, URL = <https://plato.stanford.edu/

archives/sum2015/entries/feminism-environmental/ 2018 ينايــر   4 بتاريــخ  الدخــول  تــم 

)3(- ibid.
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منطق الهيمنة: التميز يرّبر اإلخضاع. 

يقدم منطق الهيمنة تربيراً ألن يظل األعىل محافظاً عىل وجود األدىن يف املرتبة 

األدىن. مجمل هذا التربير أن لألعىل صفات ال يتصف بها األدىن كالعقالنيّة وهو ما 

يربر أن يظل األدىن يف مكانه السفيل))(. 

مبادىء التعامل مع النساء والبيئة

يف مقابـل هـذه الدعوة الغربيّة سـنحاول أن نخطـط للمبادىء التي نزعـم أنّها ما 

يجـب أن تحكـم التعامـل مع النسـاء والبيئـة. لن نحـاول أن نبحـث يف التاريخ عن 

مـا يؤيـد زعـم النزعـة النسـويّة البيئيّة بأن القهـر قد شـمل كال من النسـاء والبيئة، لن 

يكـون هـذا هو مجـال اهتاممنـا ولكـن يف مواجهة هذا التصـور، سـنحاول أن نضع 

مبـادىء نـرى أنّهـا مـا يجـب أن يحكم عالقـة الرجل بـكل من املـرأة والبيئـة. هذا 

التنظـري مـن شـأنه أن يبـنّي مـا إذا كان الحكم الـذي أطلقه دعـاة النسـويّة البيئيّة عن 

هيمنـة الرجـال عـىل كل مـن النسـاء والبيئـة حكـامً صحيحـاً أم جائـراً وإن مل تكن 

هـذه النتيجة هـي الهدف الرئيـيس للبحث.

يف دعوانا بأن هذه هي املبادىء التي توّجه التعامل مع املرأة والبيئة، فإننا نعني 

أنها مبادىء تحكم بشكل كيل أساليب التعامل وتُشتّق سائر املبادىء منها. 

مقولة االختالف مقولة تحّكم الكون

باملساواة،  يسّمى  ما  يوجد  ال  وبالتايل  الكائنات  بني  هويّة  الكون  يف  يوجد  ال 

مقولة االختالف مقولة تحكم الكون. االختالف بني الكائنات )إنسان ـ حيوان ـ نبات 

)الذكر  والحيواين  البرشي  الجنسني  بني  الطبيعة، واالختالف  اختالف يف  ـ جامد( 

يف  بداية  يبدو  االختالف  هذا  أيضاً.  الطبيعة  يف  أي  فسيولوجي  اختالف  واألنثى( 

الجنس البرشي يف الشكل واملظهر كام يبدو يف اختالفات فسيولوجية داخلية أخرى. 

يف الرجل عىل سبيل املثال هرمون التستوستريون )testosterone( مسؤول عن القوة 

)1(- ibid.
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الجسدية والنشاط العضيل. بينام يف املرأة هرمون االسرتوجني )estrogen( مسؤول 

عن ميلها لرعاية الغري )األطفال أو املرىض(. 

هذا االختالف ال يرّبر استعباد، هيمنة أو سوء استغالل أحد الكائنات لآلخر. هذا 

الرجل واملرأة  العالقة بني  التي يجب أن تحكم  بيان املبادىء  االختالف من شأنه 

من ناحية وبني الرجل والبيئة من ناحية أخرى. مبعنى أن نجعل هذه الواقعة ـ واقعة 

العالقات  أن يحكم  ما يجب  املبادىء هي  بأن هذه  قولنا  يربر  ما  ـ هي  االختالف 

األعىل  املبدأ  يربر  بحيث  مستويات،  صورة  يف  املبادىء  هذه  سأضع  املختلفة. 

املبدأ األدىن، أو يعتمد املبدأ األدىن عىل املبدأ يف املستوى األعىل. 

عالقة الرجل باملرأة

إىل  بنا  ستصل  مدين  أو  ديني  منظور  من  أخذناها  سواء  ـ  املرأة  إىل  النظرة  إّن 

النتيجة نفسها التي ميكن تلخيصها يف العبارة التالية:

 للمرأة الحق يف أن تحصل عىل حقوقها ولها الحق يف أن تُعامل باحرتام يصون 

كرامتها ومينع عنها الضر ويحقق لها العدل.

إذا ما أردنا تربيراً لهذه النظرة للمرأة من زاوية دينيّة، تجد أن رعاية األم واحرتامها 

ويناله غضب  فتتحول حياته إىل جحيم  العاق  اإلبن  أما  للجّنة،  ما يوصل املرء  هو 

من الله. لقد أجاب الرسول عليه الصالة والسالم أحد الصحابة ثالثاً أن األم هي أحق 

الناس بالصحبة. 

إذا نظرت لألم من زاوية مدنيّة، تجد أن حصول املرأة بصفة عامة عىل حقوقها 

يجعل منها كياناً متعلامً ذا صحة وهو ما يعني أن بإمكانها أن تساهم يف عجلة التنمية 

أنها ستنجب نسالً  إليه باإلضافة إىل  تنتمي  الذي  االجتامعية واالقتصادية للمجتمع 

يتمتع بالصحة تتم تربيته وتعليمه بشكل صحيح يجعله يساهم بدوره يف تنمية مجتمعه.

كذلك األخت: إذا نظرت إىل كيفيّة معاملتك لها تجد أن سلبها حقوقها الطبيعيّة مثل 
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حقها يف اختيار الزوج أو أحد حقوقها املدنية مثل الحصول عىل نصيبها يف املرياث 

فيه ظلم رصيح لها والظلم كام قال الرسول عليه الصالة والسالم »ظلامت يوم القيامة«. 

أما إذا نظرت لألمر من زاوية مدنيّة تجد أن عدم إعطائها حقوقها، فيه متييز واضح 

ورصيح يتناىف مع مبادىء العدالة واملساواة املقبولة دولياً.

بأي شكل من  الذكر عليها  فإن تفضيل أخيها  اإلبنة: وبالتايل  كذلك املرأة هي 

أشكال التفضيل فيه ظلم والظلم كام قلنا منهي عنه يف اإلسالم بكل أشكاله.

أما إذا تناولنا األمر من زاوية مدنية نجد أن التمييز بني اإلبن واإلبنة ـ كام يحدث 

سيحول  اإلبنة  عىل  اإلبن  تفضيل  أي  ـ  العربية  املجتمعات  بعض  يف  اآلن  حتى 

الفتيات إىل كيانات غري صحيحة نفسيا وبدنياً، غري متعلامت وهو ما يؤثر بالضورة 

أو رعاية  اقتصادياً عىل املجتمع من حيث عدم قدرتهن عىل رعاية أنفسهن صحياً 

أبنائهن لجهلهن بأساليب الرعاية وهو ما يؤثر بالضورة عىل املجتمع بأرسه. وعىل 

افرتاض أن النساء هّن من يرعني منازلهن، فقد أثبتت الدراسات أن النساء أكث وعياً 

الدراسات أن املشاريع  أثبتت  الحالية واملستقبلية))(. كذلك  بحاجات مجتمعاتهن 

أكث)2(.  أرباحاً  وتحقق  أفضل  بشكل  االستدامة  لها  تتحقق  النساء  فيها  تشارك  التي 

لقد أثبتت الخربة أنه عندما تم ارشاك الوزارات املختصة بشؤون النساء مع وزارات 

املوارد املائية والبيئة ووزارات الصحة، تم النظر إىل املشكالت املتعلقة بالحاجات 

الفعلية للمجتمع من عدة زوايا كان الرجال يغفلون عنها)3(. 

مـام سـبق ميكننـا أن نزعـم أن العالقـة التي يجـب أن تحكـم الّصلة بـني الرجل 

واملـرأة هـي عالقـات االحـرتام ـ عـدم اإلرضار ـ العدالـة. متثـل هـذه العالقـات 

املبـادىء الحاكمـة لهـذه العالقات.  ولكن كيـف ميكن تحديد هـذه العالقات؟ أو 

مـن ذا الـذي لديـه الحـق يف تحديد العالقـات؟ هل هـو الرجل الذي يحـدد طبيعة 

)1(- UNESCO 2004  Best Ethical Practice in Water Use. Paris: UNESCO. P.14

)2(- UNESCO 2000 the Ethics of Freshwater Use: A Survey, Reykjavik, UNESCO. P.32

)3(- UNESCO 2004  Best Ethical Practice in Water Use. Paris: UNESCO. P.14.
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العالقـات بينـه وبـني املـرأة أم النسـاء هّن مـن يحـّددن طبيعـة العالقـة بينهن وبني 

الرجل؟ 

الرد عىل هذا هو أن هذه العالقات يحددها التفكري العقالين السوي. فالتحديد 

ال يأيت من الرجل وكأنه مينح أو يتفضل عىل املرأة. إن من يُعطى حق املنح، يُعطى 

يف الوقت نفسه حق املنع. من هنا كان التفكري العقالين هو ما يحدد هذه العالقة.   

يربر  ما  هو  االحرتام  هذا  االحرتام،  يسودها  أن  واملرأة  الرجل  بني  العالقة  عىل 

املرأة  تجاه  الرجل  سلوكيات  تكون  أن  أيضاً  يجب  باملرأة.  االرضار  عدم  رضورة 

سلوكيات عادلة. عدم االرضار هو ما يربر رضورة العدل معها. فأي شكل من أشكال 

الالمساواة ميثل رضراً. 

من هنا كانت العالقة عىل النحو التايل:

يجب أن أكون عادال ألنه ال يصح أن أرّض باملرأة، ويجب أن ال أرّض بها ألنه من 

الضوري أن أحرتمها. 

احرتام كرامة املرأة

لتربير رضورة احرتام املرأة نجد أن كرامة اإلنسان – رجل كان أو امرأة- قد تم 

تربيرها منذ عهد أرسطو والرواقيني بأن لإلنسان كرامة ألن لديه القدرة عىل التفكري 

الحر والوعي بالذات وحرية اتخاذ القرار. كذلك حثت سائر الرشائع الساموية عىل 

احرتام كرامة اإلنسان، فالكرامة اإلنسانية )kvod habriot( تصور أسايس يف الديانة 

اليهودية، واملسيحية ترى أن لإلنسان كرامة ألن الله خلقه عىل صورته. أما اإلسالم فريى 

أن لإلنسان كرامة ألن الله جعله خليفة الله يف األرض. ولكن حتى ال نُتّهم باالحتكام 

إىل الدين وإلغاء العقل وحتى ال نُتّهم بارتكاب مغالطة االحتكام إىل األغلبيّة نرى أن 

لإلنسان كرامة يجب احرتامها ليس جرياً عىل ما قال به السابقون ولكن ألنه كائن مفّكر 

عاقل – وهذا قريب مام قاله أرسطو والرواقية. هاتان الصفتان الفطريتان تربران احرتامه 

ألن عدم احرتامه إنقاص من طبيعته: إنقاص من ملكات طبيعيّة يتّصف بها. االنتقاص 
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منه يعني أننا نتعامل مع هويّة مختلفة عن البرش من حيث إّن العقالنية والتفكري جزء من 

هويته. من هنا كان احرتام اإلنسان يف صورة احرتام املرأة جزء من إقرارنا بهويّتها وكان 

عدم احرتامها تناقضاً ذاتياً، إذ يعني إنكارها نتيجة إنكار جزء من هويتها. من هنا كان 

احرتامها التزاماً ذاتياً يحمي من الوقوع يف التناقض.  

مبعنى  واستقالليّتها،  وخصوصيّتها  آدميتها  احرتام  يعني  املرأة  كرامة  احرتام  إن 

حّقها يف اتخاذ قراراتها املستقلة للمدى الذي ال تؤّثر به هذه القرارات عىل غريها. 

عدم اإلرضار

رغم أن تعريف الضر هو من أصعب األمور ألن الضر نسبي، فام يراه شخص 

ما رضراً قد ال يكون كذلك بالنسبة لشخص آخر، إال أنه من املمكن القول أن عدم 

االرضار يعني عدم االتيان بأي فعل من شأنه أن ميثل إعتداء عىل آدمية أو حقوق أمر 

ما. والضر قد يكون رضراً نفسياً أو فيزيقياً وقد يكون رضراً مقصوداً أو غري مقصود. 

وبالتايل فإن عدم اإلرضار باملرأة يعني عدم االتيان بفعل تجاهها من شأنه أن ميثل 

أو فيزيقياً. لسنا يف  اعتداء عىل آدميتها أو حقوقها املستقلة، يسبب لها أذى نفسياً 

حاجة إىل القول أن سائر األديان واألعراف والوثائق املدنية ترفض اإلرضار باملرأة 

وتؤكد عىل رضورة احرتامها. فالعقل السوي ميكنه أن يصل إىل تربير رفض اإلرضار 

باملرأة. ما يربر عدم اإلرضار بها هو رضورة احرتام آدميتها وخصوصيتها واستقاللية 

قراراتها، إذ ال شك أن أي اعتداء عليها هو إرضار بها. 

العدالة

العدل هو ما يحمي من الضر. فأي ظلم هو شكل من أشكال األذى أو الضر. 

يختلف مفهوم العدل عن مفهوم املساواة. ليس من الضورة ليك أعدل بني مجموعة 

من األشخاص أن أساوي بينهم. قد يكون يف املساواة بينهم أحياناً ظلم ألحدهم. 

العدل يقتيض اإلنصاف ال املساواة. انصاف املرأة مبعنى منحها – بقوة القانون ـ 

فرص مساوية للرجل يف الحقوق والواجبات املدنية. مراعاة اختالفها الفسيولوجي 
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مبنحها حق الدفاع عن الوطن بوسائل تتناسب وطبيعتها الفسيولوجية مثال. كذلك 

للطفل،  رعايتها  انجابها ورضورة  واحتاملية  ـ  الفسيولوجي  اختالفها  مراعاة  يتطلب 

منحها إمكانية العمل الجزيئ. املنح ال يتضّمن أفضليّة من يعطي ولكن مبعنى تقنني 

ما لها وما للرجل.

تحقيق العدالة يعني تحقيق كل كائن إلمكانياته واالستفادة منه االستفادة املناسبة. 

فاملرأة تستفيد من الرجل استفادة الرجل من املرأة وكالهام يستفيد من الطبيعة.  

عالقة الرجل )اإلنسان( بالبيئة

يتطلب تحديد هذه العالقة تحديد النظرة ملكانة اإلنسان يف الكون. هل اإلنسان هو 

مركز الكون أم مجرد كائن عضوي ضمن مجموعة من الكيانات يجمعها كل حيوي؟ 

نرى أن اإلنسان مركز الكون التصافه بالعقالنيّة والحريّة. العقالنيّة وحرية اتخاذ 

القرار الناتجة عنها تعني أنه املترصف وأنه صاحب الكلمة. فإذا ارتأى اإلنسان أن 

بقعة أرضية ما هي مكان مالئم لبناء مطار وهذه البقعة هي مكان تجمع طيور معينة، 

هل عىل اإلنسان استئذان أو أخذ رأي الطيور؟ إن عقالنية اإلنسان ليست ميزة بقدر ما 

هي مسؤولية ترتّب عليه التزامات أخالقية تجاه أبناء جنسه وتجاه الكائنات األخرى. 

بهذا املعنى فقط ميكن القول مبركزية اإلنسان للكون. إال أن هذه املركزية ال تربر 

عىل اإلطالق استنزاف املوارد الطبيعية أو استغالل الغري من بني البرش أو الكائنات 

يتساوى  كيان  مجرّد  اإلنسان  من  تجعل  أن  ميكن  ال  أيضاً  العقالنية  هذه  األخرى. 

بالكائنات األخرى العضوية وغري العضوية. 

بالطريقة نفسها، ميكننا تحديد عالقتنا بالبيئة عىل النحو التايل:

يجب أن ال أرض بالبيئة ألنه من الضوري أن أحرتمها. 

احرتام الطبيعة

تنقسم الكائنات غري البرشية إىل كائنات حاسة مثل الحيوانات والنبات، وكائنات 

غري  الكائنات  من  أي  إيذاء  عدم  يعني  الطبيعة  احرتام  واالحساس.  للشعور  تفتقد 



315تهافت ما بعد االستعمارية

إيذاء  أن  شك  ال  البحار....إلخ.  الوديان،  الصخور  النباتات،  الحيوانات،  البرشية: 

الحيوان بتعريضه دون مربر آلالم أمر مرفوض بشكل عام، أي ليس يف حاجة لتربير 

بحيث  العلمية  التجارب  يف  الحيوانات  استخدام  سبل  تقنني  تم  فلقد  هنا.  نذكره 

يتم تعريضهم ألقل قدر ممكن من اآلالم وذلك من خالل قوانني ومدونات سلوك 

استخدام الحيوانات يف التجارب. 

بأي معنى يجب علينا احرتام النبات؟

من الثابت علمياً أن للنبات قدرات حسية وإدراكية تستجيب وفقاً لها للبيئة. هذه 

ـ من أشكال  ـ ولو بسيطاً  يُظهر شكال  النبات  أن  القائلة  النتيجة  القدرات أدت إىل 

الذكاء، إذ إن السلوك الذي ينم عن ذكاء ليس يف حاجة لوجود ذهن أو مخ يتم من 

خالله مامرسة السلوك الذيك. للتدليل عىل هذا، ذهب تريوافاس )Trewavas( إىل 

أن مملكة النحل تجمع باستمرار معلومات وتجددها عن البيئة املحيطة بها وتجمعها 

باملعلومات الداخلية عن حالتها الداخلية وتتخذ قرارات بناء عىل هذه املعلومات 

تالئم بني حالتها والبيئة. هذه السلوكيات الدالة عىل ذكاء ـ من إدراك للبيئة املحيطة 

وجمع املعلومات واستدالل ـ ليست يف حاجة لعقل متارس من خالله))(. ميارس 

النبات أيضاً مثل هذه السلوكيات التي تدل عىل أنه كائن عضوي يتصف بالذكاء.   

قانوين،  تفسري  النبات:  احرتام  ملعنى  تفسريات  أربعة  هناك  الفلسفة  تاريخ  يف 

 .)Marder 2013( أنطولوجي  تفسري  وأخرياً  ابستمولوجي  وثالث  ميتافيزيقي  وآخر 

يقرتب الباحث يف تفسريه مع تفسري )Marder( ماردر األنطولوجي. إن رضورة احرتام 

احرتام  معنى  إن  الكائنات.  هذه  وجود  عن  األنطولوجي  السؤال  يف  تكمن  النبات 

الحياة النباتية هو الشكل األنطولوجي للسؤال الذي ميشكل ظاهرة االحرتام)2(.

)1(-Trewavas, A. 2005. Green plants as Intelligent Organisms. In TRENDS in Plant Science Vol.10 

No.9, p. 413 .

)2( Marder, M. 2013. On the Verge of Respect: Ontological and Epistemological Investigations into 

Plant Ethics. In Epoche, Vol. 18, issue 1, p. 247.
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أنطولوجيا االحرتام

يفرتض االحرتام وجود مسافة بني املحرتِم واملحرتَمـ  مثلام تفرتض الرؤية مسافة 

بني املريئ والرايئ ـ بل وينسحب هذا حتى عىل احرتام الذات، ففي احرتام الذات 

عن  نفسه  اإلنسان  يفصل  االحرتام،  وموضوع  تحرتم  التي  الذات  بني  مسافة  هناك 

الذات موضوع االحرتام))(. 

سنحاول هنا بيان معنى استقاللية النبات عن اإلنسان من حيث كونه رشطاً لتربير 

عالقة االحرتام.

النبات كائن يتفق مع اإلنسان يف أنه كائن حي يتغذى وينمو ويتكاثر، إال أن له 

اختالفه عن اإلنسان: يف طريقة التغذي، يف عالقة كل منهام بالبيئة، يف طريقة تكيّف 

الظاهرة  املالمح  تختلف  كذلك  الحركة..إلخ)2(.  إمكانية  البيئة، ويف  مع  منهام  كل 

والتجريبية للنبات عن اإلنسان. 

ـ  ـ حيوان  )إنسان  الحية  املوجودات  ترتيب  األدىن يف  الكائن  النبات هو  ليس 

نبات( ـ كام ترتّبه ميتافيزيقا الوجود يف الفلسفة الغربيّة وبعض التفسريات الدينية ـ. 

ففي مقارنته بالحيوان، تضع هذه التفسريات النبات أدىن من الحيوان من حيث إنه ال 

يصدر استجابة بينام الحيوان يستجيب: إذا هاجمت النبات فإنه غري قادر عىل الدفاع 

عن نفسه، بينام أغلب الحيوانات تدافع عن نفسها. النبات ثابت يف األرض ال يتحرك 

أو يختلف نط حركته عن الحيوان. 

كذلك ليست العالقة بني النبات واإلنسان محض عالقة نفعيّة يستفيد كل منهام 

فيها من اآلخر. نعم كل منهام يستفيد من اآلخر، النبات مديون لنا بأننا ننحه املاء 

والرتبة واألسمدة املطلوبة لنمّوه، ويف املقابل نأكله ولكن هذه هي فقط أحد أوجه 

العالقة بينهام دون أن تكون العالقة الوحيدة وبالتايل فإن العالقة بني النبات واإلنسان 

ال ميكن اختزالها يف أنها عالقة نفعيّة. هذه العالقة تقيض عىل صورة االحرتام)3(. 

)1(- Ibid., p.249

)2(- Ibid., p.250

)3(- Ibid., p. 255.
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االحرتام يفرتض هذه الثنائية التي يفرتضها الحب، ولكن يف الحب يذوب املحب 

يف املحبوب، وال يراه رؤية موضوعية، أما يف االحرتام، هناك محافظة عىل املسافة 

بني املتحرم وموضوع االحرتام وتكون النظرة أكث موضوعية.

إن احرتام النبات بل والحياة النباتية كلها يعني االعرتاف بأنه يحيا عاملاً مستقالً 

له قوانينه الخاصة، يوجد يف بيئة خاصة به، يتمتع بقدر من الذكاء. ومتى أدركنا هذا 

االستقالل الذي له، ومل نعد ننظر إليه عىل أنه عامل جعل فقط لخدمة اإلنسان كان 

يف ذلك تربير للقول بعدم املساس به، أي استغالله استغالالً غري مربٍر، أو تدمريه. 

هذا االحرتام ينسحب أيضاً عىل احرتام الرتبة أو األرض التي ينشأ فيها النبات. 

فإذا كان تجّذر النبات ونّوه يف مكاٍن ما قد أُخذ عىل أنّه دليل تدين يف املرتبة عن 

النبات من  فيها  نشأ  التي  فإن احرتام األرض  الحركة والجري،  القادر عىل  الحيوان 

حيث إنه منشأ النبات رضوري أيضاً))(.

هذا االحرتام ينسحب أيضاً عىل احرتام الطبيعة غري العضوية، ذلك أن الحياة النباتية 

تعتمد أيضاً عىل الوجود غري العضوي وهو ما يعني وجوب احرتام الطبيعة ككل.

عدم ااإلرضار

يعني عدم االرضار بالطبيعة عدم االستغالل املفرط وغري الراشد ملكوناتها وذلك 

األجيال  حق  من  إذ  األجيال،  بني  العدالة  مببدأ  يتعلق  األول  السبب  أسباب:  لعدة 

الطبيعية  للموارد  ذاته  بالتنوع  الحايل،  الجيل  ورثها  األرض كام  ترث  أن  املستقبلة 

وبالنقاء الذي ورثنا عليه الجو. ليس من العدل أن ترث األجيال القادمة األرض أقل 

تنوعاً يف مكوناتها الطبيعية وأكث تلوثاً. السبب الثاين أن اإلفراط يف االستغالل غري 

الضوري من شأنه أن يؤدي إىل انقراض بعض الكائنات ويؤثر عىل التنوع الحيوي 

وهو ما ال ميكن توقع الضر منه. 

وهنا يربز سؤال: ما هو االستغالل الذي ميكن وصفه بأنه استغالل رضوري أو غري 

)1(- Ibid., p.260.
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رضوري، راشد أو غري راشد؟ هنا نرى رضورة حساب املكسب والخسارة، مبعنى أنه 

متى كانت املنفعة من االستخدام ستجني نفعاً يساوي أو يزيد عىل االستخدام، كان 

هذا استخداماً راشداً. فغني مثال عن البيان أن استخدام كمية من املاء يف ري قطعة 

من األرض كان من املمكن ريها بكمية مياه أقل يُعّد استخداماً غري راشد، واصطياد 

املعرفة  وعدم  النوع  هذا  انقراض  إىل  تؤّدي  أن  ميكن  ضخمة  بكميّة  بحري  كائن 

العلمية الكافية بنائج هذا االنقراض وتأثريه عىل غريه من الكائنات أو التنوع البحري 

تم حساب  الذي  الضار هو ذلك  الراشد غري  استخداماً غري راشد. االستخدام  يعد 

املنفعة من ورائه وضامن املعرفة اآلمنة لنواتجه.

يكمن وراء املربرين املبارشين ملنع اإلرضار املربر األكث عمقاً أال وهو احرتام 

استقاللية الطبيعة بأرسها وعدم النظر إليها فقط نظرة نفعية. 

خامتة

تصل بنا هذه املبادىء إىل أن املبادىء التي تحكم الصلة بني الرجل واملرأة- وإن 

تشابهت يف مبدأينـ  تختلف كامـً  عىل األقلـ  يف عدد املبادىء التي تحكم العالقة 

بني اإلنسان والبيئة. وهو ما يعني أن مقولة االختالف التي تحكم الكون تتجىل هنا 

وتربهن عىل أنه ال النساء وال الطبيعة كائنات أقل من الرجل ولكنها كائنات تختلف 

وأن  بينها،  للعالقات  والضابط  الحاكم  اإلطار  هو  فاالختالف  البعض.  بعضها  عن 

اإلنسان مركز الكون الختالفه عن الكائنات األخرى جميعاً باتصافه بالعقالنيّة وحريّة 

اإلرادة وهو ما يجعله مسؤوالً ومختاراً.
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ما بعد الكولوني�الية 
من االنتماء التاريخي إلى الطرح الجيوسياسي 

ميلود عامر حاج))(

 قفل االستعامر راجعاً بعدما عّمر طويالً أو قصرياً يف محيٍط غري محيطه األصيل 

ولكن خارج حدود الجغرافية؛ ما ينّم عن قّوة الغرب بعدما تفطّن إىل استعامر غريه 

من الشعوب، والتي مل تكن يف مستواه الثقايف والسيايس واالقتصادي والعسكري ... 

إلخ. هذا ما يجعلنا نعود للحديث عن ماضيه الذهبي بالنسبة له واإلجرامي بالنسبة 

لغريه، وذلك نتيجة ظروٍف ومعطياٍت داخليٍة وخارجيٍة، محليٍّة ووطنيٍة، إقليميٍّة ودوليٍّة، 

والتي عّجلت بربوزه عىل الساحة العامليّة بهدف نرش الحضارة واملدنية وبناء العمران 

وغريه بحسب األساطري املكّونة إليديولوجيته االستعامريّة. هذه املسلاّمت حتى وإن 

كانت موجودًة، فهي ليست لغريها بل ألفرادها وجامعاتها التي استغلّتها من وراء هذه 

الشعارات الربّاقة لصالحها، لكن ضد غريها من األقوام واملجتمعات. 

))(- باحث وأكادميي يف العالقات الدوليّة- الجزائر.
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ومام ال شّك فيه أن االستعامر خطط لبقائه مستعمالً كّل أوجِه املسخ، والتهميش، 

والرفاهيّة  واالزدهار  التقّدم  لبوس  وراء  مختفياً  بقائه  مقابل  والتنكيل،  واإلقصاء، 

لشعوب األرض. هذا ما ال يعكسه الواقع املعيش، بل الذين عاشوا تحت نريه عاشوا 

الظّلم يف أبشع صوره وأشكاله. هذه الديناميّة التي أحدثها االستعامر الحديث نتيجة 

ما كان ميّر به يف داخله من ثورات سياسيٍّة، واقتصاديٍّة، وصناعيٍّة، وفنيٍّة، وعلميّة. 

رمبا هي التي أّهلته من أجل أن يسيطر يف نهاية املطاف عىل غريه من املجتمعات 

األخرى، التي كانت تّئ تحت األميّة، والجهل، والرصاعات الداخلية. فضالً عن ما 

بات يعرف لديها من جروٍح وترّسبات لحدِّ اآلن، من خالل مطارحات هويّتها الوطنيّة، 

وذاكرتها الجمعيّة، نتيجة تغلغل الوعي الالّمسؤول والالّأخالقي الذي رضب النوايا 

والبنى والبنيات دون أن يعطي مثاالً يحتذى به.   

خالل  من  املجتمعات،  وطموحات  الدول  جهود  عىل  سلباً  انعكس  ما  هذا 

خيبات األمل. وبالرغم من الجهود املسّخرة والكفاءات املوصدة يف هذا السياق؛ 

إالّ أنّه ومع مرور الزّمن تبنّي بأّن رصاع األمس مع األجنبي، وسيطرته عىل مجريات 

األحداث يف مستعمراته، باتت تحمل يف ثناياها ما ال يدع مجاالً للشّك بأنّها تحمل 

أوزاراً وثغراٍت وثقوَب يصعب ملؤها بسهولٍة دون غضِّ الطرف عنها بسهولة . فهي 

منها  العاّمة، وتتفّرع  الحياة  الذي يشمل معنى  الوعي املجتمعي،  مرتّسبة يف عمق 

باقي النشاطات واالختصاصات األخرى ويف جميع امليادين. هذا الوعي املزيّف 

الذي باركه االستعامر، حيث ناضل من أجله بهدف متديد وجوده، أالّ أنّه مل يفده 

كثرياً عن طريق إيجابياته ضد غريه الذي عرف إفرازاته السلبيّة رمّبا أكث منه.  

إشكالية املوضوع هي: ما هي حدود ما بعد الكولونيالية؟ أما ما يتفرع عنها من 

فرضيات هي كاآليت: 

عالقة ما بعد الكولونيالية بني املايض والحارض.
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رصاع ما بعد الكولونيالية مع التوّجهات الوطنيّة األخرى.

قّوة ما بعد الكولونياليّة هو ضعف ما قبل الالّكولونيالية.       

 1. تعريف ما بعد الكولونيالية:

النقدي،  الخطاب  األساسيّة يف  األوجه  أحد  الكولونيالية  بعد  ما  ظاهرة  تشّكل   

عن طريق ذلك اإلرث املتواجد  الكامنة بني املستعَمر واملستعِمر،  العالقة  بحكم 

السياسيّة  اآلثار  تلك  عليها  تطغى  والتي  االستعامريّة  الحقبة  منذ  واملرتّسب 

واالقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة والحضاريّة والتاريخيّة... إلخ. إالّ أنّها متّس يف 

املقابل جملة من الحقول واالختصاصات؛ أهّمها علم االجتامع واالقتصاد والفلسفة 

والعلوم السياسية وغريها. علامً بأنّها متّس الخطاب الذي يقوم عىل ما بعد الحداثة، 

والذي يربط ما بني نظريّة املعرفة وعالقات القّوة يف املجتمعات))(.

نذكر من بني دعاة هذا التيّار عىل سبيل املثال ال الحرص: فرانس فانون )طبيب 

نفساين( من مستعمرة املارتينيك الفرنسيّة، والذي انخرط يف صفوف جبهة التحرير 

خالل  من  الجزائر  يف  الفرنسيّة  املؤسسة  عىل  تهّجم  بعدما  الجزائريّة  الوطنية 

سياستها االستعامرية التي قادتها فرنسا إبّان الحقبة الكولونيالية تجاه مستعمراتها. 

عام  االسترشاق  كتابه  يف  سعيد  إدوارد  الفلسطيني  الكاتب  إليه  دعا  ما  عن  فضالً 

مصطلح  حول  غراميش  انطونيو  اإليطايل  املاركيس  الكاتب  جانب  إىل   ،1978

يف  ودورهام  التقليدي  باملثقف  العضوي  املثقف  وعالقة   Hygemony الهيمنة 

املجتمع الواحد، األمر الذي جعل من هذه الطروحات تبني قدراٍت فكريٍّة وسياسيٍّة 

ونضاليٍّة مناهضٍة لالستعامر الجديد. وذلك ال لتربير ماضيه املأساوي والكاريث ضّد 

شعوب األرض فحسب، بل يف إماطة اللّثام عن مخطّطاته الجديدة املستوحاة من 

ذاكرته االستعامريّة إىل ما يليها من أشواٍط من خالل ما تعكسه تطوراتها وأهدافها 

.www://ar.m wikipedia ما بعد االستعامرية -)((
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التي يُعامل بها غريها من املجتمعات املستعَمرة باألمس القريب واملستقلة حديثاً، 

ثم يضاف إىل هذه القامئة كل من هومي بهابها وجياتري سبيفاك. 

2. األسس واملنطلقات لنظريّة ما بعد الكولونيالية : 

   تقوم نظريّة ما بعد الكولونيالية عىل خطاٍب مفاده املعرفة يف عالقاتها بالقّوة 

الرتابطيّة التي دعا إليها ميشال فوكو، والتي يجمع فيها بني ثنائيّة املعرفة والسلطة التي 

هي أساس القّوة يف املجتمع املستعَمر. أي مبعنى أّن هذا األخري غري دميقراطي، 

وبربري، ومتوحش، وغري متمّدٍن، عىل خالف املستعِمر الذي يتظاهر عىل أساس 

أنّه دميقراطيٌّ وحضاريٌّ ومتمّدن. هذه الثنائيّة املفاهيميّة يف طرح رشعيّة االحتالل 

من رشعنة البقاء هو الذي أحدث دينامية االستعامر مع مرور الوقت يف ظل غياب 

اآلليات والوسائل خاصة القانونية والعسكرية واملؤسساتية التي كان ال بد من توافرها 

من أجل الحدِّ من خطورة هذا املسلسل الدامي . لكن الحديث عىل الكولونيالية هنا 

التي  التاريخ أو بالبكاء عىل أطالله بقدر معرفة منطلقاته وتحدياته،  ليس مبحاكمة 

تبلورت عن املايض، وبات يدفع بها الحارض وتحّد من آثار املستقبل املنظور.

ليس  فضاٍء  يف  الجديد  االستعامر  تواجد  كيفيّة  يف  هو  املطروح،  فاإلشكال 

والقايض  تواجده،  تربير  أساس  بثقافته عىل  ليست  ثقافٍة  تغلغل يف  بعدما  بفضائه، 

بنرش قيم املدنيّة يف العامل بهدف تربير وجوده االستعامري؛ إالّ أّن هذا الطرح جاء 

الغريب والعامل الرشقي؛ أو مبعنى آخر  العامل  الفارق بني عاملني هام:  ليك يعّمق 

العامل املتقّدم والعامل املتخلّف. إالّ أّن هناك جملًة من املرتكزات لنظريّة ما بعد 

الكولونيالية والتي تقوم عىل املكّونات اآلتية))(: 

). فهم ثنائيّة الرشق والغرب .

.www.aluka.net (- جميل حمداوي، نظرية ما بعد االستعامر ، شبكة األلوكة ، 2)20 يف((
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2.مواجهة التغريب.

3.تفكيك الخطاب االستعامري.

4. الدفاع عن الهوية الوطنية والقومية.

5. عالقة األنا باآلخر.   

6. الدعوة إىل علم االستغراب.

7. املقامة املادية والثقافية.

8. النقد الذايت.

9 غربة املنفى.

0). التعّددية الثقافيّة.  

3. حول نظريّة ما بعد الكولونيالية 

لقد تفاجأت املجتمعات املستعَمرة بذلك اإلرث املرتاكم لديها عشيّة إحرازها 

عىل االستقالل الوطني ليك تدخل إّما يف تبعيٍّة للدول املستعِمرة أو تواصل عمليّة 

التحرر والبناء ما يجعلها قويّة. إال أّن جّل املجتمعات التي أحرزت عىل استقاللها 

كانت متخلفة وفقرية يف الكثري من املجاالت؛ إالّ أّن إيديولوجيّة التحّرر بات ينقصها 

ضّد  األمس  معركة  أّن  بحكم  الكثري  التحّدي  عنها  يرفع  ما  الذات،  قوام  من  يشء 

انتهت يف الساحة امليدانية ليك تدخل يف عهٍد جديٍد، ويف  األجنبي االستعامري 

ميداٍن خاص، أو رمّبا يف ميادين أخرى يصعب الحسم فيها أو تّخطيها بسهولة. 

لذا فالقّوة االستعامريّة قدمياً والصناعيّة حديثاً باتت تناور يف هذا اإلطار بحكم أّن 
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املعركة فاسحة وغري محدودٍة ألنّها تتطلب آليات وميكانيزمات أكث بكثرٍي من تلك 

التي استخدمت يف حروب التحرير. واقعاً يفرض نفسه: اإليديولوجية الوطنية ضد 

االستعامر إذ كانت كرشٍط رضوريٍّ لتشكيل الوحدة ـ قاذفة حتميّة ملواجهة الهيمنة 

االستقالل  فرتة  بعد  ما  إىل  قيادة املجتمعات  بأنّها مختلّة يف  اتّضح  ـ  االستعامريّة 

تناقضاتها  صوب  أو  الغربيّة،  اإلمربياليّة  إلحاح  صوب  إّما  التحرر؛  حالة  باتجاه 

الداخليّة« ))(.   

انفجرت رمبا يف املدن عن  التي  الوطنية وحدودها  الحديث عن  بنا  يعود  وقد 

طريق املستعِمر الذي ربطها باالحتالل العسكري ؛ أي مبعنى بروز القوة تظهر من 

يتّم االنتامء  التي يجسدها ميدان املعركة، ومن خاللها  العسكرية  العمليات  خالل 

إىل الوطن أكث بكثري، ومبزيٍد من الحامس والدافعيّة والجاهزيّة لقتال األعداء. 

هذا الطرح هو الذي نّا الشعور الوطني يف وجهته املقابلة ضّد املحتلنّي لكن 

أن  دونا  االستعامر  فرضها  التي  بالرشعيّة  مرتبطاً  بات  أنّه  لدرجة  نسبياً  يبقى  هذا 

باملوضوع  اإلحاطة  فرص  من  قلّل  رمّبا  الذي  االتّجاه  هذا  من  املستعَمر  يتخلّص 

ككل باتجاه الدولة الوطنية وعالقاتها يف بناء االقتصاد، واإلعداد للتنمية الفعلية يف 

للبحث  مدعاة  هو  ما  كّل  ألن  األصيل.  مجتمعها  لصالح  وتوّجهاتها  أبعادها  كامل 

هنا هو الحّد من مثل هذه اإلفرازات نتيجة هذا الوعي السيئ والسلبي الذي فرضه 

االستعامر، دون أن يكون مثّة تالٍق بني الشعوب وحوار ثقافاتها بعضها ببعض، األمر 

الذي قلّص من هذا الطرح وجعله يتصدى بحكم ركام املشاكل وتحّدياتها ليك تنتقل 

العدوى ما بني املستعَمر واملستعِمر إىل ما بعد االستعامر. »ولعلّه من عجائب القدر 

أّن الخطاب الذي جاء لتفكيك مركزيّة الخطاب الغريب قد ترىّب يف أحشائه وتطّور 

بني ظهرانيه؛ ذلك أّن نظريّة الخطاب ما بعد الكولونيايل ظهرت يف املشهد الثقايف 

)1(-Tamara Sivandan, Anticolonialisme, Libération nationale des nations postcoloniales in Neil 

Lazarus, Penser le postcolonial une introduction critique , )Paris, Amsterdam, 2006(, p.109.
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الجامعي للدول االنجلوفونيّة، وخاصة الواليات املتحدة األمريكية وارتبطت بجامعة 

ودراسات  شيكاغو،  بجامعة  النقد  يف  الجديدة«  »األرسطيّة  ارتبطت  فيام  كولومبيا، 

الجندر و»الكتابة النسوية« بجامعة إنديانا، ودّشنها جامعيون من األقليات املهاجرة 

من جامعات أو بلدان ما بعد الكولونيالية، ويف مقّدمة هؤالء، الثالوث البارز: إدوارد 

االستعامر  نساء  ونصرية   )homi Bhabha( بهابها  هومي  هومي  والهنديان  سعيد، 

من  هؤالء  وكل   ،)chakravorty Gayatri Spivak( سبيفاك  شاكراوفوريت  جياتري 

)Cicatrices(كولونيالية  قّدموا »تجارب وشخصية وجروح  الثالث مّمن  العامل  أبناء 

إىل العامل األول )األمرييك( للتدريس بكربيات جامعاته«))(.    

إّن الحديث عن ما بعد الكولونيالية ليس حديث املايض املرتبط بالتاريخ كون أن 

الظاهرة الكولونيالية ظاهرة قدمية قدم االستعامر ذاته فحسب، بل يف ربطها  ببعدها 

املعريف واملفاهيمي واألنطولوجي، الذي طاملا تأّثر مبحتوى اإلرث االستعامري 

املجتمعات  عكس  عىل  رمزياً  ولو  لوجوده  امتداداً  وجوده  يف  يرى  الذي  ذاته، 

املستعمرَة التي ترى فيه عقدة نقٍص عىل مستوى الفرد والجامعة واملنطقة بل الوطن 

الثقافات،  وأبيدت  املحارم،  وانتهكت  األوطان،  احتلّت  ظلّه  يف  بحيث  الواحد 

واستغلّت الخريات، وجلبت الثوات.. 

إنه واقٌع جديٌد يف انتقال هذه الحمالت العسكرية ـ االقتصاديّة وليس الحضارية 

الثقافية من الداخل إىل الخارج من أجل إحالل سيطرتها وإمساك قبضتها خارج  ـ 

أقاليمها الجغرافيّة املعتادة يف إطار االستكشافات الجغرافية التي كان يُنظر إليها عىل 

أساس أنها نوٌع من الهيمنة الجديدة يف الدفع بفكر التوّسع الجغرايف عىل شعوٍب 

ومجتمعاٍت فقدت هذا الوازع ليك تستغلّه رمّبا لصالحها ّضد غريها بحكم ما عرفته 

من عرص األنوار والثورة الصناعيّة ...

))(- بسمة جيديل ، دراسات ما بعد الكولونيالية من منظور أبرز أقطابها ، )الجزائر: املركز الجامعي متنغراست ، معهد 

اآلداب واللغات ، العدد التاسع ، مايو / أيار ، 2016، ص238(.
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جعلهام  ما  الغربيتني  والثقافة  الحضارة  صنيع  من  هي  واألبعاد  املقومات  هذه 

الظاهرة  أّن  باعتبار  الحيوي  املجال  نطاق  يف  للتحرك  للقوة  مجاالً  يصوغان 

االستعامرية هي من  وليد هذه اآلليات وامليكانيزمات التي رمت بظاللها عىل الذات 

أتعلّق األمر بداخلها أو بخارجها أو كالهام معاً. أضف إىل ذلك  املستعمرَة سواًء 

املستعَمرة،   واألقاليم  املناطق  هذه  لها  تخضع  كانت  ومالبسات  ظروف  هناك  بأّن 

»القابليّة  لها  قابلة  تكن  إن مل  بالقّوة؛  الظاهرة  »مهيأة« الستقطاب هذه  والتي كانت 

لالستعامر« بحسب مالك بن نبي، بالرغم من أنّها فُرضت عليها بّقوة الّسالح والّدمار 

والخراب لكّنها مل تتحاشها ليك تتفادها منذ الوهلة األوىل. 

بيد أّن التاريخ االستعامري هو ما تأثّر به اآلخر املستعَمر أكث من املستعِمر ذاته، 

بحيث كانت فيه له الكلمة األوىل، حيث منشأ العنف واالضطهاد واالستغالل رضب 

أمثلة خياليّة بل قياسيّة قد تعود باسم الذاكرة واملايض وكتابة التاريخ  للمستعَمر كأحد 

حقوقه التي مبوجبها عرّف االستعامر، خاصًة يف حديثه عن خطاب ما بعد الكولونيالية.    

تحليل  بها يف  االستعانة  جبّارة يف  لوازم وجهود  تتطلب  الكولونياليّة  بعد  ما  إّن 

وفهم ما مدى قدرة املخيال السوسيوـ سيايس يف مطارحاته وإشكالياته عند الحديث 

عن الوعي والوعي الجاد بعيداً عن املزيف منه لفهم أوىل مقاصد وتوجهات الذات 

املستقلة يف ظل ما بعد الكولونيالية. وما يأيت فعالً من التحرر واالنعتاق من مالبسات 

املايض / األجنبي وتداعياته عىل الذات والفكر والهوية لتخليصها من قبضة الوعي 

الكولونيايل ذاته وبيشء من املصداقية والجاهزية والعاملياتية يف رصد ملعارك البناء 

والتنمية عىل أسس جادة وجديدة..

التعميم  ينقصها  زال  ما  الكولونيالية  بعد  ما  املقاربة  بأّن  القول  ميكن  وبالتايل 

وفق  مجدداً  طرحها  إعادة  يف  بل  فحسب،  للنقد  ليس  قابلة  كظاهرة  حضورها  يف 

العالقة الثنائية / الجدلية بني املستعَمر واملستعِمر من خالل رصاعهام يف املايض، 
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وتعاونيهام يف الحارض، ورشاكتهام يف املستقبل بالنسبة للدول، بحيث ال ميكن يف 

البقاء عىل عتبة االتهامات املتبادلة دون تخطّي عقد املايض وثغرات  هذه الحالة 

االستعامر وسياساته االستدماريّة، شأننا شأن ما فعلته اليابان مع الواليات املتحدة، 

والذي مل يقف عند أحداث هريوشيام ونقازايك، بل خاض معارك اقتصاديٍّة جاّدٍة، 

أصبح مبوجبها يحتّل القيادة التكنولوجيّة يف العامل، وما الواليات املتّحدة إال حليف 

اسرتاتيجّي بامتياز.

فالعملية جد معقدة لدرجة أّن التوقف عىل االستعامر أوالً، ثم ما بعد االستعامر 

ورشوط  )االستعامر(،  األوىل  الحالة  يف  الضعف  أسباب  عن  الحديث  يعني  ثانياً 

تهدف  األوىل  الصدمة  إن  االستعامر(.  بعد  )ما  الثانية  الحالة  القوة يف  البحث عن 

واالستغالل  بالعنف  املجتمعات  ومتازج  الثقافات  وتالقح  الجغرافيا  انصهار  إىل 

واالضطهاد. ويف هذا نعطي مثاالً حياً مفاده أّن وجود الجالية الجزائريّة كجنوٍد يف 

املهجر إبّان الحرب العامليّة األوىل عىل أساس تجنيدهم بالقوة أحياناً، وبالوعود 

الجزائر فضالً عن مشاركته  الفرنيس يف  للوجود  نسبة  أخرى، وذلك  أحياناً  الكاذبة 

يف الحرب العاملية األوىل وعىل ترابها كان لحزب الشعب الجزائري بقيادة مصايل 

بهدف  والتحسيس  التوعية  املهاجرة عن طريق  الجموع  كبرياً يف جمع  أثراً  الحاج 

املعارضة،  عامل  حيث  الجزائري  الرتاب  إىل  نقلها  قبل  األم  قضية  حول  االلتفاف 

وحرية التعبري والتنقل، كان مكفوالً من طرف القانون الفرنيس أكث بكثري من ما كان 

عليه الحال يف املستعَمرة. ومن هنا لعب حزب الشعب الجزائري PPA دوراً رائداً 

السياسية  ـ كأوىل الخاليا  الوطني مبارشة  تثوير الجامهري باملطالبة باالستقالل  يف 

ـ من خالل قولِة زعيمٍه املشهورة مصايل الحاج عىل أّن »تراب الجزائر ال يُباع وال 

يُشرتى« رداً عىل زعيم جمعيّة العلامء املسلمني عبد الحميد بن باديس يف إحدى 

اللقاءات الجامهريية. 

أّما الصدمة الثانية )ما بعد الكولونيالية( فهي تعرّب عن النظر يف هذا املنحى عن 
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القضيّة األصليّة  تجاه  تتبناه يف طروحاتها ومواقفها  الذي  للخطاب  التفكيك  طريق 

ترّسبات  التنمية يف  عائٍق ضّد  تطرح مبثابة  فتئت  ما  والتي  االستعامر،  املتمثّلة يف 

القيم  الزاوية املعكوسة من حيث  انبثق عنه إعادة لهذا االستعامر من  الوعي الذي 

واملبادئ واألطر التي تحمي الذات املستعَمرة قدمياً وغري املستعمرَة حديثاً. »لهذه 

األسباب، وأسباب أخرى، تجادل ما بعد االستعامرية يف صّحة األفكار والعموميات 

عىل  العاّمة  والخطابات  األكادميية  الخطابات  يف  رسمياً  اليوم  تظهر  التي  املبتذلة 

األفكار  هذه  وتتضّمن  السابقة.  االستعامريّة  التوّسعات  عن  خبرية«  »معرفة  أنّها 

والقدرات  واملؤسسات  وامللكيّة  العاملة  تأصيل  عن  أفكاراً  املبتذلة  والعموميّات 

تربيرات  مبنزلة  مىض  ما  يف  كان  الذي  األمر  البيئة؛  ويف  الثقافة،  ويف  العرِق،  يف 

يف  أيضاً  االستعامرية  بعد  ما  وتجادل  اآلخرين.  عىل  للقيم  وتوزيعها  لإلمربيالية 

االفرتاضات التي وضعها العقالنيون واملنظرون النقديون، والتي تقرتح أّن األساليب 

لنقد اإلمربياليّة واالستعامريّة،  العقالنيّة واإلنسانيّة، تصلح سياقاً  الغربيّة، وال سيام 

وأنّها بذلك تقّدم الطريق لراحة اآلخرين وخالصهم. وهذا الغرور ممزوج بتعّنٍت يف 

االعتقاد بأّن الغرب لديه مسؤوليّة حرصيّة يف رسم مسار تاريخ البرشيّة«))(.     

ومن هذا املنطلق، من الصعب إيجاد صيغة متّفٍق عليها وبإجامع كّل األطراف 

التي بإمكانها أن تضبط بني املفهومان من خالل ما أخذه الطرح األول بحسب بيئته 

الداخليّة، وظروفها املحاطة بها آنذاك يف عالقاتها الثنائية بني املستعَمر / املستعِمر 

)االستعامر( فضالً عن حالة املستعَمر مبفرده عند الحديث عن ما بعد الكولونياليّة، 

متقدما  كونه  اليوم  األمس وحالته  قياساً مبستعِمر  متأّخٍر جداً،  أنّه يف وضعٍ  بحكم 

أصبح  والذي  اإلنسان...  حقوق  ومنرب  هجرة  وأرض  تكنولوجيًّا  ومتطوراً  اقتصاديًّا 

لحدًّ ما مثاالً لـ ـ نوذج ناجح ـ. 

))(- تيم بان ، بيليا كوريك وستيف سميث، نظريات العالقات الدولية التوسع والتنوع ، ترجمة دميا الخض، )الدوحة: 

املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ( ، ص 369 .
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ولعـل وضـع االسـتعامر ومـا بعـد االسـتعامر كثـرياً ما يدلّنـا عىل فهـم املايض 

وتداعياتـه يف املسـتقبل املنظـور عـرب املنظـورات والنظريـات واملقاربـات عـىل 

الرهانـات واألبعـاد يف كنـه هـذه  تلـك  أنواعهـا وأشـكالها، مـا يضبـط  اختـالف 

التحـوالت والتغريات من اإلمسـاك بـاألرض واإلنسـان وحّريته وهويّتـه وثقافته عن 

قـرب إىل التعامـل معـه عن بعـد يف ميادين السياسـة واالقتصـاد والثقافـة والصناعة 

واألمـن والتجـارة... كـدول ومجتمعـات جديـدة لهـا عالقـة وطيـدة بـدول األمس 

كإمرباطوريـات ومامليـك .    

4. البعد الجيوسيايس ملا بعد الكولونيالية:

إذا كانت تشكل ما بعد الكولونيالية أحد مراحل االستعامر يف العالقات باألهايل، 

عن طريق ما خاضته من سياساٍت استدماريٍّة خارج وطنها، وما بات يقف حجرة عثة 

ضد شعوب املناطق املستعَمرة آنذاك. فإن ربطها بواقعٍ جديٍد يعّد من أبرز املظاهر 

تحمله  وما  نسبًة ملاضيها من جهة،  الكولونيالية  بعد  ما  عليها خطاب  يطغى  الذي 

الكلمة من أثقاٍل تجمع يف ثناياها األمس واليوم والغد من جهة أخرى. 

ومن هذا املنظور جاءت املقاربات متداخلة يف طبيعة النظر ملثل هذه السياسات 

قدمياً وحديثاً ضد الداخل وعالقاته بالخارج. ولعّل تصفية االستعامر التي تقوم عليها 

ما بعد الكولونيالية تسرتسل يف تقيّص مدلول الخطاب يف تحليل معامله وأبعاده، 

رموزه وألغازه مبا صادفه الخطاب الوطني ومنه انطلق يف تأسيس كينونته البنائيّة ضّده 

ولصالحه. 

معاقله  أحد  كونه  »الجيوسيايس«  باملجال  الكولونيالية  بعد  ما  ارتبطت  وعليه 

بامتياز يف كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيّة نتيجة ما خلفه، وما ينوي القيام به، 

عن طريق التعامل مبوجبه وفق اإلرث الثقايف والسيايس واالقتصادي الذي نجم عنه 

عرب التاريخ.  
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إالّ أّن اعتامد الطرح الجيو سيايس من قبل األخصائيني والخرباء يف هذا املجال 

يعني التوقّف عىل جميع الخالفات والرصاعات التي عرفتها جملة من األقاليم، سواًء 

أتعلّق األمر باملجال الحيوي داخل املدن يف الدولة الواحدة أو خارجها، بحكم أّن 

بها رصاعات أّدت بها إىل قيادة الحمالت االستعامريّة، والتي كانت وما تزال تفرز 

الجزائر  فرنسا  التداعيات عىل املستوى املتوّسط والبعيد املدى. فاستعامر  بعض 

مثالً يف 4) جوان 1830 عىل رأس 37 ألف جندي يتقّدمهم 675 فيلق عسكري عن 

طريق البحر باتجاه سيدي فرج كنتيجة لطبيعة الحكم السائد يف فرنسا بقيادة شارل 

العارش بنقل العدوى خارج حدود فرنسا، نتيجة املضايقات والفوىض العارمة التي 

كانت تعرفها باريس، بدًء من بالط الحكم ليك تكون الجزائر أحد مسارحها األوىل 

بامتياز))(. وعليه باتت تحمل هذه الظواهر االستعامريّة والعمليات االستيطانيّة أبعاداً 

أّن االستعامر مل  التي أفصحت عن  الكولونيالية هي  جيو سياسية. »ولحظة ما بعد 

يكن فقط عبارة عن أقاليم ما وراء البحار تابعة للمرتبول وعالقة املركز باألطراف، 

املحتّل  العنرص  من  براً  )املمتد  القاري  االستعامر  أيضاً  يعني  االستعامر  كان  بل 

نحو عنارص مختلفة تقع عىل االمتداد الجغرايف نفسه، مثل روسيا التي امتّدت عىل 

حساب إثنياٍت وقومياٍت وشعوٍب أخرى. كذلك اإلمرباطوريّة السوفيتيّة التي ضّمت 

أن  إىل  البحار(...  وراء  من  تكن  )مل  ذاته  الجغرايف  االمتداد  عىل  وشعوباً  أرايض 

انتهت العالقة إىل  »استقالل« الجمهوريات، أي الكيانات السياسيّة التي كانت تابعة 

لالتحاد السوفيتي، ال بل صارت روسيا ذاتها دولة مستقلة يف العام )99) ، وانفرطت 

من ثّم عرى »الوحدة« الشيوعيّة بني االتحاد السوفيتي ومجموعة دول أوروبا الرشقيّة 

)املجموعة الرشقيّة(، بعد انهيار جدار برلني وتداعياته املعروفة«)2(.  

)1(- H.Miloud Ameur , la politique coloniale et ses répercussions sur la formation de l’État algérien 

)1830- 1988(. Thèse de doctorat soutenue en 2008 )non publiée(. )Paris XII département de droit et 

de sciences politiques(.      

)2(-نور الدين ثنيو ، مسألة ما بعد الكولونيالية : تحليل جيو سيايس، املجلة العربية للعلوم السياسية، )بريوت مركز 

دراسات الوحدة العربية ، العدد 32 ، خريف ))20(، ص 164.
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ولعّل من بني وجوه التالقي والتقاطع هو ما أحدثته الصدمة االستعامريّة يف عالقاتها 

بالجهات واألقاليم املستعمرَة التي تّولدت عربها ظاهرة الهجرة، التي ترعرعت كثرياً 

يف مناطق تواجدها يف الغرب بحسب طبيعة االستعامر ذاته. فاالستعامر االنجليزي 

األوسط...(  والرشق  وأندونسيا  )الهند  آسيا  البعيدة جغرافياً يف  املناطق  إىل  ذهب 

بحثاً عن مصادر الثوة اقتصادياً، بينام فرنسا ركّزت عىل شامل أفريقيا باتجاه أفريقيا 

الذاتانيّة. هذا ما جاء عىل لسان دي ألكيس توكفيل  كامتداد إلمرباطوريتها  تحديداً 

األمري عبد  ثورة  بعد إخامد  الفرنسيّة  الجرناالت  ـ إىل  السيايس  الفكر  ـ كمنظٍّر يف 

القادر، خاصة عندما زار ضاحية متيجة يف أعايل العاصمة عام 1841 مرتني بعدما 

أوىص هؤالء بأن الجزائر يف يدهم وأنّه ال مناّص من فقدانها وأنّه منها يتّم توسيع رقعة 

نفوذ فرنسا يف القارة السمراء عىل أّن حدودها تشمل أو تزيد هذه األوطان))(. 

الحديثة  البلدان  يف  )املستعَمر(  والغياب  )املستعِمر(  الحضور  هذا  أّن  إالّ 

واملتطورة والتي كانت استعامريّة يف ما مىض، والتي باتت منتقدًة بشدٍة عىل أّن معرفة 

الغرب أو الدول املستقبلة لليد العاملة عن طريق تلك الهجرات آنذاك كجنوٍد أوالً 

لرد الخطر النازي بالنسبة لفرنسا، التي ال تعرتف بجرامئها يف حّق الشعب الجزائري 

مبقتىض قانون متجيد االستعامر الفرنيس املوافق لتاريخ 23 شباط / فرباير 2005.   

إّن خطوط تالقي الجنوب بالشامل عن طريق موجات االستعامر سابقاً والهجرات 

املتتالية والوافدة من األّول إىل الثّاين، باتت تطرح أسئلة جوهرية ومصريية وعميقة 

التوجه من جهة، ومن الهجرة املنتظمة قدمياً وحديثاً إىل الهجرة غري الرشعية حالياً 

من جهة أخرى . ومن هجرة اليد العاملة إىل هجرة العقول واإلطارات وهي قضايا 

ومسائل باتت تطرح نفسها وبإلحاح شديد يف عالقات الدول بعضها ببعض، فضالً 

عن مصري األفراد والجامعات يف ما بينها، حيث تنامي الفقر والجوع واألميّة والخوف 

واإلرهاب ...إلخ بعدما أصبحت تشّكل هذه املظاهر أحد التحّديات األمنيّة يف الربع 

األّول من القرن الواحد والعرشين يف العامل.

)1(- Alexie de Tocqueville, Sur l’Algérie. )Paris, Flammarion, 2003(.
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إّن التحوالت الجيو سياسية يف عالقة الغرب )فرنسا( مع املجتمعات املستعمرَة 

باتت تطرح إشكاليات كبرية حتى يف فرنسا نفسها حول تنامي ظاهرة اليمني  قدمياً 

واليمني  اليمني  من  كل  لدى  الواجهات  كأحد  تستدل  أصبحت  والتي  املتطرف 

املتطرف من ناحية ، واليسار وأقى اليسار من ناحية أخرى يف حمالتهم االنتخابية 

وكأحد، العقبات يف الوصول إىل سّدة الحكم باإلليزيه.

أ. ما بعد الكولونالية : بني الطرح واملعالجة 

يتّسع مجال ما بعد الكولونيالية كمعطى أّويل يف تفسري تنّقل هؤالء األشخاص 

الثالث والرابع، ال لكونهم من أصوٍل  الجيل  املهاجرين األوائل وأبنائهم من ذوي 

أي  الفرنسيّة؛  الجنسيّة  يحملون  كونهم  بل  فحسب،  أفريقية  أو  كانت  عربيٍّة  أجنبيٍّة 

التي يحملها الفرنيس األصيل. لكن هناك  أنّهم من ذوي الصفات املواطنة  مبعنى 

ما حجبت الرؤية عىل تاريخها االستعامري  إّن فرنسا كثرياً  مفارقة كبرية جداً حيث 

يف  الحاكمة  السياّسية  النخبة  به  تتغّنى  الذي  السيايس  الخطاب  حداثة  من  بالرغم 

البالد.

وبالرغم من اإلرث املشرتك املتواجد واملتشّعب يف النسيج االجتامعي، وعرب 

الذاكرة الجامعيّة بحكم االستعامر، فإّن االستقالل الوطني وتبعاته ألزمت املهاجرين 

سواًء أكانوا جنوداً أو عاّمالً رضورة البقاء عىل األرايض الفرنسيّة بحكم، الجغرافيا 

من  واملنحدر  املتصاعد  الشباب  هؤالء  ربط  ما  هذا  املشرتك.  والتاريخ  والثقافة 

أصول عربيّة وإسالميّة بأن يبني »هويّة وطنيّة« له وبإمكانهم اإلسهام يف البناء الوطني 

عرب  البقاء  لهم  يضمن  ما  والواجبات  الحقوق  من  لهم  كوطنيني  بل  كأجانب،  ال 

االنتخاب والعمل ودفع الضيبة... كغريهم من الفرنسيني األصليني.

لكن هناك خطاب مزدوج بحيث إن الجانب الرسمي منه للرأي العام ، أما الجانب 

اآلخر هو الواقع املرتّدي الذي تعرفه طبقة املهاجرين بحيث إن نظرة الغريب عامة 
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والفرنيس خاصة تختلف بكثري إىل هؤالء الوافدين خارج الهوية الغربية ذات األصول 

اليهودية ـ املسيحية. وبالتايل فهم يف الواقع ينتمون إىل »الدرجة الثانية« من أهايل 

الجمهورية.

املستعمرات  يف  األصليني  السّكان  أن  عىل  يدّل  فإّنا  يشٍء  عىل  دلَّ  إن  وهذا 

القدمية لفرنسا كانوا يخضعون إىل نظاٍم خاٍص، سواًء من الزاوية القانونيّة أو اإلداريّة 

أو السياسيّة أو االجتامعيّة... إلخ. ومع مرور الزّمن حاولت فرنسا وما تزال اإلبقاء 

ومن  السابقة.  املستعمرات  من  املنحدرين  الفرنسيني  عىل  حتى  العرف  هذا  عىل 

واإلبادة  والتنكيل  التهجري  عىل  قام  الذي  االستعامري  اإلرث  أن  مبكان  األهمية 

الجامعيّة واالستدمار مل يتعامل عىل تخليص املقاربة التاريخيّة من هذه الورطة التي 

مل تتخلّص منها ما بعد الكولونيالية ذاتها خاصًة يف الحالة الجزائريّة. »وهكذا، فلحظة 

االستعامر  انزياح  أعقاب  جاءت  وتداعيات  إفرازات  مرحلة  يف  الكولوناليّة  بعد  ما 

مثل  اليوم،  املستعِمرة  الدولة  تعنيها  وصارت  سابقاً،  يحتلّها  كان  التي  األقاليم  عن 

ذاته،  الوقت  قدمية وجديدة يف  بقايا ورواسب  من  كواقعٍة وظاهرٍة  الفرنسيّة  الدولة 

بحيث صارت الرؤية ما بعد الكولونيالية تفصح، إذا مل نقل تفضح أيضاً، عن مدى 

تخلف »الشعوب« أو »األهايل«، كام كان يصفهم االستعامر، ليس بسبب االستعامر 

فحسب، بل بسبب  تقادم الجمود والتكلّس الثقايف والحضاري الوافد من تاريخها 

الخاص أيضاً. وإال كيف نفرس مثالً عدم قدرة املهاجرين، عىل اختالف أجناسهم، 

عىل التكيّف والتاميش مع الواقع الحضاري واملدين يف البلدان املرتوبولية إال بعد 

ظهور جيلني الثالث والرابع من أبناء املهاجرين؟«))(.

أساس  عىل  إتالفه  من  معالجته  عدمه،  من  سالمته  يف  مطروحاً  اإلشكال  يبقى 

يساهموا  أن  دون  املرتوبولية  والبلدان  األصلية  األوطان  بقوا ضحية  املهاجرين  أن 

بقسط أوفر ال يف األوىل بحكم لجوئهم إليها ليس ببعيد يف ظّل االختالفات العرقيّة 

))(- نور الدين ثنيو، املرجع السابق، ص165.
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واملذهبيّة والدينيّة والفكريّة كحال الجالية العربيّة املتواجدة يف الواليات املتحدة 

األمريكية مقارنة بالجالية اليهودية وانخراط هذه األخرية يف اللويب الصهيوين ـ وما 

مدى تأثريات هذا األخري عىل سلطة اتخاذ القرار األمرييك ـ وبأقل إسهام يف الثانية 

باعتبار أنها تشّكل قطيعة تاريخيّة وسياسيّة واجتامعيّة بينها وبني الوطن األصيل الذي 

تنتمي إليه ـ بحكم االنتامء ليس ال ـ . 

ومن هنا بات لزاماً عىل السلطات األوروبيّة استغالل هذا املعطى األّويل الذي 

يحمل غربة الذات يف عالقتها باآلخر؛ إن مل يكن ضحية تعاطي الجغرافيا والتاريخ 

والثقافة. يتبدى ذلك واضحاً يف الحالة الفرنسيّة عىل خالف الحالة اإلنجليزيّة حيث 

االنتامء إىل األصل له مربراته من أجل خلق فضاء إلبراز مكونات املجتمع اإلنجليزي 

بهدف توسيع نطاق السياسة املعتمدة حكومياً من أجل جلب اإلطارات والكفاءات 

والكوادر أكث بكثري مقارنة بفرنسا التي ال تحبّذ ذلك إالّ يف القطاعات التي بها شّح 

يف اإلطار األصيل عىل أن جّل اإلطارات األجنبيّة تعمل يف خدمات وأشغال ليست 

من تكوينها. هل هي نظرة استعامرية جديدة حتى ال توظّف هذه اإلطارات والكوادر 

لصالح بلدانها األصليّة بحكم نقلها للتجارب والخربات أم غلق باب الحاجة بها هو 

األوىل مقابل تكوين إطاراتها الخاّصة بها يف الّدفع بها إىل مناصب الشغل ومراتب 

الحكم؟

من شأن هؤالء  التقليل  تم  ما  الحاالت  من  الكثري  بأنّه ويف  بالقول  يجرّنا  ما  هذا 

الوافدين الجدد يف مظاهر نجاحهم مقارنة بالجيل الثاين والثالث والرابع حيث تسيطر 

والنصب  والحجز  كالرسقة  معظمها  يف  سيئة  مظاهر  الحاالت  من  الكثري  ويف  عليه 

والقتل واالغتصاب والجرمية واإلرهاب وغريه، األمر الذي رّد عليه الرئيس الفرنيس 

األسبق نيكوال ساركوزي بقوله بأن فرنسا تحتاج إىل هجرة نوعيّة وليس إىل هجرة كميّة.  

ولعّل القطاع الناجح والداعم يف هذا السياق يف فرنسا تحديداً هو الرياضة بهدف 
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صنع ألوان لها من داخل املجتمع لدعم ما فشل فيه أبناء الوطن األصيل وبدعم من 

أبناء املهاجرين بدًء من زين الدين زيدان الذي ينحدر من أصول جزائرية مهاجرة. 

إالّ أّن هذا القطاع مل يهدأ كونه كان محل جدل بني األحزاب الفرنسية خاصة املتطرفة 

عرباً  الفرنيس  باملنتخب  أّن  عىل  لوبان  ماري  جون  بقيادة  هي  التي  وخاصة  منها، 

وسوداً وأقّل من الفرنسيني األصليني. 

ومن هذا املنطلق يف اعتقادنا جاءت ما بعد الكولونيالية ـ كحالة عارضة ـ متّس 

ليس األهايل األصليني فحسب، بل حتى الوجود الغريب ذاته الذي اعتقد أنّه يصنع 

من هؤالء املهاجرين وأبناؤهم نطاً ناجحاً ولو نسبياً  له وليس لصالحهم ووطنهم 

األصيل بحكم ضآلة الوطنية األم لديهم وضعفها يف تحقيق ما فشلت فيه األوطان 

والحضور  الديني  االنتامء  عرب  لها  الحنني  بني  تعيش  جعلها  الذي  األمر  األصلية، 

الهويايت يف اللغة املكتسبة والجنسية والدفاع عنها يف السلوك واالنتخاب واملواطنة 

املناطق  وشعوب  الجديد  املهاجر  أمام  بل  األصل  األورويب  أمام  ليس  ...لكن 

األصليّة. علامً بأّن السود األمريكان بدورهم ال يقبلون السود اآلتون من أفريقيا تجزم 

إحدى الدراسات السياسية األمريكيّة . 

الثقايف وجفائه  التوّجه يف عمقه السوسيولوجي وطرحه  إنّه االلتفاف حول هذا 

يف  الجمهورية«  »أهايل  بيان  إنشاء  بعد  فرنسا  يف  املهاجرين  أبناء  عىل  السيايس 

تسعينيات القرن املايض أو ما قبلها مبا يعرف بـ »مسرية األهايل« يف مثانينيات القرن 

املايض كردٍّ لالحتالل املعاكس ومن أراضيه نفسها والذي يحاول طرح ومعالجة 

عالقة كل من املستعِمر السابق )الكولونيالية( والالحق )ما بعد الكولونيالية(. ولئ 

عدنا إىل بيان »أهايل الجمهورية« هذا عىل خلفية أن ما جاء به فعالً باعتبار أنه يحاول 

أن  واملجتمع  الدولة  وعىل  أسطورة،  مجرد  املساواة  »جمهورية  إن  مقولة  يفّند  أن 

يعمدا معاً إىل إجراء نقٍد راديكايلٍّ ملاضيهم ـ حارضهم الكولونيايل«))(.

)1(- Yves Lacoste, la Question post-coloniale : Une analyse géopolitique , )Paris , Fayard(, p.55.
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وإذا كان من وجود العلامنيّة بسبب قانون عام 905) حيث دولة القانون تخضع 

من  كل  انصهار  بحكم  الفرنسيّة  الشخصيّة  تقوم عىل  سياديٍّة  والتزامات  مبادئ  إىل 

الديانة اليهوديّة واملسيحيّة يف بوتقٍة واحدٍة أال وهي الجمهوريّة، فإّن اإلسالم كديانٍة 

يُطرح كمعادلة جديدة يف حضور »األهايل«  بات  بها  العهد  فرنسا وجديد  ثانيٍة يف 

غري األصليني عىل الرتاب الفرنيس حتى ال أقول تحدياً مبارشاً فحسب، بل استمرار 

للتواجد االستعامري خارج وطنه األصيل األم. إنها فعالً معادلة اجتامعية وسياسية 

بات  والهويايت  واللغوي  والعرقي  اإلثني  الفرنسية حيث املحدد  الحياة  وثقافية يف 

من أوىل املعايري يف إرساء معامل الشخصية الفرنسية حيث أسامء مثل محمد وعيل 

عليا  مناصب  اعتلوا  والذين  األمر  أول  مراقبتهم  متت  الذين  هم  وغريهم  والزبري 

بيار وديفيد يف املدارس والوكاالت والجامعات  إىل جانب كل من فرنسوا وجون 

والوزارات ...

تحديداً، ويف  الفرنيس  االجتامعي  النسيج  األجنبي يف  األصل  ذو  الحضور  إّن 

مضايقة من نوعها يف املجاالت الحيويّة األخرى، عدا اإلنتاج األديب)نشري إىل كل 

من األديبني الشهريين هام: أنيسة جبّار والطاهر بن جلون( فضالً عن النجاح الريايض 

كافيني لطرق األبواب األخرى يف الدفع بالطاقات والكوادر األخرى إىل التألّق يف 

صنع القرار أم يف انتظار أجيال أخرى ومبزيد من التفوق يف ميادين وقطاعات أخرى 

لها؟ 

ب. ما بعد الكولونيالية : املقاربة التاريخيّة

من مفارقة القول هو ربط االستعامر باالستقالل من جهة، ومبا بعد الكولونيالية 

مبا بعد الوطنية من جهة أخرى . يف الحالة األوىل هو ما دأب االستعامر عليه بشجب 

الرأي العام عن فضائحه من جرائم ضد البرشيّة كأحداث 8 مايو / أيار 945) بالرشق 

الجزائري )قاملة، سطيف، خراطة( والتي ذهب ضحيتها بحسب الروايات التاريخية 

والترصيحات الرسميّة حوايل 45 ألف ضحيّة، بينام من املنظور االستعامري ال تتعدى 
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العرشات من األهايل الفرنسيني، وبعض الجنود العسكريني، بعدما خرج األهايل يف 

هبٍة تظاهريٍّة وبدعم من حزب الشعب الجزائري PPA للتظاهر بهدف الضغط عىل 

اإلدارة الفرنسيّة بعد خيبة األمل نتيجة الوعود الكاذبة التي منيت بها اإلدارة الفرنسيّة 

والتعذيب حتى عىل  االعتقال  إىل حمالت  باإلضافة  الجزائر،  السياسيّة يف  الطبقة 

الفرنسيني أنفسهم: من جنوٍد، وصحفيني عىل رأسهم موريس أودان، وهرني عالق 

من الشيوعيني ممن دانوا التعذيب. 

لقد كتب موريس أدوان كتاباً صغرياً بعنوان جرمية دولة Un crime d’État  يف 

1957 متحدثاً فيه عن أنواع التعذيب والتنكيل التي ُمورست يف حّق الجنود السجناء 

جانب  إىل  هذا  اآلخر.  هو  التعذيب  تحت  مات  والذي  التحرير  لجبهة  الجزائريني 

األعراض،  وهتك  األموال،  ونهب  واالغتصاب،  واالختطاف،  التهجري،  حمالت 

وجلب الثوات، وحرق أكرب مكتبة جزائرية يف العاصمة عىل مشارف االستقالل من 

.OAS قبل املنظمة الرسيّة

باتجاه  رشعيٍّة  غري  أو  رشعيًّة  أكانت  سواًء  الهجرات  فإن  الثانية  بخصوص  أّما 

أو  اإلطار  الشباب  لتوجه  الرمزي  الدليل  هي  أصبحت  خاّصة،  وفرنسا  عاّمة  أوروبا 

العاطل سواًء يف إطار الهجرة الرشعيّة أو غري الرشعيّة يف قوارب املوت لاللتحاق 

بفردوس الدورادو Eldorado. وبالرغم من فشل هذه العملية أكث من نجاحها فإن 

هؤالء الشباب الوافد من البلدان املستعَمرة إىل املجتمعات املستعِمرة سابقاً كون 

أن حظوظه يف الوصول إىل العيش الكريم والعمل وتحسني وضعيته املاديّة عاّمة 

ألنّهم  ال  املواتية  الظروف  بحسب  الحظ  رهن  تبقى  خاّصة..  والقانونيّة  واإلداريّة 

كثريون هؤالء الشباب فحسب، بل كثة الحلم لدى الباقون ومنهم من ذهب غذاًء 

لألسامك يف قاع البحار والعصابات اإلجرامية عرب الرّب.

هي  وما  االستقالل؟  مصري  ما  هو:  السياق  هذا  للجدل يف  املثار  السؤال  لكن 
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الثّاين  والجيل  الثائر  األّول  الجيل  يف  واألدبيّة  األخالقيّة  وأبعاده  الرمزيّة  دالالته 

املستفيد من هذا اإلرث املرتاكم؟ إّن حروب التحرير كانت نهاية االستعامر، لكّنها 

أفكارهم ومشاربهم  اختالف  الوطنيون عىل  ما صنعه  باالستقالل عن طريق  ُربطت 

عىل مدار التاريخ، بهدف التخلّص من عقدة املايض من ناحية، وبناء رصح جديد 

بدًء من قدرة هذا الشباب كيد عاملة وإطارات علميّة تثمن ما مدى أهلية االستقالل 

يف عملية النهضة والتنمية والتغيري يف بناء القوة الداخلية...إلخ. 

ال ليشء وإنا كون االستعامر يعّد ظاهرًة معقدًة لدرجة أنّها فُرضت بّقوة السالح 

والنار عىل أصحابها، بدليل أّن التخلّص منها بقي صعب املنال لدرجة أّن ما دفعه 

وفضل  الثاين  الجيل  يحرتمه  مل  االستقالل  حق  يف  باهظ  مثن  من  األّول  الجيل 

اللحاق بأعداء األمس بدّق أبواب املستعِمر بحثاً عن قوت يومه ورشوط حياته. »ألّن 

، وال لدى  نفسها يف لحظة واحدة  تاريخية معقدة ال تفصح عن  االستعامر ظاهرة 

جيل واحد، مثل االستعامر الفرنيس يف الجزائر، الذي استغلّه جيل الحركة الوطنيّة 

عىل حساب األجيال الالحقة التي فقدت البوصلة الهادية إىل حقيقة االستقالل يف 

مدلوالته الحديثة واملعارصة. تأسياً بالجيل األّول من الجزائريني املهاجرين يف مطلع 

القرن العرشين، الذين اشتغلوا يف املناجم واملركبات الصناعيّة، والحقول الزراعيّة 

ويف الجنديّة أيضاً، أي دامئاً يف األرض التي تصلح لرتاكم التنمية االقتصادية، عىل 

خالف األرض الجزائرية التي صارت بعد االستقالل متتّص أموال املحروقات عىل 

، دونا تراكم ألي رصيٍد تنمويٍّ يحفظ قاعدة الدولة الوطنية«))(.كام تعّد  نحٍو سلبيٍّ

هذه الظاهرة واملتمثلة يف هجرة هؤالء الوافدين إىل الخارج مبثابة قطيعة مع الوطن 

بهؤالء املهاجرين عىل  تتعمق  فتئت  ما  التي  للسياسة االستعامرية  األصيل ونجاح 

اختالف أعامرهم من الوطن األصيل إىل غريه يف »وطن النجدة«: عمليّة سياسيّة أم 

سياسة العوملة؟ 

))(- )). نور الدين ثنيو، املرجع السابق، ص167.  
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هذا إىل جانب فشل اإلطار السيايس العام الذي أضعف البنى االجتامعية واألطر 

االقتصادية مام أثقل كاهل العمل السيايس ذاته والذي انتقل يف الحقبة االستعامرية 

إىل  الفاحش  االقتصادي  االستعامر  إىل  الشعبية  الثورات  من  الجزائر  يف  الفرنسية 

الخاصة  أصبحت ظروفها  األساسية  الواجهة  أن  بيد   .)1962-(954( التحرير  حرب 

إال  تنتعش  ال  التي  السياسيّة  الحياة  جهته  من  يقلّص  بات  بحيث  االستعامر،  ضد 

القيادات  حيث  الواحد،  الحزب  زمن  يف  املعارضة  إنّها  املقابل.  يف  باملعارضة 

والذي هربوا  بلة وغريهم  بوضياف، وبن  آيت أحمد، ومحمد  أمثال حسني  الثورية 

من السجن ومنهم من قام بانقالٍب عسكريٍّ باسم »التصحيح الثوري« مثل هواري 

بومدين ضد الرئيس أحمد بن بلة يف 9) أيلول / جوان 1965 يف ظرف وجيز ال يتعدى 

ثالثة سنوات من الحكم بعد الحصول عىل االستقالل الوطني.

أو بكالم آخر أن ظاهرة االستعامر التي عرّب عنها مالك بن نبي بـ»القابليّة لالستعامر« 

Colonisability  من خالل ما أحدثته من ثقوٍب وانتكاساٍت عىل مستوى الوعي / 

الفكر للنهوض بالذات املستعمرَة مام كانت عليه إىل ما ينبغي أن تكون عليه. ومن 

هذا املنطلق، األكيد بأن العمل جاّد يف هذا وما زال يتطلّب جهوداً جبارة للتخلّص 

من عقد املايض إىل بناء الواقع باتجاه مستقبل زاهر.

إن جذور املعارضة الجزائرية الجديدة مثلام كان عليه حزب الشعب الجزائري 

بقيادة مصايل الحاج الذي نشأ وترعرع يف أوساط املهاجرين الجزائريني بعدما دخل 

الجندية أول األمر يف صفوف القوات املسلحة الفرنسية بات يدعو إىل االستقالل 

السوري  والداعية  باريس  خالد يف  األمري  القادر  عبد  األمري  مع حفيد  اتصل  بعدما 

شكيب أرسالن يف املؤمتر اإلسالمي يف مطلع األربعينيات من القرن املايض يف 

بروكسل بلجيكا. 

أن  إال  الفرنسية؛  األرايض  الوطني عىل  باالستقالل  وبالرغم من املطالبة  وعليه 
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يف  والسجن  والقمع  الرفض  أنواع  يتلقى  ظل  الجزائرية  الوطنية  أبو  الحاج  مصايل 

حياته النضالية؛ أي مبعنى مضايقة الحياة السياسية حتى ال تنعم باالستقرار والبناء 

والنضج ، األمر الذي أثّر سلباً عىل مدركات العمل السيايس حتى يف الجزائر بإعطائه 

شيئًا من الشفافيّة والقّوة واملردوديّة. 

هذا ما مل يُسلّم به االستعامر من أرشيف الثورة الجزائريّة ليك يعلن اعرتافه مبجازره 

وتجاوزاته يف حّق الشعب الجزائري لألجيال الالّحقة دون اعرتاف بعض األطراف 

اليمينيّة واليمينيّة املتطرّفة منها بنكران مسؤولية االستعامر يف جرامئها ضد  خاصة 

البرشيّة. إاّل أّن ما خلّفه االستعامر من وحدة املستعَمرين ضّده بااللتفاف حول نداء 

الوطن وفكرة الجهاد واالستشهاد يف سبيل الله وغريها صّوب الدولة الوطنية التي ما 

فتئت أن ال يصل بها الحال إىل تطوير اآلليات السياسية للنهوض بذلك، لكن بعيداً 

عن ما يعوق مسارها كعودة القبيلة والعشرية واملناطقية والطريقة والعائلة والحزب 

األوىل  أحد سامتها  إال  العربية  الثورات  وما  الوطنيّة  الدولة  فشل  القائد... يف ظّل 

يف ما صنعته دون أن تصنع غريه يف خريطة البناء والتنمية.. والتي تبقى مالذ تعاقب 

األجيال، وحلم يراود املخيال السيايس والطموح االجتامعي واالنتقال االقتصادي 

أرض الواقع بحيث باتت ما بعد الكولونيالية كظاهرٍة موّجهٍة يف عمق ما بعد الحداثة 

إىل تفكيكيّة عن طريق سحب الفرد من مكانه لفسح املجال لغريه بالرغم من رصاعه 

معه عرب التاريخ ويف وطنه إىل مكان األجنبي حيث تواجده. 

خامتة:      

تعّد ما بعد الكولونياليّة من أحد الحقول الجديدة، والتي لها تأثري بليغ املستوى 

بالدرجة  االستعامر  عرفت  التي  تلك  خاصة  املجتمعات  بني  ما  ويف  الدول  عىل 

األوىل دون أن تتخلص منه نهائياً بسبب هذا اإلرث املرتاكم واملرتّسب عندها يف 

اإلشكاليّة  محّك  هو  االستعامر  بعد  مبا  االستعامر  ربط  أّن  إالّ  الجامعيّة.  ذاكرتها 
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التي انقاد مبوجبها األّول يف احتالل اإلنسان واألرض والثقافة... بينام الثاين حاول 

استغالل ما قامت عليه سياساته قدمياً لالستفادة منها أكث استفادة بتصويبها لصالحه 

أكث من غريه .

بنا  إنه رصاع جديد لكنه من نوع مختلف، قد نتّفق حوله أو نختلف لكنه حرّي 

االضطالع به واالهتامم ما دام يشّكل عائقاً جديداً ذي تحدٍّ كبري املستوى يف عالقة 

عالقات  من  عنها  سيتفرع  وما  عنهام  نتج  وما  وحديثاً  قدمياً  باملستعَمر  املستعِمر 

من  تنجّر  التي  واألهداف  والغايات  املصالح  عن  البحث  يف  متناقضة  أم  متوامئة 

ورائها السياسات املختلفة واملتضاربة من دولة إىل أخرى. 

أوليّة  معرفة  بعد  لكن  الكولونياليّة  بعد  ما  مسارات  التوقّف عىل  يتعنّي  هنا  ومن 

أخطاء  عند  بالتوقّف  خاصة  باملايض  املعرفة  تعميق  أردنا  إذا  ذاتها  للكولونياليّة 

الواقع وتحديات املستقبل كون أن العمل شاّق وجاّد ورضورّي يف  التاريخ وعقد 

فهمه وطرحه ومعالجته مبا يتامىش وأساليب معاينة حقائقه وأبعاده ورهاناته.    
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