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 التعريف إعادة: العوملة بؤس

 (1)الحراثي مفتاح ميالد. د

 من وحوارًا، جدالً  ُيثير العربية، السياسية األدبيات في نسبياً  الحديث العولمة، مصطمح يزال ال
 والتركيبة المنطمق وفق ورافض مؤيد إلى العربي الثقافي المشيد وانقسم وسمبياتو، إيجابياتو حيث

 وتحول العربي، العقل تفكير جل أخذ قد المصطمح أن لوُ  يؤسف وما ىؤالء، يحمميا التي العقائدية
 ىو يحدث الذي أن الطرفين لدى فغاب اخترعوىا، الذين من أكثر لمعولمة وُممنيج ُمؤطر إلى

 اتفقت ما نتاجاتيا من فكان حدود، بدون القوة نظرية قوانين وفق األقوى، سيادة لنظرية تطوير
 ىذه تحاول ىذا خالل من. عربياً  ثقافياً  بؤساً  ينتجُ  والذي ُظمماً  ”بالعولمة“ العربي العقل ثقافية عميو

 ؟ ألعربية الذىنية ثقافية في بؤسيا وعولمة العولمة، بؤس ماىية تحمل أن المطالعة

 تتسمل التي تمك خصوصاً  وسموكيات، وتقنيات وحداثة، وتحديث تقدم، من اليوم نتممسوُ  ما كل إن
 ونعنى والتطور، الحداثة تمك بو نصف الذي المصطمح واقع عن ُيعبر ال العربية، ثقافيتنا إلى
 ُتعبر ال ونمطيتيا فالعولمة. بالخطأ العربية إلي وُنقل ُترجم والذي ،Globalization مصطمح بذلك
 ُيشير وصف فالعولمة. المصطمح ليذا والمصاحبة اليوم، عالم في تطورات، من نتممسوُ  ما كل عن
 األمم، بين الحضاري التفاعل لتفسير قانون يمتمك وال والزمان، لممكان الجغرافي االمتداد إلى

 ”العولمة“ بمصطمح عالقة لوُ  ليس وتطور تقدم من اليوم نتممسوُ  ما كل فأن وبالمقابل
 Power Theory”  وتحوالتيا القوة نظرية“ إلى تذىب عالقتوُ  ولكن ،””Globalizationبمعنى

Politics، واقتصادياً  سياسياً  البشرية، المجتمعات تشكيل إعادة باتجاه المستميتة ومحاوالتيا 
 حين في واتجاىاتيا، القوة لسموك المفسرة لمقوانين المتالكيا نظراً  سموكياتيا، تنميط ثم من وثقافيًا،

 .ليا الوحيد الُمفسر الثقافي البؤس إال يممك ال ”العولمة”مصطمح أن

 بعد األول، بوش جورج دعاءاتا إلى ”العولمة“ فكرة العرب المثقفين من النسابون نسب لقد
 ىنتجتون صموئيل من كل بكتابات تأثره   خالل ومن ”الخميجية صحرائو   عاصفة”  في انتصاره
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 فإن وبالتالي انتصرت، قد الميبرالية وأن األفق، في جديداً  عالمياً  نظاماً  ىناك بأن ،ياما وفاكو
 عشر الحادي أحداث بعد بعمل، األخير أردف ثم ،”األخير اإلنسان نتصاربا“ انتيى قد التاريخ

 بأن مجدداً  ليؤكد البريطانية، الصحف إحدى في ”الغرب وأنتصر”  بعنوان ،2001 سبتمبر من
 مفعول وببطالن العالم، في الديني التطرف تيارات وجود من بالرغم فعاًل، تحقق قد االنتصار
 أحداث وبعد أنو، إال لحضاراتا صراع“ ىو الصراع وأن اإليديولوجي، لمكون ورؤيتو نظريتو
 التأريخ بنياية“ ليا أسس التي عقيدتو   عن فوكوياما تراجع م،2001 سبتمبر من عشر الحادي
 الغربي التسويق فشل بفضل وذلك لرؤيتو، الالحقة التاريخية اإلحداث بنفسو عاصر عندما

 االميركى المشروع وتراجع اإلرىاب، لمكافحة عيوالذر  واالدعاءات الثالث، العالم في لديمقراطيتو
 .وأفغانستان العراق في

 ةدولي شرعنة وباسم بالقوة ةدول واحتالل عسكري، انتصار عولمة بمجرد ينتيي التاريخ فكيف
 وتفسيره   رؤيتو   في محايداً  يكن لم ألنوُ  المتحيزة، ومقارباتو فوكوياما أمال غابت لقد ؟ةأحادي

 يصنعوُ  ال التراكم أن وتناسى المستقبل، ُتشكل التي التاريخ ُدروس ُمتجاىالً  فقز عصره، ألحداث
 اإلنسان”  لديمقراطية سمالىأالر  المالي االقتصاد أزمة عن يقول سوف وماذا وأحداثو ، التاريخ إال

 القوة معيارية إلى العسكرية القوة ةمعياري من ةالكوني القوة تحوالت عن يقول سوف وماذا ؟ ”األخير
 وتطبيقاتيا فمسفتيا بارك والذي لمنتجةا فوضويتو”  فشل عن يقول سوف ماذا وأيضاً  ؟ةأالقتصادي

 .الغير عند الفوضى تخميق نظرية أنيا نعتقد فيما نعتقد والتي ،“ ألخالقة الفوضى”  خالل من

 أن يعنى ذلك ألن التفكيرية، األحادية ذوى متناول في يكون أن يمكن ال إحداثو وُصنع فالتاريخ
 يصنع فالذي. ىأخر  عوالم من تنبؤات يتمقون الذين من يكون قد التفسير ىذا مثل يتبنى الذي

 تمك عمى وُنطمق تراكماتيا، تصنع التي ىي البشرية ولكن عرق، أو بجنس، ليس يالبشر  التاريخ
 ىنا ومن ،”الحضارات صراع”  ىو الصراع بأن بتفسيره   أخذنا إذا وحتى. التاريخ ُمسمى التراكمات

 نحو التاريخ ُيجدد الذي ىو التراكم وألن وتراكماتو ، التاريخ استمرار إال لذلك وصف من ىناك ليس
 يممكُ  لمذي تاريخ تكوين إلى التسابق فكرة عمى أساساً  مبنى الصراع ألن بنيايتو ، وليس استمراره،

 ليس وىو االنجاز، بمعنى ،التراكم ُصنع أداة ىو التاريخ إذاً  وتوازناتيا، وتحوالتيا القوة حرفية
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. غيابيم ظل في وليس وجودىم، ظل في ُصنعو عممية تتم الذي البشر تاريخ ولكنوُ  الجماد، بتاريخ
 لصنع وكالة ىناك فميست بالوكالة، ُصنع قد األمم من ألمة تاريخاً  ىناك بأن التاريخ يحدثنا ولم

 .ألمما تاريخ

 بنياية”  الُمتسرع طرحو وراء انجرفوا بالذين تتعمق ولكن لوحده، بفوكوياما تتعمق لم المسألة أن إال
 العالمية لمحداثة ةامبيريقي مشروطية بأنيا لمعولمة وصفاً  األخر ىو اقترح جون، تاممنصن. ”التاريخ
 خالل من السريع التطور“ إلى ُتشير العولمة فأن ىنا ومن ، ”المُتصل الُمركب”  بذلك ووصفيا
 خالل من العولمة لفكرة بافتراضنا وحتى.  ”المنتصرة لمقيم المتبادل واالعتماد التواصل تبادل

 Immanuel(  ”العالمي النظام نظرية“ فكرة إلى ترجع إنما المظاىر تمك فْان المختمفة، مظاىرىا
Wallenstein )، الماضي القرن من الستينيات منذ المتعاقبة الحداثة ونظريات. 

 إلى ”بالعولمة يسمى ما مظاىر وصف إلى ذىب ، ”لحداثةا نتائج”  عممو في ، Giddens قيدنز
 كان إذا وبالتالي. بالحداثة مباشرةً  ترتبط التي ،”ةاالرضي ةالكر  عموم تشمل توسع عممية أنيا

 انتصار إلى أدت والتي ”األخير بإنسانو التاريخ نياية ”ىي الحداثة نتائج إن يتصور فوكوياما
 لغط فيذا ،ةاالرضي ةالكر  عمى وتعميميا المجتمعية أساليبو ونشر الحروب في الغرب تجربة
 فالحداثة منفردة، ةأم أو ،ةمعين ثقافة بيا تختص ال وتوسعيا الحداثة ألن التاريخ، لفكرة معرفي
 ومن ُصنعيا، عمى يعمل الذي ىو والتاريخ الزمان، أو بالمكان ترتبط ال مستمرة عمميات عن عبارة

 .نيايات لو وليست بدايات لو التاريخ فأن ثم

 زخماً  وا عطائيا لعولمةا نظرية بؤس“ شرح مجدداً  حاول( فوكوياما) األخير العمل أن من وبالرغم
 االىتمام كل يستحق كعمل وقدمُتو لوُ  وأطرت تنظيرا، بعداً  أعطتو العربي العقل ثقافية أن إال فكريًا،

 .لوُ  والترويج

 ثقافية أفرزتيا التي واالتجاىات والتيارات، صاحبيا، الذي والجدل لعولمةا مصطمح“ مكونات إن
”  مورغانثو ىانز”  رأسيم وعمى ”القوة نظرية“ منظري ُمبتكرات من األساس في ىي العربي، العقل
 العرب المثقفون عميو أتفق ما أنتجت والتي ألكونية القوة سياسة“ لنظرية األولى المب نات وضع الذي
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 العقل ثقافية انقسمت ونشأتيا األفكار لمزارع التتبع وعدم التجاوز وبيذا وتداعياتيما بالعولمة“
 تحفظ، بدون قبمتيا واتجاىات ،كمياً  العولمة رفضت اتجاىات: فيناك واتجاىات تيارات إلى العربي

 ال ولكن العولمة قبمت واتجاىات وقبمتيا، العولمة تفيم ال ىاتواتجا بتحفظ، قبمتيا واتجاىات
 . ثقافيا إدراكاً  تدركيا

 حول الفكرية ومعاركيا نظرىا، ووجيات مناقشاتيا، طبيعة إلى تنتبو لم العربي العقل فثقافية
عادة تصديره، عمى أشرفوا والذين مخترعيو، يخدم الذي الوافد، المصطمح  القوى بيت ترتيب وا 
 الثقافة، وعولمة االقتصاد، عولمة لمسائل والتنظير والطرح بالحديث الثقافية ىذه فأسرعت العالمي،
 عولمة تنجو ولم واإلعالم، الفنون، وعولمة، القيم، وعولمة االتصاالت، وعولمة التجارة، وعولمة

 أو المؤيد يعمل فمم. الفقر وعولمة المواجية، عولمة عنيا وغاب منيا، العسكرية االنتصارات
 .األصمية حاضنتو   إلى وترجيعو   وفيمو   المصطمح، ألركان التفسيري المنطوق فيم عمى المعارض

 الثقافية ىذه عمى وجب ىنا ومن وسياساتيا، ”القوة نظرية“ ىي لممصطمح األصمية فالحاضنة
 رفضو، أو المصطمح انتصار بحجية التسميم وعدم ومدارسيا، ”القوة نظرية“ دراسة إلى العودة
 . القيم عولمة في تتحكم التي القوة نظرية قوانين فيم عمى والعمل

 نظرية باسم الغرب ُيقدميا اطروحات من العصر يشيدهُ  ما خالل من تعزيزه يمكن االعتقاد ىذا
 ”اإلرىاب عولمة”و ”األمريكي النموذج“ عولمة العولمة، باسم العرب المثقفون ويتقبميا القوة،

 العولمة اطروحات فيل ؟ العولمة جدل في موقعيا أين وتمجيدىا ”العسكرية االنتصارات عولمة”و
 العولمة وثقافية ؟القديم االستعمار وثقافية الجديد االستعمار إطار خارج تقديميا الغرب يستطيع

 واالجتماعي السياسي والتنميط الييمنة عولمة“ خالل من اآلخر ثقافية اجتياح عمى تعتمد التي
 ؟ العربي العقل ثقافية في صدى ليا ىل ”الثقافيو 

 لكتابة عودة ىناك أنما الرفض، أو لالختيار واجبة كانت إن ”بالعولمة“ ُيسمى شيء ىناك ليس
 منظور من السياسي، الكون في األقوى مصالح منظومة لتفسير وعودة كوني، بقمم اإلنسان تاريخ
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 اإلنسان ويطال يشمل بالطبيعة التطور ىذا ،Power Theory Politicsالقوة نظرية سياسة
 .يقبل والذي لمرافض مكان ىناك وليس ومؤسساتو  

حالل أدبياتيا، تجاوز إلى يدعونا العولمة بؤس  لنتجنب محميا، وقوانينيا القوة نظرية تفسيرات وا 
 وبالتالي ونظرياتيا، القوة لقوانين اتز فراا ىي العولمة نتاج. والثقافي واالقتصادي السياسي بؤسيا
 في Power Law القوة قانون بأدب الفائقة العناية تتطمب لممصطمح الفكري التداول فثقافية
 . العولمة بترف ُيسمى ما وتجاوز والثقافة واالجتماع واالقتصاد السياسة

ذا المواجية، أولوية ترتيب ُيعيد أن عميو العولمة لجدل الثقافي المشيد  استعداد ىناك كان وا 
 لعولمةا واستقاللية“ المواجية بعولمة تسميتوُ  يمكن ما وُصنع منيجية، مرتكزات إيجاد ىو مطموب،
 .” وتحريرىا ”إيقاعاتيا، وضبط

نما الفكري، التالقح استبعاد ليست ىنا الدعوة  ما كل تجاه العربي العقل ثقافية بيت ترتيب إعادة وا 
 لقد عربياً . الثقافي البؤس لدينا يتشكل ال حتى نحوه نجراراال وعدم مصطمحات؛ من وافد ىو

 في فكرية ومعارك واتجاىات، مدارس وشكمت عربيًا، ثقافياً  خموداً  ”العولمة بؤس“ فمسفة أضافت
 بكثافة العولمة مصطمح حول حصل قد جدالً  ىناك أن نسمع فمم مكانيا، غير وفي وقتيا، غير
 جيوزية إلى يرجع والسبب. العربي والمغرب المشرق في العرب المثقفون قاُده الذي الجدل وحجم
 تمك.  ومنبتيا األفكار جذور في البحث دونما الوافد الستقبال الدائم واستعداده العربي المثقف
نسانيتيا العربية الثقافة خاصية  إنسانية تعنيو وال وينفذ يجتاح ”اآلخر الثقافة“ ولكن وانفتاحيا، وا 
 .ىيمنة بدون النفاذ

 الثقافي البؤس عولمة“ خالل من ”العولمة ببؤس“ العربي العقل ثقافية إصابة ىي نتيجةوال
 خدمة في والمدارس االتجاىات تشكيل في ُمجتيدة مُتمقية ثقافة إلى ثقافتنا وتحولت ،”المعولم
 .الوافدة لممصطمحات مجانية

 يبحث أن يجب العربية الثقافة حضارة مدنيو لصالح ويوظف ُيستثمر أن ينبغي الذي الثقافي الجدل
 والمآزق العولمة، جدل مواجية في منطمقاً ة العروب من يتخذُ  جدالً  بي،و ر ع نيضوي مشروع في
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 المرفوضة العولمة لمقولة النقدي غير االحتضان ىو العربية الثقافة فيو وقعت الذي الثقافي
 ذلك ليس. االنفعال أو التفاعل موقع ومن الغير، اطروحات خالل من معيا والتعامل والمقبولة،

 إالم، الفكرية الحاضنة معرفة دونما منُو، البد شراً  أو خيراً  وكأنيا العولمة مع التعامل ولكن فقط،
 عبر المرور دونما مباشرة نتاجاتيا مع التعامل ثم ومن وسياساتيا، ”القوة نظرية“ مدرسة وىي
 . وبؤسيا العولمة مصطمح مظمة

 وىو ثقافيًا، وىناً  ُيحدث ليا والتقدم ”ةالمقوالتي الحواضن“ تجاوز أن تقول، المطالعة ىذه إجماالً 
 جدل نحو االنطالق العربي الثقافي لمعقل األجدى من وكان. والييمنة االجتياح لثقافات مطمب
 الترويج دونما ومناىجيا القوة، نظرية ومصطمحات مقوالت مواجية في عربي ثقافي حوارى

 بؤس استوعبت العربي العقل فثقافية والزمان، لممكان الجغرافي التمدد بمصطمحات واالنبيار
 غير التوجيات ىي المسئولية حين في نحوىا، ثقافيتو بؤس عمى بمسؤوليتيا واتيمتيا العولمة

 . العولمة بؤس خالل من العربي الثقافي البؤس عولمة نحو الصحيحة

.................... 
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