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 المقدمة 
                               على أن مشروع العولمة بـدأ                إجماع                     ذا كان هناك شبه    إ

                                                          يتشكل نسيجه االقتصادي والسياسي منذ القرن الخامس عشر        
                    مشـروع ثقـافي ،             اآلن                   كان يواكبه حتى          أنه                 ، فمن المؤكد  

      نسان  اإل           تغذي جهد            أساطيره                                    كانت قيمة ومفاهيمه وحقائقه و      
     ،          اآلخـرين             رض وثروات    أ                          المندفع للسيطرة على            األوروبي

   .                            وذلك تحقيقا لذاته المتفوقة 
             فاق عولمـة    آ               خذ يصبو نحو     أ                  هذا المشروع و    ى         لقد تنام 

           األوروبـي                                      ، حيث حملتـه قـوى المركـز                 أوروبيا       الكون  
                                                            المتنافسة على تملك العالم طبيعة وبشرا وقطعت بـه خـالل        

               يد االقتصـادي                                             ربعة قرون شـوطا كبيـرا علـى الصـع          أ
   .          والسياسي 

                                    ربعة ، كان التنافس بـين قـوى                             فخالل هذه القرون األ   
                                           وتصادم مصالحها ، يعمل لمصلحة هـذا               األوروبي        المركز  

    طار                                                          المشروع ، فلم يكن هناك خالف بين هذه القوى حول اإل          
                                                                    العام لمنظومة القيم والمثل والمفـاهيم التـي يمثلهـا هـذا            



                            ختالف بينها حول نظرتهـا                    لم يكن هناك ا           أنه               المشروع كما 
     .        األوروبي      غير         إلى اآلخر

                    لم يتضرر كثيرا           أوروبيا                                لهذا فان مشروع عولمة الكون      
                      عندما يصل التنـافس            أنه       جانب        إلى                             بسبب هذا التنافس ، هذا    

                            الحد الذي يهدد المتنافسـين          إلى                                على امتالك العالم واستتباعه   
                 الم كغنيمة بين                             اللعبة ويجرى اقتسام الع                             ،فانه يتم تغيير قواعد     

     رضية  أ                                             طراف ، حسب خطوط الطول والعرض على كرة           األ
   .                                 مباحة بمياهها ويابسها وكائناتها 

         إلـى     دى أ               في المركز              األيديولوجي                   لكن ظهور الصراع    
           مشـروع          مبـادئ                                          اختالف في تفسير منظومة قيم ومفاهيم و      

                                              ونتج عن ذلك تباطؤ عجلـة سـير هـذا                   األوروبية         العولمة  
                       الثقافات والحضارات       أمام              هامش الحركة                       المشروع ، واتساع    

     .    خرى  األ           والخصوصيات 
                                                           سوف لن نحول تتبع تطور الفكـر والثقافـة الغـربيين           
                                                                   بتفاصيلهما الدقيقة ومراحلهما التاريخية المتتابعة ، فهذا ليس        

                                             يبعدنا عن موضوعنا الذي ال نريد لـه أن                 أنه                  منتوانا ، كما  
                   نا هو أن نقـبض                                                 يتوه بين مراحل التاريخ المختلفة ، فغرض      



                                                                   على اللحظات البارزة في تاريخ الثقافـة الغربيـة ، والتـي            
                           والمفاهيم التي ميـزت          مبادئ                                تكونت خاللها منظومة القيم وال    

                                                               الثقافة الغربية ، وسوف لن ننكب على دراسة هذه المنظومة          
         شـبعوها   أ                                                   بشكل دقيق ومفصل ، ألنـه سـبق لكثيـرين أن            

                           المنظومـة هـو تلـك                                               بالدراسة والبحث ، فما يهمنا في هذه      
                                             التي تعتبر الجذور الحقيقيـة لثقافـة             مبادئ                     المفاهيم والقيم وال  

                                   السـيادة فـي القـرن الواحـد                  إلـى                            العولمة ، التي تنـزع    
  .         والعشرين 

                                                             هذه المنظومة ستكون الدليل الذي يرافقنا طوال تعاملنـا         
                       نا هي المفاتيح التي     ر           نها في نظ                                  مع مفردات ثقافة العولمة ، أل     

     لغاز  أ                                             ما يكتنف العولمة ظاهريا من تناقضات و                    يمكن أن تحل  
   .            بواب مغلقة  أ و

               ثـالث ركـائز              إلـى                                 سنتعرض من خالل دراستنا هذه    
                                                          في ثقافة الغرب ، كانت قـد شـكلت فـي لحظـات               ة     أساسي

                                                             تاريخية حاسمة في تاريخ الحضارة الغربيـة والمعاصـرة ،         
                                                               هذه الركائز هي التي في نظرنا حملت بذور العولمة وغذتها          

   .                               ثمرت في القرن الواحد والعشرين  أ      ينعت و أ    حتى 



                                                         تتمثل هذه الركائز في االتجاهات التي ميـزت الفكـر          
            ، وهـي                  إلى اآلخـر                                           الغربي ، وحددت رؤية الثقافة الغربية     

   :        تحديدا 
   .                 المنظور الشمولي  - ١
   .           والعرقي  ي  ثن          المنظور اال - ٢

   .                المنظور القومي  - ٣

      ريـا                                                   هذه المنظورات الثالثة رغم ما يبدو بينها ظاه       
                                          ال أنها هي التي حفرت متظـافرة نهـر          إ              من اختالف ،    

                                                            النزعة المركزية الغربية الذي لم يتوقـف منـذ خمسـة           
         إلـى                                                      قرون عن التدفق وأن تغير لون مياهه من حقبـة         

     .     أخرى
                                                      ن الغاية من دراستنا لهذه المنظورات الثالثة هـو          إ

                                                 وال عن جذور العولمة داخل هذه المنظـورات ،          أ       البحث  
           أطروحـات                                       فة ما هو ثابت وما هو متغير في                    وثانيا معر 

                              التي كانت تتبناها وتبشر             األطروحات        إلى                  العولمة بالنظر 
   .                      بها المنظورات الثالثة 



                                           ب المؤرخون على تحديد لحظة زمنية وحدت        أ      لقد د 
                                       تقريبية لنهضة أيـة حضـارة وهـذه                             معينة كنقطة بداية    

                          جرائيـة نظريـة لتسـهيل     إ                               النقطة هي في الغالب عملية      
          ، ألنه    ي    نسان  اإل                                        قاربة المعرفية لحركة الزمن والنشاط         الم

                                                        يصعب تحديد نقطة ثابتة لهذه الصيرورة التي تتصـف          
                                                              بأنها دائبة وتراكمية وبالتالي ، ال يمكن اعتبـار حـدث           

  .                                                                 عظيم وبارز في التاريخ ، بأنه هو البداية لما جاء بعده            
                                                            فمثل هذا الحدث ال يعدو كونه تتويجا لسلسلة من الحركة          

   .                السابقة عليه       األفعال و
                          وكما اتفق المؤرخـون     –                             من هذا المنطلق يمكن لنا      

        هـو           األوروبية                        طلق عليه عصر النهضة      أ                  أن نعتبر ما     –
                نقطـة بدايـة              إلـى                                       اللحظة الزمنية والحدث الذي يرمز    
   .                                النهضة الحقيقة للحضارة الغربية 

                                                     فقد كانت النهضة عالمة فارقة بالنسـبة للحضـارة         
        مـن    ً اً    فبدء    .    خرى  األ                     نة بحضارات العالم           مقار         األوروبية

                                                           هذه اللحظة ما بين القرن الرابع عشر والقرن الخـامس          
                    حياء لما تعتبـره     إ               حركة بعث و         أوروبا                  عشر ، قامت في     



        خطـوات          أولـى           أوروبا                      ، وبالتالي بدأت          األصيل        تراثها  
     ،          اآلخـرين                    ، بينها وبين      ث                             قطع ما هو مشترك من الترا     

                          ليها من الشرق عن طريق      إ      وافد                               فتم تنقيح وتعديل الدين ال    
            األوروبيـة                                                 الحركات الدينية ، وذلك ليتالءم مع الـذات         

  –              ب  مفهومها      حس  –                                  الناهضة والوريث الشرعي الوحيد     
   .                غريقي الروماني              رث الحضاري اإل  لإل

           مسـيرة           أوروبـا                                  منذ هذه اللحظة بدأت حضـارة       
                                                          التمحور على الذات واالكتفاء بنفسها وقد ساعدها علـى         

                                                 تها العلمية وحركة الكشوف الجغرافيـة التـي                ذلك نهض 
          الخطـوات        أولى                                             انطلقت منذ القرن الرابع عشر ، لتدشن        

   .                           على طريق العولمة الطويل         األوروبية
     مـا          إلى                   والغرب عموما        أوروبا        ن تصل    أ           ولكن قبل   

                                                          نسميه ظاهرة العولمة في القرن الواحـد والعشـرين ،          
       صـولة                                                 قطعت ثقافتها مسافة خمسة قرون من الزمن مو       

                       والقـيم الثابتـة            مبـادئ                                   بالنقد والمراجعة للمفـاهيم وال    
                                                              والمتغيرة في آن ، فهناك ثبات داخل التغيـر ، وتغيـر            
                                                          داخل الثبات ، بحيث ظلت ثقافة الغرب متحولـة علـى           



                     خر ولثقافته ، رغم                                          الدوام ومحافظة على ثبات رؤيتها لآل     
   .                                 من تغير على محددات هذه الرؤية  أ      ما يطر

                   هذا التمرحل مـن            إلى          ن ندخل  أ    ضل   األف           ولعله من   
  .          الشمولي   ور          في المنظ ة              بدايته المتمثل



 األول الفصل 
 المنظور الشمولي 

                                                         قبل أن يظهر هذا المنظور في الثقافـة الغربيـة ،           
               ، بدأت من          أوروبا                                       سبقته لحظة قوية ومتميزة في تاريخ       

                                   تميزت هذه اللحظة بالحدث الكبير       .                     القرن الخامس عشر    
     .         األمريكية           شاف القارة          ال وهو اكت أ  ، 

                    في تلك المراحل    –                                   ورغم أن الدين بنزعته الشمولية      
                                              ، وما يزال هو الحجة المقبولة ، التي           ية    نسان  اإل           من تاريخ   

             المختلـف         اآلخـر                                     يمكن أن تصوغ الغزو والصراع مع       
                                       عندما اعتمرت قبعة الغـزو لمـا              أوروبا       ال أن    إ          دينيا ،   

                 ر الذي ترفعـه                                              وراء البحار والمحيطات ، لم يكن الشعا      
         سـبانية                      قائـد الحملـة األ      "          كورتييس      " "                  دينيا فالجنرال   

                                                        ضد الهنود الحمر ، لم يكن فاتحا دينيا ولم يكـن                  األولى  
                                مبشرا ، بـل كـان الـدافع          "                  كروستوف كولمبس     "       قبله  

                                                             الحقيقي والمعترف به ، هو الثراء وجمع الذهب ، غيـر          
          د ظهـرت                                               الغزو ، والتوغل في هذا العالم الجدي            أثناء     أنه  



                                          على ضوء متغيرات ومعطيات جديـدة ،            أخرى       طوحات  
   .                                          لم تكن في ذهن الغزاة عندما بدأوا مشروعهم 

             غيـر ذلـك      "     خر   آ  "                في الهنود          أوروبا             فقد اكتشفت   
                   يختلف اختالفـا        اآلخر      وهذا    .                        المعتاد في الشرق         اآلخر

                      من حيـث اللـون      –         األوروبي                 حسب المفهوم    –       جذريا  
        األولـى                          حتى كانت الصـورة                                 والعرق والدين والثقافة ،   

  "                                  ، ورفاقه تصف الهنود بـأنهم         "          كولومبس    "              التي نقلها   
     . ١  "              لحوم البشر  و  كل آ      اب ، و   إذن        أناس ذو 

         أنـه                           الشـديد االخـتالف ،         اآلخر                ولسوء حظ هذا    
                        الخيـول والمـدافع         أمام              الصراع ،         أثناء             انكشف عجزه   

   يا                                                         ارود والتنظيم والحيل ، وبالتالي كانت هزيمته ميدان        ب   وال
   .                          يرة ، والسيطرة عليه سهلة   كب

        أمـام          األوروبي                                   ولكن هذا االنتصار ، وضع العقل       
                                                 كشفت نتيجته عن خاصية في الثقافة الغربية ،          .         امتحان  

                                                        ظلت تميزها وتواكبها طوال العصور التي تلـت ذلـك          
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                             فقد كان منطـق النصـر ،         .               عصر العولمة           إلى        الحدث
               ن فـي تلـك               الفاعلي     أمام                 يطرح خيارين    –      أيضا        والحال  
   .        اللحظة 

                                       يتمثل في االكتفاء بالنصر على هـذا             األول          الخيار  
                                     خضاعه والسيطرة عليـه واالسـتفادة       إ                ، وبالتالي        اآلخر
   .     منه 
           ماديـا         اآلخـر                                        ما الخيار الثاني فيعني تصفية هذا        أ

  "                                                        ه من الفضاء الجغرافي والثقافي ، ليخلو المكـان           ء   لغا إ و
         ، كـان         األول         يـار                                    المنتصرة  ، ولكن القبول بالخ       "     نا    لأل

                         الذي مهما كان دونيـا         "     اآلخر                          يقضى القبول بوجود هذا     
  "                              ال أن اسـتمراريته واحتفاظـه    إ                        وخامال ، ومنكسـرا ،      

                                                الشديدة االختالف ، كان على ما يبدو ، يشكل           "          بغيريته  
      عقـل            إلـى                                                  استفزازا ، ال يمكن التعايش معه ، بالنسبة       

            حو التمركز                                    خذا في التشكل ، وينزع بقوة ن       آ               ثقافي ، كان    
   .                                        على الذات ، ونحو امتالك الكون والشمولية 

    كبر  أ                ج عنه اقتراف                                        ولهذا فقد نجح الخيار الثاني ونت     
               لعلـه يصـعب      .                                  بادة جماعية عرفتها البشـرية       إ       عملية  



                            حسـب منطـق الثقافـة             أخالقيا                     ويغ ما جرى آنذاك      ص ت
                فيلسوف القـرن       "  ه           هنريش نيتش   "                          الغربية حاليا ، ولكن     

                                              يقدم تفسيرا لمثل هذا السلوك ، بعد مرور                        التاسع عشر ،    
  "    ن   أ        ورغـم     .                                         من ثالثة قرون على تلك الواقعـة             أكثر
                                                  لم يكن يتحدث عن ذلـك الحـدث ، بـل عـن                 "      نيتشه

                                                    موضوعه المفضل حول عروق السادة وعروق العبيد ،        
                                                   كان ينطلق في تفكيره واجتهاداته من واقع معاش                أنه    ال إ

                        ارتباط مباشـرة بـين                    ال توجد عالقة            أنه                  لما حدث ، مع   
   .          رستقراطي                                    الموضعين ، فيقول متحدثا عن العرق األ

                             حين يندارون نحو الخارج ،        ..                  ن هؤالء الرجال     إ  " 
                                                         ومنذ لحظة دخولهم في تمـاس مـع مـا هـو غريـب              
                                                         سيسترجعون الوجدان البرئي للحيوان الكاسر فـي قـاع         

                             رستقراطية يوجـد الحيـوان                           كل هذه العروق األ        أساس و
          المغـانم          إلى                       شقر الرائع المتعطش         وحش األ   ال   ..         الكاسر  

                          رستقراطية ، تلك التـي                    نها العروق األ   إ               واالنتصارات ،   



       شـكال   أ      أعلى     حتى      " .                                 حيثما مرت تركت ذكرى برابرة      
     .  ) ١ (  "                          نها واعية بذلك وفخورة به  أ             ثقافتها تكشف 

                  قاسـية علـى       ية     إنسان                                لقد كانت تلك الواقعة تجربة      
         ظلـت           أوروبـا    ن   أ                      والنفسي ، غيـر          األخالقي        الصعيد  

                حداث ومخاضـات    أ                                        منشغلة عنها طوال القرنين التاليين ب     
       صـابت   أ                تغيرات وثورات           إلى      فضت أ                    سياسية وثقافية ،    

             ومفـاهيم        مبادئ                                    االجتماعية والسياسية ، فترسخت       ى    البن
              بمشـروعها           أوروبـا                                      وقيم الحداثة الغربية ، وتقـدمت       

  .       العالم       إلى        الحضاري
  "              خر سياسـي     آ                                   هذا المشروع الذي ارتبط بمشروع    

                                   مفهوم حضارة في الغـرب دائمـا              أو          ت كلمة   بط        فقد ارت 
                                 ولها مشروع التحرر من الكنيسة      أ                       بمشروع سياسي ، كان     

         إلـى        فضـى  أ                                                ، وثانيها مشروع بناء الدولة القومية الذي        
                                                             التنافس على المستعمرات والموارد الطبيعية ، وثالثا هذه        

         ة الـال                                              ع ، هو مشروع الهيمنة العالمية والسيطر       ي      المشار
                                                 

ترجمة إلياس مرقص دار الحقيقة " تحطيم العقل "  جورج لوكاتش  )١(
  . ١٢٦الجزء الثاني ص  . ١٩٨٢بيروت 



                                                   محدودة على مصادر الثروة باختالف مصادرها وتشمل       
                                                        الزراعة والصـناعة والخـدمات البنكيـة والمصـرفية         

     .  ) ١ (  "                       والمعلوماتية والفكرية 
        غريقـي                                                 واستعادت الثقافة الغربية ما تراه أرثها اإل      

                                                          الروماني فتبنت مفاهيم البربري والمتوحش والبـدائي ،        
                         تبنتهـا الحضـارتان                                         لتستعيد بذلك الرؤية نفسها التـي     

               خـر ثقافيـا     آ                                          غريقية والرومانية تجاه كل مـا هـو           اإل
                                        وهي تعبر عن االستعالء والتمحور حـول         .          وحضاريا  

                                                               الذات ، وبقدر ما تعبر عن نظرة دونية لكل مـا يمثلـه             
                  السـيطرة عليـه            إلى                                  من اختالف ، بقدر ما تدعو          اآلخر

           البربريـة       أن                                           ووضعه خارج دائـرة الفعـل ، باعتبـار       
    لقد   .                                              حش ، هما نقيضان وعدوان لمفهوم الحضارة             والتو

                                                            ظهر المنظور الشمولي في الثقافة الغربية ، في القـرن          
                                   القـرون شـهرة فـي تـاريخ             أكثر                     الثامن عشر ، وهو     

         نجـازات                                               الحضارة الغربية ألنه مزدحم بـالثورات واإل      
                                                 

مجلة العصور " بحثا عن حضارة ال مركزية "  فكري حسن  )١(
  . ١٠ ص ٢٠٠٥القاهرة عدد مايو / الجديدة 



                                             الكبيرة ، فهو قرن العقـل والطبيعـة               األسماء          والرموز و 
                                      ل القضايا التي ما تزال تتحكم في                                والعلموية والتقدم ، وك   

                                                           عالمنا حتى اليوم ، حيـث اخـتلط الفكـر االجتمـاعي            
                                صبح فيه الفالسـفة أدبـاء ،        أ                         والسياسي واالقتصادي ، و   

       فولتير   "                                                  وظهر فيه المفكرون الملتزمون ، الذين وصفهم        
                                                مفكرون ملتزمون فهم يعتزمون التأثير في هذا         "        بأنهم    " 

    ،  ى  قص                   حاضرين فيه للحد األ         يكونوا         أن                     العالم ، ويريدون  
               ، مـن أجـل                                                       وأن يعملوا فيه باسم العقل من هذا العـالم          

     .  ) ١ (  "                 مثالهم من البشر                   تحقيق أكبر فائدة أل
                                   على هذا القـرن اسـم عصـر               أوروبا      طلقت   أ     لقد  
          أوروبـا                                               وهو جدير بهذه التسمية ، فقـد حققـت                األنوار

       عتـاب   أ                                               خالله نقلة نوعية على كل صعيد وضعتها على         
       صـبحت   أ                                           صناعية حقيقية ، قبلت كل الموازين ، و             ثورة  

    " "               مانويل كانت    إ  "    ي        األنوار                           فعال كما وصفها الفيلسوف     

                                                 
)١(   GUSYORF " LES . SCIENCES . HUMAINES 

ET . LA . PANSEE . OCCIDENTALE . Paris ١٩٦٦ 

Payot p ٤٩٠ .  



                            صبحت حقيقة قوية ، وتسير      أ                   المستنيرة فقد          أوروبا      كانت  
     .  ) ٢ (  "                     في اتجاه ال عودة فيه 

                                                    في رحاب هذا القرن نشأ المنظور الشـمولي فـي          
               ولمة ثقافيـة                                                 حضان الثقافة الغربية ، وكان يحمل بذرة ع        أ

                                                               ستبدأ بواكيرها في التحقق فعليا ، بعد مرور قرنين ، من           
   .                                                في نهاية القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة  ي       الزمن أ

                                                 
)٢(  OP . CIT . p٢٩ .  



-١- 
 ي المنظور الشمولبذور العولمة في

                                         التي تعتقد انها سـليلة الحضـارة             وروبا          لم يكن أل  
                             بمنطق زمانها وظروفهـا    –                               االغريقية الرومانية العالمية    

                                                    تكتفي بما تحققه في محيطها ، وتظـل مسـترخية                 أن   –
                                                          خلف بحارها ومحيطاتها ، ولهذا فقد انطلق المكتشـفون         
                                                            والرواد والمغامرون والغزاة من أمثال مـاركو بولـو ،          

  /                    وكـوك وكـورتيس                                     وفاسكودى جاما ، وكولومبس ،      
                                                     والكولونيل مارشان ، وهنرى كتشز يحملون طموحـات        

                                غة عالقة جديـدة مـع بقيـة           صيا        إلى               وتطلعاتها       أوروبا
     .        األوروبي    غير     :     اآلخر    هذا      أو             أجزاء العالم

                        الظروف التاريخية شاءت              أو أن          أوروبا           ولحسن حظ   
      األولى                                                 ذلك ، فقد اكتشفت من خالل تجارب االحتكاكات         

                 ضـعيف وهـش ،             أنه                        في كل القارات ،        اآلخر         مع هذا   
           ، الالزمـة                                           وليس على صعيد امتالك الوسـائل الماديـة    

                                على صعيد منظوماته الفكرية         أيضا                ع فحسب ، بل          للصرا
                                                        الحد الذي بد تشله الدهشة لما يـراه فـي حـوزة                    إلى    ،



        عنـدها    .                           حساسه بمشاعر الهزيمـة      إ       من       أكثر      ،         أوروبا
                    بـأن الحضـارة              األوروبـي                            ترسخت قناعة في الفكـر      

                           ، بل بالعالم أجمع ،            أوروبا                      ليست معنية فقط ب            األوروبية
    لقت  أ                             يخي للمجتمع البشري ، قد                                وأن قوانين التطور التار   

                                        رسالة كونية وهي أصبحت قادرة على             أوروبا           على كاهل   
   .                     كل وسائل النهوض بها        امتلكت      أن          حملها بعد

                                                     في هذه المرحلة ظهر المنظور الشمولي في الثقافة        
                     ملتزمين بقضايا تهم     "         كونيين    "                            الغربية ممثال في مفكرين     

  "                   الجنس البشري         تربية  "             مهمتها هي          أن                    البشرية ، ورأوا  
) ١ (  .     

                     يكون غالبية رمـوز           أن                              لعله ليس من قبيل الصدفة    
        األنوار     عصر         أن                                           هذا المنظور هم من الفرنسيين ، وذلك      

          مكـان    أ                                                  والثورة الفرنسية جعال الفكـر الفرنسـي يتبـو        
                                                            الصدارة في الثقافة الغربية في تلـك المراحـل ، حتـى          

                                                 
) ١ (     G   GUSDORF LES SCIENCES HUMAINES ET 

LAPENESOCCIDENTALE " PAYOT PRIS ١٩٦٦     P 

٤٩٠    .  



  ة               هـي بـؤر          أوروبا       أن           فرنسا  ي                       اعتبر الكثير من مفكر   
                              فرنسا هي التجسيد الـذي ال             أن    "                        العالم وفرنسا مركزها    

                      أرسى هذا المنظور     ) ٢ (  "                                    قيد له وال شرط للقيم الشمولية       
                                           وحدة النوع البشري ، وهذا ما تؤيده            أساس            نظرته على   

                             رسيت عليهما فلسفة القـرن      أ                                قوانين الطبيعة والعلم الذين     
      يمكن        أنه                                                الثامن عشر ويترتب على وحدة الجنس البشري      

                                                           تكون هناك قيم شاملة ، بل يمكن تعميم قيم مجتمع ما               أن  
   .             لتصبح شاملة 

  .                                        نتيجة منطقية بالنسبة لهذا المنظور              إلى            وهنا نصل 
                   ترسـيان علـى      ا                                الحضارة الغربية وثقافتها بدأت          أن       فبما

     تكون        أن                 نه من الصحيح   إ                                    قاعدة العلم والعقل والطبيعة ، ف     
               للجميـع ،                                     ومفاهيم هذه الحضارة صـالحة          مبادئ      قيم و 

                                                           وبالتالي يمكن تعميم ما هو خـاص بـالمجتمع الغربـي           
     .    خرى  األ                ليشمل المجتمعات 

                                                 
           دار المدى    .            ربي حمود     .           ترجمة د     "               نحن واآلخرون     :             تودوروف      ) ٢ (

    .   ٢٨٢    ص     ١٩٩٨        نيقوسيا 



    راء                       غاية في االختصـار آل                          سنقتصر على نموذجين    
  "                                              ممثلي هـذا المنظـور بـروزا وهمـا               أكثر           اثنين من   
                         وذلك ألجل البحـث عـن        "            غست كونت          أو    "          كوندرسيه  

              لغربية منـذ                             لقيت في تربة الثقافة ا     أ                        بذرة العولمة ، التي     
                                                        القرن الثامن عشر ، ولمعرفة كم هي صـارمة وحـدة           

                 لتحقيق مثلها    ى                                             المنطق التي تقود هذه الثقافة ، وهي تسع       
                                                         ورؤاها منذ نهضتها ، وحتى عصر العولمة ، رغم مـا           

                              ف في وجهات النظر ، ومـن        ال                      تحضنه من تناقض واخت   
   .                           جدل حول الكيفيات والوسائل 

   :            كوندرسيه - :     األول         النموذج 
                                                     يعتبر كوندرسيه أحد الفالسفة الموسوعيين الكبار ،       

    ،   ية      نسـان   اإل                                          وهو ينطلق في شموليته من وحدة الطبيعـة     
                    العدالة الصالحة        مبادئ                                   ووحدة العقل الشمولي الذي يصنع      

                                  الحقيقة والعدالة وحقوق النـاس            أن                        في كل مكان ، وبما    



          يكن لدى  ل                                                  وأهمية الحرية والمن متطابقة في كل مكان ، ف        
     .  ) ١ (                                 ول القوانين نفسها والمدنية نفسها    الد   كل 

                              عمل دستور واحد للعـالم ،              إلى                  ويدعو كوندرسيه 
                          والحقـائق وبالتـالي             األشـياء           طبيعة       أساس           مبني على   

                         يتحقق ذلك بسبب انتشار           أن                                 حكومة واحدة للعالم ، ويأمل    
               بين الشعوب       أكثر   ا                            التدريجي الذي سيخلق تقارب       "       األنوار

                                 فتتكشف المعامالت والمبـادالت                              ويزيد من التشابه بينها   
                               الشـعوب تنـورا كاللغـة             أكثـر                        عن طريق تبني لغـة      

     .  ) ٢ (          الفرنسيـة      أو          اإلنجليزية
   - :           أوغست كونت - :               النموذج الثاني 

  "              وسان سيمون     "           كوندرسيه    "                   خلف أوغست كونت    
                               لعله نظرا لتأخره عن هـؤالء             أو             نفذ بصيرة  أ            ولكنه كان   

                   واالكتشـافات ،                                          لمعاصرته لتسارع وتيـرة التغييـرات     
                   فقد توقـع بـان       .                                يرى ما لم يره الذين قبله              أن         استطاع

                                                 
                                                   مالحظات على الكتاب التاسع والعشـرين مـن روح           "              كوندرسيه      ) ١ (

   .             مرجع سابق   ٤٠               في تودوروف ص    ٣٧٨  ص   "          القوانين 
    .  ٤٤  –    ٤٢                  المصدر السابق ص    ) ٢ (



                 ، وذلك عـن         أكثر        شمولية          إلى                         انتشار الصناعة سيؤدي  
                                                         طريق التنظيم وتجانس األذواق وازدياد سـلطان العلـم         
                                                     وتفضيل نمـوذج سياسـي وحيـد وهـو الجمهوريـة           

            مـن هـذه      "                  أوغسـت كونـت       "        ويعود     ..              الديمقراطية  
                                        مركز ويفترض بأن حركة التوحيد هـذه         ال        إلى           الشمولية

                                                            تبدأ من فرنسا نواة البشرية وبلد الشـعب المركـزي ،           
         لمانيـا   أ    ،        إنجلترا                   يطاليا ، أسبانيا ،  إ                      فتشمل أوال الغرب ،     

               عضوا وفـي      ٣٠                                        ويحكم هذه الجمهورية لجنة تتكون من       
                           جزاء العالم بحيث يكـون      أ                           تطور الحق يجرى ضم بقية      
                                الغـرب ، أمـا الوسـيلة                                      فيه الغرب بمثابة فرنسا وسط    

                                                      لتحقيق ذلك ، فهي تربيـة النخـب بـدال مـن                  األفضل
                                                    الحروب االستعمارية واحترام الخصوصـيات القوميـة       

    ية    نسان  اإل                                                  داخل هذه الجمهورية التي ستمنح فيها الرئاسة        
                          وال يرى أوغست كونت أية        ..                            بشكل ال عودة فيه للغرب      

      لتقدم                                                    فوارق بين مواطني هذه الجمهورية سوى التخلف وا       



            يعملوا على         أن                                           ، وهما زائالن حتما وينبغي على البيض      
     .  ) ١ (        مستواهم       إلى       لتصل   خرى  األ        األعراق     ترقي 

                                                    هكذا تبدو الشمولية بصرف النظر عـن تفاصـيلها         
                                                             الكثيرة ، كأحد منظورات الفكر الغربي لتوحيـد العـالم          

     .        أوروبيا        لعولمته      أو                  الثقافة الغربية ة             وصهره في بوتق
                                      ذا الطرح وتلقائيته في بعض األحيان                   رغم بساطة ه  

      نهـا               ال تتغيـر أل  ة       أساسـي                         تقف خلفه فكرة جادة و            أنه     أال
                                                         محكومة بمنطقها الصارم الخاص بها ، وهو الذي يتحكم         
                                                             في رؤية الثقافة الغربية لكل ما هو مختلف عنها في كل           

  "    و    "              أوغست كونت     "            عتقد بأن    ن      نكاد          ال  ى             العصور ، حت  
                                 ا في عصر العولمة لوال وجـود                   يعيشان بينن   "           كوندرسيه  

                      هذين الشموليين يعرضان      أن                             فارقين وحيدين ، أولهما هو   
                                           صراحة ومباشـرة ، ألنهمـا يعتقـدان             أكثر          مشروعها ب 
                                             الحضارة الغربية هي أفضل ما لدى البشرية              أن        بإخالص

                                                     وهي الخير الذي يجب تعميمه من أجل خالص الجـنس          
ـ                مية                                                      البشري ، ولهذا فهما ال يجدان غضاضـة فـي تس

                                                 
  .٤٤ – ٤٢المصدر السابق ص  )١(



                           أما الفـارق الثـاني ،        .                                بمسمياتها كما تبدو لهما            األشياء
         إلـى                                              العولمة اليوم ليس لها وليست في حاجـة              أن      فهو

  و     "  ه       كوندرسي  "       ، و     "              أوغست كونت     "                   فالسفة من أمثال    
                                        ، لكي يزينـوا فـي أعـين النـاس            "                  وايمانويل كانت     " 

                                                 ا ما يزال حلما بعيـدا ، فالعولمـة بعـد            ي     إنسان        مشروعا  
                                             خمسة قرون أصبحت حقيقة تقف علـى أرجـل                مسيرة  

       إلى   ج               فالسفة بل تحتا          إلى                                  اقتصادية وسياسية ، وال تحتاج    
          ، الـذين                                                 تكنو قراط ومثقفين يشرحون ويفسرون للنـاس        

                          جزءا من هذه الظاهرة     –                  دون خار أخر     –        أنفسهم       وجدوا  
                                  وها ويتعاملوا معها ، وليس من       م   يفه       أن                   ، وذلك من أجل   

   .         يرفضوها      أو            يقتنعوا بها     أن    أجل
        فـي            أوروبيـا                       مشروع عولمة العالم            إلى           ذا عدنا  إ و

               تغيرا كبيـرا          أو                                           مرحلته الشمولية فال نجد هناك انقطاعا     
                                                              في الرؤية ، بينه وبين العولمـة فـي القـرن الواحـد             
                                                      والعشرين ، فالشمولية ترفض نظريا االستعمار ودمـج        
                                                         الشعوب بالقوة في المشروع الشمولي الغربـي وتقتـرح         

                                                     تربية النخب ثقافيا ن وال نعتقـد بـأن ثقافـة                     بدال عنه   



      أخرى                تعمل بآلية    –                            كما هي مطروحة واقعيا      –         العولمة  
                                   ألنها مستفيدة مما لـم يكـن            أكثر                         غير هذه ولكن بفاعلية     

            التقـدم    ي أ  :                                          تحت تصرف شمولية القرن الثامن عشـر        
                                                      التكنولوجي وثورة االتصاالت وغيرها من الوسائل التي       

                                    ة الغرب علـى حسـاب الثقافـات                   تعولم ثقاف        أن         تستطيع
               سـر ثقافتـه     أ                  تحرر الخيال من      "            ، فقد       خرى  األ         الطرفية  

                                                    الخاصة به بفضل تحسن وسائل االتصال والمواصالت ،        
                   كذلك تسيطر ثقافة     "           والميديا    "                          وبفضل السياحة والهجرة    

                                                            الصور على ثقافة الكلمـة المكتوبـة ، فانقضـى عهـد            
             ثقافات تفصل         أو    م  أم       أو                                      الفضاءات المستقلة ، أقاليم كانت    

ـ            أن             الشك في   ) ١ (             بينها حدود       ي                            تلك الصراحة الفجـة الت
                                         مشروع الشمولية الثقافية الغربية ،       ي                  رأيناها لدى منظر  

     أو            اإلنجليزيـة               سيادة اللغة           إلى                           فالعولمة ال تدعو صراحة   
                                                              غيرها من اللغات الغربية وال تبشر علنا بدولة تكون فيها          

                     فهذه المهمة متروكة     .                                     الرئاسة للغرب بشكل ال رجعة فيه       
                                                 

نهضة مصر للطباعة والنشر " العالمية والعولمة " سيد ياسين  )١(
  . ٩٥ ص ٢٠٠٠القاهرة 



                                                        على األغلب آلليات اقتصادية وسياسية لم تكن في حوزة         
                      توافرت لها الشـروط            إذا                                  الشموليين آنذاك ، وهي كفيلة    

                                              بتحقيق الغاية ذاتها ، بعيدا عن القسر           خرى  األ         والظروف  
                                           وفي جو يبدو مفعما باألمـل ومشـاعر          ي           كراه الماد    واإل

   .           ة االختيار                                    المساواة وتخيم عليه روح الحوار وحري
                                                   فقناه التواصل واالتصال مؤمنة ومفتوحة ، ووسيلة       
                                                               االتصال والفكر والقيم واللغة ، كلها تقريبـا تـأتي فـي           

                         بأن الفرد يختار ما      ئ           الظاهر ينب        أن                     مصدر واحد ، رغم   
                                                            يشاء ويشكل هويته كما يريـد ، فقـد تـؤدى الثـورة             

ـ  إ                                          التكنولوجية والعلمية واالتصال الكـوني                  صـياغة    ى   ل
                                                بشكل مختلف عن السابق ، حيث كانـت تصـاغ              ية      الهو

                              ، ففـي عصـر العولمـة         ي              قاهر وسلطو   ي          بشكل شمول 
   ي      نسـان   اإل                                           سيستطيع االطالع بنفسه على منتجات العقل       

          بإنتـاج                                                     وتجليات الروح البشرية ، وبالتالي سيقوم بنفسه        
                                      ولكن المشكلة بالنسبة للكثيـرين       ) ١ (  "        به    ة            هويته الخاص 

                             م ورؤية ال تعبر سوى عـن                          المطروح عمليا كقي         أن     هي
                                                 

  . ٩٤ – ٩٣ سيد ياسين المصدر السابق  )١(



                                                              الغرب القوى الغالب ، كذلك األمر بالنسبة للمتخيل ، فهو          
                  ليه من المركـز     إ                                      يصنعه في ذهن المتلقي ما يأتي            أيضا

                                                      في شكل صور وخيال ووعود تحثه على التحـرر مـن           
        مـع    ي                ه سوى التمـاه       أمام                                ثقافته الخاصة ، وقد ال يجد       

     مـا         أن    ر                                               الثقافة التي استولت على فضائه الخاص ، غي       
                        تشكيل خيالـه مـن       ي    ف  ي            ينجح المتلق        أن                يخشى منه هو  

                                                               المعطيات التي تمثلها الثقافـة والنمـوذج المبهـر ، وال           
   .                                 يجسد شيئا من ذلك على أرض الواقع      أن       يستطيع
                                   الشـق السياسـي فـي المشـروع                إلى            ذا رجعنا  إ و

   ه                                                       الشمولي الغربي في القرن الثامن عشر ، سنجد منظري        
                                        ة العالمية نظاما سياسيا على غـرار                           يقترحون لهذه الدول  

                                                          النموذج الديمقراطي الغربي هو النظام الجمهوري ، فقد        
                                                          كانت خريطة العـالم السياسـية وقتهـا تتكـون مـن            

                             مارات وزعامـات محليـة ،       إ               استبدادية و             إمبراطوريات
                              نؤاخذ هؤالء المفكـرين حينمـا        أن                     ولعله ليس من العدل  

              م السياسـية                   شكال من الـنظ                             يرون ضرورة زوال هذه األ    
                           ، ويقترحون بديال عنها         نسان  اإل                         التي تصادر فيها حقوق     



                                                            أفضل نموذج يعرفونه للحكم ، يجد فيه الفرد والجماعـة          
   .                                    فرصة أكبر لممارسة الحقوق والخيارات 

                                                         ن الثقافة الغربية في توجهاتها العالمية كانت دائمـا        إ
                    يحوز بعضها رضا      ية     إنسان             ومثاليات        مبادئ             تحمل قيما و  

      هـذا         أو                                                ين ، ولكن ما يخيف فـي هـذه الثقافـة                الكثير
                               التجربة التاريخية كشفت مـن            أن                          المشروع الثقافي ، هو   

       إلى               عصر الشمولية         إلى                               خالل تمرحله من عصر النهضة    
                                                         عصر القوميات بأن ما يتحقق منه علـى ارض الواقـع           

                       عتمة فيه ، وأولها         األكثر                                 بالنسبة لآلخرين ، هي الجوانب      
                                      غربية ، التي تبيح ضرورة المحافظة                             دائما هو المركزية ال   

        فنزعـة    "                           لهذا المشروع ذاتـه            األفعال                    عليها القيام بكل    
                                              التـي تبنتهـا الـدوائر الثقافيـة                    األوروبيـة           المركزية  

                                        لحقبة طويلة من الزمان ، والتـي              أوروبا               والسياسية في   
          األوروبية          المعايير         أن   –                      من بين ما تعني      –            كانت تعني   

               ليها في قيـاس   إ                 ي ينبغي االستناد                            في التقدم هي وحدها الت    
                                                        تخلف وتقدم الشعوب والمجتمعات والثقافـات ، كانـت         

                                    نزعة عنصرية ثقافية تتجاهل أصالة             إلى                   تشير في الواقع  



                                            بل أنها كانت حقيقة غطـاء أيـديولوجيا           ..                ثقافات الغير   
     .  ) ١ (  "                 للعالم الثالث        األوروبي         لالستعمار 

ـ          إلى                            ن نظرة الثقافة الغربية    إ               ن الثقافـات             غيرها م
                                                       واعتبارها لنفسها هي الخيار الوحيد الذي ينبغي          خرى  األ

                            الشمولية يتسامحون مـع          منظري                   يعمم ، جعل بعض         أن  
  "                                  حمل رأيتـه ، فهـا هـو              اآلخر                     االستعمار ، وبعضهم    

                                            الشمولي الذي يؤمن بوجـود سـلم واحـد           "           كوندرسيه  
           استنارة       األكثر                                        للحضارة توجد في قمته حضارة الشعوب       

                       مريكية التي تفصـلها     أ      نجلو                  ب الفرنسية واأل            وهي الشعو 
          وبربريـة                                       عة عن غيرها من عبودية الهنـود         س         مسافة شا 
                                          ، وعن جهل المتوحشين ، ها هو يحث                 األفريقية        األقوام

                                          بان تمارس مهمتها النبيلة في تحضير               األوروبية        الشعوب  
                                                   المتوحشة على بقاع كل األرض ، ولـيس علـى                 األقوام
      أو                زالـة هـؤالء    إ          ملت على        هي ع    ن   إ              من تثريب        أوروبا
     .  ) ١ (   م    غزوه

                                                 
  .٢٠٩سيد ياسين المصدر السابق ص  )١(
  . ٢٨٦ في تودوروف ص ٢٥٥ص " رسم تحضيرية "  كوندرسيه  )١(



                     جـل رفـع مسـتوى                كل ذلك أل    "           كوندرسيه    "       يبيح  
               ، وبالتالي           األوروبية                مستوى الحضارة           إلى              هؤالء البشر 

         إلـى                              ا ، ولهذا فهـو يتوجـه       ي     إنسان        بنائها   أ             يتساوون مع   
                                             الطبيعة شكلتكم لكي يكون عنـدكم الفكـر               أن    "        مخاطبا  

                     الموجودة لدى البيض                                        نفسه والعقل نفسه والفضائل نفسها      
ـ  ك    أ                                    ليس هناك من جامع بين نظـرة        ) ٢ (  "                ر المفكـرين      ث

                         شد رجال الدين تعصـبا      أ                                 علموية وعلمانية ، وبين نظرة      
           شبه مطلـق          إجماع                                   ما عدا هذا الرابط ، الذي يحوز على 

                                                       بينهم ، والمتمثل في اعتبـار الحضـارة الغربيـة هـي      
                             تسود من أجل خير الجميـع             أن                    وهي التي يجب        األفضل

      أو                                                         ية وسيلة كانت ، ولهذا فال تجد خالفا بين كوندرسيه          أ ب
                                      توا بعدهم، وبين المبشرين ، الذين       أ     ومن    "             جيراندو    ي د  " 

                                             حملة الحضارة والتقدم ، ومـن أمثـال               أنفسهم  "          اعتبروا  
                           الذي يدافع عن الحرب ضد       "            ليفنغستون    "                 المبشر الكبير   

          المسـتوى            إلـى                                   المنحطة حتى يتسنى رفعهـا           األجناس
                                      تيناهم بوصفنا أعضـاء عـرق سـام         أ     نحن      "  ي  ان  نس  اإل

                                                 
  . ٦٣ص " تأمالت في عبودية الزنوج " كوندرسيه  )٢(



    ية      نسـان   اإل          األسرة       أكثر                              وموظفي حكومة ترغب في رقي      
ـ      أ                  انحطاطا ، فنحن                     ولـيس فـي      ي                    صـحاب ديـن قدس

                                                    استطاعتنا بفضل سلوك منطقي وبجهود حكيمة وصبورة       
ــطربا       أن  ، ــنس الزال مض ــالم لج ــبح رواد س                                         نص

     .  ) ١ (      ً مسحوقاً
         علـى    ي          كلهم شمول                                  المبشرون الدينيون والعلمانيون    

                                                           طريقته الخاصة ، ولكنهم يلتقون حول يقينية المركزيـة         
                                                    ، فقبل الثورة تستر االستعمار بالمثل المسيحي                األوروبية

         األفضـل            فالدين      إذن                         كل الشعوب متساوية ، و      "         ال على    إ
          وبعد ذلك      "     أيضا                                         هو الدين المسيحي الذي يناسب الجميع       
                لعقل موجود في                                            ازدانت مسيرة االستعمار بمثل علماني فا     

                          تقـدما لـه ، فـال             األكثر                                  كل المناخات ، لكننا الممثلون      
                                            على حقنا في نشره في كل مكان ، بل             إذن             يقتصر األمر   

    ) ٢ (       ل األرض                     ولهذا يجب أوال احتال    أيضا              يجب علينا ذلك 

                                                 
)١(  Gerard . Leclerc Anthro Pologie et colonialism 

Fayard . Paris ١٩٧٢ pp ١٩-٢٢ .  
  مصدر سابق ٤٣٦ص : تودوروف  )٢(



                                                        الحضارة الغربية تقر مبدأ المساواة بين البشر سواء        
        م تحـت     ائه    ضـو                 عقالني ، شريطة ان       أو    ي              من منطلق دين  

                                           خطر ما في هذه النظـرة هـو اعتبـار           أ                 مظلتها ، ولكن    
                                                             مفاهيم وقيم هذه الحضارة ، هي المعيار الوحيـد الـذي           

           يتمتـع          إنسـان                                           يصلح لتقييم البشر ، على أسس من هو         
                                                           بكامل حقوقه ، ومن هو الذي أقل من ذلك وترتب علـى            
                                                      ذلك تفرقة رافقت هذه الحضارة فـي كـل عصـورها           

                              لمة مصطلحا يناسـبها وهـو                               ووجدت لها في عصر العو    
                                                         ازدواجية المعايير حيث تمارس الدول الغربية الكبـرى        

                   ، فـي مجـال              األمريكية                     الواليات المتحدة      ها س أ       وعلى ر 
                                             ازدواجية مكشوفة للمعايرة ، في مجـال            نسان  اإل      حقوق  
               سرائيل اليومي   إ                         المثال البارز هو خرق          ..     نسان  اإل      حقوق  
         البيـوت                         مـن خـالل هـدم         ي           الفلسطين     نسان  اإل       لحقوق  

                                                    واالستيالء غير المشروع على األراضـي الفلسـطينية        
                                                             والقتل الفعلي للفلسطينيين ، الذين يقاومون االحتالل فـي         

   .                                     طار حقوقهم المشروعة للدفاع عن النفس  إ



     ال        اآلخرين                   ازدواجية في نظر           أو                       أن ما يبدو تناقضا   
                                                               نظنه يبدو كذلك بالنسـبة للثقافـة الغربيـة ألن مفهـوم            

                                                  لثقافة الغربية ، تم تحديده منذ عصر النهضة               في ا      نسان  اإل
                                                        عصر العولمة ، عبر المسيرة التاريخية لثقافة الغرب             إلى  
                                                  ورة على نفسها ، وذلك من خالل فلسفات ورؤية            مح    المت

      ثقافة        أو                       وهو الغربي عرقا       نسان  اإل                    حددت ضمنيا مفهوم    
                             ويتمتع بكامـل الحقـوق ،             األولى                            ، وهو يقع في الدائرة      

                                       حقوقه ال تضر وال تتعارض مع مصـالح                      ألن ممارسته ل  
       ذلك     إذن                    استراتيجيا ، فهو           أو                               الغرب ال ثقافيا وال سياسيا    

                                                     الذي في خدمة حضارة وثقافة ورؤية الغـرب ،             نسان  اإل
    :   أي         عرقيـا          أو                   الغرب جغرافيـا          إلى                 لم يكن ينتمي      أن  

   .                        بمعني مواطن من مواطنيه 
        أخـرى                      حضـارات وثقافـات             إلى                  اما من ينتمون  

                                                   ا االنتماء ويدافعون عنه ، فهم يتحقـق فـيهم                   ويعون هذ 
                                                بدرجة اقل بكثير ، وبالتالي فحقوقه ليست            نسان  اإل      معني  

  ق  ط                  ، وحسب هذا المن         األول              الدائرة        إنسان               مساوية لحقوق   
                                                           ، فليس هناك تناقض بين المعايير المزدوجة ، ألنها هي          



                                                      بدورها تخضع لمنطق أخر موحد صارم مترابط بحلقاته        
                                              دية والمصلحية ، تتميز به حضارة متفـردة                       الثقافية والما 

   .                      في مسيرتها التاريخية 
                                                      ن مبدأ ازدواجية المعـايير النـاتج عـن وجـود            إ

                                          ، نجده محكوما بمنطق أسبابه متحولة           نسان           مفهومين لإل 
  "           إلـى     "            كوندرسـيه     "    و    "         فولتير    "                      وحكمه ثابت ، منذ     
                              عالم الصراع بين الحضـارات            أن      " "                 صامويل هنتجتون   

                                       مزودج المقاييس ، تطبق فيه الـدول        ا          يكون عالم        أن    البد
                                                               مقياسا على الدول التي تماثلها وتربطها بها صلة قرابة ،          

     .  ) ١ (     خرى  األ                         ومقياسا مختلفا على الدول 
                             رث ثقافة كانت تـرى فـي        إ        إلى                     هذه الرؤية تنتمي  

                              همجيا ، وبـدائيا ، وفـي              أو                          بربريا ، متوحشا ،        اآلخر
                         لوقا طريفا ، ولكن في                                     أحسن األحوال كانت ترى فيه مخ     

          ما من   –        األديان          باستثناء          أنه        إنكار                       الوقت نفسه ال ينبغي     
                                               لديها من األدبيات حول المساواة والعدالة           أخرى       حضارة  

                                                 
إعادة صنع النظام العالمي " صدام الحضارات " صامويل هنتجتون  )١(

  . ١٩٩٨هرة القا/ ترجمة طلعت الشايب دار سطور 



                                           مما لدى الثقافة الغربيـة ، التـي             أكثر      نسان  اإل       وحقوق  
  ت   بط      ارت      أسماء            ومواقف و       أفعال                        يزخر تاريخها بأحداث و   

                    وقبلـه وبعـده          ألنوار ا                                     كلها بمثل هذه القيم ، منذ عصر        
                  ثـراء المسـيرة     إ                                      ، والفكر الغربي ال يتوقف عـن             أيضا
                                          رجال مهمومين بهذه المعاني ويدافعون           أسماء    ب   ية    نسان  اإل

                     صامويل بوفنـدور ،      "               من أمثال         أسماء                   عن هذه القيم ،     
                                                        وجان لوك ، وجان جاك روسو ، ومونتيسيكيو ، ولسنغ          

            ات لم يعد                 أحدثت تغير        الكبرى                  الثورات الغربية          أن      كما  " 
                                                           العالم بعدها مثل ما كان قبلها وأرست جميعهـا أهـدافها       

          األمريكية            فالثورة       نسان  اإل                       والمقيم المتعلقة ب        مبادئ       على ال 
                                             كل الناس متساوون وأن خالقهم زودهم ببعض              أن    "      تعلن  

                                   تصرف بها ، ومن بينها الحيـاة        ل                        الحقوق التي ال يجوز ا    
    ) ٢ (    " .                            والحرية والبحث عن السعادة  

                                                 
)٢(   JEAN . JACQUES . CHAUVALIER " L, 

HISTOIRE DE. LA . PENSEE . POLITIQUE " 
PAYOT . ARIS ١٩٧٩ . p ٥٢٥  



  "                      مرة فـي العـالم          ول                              ا تؤكد الثورة الفرنسية أل        بينم
                                       الموطن ، والتي تلخصها في الحريـة              أو       نسان  اإل      حقوق  

     " .                              والعدل والمساواة لجميع الناس 
                  زالـة الفـوارق     إ                                   وقامت الثورة البولشفية من أجل      

                                                         االجتماعية واالقتصادية بين البشر بهدف المساواة بينهم       
   .                  في الحقوق والفرص 
ـ                  وفي عصر العول      ى                             مة ليس هناك مـن مبـدأ يحظ

                                                       باهتمام ودعم المؤسسات األهلية والرسمية في الغـرب ،      
                  نظـرة الثقافـة           أن            ، غير      نسان  اإل                   من مبدأ حقوق         أكثر

                                                          الغربية لنفسها وتمحورها على ذاتهـا عبـر مسـيرتها          
                      المستعصـية علـى             اإلشكالية                              التاريخية ، هي التي تمثل      

         مبـادئ   ال                                                 الحل ، بل هي مكمن الخطر الذي يهدد هـذه           
                ثبتت التجربـة    أ                                               والمثاليات التي تبشر بها وتتبناها ، فقد        

                                   والقيم ، كان دائمـا يجـرى             مبادئ                       التاريخية بأن هذه ال   
                                                          فهمها وتفسيرها على ضوء هذه النظرة فتنزلق معاينهـا         

        نسـان   اإل          ال علـى     إ                        معان خاصة ال تنطبـق              إلى         العامة
                           في سياقها العـام ،           اآلخرون                             الغربي ، وليس كما يفهما      



                                   سوء فهـم يكـون فـي الغالـب                 إلى                     وهذا يؤدي بالطبع  
                                         الذي عول علـى المعـاني العامـة             اآلخر            ضحيته هذا   
   .           وتحمس لها 

                                                     ففي نهاية القرن الثامن عشر حيث أخذت تسود هذه         
                    ترسـخت الثورتـان           أن             ، وبعد   ئ    مباد      وال      مبادئ          القيم وال 
                                                        والفرنسية ، اللتـان بشـرتا العـالم بالحريـة                   األمريكية
             في جزيرة       ١٧٩١                                 المساواة ، يتمرد العبيد عام                 والعدالة و 

                                                              هايتي ، وهم الذين أتي بهم الفرنسيون للعمل في الزراعة          
                ثـورة أخافـت      "                    صليين ، وكانـت                     بادة السكان األ   إ     بعد  

   ت                                                 كلها ، فجردت فرنسا جيشا جرارا ضم وحـدا               أوروبا
                    لمانيـا ، ولكـن      أ                                         مقاتلة من بولندا وهولندا وسويسـرا و      

                 دمر الفرنسـيون          أن                  صر الثوار بعد                        الحملة أخفقت ، وانت   
                                                            الثروة الزراعية وقتلوا ثلث السكان ، ولكـن الواليـات          
                                                           المتحدة ما كانت لتطيق وجود جمهورية من الزنوج قريبا         

   ي       وسـيرو      ....                                           منها ، ولذلك اعتادت غـزو الجزيـرة         
                سهم لألسـفل ،     و                                    السكان قصصا عن تعليق الرجال ورؤ     

ـ        ا  غر إ و             ى األلـواح                                         قهم بعد وضعهم في داخل أكياس عل



            جبارهم على   إ                                             الخشبية ودفنهم أحياء وسحقهم بالهاون ، و      
      أو    ..                                                       أكل خرائهم ، وربطهم أحياء حتى يـأكلهم الـدود           

     .  ) ١ (  "                                    فهم في مراجل عصير قصب السكر المغلي  ذ ق
                                                       لم تتخذ الشمولية موقفا معاديا لالستعمار ، سـواء         

                 بـادة السـكان     إ                                          ذلك الذي بدأ منذ القرن الخامس عشر ب       
                     الحركة االسـتعمارية          أو       ،         األمريكية                 يين في القارة        األصل

                                                   ت تتجه نحو قارات العالم القديم فـي منتصـف           أ        التي بد 
                                                             القرن التاسع عشر ، ففي الحقيقة لم يختلف موقفها مـن           

        أكثـر             متعصبة و      أخرى                                 هذه الظاهرة عن مواقف تيارات      
                                                       عدوانية كالعرقية ، والقومية بصرف النظر عن اختالق        

   .                  رات تلك التيارات                مبرراتها عن مبر
                                              قرت الشمولية االستعمار كوسيلة ال مفر مـن         أ     لقد  

             ، وذلـك             أوروبيـا                                           االستعانة بها مؤقتا ، لعولمة الكـون        
           خراجها من   إ                             سمى وهي النهوض بالبشرية و     أ              لتحقيق غاية   

                                                            توحشها وتخلفها ، فالشمولية تأخذ بمنطق التطـور ، وال          
                                                 

ترجمة مي النبهان "  الغزو مستمر ٥٠١سنة "  نعوم تشومسكى  )١(
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       تخلـف                                                   ترى اختالفا بين أبناء الجنس البشري سـوى ال        
                      مصاف المتقدمين حتما           إلى                              والتقدم والمتخلفون سيصلون  

                                                            ، عندما يتخلصون من القيم والعادات والثقافـات التـي          
                                              مراحـل متخلفـة مـن تطـور البشـرية ،                   إلى        تنتهي

       بنـاء   أ                                                      ويستبدلونها بقيم وعادات وثقافة المتقـدمين مـن         
   .       جنسهم 

   :                                      يترتب على اآلخذ بهذا المنطق ثالث نتائج 
                                          ثقافة وقيم المتقدمين هي الهدف الـذي          ن      أ  :       األولى  

   .         إليه          ن للوصول و  لف  تخ             يسعى هؤالء الم     أن      ينبغي
                                        يم وثقافات هؤالء المتخلفين ال تمثـل        ق       أن    :         الثانية  

                                                    خصوصيات يجب المحافظات عليها ، بل هي في منطق         
    ية    نسان  اإل                                                  التطور تعد درجة متدنية في سلم قيم الحضارة         

    أي  :            منهـا          أعلـى        ا هو    م        إلى                            ، وبالتالي يجب تجاوزها   
   .         السلم     أعلى                          ثقافة الذين وصوا قبلهم في 

         علـى    ي    نسان  اإل    و       األخالقي            من الواجب           أنه    :         الثالثة  
                                  يساعدوا بقية الجنس البشري على            أن                     هؤالء المتقدمين ،  



                             المتقدمين الحق في اللجوء              ، ولهؤالء                      الخروج من تخلفه    
   .                                     كل الوسائل في سبيل تحقيق هذه الغاية     إلى 

                                             كن المشروع الحضاري الغربي فـي منظـورة             لم ي 
                                                         الشمولي مجرد أحالم طوباوية تراود حفنة من الفالسـفة         

ـ                            رث ثقـافي يونـاني      إ          علـى     ئ                            والمثقفين ، بل كان يتك
          نها هـي    أ        أوروبا                                   مبراطوري روماني توسعي ، تعتقد       إ و

                                  هذا المشروع كان يسـتند علـى              أن                        وريثه الوحيد ، كما   
                       صرها ، وعلـى قـوة                                         نهضة علمية وثقافية متفردة في ع     

                           ها قو بقية سكان الكوكب         أمام                           اقتصادية وعسكرية ، بدت     
                            جانب وجود طموحـات غيـر              إلى                          قليلة الجدوى  ، هذا    

                                                       محدودة ونزوع نحو المغامرة والنجاح ، خصوصا بعـد         
                                                               استعمار القارة الجديدة ، التي تم اكتشـافها فـي القـرن          

                        صليين وحلـول مجتمـع                  سكانها األ       إبادة              الخامس عشر و  
   .             بديل عنهم     روبي  أو

                                             كل هذه المعطيات ، التي تعمـل جميعهـا                أن      غير
                                                           لصالح عولمة هذا المشروع ، لم تكن وحدها ، بل كانت           

   .                                         هناك عوامل ظلت تلعب دور المعوق الندفاعته 



-٢- 
 ور الشموليظعوائق العولمة في مرحلة المن

                                عوامل لعبـت دور المعـوق        ة                    لقد كانت هناك ثالث   
                                        غربية في تلك المرحلة ، وتمثلت هذه                          لمشروع العولمة ال  

                                                      العوامل في العامـل السياسـي والعـاملين االقتصـادي      
   .          والعسكري 
   :                العامل السياسي   :     أوال 

                      سياسية واحـدة ،          إرادة                 دولة تقودها          أوروبا         لم تكن   
                       السياسية ، تتصارع          األنظمة                            بل كانت تضم دوال مختلفة      

          أوروبـا    ة                                                     في ما بينها من أجل انتزاع السيادة  على قار         
       حـروب            إلـى                                     ضحت مركز العالم ، فأدى ذلـك       أ      التي  

          اتفاقيـة          إلى       ١٦٤٨                                      وصراعات منذ اتفاقية وستغاليا عام      
                                        حيث شهد الربع الثالث من لقرن الثامن         "     ١٨١٥           فينا عام   

                                         منقسمة على نفسها وهي فـي حالـة               أوروبا           عشر قارة   
                                                      عجيبة من االضطراب وعدم االستقرار ، كمـا شـهدها          

       الوحدة         إلى              دينية تدعو        أو               فكرة سياسية                 محرومة من كل    
                                                            والتآلف ، ولكنها مع ذلك قادرة ولـو بصـورة مختلـة            



       شواطئ                                                يسودها النزاع والخالف على التسلط على جميع        
              حـدثها فـي     أ                                               بالد العالم ، بفضل االستثارة الهائلة التي        

                                                       مخيلة الناس ظهور الكتاب المطبوع الخريطة المطبوعة       
                               فينة القـادرة علـى عبـور                                   ، والفرص التي خلفتها الس    

                            ضرب من حمى المغـامرة            أوروبا     صاب   أ     لقد    .         المحيط  
       إلى                                                       المفككة التي ليس لها خطة مرسومة ، مغامرة ترجع        

                               تكاد ، هبطت عليهم دون سار             أو                       مزايا مؤقتة وعارضة  
    ) ١ (    " .       البشر 

     ،           األوروبـي               طراف المركز    أ                      لم يكن الصراع بين     
              ري الغربي ،                                         بسبب الخالف حول فكرة المشروع الحضا     

                      االستحواذ على العالم           إلى                               فكل طرف فيهم يعمل ويتطلع    
  –                                                            اقتصاديا وسياسيا وبالتالي حمل شعلة المدنية الغربيـة         

                           صـقاع المعمـورة التـي       أ      بقية          إلى   –              كتحصيل حاصل   
                  مـن البرابـراة           أو                                  قوام من المتخلفين والبدائيين    أ        تقطنها  

  ل     حـو        مر ،                                بل كان الصراع في واقع األ       .             والمتوحشين  
                                                 

لعزيز توفيق ترجمة عبد ا" موجز تاريخ العالم " ج ويلز .  هـ  )١(
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                         هـذا الصـراع انعكـس             أن                              السيادة على المركز  غير    
                                                      بالضرورة على المشروع الحضارة الغربي الشـمولي ،        

                                       وتيرة االستعمار ، وتأخر االستعمار       ؤ    تباط        إلى            فأدى ذلك 
               منتصف القـرن           إلى           األفريقية        سيوية و                     الفعلي للقارتين اآل  

                                          في ظـل سـيادة المنظـور العرقـي            أي  :              التاسع عشر   
   .                 والمنظور القومي 

      قـره   أ          والذي         أوروبا       ن في     از                         لم ينجح مبدأ حفظ التو    
                                                            مؤتمر وستغاليا وأعاد تأكيده مؤتمر فينا ، في وضع حد          
                                                          للصراع بين القوى الكبرى في المركز ، فكان الصـراع          
                                                       يختفي ثم ينفجر في صورة حروب أخذت الكثيـر مـن           
                                                          جهود الغرب وطاقاته ، التي لو قـيض لهـا وتجمعـت            

                                 واحدة ، على غرار مـا كـان                   سياسية       رادة       خضعت إل  أ و
                    التسريع بالعولمـة           إلى                                    يبشر به منظرو الشمولية ، ألدت     

   .                الغربية للعالم 
                                                    منذ منتصف القرن التاسع عشر ، أخذ هذا الصراع         

                                      تنافس خارج القارة المركز ، متمثال              إلى                 يتحول تدريجيا 



                                                              في التسابق علت مناطق النفوذ في العالم القديم ، وكانت          
   .                                 في تاريخ المشروع الحضاري الغربي       أخرى         تلك نقلة 

   :                           العامالن االقتصادي والعسكري   :       ثانيا 
                                               ال يمكن لمشروع في مثل ضخامة وطوح المشروع        

                             يراهن على جعل نفسه النمـوذج       أن                   الحضاري الغربي ،  
                                                             الوحيد للبشرية ، ما لم تنهض به قوة اقتصادية وعسكرية          

        تحملـه                                   تكسر حدة ما يقاومه ماديـا و             أن                جبارة تستطيع 
        أوروبا                         اآلفاق البعيدة ، ولكن             إلى                 جنحة الطموحات  أ     على  

                قوة تستطيع  –        عشر         التاسع                      قبل منتصف القرن     –         لم تكن   
                                                  تنهض بأعباء هذا المشروع ، فلـم يكـن المشـروع          أن  

                                                          الشمولي ، يمتلك في القرن الثامن عشـر ، الشـركات           
                                                         المتعددة الجنسـية وال البريـد المصـور واالنترنيـت          

                                            األقمار الصـناعية وهوليـود وتكنولوجيـا                    والكمبيوتر و 
                                           وبالتالي فان المحاوالت الفرديـة التـي         .              حرب النجوم   

                               على غرار حملة نابليون ،       ز                          قامت بها بعض قوى المرك    
  ت    عزع                    هذه المحاوالت وز                              واجهت مقاومة ناجحة أربكت   

   .         نتائجها 



                                                        ال يوجد في الثقافة الغربية منذ نهضتها في القـرن          
                                      يار فكرى واحد فالشـمولية ، لـم                              الخامس عشر سيادة لت   

                                                             تكن هي المنظور الوحيد الذي يعبر عن رؤية هذه الثقافة          
                                                          خرين وثقافتهم ، فقد تزامنت مع الشمولية ، تيـارات            لآل

                                           تنـزع نحـو المركزيـة الغربيـة ،              أخرى          ومنظورات  
                     نتعرض لها تباعا ،           أن         رتأينا ا                               كالعرقية والقومية ، ولكننا     

                                منية ، بل من منطلق التمييز                                    ليس من منطلق التراتبية الز    
                                                         بينها من حيث طرحهـا للمركزيـة الغربيـة وعولمـة           

   .         ثقافتها 



 ل الثانيالفص
 عولمة في المنظور العرقيبذرة ال

                                                  مع بداية القرن التاسع عشـر خطـت الحضـارة          
                                   نحو عشـق الـذات والتمحـور            أخرى         خطوة           األوروبية

                                                          حولها ، فأعادت نتاج الرومانسية على طريقتها الخاصة       
                                                        ، وتمردت على الكالسيكية ، نتـاج العقـل األرسـطى           

                                           فأعلن باسكال أن اهللا يحس بالقلب ولـيس          "         يكارتي   د   وال
     بـا   أ                                         وكتب جان جـاك روسـو الـذي يعـد              ..         بالعقل  

                               فاتحة األب الرومانسي والتـي       "          هيلوبيز    "                للرومانسية ،   
  ) ١ (  "                        مجد فيها الحب والطبيعة 

      أن          غيـر                                      نطلقت الرومانسية الغربية مجددا ،     ا      مذاك  
                                                                هذه الرومانسية الجديدة ، لم تعـد حالـة فرديـة ، بـل             
                                                               تبلورت في بوتقة الثقافـة المكتفيـة بنفسـها ، لتصـبح            
                                                          رومانسية جماعية على مستوى الذات الجماعيـة ثقافيـا         

   .                  مجرد موضوع لها     اآلخر              وحضاريا وأصبح 
                                                 

دار الثقافة بيروت " الرومانسية في الشعر الغربي "  إيليا الحاوي  )١(
  . ٢٠ ص ١٩٨٠



      اآلخر                    لقطع الصلة مع         أخرى         خطوة       أيضا          كان ذلل   
                                زو والسيطرة ، فلـم تعـد لـدى                             ثقافيا ، مع استمرار الغ  
         إلـى                          من ثقافـة تنتمـي           اآلخرين                       الغرب حاجة لما لدى     

   .          معرفيا       أوروبا                                  عصور ما بل الحداثة التي قطعت معها 
                                    ، لم تعد سوى موضـوع لعلـم            خرى  األ           فالثقافات  

  "                                                        خاص بها في ثقافة الغـرب أطلـق عليـه مصـطلح             
       علـم        أو                                  في مقابل علم السوسيولوجيا ،      "              نثروبولوجيا    اإل

                                                     االجتماع الخاص بمجتمعات الغرب المتحضر ، تميـزا        
   .            المتخلفة    خرى  األ                 لها عن المجتمعات 

                التـي لـم     –     قية                               ظل هذه المعطيات وجدت العر        في  
          وجـدت   –                                                   تكن غائبة عن الفكر والثقافة الغربية من قبل         

                                                     نفسها في أفضل الظروف لتنطلق عبر فالسفة ومنظرين        
   .               هذا المضمار                                   أثروا هذه الثقافة بأدبيات بارزة في

                    تحقيـق المركزيـة              إلـى        أيضا    هي                 تهدف العرقية   
                                                          الغربية وعولمة الكون عن طريق غربنته ، مثلها مثـل          

                                        هذه األخيرة تتبني مبدأ وحدة الجـنس              أن    ال إ             الشمولية ،   



                                 النوع مما يجعلهـا تبتعـد            أفراد                        البشرى والمساواة بين    
   .                               بمسافة تميزها عن تعصب العرقية 

                                       ة مألوفة في الثقافـة الغربيـة ،                           كانت العرقية ظاهر  
                                                          منذ عصر النهضة ، وظلت سائدة في القرن الثامن عشر         

                                                     جانب الشولية ولكنها لم تبـرز وتتقـوى وتصـير               إلى  
                                                               منظورا مهيمنا في الثقافة الغربية اال مع بدايـة القـرن           

                             ظـاهرة التعصـب والتطـرف             أن                        التاسع عشر ، فيبدو   
              تزداد سطوتها                    ، سمة تبرز و                إلى اآلخر                  والنظرة الدونية 

        المادي        وتفوقه            بقوته    ز                                     في ثقافة الغرب ، كلما شعر المرك      
        اختفـت         أو                       ر ، وكلمـا خفـت      خ                      الساحق في مواجهة اآل   

   .                                             التوترات والصراعات بين قوى مركز هذه الثقافة 
                                                     شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر ، جهـودا          

     ،        نسـان   اإل                                               كبيرة بذلها الباحثون والفالسفة ، حول أصل        
            في منتصـف     "                 كارل فون لين      "                  الباحث السويدى         فنشر  

          الذي درس      "     نسان  اإل          قدم عهد     "                            القرن الثامن عشر كتابه     
                                        واألنواع العليا من القردة ، ثـم            نسان  اإل                  فيه العالقة بين    

                انديرز ريتجيوس      "    خرى  األ                            جاءت بعده ابحاث السويدى     



                                                         التي قام فيها بتصنيف الجماجم حسب معيـار تشـكلها            " 
  .        الخارجي 
           عن أصل       ١٩٥٨     عام    "               شارل داروين     "          ن كتاب     كا

                                                        األنواع الحية وتطورها باالنتخاب الطبيعـي ، وحفـظ          
                                                         السالالت في الصراع من أجل البقاء ثـورة فـي علـم            
                                                             األحياء ، ولكنه في الوقت ذاته دفع بالمنظور العرقي في          

   .                             آفاق مخيفة من التعصب والعنف       إلى                الثقافة الغربية
                             هذا المنظور ، فالوجـه       ي              نميز بين وجه         أن        ينبغي

                                                     يتخذ من العرق الجسدى مقياسا لألحكـام القيميـة               األول  
                                                             التي يطلقها على أنواع الجنس البشري ، بينمـا الوجـه           

      طـالق   إ                                                     الثاني يركز على االثنية ويتوسل بالثقافـة فـي          
     .    خرى  األ        األعراق          حكامه على  أ

   :                 العرقية الجسدية   :      األول       الوجه 
                           كبيـر مـن الفالسـفة                                  حمل رايه هذا المذهب عدد    

        القـرن          إلى                                               والمفكرين الغربيين منذ القرن السابع عشر     
       سـيرج      " "         فولتير    "                 فرانسو بيرنيه     "                     العشرين من أمثال    

                            تعين ببعض آراء اثنين قط      س          ولكننا سن   "        بوفون    "         جوبينو  



  "    و    "        بوفون    "                                        قطاب هذا المذهب وهما الفرنسيان ،        أ    من  
    ".             سيرج جوبينو 

          بوفـون         الفرنسي              ر عالم الطيعة        يعتب  :       بوفون    :      أوال  
  "                                              سس خطابا علميا لهذا المذهب في كتابـه          أ    من       أول      هو  

                                        والذي ذاع صيته في القـرن التاسـع          "                   التاريخ الطبيعي   
   .     عشر 

                  الجـنس البشـري           أن            من مسلمة   "        بوفون    "        ينطلق  
        عـن         نسـان   اإل                                            واحد من الناحية البيولوجية ، ويختلـف        

                       ما ميزتان ال يتمتـع                                             الحيوان ألنه يملك العقل واللغة ، وه      
       الـذي             المعيـار     "        بوفون    "        ويحدد       ..     نسان  اإل           بهما سوى   

                                                        على ضوئه يصنف البشر وهو مدى قابلتهم للتجمع مـن          
                                                         أجل تكوين مجتمع يحكمـه قـانون وينـتج حضـارة ،            

     ،        اآلخـر          مـن        أعلى                                  وبالتالي يصبح بعضهم في مستوى      
                                                           بينما يظل الباقون ، برابرة ، ومتوحشين فـي مسـتوى           

                                               ت ، ويضرب بوفون مثال بالعرب الذين يعيشون                الحيوانا
                                                             مثل التتار ، ال يجمعهم نظـام وال مجتمـع ، ولغتـتهم             

                                                   حد انها تكاد تكون مشتركة ، بينهم جميعـا ،                  إلى        بسيطة



                                                             وألنهم ليست لديهم سوى قليل من األفكار ، فان ما لديهم           
    . ) ١ (       ــــدا                       من التعابير هي قليلة ج

         إلـى                 ية الحضـارية                 ، هذه التراتب    "       وفون   ب  "       ينسب  
                                                       صفات جسدية مثل شكل الجسم واللون والعـرق التـي          

  ،   "          بوفـون     "                                            ترتبط بالمناخ والغذاء والطباع ويصـدر       
                                                          حكما نهائيا بخصوص هذه التراتبية المرتبطـة بحتميـة         
                                                           عرقية وجسدية تمليها الجغرافيا ، ويـدلل علـى هـذه           
                                                                الحتمية التي ال فكاك منها ، بأنه حتى في حالـة تغييـر             

                                                       عطيات ، فإنها تظل مالزمة لهؤالء فلـو تـم وضـع               الم
             لـب سـيظل     ا      الغ  ى                                      شعبين مختلفين في مناخ واحد ، فعل      

           الشـعب          أفـراد                      سمرة وبشاعة من         أكثر                الشعب البربري   
    ) ٢ (  .         المتمدن 

        نتـائج          إلى                   تحت مظلة العلم    "        بوفون    "             وهكذا يصل   
                  وقـيم حضـارته    م                                   حددها سلفا على ضوء معايير ومفاهي   

                                                 
" التاريخ الطبيعي " عن  : ١٢١ – ١٢٠ – ١١٩ص :  تودوروف  )١(

  . ٤٧ – ٢٧٢ – ٢٩٦بوفون ص 
  . ١٢٥ المصدر السابق ص  )٢(



                                           نية والجمال يرتبطـان بـاللون األبـيض                         الغربية ، فالمد  
           البشـرة   ي                                           والبربرية والبشاعة صفة حتمية مالزمة لـذو    

   .                     السمراء وما لف لفهم 
  "                سيرجي جوبينو     "         يصل    :           جوبينو    ي    سيرج  :        ثانيا  

                                     ومنهجه في كتاب أصل عدم المساواة                        من خالل تحليالته    
                         الحضارة يصنعها األقوياء          أن         إلى  "            البشرية         األعراق     بين  

                       متفوق على البشـر      ي                            نتاج عرق ، والعرق اآلر           ، وهي 
   .                       من حيث ذكائه وطاقته       اآلخرين

        نسـان   اإل                          بأن هناك فرقـا بـين         "         جوبينو    "        ويسلم  
    ية    نسان  اإل                                     ه العقل ، ولكن هناك فوراق بين            أساس          والحيوان  

     .     نسان  اإل                              ال تقل عن الفوارق بين الحيوان و
                                  مفهوم سوسيولوجي ، وال يوجـد      –      نسان  اإل        فمفهوم  

                                                     في المطلق فهناك اآلري وهناك السـامي وهنـاك             سان  إن
  ) ١ (  .           دون ذلك     أخرى                    أعراق قابلة للكمال و

                                                 
عن أصل عدم المساواة بين االعراق  : ١٥٤المصدر السابق ص   )١(

  .٣١٧ – ٢٨٨ص " البشرية 



                                      بمعناه الكامل ال يتوفر في كـل            نسان  اإل          مفهوم      إذن
                                                           البشر ، فالجانب البيولوجي الذي يجمع بين النوعين من         
                                                              البشر ، ال يكفي للمساواة بينهما ألن هذا الجانـب لـيس            

     ،        أيضـا                       شاركهم فيه الحيوان                                مقصورا على البشر ، بل ي     
                                                      ومع ذلك يظل حيوان تفصله مسافات شاسعة عن سـمو          

      وبنفس   .                                             وعن ما يتمتع به من حقوق واعتبارات             نسان  اإل
      نسان  اإل       ه عن    ل                           غير القابل للكمال تفص        نسان  اإل   ن   إ        القدر ف 

                                                             الكامل مسافة كبيرة ال تسمح بالمساواة بينهما في الحقوق         
   .            واالعتبارات 

                   فـي المنظـور         نسان  اإل             ائية مفهوم                    لقد مرت بنا ثن   
                                                        الشمولي ورغم ما يفصل بين المنظور العرقي والمنظور        

                        من السهل مالحظة أنهما            أنه    ال إ                         الشمولي من منطلقات ،     
     ،        نسـان   اإل                                              يتلقيان في هذه الثنائية بخصـوص مفهـوم         

                                                          بصرف النظر عن الفلسفة والمنهج اللذين يعتمدهما كـل         
   .       منهما 

                         وحدة المرجعية المتمثلة        إلى                           لعل هذا االلتقاء يرجع   
                                                         في رؤية الحضارة الغربية لنفسها وتمحورها حول ذاتها        



                                                الواقع هو مصدر الشك والقلق تجاه كل القيم                     ، وهذا في    
  .                                                       التي تبشر بها هذه الثقافة في عصر العولمـة                مبادئ   وال

                       معها أثبتت بأن مـا         اآلخرين                             فمسيرتها التاريخية وتجربة    
                            مة ومشتركة ، تخضـع فـي           عا      مبادئ                    تبشر به من قيم و    

                 ال حسب المنطـق     إ                                          النهاية في تفسيرها لمعايير ال تستقيم       
         إلـى                                                          الذي يتحكم في رؤية هذه الثقافة لنفسها ولنظرتهـا        

                                     لم تعتبره فـي عـداد الكائنـات           ن   إ                 ، وهي نظرة       اآلخر
ـ                  حسـن األحـوال      أ         نها في    إ                        المئوس من تقدمها ، ف        رى    ت

           برفعها                       نسخة منها ، وذلك        اآلخر                      ضرورة جعل جعل هذا     
                                       وانقاذه من دونيتـه ، فبمقتضـى          ية    نسان  اإل      مصاف       إلى  

   ة        األساسـي        مبادئ                                          قانون التطور الطبيعي الذي يعد أحد ال      
             محكومـون           اآلخـرين        فـإن     .                          لمشروع الحداثة الغربي    

         الكمـال            إلـى         يصلوا       أن         إلى                           بالتمرحل في معارج الرقي   
              خهم خالل هذه       أمام                                       حيث سبقهم المركز ، وبالتالي فليس       

          استقالل   ة          تميزت موج   "                            ال التمثل بالغرب ، فقد       إ         المسيرة  
                                                              البلدان خالل ردح من الزمن بتوالد الدول ، وبتماثلها في          
                                                       كل مكان تقريبا على سطح الكرة األرضية ، وعاونـت          



                                                 في تكوين عالم ثالث شاسع تـدعو تسـميته           ة          هذه الموج 
   ي                    مرحلة تدريبية وتؤد   ب                       االعتقاد ، بأنه يمر             إلى          المضللة

      أن                                               ، بأنه البد لمسيرة هذا العـالم الثالـث                التصور       إلى  
              لعدم وجود   –                                                تقوده في النهاية نحو الديمقراطية التي هي        

  ) ١ (    " .       هائية                   وجهة التاريخ الن–      أخرى      نماذج 
                                                     مبدأ التطور الخطي المستند على المذهب العلمي ،        
                                                         والذي كانت له سطوة على الفكر الغربي طوال مرحلـة          

                            نب التاريخي وعلم االجتماع                                    الحداثة ، لم يتوقف على الجا     
                                                     ، بل تم توظيفه في الجانب البيولوجي ، وخصوصا بعـد     

                                                        هور نظرية النشوء واالرتقاء الدراوينية ، وذلك مـن          ظ
                     صبح هـذا المبـدأ      أ                                        أجل عقلنة ودعم النظرية العرقية ، ف      

                                                             سندا لنظرية المركزية الغربية ، بمعناها العرقي ، وليس         
    .                             فقط بمعناها الحضاري والثقافي 

       التـي    "         جوبينو    "                           النقلة األخيرة من رؤية             إلى       لنعد
                                          سيطرة الحضارة العـرق اآلرى األبـيض ،                إلى       تؤدى

                                                 
في سيد ) تغريب النظام السياسيى : الدولة المستورة ( برتر اندبادي  )١(

  . ٢١١ياسين ، مصدر سابق ص 



                                                           فيشبه بدء الحضارة باالحتكاك العنيف بين قبيلتين تسيطر        
                                     ، وتضعها في العبودية ثم يحصل          خرى  األ             حداهما على    إ

                                                      االختالط الطبقي وتظهر األمة فتعلو حضارة تحمل جملة        
                                             والوقائع ، وتعمل علـى توحيـد الشـعوب                     من األفكار   

                                                   ، فسيطرة أية حضارة تأتي من قدرة مجموعـة             خرى  األ
                    سواء بـالقوة        أخرى                               على فرض االختالط على مجموعة      

                                                  قناع فتنجح هذه المجموعة فـي فـرض نظامهـا             باإل    أو  
       بـرفض    "         جوبينو    "         وينتهي    .        به    ا                    وتجعله مقبوال ومسلم  

         ، ألن        خـرى   األ        األعراق                              االختالط بين العرق المتفوق و    
   .         االنحطاط       إلى       يؤدي ك  ذل

                          تمرحل سـيطرة الحضـارة       "         جوبينو    "             هكذا يشبه   
                                                      الغربية على غيرها من الحضـارات بمسـيرة تطـور          
                                                       األشكال الحضارية ، داخل مجموعة بشـرية معينـة ،          
                                                            مستخدما منهج علم اجتماع التاريخ ، لكي يبرر ويعقلـن          

        ببقيـة                                                  مجموعة من الوقائع التي ميزت عالقة الغـرب         
                                  ختالط بالقوة يعتبره ميزة يتمتع       اال ف  .                    الجماعات البشرية   

                                                          بها الغرب ، وهي ضرورية ومفيدة للجماعة البشـرية ،          



                                    لنشوء الحضارة وظهور نظام عام           أساسي              ألن ذلك شرط    
                                                      يقضى على روح االنعزال والتخندق خلف هويات متخلفة        

      ،     بادة                         فاالستعمار والقسر واإل     ية    نسان  اإل                  ، تعيق الحضارة    
                        لبناء الحضارة التي      ية     إنسان                                 يبدو في هذه الحالة ، رسالة       

                             والمنظور العرقي ، حضـارة       "         جوبينو    "                هي في مفهوم    
              يضـرب مـثال           أن                  كلمـا أراد        إليها                     الغرب ، ألنه يعود     

   .                   ويوضح مفهوما عاما 
       يخضـع         أن                          ، هو الـذي يسـتطيع        ي              فالمجتمع القو 
   ذه                              ويدمجها في حضارته ، وه        خرى  األ                   الجماعات البشرية   

                               المتفوق على بقية البشـر          اآلري                          القوة متوفرة في العرق     
       إلى                        االختالط يؤدي ال محالة          أن      غير  .                    في ذكائه وطاقته    

           من يـدين     "         جوبينو    "         بعد        سيأتي                         فساد العرق السامى ، و    
                  هوسـتون سـتورت      "                                   هذا االختالط ، وهـو األلمـاني        

                                              الذي يعتبر التهجين هو السبب في انحطـاط          "           تشمبرلين  
  "                الذي خلقه     ي                فالمفهوم الجوهر   "               الرومانية       ورية       اإلمبراط

                                               لتمثيل القوى المعادية لسيادة الشعوب اآلرية        "           تشمبرلين  
ـ   ي                                            ، هو مفهوم الفوضى االثنية واالختالط السالل          ئ          الناش



                                كان التهاجن العام على وشـك        .                         من السيطرة الرومانية    
    ) ١ ( .                                               تسبيب انحدار الثقافة فأنقذتها الشعوب الجرمانية 

                                             ربط مفهوم الحضارة بالعرق ، ووضع شـروط           ن   إ
                  في العرق الـذي           إال                                        تتعلق باللون وبالشكل ، وال تتوافر     

                                           حضارة الغرب ، يعد في حقيقة األمـر            أسس        أنه    ي   يدع
                                                            دورانا داخل دوامة فكرة التمركز والتمحور على الذات ،         

                      على الدوام يؤدى        إليها                                   فاالنطالق من هذه الفكرة والعودة      
                                           حة والتقليل من أهميـة الفـروق بـين                     تقليص المسا      إلى  
                                                             والقيم المختلفة ، التي تزخر بها الثقافة الغربية ،               مبادئ  ال

                                                          فتبدو وكأنها طرق متشعبة ومتعددة ال توصل في نهايـة          
   .                 مكان عدا روما   أي      إلى       الرحلة

                                                    فالمقولة العرقية ، التي تنطلق من ضرورة فـرض         
         وتنشأ                                ، لكي يسود نظام واحد ،            اآلخرين             االختالط على   

                                                     حضارة واحدة تزيل أنظمة وثقافات الرافضين لالختالط       
                                                           ، تجد محصلتها النهائية فـي عولمـة ثقافـة الغـرب            

                                                 
ترجمة الياس مرقص دار الحقيقة " تحطيم العقل " جورج لوكاكش  )١(

  .٩٤ – ٩٣ ص ٩٩٢



                                        قصاء ما عداها من التشكيالت الحضارية       إ             وحضارته ، و  
         إليهـا    ى                                            ، وهي النتيجـة ذاتهـا التـي تسـع             خرى  األ

                                            في الثقافـة الغربيـة ، كالشـمولية            خرى  األ           المنطورات  
    ية      نسـان   اإل                            تبنيهـا لمفهـوم وحـدة           و  ي               بمنطقها التطور 

                  فهذه الرؤية ليس     .                                       والمساواة ، وتسامحها مع االستعمار      
        مـن        خـرى   األ                زالة الثقافات    إ        سوى       أخرى                لها من نتيجة    

                    فحذف هذه الحضارات     "                                 فضاء ثقافة الحضارة المسيطرة     
                                                           والثقافات من منظور عالمية الثقافة المسيطرة يعد شرطا        

                     ، والغـاء ثقـتهم                                         من شروط زرع شك اصحابها فيهـا        
                                                        مكانية تجديدها واستمرارها ، ومن ثم نزع الشـرعية          إ ب

                                                           التاريخية عنها في عيونهم ، لتسهيل ضمها واستهالكها ،         
                                                   خارج دائرة التاريخية الكونيـة الفاعلـة هـو                 فوضعها  
                                           على سبيل الحاقها بالتـاريخ الخـاص ،               األولى          الخطوة  

       عـداد    اإل                   لحاقها فهو يعنى     إ                                 تاريخ الحضارة السائدة ، أما      
                                                     لهضمها وتمثل عناصرها ال بوصفها تشكيلة من تركيب        



                                                  نما بما هي عناصر مفككة ، منزعـة التـاريخ           إ   ..       مميز  
     .  ) ١ (  "                   والسياق والعقالنية 

                                                ن الروح التي تقف خلف فكرة فـرض االخـتالط           إ
                   ، هـي التـي       ى                            باعتباره هو الخير األسم          اآلخرين     على  

ـ                     و التمركـز                                                 تبرز هذا النزوع لدى الحضارة الغربية نح
        صـليين               السكان األ       إبادة       ، ف        اآلخرين                    والسيطرة واستتباع   

          كلهـا           األفريقية        سيوية و                                   في أمريكا واستعمار القارتين اآل    
                           فكرة االختالط بالقوة ،      ي                                تجد تبريرها في معنى من معان     

                                  والقيم التي يتبناها المنطور          مبادئ                       سواء من وجهة نظر ال    
   ي    نسان  اإل         الشمولي                               تلك التي يتبناها المنظور            أو            العرقي ، 

                   يدافع عنـه فـي            أن                   هذا المنطق نجد     ن   إ                  المساواتي ، بل  
       كـارل    "        لماني       األ  ي                                    القرن العشرين ، فالفيلسوف الوجود    

                      منذ أربعة قـرون            األوروبي                   يتحدث عن التوسع      "        ياسبر  
                    تجمعهـا وحـدة               األوروبيـة                            مبررا ذلك بأن الشـعوب      

            األوروبيـة           غيـر       خرى  األ                             الحضارة والدين ، والشعوب     
                                                 

مجلة دراسات شرقية العدد " العرب والغرب " رهان غليون  ب )١(
  . ٧٣ ص ١٩٨٨الثالث ربيع 



         سواها      أخرى                                        قة على نفسها وال تتصور وجود عوالم           مغل
                                    تكون هذه الشعوب موطنـا للجـنس              أن                   ، وبالتالي يحق  

      هـذه     ن   إ   ) ١ (  .                                     المتفوق بوسائله التكنولوجيـة             األوروبي
                                                   الكونية في عصر العولمة ليست إال ثمرة مـن                 الظاهرة

                  لـه بوسـائل      ا                        المفروض ، وامتـداد                     ثمار هذا االختالط  
ـ           وق      مبادئ            وفي ظل        أخرى    ذي                                يم مختلفة ، فالغرب هو ال

      . "    خرى  األ                                             خلق الكونية دون مشاركة تذكر من الشعوب        
                                                 عملية تاريخية بدأت منذ قرون ، ربمـا مـن            "           فالكونية  

           العـالمي                                                     القرن السابع عشر ، حين بدأ يتشـكل النظـام           
                        محصلتها النهائية لـم           أن      غير  "           فالرشتين    "           بمصطلحات  

                     تعمق آثار الثـورة                                  منذ عقود قليلة ربما بسبب             إال       تتجل
                                                          العلمية والتكنولوجية ، وخصوصا ، نمو اتساع الثـورة         

                               تـوافر الشـروط الموضـوعية              إلى                    االتصالية باالضافة 
    ) ٢ (    " .                                لوحدة االسواق العالمية وترابطها 

                                                 
دار الفكر الغربي " قضايا معاصرة في الفكر الغربي "  حسن حنفي  )١(

  . ٤٢٣ – ٤٢٤ ص ١٩٧١
 .  مصدر سابق ٢٣ سيد ياسين ص  )٢(



                                                 طوال خمسة قرون من الزمن عمل الغـرب علـى          
      أو          جسديا     اآلخر                                         تسويد ثقافته وقيمها على حساب تصفية       

                                        ، ومن هنا جاءت الشكوك بأن العولمة                        حضاريا وسياسيا   
                               من صور االختالط المفروض ،          أخرى                قد تكون صورة    

         مبـادئ                                                حسب منطق الثقافة الغربية ، ولكن في ظل قيم و    
                بالرضا من قبل             إجماع                                   تحوز معانيها الظاهرة على شبه    

                                  وقيم كبيرة جرت في ظلها كل            مبادئ                      البشر ، مثلها مثل     
                       السـابقة ، فمصـطلح                                     االختالطات المعروفة في القرون     

              في الثقافـة          إال                                               العولمة ال يجد مرجعيته اللغوية والثقافية     
       لمـام           عن اإل     خرى  األ                                       الغربية ، بينما عجزت كل الثقافات       

                         التي تعرضـت بهـذه              األطروحات   ن   إ                     به لغويا ، كذلك ف    
                                                         الظاهرة من مختلف االتجاهات ، قد تختلف في تحليالتها         

                   تجمع على أنها                                            حول استشراق مستقبل العولمة ، ولكنها     
                                   طروحة االقتصـادية تعتبـر هـذه                           فرضها الغرب ، فاأل   

                    سمالى ، ومن يقول     أ                                     الظاهرة ثمرة من ثمرات النظام الر     
                                                            رأسمالية هو في الحقيقة يقول الغرب ، فهو منبت هـذا           

         أطروحـة         أو                                               النظام ومركزه ، أما االطروحـة الثانيـة       



  ي                           عادة صياغة للتراث العلم    إ                              التحديث فهي تعتبر العولمة     
                        تشـار رأس المـال ،                    وبالتـالي ان                         في مرحلة الحداثة ،     

                   تشابه النظم بحيث           إلى                                        والتكنولوجيا والثقافة ، فيؤدى ذلك    
                                                        يسود النموذج الغربي الـديمقراطي ممـثال بـالنموذج         

                                                    ، وأخيرا األطروحة الثالثة التـي تـرى فـي                  األمريكي
                                                        العولمة ثورة علمية تكنولوجية اجتماعية تتضمن تحرير       

                                                زالة القيود ، ونزع بعـض وظـائق الدولـة           إ         السواق و 
            كـل هـذه       ن   إ   .                                    وظهور مجتمع األعمـال والشـركات       

                                             كالرأسمالية والصناعة ، والتكنولوجيـات ،        .           المسميات  
                                                                والحداثة ، والديمقراطية ، كلها في الواقع مفاتيح ال يمكن          

          مجتمع   أي                                              بدونها حل لغز حضارة الغرب ، وال يستطيع         
                        هو مبتدعها قبل الغرب        نه      أ     يدعى       أن       ،     أخرى       حضارة      أو  
             نحن قـد       إذن           منه ،        أكثر                       يملكها ويسيطر عليها         أنه         أو    ،

         تعتبر       مبادئ                       من االختالط في ظل         آخر                 نكون بصدد نوع    
                                                            من الناحية النظرية مطلبا للجميع ، مثل احترام حقـوق          

                                                      وتسويد الديمقراطية واحترام التعددية السياسـية           نسان  اإل
                             ختلفة ثقافيا وحضاريا وذلك                                      الثقافية ، واحترام الهويات الم    



                             يتخلق ويصبو نحـو تشـكيل                                في ظل مجتمع كوني بدأ      
                                          متعـددة المراكـز ، وتنميـة شـبكات                         مجتمعات محلية   

                                                       التواصل واالتصال ، وتحويل النظـام االقتصـاد مـن          
   .                       نظام يساهم فيه الجميع       إلى       تنافسي
        ح مالمح     يضا                                    ن هذه السمات التي يجرى رسمها إل       إ

                                        بعضها مثيرا للقلق ، ألنها محمولة                            المجتمع الكوني يبدو  
                                                من معنى يختار منهـا الغـرب والواليـات              أكثر     على  

                                                       المتحدة خاصة ما يناسب مصالحها فمقولة المجتمعـات        
                                                                  المحلية المتكاملة والتعددية ، الثقافية ال تعني وهـذا مـا           

                              سـوى تشـجيع الطائفيـة       –        اآلن                        ثبتته التجربة حتـى    أ
                          فتيت مجتمعـات العـالم                                       والعرقية واالثنية والجهوية ، لت    

ـ                                                          الثالث ، التي لم ينضج الكثير منها بعد ، علـى ع              س    ك
                                   باستثناء حاالت قليلة قد قطعت      –                      مجتمعات الغرب التي    

                                                      شوطا نضجت فيه الجماعة الوطنية وتوازنت  مصالحها        
                                            ، عبر مرحلة تاريخية طويلة لم تتعرض         ي        طار وطن  إ    في  

    جها                جنبيـة بنسـي    أ                                   خاللها هذه المجتمعات لتالعب قوى      
                                                        االجتماعي على غرار ما فعل الغرب بالمجتمعات التـي         



         إبـادة                                                 استعمرها ، حيث عمل طوال خمسة قرون علـى          
                                      بديلة عنها ، وتشريد جماعات من           أخرى         وغرس        أعراق

                                          حالل غيرها ، وتسويد طوائف على حسـاب         إ         وطانها و  أ
                               عادة صهرها في بوتقة مصالحه      إ                    ، وتمزيق أمم و        أخرى

               ولهـذا فـان      .                  وكيانات ثقافية                              ، على هيئة دول وأوطان      
                                        يكون هذا المبدأ في خدمـة المركـز               أن                 هناك خشية من  

                                                         الغربي فقط تستخدمه كسالح يلوح به لتفتيت أيـة دولـة        
                        اقتصادية قد تصبح ذوا           أو       اسية ي                        يرى فيها الغرب قوة س    

   .                                          لتشكل مع غيرها بؤرة مقاومة لهيمنة المركز 
         الغرب     فإن                                      األمر بالنسبة لمبدأ الديمقراطية ،            كذلك  

                                                        في حاالت كثيرة فضل الدكتاتورية علـى الديمقراطيـة         
                    حكومات يرى فيهـا           أو                                   عندما تأتي هذه األخيرة بأنظمة    

                                                       الغرب خطرا على مصالحه االستراتيجية ، التي هي في         
               عن الهيمنة      آخر                                       واقع الحال ليست سوى تعبير بمصطلح       

                                                       االقتصادية والسياسية التي تفرضها حضارة المركز على       
                          يمارسوا الديمقراطيـة ،           أن         مكانهم إ              ، فهؤالء ب     ين ر خ  اآل

      وضـع            إلـى                       هذه الديمقراطية   ي      ال تؤد        أن        شريطة      ولكن  



                    لقد شـعر الغـرب       "                                   هيمنة المركز موضع سؤال حقيقي      
      ١٩٩٢            في سنة     ي                                     باالرتياح عندما تدخل الجيش الجزائر    

         الجبهـة         أن                                               ، والغي االنتخابات التي كان من الواضـح       
                طمأنت الحكومات   ا     كما    .          وز بها                  األصولية ستف         اإلسالمية
                        فـاه فـي تركيـا ،        ر                      عندما طرد حزب ال        أيضا         الغربية  

                                                            والحزب القومي في الهند فـي السـلطة بعـد تحقيقهـا            
  ن  إ        وحيـث       ...     ١٩٩٦      و       ١٩٩٥                        انتصارات انتخابية في    
                                العلميـات الديمقراطيـة فـي             أن                        قادة الغرب يـدركون   

                                                            المجتمعات غير الغربية غالبا ما تأتي بحكومـات غيـر         
                                      ون التأثير على تلك االنتخابـات ،            يحاول    هم     فإن          صديقة ،   

                                                            كما يفقدون حماسهم كذلك لتنمية الديمقراطية فـي تلـك          
                                               لعلنا لم نشعر بغربة حقيقية خالل تنقلنا         ) ١ (  .            المجتمعات  

         إلـى                                                      بصحبة المركزية الغربية ، من القرن التاسع عشر       
          المنظـور            إلـى                                             القرن الواحد والعشرين ، ولكننا سنعود     

   .                    العرقية الثقافية   أي :               في وجهة الثاني   .      عرقي   ال

                                                 
 . مصدر سابق ٣١٨ صامويل هنتجتون ص  )١(



 العرقية الثقافية : وجه الثاني للعرقية ال
                                                     يعتبر مصطلح االثنية نتاجا غربيا خالصا ولد مـع         

               فـي عصـر              األوروبـي                                الموجه الثانيـة لالسـتعمار      
                                              في القرن التاسع عشـر ، وهـو يمثـل                       اإلمبراطوريات

                المرحلـة ،            بان تلك  إ      ،     ين  خر  اآل                        وجهة نظر الغرب تجاه     
                                  أنهم ليسوا أمما ، بل خليط           أساس     على              إليهم              حيث ينظر 

      هـذا         أن                                والملل والنحـل ، كمـا          عراق  األ              من االثنيات و  
       أنه         فالواقع  "                                         المصطلح يستجيب لضرورات استعمارية ،      

                                                   يتم االعتماد على مفهوم االثنية للتأكيـد علـى                أن       يندر
     مـا                    سكان من البالد ب          أو                                 الفروق القائمة في داخل شعب    

  -                                               خاصة عند توظيفه على المستوى السياسي          –       ينتهي  
         إلـى                                              تكريس عوامل الشقاق بين الجماعات ولـيس           إلى  

    ) ١ (  .                                تغليب دواعي التكامل فيما بينها 
                    تؤسس منهجا ونظرية          أن                             استطاعت العرقية الثقافية  

                                                        راسخين يزاوجان بين علم االجتمـاع والعراقـة ألجـل          
                                                 

عدد . مجلة العصور الجديدة " القومية العربية األقباط و"  أبو سيف  )١(
  . ٥٤ ص ٢٠٠٠أغطى 



                  الحضـارات غيـر                              التي تتحكم في تطور        سس         دراسة األ 
                                                             الغربية ، استخدمت مناهج العلوم الطبيعية وعلم الحيـاء         
                                                         وقوانين علم االجتماع ، فظهر مجـال جديـد لدراسـة           

                                     هو علم األناسة ، كما ظهرت في               األوروبي        غير       نسان  اإل
                         تصف القرن التاسع عشر ،                                   هذه المرحلة التي بدأت من من     

  ر                                        ب والمؤلفات الهامة في هذا المضـما                      مجموعة من الكت  
   - :         من أهمها 
      عـام    "            هنرى مين     "                             القانون القديم من تأليف       . ١
١٨٦١     .     
     .     ١٨٦١            باشوفين عام   :             نظام األمومة   . ٢

                                             بحوث في التاريخ المبكر للجـنس البشـري          . ٣
     .     ١٨٦٥                 دوارد تايلور عام  إ

          فريـدريك    :                                 اصل األسرة الملكية والدولـة        . ٤
     .     ١٨٨٤          انجلز عام 

               روبولـوجي ،   ت ن                                   لقد احتفظ المنظـور العرقـي اإل      
               مـن حيـث      ي                                          بمسافة بينه وبين شقيقه العرقي الجسـد      

         معـه    ي                                                     مناهجه وميادين اهتمامه ، ولكنه في النهاية يلتق       



                                                            في ذات النتـائج ، وهـو تتـويج الحضـارة الغربيـة             
                    فالنظرية األناسـية     "               تكون شمولية          أن                    واستحقاقها وحدها 

  :      ويال   أ                                          ا نظرية متحركة حول الذات ، بوصفها ت           أساس    هي  
                        غير الغربية بلغـة        خرى  األ             الثقافات                  ترجمة مضمون    أي

                                                          وثقافة غربيتين ، وذلك بواسطة النظـرة الموضـوعاتية         
  ) ١ (  .        لألناسي 

                                                       تزامن منظور العرقية الثقافية مع اكتمال السـيطرة        
            تضخم الذات          إلى                                             الغربية على قارات العالم ، والتي أدت      

    "       فعالها                    ين مجرد موضوعات أل     خر                      الغربية واعتبارها لآل  
                                          الذي وجد نفسه فـي أرقـى مكانـة               وروبي  األ          فالمجتمع  

                                      طول تاريخه السابق جعلـه ينظـر          إليها             حضارية وصل   
                                                     غيره من المجتمعات نظرة استعالء واحتقار ، ليمكن             إلى  

                                                           لنفسه التحكم والسيطرة ، وقد استلزم ذلك منه تصـنيف          
                   البدائية ، بمـا           أو                                        هذه المجتمعات ونعتها بصفة الهمجية    

                           صبحت بحق الدين العلماني     أ     لتي                             تمليه النظرية التطورية ا   

                                                 
)١(   Gerard . Leclerc – مرجع سابق  . 



                                      ركز هذا المنظور من خالل دراسته        ) ٢ (  .             لالستعمــار  
                                                         وأبحاثه على المعتقدات والسـلوكيات وطـرق التفكيـر         
                                                         والعيش التي يتميز بها كل شعب مـن الشـعوب غيـر            

   .                                         الغربية ، ترتب على هذه الدراسات نتيجتان 
   :       األولى         النتيجة 
ـ         إلى                 األسرة البشرية        تقسيم   -   أ              ين أولهمـا        جنس

           والعـرق      اآلري                                 الجنس األبيض المكون من العـرق     
     .  ي     السام
      اآلري                                          الجنس األسود مع تأكيد تفـوق الجـنس         - ب

   .                       وانحطاط الجنس األسود  ي                  ودونية الجنس السام
                                      زرع بذرة تفتيت هذه المجتمعـات        :                  النتيجة الثانية   

                                                    واعتبارها مجرد مجموعات بشرية مكونة من طوائـف        
                             متصارعة ، حيث تم العمـل           يات     كثر أ    ت و  ا              واثنيات وأقلي 

                                                    ذكاء هذه التمايزات خالل مرحلة االستعمار ، ثـم          إ     على  
                                                       استثمارها بعد مرحلة االستقالالت الوطنية لهذه الشعوب       

                                                 
)٢(    iean . Seriver . l . Homme et . l . Invibiblc " paris . 
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                                                   عادة توظيفها في سياق ميدان التعددية الثقافية        إ   ي       ، ويجر 
   .                        المسيسة في عصر العولمة 

                                                      شغل منظور العرقية الثقافية وما تفرع عنـه مـن          
                                                            ذاهب وتيارات الثقافة الغربية لمدة تزيد على قرن مـن           م

                                                        الزمن ، وظل يحظى باهتمام الباحثين والمنظرين ، منـذ      
                      منتصف القرن العشرين           إلى                            منتصف القرن الثامن عشر   

                                                        ، فتعددت رموزه وتعاقبت أجياله واختلفـت منـاهجهم         
                                                      واهتمامــاتهم فمــنهم مــن أهــتم بالشــرق ، فعرفــوا 

                             اهتمـوا بدراسـة السـالالت                          شرقين ، وبعضـهم      ت     بالمس
                                        ون اختصوا ببقايا السكان األصليين في         آخر       ، و          األفريقية
                     من قـرن ونصـف          أكثر                    ، فعلي امتداد             األمريكية        القارة  

                   الفرنسي سيلفسـتر     (               من أمثال          األسماء   ت             تطالعنا عشرا 
                                     جون فون هامر ، وااللماني بيكر        ي              ، والهولدن   ي       دي ساس 

        سنوك   ي       الهولند                      زي هاملتون جيب ، و     ي   نجل           ريش ، واإل   ن ه
                             رنسـت رينـان ، وجرسـوف        أ                       هرجرونيه ، والفرنسي    

                              يون ، وجاك بيـرك وليفـي         ين     ما س         إلى      صوال و  )        لويون  
                                              ليس موضوع دراستنا هو علم األناسة ، بـل           .         شتراوس  



                هذا المنظور ،                                                تقصى الجذور الثقافية لظاهرة العولمة في     
                                            تعين في بحثنا عن هذه الجـذور بـآراء          س      نا سن    فإن       ولهذا  
                                                          فقط ، أحدهما فقيه في اللغة ، والثاني ، فيلسوف ،                  اثنين  

                                                             ألنهما يتمتعان بمكانة خاصة في الثقافة الغربية ، وتمثل         
      خـر   اآل         إلـى                                            راؤهما نموذجا لنظرة الحضارة الغربيـة      آ

     ضـم        إلى  ى                           نفسها ، باعتبارها حضارة تسع       إلى         ونظرتها
          األنظمـة                          لغاء ما عـداها مـن        إ                         الكون بين جناحيها ، و    

   .           والحضارات 
            رنست رينان   أ          يعتبر    :             رنست رينان    أ - ١

                                                 برز ممثلي هذا المنظور في القرن التاسع عشر         أ    من  
     ،   ي              الفيلولـوج   ي                في منهجه العلم    "        رينان    "         استخدم  

                                                          اللغة والثقافة ، وليس الجماجم والدم ولون البشرة ،         
       فاللغة   .                 تصنيفات عرقية           إلى                          ولكنه يصل في النهاية   

        إلى               مالها المستمر                       تعد قالبا يؤدي استع              إليه            بالنسبة
                                                      تغلق هذه الجماعة داخله ، ويعتبر اللغة الفرنسية            أن  

                                            ة وليست متعصـبة وليبراليـة ، ويقسـم          ح         لغة منفت 
        سـامية    (           إلـى                         من خـالل اللغـة           األجناس       رينان  



          بالوحـدة     ا            موسـوم   ي                    ويعتبر الفكر السام    )        وآرية  
      اآلري                                         طراد واالستبداد ، على عكـس الفكـر            واال
                              تعددية الموروثة عن اليونان                     تصف بالتنوع وال   ا      الذي

                                 نظرية لتقسيم العمل حسب طبيعة       "        رينان    "           ، ويقدم   
   .        كل عرق 

                                                 فالزنوج يشتغلون في األرض ، والصينيون يقومون       
                        فوظيفتـه السـيادة         اآلري                  ، أما العرق        خرى  األ        بالحرف  

    ية       إنسـان                    االستعمار رسـالة      "        رينان    "                    والحرب ، ويعتبر    
  ،  ئ                  لشعوب بشكل هـاد                         الظروف لدراسة هذه ا      ئ           ألنها تهي 

                                   موقفه من الديمقراطية على ضـوء        "       ينان   ر              وأخيرا يحدد   
      إال                   ية ليس له سلطة        األكثر    أي ر       أن                         العقل والعلم ، فيرى   

         األكثـر     أي                      من العقـل والـر            األغلبية                      بقدر ما تمثله هذه     
  ) ١ (  .         استثارة 

                                                 
 مستقبل -١:  تم تلخيص آراء أرنست رينان من الكتب التالية  )١(
 ، ١٠٩٠ من اجل انتشار اللغة الفرنسية صـ – ٢ ، ٣٢لعالم ص ا
  . ٣٧ فلسفة التاريخ المعاصر صـ -٣



      ضـمن                            ال يدخل هذا الفيلسـوف      :                    فريدريك نيتشه    - ٢
       والعود   "         القوة      إرادة "           فيلسوف                                ناسيين واالتنولوجيين، بل هو     األ

                  أحد أبرز وجـوه     "                              يصفه الكثيرون بحق بأنه          الذي    ، و  ي    األزل
                 يرغمنا علـى     ي            ، كائن قدر   ي                              القدر في تاريخ الغرب الروح    

      الذي                                                           اتخاذ قرارات نهائية، ونقطة استفهام مخيفة على الدرب         
  ) ٢ ( .                نفسه سائرا فيه ي       األورب    نسان  اإل    وجد 

                  والقيم والمثل      خالق  األ                           يشن حربا على الدين و          نيتشه 
                                                    ستلمتها الحضارة الغربية من المسـيحية، وال يعتـرف      ا      التي  

   .        القوة     إرادة                                          سوى بالعلم والمرجعية التاريخية اليونانية و
       سـاس                                     عدم المساوة بين البشر على األ       ه ش ت           ال يبنى ني   

ـ    ي         اجتماع     أساس                     مباشرة، بل على      ي    لجسد ا   ي   ق    العر    ي،       أخالق
                               عبيد الدهماء الضعفاء، وهناك                                     فهناك السادة األقوياء وهناك ال    

                                       العبيـد متعارضـة مـع قـوانين             أخالق    ف      األخالق          فارق في   
                                         العجز والخوف والخير والشر والشفقة          أخالق                الطبيعة، ألنها   

          األديـان           أوروبـا         إلى                    التي أتت بها        األخالق               والرحمة، وهي   
                                                 

ترجمة إلياس بديوي منشورات وزارة " فلسفة نيتشه"أوجين فنك  )٢(
 . ٤ ص ١٩٧٤دمشق / الثقافة



                                السادة تتساوق مع قـوانين          أخالق                             المسيحية واليهودية، بينما    
                              الحيـاة والقـدرة علـى            إرادة               وتتمثل في                     الطبيعة والتطور، 

                             ، وعدم قمع الغرائز حتـى           األفضل                        ممارستها والطموح نحو    
                                                                المخيفة منها، وتعتبر الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية       

             صورة لما        نيتشه                   السادة، ويرسم       خالق    أل  ي                    هما التجسيد الحقيق  
             وحش سوبر        إنسان        وهو    ي       القو     نسان  اإل            يكون عليه          أن    ي    ينبغ
      أن        دون  ي       قـو       إنسان                          سوبرمان، وال يمكن وجود            أو    ن    حيوا

  ) ١ (  .                        يكون على غير هذه الصورة
                                   نبدأ بحثنا عن جـذور العولمـة              أن        األفضل          لعله من    

          نبـدأ     أي  :                                                     الغربية في هذا المنظـور، مـن حيـث انتهينـا          
ـ         الذي   ،       نيتشه           بالفيلسوف                الحضـارة    ي                            يعتبره الكثيـرون، نب

                    الفيلسوف المنافح،                                            الغربية المعاصرة، وهي صفة جديرة بهذا       
                                                           كانت هذه الصفة هي كناية على حدة ذكائه وصدق الكثير               إذا  

                                                  كانت بمثابة تنبؤات في القرن التاسع عشـر             التي            من آرائه،   
   .                                            لما ستكون عليه حضارة الغرب في القرون الالحقة

                                                 
 . ١٢٩–١٠٨ ص ٢جورج لوكاكش مصدر سابق ج  )١(



       علـى      األ       نسـان      لإل        نيتشـه                          فالصورة التي يرسـمها      
                  ليست في واقع      هي  "          السوبرمان "                    يتميز بها هذا         التي         والصفات  

     في  ي    نسان  اإل           رمز الكمال   "          السوبرمان "                       األمر بعيدة عن صورة     
                  األشـقر الوسـيم      "               تارزان الغابة  "                             الحضارة الغربية من أمثال     

                                                 يصارع الوحوش ويؤدب البدائيين المتوحشـين،           الذي        القوى،  
                            الشخصيات التـي ترسـم          أيضا                              وليس بعيدا عن هذا المعنى      

                               مها باعتبارها رمز النمـوذج            ، وتقد         األمريكية                 مالمحها الثقافة   
                                      يتمثل بعضها فـي هـذا الرجـل             التي              المتفوق، و         األمريكي

                                    أنواع التكنولوجيا التي تمكنه،      ى                ، المتسلح بأرق   ي           األشقر الذك 
                                                               من قتل كل من يعتبرهم أعداءه، ويظـل شـامخا ال يطالـه             

   .      الموت
          يسـكن         الـذي    ،         اإلنساني                             ن هذا النموذج من الكمال       إ 

                  ما تم اسـتثمار            إذا                          ة، قد تستطيع تحقيقه،                         مخيال الثقافة الغربي  
   ء،  ي              ال تعبأ بش       التي           العالم          أخالقيات                            الهندسة الوراثية، في ظل     

        فـي     أي  :               نحو الكمال   ي        والسع  ي                            سوى بقوانين التطور الطبيع   
        تقوم      التي            العبيد،          أخالقيات                       السادة، وفي غياب            أخالقيات    ظل  

ـ         الق  أخ                                                      بدور المناهض للطبيعة، والقامع للغرائز الحيويـة، ف



                                                              السادة تسعى دوما نحو السمو والطموح لتحقيق الحياة عـن          
                                                           القوة الذاتية، بينما يحقد العبيد على ذلك ويتمنون              إرادة      طريق  

                       قلب المسميات فيعبرون           إلى                                   االنتقام، وحينما يعجزون يلجئون   
                                                            العجز على رد الفعل صبرا، والعجز عن تحقيـق الطمـوح           

   .                     تواضعا، والخضوع طاعة
                                        فيلسوف نافذ البصيرة، ينظر بعـين        ه           أن نيتش     الشك 

        التـي                                القوة، هي إحدى السـمات            إرادة          حضارته، ف         إلى        ثاقبة
                                                            تميز الفكر والسلوك الغربيين، وإن اتخـذت أقنعـة مختلفـة      

                           ما يمكن خشية حدوثـه         فإن                              حسب المراحل والعصور، ولذا     
          السادة      أخالق                   يكون عصر انتصار           أن                        في عصر العولمة، هو   

      أخالق                               يصبح أهل الجنوب، هم أصحاب          و  ي                 بالمفهوم النيتشو 
                                                              العبيد العاجزين، والذين يكرهون المركز ويرون فيه الشـر         

                          ون مشاعرهم، ويتحـايلون      بت             عجزهم، يك      أمام                 بعينه، ولكنهم،   
                     ، فيسـمون التبعيـة           األشـياء                              على ذلـك، بقلـب مسـميات      

                                                             االقتصادية، اعتمادا متبادال، واالستسالم، سـالما، والتبعيـة        
                            يفرضها المركز، شـرعية         التي              ومنطق القوة                     الثقافية، حورا،   

   .      دولية



                              يحدد السمات البـارزة فـي             أن                       لعله لم يستطع أحد    
       شـارل   "   و    "        نيتشـه                فريـد ريـك      "       من       أكثر               حضارة الغرب،   

ـ         "     دارون        إرادة                                               ، رغم اختالف مجال الرجلين ومقاصـدهما، ف
                                                                    القوة، وثنائية السادة والعبيد، وقانون البقاء لألصـلح، كلهـا          

                             كان أحد أعمـدة نهضـة           الذي   ي             موذج االقتصاد              تعبر عن الن  
                                                                الحضارة الغربية، كما أنها تعبر عن هذه الروح الهجوميـة،          

      أو        بـادة              خيـار اإل       أمام    ين  خر  اآل     وضع          إلى                    التي تهدف دائما  
   .            واالستتباع    رادة           خيار فرض اإل

                         ينية وازدياد سـطوتهما      او                            إن ازدهار النيتشوية والدر    
                 التحقق، فقوانين          إلى      قرب                                   في عصر العولمة، يبدو احتماالت أ     

                                                   ة، ال تدير باال للطبقات الضعيفة القدرة، كمـا           لم            السوق المعو 
                                                                  أنها تعتبر البطالة، مشكلة ال حل لها، ويجب التعايش معهـا،           

                                     ، فقانون التنافس والصراع وكميـة       ي                          مثلها مثل التفاوت الطبق   
                                                               القوة هي التي تقرر االستمرارية والتفوق، بينما محاولة حل         

                                  ضاعة للوقت وللجهد، في البحـث       إ                اكل، هو مجرد             تلك المش 
                                                        عن حلول فاشلة، تتعارض مع قـوانين التطـور واإلبـداع،      
                                                                  فالروح التي تدفع في اتجاه مثل هذه الحلول الخائبـة، هـي            



                    السـادة التـي            أخالقيات     إلى                 العبيد منها           أخالقيات        إلى       اقرب
   .                    والسمو نحو الكمال ي                     القوة والحياة والسع     إرادة       تذكيها 

        الحضارة            إليه            تسعى     الذي      نسان  اإل                  مفهوم الكمال      إن 
               مشتركة، بل     ية     إنسان                                           الغربية ليس مفهوما عاما تحكمه معايير       

                                                                  هو على ما يبدو مقدود على مقياس المعايير التـي تتبناهـا            
    ذلك         إلى                                                    الحضارة الغربية، ولذلك فليس هنا طريق للوصول      

ـ         هنـاك          أن                        غير هذه الطريق، بل                        ا ليسـت موعـودة            أعراق
         النـاقص    "      رينان   "  أي         حسب ر   ي             كالعرق السام            إليه         وصول   بال

                              التنوع والثراء وذلـك الفـيض         إلى        يفتقر    الذي               بحكم ثقافته، و 
   ي                                       هو شرط إمكان الكمال، وهو بالتال          الذي                من الحياة،      خر ا   الز

                                               ينتج حضارة متفوقة موسومة بالعلم والعقالنية             أن            ال يستطيع 
   .     اآلري             كحضارة العرق 

               ء وال يعتـرف     ي                ي معيار لكل ش                       العقالنية الغربية ه   
                                            وال بسلطتها مـا لـم تكـن عقالنيـة                  األغلبية    أي  بر  "      رينان "

                                                                ومستنيرة، وال تبدو هذه الرؤية في القرن التاسع عشر شديدة          
                                 يضـعها الغـرب فـي عصـر             التي                      االختالف مع المعايير    

                                                              العولمة، للحكم على الديمقراطيات في بلدان الجنوب، حيـث         



                                      مثل الديمقراطية، كالتيارات الدينية                              يعتبر بعض األغلبيات ال ت    
                                       ، ألنها أغلبيات غير عاقلـة وغيـر               اإلسالمية               في المجتمعات   

   .                                        مستنيرة على ضوء القيم والعقالنية الغربية
                                 يقيس به الغرب، مدى عقالنية          الذي         المعيار         أن       يبدو 

                                                           في عالقته، معيار ثابت، ال يتغير منذ عصر النهضـة            خر  اآل
                                  قبول والتسليم بمشروعية سـيطرة                           عصر العولمة، وهو ال        إلى  

                                يقبل بهذه الهيمنة ويتعايش         الذي                              الغرب وهيمنته، فالعاقل هو     
                        فال يضع هذه الشـرعية       .                                      معها على أنها أحد قوانين الطبيعة     

                        فاقد لقواه العقليـة،           أو    ي    رهاب إ       أو        متعصب       إال              موضع سؤال، 
                                                      يبيح كل كيفيات ووسائل التعامل، إلعاقتـه عـن              الذي      األمر  
             المتخلـف     خر  اآل                                  لضارة بمجتمع العقالء، فاستعمار         ا       األفعال
                                                        يعد تصرفا مجلال بالفخار ألنه يهدف في النهايـة          ي       الالعقالن

       أسـرة            إلـى                         رحاب العقالنية وضمهم          إلى              إدخال هؤالء      إلى  
   .                 الحضارة المتفوقة

                          دائما وراء يقينيـة        الذي                               إن هذا الشعور بالتفوق، هو       
    ية      نسـان           تصـلح لإل          التـي                                 الحضارة الغربية، هي الوحيدة         أن  

      حسـب         إال                               مجتمع ال يمكـن قياسـه        أي   ي               جمعاء، وأن رق  



                                        وقد تعزز هذا االعتقاد، بعد االنقـالب         .                    مفاهيمها ومعاييرها 
                                               في الغرب، فأصبح مصطلح الحضارة مقصـورا         ي      الصناع

                                                               على المجتمعات الصناعية فقط، أما بقية المجتمعات فهي تقع         
               بـين الـذين                                                   في أسفل سلم التطور من درجة التخلف، ومن         

         كان هذا   "     حيث    "             لويس مورجان    "       األمريكي                     روجوا لهذه الفكرة    
          استغلت      التي   ،          األوروبية                                    التصور موائما لألفكار االستعمارية     

                                      ، لتبريـر اسـتعمارها واسـتغاللها        ي                     فكرة التمايز الحضار  
  ،  ي                    اتخاذ التفوق المـاد      أن  ) ١ (                            لشعوب العالم كرسالة حضارية  

  ،   ية    نسان                     ي الملجأ الوحيد لإل                      الحضارة الغربية ه         أن             كدليل على 
                                               بررت االستعمار في نظـر الكثيـرين مـن              التي           هي الحجة   

                        على ما يبـدو تقـوم              اآلن       التي                           الثقافة الغربية، وهي          منظري
                                                    كدليل على حتمية العولمة، وعلى ضرورة القبول            أخرى     مرة  

                   أنهـا ظـاهرة         أساس                                           بها، كما تطرحها الثقافة الغربية، على       
                                     ا تفاعالت المجتمع البشرى، وليسـت                        عالمية، أفرزته    ية     إنسان

                               المتتبعين لنشأة هذه الظاهرة           أن                               من نتاج مجتمع بعينه، رغم    
                                                              يحقبونها تاريخيا بسلسلة من التطورات والوقائع واألحـداث،        

                                                 
 .١٠ مصدر سابق ص "بحثا عن حضارة ال مركزية"فكري حسين  )١(



ـ                                ، فالمرحلـة الجنينيـة      ي                                    المحصورة كلها في المجتمع الغرب
                شـهد نمـو           الـذي                                 بدأت في القرن الخامس عشـر              األولى  

                                   ، وفي المرحلـة الثانيـة مـن              أوروبا       في                     المجتمعات القومية 
                           الربع األخيـر مـن القـرن           إلى                           منتصف القرن الثامن عشر   

                                                               التاسع عشر، وفيها ظهرت مفاهيم العالقـات الدوليـة بمـا           
                                                           تستتبعه من تنظيم للعالقـات واالتصـاالت بـين الـدول،           

  .                          كالمؤتمرات واللجان الدولية
ـ              رن                                                        وفي المرحلة الثانية، التي بدأت منذ نهايـة الق

                                                              التاسع عشر وحتى عشرينيات القرن العشرين تم فيها قبـول          
           ، وظهـرت    ي                       في المجتمع الـدول            األوروبية                المجتمعات غير   

                                                             المنافسات الدولية كاأللعـاب األولمبيـة، ووقعـت الحـرب          
   .                وظهرت عصبة األمم      األولى          العالمية 
                                                       أما في المرحلـة الرابعـة التـي اسـتمرت حتـى             

              واسـتخدام               األيـديولوجي    ع                                  الستينيات، فقد تميزت بالصـرا    
                                 وفي المرحلة الخامسة واألخيـرة       .    مرة    ول                 السالح الذرى أل  

        مـن         نسـان   اإل                                             فقد تمت إنجازات علمية وتكنولوجية، مكنت       



  ي                                                            غزو الفضاء، وانتهت الحرب الباردة وسقط النظام الـدول        
   .  ي         عالم الكون                  القطبية، وظهر اإل ي      الثنائ

                مـن خـارج          آخـر                                 ليس هناك في الواقع مجتمـع        
          أطلـق       الذي                يدعى بأنه هو           أن                              مجتمعات الغربية، يمكن له     ال

      أو                             صنع حدثا من هذه األحداث،           أو                             مفهوما من هذه المفاهيم،   
                                                               صاغ رمزا من هذه الرموز التي تميزت بها الحقب التاريخية          

                فالعولمة، هـي    "                                  تؤرخ لتمرحل ظاهرة العولمة،          التي        الخمسة  
               جموعة معينـة           ثقافة م        أو                                        بدورها تعبير عن ثقافة أمة معينة،     

                                         هذه الحضارة، قد توفر لها منذ زمـن               أن       صحيح  .         من األمم 
                                           ما يقرب من خمسة قرون، وسائل مكنتهـا                إلى             طول، يرجع 

                                 غير األمم التـي أنجبتهـا،           أخرى                          من فرض نفسها على أمم      
      أو   "  ية      نسـان   اإل "                                            ولكن هذا وحده ال يجعلها تسـتحق وصـف          

            وصـاف، وال                               تستخدم به عادة هذه األ         الذي         بالمعنى    "         العالمية "
                                                          يزيل عنها خصوصيتها، فاالعتراف بأن حضـارة مـا قـد           



                                                                 اكتسحت العالم، ال يعنى االعتراف بأنها مـن نتـاج العـالم            
    ) ١ (   ".      بأسره

                       اكتساح حضارة الغـرب           أن                        ليس هناك من شك في     
        متلكتها  ا                                                     لغيرها من الحضارات، بفضل الوسائل المادية التي        

                    هيمنة وخلق أوضاعا                                              قبل غيرها، قد أعطاها موقع السيادة وال      
                                    ، تزيد من صعوبة أية محاولة من         ين  خر  اآل                    مادية ونفسية لدى    

                                                              قبل هؤالء لخلق واقع مغاير يتعاطى مع هذه الحضارة، مـن           
   ي                                                             موقع الندية وعدم اإلحساس بعقدة النقص، ألنه بقدر ما يؤد         

                                                        استيطان الحضارة في حقبة معينة في حصن ثقافـة جديـدة،   
                   مصـاف الكونيـة،            إلى         ورفعها                          تعظيم دور هذه الثقافة          إلى  

                                     تقيس بها الثقافـات الموجـودة           التي                         وجعلها مصدرا للمعايير    
                  تهميش الثقافـات           إلى    ي                                      بحذائها، درجة تقدمها، بقدر ما يؤد     

                           صحابها، في مقدرتها على    أ        لدى    ي                    وزرع الشك الذات      خرى  األ

                                                 
مجلة المستقبل العربي عدد " العولمة والدولة"جالل أمين  )١(
 .٣٤ ص ٢/٢/١٩٩٨



                          تساير وتيرة التطور وأن           أن                              تكون ثقافة حضارية تستطيع       أن  
   .  ) ١ (        العام  ي ر                 تلحق بالركب الحضا

ـ                    إعـادة    ن                                           لم يتوان الغرب، طوال قرون التفوق، ع
          للشعوب         الثقافي    و        السياسي    و         االجتماعي                      صياغة قسرية للواقع    

      خلـق            إلـى                                                     التي استعمرها، بحيث يؤدى هذا الواقع الجديد،      
                                                     شروط موضوعية، الستمرارية سيطرته، وذلك عن طريـق        

      أن              مكـن لهـا       ي     التي                                            تفتيت ومسخ البنيات الثقافية والسياسية،      
   ي                                                                تقاوم الهيمنة والسيادة الغربية، فها هو المستشرق الهولنـد        

                                             في عز مرحلة العرقية الثقافية، في القرن         "  ه             سنوك هرخروني  "
        يغذى      الذي                        محاربة اإلسالم المتحجر            إلى                     التاسع عشر، يدعو  

                                                            حركة المتمردين في أندونيسيا، ويقتـرح تشـجيع أعـراف          
        أكثـر                           ة طبقة النبالء المهيأة                                       وتقاليد السكان المحليين، ومساند   
  ) ٢ (  .                             الستيعاب حضارة الغرب المتفوقة

                                                 
 .٧٦مصدر سابق ص " العرب والغرب"برهان غليون  )١(
منشورات المجلس " االستشراق في أفق انسداده"سالم حميش . د )٢(

 .٣٥ص . ١٩٩١الرباط . القومي للثقافة العربية



                                         وجـذبهم نحـو الحضـارة الغربيـة           ين  خر  اآل         إن دفع   
                                البـؤرة المركزيـة التـي       –              بالنسبة إليهم –                  المتفوقة، لتكون   

                                                              يتحلقونها، والعمل على تفتيت كياناتهم وسياسـيا واجتماعيـا      
            ال تتغيـر،                                                   هوياتهم الثقافية، يبدو أنها سـمة وروح          ي    وتشظ

                     في مرحلة المنظـور           أو    ، ي                 المنظور العرق   ي               سواء في مرحلت  
             واحتـرام    ي                 في عصر العـولم          أو                     وزمن االستعمار،   ي     القوم

                                   فبالرغم من تدفق موجات العولمة،      "                     الخصوصيات وتشجيعها   
                                                               بكل تجلياتها االقتصادية والسياسية والثقافيـة واالتصـالية،        

             لوحظ صـعود        أنه           إال                                         وانتشار آثارها في مختلف بالد العالم،     
             المعاصرة،    ية    نسان  اإل                                        تيارات انعزالية في مختلف المجتمعات      

                                                            ومن مؤشرات هذه االنعزالية، عدم اهتمام الشعوب في عديد         
                                                                  من البلدان بالسياسات الخارجية والسـلبيات المتعـددة فيمـا          

         ديانـة        أو                                  بغيره من يختلفون عنه لغو         نسان  اإل             يتعلق بصالت   
  ) ١ (   ".     هوية     أو      جنسية   أو 

                       تعارض بين ظـاهرة       أي  –       عتقادنا ا    في  –           ليس هناك    
          ، يـؤدى    ي                تكوين نظام دول          إلى          تهدف     التي                   العولمة الغربية،   

                                                 
 . ٣١٧ر سابق ص مصد: سيد ياسين )١(



             بكاملهـا     ية      نسـان   اإل     دمج          إلى                                 توحيد قيمة ومناهجه وأهدافه،   
                              المصاحبة لها، ألنها هـي         خرى  األ                           داخله وبين هذه الظواهر     

                                                          والعولمة تتغذى من بعضها البعض، فاالنعزالية والصراعات       
                            تبنته العولمـة، وهـو          الذي                                   لعرقية والطائفية في ظل المبدأ       ا

                                                         تشجيع واحترام الخصوصيات ليس فيها ما يسـبب ضـررا          
           فالـدعوات   "                                                للمركز، بل هي جميعها، في خدمـة سـيطرته          

      أو   ي     الدين       أو    ي  ثن                                            الملحة لالعتماد على أشكال من التضامن اال      
  ،  ي                                                       في البالد التي تعانى من هيمنة الخطاب الثقـافو          ي      الطائف

                         ال تختلف في وضـعها          أخرى                            هي دائما موجهة ضد شعوب      
                                                        في المنظومة العالميةن فال يمانع أصـحاب هـذه الـدعوات     

               يتحالفوا مـع          أن        من  ي     الدين       أو    ي              للتعصب الطائف        أو            للشوفينية
     ضـد  –          األمريكية                            وال سيما الواليات المتحدة     –               القوى الكبرى   

         الجار                          ، وهو في معظم الحاالت     ي   ساس                        عدو يعتبرونه العدو األ   
                              فالعولمة السياسية تعمـل      ) ١ (  "          الضعيف  ي      الداخل       أو    ي      الخارج

                                                           بالضرورة على تغذية االنعزالية، ألن ذلك يجعل الطوائـف         
                                                 

حوارات / ثقافة العولمة وعولمة الثقافة" عولمة الثقافة"سمير أمين  )١(
 .٢٠٠٠دار الفكر دمشق . القرن



                                                   واالثنيات تتشرنق داخل خصوصياتها مع بقائهـا            عراق  األ و
                  لتوسيع فضـاء     ي                                       متفتحة على مركز السيطرة، وهذا ضرور     

           ، ولهـذا     ين  خر  اآل              ضعاف مقاومة                                العولمة سياسيا وثقافيا، وإل   
                                                          ه يجرى تشجيع وتسييس التعددية الثقافيـة فـي عصـر              فإن

                                                               العولمة، ألنها هي الوسيلة التي يمكـن بواسـطتها تفكيـك           
         اثنيـات          إلى                                                  الوحدات السياسية والمجتمعات الوطنية الكبيرة    

                                                            وطوائف وجهات، ليعاد بعد ذلك صياغتها في كيانات تنعزل         
   ي            والحضـار         الثقافي                                       كل منها وتتشرنق منقطعة عن الفضاء       

               ها من فضـاء        أمام                               كانت جزءا منه، وال يصبح           الذي         للمجتمع  
                         العولمـة السياسـية       أي  :                  الفضاء المعـولم         إال              مؤثر وجاذب 

         تقاومـه         أن                                ال تستطيع هذه الكيانـات         التي                     والثقافية الغربية،   
                                                        بنجاح، حيث تبقى مجرد جزر معزولة بعضها عن بعـض،          

               ها تشكل فـي                                                 لكل خصوصيته وعاداته وتقاليد ولهجته، ولكن     
   .                                       مجموعها فضاء مثاليا لثقافة الغرب ولغته

                             في القرن الخامس عشـر،              األوروبية               كانت التجربة    
                                             ألمريكا الجنوبية، غنية بالدروس في هذا        ي                   إبان الغزو األسبان  

   ا   ثالث       أو                                            فقد كان السكان األصليون يتكلمون لغتين      "         المضمار  



    أي  ،                                                       في المدينة الواحدة، وليس هناك علـى وجـه التقريـب      
                                                      تآلف بين المجموعات التي تتكلم هذه اللغات، ثـم                أو         احتكاك

                                    نشـرها األسـبان دون مقاومـة            التي                        جاءت اللغة األسبانية،    
                                                                تذكر، لتؤمن االتصال بينهم وبين بعضهم، وبينهم وبين العالم         

                                              وقد تصبح الخصوصيات واللهجات المحليـة،        ) ١ (  "  ي      الخارج
            د فضـاءات                                       تشجيعها في عصر العولمة، مجـر       ي      يجر     التي

                                                                  تعبر عما هو مختلف  بين أصحابها، بينما تقوم ثقافة المركز           
          تصـبح     أي  :                                                 ولغته األنجلو أمريكية بوظيفة المدمج والتعامل     

                                                                 هي األداة الوحيدة للتواصل في ما بينهم من ناحية، وبيـنهم           
   .     أخرى                     وبين المركز من ناحية 

                                              مثل هذا التفتت والتذرر، تنتج عنـه فـي                أن      الشك 
                                          ت صراعات وحروب داخلية فـي األطـراف،                  بعض الحاال 

                              المركز يقبل بها، ألنها أوال            أن                                 ولكن مثل هذه المخاطر، يبدو    
                                                           يعتبرها ثمنا مقبوال من أجل تشـكيل وترسـيخ األوضـاع           

                                                 
)١(  TODORO. TZVETAN "La CONQUETE De La 
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                                                                الجديدة، وثانيا يستطيع الغرب في بعض الحاالت النادرة التي         
                                 يتـدخل لتعـديل مسـار هـذه               أن                         تمس مصالحه مباشـرة،   

                                     يريده، وذلك على غرار ما فعله           الذي      تجاه                  الصراعات في اال  
                                   ولكن هذه الصراعات في عمومها ال        .                      في يوغسالفيا السابقة  

                حـروب دوليـة              إلـى                                       تشكل خطر على المركز، وال تقـوم      
                                                            فاالتجاه العام خالل العشر والخمس عشرة سـنة القادمـة،           "

                نـدرة مـن           أكثـر                            الحروب بين الدول ستكون         أن          إلى       يشير
                                           عرقية، وهذا بالنسـبة للقـوى العظمـى                           الحروب األهلية وال  

                                     باستثناء حالة إيرلنـدا والحالـة              أنه                             تترتب عليه نتائج، منها،   
                    تعرف القوى الكبرى          أن                                      الروسية المعقدة، ليس من المحتمل    

       فـإن    ي                                                    هذا النوع من الصراعات على أراضـيها، وبالتـال        
                                                            الحرب ستكون على شاشات اإلذاعة المرئية، ولـيس واقعـا          

  ) ١ (   ".            لدان الغنية             يالمس شعوب الب
                                                         إن ثقافة الغرب قائمة على فكر يزاوج بـين الجـدل            

                                       أفضل النتائج، فالعولمة تعمـل مـن               إلى                   والتناقض للوصول 
                                                 

ي صالح السنوس. د. ترجمة" إرادة العجز" باسكال بوينفاس  )١(
 . ٥٨ص . ١٩٩٨منشورات جامعة قار يونس 



                                                             أجل إزالة الحدود االقتصادية بواسطة الشـركات المتعـددة         
                                                             الجنسية وغيرها من المنظومات، كما تعمـل علـى إزالـة           

         الفضــاء                                                   الحــدود الثقافيــة بواســطة الثــورة االتصــالية و
                           قـد تبـدو نتائجهـا           أخرى                         ، ولكنها تعمل بآليات      " ي        السبرنيت "

                                                                ظاهريا متعارضة مع ما تبشر به العولمة، ولكنها في واقـع           
                 تضـمن عـدم           التـي                                           الحال هي متكاملة معها، بل لعلها هي        

                    حـددت مفهومـه           الـذي                                   خروج ظاهرة العولمة عن المسار      
            لـق منـه          تنط       الـذي                                              الثقافة الغربية، باعتبارها ثقافة المركز      

                                                             التفاعالت، وال يتلقى من أطرافه، تأثيرات ذات مغزى، يؤثر         
         فالعولمة   .  ي                                                     في هويته المتفوقة وإرادته القوية ونموذجه المثال      

                             حرية تدفق البشر واألفكـار             إلى   –                 على سبيل المثال  –      تدعو  
                                      تحرير االقتصاد والثقافة والبشـر        أي  :               عبر الحدود        األشياء و

                             كز هو األقـوى فـي هـذه            المر       أن                          من ربقة الحدود، ورغم   
         إلـى                                        يقف في وجه الهجرة، ألنه يعتبرهـا           أنه         إال            المعادلة،

                               مؤثرة في ديموغرافيته، وفـي     –                          جانب مخاطرها االقتصادية    
   ي          اليونان  ي                           ، وتشويها للنموذج الجمال    ي         والخلق  ي              التكوين الجسد 

   .                                       ، وتهديدا لهويته الثقافية ذوقيا وقيميا ي       الرومان



                         الغربية شيئا في عصـر                                ولذلك ال تخشى المجتمعات      
                        فاآلن يـتم غـزوهم ال       "                           من خشيتها من الهجرة          أكثر         العولمة  

                                                             بالجيوش والدبابات، وإنما بواسطة مهاجرين يتكلمون لغـات        
  ،       أخـرى           ثقافـات             إلـى             ، ينتمون     أخرى   ة              ، يعبدون آله      أخرى

                                                          ويخشون أنهم سـيأخذون وظـائفهم ويحتلـون أراضـيهم،          
                أسـلوبهم فـي                                                ويستنفذون الخدمات االجتماعيـة ويهـددون       

    ) ١ (  ".      الحياة
                                               إن خشــية الحضــارة الغربيــة علــى مركزيتهــا  

                                         تكون المصدر الوحيد للتفاعالت والتأثير            أن                وإصرارها على 
                                                   ، وعدم قبولها للتأثيرات من جانب هؤالء، بعـد           ين  خر  اآل    في  

  ال  "                                                        هاجسا يؤرق مفكريها ومثقفيها في مختلف عصورهم ألنه         
                     امتزاجات، فالعرق                         بقدر ما تخضع له من           إال               تنحط الشعوب 

                               سيخضع غيره من الضـعفاء،          الذي                       القوى صانع الحضارة،    
  ) ٢ (   ".                         سيضعف بدوره نتيجة االختالط
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     فـي    "            شـتراوس   ي   ليف   " ي         البنيو  ي                  بينما االنتروبولوج  
              يبقى كل فـي          أن        األفضل    من     "    أيضا                         القرن العشرين يرى هو     

         ممـا         أكثـر         نعرفهم         أن             بدال من    ين  خر  اآل                  موطنه وأن نجهل    
                        خارج حدودنا بدال مـن             إلى                رد األجانب       األفضل       ، من    ي    ينبغ

  ) ٣ (   ".                                              رؤيتهم يجتاحوننا ويحرموننا من هويتنا الثقافية
                             قد يتلون ولكن ال يتغير          الذي                        ن هذا الموقف الثابت      إ 

                         عصر العولمة، قد يجـد             إلى                              في جوهره منذ عصر النهضة    
   :                           تفسيره في السببين التاليين

          وع تأثير                   تكون ثقافته موض         أن                  أن الغرب يرفض  – ١ 
                         ، وذلك ألنـه ال يحـس        ي                  ، ولو بشكل تالقح     ين  خر  اآل         من قبل   

                       وهذا ما تعكسه بعـض       .              يأنف من ذلك          أنه                    بحاجته لذلك، بل  
  "                جـان راسـبيل      " ي                     مثل رواية الفرنس       أيضا                األعمال األدبية   

                      مـن مـرة كـان           أكثر                أعيد طبعها        التي   ،   "                معسكر القديسيين  "
ـ     ي   الت    ، و     ١٩٩٣            في عام             اإلنجليزية     ها ب    آخر    وف               تلخـص خ

          المجتمعات         إلى                                        والغرب عموما من الهجرة ونظرتها           أوروبا
                              التاريخ والقرابـة والفقـر         أن          إلى                    ، وتلخص الرواية     خرى  األ

                                                 
 .  سابق٩٠في تودوروف ص " عرق وثقافة"ليفي شتراوس  )٣(



                 مقدر لهمـا         أوروبا        فرنسا و        أن                    نتيجة واحدة وهو          إلى         يقودون
                            ن من المجتمعات العـاجزة      ي                الناس القادم       طوفان         يغمرهما      أن  

   .          في الجنوب
        األجناس            لمباشر مع                              الغرب يخشى من التواصل ا           أن   – ٢

          ألنه لـم   –                                           في ظل وضع سلمى وعلى قدم المساواة            خرى  األ
                       تحت شروط معينة تجعل           إال     ين  خر  اآل           تعامل مع          أن           يسبق له 

                                                            من هؤالء موضوعا لتأثيره وخاضعين له ماديا ومعنويا، عن         
                                                            طريق االستعمار والسيطرة والتصفية، فقـد تـدفق الغـرب          

                     فرض عليهم طيلـة     ،  ين  خر  اآل                               مجهزا بآالت الحرب في اتجاه      
                                    ونجح في فـرض نظامـه وهيمنتـه        –                     قرون اختالطا قسريا    

   .      عليهم
                                           فقد أصبح باإلمكان ممارسة السيطرة علـى               اآلن      أما 

                   غيـر االخـتالط           أخـرى                            ، وضمان تبعيتهم بوسائل       ين  خر  اآل
        قفـال  إ   ي              ، ولذلك ينبغ   ي                             المباشر واالستعمار العسكر    ي     القسر

                 تجـاه المركـز                                       ق البشرى من جهة األطراف فـي ا                  قناة التدف 
                                                          بواسطة القوانين واإلجراءات، وإذكاء روح العنصرية ضـد        

   .                          المهاجرين من بلدان الجنوب



                                                      إذا كان الغرب يعمل فـي عصـر العولمـة، بكـل             
                      ، بـل ويحمـل دول       ي                                       الوسائل على إغالق قناة التدفق البشر     

                                                          الجنوب مسؤولية عن ذلك ويجبرها عن طريق االتفاقيـات،         
                   ه في الوقت نفسه       فإن               هذه الظاهرة،                               على التعاون معه لمكافحة     

                                                            يطلب من هذه األطراف االنفتاح على كل القنوات االقتصادية         
                                                             والثقافية والسياسية، ويمارس ضغوطا شـديدة عبـر آليـة          
                                                          تصعب مقاومتها، مثل وسائل االتصال التي تحمل الصـورة         

           لتفرض على    "          السبرنيتى "                                        والخيال والقيم الغربية، عبر الفضاء      
                                                جنوب، المحروم والفقير والمتطلـع لمسـتويات                في ال   ي      المتلق

                                                          أفضل نوعا من اإلغراءات عبر نماذج وطـرق للعـيش، ال           
      التي                                                      يستطيع تحقيقها بسبب ظروفه االقتصادية واالجتماعية،       

            متدت عـدة    ا                                                هي في أغلب األحوال نتائج لهيمنة استعمارية        
                                    عاجزا من ناحية عن تحقيق هذه        ي                  فيصبح هذا المتلق    .     قرون

         إلـى            بالـذهاب   .     أخرى                            ، وال يسمح له من ناحية               اإلغراءات
   .                                       موطن هذه األحالم المتجسدة في ربوع المركز

                                                          إن مثل هذا الوضع المعقد، يعد قسرا معنويا وماديـا           
                                                             يمارسه المركز على األطراف، عبر شبكات الهيمنة العالمية،        



                                                           على االقتصاد واألذواق والثقافة، بحيث ال يعطيها فرصـة،         
                                 تناسبها داخل حيـز متحـرر           أخرى      ارات           بلورة خي        تحاول ل

                                        والمعنوي المحكوم بقانون العولمـة       ي                       نسبيا من الضغط الماد   
   .                            وضع الغرب حيثياته ونتائجه    الذي  ،  ي     الحتم

                     تجمع بين االنفتـاح           أن                           فشعوب األطراف ال تستطيع    
              ، مـا لـم         أخرى                                               من ناحية وبلورة خيارات تناسبها من ناحية        

                           قائمة بينها وبين المركز                     في العالقة ال    ي                 يحصل تحويل جوهر  
ـ       " ـ   ي                                         هذا التحول العميق هو االستقالل الروح         عـن    ي           والعقل

               بقيت تسـد        التي                              التخلص من سيطرته السحرية،            أو         الغرب،
                                                              على هذه الشعوب والمجتمعات، كل آفـاق التفكيـر الحـر،           

        تعيش      الذي              والملموس،    ي                                     وتحجب عنها كل إمكانية الواقع الح     
      أن                                  في الذهن بعالم مغاير تحلم                            هو واقعها لتستبدله       الذي       فيه، و 
  ،  ي                                   يوما، وهو الواقع الموازى والوهم               إليه        تصل           أو أن         تكونه
   .  ) ١ (  "  ي              الواقع الفعل ي                          يلغى بمجرد حضوره في الوع    الذي

                                                       ن ما تبشر به العولمة من وعود يعد بحـق حلمـا             إ 
                                                          تصعب مقاومة إغراءاته من قبل شعوب الجنوب المحرومـة         

                                                 
 .٧٨مصدر سابق ص " العرب والغرب"برهان غليون  )١(



                                   ا، والمهمشة ثقافيـا وحضـاريا،                                 اقتصاديا، والمكبوتة سياسي  
      أن                                                             فالعولمة تبشر بمجتمع متعدد الثقافـات، مجتمـع يمكـن         

                                                              تزدهر فيه التعددية الثقافية، مجتمع يتميز باحترام المواريـث    
                                                عام ينظر بعين االحتـرام لكـل العناصـر            أي              الثقافية، وبر 

   ي                                                             األجنبية على أنها عناصر أثراء، كما تبشر بنظام اقتصـاد         
                                           حفاظ على الجذور الحضـارية والثقافـات                  يشجع ال   ي     وسياس

             ثقافة كونية          إلى                           وذلك من أجل الوصول     ) ٢ (                   واللغات والعقائد   
                                                                 تنتج عنها صياغة جديدة للعالقـة بـين البلـدان المتخلفـة            
                                                               والمتقدمة، بحيث تأخذ هذه األخيرة بعـين االعتبـار قيمـة           

ـ                ة، مـع     خر أ                                                 المورثات واألشكال االجتماعية في البلدان المت
   ي                                                سياق جيد يحررها من دالالتها القديمة، وبالتال                 وضعها في   

ـ   /  ي         وشـرق   ي   دين  /  ي          قديم ومدن   /                     تسقط ثنائيات، حديث      ي     غرب
                          لتحـل محلهـا منظومـة        .  ي    عالم  /  ي         ، وإقليم  ي   روح  /  ي    وماد

   .                                            مشتركة تستجيب الحتياجات الجماعة البشرية عامة

                                                 
ترجمة فتحي شتوان ونبيل عثمان دار " تحول السلطة"ن توفلر الف )٢(

 . ٧٨الجماهيرية للنشر والتوزيع ص 



        نسـان   اإل                                         الحلم حق مشروع بصرف النظر عن قدرة         
                                    ح خطيرا، إذ كان تفسيره وأساليب                                  على تحقيقه، ولكنه قد يصب    

ـ                   هـذه    ي                                                        تحقيقه ليست ملكا للحالم، بل يضطلع بها غيره، فف
                                                            الحالة قد يجرى تحويله ألغراض ليست في حسبان الحـالم،          

                                             أسطورة شبيهة بتلك التي استغلها األسـبان               إلى                فيتحول الحلم 
              سـكان جـزر      "          اللوكابين "                                 في القرن السادس عشر، لتهجير      

                                             هؤالء يعتقدون، بأن أرواحهم تذهب بعـد                           الباهاما، فقد كان  
        المناطق         إلى                                                   الموت وعبورها من الجبال الجليدية في الشمال      

                         تقدم لهم فيها كـل          التي                       أرض الجنة الموعودة،            إلى            الجنوبية،
       اليـد            إلـى                            الذين كانوا في حاجـة    –                          الملذات، فالتقط األسبان    

                                                        هذه األسطورة ليقنعوهم بأنهم، قد أتـوا مـن هـذه           –         العاملة  
                               ، ليلتقـوا بكـل أقـاربهم            إليها         يقودوهم         أن               ألرض ويريدون  ا

    جزر         إلى                   هؤالء وتبعوهم   د  قا ن ا ف                                 الموتى ويتمتعون بكل اللذائذ،     
                 أنهم غرر بهـم      "          اللوكابين "      كتشف   ا                         كوبا وهسبانيوال، وهناك    

                                                            ووقعوا تحت أعمال الصخرة الشـاقة والتعـذيب والسـياط          



      أو           ين منتحر                                                    األسبانية التي عهدوها من قبل، فهلكوا جميعهم ب       
  ) ١ (  .                ممتنع عن الطعام

                                                         إن الخشية من تشابه الحلم مع واقع مغاير، هي التي           
                                                           تجعل البعض يتحفظون على ما تطرحه العولمة من وعـود،          

                                     محاولة تعيد إنتاج نظام هيمنة الـدول   "          تكون مجرد        أن        مخافة
                                                            الكبرى القديمة، وتقديمه في صـورة جديـدة مـن خـالل            

                                 ظمة التجارة العالميـة، وعـن                                 مؤسسات دولية مستحدثة كمن   
                                                           طريق الهيمنة الكاملة على قرارات األمم المتحدة وخصوصا        

  ) ١ (   ".          مجلس األمن
                         القــائم علــى قاعــدة  ي                          أن حلــم المجتمــع الكــون 

          األجنـاس                                                    الديمقراطية، والمساواة في الفرص بـين جميـع         
                                                              والهويات، في ظل دولة عالمية تشمل كل البشر وتدير كـل           

         إلـى                                   لذاتية بنفسها، هو طرح يـدعو                            جماعة فيها، شؤونها ا   
                                                                 التوجس بحكم التجربة التاريخية، فمفهوم الدولـة العالميـة،         

                                                 
 TO DOROV. "LA CONQUETE ١٢مصدر سابق ص  )١(

DE. LAMERIQUE. 
 . مصدر سابق٣١١سيد ياسين ص  )١(



                                                              ليس مفهوما جديدا في الحضارة الغربية، فقد طرحه المنظور         
ـ         أخرى                حسب معايير     ي      الشمول    ي                              ، كما طرحه المنظور العرق
                                                        من خالل رؤية مختلفة، ولكن كال المنظورين، كانـا                 الثقافي

                                      جنب مع ظـاهرة االسـتعمار والمركزيـة       لى     إ             يسيران جنبا 
       دعـا   "            أوغست كونت    " ي         الشمول         االجتماعي         فالمفكر    .        الغربية

                               الثالثة الكبرى التي يتميز         عراق  األ                         قيام دولة عالمية تضم          إلى  
                   ذكاء، واألصـفر         األكثر                                     كل منها بميزة، فالعرق األبيض هو       

                                                            هو أفضل من يعمل، واألسود هو بطل العاطفة، بحيث يمكن         
  ) ٢ (  .  ي                 والنشيط والعاطف ي                     م تناغم كلى بين الفكر  يت   أن 

                                                       وحسب هذا التقسيم للواجبات، يصبح من ناقلة القول،         
                                  هو المسؤول عن قيادة هـؤالء        ي                            اعتبار العرق المفكر والذك   

        عـراق   األ                        يساهموا فـي ترقيـة             أن                        لنه لمن واجب البيض    "
  ) ٣ (  ".             مستواهم الخاص      إلى    خرى  األ

                                                 
 مصدر ٤٧تودوروف ص " نظام سياسة إيجابية"أوغست كونت  )٢(

 . سابق
 .٤٧ المصدر السابق ص )٣(



              بالطبع حسـب                                       هذا المستوى الخاص من الرقى هو        
                                                                مفاهيم وقيم ومعايير حضارة البيض، بينمـا قـيم ومفـاهيم           

                                            ، تبدو على األغلب انحرافا عن القواعـد          ين  خر  اآل        حضارات  
        اخـتالف         أو           التنـوع  "       ، ألن     ية      نسـان   اإل                  الصحيحة للحضارة   

           بخاصـة          األمريكي    و  ي                               يعتبر تحديا لالعتقاد الغرب     ي      الحضار
               المجتمعـات       كـل        أن         يرى     الذي                                في عالمية الثقافة الغربية، و    

  ال           أنـه                                                  تتبنى القيم والمؤسسات الغربية، وإذا ظهـر             أن       تريد
                    يكونـوا ملتـزمين           أن                                          توجد لديها هذه الرغبة وأنهم يريدون     

  ) ١ (   ".                      يكونوا ضحايا وعي زائف     أن                          بثقافاتهم التقليدية، فالبد
                                                      نذهب ونعود، وندور علـى الـدوام حـول العقـدة            

             فكرة هويـة    "                                            المستعصية على الحل في كل العصور، وهي        
                                                        متفوقة على كل الشعوب والثقافـات التـي ليسـت                  أوروبية
                تقـود الـدول           أن                                    هذه الهوية هي التـي يجـب        ) ٢ (  "        أوروبية
   .         العالمية

                                                 
 .  مصدر سابق٥٠١ص : صامويل هنتجتون )١(
)٢(  EDWARD. SAED. L, ORIENTLISME, L ORIENT 
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              لواء السيادة    "             أرنست رينان  "                               هذه الدولة التي يعقد فيها       
                   ، هي في الحقيقة     ي                للعرف األوروب  –                       منذ القرن التاسع عشر   –

                            ليسوا متساوين في الحقوق،              مواطنيها         أن                     دولة شمولية، غير  
                                                                بل هناك تراتبية، ناتجة عن االختالق بينهم في الجدارة بهذه          

                                        تجعل عمالنا يتمردون، قد تسعد صـينيا     التي        فالحياة  "        الحقوق  
                                                     كائنات ليست محاربة البتة، فليفعل كل واحد مـا                أو       فالحا    أو  

           فخـروج    ) ٣ (  "                 ء على وجه حسن    ي                         وجد ألجله، وسيسير كل ش    
       إلى                                         لوظيفة التي وجدت من أجلها، وتطلعها                      أية جماعة عن ا   

  ،  ي                                                              ما هو ليست جديرة به، يهدد تناغم هذا المجتمـع الكـون           
                                                                 وينشر الفوضى في هذه الدولة العالميـة، ومثـل مـا كـان             

                              عرق في دولته الشـمولية        أي            يرفض خروج     "             أرنست رينان  "
  "   ون  جت           صامويل هنت    "   فإن                    ال تدب الفوضى،      ي               عن وظيفته، لك  

                                        يبدى قلقه حيـال تزايـد النمـو             أيضا   و                     في عصر العولمة ه   
                    سيا، ألنه يزيد من     آ                                 لدى الكنفوشيسيون الصفر في       ي       االقتصاد
        توسـيع          إلـى                                 ويمزق السياسة العالمية، ويؤدى      أنفسهم        ثقتهم ب 

                                                 
 في ٣٩١ص " اإلصالح الفكرة واألخالقي في فرنسا"أرنست رينان  )٣(

 .١٣٤تودوروف ص 



                                 يزيد من حدة الصراعات بيـنهم              أنه                          قدراتهم العسكرية، كما  
                         ا، ويقوى من قـدراتهم         أساس                                وبين الغرب والواليات المتحدة     

  ) ١ (  .                       يسودوا في تلك الصراعات     أن    على
                       ال يستخدم فـي عصـر        "                صامويل هنتجتون  "    ان   ك     إذا   

              فـي القـرن      "           نست رينان  ر أ "                             العولمة والكونية، مصطلحات    
                                         والسادة والعمال والجنود، ولم يفصح          عراق  األ               التاسع عشر، ك  

                نصـابها، فـي            إلى                        عمله إلعادة األمور    ي                صراحة عما ينبغ  
                         غيره تنبأ بما يمكـن        أن           إال        سيويين،                       حالة تزايد طموحات اآل   

            يعتقدون          األمريكيين       أن         فطالما "                            يحدث في مثل هذه الحالة          أن  
             الواليـات      فإن   ،   ي                                      شرق أسيا سيصبح قلب االقتصاد العالم         أن  

  ) ٢ (   ".                                  لن تسمح بقوة مناوئه في شرق أسيا        األمريكية        المتحدة 
                                                      إن هاجس السيادة الغربية سواء فـي شـكل دولـة            

            فـي شـكل           أو                      علـى العـالم،                                عالمية شمولية تنشر رداءها   

                                                 
 .  مصدر سابق٣٥٣صامويل هنتجتون ص  )١(
)٢( DONALD. ZAGORIA. AMARICAN FOREIGN 
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         علـى           األشـياء                                   استعمارية تتقاسـم البشـر و                 إمبراطوريات
                           تقود توجهات الثقافـة         التي                                 األرض، ظل هو الفكرة المهيمنة      

   .                        الغربية في مختلف العصور



 صل الثالثالف
 القوميولمة في المنظور بذرة الع

        بعـد   ي   يأت      أنه      ، ليس ي              المنظور القوم        تناول    نا    خر أ     لقد   
                                                      السابقين من حيث التراتبية الزمنيـة، بـل ألنـه                     المنظورين  

                                                           تزامن معها وواكبها، وظل فاعال وما يـزال فـي عصـر            
                                       ولد تدريجا فـي الغـرب، وأخـذ          ي              فالشعور القوم   .        العولمة

                                                             يتشكل من خالل أحداث الصراع بين السلطة الدينية والسلطة         
                               الرومانية المقدسة وظهـور                اإلمبراطورية                      الزمنية، بعد نهاية    

               وجود دول لها           إلى          ترمز     التي                        ت واإلمارات المستقلة،           الملكيا
                                                     عالم، ثم تأكدت الظاهرة القومية بـاالعتراف بهـا          إ       حدود و 

                       كان أولها مـؤتمر         التي                                      سياسيا من خالل المؤتمرات الدولية،      
                         مرة مبدأ المساواة بين        ول           وضع أل      الذي  .     ١٩٤٨               وستفاليا عام   

           أرسى مبدأ                                                     الدول بصرف النظر عن اختالفاتها المذهبية، كما        
   .       أوروبا                                                  البعثات الدبلوماسية الدائمة، ومبدأ حفظ التوازن في 

           للظاهرة         السياسي                                 لقد تأثرت ظروف نشأة المستوى       " 
                                         ، في عصر النهضة بمجموعة كبيرة مـن              أوروبا             القومية في   

                                                             العوامل، منها عوامـل اقتصـادية، تمثلـت فـي بظهـور            



         وازيـة،                                                     الرأسمالية، وعوامل اجتماعية تمثلت بظهور البورج     
                                                            وعوامل سياسية تمثلت بظهور الملكية المطلقـة، وعوامـل         

       إلى           جميعها  ي                                                  ثقافية تمثلت بإحياء اإلغريقية الرومانية، لتنته     
  ) ١ (   ".                        خدمة بناء الدول القومية

                                                     تبلور الشعور القومي في شكل حركة شعبية واسـعة          
     مـن       أول                                               ، بعد الثورة الفرنسية، فالفرنسيون هـم              أوروبا    في  

                                                    الوطنية، وتحرروا من اللغة الالتينية فوضـعوا                     كتبوا بلغتهم 
                                                          معجم للغتهم في بداية القرن السابع عشر، كما أصدورا              أول  

            األوروبيـة                         وظهر منظرون للقوميات      .                     وثيقة حقوق المواطن  
                                                                على امتداد ثالثة قرون، منذ القرن الثامن عشر، من أمثـال           

            ، هيـردر،    ه                                            شارل موراس، موريس باريس، فيخته، ميشـلي      
   .             ، وشارل بيجى      توكفيل

                                                    نضجت الفكرة القومية وتجسدت في الدولة الوطنية،        
          أوروبـا                      تغيير فـي رؤيـة              إلى                       هذا التطور لم يؤد          أن      غير

                                                                لنفسها، فلم تسمح لغيرها من الشعوب بممارسة هذا الحق، بل          
                                                 

مدخل إلي الفكر : الظاهرة القومية"عامر فياض . د. على عباس . د )١(
 . ٥٦ ص ١٩٩٨جامعة قار يونس " القومي



                        ومركزيـة الحضـارة      ي                                 زاد الشعور بتفوق الجنس األوروب    
                   مل رسالة كونيـة               قارة تح        أوروبا                              الغربية، وساد االعتقاد بأن     

                 للغـرب دافعـا           أن                       فقد كانوا يعتقدون،   "                      لتمدين شعوب العالم    
        مـن    ي        فطـر     شيء                                         فكريا فكر عليه، وأن الشرق جبل على        

                                                              التكاسل والمحافظة على القديم، وأن هـذه الحـال تضـمن           
  ) ١ (   ".     بدين      أبد اآل      إلى                   السيادة العالمية     وروبي  لأل

          أوروبـا                                            تمخض عن ظهور الدولـة القوميـة فـي           
   :   ين     نتيجت

          أوروبـا                             هي ازدياد الصراع داخـل        :               النتيجة األولى  
                           ومن ثم العالم، وقد أدى       .       المركز       أو           نفسها       أوروبا            على قيادة   

                 نضـجت علـى         التي                             سلسلة من الحروب اإلقليمية             إلى      ذالك
                     في بناء دولهـا          تأخرت      التي                                نيران مدافعها بعض القوميات،     

  ب                                                           كالقومية األلمانية، كما تسبب هذا الصـراع فـي حـرو          
   .                          ها الحرب العالمية الثانية   آخر            عالمية، كان 

                                        تتمثل في انطالق الموجه الثانية مـن         :                 النتيجة الثانية  
                        وبلغ هذا التنافس حدا     "                                        االستعمار والتنافس على مناطق النفوذ      

                                                 
 .  مصدر سابق٣٤٠ويلز ص . ج.هـ )١(



                                                      وضع أراضى كثيرة تحت سيطرة االستعمار، ال، ألسـباب         
                                              تجارية مقبولة ولكن فقط من أجـل حرمـان                أو             استراتيجية

                                 أشتكى رئيس وزراء بريطانيا في       :                         تنافس منها، ولذلك فقد      الم
                             القوات المسلحة قد تطلـب           أن                            القرن التاسع عشر من         أواخر
    ون  خر  اآل              ال يسبقها     ي                                   قريبا مرابطة قوات في القمر، لك             إليه    
    ) ١ (   ".     هناك

   من        أن                                                وفي مادة استعمار عن الموسوعة البريطانية،      
            األوروبيـة                           ،أتسع مجـال السـيطرة          ١٩١٤        إلى       ١٨٢٥     عام  

                        من سطح األرض المأهول     %   ٣٥                           االستعمارية المباشرة، من    
    ٣٠                 تسيطر علـى            إنجلترا               وهذا ما جعل      %   ٨٥     ي    حوال     إلى  

  :             ماليـين      ١٠                              مليون نسمة، وفرنسا على         ٤٠٠      و    ٢        مليون م 
       إلى                                                  مليون نسمة، فيما عادت الحصص األقل اتساعا         ٤٨    و  ٢ م
    ) ٢ ( .      مريكية  األ                                         لمانيا وإيطاليا وبلجيكا والواليات المتحدة  أ

                                                 
عد الحرب العالمية الثانية تحرير نهضة أوروبا ب: أوروبا الجديدة )١(
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      الذي                                                    هكذا أخذ التسابق والتزاحم على استعمار العالم         
        الـذي   "      مونرو "               بفضل مبدأ            األمريكية                           لم تنج منه سوى القارة      

                 الباحثة عـن            األوروبية                                       كان بمثابة عقبة في وجه المغامرات       
   .                           أرض ال تجد من يحميها سياسيا

           المرحلة       أثناء   ي                                   تحولت القومية في المنظور األوروب     
        التـي                          أيديولوجيا اإلمبريالية،    "        إلى                        ية لصعود البوجوازية       الثان

                    خـارج القـارة        خرى  األ                                      تبرر بها سيطرتها على بالد العالم       
                                                  ، فباسم المصالح القومية يجرى سـحق الشـعوب                 األوروبية

  ) ١ (   ".                                             والسيطرة عليها وإلغاء حقها في تقرير المصير   خرى  األ
       جانـب            إلـى        أخرى                                كان خلف هذه االندفاعة عوامل       

                                                            قومية، فقد تجمعت خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر           ال
                                                                 طاقة علمية ومعرفية أتت بثمارها مع بداية القـرن التاسـع           
                                                            عشر، حيث ظهرت في هـذا القـرن التطبيقـات العلميـة            
                                                              الختراعات القرنين السابقين، مثل السفن البخاريـة واآللـة         

ـ      ي                                   الطابعة، والقطار والبرق الكهربائ       الب                         وقد أدى هذا االنق
            سلع جديدة،          إلى         أوروبا             زيادة حاجة           إلى    ي          والمعرف  ي      الصناع

                                                 
 .  مصدر سابق٧٧عامر فياض، ص . د. علي عباس. د )١(



                                بالذهب والتوابـل والعـاج      –               كما في السابق  –   ي              فلم تعد تكتف  
                     البحث عن مواد خام            إلى                                     والرقيق، بل دفعها نمو الصناعات    

                                فـي الموجـة االسـتعمارية             أوروبا           انطلقت    ي               جديدة، وبالتال 
               في القـرن     ي   روب                   ولم يكن للعق األو    "                          الثانية في سباق محموم     

     لـم        أنه                                 نصيب ضئيل من العلم بالتاريخ، كما     إال            التاسع عشر 
                                             نذاك عادة النقد النفاذ، وال يغـرب عـن          آ                  يكون لنفسه حتى    

                      أتاحهـا االنقـالب           التـي                              المزايا المؤقتة البحتـة،            أن         البال،
                                                       ببالد الغرب لألوربيين دون بقية سـكان العـالم،           ي         الميكانيك

                                جهال مطبقـا أحـداثا كبيـرا،                                  كانت شيئا يعده كل من يجهل     
ـ                                     كفتوح الماغول، آيات تشهد بـأن                      ين يتزعمـون            األوروبي

                    كانـت الثـورة      ) ٢ (  "                                       البشرية زعامة مستديمة وطيدة األركان    
                                                                 الصناعية بمثابة نقطة االفتراق بالنسبة للحضارة الغربية، فقد        

                                                                 نجزت بمفردها الثورة الثالثة في تاريخ البشرية، ومنذ تلـك           أ
                         يلهثـوا خلفهـا جـون             أن     ين  خر  اآل         ما على                   اللحظة صار لزا  

ـ         أوروبا                               توقف، لقد جمعت بينهم وبين                 جهـود    ي              في الماض
                                                              مشتركة، لتحقيق الثورتين األوليين، وهما ثورة الصيد وثورة        

                                                 
 .  مصدر سابق٣٤٠ص . ويلز. ج.هـ )٢(



                                                             الزراعة، ولكن بعد إنجاز الثورة الصناعية، حصلت قطيعـة         
                          ن من وسائل وطرق عـيش       ا          ن السابقت  ا                         مع كل ما تمثله الثورت    

                                              ية للحياة، فاتسـعت بـذلك الهـوة بـين                         وضروب فكر ورؤ  
          أوروبـا                                    وغيرها من الحضارات، ووجـدت             أوروبا       حضارة  

                                                               فعال نفسها بمفردها كصانع وحيد لهذه المرحلة مـن تـاريخ           
                                           توطدت في ثقافتها مصطلحات، كالحـديث        ي                 البشرية، وبالتال 

                      والمتحضر، فـألقى     ي         ، والهمج   خر أ                         والمتخلف والمتقدم والمت  
  –                          كما أعتقد بعض مفكريهـا    –      روبا  أو                       هذا الوضع على كاهل     

                                                            رسالة مساعدة الجنس البشرى على عبور هذه الهوة، ومـن          
                                          تمارس عليه وصاية لمصلحته، وأن تستخدم             أن                 هنا يجوز لها  

                      واثقة من نفسـها           أوروبا                                    في سبيل ذلك كل الوسائل، وكانت       
                          فـي مشـروعها ولـم              فانطلقت             حضارتها،    ئ               ومن قيم ومباد  

   .      تتردد
               من حاسـمة        أكثر                   قة الثانية خطوة                    كانت هذه االنطال   

   .             بقوة السالح       أوروبيا                               على الطريق الطويل لعولمة الكون 
ـ             ي                                                   أتسمت هذه المرحلة الثانية من الغـزو األوروب

                             ارتفاع عدد ضحايا الشـعوب       :                                للعالم بميزتين، الميزة األولى   



                                   الماليـين، فقـد كانـت حصـيلة                إلى                حتلت أراضيها  ا      التي  
  ) ١ (  .      إنسان             عشرة ماليين  ي      حوال        لزائير ي                االستعمار البلجيك

                                     نجاح الغزو بتكلفـة رخيصـة فـي          :                الميزة الثانية  
         إلـى                                                        األرواح واألموال فالمستعمرات البريطانية من اليابان     

   ) ١ (                                                        جنوب أفريقيا، كان يحرسها أقل من عشرة آالف رجـل           
   ي                                                         مرت العولمة الغربية خـالل مرحلـة المنظـور القـوم          

                      ما هي عليه في القـرن        إلى               تين حتى وصلت       أساسي          بمرحلتين  
   .                الواحد والعشرين

                                   بدأت منذ القرن الخـامس عشـر،         :               المرحلة األولى  
                                                          عصر االكتشافات الجغرافية الكبرى والمحطـات التجاريـة        
                                                          والفتوحات العسكرية األولى، والتصفيات الجسـدية لـبعض        
                                                           الجماعات البشرية وظهور الشركات الكبـرى، ثـم موجـة          

                     وتشابك عالقاتـه،     ي              نظام الرأسمال                              االستعمار الثانية وتبلور ال   
                                                                 وانفتاح أبواب القوى التي كانت مغلقة فـي وجـه التغلغـل            

                              في منتصف القرن التاسـع       ي         األوروب        السياسي    و  ي       االقتصاد
                                                 

 .  مصدر سابق٤٣ص " نعوم تشومسكى" )١(
 .مصدر نفسهال )١(



         قبـل    ي         عـالم   ي      سـمال  أ                             فال يمكن الحديث عن نظام ر      "     عشر  
                     في حدود تـاريخ       أي                                        النصف الثاني من القرن التاسع عشر،       

ـ                   ، وانفتـاح       ١٨٤٠           ون عـام                                   انفتاح الصين عن طريق األفي
                                                      العثمانية في التاريخ نفسه تقريبـا والسـيطرة                    اإلمبراطورية

             ، وبعد ذلك       ١٨٥٧        عام         السباي                               على الهند بعد سحق انتفاضة      
          ، فهـذه       ١٨٨٥                                            غزو جنوب الصحراء بعد مؤتمر برلين عام        

   ".                                                              كلها جعلت الكرة األرضية حقال لفعل قانون القيمة المعولمة        
) ٢ (  

                  الحرب العالميـة           إلى              عولمة تمتد                     هذه المرحلة من ال    
          بقـوة           األوروبية                                                الثانية، وهي ما نطلق عليها مرحلة العولمة        

   .      السالح
                                       وتبدأ هذه المرحلة منذ نهاية الحرب        :                 المرحلة الثانية  

                                                                   العالمية الثانية، وما تـزال مسـتمرة فـي القـرن الواحـد             
            األمريكيـة                                               والعشرين، وهي ما نطلق عليها مرحلة العولمـة    

   .    باع      باالستت
                                                 

مجلة العصور الجديدة " أمريكا عولمة تحت السالح" سمير أمين  )٢(
 .١٢ص . ١٩٩٩عدد أكتوبر 
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  بقوة السالحاألوروبيةمرحلة العولمة 
         إلـى                                                 تمتد هذه المرحلة من القرن الخـامس عشـر         

                   تحدثنا عن القرون          أن                                            الحرب العالمية الثانية، ولكن سبق لنا     
            والمنظور   ي                          تعرضنا للمنظور الشمول        أثناء      منها         األولى          الثالثة  
   ذه                                                      ، ولذا فسنقصر حديثنا على القرنين األخيرين من ه         ي     العرق

                                                  القرن التاسع عشر والقرن العشرين من خـالل           أي  :        المرحلة
                  ، هذا المنظـور     ي                                            بحثنا عن بذور العولمة في المنظور القوم      

     يمكن         أنه                                                     أرتبط تاريخيا بالموجة الثانية لالستعمار حتى          الذي
                                                                 القول، بأن القومية واالستعمار هما ركيزتا العولمة، وقـد ال          

                    بهذا الموضوع، حـول                                   يكون هناك خالف كبير بين المهتمين  
                              التي تزاوجت مع االندفاعة           القومي                مرحلة المنظور          أن        حقيقة

        الـذي               المتـين،       ساس                                         االستعمارية الثابتة، تعتبر الركيزة واأل    
   .                                                        ارتفعت فوقه أعمدة العولمة االقتصادية والسياسية والثقافية

                بميزتين كان         الغربي        القومي                       تميزت مرحلة المنظور     
       اليقين   :                                    نتائج على ظاهرة العولمة، أولهما                            لهما تأثيرا متباين ال   



            األوروبيـة                                                    المطلق، بدال من االعتقاد، بحقيقة مركزية الذات        
   .                 بقية أجناس البشر      إلى                        ومحورية حضارتها بالنسبة

                                              هو ازدياد التنافس بين قوى المركز سـواء          :         وثانيهما 
                                         من أجل االنفراد بعولمة الكون نيابـة              أو                      على قيادة المركز،  

   .         عن الغرب
 

                          الذات وأثرها على العولمة       إلى               النظرة الغربية  :    أوال
                   وحقبة االستعمار         القومي                          ترسخ في مرحلة المنظور      
          مـدرك        إنسان                    ، اليقين لدى كل        آخر        وقت     أي       من       أكثر         الثانية  

        الـذي                                                    في الغرب، بتفوق حضارته، وهي المقياس األوحـد         
                                           شعب، واعتبـاره عضـوا فـي األسـرة            أي                يقاس به تمدن    

                      وقد ترتب على هـذه       .                              الجديرة بالحقوق واالحترام     ية    نسان  اإل
             بـان تلـك     إ          الغرب    ي        ومثقف  ي                  سادا بين مفكر         موقفان        النظرة  
   .        المرحلة
                                    يتبنى أصحاب هذا الموقـف فكـرة         :             الموقف األول  

                                                          االستعمار، ويدافعون عنها من منطلـق تمـدين وتحضـير          
                        مسـتوى رقـى الغـرب              إلى      تصل        لكي                    الشعوب المتخلفة، 



                                                يتسنى لها االندماج في المدينة الغربيـة،                         وتتساوى معه حتى  
                                                       التمتع بكل الحقوق والظفر بشرف المواطنـة فـي           ي       وبالتال

                                                               الدولة األم، وهم في هذه النظرة يقتربون من وجهـة نظـر            
                          أشـهر رمـوز المنظـور        "           كوندرسـيه  "   و    "            أوغست كونت  "

                                                            في الثقافة الغربية، واللذين يريان ضرورة قيام دولة                الشمولي
      يـتم         أن                                          ين جناحيها كل أجناس البشـر، بعـد                     عالمية تظم ب  

           اجهم مـن       خـر  إ                                             تمدينهم وغربنتهم إلنقاذهم مـن تخلفهـم و       
   .         جاهليتهم
                                                   إن أصحاب هذه المواقف فـي مرحلـة المنظـور            
                                                           ، يساندون سياسة االستعمار التي تقـوم بهـا الدولـة                 القومي

                              أنهم يعممون الخاص علـى        أي  :  ي     إنسان                     القومية، من منطلق    
ـ        الـذي                            أمتهم هي النموذج األمثل                       العام، فيعتبرون          أن   ي         ينبغ

   ون      يحاول                                 تحته كل أجناس البشر، فهم        ي                  يتماشى معه وينضو  
          ، وبـين    ي                     والمفهوم االستعمار         اإلنساني                       التوفيق بين المفهوم    

                            ، وهي في مجملها ليسـت            الشمولي             والمفهوم         القومي         المفهوم  
   .  ي                                             بابا مفتوحا في اتجاها العولمة بمفهومها األوروب   إال 



  ،  ي         الفرنس       القومي             بناء الفكر    أ     أحد    "            جول ميشليه  "      فهذا   
           يرتكـز       الذي                     للثورة الفرنسية           اإلنساني                        وأحد المؤمنين بالفكر    

            أن فرنسـا    "                                         العدالة والمساواة واألخـوة، يـرى             مبادئ     على  
                                                              والثورة الفرنسية أصبحت تجسيدا مثاليـا لطريـق الكـون،          

       ، وال      خـرى   األ                                نموذجا يحتذى لكل البلدان             الفرنسي          والدستور  
                                                      يقع نزاع بين الوطنية الفرنسية والكوزموبوليتيـة،              أن       يمكن

                                        يدافع عن فرنسا كوطن، وهو يدافع في              أن          الفرنسي         وبإمكان  
  ) ١ (   ".                    الوقت نفسه عن الكون

         إلـى             لم يؤد        أوروبا       في         القومي                       إذا كان ظهور الفكر      
      مفهوم         إلى          ه أعطى    فإن   ،     خرى  األ                              تغيير نظرتها اتجاه الشعوب     

                                           دا قوميا، فبسبب التنافس والصراع بـين                            المركزية الغربية بع  
                                          متالك العالم بدأ كل طرف يرى في نفسه         ا                  قوى المركز على    

                                 لحضارة الغرب، وهو المؤهـل           األفضل    و  ي                  هو الممثل الحقيق  
      هي      التي                                                يحقق له نشرها على غرار صورته القومية و            الذي

                                                            في رأيه نموذج يحتذى، ألنها الصورة التي تختزل حضـارة          
                                           دفاعه عن الوطن، هو دفاع عن الكون،           فإن         بالتالي         الغرب، و 

                                                 
 .٢٤٤في تودوروف ص " مقدمة" "جول ميشليه" )١(



                                                         يرى فيه مشروعا برسم اإلنجاز، إلعاة إنتاج صـورته              الذي
   .                                                        التي تجسد الحضارة الغربية العظيمة في قمة وأبهى تجلياتها

                          الغربية وعدم اعترافهـا      "     األنا "                      ن اختزال الكون في      إ 
              وجـود لـيس            أنه       أساس                       واختالفه وذلك على       خر  اآل        بغيرية  
                       فـي حالـة القبـول             إال                              عتبـار، ال يمكـن فهمـه               جديرا با 

   – :                  باالفتراضات التالية
                     موضوعا هامشـيا،      خر  اآل          تعتبر           األوروبية       الذات         أن   – ١ 

   .                                                  عديم القيمة في حالة بقائه على اختالفه ومغايرته لها
                         رؤية صـورتها منعكسـة             إلى                          حاجة الذات الغربية   – ٢ 

                                                        خارجها، كوسيلة من وسائل إثبـات وجودهـا وطمأنـة          
                                                             فسها، وهي حالة يؤكدها علم النفس، كمـا أ، العقالنيـة            ن

        فـي    ي                    المـذهب الـديكارت             إلـى                  ، تدين كثيرا          األوروبية
                                                            استبطان الذات، فإثبات هذه الذات لوجودها ينطلق منهـا         

   .      إليها      ويعود 
                                         محتفظا باختالفـه وغايرتـه للـذات          خر  اآل         إذا ظل   – ٣ 

   وال   "       األنـا  "              يعكس صـورة           أن             ه ال يمكن     فإن   ،          األوروبية
        تحقيـق            إلـى                                    ترى نفسها فيه، ولذا فال سبيل            أن         تستطيع



         فالهـدف   "   ،      خـر   اآل                         بمحو اخـتالف وغيريـة             إال       ذلك،
        مـع    ي                                       للذات في حالة صـراعها التنـاحر        ي         االستراتيج

ـ       خر  اآل                         واالسـتحواذ عليـه،      ي                             ، يكون هو التدمير والنف
ـ               ي                                                          وإحالل إرادتها محل إرادته، وقـد يكـون هـذا النف

                                  ه غير الفعل تجاه الذات، مـع                        االحتفاظ ببقائ    أي  :        تجزيئيا
                      عند ذلك يصبح هـذا      ) ١ (  "                                إعادة بنائه على نمطها الخاص    

                                              موضوعا ووسطا صالحا النعكاس صورة الذات،         خر  اآل
                                                  يصبح معنى هذه الذات وصورتها هـو الكـون                 بالتالي و

   .      برمته
                                         صنعه الغرب بفضل ثورتيه الصـناعية           الذي            إن التفوق    

             إرادتـه،       أمام        يقف    ء  شي                  ه يعتقد بأن ال       عل              واالجتماعية، ج 
                                                            بما في ذلك إعادة إنتاج ذاته من خـالل عمليـة خلـق             

                                  ومفاهيم الحضـارة الغربيـة،           مبادئ              ، حسب قيم و     خر  لآل
        مـن        آخـر                             تخرج من ذاتها وأن تخلق             أن    ة  ار         فالبد لإلد  "

                                                 
مجلة دراسات "مشكالت فلسفية : مشكلة اإلنسان" زكريا إبراهيم  )١(
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                                                    تمتلك ذاتها وتعيد تشكيل نفسها، انطالقا مـن          ي ك  .      نفسها
  ) ١ (   ".                   ، فتحقق بذلك وعيها  خر  اآل    هذا 
                   فـي الوطنيـة       ية    نسان  اإل          يختزل       الذي  "   يه         جول ميشل  " 

          فالهويـة   "                                   لديه األدلة الدامغة على ذلـك،              أن                   الفرنسية، يعتقد 
                                      الحرية والمساواة واألخوة، وهـذه          أساس                     الفرنسية تقوم على    

                   قوانين فرنسـا       فإن         ، ولذا    ي                                     القيم كلها قيم شمولية بكل المعان     
           ولهـذا    ) ٢ (  "                                                وأساطيرها ليست سوى قوانين العقل وأسـاطيره      

      أن           وبـين       مبادئ               بين هذه ال    ض       تناق   أي        ال يرى     "       ميشليه   "   فإن
              يتبنونهـا     ين    خـر   اآل        يجعـل          أن                   نفسه من أجل          الفرنسي      ينذر  

                   اسـتخدام العنـف            إلى                                   ويصبحوا فرنسيين، حتى لو اضطر    
                   يريـد وبشـكل              الفرنسـي                                ضدهم، ألن ذلك في مصلحتهم، ف     

          أنهـا         أعلـى                                         خاص فرض شخصيته على المهـزومين، ال        
                                             أنها نموذج للخير وللجميل، فهو يظـن                          شخصيته، وإنما على  

              عطائه أفكاره   إ             نفعا مع        أكثر           للعالم      شيء                ال يستطيع عمل         أنه  

                                                 
 . مصدر سابق٣٢ فلسفة نيتشه ص )١(
 .٢٤٠المدخل إلي التاريخ الشمولي في تودوروف ص " ميشليه" )٢(



        بقوة    خر  اآل           الشعوب        إليها      يهدى          أنه                           وطباعه وطرقه وأساليبه،  
    ) ٣ (  .      السيف

                 تختـزل فـي           التـي                                     إن هذه الثقة المطلقة في الذات        
                                         ، وتعتبر كل ما يصدر عنهـا تجـاه          ية    نسان  اإل                داخلها الكون و  

  ى                                            ّ           هو الخير والجمال، هي ليست مجرد وجهة نظر عفّ           خر  اآل
                                                              عليها الزمن ودخلت متحف تاريخ القرن التاسع عشر، بل ما          

                                          هي الفكرة المسيطرة على رؤية الغرب       –             على ما يبدو  –      تزال  
                                                         لذاته والدينامو المحرك للحضارة الغربية في عصر العولمـة   

        كـان      الذي  –        األمريكية                            وبخاصة الواليات المتحدة    –        فالغرب   "
      أن                              الشعوب غير الغربية، البـد           أن                              دائما أمة تبشيرية، يعتقد   

                                                                   تلتزم بالقيم الغربية، فيما يتعلق بالديمقراطية واألسواق الحرة        
                                       والفردانية وحكم القانون، وأنهـا          نسان  اإل                 والحكومة وحقوق   

    ) ١ (   ".                           تجسد تلك القيم في مؤسساتها     أن    البد
                    لمة ليست في واقع                      تبشر بها العو       التي                 إن معظم القيم     
           من أجل       التي                                  بشرت بها الحداثة الغربية، و         التي     تلك         إال       األمر

                                                 
 .٢٤٩المرجع نفسه ص  )٣(
 . مصدر سابق" صامويل هنتجتون" )١(



                 مثقفـو الغـرب                                                   تعميمها كطريقة وحيدة للعيش وللحياة، أباح     
                         االستعمار والقسر، ولهذا     "            جول ميشليه  "                     ومفكروها من أقران    

                   الغرب، قد يبـيح           أن                                    ه تصعب مقاومة بعض الشكوك، في        فإن
                          أباحه لها، فـي سـبيل             أن         ا سبق                            لنفسه في عصر العولمة، م    

   .                                 تعميم كل ما هو خير وجميل في نظره
               هذا االحتمـال          أن                                        إن ما يزيد في قوة هذا الشك، هو        

                                    الغرب ومثقفيه، خصوصا، الـذين       ي                     ال يستبعده بعض مفكر   
                   تتبع القوة، وإذا      ..         فالثقافة "                                يؤمنون بنظرية صدام الحضارات     

        أخـرى    ة                                                   كانت المجتمعات غير الغربية سوف تتشـكل مـر        
  .                                                                   بواسطة الثقافة الغربية، وانتشـار وتـأثير القـوة الغربيـة          

        وكلمـا     ..                                                    االستعمار هو النتيجة المنطقية الضرورية للعالمية     
             في توكيد       أكثر    و     أكثر         اإلسالمية        سيوية و                   مضت الحضارتان اآل  

                                                              الصلة العالمية بحضارتيهما، فن الغربيين سيتقبلون الصـلة        
    ) ١ (   ".    كثر أ   و    أكثر                       بين العالمية واالستعمار 

                                                   كان االستعمار هو ثمرة تفـوق الغـرب واخـتالل           
     األول                                                            موازين القوة بينه وبين بقية الشعوب، وتجسد المعنـى          

                                                 
 .  مصدر سابق٥٠٢–٥٠٣ص : صامويل هينتجتون )١(



          ضـمنت       التي                                                  والمباشر في هذا التفوق، في القوة العسكرية،        
                                                            للغرب على الدوام هيمنة اقتصادية وسياسية على مقـدرات         

ـ   ي                             توطين حضارته وثقافته رمـز            إلى                العالم، وأدت     ي   ياد      س
                                 امتالك القوة، واحتكار وسائل        فإن         بالتالي                   الغرب وعالميته، و  

   .                     ا في الثقافة الغربية     أساسي                    تكورا، يعد مفهوما      األكثر      العنف 
                                                      قد يكون البحث عن القوة أمر مقبوال ومشروعا فـي           

                                                               نظر الجميع، عندما تكون وظيفة هذه القوة هي الدفاع عـن           
                         الغربية، أرتبط دائمـا                               مفهوم القوة في الثقافة            أن              النفس، غير 

   .          وإخضاعه  خر  اآل                   بوظيفة السيطرة على 
         إلـى                                                     وتبلغ مركزية مفهوم القوة في الثقافة الغربية،       

                                                                حد ارتباطه بمفهوم العقالنية، ألن هذا المفهوم األخيـر فـي           
               الواقعية وعدم          إلى                                                الثقافة الغربية، يحيل في معنى من معانيه      

                           ه القوة، والقوة يمتلكها                     الواقع تتحكم في         أن                       تجاهل الواقع، وبما  
          وإن لـم   –                                            من ال يأخذ بعين االعتبار واقع القوة            فإن        الغرب،  

                   تصـرفه يوصـف          فـإن            تغييـره،          يحاول       أو   –          يكن شرعيا 
                والثـورة د     ي                                              بالالعقالنية، ففـي مرحلـة التحـرر الـوطن        

                  كان يجرى وصف    –                        هو تجسيد لعالقة قوة        الذي–          االستعمار  



                   تعصبون وإرهابيون،                   نهم، متطرفون، م   أ                      الثوار والمناضلين، ب  
                                                            وهذه صفات تفيد بأن أصحابها ال عقالنيون وبعيـدون عـن           
                                                                الواقع، أما عدالة قضيتهم وحقهم فـي النضـال مـن أجـل             

ـ                                                الخروج من تحت نير عالقة القوة الظالمـة،                      ه ال يعـد         فإن
                  فرضـه منطـق         الذي                             عقالنيا، ألنه يخالف الواقع            أو        معقوال
  .     القوة

                         ع ولفوهـة البندقيـة،                                       لقد كان وما يزال، لفوهة المدف      
                        البداية كان لقـوة      ي                                            دورا حاسما في بناء السيادة الغربية، فف      

             الشـعوب،        إرادة                                                المدفع والبندقية، الكلمة الفاصلة في كسـر        
                      ، فخلقـت الهزيمـة             الغربـي               تتصدى للغزو          أن              التي حاولت 

            لحضـارة      خرى  األ                                           وضعا مثاليا لتتمظهر فيه جوانب التفوق       
                                النفسية واالجتماعيـة للشـعوب                                    الغرب، في البيئة الثقافية و    

                       شيدت فوقه أعمـدة         الذي     ساس                             المغلوبة، وكان ذلك حجر األ    
          مهـدت       التي                                                   السيادة السياسية واالقتصادية والثقافية للغرب، و     

       لـم        التـي                                                      بدورها التربة الصالحة، الستقبال بذرة العولمـة،        
   .                             تتوقف مذاك عن النمو والتعضون



       شـكال                                            ظلت قوة السالح، هي الحـارس األمـين أل         
          األوروبية                               ، منذ بداية مرحلة العولمة         خرى  األ                  الهيمنة الغربية   
   .            باالستتباع        األمريكية              مرحلة العولمة       إلى            بقوة السالح،

                                                   عصر العولمة وسيادة آليـات السـوق وثـورة           ي  فف 
                                                           االتصاالت، وما تزال قوة السالح في نظر الكثيرين تلعـب          

   .                                       دورها المعتاد في ترسيخ الهيمنة الغربية
      أن                                                    ن تكون هناك فعالية لليد الخفية للسـوق، دون          فل " 
         مربحا   *  "          ماكدونالد "              ، فلن يكون        أخرى             كف خفية         إليها      تنضم  
                                      وأن الكف الخفية التي تجعل العالم        "                ماكدونيل دوجالس  "     دون  

                           سم، هو الجيش والطيـران      ا       ، له    ي                             آمنا لتكنولوجيا سيليكون فل   
      أن       في                     ليس هناك من شك     ) ١ (  "        األمريكي                     والبحرية والمارينز   

                                                               تفوق الغرب في مجاالت كثيرة أولها القوة العسـكرية، هـو           
   في        أو                                        الغرب سواء في المرحلة الشمولية      ي            جعل مفكر      الذي
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         ، سـوى      آخر                                               المرحلة القومية، ال يرون للبشرية من مصير        
                                                          يشاءه لها الغرب الحامل الوحيد للرسالة الكونيـة،             الذي     ذلك  
       رحـاب            إلـى                                   إنقاذ جميع األمـم بإدخالهـا             إلى          تهدف     التي

                                                 هذا االعتقاد الراسخ في الثقافة الغربيـة،         ا                حضارته، وقد حد  
                                            الغرب على استعمار شعوب العالم، وذلك        ي                 بالكثير من مفكر  

                                             بالده، هي الجديرة بالنهوض برسالة تمـدين              أن       أساس     على  
           الحضارة       مبادئ                                              البشرية، ألنها تمثل دون غيرها أرقى قيم و       

   في –  "            جول ميشليه  "     دعت        التي                      فمثل هذه الروح هي       .        الغربية
     تكون        أن             قدر فرنسا  "        اعتبار          إلى   –                        معرض دفاعه عن فرنسا     

    ...                   طريـق المسـتقبل           إلى                                     ربان مركب البشرية لتقود العالم    
   .  ) ٢ (  "                                           وذلك لتخليص العالم ولتوليد األمم نحو الحرية

                                                        هذا التصور حول األحقية في قيادة البشرية نحو طريق         
                   حضـارة الغربيـة                                          الخالص، هو تصور يعبر عن نظـرة ال       

                                                             لنفسها، وليس مقصورا على بلد غربي دون غيره، فها هـو           
                     تجـاه البشـرية              إنجلتـرا                  يثمن دور بالده      "       كورزون "        اللورد  

                                                 
 . مصدر سابق٢٤٠تودوروف ص  )٢(



                                          البريطانية في ظل العناية اإللهيـة،                  اإلمبراطورية    أن   "        فيعتبر  
  ) ٣ (   ".                                هي أعظم أداة للخير شهدها العالم

            بـأن ال                              فيلسوف القومية األلمانية،    "      فيخته "            بينما يرى    
                                                                  أمل للبشرية في النهوض، ما لم تقم األمة األلمانية بواجبهـا           

   إن    "     بإخالص                              ، ولهذا فهو يناشد األلمان        ية    نسان  اإل              المقدس تجاه   
         تقـدموا         أن                                                     القدرة الفاطرة نفسها،تستحلفكم، وتطلـب إلـيكم      

                                                              بالواجبات المترتبة عليكم، ألنكم أصـبحتم األمـل الوحيـد          
                                ، وإذا سقطتم أنتم، فال يبقى        ية    نسان  اإل                        لنهوض البشرية، وتقدم    

  ) ١ (   ".                أمل في النهوض  أي        للبشرية 
               لـم يكـن         الذي  "           جون آدامز    "       األمريكي             أما الرئيس    

                                                 من هؤالء ولكنه ال يختلف معهم حـول نفـس            ي         معاصرا أل 
                              الجديرة بهذه الرسالة، هـي            أن                               الرؤية مع تحفظ واحد، وهو    

             والفاضلة،                         فقدر جمهوريتنا النقية     "        األمريكية                  الواليات المتحدة   

                                                 
 ٢١٠نهضة أوربه بعد الحرب العالمية الثانية ص : أوروبا الجديدة )٣(
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   ".  ي      نسـان   اإل           الكمال        إليها                            تحكم الكرة األرضية وتدخل            أن     هو
        الـذي    ي      نسـان   اإل                                            قد يصعب تحديد معيار، لمفهوم الكمال         ) ٢ (

                           نذاك تنوى الوصول بالبشر     آ          األمريكية                       كانت جمهورية الثورة    
        الـذي                والسـلوك،     ة                                           إليه، ولكن ربما من السهل تحديد السياس      

                           وم إلعالنها، وذلك من خالل      ي     أول                              تبعته هذه الجمهورية منذ     
                                  قد تصلح كعالمة تدل على هذا           التي                             الوقائع الثابتة تاريخيا، و   

     األول                     ، فمنذ االجتمـاع      ي    نسان  اإل        الكمال          إلى    ي             الطريق المفض 
                                                            عقده ممثلو المستعمرات الثالثة عشرة فـي فيالدلفيـا،              الذي

  ،     ١٧٧٦              في عـام            األمريكي              عالن االستقالل    إ                لمناقشة مسودة   
                                        نفسه، من أجل عدم المسـاس بمشـاعر          "     دامز      جون آ  "      تدخل  

–                          فقد كان على المـؤتمر       "                                    البيض الذين يمتلكون رقيقا أسود      
                         ن يمتلكون العبيد فـي      ي                                      رغبة في مراعاة جانب المواطنين الذ     

                                                 
)٢( ELSA. MARIENSTRASS "LES, MYTHES. 
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                               أن يحذف فقرة طويلة وصـفها      –                             كارولينا الجنوبية وجورجيا    
  ) ١ (  "                                بأنها هجاء عنيف ضد عبودية السود  "          جون آدامز "

         إلـى                           ، ثورة قوميـة تهـدف             األمريكية   ة             كانت الثور  
                                                                    االستقالل وبناء دولة تنبؤ المكانة الجديدة بها، ألنهـا سـليلة           

                         فلم يكـن مـا يسـمى        "          األقوى       أيضا                       الحضارة الغربية وهي    
      ، إذ   ي                   معنى من المعان     أي                    ، ثورة اجتماعية ب           األمريكية         بالثورة  

                   فـي العالقـات     –             ولـو طفيـف   –                            لم تقم على طلب تغييـر       
                بمـا فيـه      ي                                  ي سادت في ظل الحكم الكولونيال                   االجتماعية الت 

     طبقة         إلى          السياسي                      انتقال سلطة القرار           أن                       استغالل العبيد، بيد  
              ظهرت فـي        التي                                            حاكمه محلية قد شجع طموحاتها التوسعية،       

            السـكان        إبادة                                           سلب فلوريدا ونصف المكسيك وفتح الغرب و      
                                            تحققت هذه الدولة القارة، أخذت تفكر في              أن                 األصليين، وبعد 

               والفلبـين،        هاواي                ، فاحتلت جزر     ئ                         لتوسع عبر المحيط الهاد    ا
                            ، احتكار الواليات المتحدة        ١٨٢٣     منذ    "      مونرو "                 كما أعلن مبدأ    

  "              الجنوبية           األمريكية                                   في مجال السيطرة على القارة               األمريكية

                                                 
)١(  JEAN. JACQUES. CHAUVALER. P٥٢٩. 



                                                        كان مثقفو الغرب الذين تسامحوا مـع االسـتعمار علـى       ) ٢ (
            لعـالم، ال                                          هو الطريق الوحيد لتمـدين شـعوب ا               أنه       أساس

                                       في هذا الخصوص، سوى حول إجابـة           شيء              يختلفون حول   
                                          من أمم الغرب يحق لها حمـل هـذه            أي                  سؤال واحد، وهو    

                        القصر، والذين فـي        خرى  األ                                 الرسالة، تجاه أبناء الحضارات     
                                                 والية الغرب حتى ينضجوا ويبلغوا سن الرشد في                إلى       حاجة

   .                    كنف الحضارة الغربية
                   متـين الفرنسـية         لأل          السياسـي                        ن المتتبع للتـاريخ      إ 

                              أمثر مـن األمـم الغربيـة       –                       ، يجد لديهما نزوعا             األمريكية و
                                                   نحو االضطالع بحمل هذه الرسالة الكونيـة، فقـد         –     خرى  األ

                            مفكرون شموليون وقوميون           الفرنسي        األنوار               ظهر منذ عصر    
                     على هيئته يجـب         الذي         اإلنساني                             يعتبرون أمتهم هي النموذج     

                            هذا النزوع في الفكـر                                         إعادة صياغة كل األمم، كذلك يظهر     
ـ         السياسي                                اسـتقلت الواليـات المتحـدة             أن           منـذ   ي           األمريك
          باسـم    ي                                           ، وأخذت تبحث لنفسـها عـن دور قيـاد                 األمريكية

   .                الحضارة الغربية
                                                 

 .  مصدر سابق١٦ص " عولمة تحت السالح: أمريكا"سمير أمين  )٢(



      علـى  –                 متـين، يرجـع                                   إن التميز واالتفاق بـين األ      
                                                 اعتقاد كل منها بأنها وطن لثورة تميزت عـن                 إلى   –     األغلب

              البشر جميعا،          إلى    ا         ابا موجه       وخط  ئ                         غيرها وحملت قيما ومباد   
      في      نسان         أو اإل                                             وليس لمواطنيها فقط، فإعالن حقوق المواطن     

                                    الثورة التي أعلنتها عن األخوة           مبادئ    ، و     ١٧٩٨            أغسطس عام   
          تميـز       الذي      ١٧٩١                                         والعدالة والمساواة، وصدور دستور عام      

         فرنسا   ي                                                    عن غيره من دساتير األمم الغربية بإعالنه عن تخل        
               تتخلـى األمـة          أن                    ات، حيث نص على                      عن الحروب والفتوح  

                                          حرب تهدف للقيـام بفتوحـات، ولـن           أي                  الفرنسية عن شن    
   .          شعب كان  أي                      تستخدم قواتها ضد حرية 

                     ، جعـل االسـتعمار              الثقـافي     و        السياسي            فهذا اإلرث    
                                                      في ما بعد يستظل بخطاب، مفرداته مفتوحة علـى                 الفرنسي

       ذلك                                      والشمولية، ولعل أوضح دليل على       ية    نسان  اإل             كل المعاني   
        إلـى               لـدى وصـوله    "          بول بيـر    "       الفرنسي                   هو ما فعله القائد  

                                             أمر بتعليق ملصقات تحمل بنودا من إعـالن         "        ، حيث    ي    هانو



          الثورة       مبادئ                                  لكي يتعلم الفيتناميون قيم و      ) ١ (   ،   "    نسان  اإل      حقوق  
                                                                 الفرنسية، ويعتنقون ما تبشر به من معتقدات سياسـية، ولـم           

             تـي يبشـر         ال       نسـان   اإل                                     يجد حرجا في التناقض بين حقـوق        
                            غزا بالدهم بالقوة وأخضعهم            أنه                                 الفيتناميين بها، وبين حقيقة   

   .            لمشيئة بالده
       ثـورة       أول                           فقد تميزت بكونهـا              األمريكية             أما الثورة    

  ،          اإلنجليزية               االستعمارية              اإلمبراطورية                    تتوج باالستقالل ضد    
            الحريـة          مبـادئ             حـامال ل            األمريكـي                      فجاء إعالم االستقالل    
      فكـل   "                                 ة، التي هي من حق كل الناس                              والمساواة والديمقراطي 

                                                             الناس ولدوا متساوين، وأن خالقهم زودهم بـبعض الحقـوق          
                                                            ال يجوز التصرف بها، ومن بينهـا الحيـاة والحريـة                التي

                                                           والبحث عن السعادة، وأن الناس يؤسسـون لضـمان هـذه           
              المحكومين،   ا                                             الحقوق، حكومات تنبثق سلطتها الحقة من رض      

     فإن                            لها بتجاهل هذه الغايات،                                     وإذا قامت حكومة مهما كان شك     
                                   بإلغائها، وبتأسيس حكومة جديـدة            أو                        للشعب الحق بتغييرها  

                                                 
تودوروف " بسكيلوجيا االستعمار الفرنسي" "ليوبولد دور سوسور " )١(

 ٢٩١ص 



        التي       مبادئ       هذه ال        أن         ، رغم  ) ١ (  "      مبادئ                         يقيمها على مثل هذه ال    
      إال                             ال تعنى في واقع األمر،            األمريكي         السياسي          ت للفكر      أسس

                                جرى ويجرى توظيفها في إطـار           أنه         إال    ،       األمريكي        بالشعب  
                                    على العالم، وذلك إلضفاء شرعية              األمريكية   ة               مشروع الهيمن 

               عولمة الكـون           إلى             الهادفة         األمريكية                  على الطموحات      ية     إنسان
   .        أمريكيا

                                                         كانت رسالة نشر قيم الثقافة الغربية بين البشر، هي          
                                                 في مسيرة العولمة، فباسم هذه الرسالة أبـاح               األولى          الخطوة  

           تفرضـه    ي   الذ                       ما أسموه باالختالط            الشمولي                مفكرو المنظور   
       ينـتج          لكي                        ترفض هذا االختالط،       أخرى                   جماعة على جماعة    

                                                                عن ذلك نظاما مقبوال ومسلما به من قبل الجميع، كذلك األمر           
                                     ، فقد قبل منظور هـذه المرحلـة              القومي                    في مرحلة المنظور    

        التي       مبادئ                                                 بفكرة الحرب، واالستعمار، ألجل تصدير القيم وال      
   .                                     أتت بها هذه الثورات القومية في الغرب

      أكثر           وبعد مضى     "           شارل بيجى    "       الفرنسي              يقول المفكر    
               يوجد في إعالن      "    نسان  اإل                                من قرن على صدور إعالن حقوق       

                                                 
 .JEAN. CHAUVALIER. P٥١٧. سابقمصدر  )١(



                                   محاربة كل العالم خالل مدة بقاء              إلى              ما يؤدى      نسان  اإل      حقوق  
  ) ١ (   ".       العالم

         سـيأتي              طوال ما      ين  خر  اآل                           قد تبدو فكرة الحرب ضد       
       أنه           األكيد هو        أن              سخرية، غير        أو    ة غ                         من تاريخ البشرية، مبال   

                                                      حمل الغرب لواء نشر حضارته في العالم، وهو فـي                 أن      منذ
                                      المختلفين معه ثقافـة وحضـارة،         ين  خر  اآل               حالة حرب ضد    

                    ين وضحايا الغـزو           األوروبي                           يشكل الصراع بين الغزاة      "     حيث  
  ) ٢ (   ".                                                 في العالم أجمع جوهر وموضوع النظام العالمة القديم

             الحضـارة    ئ    مباد                 يستظل بقيم و       الذي                 إن هذا الموقف     
   .       الغربي                                  الغربية نتجت عنه مسلمتان في الفكر 

                              الغرب يمثـل قـوة الخيـر              أن     هي  :               المسلمة األولى  
   .                                                     والنور، ومن يختلف عنه وال يشابهه يمثل قوة الشر والظالم

                                    هي حتمية الصـراع بـين الخيـر          :                 المسلمة الثانية  
                                                               والشر، بين الغرب والمغاير له، بين الظالم والنور، والبـد          

   .                  ينتشر ويطرد الظالم     أن        ا األخير   لهذ
                                                 

 .  مصدر سابق٢٦٧في تودوروف ص "  حاشية–المال"شارل بيجى  )١(
 . مصدر سابق١٠ص : نعوم تشومسكى )٢(



                                                         فالفكر الغربي يتسم عموما بالثنائية في كثيـر مـن           
                                                                 مواقفهن وال يعترف بمنزلة بين المنزلتين، فدينيا هناك الخير         
                                                                والشر، وفلسفيا هناك الجدلية الهيجلية والماركسية والتضـاد        

   .  ي         ونفي النف
         يعتبر      الذي و  –               فيلسوف القوة    "                فريدريك نيتشه    "      ولعل   

                       قد عبـر عـن هـذه         –                                     أبرز وجوه القدر في تاريخ الغرب       
                                                                الخاصية في الفكر الغربي، عندما لم يختـر مـن لـك إرث             

        ليتخـذ    "        زراديتش   " ي                        ، سوى الفيلسوف الفارس    ي            الشرق الفكر 
                      تمثل مرحلة نضـج         التي                                     منه رمزا يضمنه أفكاره الحاسمة، و     

      مـوت   " و  "             المجـاوز      نسان  اإل "                            كفيلسوف، والمتمثلة في          نيتشه "
    ".        القوة     إرادة " و  "  ي          العود األزل "  و   "  ه ل  اإل

     مـا     ن   إ   :       بقولـه   "         لزراديتش "        ختياره   ا  "      نيتشه "       ويبرر   
                                        ، انفرادا عظيمـا فـي التـاريخ، هـو       ي                      ينفرد به هذا الفارس   

     مـن       أول    "          زراتوسترا "               ية، فقد كان        أخالق                   بالضبط، عكس الال    
                                                               أبصر في معركة الخير والشر العجلة الحقيقية فـي مسـيرة           

                                  أعطى الغـرب لنفسـه فيهـا            التي              الثنائية،         ، هذه  ) ١ (  "       األشياء
                                                 

 . مصدر سابق. ٧٣فلسفة نيتشه ص  )١(



                      بررت حمل الرسالة        التي        ل، هي    ض                       صفة الطرف الخير واألف   
                                                                 الكونية، فهناك دائما ثمة أماكن مظلمة تشتهى النور، وثمـة          

                   خطوات نهضـتها          أوروبا      بدأت         أن                  قتلهم، فمنذ       ينبغي       أشرار  
               كولومبس كـان    "                                            األولى، اتجهت نحو عالم الظلمة واألشرار،       

                           ، وكان يريد ذهبا لـيس             المسيحي                  الصا شديدا لربه             مخلصا أخ 
       مـن   ي                                  وإنمـا لتنصـير الصـين، بـوح             الشخصـي         لثرائه  

                حـدود توجهـه       ..                             ولتحرير القدس من المسلمين     "          ماركوبولو "
         يجـب       الذي                                                     كانت اتجاه العالم األصفر وباتجاه العالم المسلم        

      وهـو    "            ن الثـاني        أوروبا "                                   العرق الشرير كما أسماه البابا       "      قتله  
                                         تمثله من قيم العقالنية والليبرالية       ) ٢ (   ".                 الحملة الصليبية        يفتتح  

  ،   ية      نسـان   اإل            والنزعة    ي                                      والحرية والديمقراطية والمجتمع المدن   
                                                         ولهذا فقد أعطى لنفسـه حـق احـتالل األرض وتـرويض            

                             كانـت تتصـرف بحـوافز               أوروبـا        أن          فالواقع "          أصحابها،  
            والخـوف             الكبريـاء  و    ...   ية       إنسـان                           اقتصادية واسـتراتيجية و   

                                                           محبة والجشع والدين والمغامرة، كل هذه لعبت دورها في            وال
                                                 

عقل أم مرض : ٢٤٩٢–١٩٩٢–١٤٩٢: أوروبا"جون كالتنغ  )٢(
 .٦٤–٦٣ ص ١٩٩٣–٣٠مجلة الحوار العدد " المجتمع العالمي



        فـي         أيضـا                                     بمستعمراتها، وسـتلعب دورهـا             أوروبا      عالقة  
                        التاريخ سلسلة متصـلة           أن        ، إذ    آخر                         المستقبل ولو على وجه     

                                  نقدر المستقبل البد من فهـم        ي      ، فلك      مفاجئ                   ليس فيها انقطاع    
                      عالقـة الغـرب مـع        "           تراجيـديا  "          ما يميز          أن    ) ١ (   ".  ي     الماض
            شكوك تجعله         أو                                        ، هو كون الغرب لديه دائما أسباب        ين  خر  اآل

                                                             في حالة حرب كثيرة، ال تكون رسالة نشر الحضارة الغربية          
                                    السبب لذلك، بـل يكـون السـبب               أو                       وتسويدها، هي الحجة  

                                            واإلرث الثقيل لعالقتـه الدمويـة مـع          ي            هو الماض   ي      الحقيق
                                      يجعله في حالـة تأهـب إلجهـاش             الذي             ، فذلك هو      ين  خر  اآل

                                   يكون على الدوام في حالة تأهـب           بالتالي                 قوة لديهم، و        عوامل
                         تنضج، وذلك مـن بـاب             أن                                إلجهاش مثل هذه العوامل قبل    

                            عن النفس وعن مركزيته،     –           حسب مفهومه –   ي             الدفاع الشرع 
                                                ون أقلية صغيرة، يجعلهم في قلق دائم ولسان               األوروبي       فتكون   "

       ، لذا                 عاملناهم به      الذي                                  يوم ما سيعاملوننا بنفس السوء        :       وحالهم
  –          متحـدة         أوروبية                      نكون مستعدين بقوات           أن        األفضل       ه من      فإن

                                                 
 ٢٠٧نهضة أوروبة بعد الحرب العالمية الثانية ص : أوروبا الجديدة )١(
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                                                االحتالل وضرب القوات الدكتاتورية القمعيـة            األفضل     ومن  
             المزيد مـن       ...             تراكم القوة        أن                                والمضادة لسياسة السوق، قبل   
      الذي         نفسه      شيء          على ال    ين  خر  اآل                            االنخراط عند إحداهم سيحث     

  ) ٢ (   ".            سباق التسلح      إلى      سيؤدى
    ين    خـر   اآل                    يطبع عالقته مع         الذي       لغرب،            ن هاجس ا   إ 

                                                           في شتى المجاالت، عبر مراحل التاريخ، هو المحافظة على         
                نتيجة منطقيـة           إلى                                           مركزيته، وتحقيق مثل هذا الهدف، يقود     

                 ضـعفاء مـا       ين  خر  اآل                                     البد منها، وهي ضرورة اإلبقاء على       
                                                             أمكن ذلك ألنه ال يمكن تصور مركزية وسيادة دون تفـوق،          

                     عـن شـكل مـن         ين  خر  اآل               ة، تجعل بحث                   مثل هذه الرؤي      أن  
                                                               أشكال عالقة الندية والتعاون مع الغرب، مهمة شبه مستحيلة،         

                                          متمسك، وقوته تسمح له بذلك، بنموذج         خر  اآل               فطالما الطرف   
                                                         وحيد للعالقة، وهي عالقة المركـز بـالطرف، والضـعيف          

            يحمل حقـا          أن                                   مضمون هذه العالقة ال يستطيع        فإن         بالقوى،  
      أو                                        أطلق عليها المركز هـذه التسـمية،                           طابع التعاون، وإن    
   .                    كاالعتماد المتبادل   آخر                  أضفى عليها تعبيرا 

                                                 
 . مصدر سابق٧٠ص : جون كالتنغ )٢(



                     حسـب رؤيـة بعـض      –          الغربـي                   تتحكم في العقل     
                                                    مجموعة من الشفرات والمفاتيح التي تكشف عـن         – ة     دراسي

                  هذه المفاتيح هي        أول      ، و       الغربي   ي                         الطبقات األعمق في الالوع   
             الغرب رقـم    (      معنى                    الصيغة الغربية ب          إلى                      الكونية التي تحيل  

                         المتعلقـة بالمكـان          خـرى   األ                            ، ثم يفككون بعض الرموز       ) ١
                                                            والزمان والطبيعة، والـذات والمجتمـع والعالقـات بـين          

                 لهـا عالقـة         التي                           وسنقتصر على بعض الرموز       .         الجماعات
   :             بموضوعنا وهي

        هـي           أوروبـا     ، و  ي                   هناك مجتمع عـالم     :       المكان  )  ١ 
             ك التـاريخ           ، كـذل   ي              فهو عـالم         أوروبي                       المركز، كل ما هو       

  .     وروبي  األ
     أزمة         إلى                              يحمل خاصية التطور، ويؤدى     :      الزمن  )  ٢ 

    ".              الحرب المدمرة "                    لها بدائل مؤلمة مثل 
      الذي                                    ملكية ذات سيادة خاصة، بالمفهوم        :        الطبيعة  )  ٣ 

   .                      يجعل الكون قطاعا خاصا
                               على مستوى الجـنس وعلـى        ي     عامود  :        المجتمع  )  ٤ 

             فوق الملون،                                              مستوى الجيل، وعلى مستوى العرق، فاألبيض       



  ،       أخـرى                                                       أما على مستوى األمة، فهناك أمم مختارة فوق أمم          
         ، وفـي       أخرى                                            وعلى مستوى الوطن، هناك قوى جبارة فوق        

                                    ، يتربع رجال بيض متوسطو األعمار       ي                  المجتمع العالم      أعلى
                              األمم المختارة فـي الـدول              إلى                               من الطبقات العليا، ينتمون   

  ) ١ (  .        الجبارة
                           تعبر عن حقـائق ثابتـة                                   أن مثل هذه التوصيفات، ال       

                                                             ومسلمات ال تقبل الجدل، ولكنهـا فـي ذات الوقـت هـي             
             لمقاربـة    ي       ونفس  ي                                       محاوالت جادة تتوسل كل ما هو اجتماع      

  ،  ي          ، تـاريخ   ي                            تكون في أحضان إرث دين         الذي        الغربي       العقل  
                     من خـالل عالقـة        خر  اآل                    وعبر عن وعيه ب     ي         اجتماع  ي    ثقاف

                   رؤيته لنفسه لهذا                             الثابتة تاريخيا، عن            أفعالها                كشفت وقائعها و  
          ، عبـرت        أفعال                                        ، وكما عبرت عن هذه الرؤية وقائع و         خر  اآل

                                                    مواقف سياسية وفلسفية، مثلث وجهة نظر شـبه            أيضا      عنها  
                                                     النخبة الغربية طوال تمرحل عالقة الغرب بغيره من               إجماع  

   .                         الحضارات في مختلف العصور

                                                 
 .، مصدر سابق٦١ ٦٠جون كالتنغ ص  )١(



                                            حديثنا عن المرحلة القومية، مرحلة نضـج               إلى       لنعد 
         مبـادئ               أطلقـت ال         التـي                        تماعية، والسياسـية،                الثورات االج 

            وتسـامح       نسان  اإل                                  الكبيرة وأصدرت إعالنات حقوق        ية    نسان  اإل
        البـد        التـي                                               مفكروها وقادتها مع االستعمار، باعتباره العربة  

                 مختلـف أصـقاع            إلى        مبادئ                                منها لحمل كل هذه الحقوق وال     
   .         المعمورة
   دة             يلقبه قا      الذي  "                 أناشارسيس كلوتس    " ي               البارون األلمان  

      أن                شخص يستطيع    أي       يتحدى   "             األخ مساواة     "                 الثورة الفرنسية 
               غير قابـل        نسان  اإل                             بندا واحدا من إعالن حقوق             أن           يثبت له 

                ، وهذا يستتبع    ) ١ (                                             للتطبيق على كل البشر، وفي كل المناخات        
         قـوانين            إلـى                                                  تأسيس دولة عالمية واحدة يخضع فيها الجميع      

  .                 الجمهورية العظيمة
                               في القرن الواحد والعشرين               العولمة        أطروحات      تبدو   

                                 ما قورنت بمثل هذه الطموحـات              إذا                        متواضعة في كونيتها،  
             للمرحلـة          الثقافي    و        السياسي                                المبكرة التي كشف عنها اإلرث      
                                                 

 ٢١٧تودوروف، ص " الجمهورية الشمولية"كلوتس أناشارسيس  )١(
 .مصدر سابق



                   فمنطـق التـراكم      .                                           القومية من عمر الحضارة الغربية المديد     
                                              يحكم هذه الحضارة، يبدو في بعض األحيان            الذي          والتواصل  

  ،         الغربـي                              تشابه فيه داخـل الفكـر           ت     الذي      الحد          إلى        صارما
                            ، رغـم تباعـد العصـور         ين  خر  اآل                          المواقف المتناقضة تجاه    

                                          تفصل هذه المواقف زمنيا عن بعضـها            التي                وتعاقب القرون   
   .      البعض

                                                  القرن الواحد والعشرين وفي عصـر العولمـة          ي  فف 
                                                         باالستتباع، ينتقد الكثيرون ما يرونـه ويعتقدونـه                 األمريكية

                   والدفاع عنها،      نسان  اإل                 ب لقضايا حقوق                           تناقضا بين تبنى الغر   
                                                          حد التدخل واستخدام القوة بإفراط شـديد، فـي بعـض                إلى  

                                     يغض فيه الطرف عن أعمال القتل           الذي                     المناطق، في الوقت    
                ، بـل يقـدم      ي                   ، كالشعب الفلسطين      أخرى             ضد شعوب        بادة   واإل

                                  هذه الشـعوب، ويـوفر لهـم         ي                          القوة ويضمن التفوق لجالد   
                                           لوماسية في المنظمات الدوليـة، لكننـا                               الحماية السياسية والدب  

                                                                  نعتقد بأن مثل هذه االنتقائية وهذا التناقض ال يمثالن موقفـا           
                                مرحلية من المراحل، بل همـا             أو                             طارئا يرتبط بحقبة زمنية   

                                                   وال يمثالن تناقضا في مفهوم الثقافة الغربية،         ي           موروث منطق 



           الجـدير        نسـان   اإل                                      تضع معايير ثقافية ومصلحية لمفهوم        التي
   .                     االعتبار وكامل الحقوق ب

                         يطالب بتطبيق إعـالن         الذي  "          أناشارسيس "          فالبارون   
                                                  على العلم أجمع، نجـده فـي الوقـت نفسـه              نسان  اإل      حقوق  

                   سعى متسـرع قـد      "                                        يعارض إلغاء الرق، ألنه يرى في ذلك        
               أسود، قـد          ٥٠٠٠٠٠                                      يحطم فرنسا من خالل الرغبة بتحرير       

    ) ١ (   ".                   مليون أبيض عبيدا  ٢٥     يجعل 
   ي                        منصبة على ما تـوح       ين  خر  اآل         عتراضات            لم تكن ا   

                                                مـن مفـاهيم عامـة، بـل معظـم هـذه                  مبادئ              به القيم وال  
                 ما هي المعـايير    :          ت من قبيل ال                          االعتراضات، تتمثل في تساؤ  

         ؟ ومـن        مبادئ                                           يجرى على ضوئها تفسير وتطبيق هذه ال           التي
                                                               هو المعنى بها حقيقية؟ لقد بدت هذه التسـاؤالت مشـروعة،           

                                     عن عدم التزامـه بمثـل هـذه                                 عندما كشف الغرب عموما   
         السياسي               ، ودل سلوكه      ين  خر  اآل                           والقيم في تعامله مع           مبادئ  ال

        رغـم   ي                                               في تطبيقه لها، بأنها ذات مضمون خـاص وانتقـائ   
   .              عمومية خطابها

                                                 
 .٢٩٢المصدر السابق ص  )١(



                              ، أفرزتهـا مسـيرة تطـور              مبـادئ                    إن هذه القيم وال    
                                       جابات صحيحة عن إشـكاليات طرحتهـا        إ    ك       الغربي         المجتمع  

                                     لثقافية االجتماعية لتلك المجتمعات،                           الخصوصية التاريخية وا  
            كمـا هـي    –        أخـرى                              تبنيها من قبل مجتمعات         فإن         بالتالي و

                                 بنفس النتائج المتحققة فـي       ي             قد ال تأت   –                 مطروحة في الغرب  
   .                  المجتمعات الغربية

                                                     ولعله لهذا السبب بالذات يصر الغرب علـى دفـع           
                                                          نحو تبنيها بنفس صيغته، ألنه على يقين بأنها لـن             ين  خر  اآل
                                                               ق النتائج ذاتها، بل تخلق فقط فضاء اقتصـاديا وثقافيـا              تحق

                                   محاوالت التحـديث والحداثـة فـي        أيضا                   وسياسيا له، ولعل   
                                                             معظم مجتمعات الجنوب، بعد عدة عقود من التفـاؤل، هـو           

   ي          العفـو   ي                               فقد انكسـر الـوهم التقـدم       "                     خير دليل على ذلك     
             في القرن     ية    نسان  اإل                                عاش عليه القسم األكبر من           الذي         والساذج  
                                                      ، منتظرا االستقالل من أجل نيل الحرية والقوميـة،               الماضي

                                                                 من أجل نيل الكرامة والتحديث، من أجل نيل الكفاية والعدل،          
      حل    أي                   فالغرب ليس لديه       ..             أثر لذلك    أي            تلمس يداه          أن      دون

          لديـه       الذي         الحل      فإن        باألحرى         أو     ..                          يقدمه فعال للعالم الثالث   



         علـى            يحـرص        الـذي                                    لهذه الشعوب هو الوضع الـراهن       
  ) ١ (  ".        يحيد عنه     أن                شكل من األشكال  أي                   استمراره، وال يقبل ب

                                       تبدو دائما تبحث عن حل في عالقة            التي             إن المعضلة    
                                             ، ال تتمثل فقط في إصـراره علـى جعـل             ين  خر  اآل        الغرب ب 

                                                             يتبنون القيم والمفاهيم التـي يعتبرهـا مـن نتـاج              ين  خر  اآل
  ن     أ                   ، في إصراره على       أيضا                                 حضارته، بل تكمن هذه المعضلة      

      خلـق         إلى    ين  خر  اآل                                               ال يؤدى تبنى هذه القيم والمفاهيم من قبل         
        يـؤدي                     طريق يسلكه هؤالء و       أي   ف  .                          أوضاع تجعلهم أندادا له   

                                          تصحيح عالقتهم معه، هو طريق يجب قطعه،              أو        تعديل     إلى  
                        ينادى بها الغـرب،         التي           والقيم        مبادئ                      ولو كانت مفروشة بال   

                لقيم، بل بمدى        وا      مبادئ                                       وكأن األمر ال يتعلق بمصداقية هذه ال      
            للغـرب،    ي          والسياد  ي                                    مردودية تطبيقها على الوضع المركز    

         ينبغـي       ال         التـي                                              فدائرة المحرم والمقدس بالنسبة للغـرب، و      
                                     اتجاه، هـي مركزيـة حضـارته،          أي                     المساس بمحيطها من    

                                                                وسيادته السياسية في مواجهة بقية سكان الكوكب، فمنذ القرن         
              على اعتـراض                                              الخامس عشر، بداية انطالقته، دأب الغرب       

                                                 
 .٧٧مصدر سابق ص " العرب والغرب"برهان غليون  )١(



       إلى                     ، وإذا كانت تهدف     ين  خر  اآل                            وضرب أية محاولة من قبل      
               هـذا الـنهج           أن           وال يبدو   .                                 تعديل مسار وطبيعة عالقتهم معه    

                                                          سيطرأ عليه تغير في القرن الواحد والعشرين وفـي عصـر        
                                                          العولمة، فالبعض يرى بـأن الغـرب سـيخوض بجبروتـه           
                                                         المعهود أخطر الصراعات لفرملة نهـوض مـن يعتبـرهم          

              عالم ما بعد           ففي                                           فسين، وليسحق تمرد من يعتبرهم أعداء،        منا
                         لن تكون العالقات بـين      "                                       الثنائية القطبية، وفي عصر العولمة      

                      حضارات مختلفة عالقات           إلى    ي                            الدول والجماعات التي تنتم   
     فإن                    وعلى المستوى األكبر    .                                     وثيقة، بل غالبا ما ستكون عدائية     
     أن              مـن المـرجح     ، و  ين  خر  اآل                                التقسيم السائد هو بين الغرب و   

                                                            تنشأ أخطر الصراعات في المستقبل نتيجة تفاعل الغطرسـة         
    ) ١ (   ".  ي                والتوكيد الصين      اإلسالمي                الغربية والتعصب 

                                                        لم يكن الغرب في المرحلة القومية كتلة واحدة مـن           
                                                                ناحية المصلحة القومية، أما من الناحية الحضـارية فهنـاك          

   .                    وعي بوحدته الحضارية

                                                 
 .  مصدر سابق٢٩٣ص : صامويل هنتجتون )١(



      أكثر                              جاهلها ولم يفرط فيها حتى               لم يت      التي             هذه الوحدة    
                      كل أمم الغرب علـى             إلى                                      القوميين فخرا بقوميته، بل نظروا    

                   البشـرية، برصـف            إلى                                      انها جميعها رسل الحضارة الغربية    
                      منها في القيادة،      أي                                         النظر عن مصالح كل منها، وعن أحقية        

                                                  التكتل إلنجاز هذا العمل العظيم من أجل رقـى                 إلى         ودعوها
                          القوميين زهوا ببالده،        أكثر               رز هؤالء، هو                      البشرية، وكان أب  

                             يا أمم العمل العظيمة، يا        "     ينادي      الذي  "            جول ميشليه    "       الفرنسي
   ي      أنـاد     ...                                              من تبدعن باستمرار، تراصصن في شعب واحـد       

ــ ــديين،    ز        اإلنجلي ــين، والهولن ــيين والبلجيكي                                                ، والفرنس
                              أمريكا الشمالية، فلـتكن         أيضا                              والسويسريين، أنادى األلمان و   

                                                         فائدة التقدم البشرى العامـة والكبيـرة والمرتبطـة                  منذورة ل 
    ) ١ (   ".                             ارتباطا وثيقا بالغرب المتحضر

                                                        كان القوميون الذين تبنـوا موقفـا متسـامحا مـع            
                     عدد من المسلمات        أساس                                    االستعمار يبررون موقفهم هذا على      

   :    وهي         إليهم         بالنسبة
                                                 

 مصدر ٥٠٧فرنسا خيال أوروبا تودوروف ص " جول ميشليه" )١(
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                                                     الحضارة الغربية، هي أعظـم حضـارة أنتجتهـا          – ١
   .            جماعة بشرية

                              أفقها نحو التقدم مسدود،        خرى  األ                شعوب الحضارات   – ٢
   .                                         ما لم تأخذ بكل ما أتت به الحضارة الغربية

                                  وال تدرك تخلفهـا وتعاسـتها        ي                     هذه الشعوب ال تع    – ٣
                                                     ، بسبب الهوة السحيقة بين حضـارتها المتجـاوزة           ية    نسان  اإل

                                     ستتمسك بما تعودت عليه، وتقاوم             بالتالي                 وحضارة الغرب، و  
                                                                كل جديد بحكم العادة، ولـيس بحكـم التجربـة والمعايشـة            

   .                   والمقارنة العقالنية
         تقع على          أنه                                          يترتب على كل ذلك نتيجة حتمية، وهي       

                                     ، تجاه هذا الجزء مـن البشـرية          ية     إنسان                    كامل الغرب رسالة    
      هـذا         أن                          بلغه الغرب، وبمـا        الذي         المستوى          إلى           حتى يصل 

       فـإن                                   تمكنه من أداء هذا الواجب،           التي                  يملك الوسائل         األخير
                                     هو الوسيلة الوحيـدة الناجحـة       –               مهما يقال عنه  –          االستعمار  

   .                      لضمان تحقيق هذا الهدف
                                          هذه الشعوب ظالل مـا تحملـه لهـم            يأ   تتف       أن       وبعد 

         يعيـدوا         أن                    عظيمة، وبعـد        مبادئ                        حضارة الغرب من قيم و    



             ويستمتعون        الغربي   ي                                           صياغة حياتهم وفقا لمعايير التقدم الماد     
                                                      هم سيدركون حتما كم كانوا على ضاللة في مقاومتهم            فإن     به،  

                                                               لهذه الحضارة ولرسلها، وسيتضح لهم كم كانت نبيلـة هـذه           
                       فكيـف تقـاس العظمـة       . "       إليهـا                  حملها الغرب        التي         الرسالة  

                                                                بمقاييس الخير والشر، فقد قـدم االسـتعمار خيـرا كثيـرا            
   ".                      ركة لدى جميع البشر                                        للشعوب، أما القسوة فهي غريزة مشت     

) ١ (  
                                                      لقد تسامح أصحاب هذا الموقف مع استخدام القـوة،          

            ذلـك هـو           أن                               ذلك من استعمار، باعتبـار               إليه         يؤدي     وما  
   .        أوروبيا                           الطريق الوحيد لعولمة الكون 

         هـذه     ية       إنسـان                                        اعتبروا ذلك من باب الـدفاع عـن          
      مستوى         إلى                                                     الجماعات، وذلك بانتشالها مما هي فيه من تخلف       

         أقـل    ي                                     ، وكان خطابهم على الصعيد النظـر              األوروبية    نا    األ "
   .                                 كآبة من خطاب أصحاب الموقف الثاني

                                                 
 ٤٢٤ص "في قضايا معاصرة في الفكر العربي " كارل ياسبرز" )١(
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                                       يتبنى هذا الموقف مفكرون وسياسـيون        :               الموقف الثاني 
                                                         وجنراالت وهو يختلف عن الموقـف السـابق فـي بعـض            
                                                             تفاصيله وفي صراحته وإن كان يتفق معه في النتيجة، وعي          

                         عولمته بقـوة السـالح،            أو        أوروبيا                      ضرورة احتكار الكون    
                                                             ينطلق هذا الموقف من اعتبار كل ما في الكون مـن أرض            

                                                   هي بمثابة سلع ومواد يحق للغـرب امتالكهـا               أشياء       وبشر و 
      أو                                                              والتصرف فيها بالكيفية التي تـوائم مصـالحه، فالعـالم         

                                                              الطبيعة تزخر بالخيرات التـي ينبغـي اسـتغاللها لصـالح           
                           تسـيطر عليـه شـعوب                                   ، ولكن ثالثة أرباع العالم      ية    نسان  اإل

                                                            متخلفة، ال تملك الوسائل وال القـدرات السـتغالل خيـرات           
                 غيرهـا مـن     –                   في الوقـت نفسـه    –                           الطبيعة، كما أنها تمنع     

                       تملـك اإلمكانيـات             أوروبـا                                 استغالل هذه الخيرات، بينمـا      
                                                 تمكنها من استغالل هذه الخيرات وهـي فـي              التي          والوسائل  

               روات والسيطرة          هذه الث         إلى                       ، ولذا يجب الوصول        إليها      حاجة  
   .        عموما ي    نسان  اإل                ، ومصلحة التقدم       أوروبا             عليها لمصلحة 



              االسـتعمار        فـإن                                     ومن أجل تحقيق هـذه الغابـات،         
              التردد في        ينبغي                                    ضرورى وحتمى، والحرب مشروعة، وال      

   .        ساذجة  ية     إنسان        دعاوى   أي                        استخدام كل وسائلها بسبب 
            الشـهير          الفرنسي         السياسي         القومي و   "               اليكسى توكفيل  " 

                        ينتقد فيـه الـرق          الذي و  "                        الديمقراطية في أمريكا   "         ابة عن      بكت
                                                              بشدة في أمريكا، يتخذ موقفا مؤيدا للحرب ولالستعمار فـي          

            تفاصـيل         أمـام                                              الجزائر، وال يرى معنى للتوقف والتراجـع        
                                                                العنف الضرورية لتدعيم العنف الكبير في الغزو، طالما تـم          

      ظـون                                ، وال يرى على بعض من يتحف       ) ١ (                      القبول بمبدأ الغزو    
                                                              على بعض أنواع هذا العنـف ووسـائله، فيؤكـد احترامـه            

     مـن          أنه        يجدون "                                             لهؤالء، ولكنه ال يقرهم على آرائهم عندما        
      أن                        تفرغ الصوامع، وأخيرا         أن                  تحرق المحاصيل،        أن        السىء

      من    أي                                                     يلقى القبض على رجال عزل ونساء وأطفال، فهذا بر        

                                                 
في " ١٨٤٦ ابريل ٥رسالة إلي مور يسير في " إليكسى توكفيل )١(
 .٢٣٤ودوروف ص ت



               يقـوم بحـرب           أن               شعب يريد    أي                         الضرورات المؤسفة، لكن    
  ) ٢ (   ".                                       العرب، يجد نفسه مجبرا على اإلذعان لها  ضد

                                ال يتوقف عند تفاصيل طـرق           الذي                 إن هذا الموقف     
                                                               ووسائل الحرب، بل عند أهدافها، يمثل في الحقيقة موقف كل          

                                 قـادوا الحـروب والمعـارك           الذي                       السياسيين والجنراالت،   
   .                                       االستعمارية، حتى الحرب العالمية الثانية

                    يضع خطوطا عريضـة      "   جو  بو   "       الفرنسي           فالمارشال   
                                                              لخطة عسكرية مبسطة لتسير عليها قوات الغزو التي تقاتـل          

     تبقى        أن                                                      الجزائريين في الجبال، حيث يجب على هذه القوات       
                                                              في هذه األرض ما يلزم من الوقت، من أجل تهديم القـرى،             "

                          اقتالع المحاصيل، إفـراغ           أو                             قطع األشجار المثمرة، حرث   
                         والصخور والمغاور للقبض                                   صوامع الحبوب، تفتيش الوديان     

                                                            فيها على النساء واألطفال والمسنين، ومصـادرة القطعـان         
                                                             والمتاع، هكذا فقط يمكن جعل هؤالء الجبليين المتعجـرفين         

    ) ١ (   ".         يستسلمون
                                                 

 .٢٣٤المصدر نفسه ص  )٢(
 .٢٣٤–٢٣٣تودوروف ص " عن االستراتيجيا" "بوجو" )١(



                                          الحـرب ظـاهرة بشـرية عرفتهـا كـل                 أن      الشك 
                                                          الحضارات، وأوجدت لها تبريرات تتساوق مع رؤيـة كـل          

          وقـيم          مبـادئ              في ظاهر                                     حضارة للكون وللحياة، ولكن ليس    
                                                            الحضارة الغربية التي يدرى باسمها االستعمار والحرب، ما        
                                                              يبيح هذا النوع من السلوك في الحرب، فاألخوة والمسـاواة          

          ، كلهـا     ية    نسان  اإل                                والعدالة والحرية والكرامة         نسان  اإل       وحقوق  
                                                       تم تعميدها في الغرب بدماء األجيال التي تعاقبت              مبادئ      قيم و 

                      بمثابـة النسـيج          مبادئ                   حت هذه القيم وال                     ثوراتها، حتى أصب  
                             للحضارة الغربية، ومع ذلـك          االجتماعي   و       السياسي        والعصب  

                                                            ه من السهل المالحظة بأن هذا النوع من السلوك الحربى،             فإن
                                                                 كان هو الطابع المميز لكل الحروب االستعمارية التي قام بها          

       يكـون         أن                          من يدعون بنوتها، دون          أو    . *                     أبناء هذه الحضارة    

                                                 
 في إطار تدابيرهم للقضاء على ١٩٢٨فقد قام اإليطاليون عام  *

المقاومة الليبية في الجبل األخضر، معسكرا لالعتقال الجماعي، 
نطقة  ألف نسمة، وهو معتقل العقلية التي تقع في م٨٠وضعوا فيه 

صحراوية والبحر وأحاطوه باألسالك الشائكة والحراسة المسلحة، 



                                                        الف الظروف والحقب الزمنية أثرا يذكر على تغير هذا            الخت
                                                            السلوك، فرغم مرور ما يقارب من قرنين من الزمن علـى           

                               التطابق المطلق بينها وبـين         أن         إال    "    بوجو "                   تعليمات المارشال   
                                                         سياسة الحرب والحصار اإلسرئيلية لألراضى الفلسطينية في       

          ، فقتـل                 دليل إلثباتـه          إلى                                     القرن الواحد والعشرين، ال يحتاج    
                                                       األطفال ومن هم في عمر الشباب ومحاصرة البـاقين ومنـه     

       سـعاف   إ                                                       وصول الغذاء والدواء إليهم، وعدم السـماح لهـم ب         
                                                        الجرحى، وتدمير المنازل وقطع األشجار وحـرق مـزارع         

                 حسـب منطـق     –                                كل هذا قد أملته على األغلـب         ..        الزيتون
       يستسلم        أن                            ضرورة مؤسفة، وهي ضرورة     "               اليكسى توكفيل  "

                 يشفع إلسـرائيل      الذي                              المتعجرفين، ولعل أحد األسباب         هؤالء  
                                                                                           

ومكث المعتقلون مدة ثالث سنوات، فتك بهم خاللها الجوع واألوبئة 
 . والتعذيب

 أفرج عن ما تبقى ١٩٣١فلما توقف المقاومة في الجبل األخضر عام 
 . منهم حيا فكان عددهم ثالثة آالف
ر إبادة جماعية في التاريخ المعاصر فقد يعتبر معتقل العقيلة أول معسك

والمختلف حول حقيقته بأكثر من عشرين " أوشفيتز"سبق زمنيا معسكر 
 . عاما



  –                      لم يدنها سياسـيا        الذي                   في نظر الغرب     –                    قيامها بهذا السلوك  
                 مواقف مشـابهة         السياسي   و       العسكري               في إرث الغرب           أنه     هو

      من  -           ين يعتبرهم    آخر                         انتهاج سلوك مماثل ضد             إلى         اضطرته
                                                             المتعجرفين والمتعصبين والهمج الـذين ال يفهمـون لسـوء          

   .                                 م سوى لغة الحديد والنار والتنكيل   حظه
                                                        قد ال يكون هذا التشابه والتطابق بين السلوك الغرب          

                                                            والسلوك اإلسرائيلى من قبيل الصدف، فإسرائيل رغم أنهـا         
                دينـى، وأن        أساس        على           االجتماعي    و        السياسي              تبرر وجودها   

                        أنها في حقيقة األمـر            إال                                    اليهود هم ضحايا عنصرية الغرب،    
                                             يز إسرائيل عن جيرانها وهو كونها التجسـيد                       تعتبر أهم ما يم   
       وسط    فة                                حضارة الغرب، والواحة الوار         مبادئ                الحقيقي لقيم و  
   .   ين  خر  اآل           هجير صحراء 

               أحـد فالسـفة      "               كارل ياسـبرز   "                      فإسرائيل كما يراها     
     وإذا   :                     ، بتراثها ودينهـا    "               هي نتاج الغرب   "                  الغرب المعاصرين   

            ليس القضاء                                                    سلمها الغرب، سلم نفسه، والقضاء على إسرائيل        



                                                              على دولة ومليونين من البشر، بل القضـاء علـى الـروح            
    ) ١ (   ".          الغربية     األخالق                           الغربية والسياسية الغربية و

               ميـز كـل         الذي                                     ن ما يلفت النظر في هذا السلوك         إ 
                                                       حروب الغرب االستعمارية، وحروب من يعتـرف ببنوتـه         
                                                             الحضارية للغرب، ليس في كونه يتعارض مـع كـل القـيم            

                        ال تبـرره مـوازين          أيضا                           لتي يبشر بها، بل كونه          ا      مبادئ   وال
                                                           القوى على األرض بينه وبين من يعتبرهم خصوما وأعداء،        

                                                  كل الحروب االستعمارية التي خاضها الغرب، كان هـو         ففي  
                                       يمتلك أرقـى أنـواع تكنولوجيـا            الذي                    دوما الطرف األقوى    

                      والتنكيل والتمثيل    ح                            لم يكن في حاجة للمذاب            بالتالي         الحرب، و 
   .                    على خصومه الضعفاء ي           يق نصر عسكر    لتحق

   ي                    كان عدد سكان هايت      ":    ساس ا     الس ك  "              يقول المؤرخ    
                                ثمانية ماليين، ولكـن عـددهم        "        كولومبس   "     إليها          حين وصل   

                                               بضع مئات فقط، بعد سلسة من المذابح، وحسب                إلى        أنخفض
ـ           األفعال             الشخصية ب   ي     معرفت        كانـت     ..  ي                         التي رأيتهـا بنفس

         وعنـدما     ..                     دة تحكم كل األسبان                                    القسوة، بل القسوة الفائقة قاع    
                                                 

 .  مصدر سابق٤١٥قضايا معاصرة في الفكر العربي ص  )١(



                                          يبادون كل يـوم نتيجـة المعاملـة               أنفسهم   ي               وجد هنود هايت  
                                           على يد األسبان، ويسحقون تحت حـوافر          ية     إنسان            القاسية الال 

                                                           الخيل، ويقطعون إربـا بالسـيوف، ويفترسـون ويمزقـون          
                                                         بواسطة الكالب، ويدفن الكثير منهم أحيـاء، ويعـانون كـل     

                       لمصيرهم التعس دون          أنفسهم    وا      يسلم       أن                       أنواع العذاب قرروا  
  ) ١ (   ".       مقاومة

        الـذي                     ، هـو المصـطلح        خر  اآل                    المقاومة من جانب     
                 يعترف به، فهذا          أن           الغرب        الثقافي    و        السياسي               يرفض القاموس   
                             معـان محـددة فـي هـذا                إلى    ل ي     يح   خر  اآل                 الفعل من جانب    

ـ              ي         وسـلب    يئ                                                  القاموس، كلها تفيد فقط لو صف كل ما هو س
  ،  ي        ، دمـو          إرهـابي         متعصب،                               وبشع، مثل متعجرف، متمرد،     

                     مقاومـة لرمـوز       أي       أن                  ، ذلك باعتبار   ي       ، بدائ  ي      همج  ي    بربر
                                                              حضارة الغرب الثقافية والسياسية والعسكرية، يعد في نظـر         
                                                               الغرب مقاومة للخير والعـدل والحـق والتسـامح والتقـدم           

                  من يعـانى مـن            إال                                            والعقالنية والجمال، وهي قيم ال يعاديها     
   .                    إدراكه وتعصبه األعمى                            قصور في عقله بسبب جهله وعدم 

                                                 
 .٣٢٦نعوم تشومسكى مصدر سابق ص  )١(



                     طرف يـدخل فـي        أي     فإن                          انطالقا من هذا المنطق،      
                                  والقيم، ال تناسبه أية أوصاف           مبادئ          هذه ال   ي              صراع مع حامل  

                المنحرفة عن         أفعاله                                     غير هذه األوصاف التي تعبر عن            أخرى
           السياسـي            القـاموس          أن                      السـليم، بيـد           اإلنساني             سوية العقل   
                    دا فقـط لتوصـيف                         ، يحوى مصطلحا واح         الغربي   ي       والعسكر
               يقوم به تجاه          أن     خر           يمكن لآل      الذي                التصرف الوحيد          أو        الفعل

      أو                                                             الغرب، والغرب من جانبه يعترف له بـه وهـذا الفعـل           
   .                   التصرف، هو االستسالم

      خـر   اآل                                            إن هذا التالزم بين مصطلح االستسالم وبين         
                    بأسباب تاريخية،   –         في نظرنا –                                 في ثقافة الغرب، يمكن تبريره      

   .   ية             وموضوعية وذات
                                                يمكن اعتبار القرن الخامس عشر هو البدايـة          :        تاريخيا

                            ، فقـد انطلـق مالحوهـا           خـر      لآل       أوروبا                  الحقيقية الكتشاف   
                                             ساطيلها وآالتها وخيولها، في ملحمة اكتشاف       أ             ومغامروها، و 

            موضـوعا       خـر   اآل                  ، فكـان هـذا        خر                  وسيطرة وإخضاع لآل  
      ما                   الفاعلة، بفضل          األوروبية                             ، وليس ذاتا مساوية لألنا            فعالها أل

           الغربية        أوروبا "                                               حازته من قوة المعرفة وكفاءة أدوات العنف        



                         تفهمه وتقبض عليـه،       أي           وتغزوه    ي      الخارج  "   ها   آخر "       تكتشف  
  ه    فإن          كذات،     خر  اآل                                              وإذا لم يكن الفهم مصحوبا باعتراف كامل ب       

  ) ١ (   ".   خر  اآل                       يوظف لالستغالل للقبض على      أن     يخشى
   قة                                            هذا هو عين ما حصل في بداية هذه العال               أن       يبدو 

                 كـذات، بـل         خـر   اآل          علـى          أوروبا               ، فلم تتعرف      خر  اآل    مع  
        فعـال                           يكون خاضعا للسـيطرة وأل           أن                     كموضوع من طبيعته  

       فـإن                                               عادة الصياغة والتعديل واإللغـاء، ولهـذا                   التجربة وإل 
                             تأخذ أوصافا من قبيـل،      –                    في مثل هذه الحالة   –    خر  اآل        مقاومة  

      علـى  –                                                        بربرية، همجية، وحشية، بدائية وذلك تشـبيها لهـا          
                                                           بالحالة التي تبدو عليها المادة عند تعرضها لتجربة         –   غلب  األ

                                                              فاشلة لتغيير خواصها، فتظل المادة محتفظة بهذه الخـواص،         
                             على بدائيتها في مواجهة       أي  :                            وجدت عليها في الطبيعة        التي

        نسـان   اإل                                                    المعرفة وسلطان العقل المجندين من أجل منفعـة         
      شـاف                                      خضوع المـادة واستسـالمها باكت         فإن               وسعادته، لذا   

                يقبله العقل       الذي       الوضع         أو                                        قوانينها والتحكم فيها، هي النتيجة    
                                                 

 LA. CONQUETE, DE L, AMERIQUEمصدر سابق  )١(

p٥. 



–      خـر   اآل          استسـالم             إلـى                                    ويرتضيه، كذا األمـر بالنسـبة     
                                                  فاستسالمه هو الوضع الوحيد المقبول من جانب        –       الموضوع

   .                                الغرب، غرب العقل وسلطان المعرفة
                                           كان الغرب منذ القرن الخامس عشر ومـا          :        موضوعيا

                                           مة يملك كل أسباب ووسائل القوة، فقـد                            يزال في عصر العول   
              مـن ثـروات      %   ٨٠                                      سيطر الغرب على ما يقـارب علـى         

       منذ         الصناعي                                              الكوكب، حيث ارتفع نصيب الغرب من الناتج        
             من النـاتج     %     ٨١,٢        إلى    %    ١٨,٢       من       ١٩١٣  –      ١٧٥٠     عام  

  ) ١ (  .        العالمي         الصناعي
      التي               الفيكتورية              اإلمبراطورية         كانت       ١٩٠٠        سنة    ي  فف 

     ٣٩٠                          مليون ميل مربـع و         ١١           شمس، تضم                     لم تغرب عنها ال   
  ) ٢ (   ".           مليون نسمة
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                                                       لقد كانت قوة الغرب العسكرية المزودة بتكنولوجيـا         
        فصـعود   "   ،    ين    خـر   اآل                                        الحرب هي العالمة الفارقة بينه وبين       
                  حد كبير، وعلـى            إلى                                        الغرب كان يعتمد على ممارسة القوة     

                  ين وخصومهم فيما          األوروبي        بين          العسكري         التوازن         أن        حقيقة
                                                         ء البحار كان يميل باضطراد لصالح المجموعة األولـى،            ورا

                                  إمبراطورية كونيـة بحـق بـين            أول                          فنجاح الغربيين إلقامة    
                                          ، كـان يعتمـد تحديـدا علـى تلـك               ١٧٥٠        ١٥٠٠   ي   عام

                                                              التحسينات في القدرة على شن الحرب، وهو ما أطلق عليـه           
  . ) ٣ (  "                الثورة العسكرية "

    عي       الصـنا                                         نجح الغرب في توظيف نتائج االنقـالب         
                 مكنتـه مـن           التـي                                         على وجه السرعة لخدمة أدوات العنف،       

                     يكسب العالم، لـيس           أن                أستطاع الغرب  "        ، فقد     ين  خر  اآل       هزيمة  
        ، بسبب     خرى  األ               دينه، وإنما ب         أو                                 فقط بسبب تفوق أفكاره وقيمة    
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                                                                 تفوقه في تطبيق العنف، وكثيرا ما ينسى الغرب هذه الحقيقة،          
  ) ١ (   ".            ال ينسونها  ين  خر  اآل     أن    غير

                                      حققه الغرب في ميـدان العلـوم            الذي     سبق          بفضل ال  
  ،      خـرى   األ                                               التطبيقية أصبح أقوى من كل شعوب الحضارات        

           لقد أصبحت   "                     في مجال الصراع      ي                          فسقطت نظرته الفارق الكم   
                              كانت في الهند نوعـا مـن              أن               علما بعد        أوروبا           الحرب في   

                                                              الرياضة للغزاة، لقد غزا األسبان المكسيك بألف وخمسـمائة         
         بأقل من    "      االنكا "                        فقد أطاح بإمبراطورية     "    وا       بيزار "             مقاتل، أما   

  ) ٢ (   ".       مائتين
                                                      اجتمعت لدى الغرب قوة من النار والتـدمير غيـر           

                                جانب ممارسته لجبروت يخرج عن             إلى                       مسبوقة في التاريخ،  
                                                               الحدود البشرية المعتادة، عندما يبطش وينكل بمن يعتبـرهم         

      إلـى     ،  ين  خر  اآل                                                  أعداءه، فكان لهذين العاملين أثرا على نفسية        
   ي               االستخدام الفعل         إلى                               ال يضطره في بعض األحيان         الذي      الحد  

   ي                                                    للسالح، بل يحصل على استسالمهم بعد استعراض رمـز        
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      خـوف            إلـى                                   فلم يكن األسبان حتى في حاجة      "                 لقوته الفائقة،   
                                                             حرب، إنهم يفضلون حال وصولهم استدعاء القادة المحليـين         

ـ                   يخـر    ي                                                وإطالق عدة رصاصات من مدافعهم في الجـو ك
                                  شعوب القارات القديمة قد قاومت            أن          صحيح  ) ١ ( "          هنود جزعا   ال

                         خضعت فـي النهايـة         خرى  األ                            الغرب بشراسة، ولكنها هي     
                   الشعوب في عصر      ذه                                      القوة زمنا طويال، بل ما تزال ه           رادة إل

         العسكري                        ، رغم اختفاء المظهر         رادة                        العولمة خاضعة لهذه اإل   
     قيقة                                                          المباشر خلف أقنعة شفافة تسهل إزاحتها، والكشف عن ح        

                                   زعاج يعكر هدوء واستقرار المشهد      إ    أي     حدث          إذا             ما خلفها، 
                        ومصالح الغرب منـذ          إرادة          ثبتته       الذي   ،   ي        الكون  ي         االستراتيج
   .         عدة قرون
   ي            واالستعراض  ي                                     إن هذه الكيفية في االستخدام الرمز      

                            هي اللغة التـي يفضـلها      –                                    للقوة، ما تزال في عصر العولمة       
      أن                    لوكه ما ينم على                                           الغرب، في مخاطبة كل من يبدو على س       

                                                             لديه رغبة وخطة عمل للخروج عن معادلة القوة التي أرسى          
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                                    الغرب، منذ القرن السابع عشر،             الصناعي                 قواعدها االنقالب   
                                                             فالتلويح بقوة األساطيل والطيران والمنـاورات العسـكرية،        
                                                          وضرب أهداف منتقاة بواسطة تكنولوجيا الصواريخ واألقمار       

                       استمرارية وتواصال دون          إال     يس                             الصناعية، كل هذا وغيره، ل    
   .   ين  خر  اآل                       في التعامل مع طموحات  ي              انقطاع إلرث غرب

                                                        طوال حقبة الموجة الثانية من االستعمار التي بـدأت          
          لغـزو           أوروبـا                                                في أوائل القرن التاسع عشر، وانطلقت فيها        

            ال يوجد في     .                            لم تطلها الموجه األولى        التي                   الشعوب واألقاليم،   
    قوة        أن                                لهذه الحقبة ما يدل على         ياسي   الس    و        العسكري         التاريخ  

                   يقاومها بأقـل        الذي                        ، قد قبلت من الطرف             أوروبية           استعمارية  
           نوع من     أي                                                   من الخضوع التام إلرادتها، قبل الدخول معه في         

                   االستسالم أوال ثـم     "                                          االتصال، ذلك ألن لسان حال القوة يقول        
                  بعـد تسـليم      ي      يأت     الذي         التفاوض         أو                 وتعبير الحوار   "       الحوار
                                                ضمنا وصراحة بغلبته، ليس في واقع الحال،          خر  اآل   ف      الطر

   .  *                               ، لتزوير الواقع على صعيد اللغة  ي                 سوى مصطلح دبلوماس
                                                 

لقد رفضت إسرائيل العودة إلي المفاوضات مع الفلسطينيين، قبل  *
 وهي بذلك مخلصة إلرث ٢٠٠٠بر وقف االنتفاضة التي قامت في أكتو



                     وجد ضعيفا، فقامـت      "  ه   آخر "              اكتشف الغرب          أن      منذ 
                                                            عالقة بين االثنين، طرفها األقوى والفاعـل هـو الغـرب،           

             حد مفـاهيم    أ                                                فترسخت هذه المعادلة البديهية، ولعلها صارت       
           ارتـبط          بالتالي    ، و       الغربي                               لغربية المتصلة ببنية العقل               الثقافة ا 

                       ، فإذا صدرت عن هذا       خر  اآل                                مفهوم الدونية والضعف بمفهوم     
                                                ه في هذه الحالة يعتبر تصـرفا ال عقالنيـا             فإن           مقاومة     خر  اآل

                                                             حسب مفهوم منطق القوة، ألن هذا التصرف يعد فعال عبثيـا           
              تهـا التـي                                 أية نتيجة، سوى النتيجة ذا            إلى                      ال يقود في نهايته   

                                                     االستسالم مع فارق الخسارة والتضحيات العبثيـة،             إليها      يقود  
                                             القوة الغربية وقبولها لهـا كقـدر ال             رادة    إل   خر  اآل         فاستسالم  

                               والعقالني بالنسبة للغـرب،      ي                              فكاك منه، هو التصرف المنطق    
                                                           ولذلك جرت عادة الدبلوماسية واإلعـالم الغـربيين علـى          

                       مع هذا المفهـوم،                                           تصنيف قادة دول الجنوب حسب تعاملهم     
            لة، ولـيس    د                                        تصرفاتهم بأنهم يعترفون بهذه المعا      ي           فالذين توح 

                                                                                           
بل إن الغرب يؤيد . سياسي وعسكري ثقافي تلقته من الحضارة الغربية

 محكوم –أي الغرب–ألنه هو " العنف"موقفها ويطلب ضرورة إيقاف 
 . أيضا في ال وعيه بهذا اإلرث المنحدر من مفهوم إرادة القوة



                 يسعون لتغييرها،         أو     ون     يحاول                                    في سياساتهم ما يثير شبهة أنهم       
                                     لقاب من أمثـال، عاقـل، حكـيم،         أ                       هم عادة ما يفوزون ب       فإن

                  برصـف النظـر    –                                        معتدل، رجل سالم، بينما من يدل سلوكه      
                       التمـرد علـى هـذه          ول   يحا       أو       يرفض        أنه         على –         عن قدرته 
                 مـن قبيـل،      ت                                  ه في الغالب تسبغ عليـه نعـو          فإن           المعادلة،  

   .  ي                         متطرف، مجنون، حالم ال عقالن
             ذات متفوقة،          أنه            نفسه على         إلى              نظرت الغرب   :      ذاتيا 

    خر  اآل        هذا      فإن         ، ولذا      شيء                            أدنى وأقل منه في كل         خر  اآل     وأن  
                 يخضـعه الغـرب           أو                                       خيارين، أما يتبع الغرب طواعية         أمام

         يسـتفيد         أو               يعيل نفسـه         أن                         ألنه قاصر، وال يستطيع          كرها،  
           فهو في          بالتالي    و –            بين يديه      التي  –                         باستغالله لثروات الطبيعة  

                                                    هذه القوامة من جانب الغـرب، وأن لـم يـدرك                   إلى       حاجة
   ب                        ، فليس لدى هذه الشعو     ي                                حاجته لذلك بسبب قصوره المعرف    



                             وال يسـتطيعون إطالقـا دون       "                  لبلوغ التقدم        أخرى            أية وسيلة   
  ) ١ (   ".        يتحضروا     أن     دتنا  نج

                                    الذات تجد تفسيرها فـي أسـبقية               إلى                  إن هذه النظرة   
                                             الشمولية وتجد مبرراتهـا فـي قـانون              منظري             التطور عند   

                                                           الحتمية الصارم لدى العرقيين، وهي نتيجـة تبـدو بديهيـة،     
   .        القوة     إرادة                حسب منطق ومفهوم 

                      المتعالية، التـي ال      "     األنا "        هذه      فإن                 وفي كل األحوال     
          التبعيـة         أو                                            ممن هو أقل منها سوى الخضـوع كرهـا              تقبل  

                                   القاطع على سموها وتفردها في       ي                           طواعية، تجد الدليل الماد   
             ال يستطيع       التي                                           تفوق حضارتها المطبوعة بطابعها الخاص، و     

                                                   يدعوا مشاركة في صنعها، وإن كانوا بإمكـانهم              أن     ون  خر  اآل
ـ     فأور "                          وا تبنيها ما استطاعوا          يحاول    أن      ..                  ا هـي المصـدر        وب
                                                            مصدر الفريد ألفكار الفردية والديمقراطية السياسية، وحكم         ال

                   هذه كلها أفكـار       ..                     ، والحرية الثقافية      نسان  اإل                 القانون، وحقوق   

                                                 
الواجب خواطر عن مختلف المناهج "جوزيف مارى ذى جيراندو  )١(
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      إال                                     وال أفريقية وال شـرق أوسـطية             آسيوية          وليست          أوروبية
    ) ١ (   ".  ي      بالتبن

      كتشفت  ا                        شطرها صوب العالم و          أوروبا      يممت         أن      منذ 
                         ة بتفوق حضارتها بكـل                                    وغزته، ترسخت لديها القناع      خر  اآل

       جرت      التي                                                       مكوناتها الفكرية والدينية والمادية، ولعل المحاجة       
                 وبعـض الكهنـة      "                   فرنانـد كـورتيس      " ي                     بين القائد األسـبان   

                                        هزم بالدهم، تكشف عن هـذه القناعـة               أن                  المكسيكيين بعد 
        فـي         المادي              جانب التفوق     "       كورتيس "                       المبكرة، حيث يستخدم    

                        كـدليل لتسـفيه آراء                                          حضارته، وال سيما وسـائل العنـف        
            لقد اغتنمت     " ه                                            ومعتقدات وثقافة محاورة، فيقول ملخصا حجج     

                                    حد كانت ديانتهم خرقـاء ودون         أي        إلى                     الفرصة، ألبين لهم  
                        تمنحهم خيرات لم تكـن           أن                                   جدوى، ألنهم يؤمنون بأنها يمكن    

  ) ٢ (   ".                                                قادرة على حمايتها، خيرات تسلب منهم بهذه السهولة
                  ، بمثابة العربة         المادي    نب                               كان التفوق الساحق في الجا     

                    لهذه الحضـارة،       خرى  األ            الجوانب     ين  خر  اآل        إلى             التي حملت 
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                        فالثقافة المسـيطرة ال     "                           ومفاهيم ورؤية للحياة          مبادئ          من قيم و  
   ة      األخالقي                                                   تحتل موقعها المتفوق بسبب تفوق منظومات قيمها        

                                                   الفنية، ولكن ألنها ثقافة المجتمعات المسـيطرة،              أو          الدينية    أو  
   .  ) ٣ (  "                  للسيطرة المادية          إنها نتيجة
                                                    فقد اعترت الشعوب المغزوة والمغلوبـة دهشـة ال          

                                                                تتسع لها عقولها، وهم يرون هذه اآللة الحربيـة المنقطعـة           
                                                                النظير في زمانهم، وشلت قدراتهم الفكرية وهم يعاينون مـا          
                                                           يفعله هؤالء الغزاة بعناصر الطبيعة، بواسطة تجارب وآالت        

          عهدوها      التي              صفات المادة                تقلب خواص و         أن                عجيبة تستطيع 
          بالنسـبة  –                                 حاالت وأوضاع لم ترها من قبل               إلى               في الطبيعة، 

                                                          عين، ولم تخطر على بال بشر، ومـن أمثـال ذلـك             –     إليهم
                                           يديرون بها الزجاجـة، فيتولـد مـن             التي                   الفلكة المستديرة    "

                        كثيف، ويظهـر لـه         شيء                                 حركتها شرر يطير بمالقاة أدنى      
                       شخص، ولو خيطا لطيفا                                      صوت وطقطقة، وإذا أمسك عالقتها      

                  قرب منها بيـده           أو                      الزجاجة الدائرة     آخر                  متصال بها، ولمس    
                                                       أرتج بدنه وأرتعد جسيمه وطقطقت عظـام أكتافـه             خرى  األ
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      أو                                                         وسواعده في الحال برجة سريعة ومن لمس هذا الالمـس         
                                             شيئا متصال به، حصل له ذلك، ولو كـانوا                أو                  شيئا من ثيابه  

                             حوال وتراكيب غريبة ينـتج                           ، ولهم فيه أمور وأ        أكثر       أو       ألفا
                           لقـد أعطـى الجانـب        ) ١ (  "                                     منها نتائج ال يسعها عقول أمثالنا     

                                                       في الحداثة مصداقية لحضارة الغرب، جعلت دفـاع                المادي
                                                     في مواجهتها عن أوطانهم وحضاراتهم وهوايـاتهم          ين  خر  اآل

                            ، وشـبه مسـتحيلة علـى        ي                              مهمة صعبة على الصعيد الفكر    
   .  ف                               صعيد الصراع والصدام بوسائل العن

                                                          كان لهذا التفوق نتيجة حتمية متمثلة في نظرة الغرب         
                                  األقـل منـه، وهـذا يقـود             خـر   اآل                      ذاته المتعالية على         إلى  

      أو                 ضرورة استسـالم          إلى   –                 حسب هذا المنطلق  –          بالضرورة  
                                             بمركزية الغرب الحضارية وسيادته، والكف        خر  اآل            تسليم هذا   

                                                 
تاريخ عجائب اآلثار في التراجم  "عبد الرحمن بن الحسن الجبرتي )١(
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       فـإن                                        فيجب قمع كل مقاومـة فـورا، وإال          "                 عن أية مقاومة    
    ) ١ (   ".         في خطر    التي               لحضارة كلها هي  ا

                                     االستسـالم، والخضـوع، والقبـول            فـإن         وهكذا،   
                   وصـفات تلحـق          أفعال                                     واإلعجاب، والتمثل، والتماهى، كلها     

                      عن الذات الغربيـة،        األفعال                       ، وال يصدر فعل من هذه     خر  اآل ب
   .                                 وال تنطبق عليها صفة من هذه الصفات

ـ             الغربي،          الثقافي    و        السياسي               إن هذا اإلرث              مـا     ذي    ال
                                                                 يزال في القرن الواحد والعشرين تسنده كـل أشـكال القـوة            
                                                             االقتصادية، والعلمية والعسكرية والثقافية، هو مبعث مخاوف       

             من أشكال      آخر                    تكون العولمة شكال           أن        من    خرى  األ        الشعوب  
      هـذه    .                                                      الهيمنة الغربية في إطار عالقة المركـز بـاإلطراف        

            ول األضـعف                  مجموعة من الد   "                              األطراف التي ال تعدو كونها      
                                                  الصناعية، والمالية، والسياسية، تتحرك ضـمن        ي          من النواح 

                                                 
م في تودوروف ص ١٨٨٥رئيس وزراء فرنسا عام "جول فير  )١(
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   ) ٢ (  "                                                            نمط من العالقات، التي يشكلها المركز في المقـام األول         
                               المصاحبة للعولمـة، مثـل              األطروحات    و      مبادئ              كل القيم وال  

                             ، وحوار الحضارات واالعتماد        نسان  اإل                     الديمقراطية، وحقوق   
                             نينة بين هذه الشعوب، حول                                          المتبادل، ال يبدو أنها تشيع الطمأ     

                                                             العالقة التي ستربطها بالغرب في هذه المرحلة، فالحضـارة         
                                  تعانى مـن خلوهـا مـن القـيم           الماضي                    الغربية لم تكن في   

                 هو الركيـزة        الذي–                        الكبيرة، فاالستعمار      ية    نسان  اإل       مبادئ   وال
          ، التـي          مبـادئ                                   كانت طريقة تظللها القيم وال     –       للعولمة       األولى  

            خالل أعتـى           ففي             كل البشر،         إلى     جه                     حملها خطاب نظرى مو   
                                    ها ضراوة، نجـد الكثيـرين مـن            أكثر                  موجات االستعمار و  

                                         ون بأن بلدانهم، هـي التـي تضـطلع            آخر                مفكرى الغرب يف  
                                     والقـيم التـي تعيـد للبشـر              مبادئ                     بشرف نشر وترسيخ ال   

         أطوار      أكثر      أيضا         شهدت       التي–                     فإبان تلك المرحلة      .    تهم ي     إنسان
                        يتحدث عن هذه القـيم       "      وكفيل         اليكسى ت  "                      القومية توهجا، نجد    

                                                 
أنماط جديدة لألمن : السياسة الواقعية في العالم الجديد"باري يوزان  )٢(

نشرة استراتيجية الفلسطينية عدد "العالمي في القرن الواحد والعشرين 
 .١٩٩٢ فبراير ٢٥



                       نحن الـذين أعطينـا      "               باسم بالده      ين  خر  اآل           ، مخاطبا        مبادئ   وال
     كـل         أن                                                         معنى محددا وعمليا لهذه الفكرة المسيحية، ومفادها،      

                                                                الناس يولدون سواسية، ونحن الذين طبقناها على وقائع هـذا          
                                                      نحن الذين بتحطيمنا لمبـدأ الطوائـف والطبقـات،            ..       العالم

         كمـا   –                كانت ضـائعة       التي               الجنس البشرى                    وباستعادة صفات   
                                                                قبل ونحن الذين نشرنا في كل الكون مفهوم تساوى كل الناس           

  ) ١ (  ".                                  إننا الصانعون الحقيقيون إللغاء الرق   ..          القانون    أمام
                         مجافيا للحقيقـة علـى       "               اليكسى توكفيل  "             قد ال يكون     

                                                          الصعيد النظرى للخطاب، الثورات االجتماعية والسياسـية،       
                 الفضـل فـي          إليها                      طوال قرون، يرجع          وروبا أ           شهدتها       التي

                                     ية ودينية سابقة وموجودة في اإلرث          أخالق                    أحياء وتجسيد قيم    
           السياسـي                                    هذه الثورات قد أثـرت الفكـر               أن         ، كما        اإلنساني

                                       ونظريات، غيرت من العالقـة بـين             مبادئ                ومؤسسة الحكم ب  
       شـعوب         أن                 ثمة شك في       أيضا                               الحاكم والمحكوم، وليس هناك     

                                                 ثمنا باهضا من دمائها وأرواحها عبر مسيرة                   قد دفعت        أوروبا
         مبـادئ                                                       تاريخية طويلة، حتى نجحت في تجذير هذه القيم وال        

                                                 
 .  مصدر سابق٢٢٢إعتاق العبيد تودوروف ص " اليكسى توكفيل" )١(



                                                                في تربة أرضها فتغير الواقـع بكـل أبعـاده االجتماعيـة،            
                                                               والسياسية واالقتصادية ولعل كل هذه القيم وتلك الثورات هي         
                                                            قالئد يضعها التاريخ على جيـد حضـارة الغـرب، ولكـن            

                                                    لتي قامت وما تزال، بين الغرب وبـين الشـعوب              ا         اإلشكالية
                                                      التناقض بين القـول والعمـل، وبـين المبـدأ            ي    ، ه    خرى  األ

                الغـرب، لـيس            إلى                        توجهه هذه الشعوب       الذي                 والفعل، فالنقد   
              يسـتمر فـي           أن                                 استعمرهم، ويريد على األغلـب            أنه       بسبب

                                           مثار هذا النقد وهذا التخـوف هـو أ،                أن                     هيمنته عليهم، بل  
   .                             وقيم، ويفعل ما يتناقض معها     مبادئ     بشر ب             الغرب يحمل وي

      التي                                                      هذا التناقض بين الفعل والمبدأ كان دائما السمة          
ـ   ي    مفكر       أن                                       ميزت عالقة الغرب بهذه الشعوب، بل         ي          ومثقف

                      نجـدهم ينحونهـا            مبـادئ                                     الغرب، الذين يحملون لواء هذه ال     
                        المناقض لها، فهـا            السياسي                                  جانبا، عندما تحين ساعة الفعل      

                                      يفخر بأن بالده وثورتـه أعـادت            الذي  "          توكفيل       اليكسى "    هو  
                                                            للجنس البشرى صفاته التي كانت ضـائعة، ورفعـت مبـدأ           
                                                             المساواة بين كل الناس، يعود ليقدم نصيحته ورأيه بخصوص         
                                                                التعامل مع الجزائريين، رعايا المستعمرة الفرنسـية، بأنـه         



                                                             ليس هناك منفعة وال واجب في إعطاء رعايانـا المسـلمين            "
                                                         الغا فيها عن الظروف تماما كما لو كانوا مواطنينا،                   أفكارا مب 
  ) ١ (   ".            وأندادا لنا
                                                   إن هذا التناقض ليس مجرد سمة ميزت تركت عالقة          
            ومواقـف          أفعـال                                        ، بل ما يزال ممتدا ومبتديا فـي               الماضي

                                  تقيض مصداقية كـل مـا يمكـن               أن                       واضحة للجميع، يمكن  
                                          في عصر العولمة، حيـث االنتقائيـة            مبادئ                طرحه من قيم و   

                  ومـن ليسـوا         نسان  اإل                                      والتمييز بين من هم جديرون بحقوق       
      وقـع          إذا                                                       جديرين بذلك، وبين أجناس يعد فعل القتل جريمـة        

   .                             يعد قتلهم فعال ال تثريب عليه    أخرى             عليهم وأجناس 
                              أستاذ دراسات السالم واألمـن       "            مايكل كلير  "         الدكتور   

                فـي الواليـات      "         أمهرسـت  "    في    "         هامبشاير "             في كلية     ي     الدول
                                  أعضاء مجلس الشـؤون العالميـة              إلى                 دة كان يتحدث       المتح

                                                         ولجنة العدالة االجتماعية وبعض الضيوف، حـول قضـايا         
                                    بمناسـبة انتخابـات الرئاسـة               األمريكية                   السياسة الخارجية   

                                                 
مصدر . ٢٢٨تقرير عن الجزائر تودوروف ص " اليكسى توكفيل" )١(

 . سابق



                                    ، عندما سأله أحد ضيوفه عن عدم           ٢٠٠٠            في سنة            األمريكية
                                             قضية الشرق األوسط، وهل سـبب ذلـك هـو                  إلى        تطرقه
          يـرى      الذي    ، و        األمريكي                  لسائد في اإلعالم                 ته لإلدراك ا   ا    مجار
                                يقتـل اإلسـرائيليون األطفـال             أن                      طبيعة األمور تتطلب      أن  

                                                               الفلسطينيين، وأن الصدمة تأتى فقط عندما يقتل الفلسطينيون        
          وحـامال           العسـكري                                             إسرائيليا حتى ولو كان جنديا في زيـه         

   .     سالحه
                    السبب في انزعـاج     "     بأن    "            مايكل كلير  "              فرد الدكتور    
                من انزعاجهم       أكثر                   بأيد فلسطينية     ي                 لمقتل إسرائيل     يين      األمريك

                                                                   لمقتل فلسطينيين بأيد إسرائيلية، هو أننا في الواليات المتحدة         
  ) ١ (   ".                                                  نعتبر اإلسرائيليين مثلنا، ونعتبر الفلسطينيين غرباء

      خـر   اآل       أو           الغريـب         إلى                              لقد تكونت النظرة الغربية    
  "     نـا   األ "                                                  حضاريا، عبر مراحل تاريخية، طويلـة وتشـكلت         

ـ  ي                                      الجماعية الغربية في بوتقة إرث اجتماع            ، عبـرت   ي        ونفس
  "     األنا "                                                    عنه أفكار ونظريات ومواقف وسلوكيات، حددت لهذه        

                                                 
مجلة األهرام العربي العدد " األمريكيون الطيبون"عبد العظيم حماد  )١(

 .٣٠  ص٢٠٠٠ديسمبر . ١٩٣



                    الغريـب عنهـا         خـر   اآل                            التي تقوم بها تجـاه             األفعال       نوعية  
                                                                 حضريا وثقافيا، ولعل أحد نماذج هذا الفكر يتمثل في كتابات          

ـ        "                نيكوال مكيافيلى  "       خـر   اآل   ع                                 عن مراتب جدلية الصـراع م
  ال   "         ميكافيلى "               فأهمية أفكار    "               استراتيجيا      آخر             باعتباره    ي      الجماع

    خر  اآل                                                          تقف عند استشراقها وكشفها لقوانين جدلية التعامل مع         
                                                          في حالة كونه هدفا استراتيجيا، وتعبئتها للنظريـة          ي      الجماع
ـ    ي         الجماع   خر  اآل   ي  نف        إلى             ة الهادفة  ي       التخطيط    ي                بمضمون عمل

                     حدود مستقبلية أبعد           إلى          ل تمتد                              في أقصى درجات الواقعية، ب    
                                                                من ذلك، باعتبارها تأسيسا وبناء لمنظومة هائلة من الفكـر          

                                               ميز حضارة بكاملها، هي حضـارة الغـرب،             الذي         السياسي
                                                فترات زمنية طويلة الحقة، تجلت فـي حركـات                 إلى        وأمتد

   ي         حضـار     آخر                                         االستعمار وسلسلة الحروب والصراعات مع      
         يسـتحوذ       أن         اسـتطاع   .      للغرب                              اختالفي كان هدفا استراتيجيا    

                                                                 عليه لسنوات طويلة ويدمر إرادته فـي الكينونـة المسـتقلة           
        الغربية   "     لألنا "         هدفا    ي         الجماع   خر  اآل        كان    ) ١ (   ،   "              وتحقيق الهوية 

                                                 
تنظير لوقائع الموازنتين الفردية : اآلخر استراتيجيا"عالء الطاهر . د )١(

 .١٣ص . ١٩٨٨يناير . مجلة دراسات شرقية" والجماعية



                                                             وموضوعا للسيطرة واسالتحواذ وللنفى والتدمير، ولهذا فقـد        
                                                              درجت هذه األنا كلما اقتضى األمر ذلك على تصفية وإزالـة           

                                     تعتبره فضاء ال يتسع أليـة ذات            الذي       لواقع          من ا    خر  اآل     هذا  
      أو                     مقتـل الغريـب       فإن                          غير ذاتها، من هنا،          أخرى        حضارية  

             مـن قبيـل      "       األنـا  "               بالنسبة لهذه   –                      حضاريا، قد يكون       خر  اآل
                                                  لألمور، ولعل ما يزيد في قوة هذا االعتقاد،          ي             المجرى العاد 

                                       ، لم يعتذر صراحة ولم يدن رسـميا               السياسي       الغرب         أن     هو
                           ارتكبها ضـد الشـعوب          التي             والتدمير          الجماعي     قتل       ال      أفعال
        مـا             األمريكيـة                                           حروبه االستعمارية، فالواليات المتحدة           أثناء

                        عـن مـا أرتكبـه        ي                  اعتـذار رسـم      أي                   تزال ترفض تقديم    
         ثالثـة       حوالي          ، حيث قتل   ية    نسان  اإل                       عسكريوها من جرائم ضد   

                                           ، وأزيلت مدن وقرى من على األرض، فـي          ي             ماليين فيتنام 
                                               فيها الفيتناميون سوى مدافعين عن أراضـيهم                     حرب لم يكن    

ـ   "             بيل كلينتون    "       األمريكي                               وبيوتهم، وحينما قام الرئيس          أول    ب
       يقـدم         أن                                 لفيتنام بعد الحرب، رفـض      ي                   زيارة لرئيس أمريك  

   .             والسلوكيات      األفعال                اعتذار عن تلك   أي   ي              للشعب الفيتنام



                مـا يـزال      ي        الرسم        السياسي                     فالغرب على الصعيد     
                                         يح ذاكرة تلك المرحلة مـن تاريخـه،                          يصر على عدم تصح   
  ،       األفعال                 نعوت تدين تلك           أو        أوصاف       أو                     ويرفض أية مسميات  

         هـذه          أثنـاء           أفعالـه                      بين سـلوكياته و          أخالقيا       يساوى          أنه     بل
                         من يقـاومون غـزوه           أفعال            وبين ردود   –                   الحروب العدوانية   

   .        وعدوانه
                                                 عندما أعترف بعض الجنراالت الفرنسيين بعد مضى        

         جمـاعي                           رتكبوه من جرائم قتـل       ا            عاما، بما                 من ثالثين        أكثر
–    ١٩٥٤                                                    ضد الجزائريين إبان حرب االسـتعمار مـا بـين           

      محكمة         إلى                                                ، طالبت منظمة العفو الدولية بتقديم هؤالء          ١٩٦٢
                                                            جرائم الحرب، بناء على اعترفات هؤالء من أمثال الجنرال         

        الحكومة        أن      غير  )             بول أوساريس  (          والجنرال    )              مارسيل بيجار  (
                   تشـكيل لجنـة         أيضا                       هذا الطلب، ورفضت                   الفرنسية رفضت 

                                                               برلمانية للتحقيق وامتنعت حتى عن تالوة فعل ندامـة علـى           
          الحاكم   ي                               وصرح سكرتير الحزب االشتراك     ي              الصعيد، الوطن 

      أعمال         إلى                                    ثمة واجب حيال الذاكرة بالنسبة      "              فرانسو هوالند  "
          ال نسـأل          أن                                              التعذيب واإلعدامات بال محاكمات، ولكن يجب     



                                            رب، ألنها كانت حربا تتخللها تجاوزات من                      عما حصل في ح   
                                          أما منظمة قـدامى المقـاتلين فـي          ) ١ (  .    ذلك       أو             هذا الطرف 

             السـاحقة          األغلبية                                           الجزائر وتونس والمغرب فقد أعلنت باسم       
                                           ، الذين أرسلوا لتلك الحرب بأنها ليست        ي       فرنس  ي       ون جند   لي   للم

                                         وإن عمليات التعذيب لم تكن حكرا على           ...    شيء            نادمة على   
  ) ٢ (   ".     واحد     فريق 

                                                  إن خطورة عدم االعتراف بالخطأ، وعدم االعتـذار         
         سفر عنه   أ                           ، ال تكمن في جسامة ما             الماضي                  عن فعل وقع في     

      به   ئ                                                              من نتائج، بل في ما يحمله هذا الفعل من معان، وما ينب           
                                                           من احتماالت في المستقبل، فإصرار الفاعـل علـى عـدم           

        ا يزال                        ، يعنى ضمنا بأنه م          الماضي                         االعتراف بخطأ فعله في     
        أيضـا    ي                                                   يعتقد بصحة وشرعية أسباب ودوافع فعله، كما يعن       

                     ما توافرت األسـباب            إذا                                على األغلب سيكرر ذات الفعل         أنه  
  .                        نها في نظره صحيحة وشرعية أ                      والدوافع ذاتها، طالما 

                                                 
 .٩ ص ١/٢/٢٠٠٠. ١٢٣٩العدد . مجلة الوطن العربي )١(
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                                                    وهذا في نظرنا هو مصدر الخوف الدائم من الغرب          
       حـوار    ال        إلى                     تدعوها العولمة      التي               بقية الشعوب،           إلى          بالنسبة

           السياسـي     و  ي                                            واالعتراف المتبـادل، واالنفتـاح االقتصـاد      
                                    عن التسلح، فتجربة هذه الشعوب       ي                          واالعتماد المتبادل والتخل  

                                                               مع االستعمار والسيطرة الغربيتين، وما تبع ذلك من نتـائج          
         إلـى                                                         سياسية واقتصادية ما تزال هذه الشعوب أسرى لهـا،        

ـ  و                                                جانب عدم اعتراف الغرب بمسؤوليته القانونية          ة         األخالقي
                                           خية، عما جرى في المرحلة االسـتعمارية،        ي                 والسياسية والتار 

                       ظاهرة العولمـة مـن             إلى                                   كل ذلك يجعل هذه الشعوب تنظر     
   .                            زاوية احتماالتها السلبية فقط

                   تكون العولمة شكال          أن                             إن مخاوف هذه الشعوب من     
                                                           من أشكال الهيمنة الغربية، وعودة لالستعمار بأسـلوب            آخر
            تقوى من       التي                                ي الواقع بعض الحجج واألدلة،                  ، تسندها ف     آخر

   – :                  من أهمها التالية    التي و  .            احتماالت ذلك
                  لالستعمار هـي     ي                   كان الدافع الحقيق  –         المصلحة    :    أوال 

–           والجيـو           السياسـي                                        المصلحة القومية، بمعناها االقتصادى و    
   .                      جانب نشر رسالة حضارية      إلى  ي       ستراتيج



    رات                                                  فتحقيق القوة والعظمة هـي الـدوافع والمبـر         
                                         ودافع المصلحة ما يزال قائما في عصر         .                   الحقيقية لالستعمار 

       معنـى         أن                                                    العولمة مثل ما كان في عصر االسـتعمار، بـل         
                                                           المصلحة في عصر العولمـة اكتسـى أهميـة وديناميكيـة،         

    أي                                 ، وبلغ حدا لم يبلغـه فـي          ي                          وخطورة على الصعيد الكون   
                                                     من مراحل تاريخ العالقات الدولية، في يبلغـه            أخرى       مرحلة  

                                           من مراحل تاريخ العالقات الدولية، في           أخرى          مرحلة     أي    في  
–                                                          السابق، فالمصلحة االقتصادية للمركز في عصر العولمـة         

                   تمثل من األهميـة    –                               هي عصب عالقته مع األطراف           التي و
          يجعـل       الذي      الحد          إلى   –             بالنسبة إليه –                     والحساسية والخطورة   

                                         تصرفات تنتهجها بعض األطـراف تحقيقـا              أو            سياسات   أي
                                                       الحها وال تكون متمشية مع قواعد وتوجهات وسياسـات            لمص

                                               للمركز، بمثابة اعتـداء علـى المصـالح          ي               النظام االقتصاد 
     مـن         أو           من بعيد –                                         القومية لدول المركز وضررا ال يضاهيه       

                                    كان سيلحق بمصلحة وعظمة التاج          الذي               ذلك الضرر    –    قريب
                            على سبيل المثال بقيتا     –      أوغندا       أو          السودان       أن        لو  ي        البريطان

       كما ال    .                          في القرن التاسع عشر    –                         خارج منظومته االستعمارية  



                                  كان سيصـيب مصـلحة وعظمـة            الذي        ذاك       أيضا        يضاهيه  
                                                             فرنسا، لو بقيت كل من كمبوديا وتـونس خـارج منظومـة            

  .          مستعمراتها
                                   في عصر العولمة، يعد من أهم        ي                 فالمتغير االقتصاد  

                         تقـوده رأس غربيـة       ي                                 محركات الصراع في ظل نظام دول     
                                                     وينحو باتجاه عولمة االقتصاد، واتساع دائرة السـوق              واحدة،  

     ٥٠٠                مـن أصـل         ٣٠٦                                     ففي هذا النظام يسيطر الغرب على       
   :                دول الغرب تمتلك     أن                         شركة متعدية الجنسية، كما

   .        العالمي                     تدوير النظام المصرفي   )  ١ 
   .                          تتحكم في كل العمالت الصعبة  )  ٢ 
   .            في العالم ي             الزبون الرئيس  )  ٣ 
   .                   لع العالم الرئيسية             تقدم غالبية س  )  ٤ 
   .                       تتحكم في الطرق البحرية  )  ٥ 
   .                                            تمارس قيادة معنوية كبيرة داخل مجتمعات كثيرة  )  ٦ 



  –                                                    تسيطر على صناعة األسلحة ذات التقنيـة العاليـة          )  ٧ 
  ) ١ (                           على الصناعة الخاصة بالفضاء       تسيطر 

                                          تعديل هذه الحقائق من قبل األطراف يعد              أو            إن تغيير  
                                     لم يكن مستحيال، ومع ذلـك وعلـى               أن     ة،                  أمرا بالغ الصعوب  

                           يسوغ ويبـرر انضـواء          الذي           المنطق      فإن   ،   ي             الصعيد النظر 
                                                           واندماج هذه األطراف في العولمة، مبنـى علـى فرضـية           

        تتوازن،         لكي                                                المشاركة وكسر االحتكار وتعديل كفة المصالح     
                                                         ولكن ذلك ال يمكن تصور تحقيقه دون التعرض والمسـاس          

                                       اآلنفة الذكر، وعند هذا المسـتوى              المصالح       أو                بتلك الحقائق 
                                                               أية محاولة في هذا االتجاه قد تصبح في نظـر المركـز                فإن

                                                           فعال ضارا واعتداء بصرف النظر عن طبيعة ما خلفه مـن           
                      ردة فعـل لصـون      –        منطقيـا   –                             نوايا، وهذا يستدعى منـه      

   .                        عظمه المركز من عظمتها    التي       مصالحة 
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  ه                              الدفاع عن مركزيـة مصـالح            أن                   وإذا وجد الغرب   
ـ   –                        وهى كثيـرة وفعالـة      –                         بالوسائل غير العسكرية        ي          ال تف

                  يحرص على منع        التي                             قوته العسكرية الجبارة،        فإن         بالغرض،  
              لن تكـون    –                                       بكل الطرق، على امتالك ما يضاهيها        ين  خر  اآل

        الـذي                                                         في هذه الحالة، في متحف السالم والفرجة، في الوقت          
                                        وضع مصـالحه العظيمـة ومركزيتـه          ون  خر  اآل     فيه         يحاول

                          يـرى نفسـه مركـزا           الذي ف "                             اريخية في محنة سؤال جاد         الت
         إلـى                             ت غير سارة، بعضها مزعج     آ ج ا                       للعالم، قد يتعرض لمف   

                                            هذه األزمات قد تفتح مجاال ألزمـة قـرار           .                حد اندالع أزمة  
                                                    من أجل البقاء مركزا للعالم، وهذا قـد يزيـد            )         حرب مثال  (

  ) ١ (   ".                           داعما جنون العظمة المضخم    أكثر      الضغط 
                                      كشفت عنـه سياسـة الغـرب إبـان         ذي  ال           ن المبدأ    إ 

  +            المصـلحة     =         الحـق          أن                                 المرحلة االستعمارية يتلخص في   
                                      يبرر امتداد الحق حيث تسـتطيع          الذي                          القوة، وهذا المبدأ هو     

                                        مكان على الكوكـب المعـروف، دون          أي        إلى              تمتد القوة     أن  

                                                 
 . مصدر سابق٦١ص " جون كالتنغ" )١(



                               كانت ال تتـواءم مـع هـذه                إذا    ،  ين  خر  اآل      حقوق          إلى        النظر
   .        المصلحة
      أيـة            إلـى                    القوة بالنسـبة         أن         شك في                ليس هناك من     

                                     ا، ألجل الدفاع عن نفسها وحقوقها          أساسي                      جماعة، تعتبر مطلبا    
  ،      خـرى   األ                 معه الوسائل     ي                             ما تعرضت لخطر لم تعد تجد          إذا  
                               المصلحة والحق فـي الثقافـة    ي                   ارتباط القوة بمفهوم      أن     غير

                                                              الغربية أختلف عن تلك القاعـدة العامـة نظـرا لظـروف            
                                     اصة ميزت مسيرة الحضارة الغربيـة                           واعتبارات تاريخية خ  

        إلـى                                                    منذ القرن الخامس عشر، فقد دفعـت القـوة بـالغرب    
                                         ت بذلك مصالح وحقوق تمتد فـي ظـالل            أسس             االستعمار، فت 

ـ      ين    خـر   اآل                       قوته على حساب حقوق         ي                       الضـعفاء، فاألراض
                                                       الزراعية لهذه الشعوب تم تخصيصها إلنتـاج محصـوالت         

                     عدنية التي أصـبحت                                             معينة، كذلك األمر بالنسبة للثروات الم     
               فقد دخلـت           بالتالي                    لمصانع الغرب، و    ة      األساسي              تمثل الحاجة   

                                                              هذه الثروات في الدورة الصناعية، وال يمكن استغالل وإدارة         
                                              بالكيفية التي تحافظ على ازدهار الصـناعة              إال               هذه الثروات 

                                                             الغربية، مهما تعارضت هذه الكيفية مـع مصـالح وحقـوق           



                            أمـا البحـار والقنـوات        .    وات                             األصحاب الحقيقيين لهذه الثر   
                                         ، فقد ارتبطت بأمن التجارة والمواصالت       ئ                 والمضائق والموان 

                      ، وباألمن االستراتيجي    ي                                  بين المستعمرات والمركز االستعمار   
      أساس ف "                         تنافس بين قوى المركز            أو                        في حالة نشوب صراع،   

                                           كان يقوم علـى ضـمان أمـن خطـوط                    اإلنجليزية         السياسة  
ــين  ــة ب ــا                               المواصــالت اإلمبريالي ــدن بوصــفها رأس                        لن

            انقطعـت      فإن                        كانت تعتبر قلبها،         التي                      لإلمبراطورية، والهند   
                            عظمتها قد أدبرت، ولهـذا            أن                                  إنكلترا عن الهند، فمعنى ذلك    

    أي                                                                فقد كانت تتفنن في ابتكار ما يمكنتها من التمركـز فـي             
                                 ، وهكذا أخـذ مفهـوم الحـق         ) ١ (  "                           مكان تمر به طريق الهند    

                بإلغاء مصـالح          إال               ال تستقيم                                ومفهوم المصلحة معان وأبعادا   
   .   ين  خر  اآل      وحقوق 
                                  رئيس وزراء فرنسا إبان المرحلة       "          جول فيرى  "     كان   

                                                              االستعمارية يبرر الغزو والتوسع بعدم احترام هذه الشـعوب         

                                                 
مفاتيح لفهم حرب معلنة ": الخليج"دومينيك فيدال –غريش  اآلن )١(
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                        فلـم نقـم بتوسـعنا       "                                         حقوق فرنسا، في ذلك القارات البعيدة       
                                     أعطانا فيهـا تجهـل حقوقنـا،            التي             على النقاط          إال    ي      اإلقليم
  ،  ) ١ (                                صراحة حق التدخل المسـلح            األكثر              ك المعاهدات         وانتها

         عـدم          ينبغـي                                               فحيث تستطيع تصل قوة فرنسا ثمـة حقـوق          
   .           المساس بها

                                                    إن هذا اإلرث المفهومى في مجال الحق والمصـلحة          
                              ممـا كـان عليـه فـي             أكثر                                 ليبدو مخيفا في أفق المستقبل      

                                            قارنا حجم وعالمية المصـلحة الفرنسـية،               إذا         ، ألنه       الماضي
                     تنطلـق لحمايتهـا،           أن                                     أعطت لفرنسا آنذاك الحق فـي          التي

                                                            وتستعمر من ال يحترمونهـا، بحجـم وعالميـة وتعقيـدات           
                                           والمركز عموما في عصر العولمة، لبدت               األمريكية         المصلحة  
                                         قيـام تلـك الحقبـة الطويلـة مـن                  إلى          دفعت     التي        األولى،  

                         جانب عظمـة وتعقيـدات             إلى                               االستعمار، غاية في التواضع   
   .                                     ربية في الوقت الحاضر، في عصر العولمة           المصلحة الغ
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                إبـان مرحلـة      "         ايزنهاور   "       األمريكي              أصدر الرئيس    
               مجلـس األمـن              إلـى             توجيها  ي                           الصراع مع االتحاد السوفيت   

                              خطة للمحافظة علـى منـابع       "                             القومي يطلب فيه منه وضع      
                                                              البترول في الشرق األوسـط فـي يـد الواليـات المتحـدة             

        عـن    د                  هـذه المـوار                            ، تحت كل الظروف وحجب            األمريكية
         إلـى                                           ، بكل الوسائل، حتى لـو أدى األمـر         ي               االتحاد السوفيت 

   .  ) ١ (  "                      تدمير الحقول وإحراقها
               يمكن معـه        الذي                                     فحجم المصلحة وتعقدها، يبلغ الحد       

                                                            حرمان الشعوب من حقوقها في ثرواتها وإعـدام مـواردهم          
                      اقتضت ذلـك مصـلحة             إذا                                    الطبيعية وتركهم للفاقة والعوز،   

   .                              المتصارعين على قيادة العالم            أطراف المركز
                       القطبية، وانفـراد     ي         الثنائ  ي                              أما بعد نهاية النظام الدول     

                                                              الواليات المتحدة بقيادة العالم في عصر العولمة، فقد وصف         
             السـابق،          األمريكي        القومي                  رئيس مجلس األمن      "  ي       بريجنسك "

   أن    "          األمريكيـة                                                 هذه المصلحة التي ال حدود لها بحدود القوة         
                                                 

مركز " حرب الثالثين سنة: ملفتا السويس"محمد حسنين هيكل  )١(
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                فـي أزمـة               األمريكيـة                           حقيقية للواليات المتحدة               المصلحة ال 
                آمنا مستقرا    ي                   يبقى الخليج العرب         أن                          الخليج، تكمن في ضمان   

  . ) ٢ (  "                                              للتموين بالنفط المباع بسعر معقول للغرب المصنع
      حجـم          إلى     ين  خر  اآل  "          جورج بوش  "                    بينما نبه الرئيس     

                      ألقاه في أغسـطس         الذي                                 وخطورة هذه المصلحة في خطابه      
          الواليـات          إلى                              انقطاع في شحنات النفط     ي أ        بأن       ١٩٩١     سنة  

                                                               المتحدة وإلي الغرب بصورة عامة، قد تكون له على المـدى           
                          فمصالح العالم الحـر      ) ٣ (  "                                       البعيد آثار وخيمة على العالم الحر     

                                                             في عصر العولمة تشعبت وتداخلت في نسـيج مـا يعتبـره            
       يقوموا        أن                                            دائرة مصالحهم، بحيث ال يستطيع هؤالء        ون  خر  اآل
   في         أنه              يتأكدوا من        أن                              يرونه في مصلحتهم، قبل           تصرف   أي ب

                                          ، والمحافظة على هذه الموازنة، يبـدو           أيضا              مصلحة الغرب   
                                                                  أمرا بالغ االستحالة على المدى البعيـد، فالبـد فـي حالـة             

                                                 
 .  مصدر سابق٣غريش   دومينيك فيدال ص  اآلن )٢(
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                                                     التعارض المطلق من تسويد مصلحة واحدة، وهي فـي كـل     
   .                                 األحوال لن تكون مصلحة الطرف األضعف

          اسـتعمار            إلـى        األول    فع                              لقد كانت المصلحة هي الدا     
                                     من قبل الغرب، وعامل المصـلحة          خرى  األ               شعوب القارات   

              ممـا كـان       أكثر   ي                                     أصبح في عصر العولمة يحمل من المعان   
                                                عصر من العصور، وهذا هـو أحـد أسـباب             أي          يحمل في   

             من أشكال      آخر                    تكون العولمة شكال           أن                    مخاوف الشعوب من  
   .                  االستحواذ والهيمنة

          ليتحقق        الغربي                شروع االستعمار                ما كان م   – :     القوة  :      ثانيا
                                                                   بالكيفية التي تم بها، لوال وجود ميزة فارقة بين الغرب وبين           
                                                          شعوب الحضارات التي اسـتعمرها، وهـي ميـزة القـوة           

                                                  أمتلكها الغرب كثمرة من ثمرات حداثته، فقد            التي           العسكرية،  
                                                            أسرع الغرب باستثمار مكتسبات نهضته وحداثته في السيطرة        

   .    خرى  األ                  على ثروات الشعوب
                                                        فأساطيله ومدافعه وباروده وعلومه التطبيقية التي لم        

                                                    ها ما يضاهيها لدى الشعوب المغزوة، فتحت شهيته            أمام     تجد  
                                                             على احتالل بلدان هذه الشعوب واستحالل دمائها وثرواتهـا،         



                                                           فقد كان االستعمار بفضل القوة العسكرية وآالتها المتطـورة،     
                             ولكنهـا فـي النهايـة                             عنها بعض الخسائر،       ينتج            مغامرة قد   

                                            فبفضـل أفضـلية القـوة التـي حازهـا           "                  مضمونة النتائج،   
                                                     ون، كان بمقدورهم ارتكاب كل أنواع المظالم فـي                األوروبي

  ) ١ (   ".                                     تلك البالد النائية دون ما خوف من عقاب
                                                        لعل السياسة التي يمارسها الغرب بقيـادة الواليـات          
       خصـوص                                    ، وتحت مظلة المنظمة الدولية ب             األمريكية         المتحدة  

                                                             الرقابة على تسلح الجنوب ونزع األسـلحة المتطـورة مـن           
                                    تحصيال حاصل للمحافظة علـى تلـك              إال                  بعض دوله، ليس  

                               ، حيث استطاع الغـرب منـذ        ي                             الميزة، وذلك السبق التاريخ   
                                   يحوز أخطر تقنية لصناعة السـالح             أن                     القرن الخامس عشر  

                                             وضعت بين يديه زمام المبادرة العسكرية           التي             في عصرها، و  
       فـإن                     استعمرها، ولذا        التي                              مواجهة بقية شعوب األرض،        في

   ي                                                           الغرب يفعل كل ما في وسعه، في ظـل النظـام األحـاد            
  ،  ي                                                          القطبية وعصر العولمة، لالحتفاظ بهذا السـبق التـاريخ        

                                                             ليظل قابضا على المبادرة التكنولوجيا في عصـر األقمـار          
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                          منذ نهاية نظام القطبية    –                                      وزمن حرب النجوم، فقد شهد العالم       
       إليها        ساق       التي                                 سيال من المؤتمرات الدولية،      –               لثنائية الدولى  ا

                                                            الغرب دول الجنوب بالترغيـب والترهيـب، لتوقـع علـى           
                                                                معاهدات واتفاقيات تلتزم فيها هذه الـدول باالمتنـاع عـن           

                                                  متالك أنـواع مـن األسـلحة ذات التكنولوجيـة           ا       أو        تصنيع
   في                              تحت مظلة األمم المتحدة      –                              الراقية، وتعطى الغرب الحق     

                 صبحت لدى الغرب    أ        فقد          بالتالي                   لم تلتزم بذلك، و           إذا            معاقبتها،
         ية دولة   أ                                 تشر عن لتداخله عسكريا ضد           التي                   الحجة القانونية،   

                                                                 من الجنوب يثبت أنها في طريقها لحيازة هـذا النـوع مـن             
   .       األسلحة
                                 القوة العسكرية الغربيـة فـي             أن                    ليس ثمة شك، في    
   ي                لمشروع االستعمار           رفعت ا      التي        العتلة         هي           كانت،       الماضي
                                                     آفاقه البعيدة، وليس هناك من يشك بأن الغرب في                 إلى         الحالم

     هـا      أمام                                                   عصر العولمة يملك قوة عسكرية جبارة، تتضـاءل         
             ، فـالتفوق        خـرى   األ                                      المقدرة العسكرية لشعوب الحضـارات      

               ، وهو حتـى          العسكري                           يعطى بالضرورة التفوق      ي  وج ل      التكنو
ـ      ن   إ                   يملكه الغرب، بل       اآلن                     كريين والعلمـاء                    الخبـراء العس



                                                             يراهنون على أسلحة في المستقبل غاية في الدقة ومصـممة          
                                                  تدمير األشخاص بأقل خسائر ممكنة، وغيرها من            أساس     على  

                                                            األسلحة التي يمكن تصورها بوجود تكنولوجيا تضع العتـاد         
                                                             والسوق للعدو خارج المعركة، وذلك مثل حركـة الـدبابات          

                ، كـذلك عـن                                               والعربات المصفحة عن طريق تلويث وقودها     
                                                        طريق تثبيت الطائرات على األرض بواسطة أسلحة تعمـل         

                                 جانب تكنولوجيا حـرب الفضـاء              إلى                         بالطاقة الموجهة، هذا  
                                                              والسيطرة على المجرات لتدمير وتحييد ما قد يكـون لـدى           

  .                                                            بعض الدول من أسلحة الدمار وهي ما تزال داخل أراضيها         
) ١ (  

                                                       الحروب في المسـتقبل تحـدد نوعيتهـا ونتائجهـا          
     خرى  األ                                      يسيطر عليها الغرب، أما الشعوب           التي              التكنولوجيا،  

                                                امتالكها بإمكانيات اقتصادية ومعرفية متواضعة،            تحاول     فهي  
                                                             وسط مشاكل الفقر والتخلف، وتحت رقابة عين الغرب التـي          

                                                 
)١( AL VIN. ET. HIDI. TO FFLER "GUERRE ET. 
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                                               يبقى دائما هو األقوى، وهذا مصدر خوف أكيد                لكي           ال تنام، 
      عصـر            وفـي            الماضـي                                      بالنسبة لهذه الشعوب، ألنـه فـي        

                    بجملة من القيم        أيضا                                        االستعمار كان الغرب قويا وكان يبشر       
             أخالقياتهـا       تها و  ي       إنسـان                                  والمفـاهيم، ال تقـل فـي              مبادئ   وال

   .                                               ومنطقيتها عن هذه التي تحملها بشائر عصر العولمة
                            لم ينطلق الغـرب فـي       – :                 الرسالة الحضارية   :      ثالثا 

                                                           غزواته االستعمارية منذ القرن الخـامس عشـر، مـدفوعا          
                                                     ورات اقتصادية وطموحات سياسية واستراتيجية فقـط،          بضر

                                                 فا بعباءة حضارية، ويحمل لواء رسالة كونيـة           لتح          بل كان م  
                                                            لتمدين وتحضير الشعوب المغلوبـة، وذلـك حسـب القـيم           

   .                                والمفاهيم التي أنتجتها حداثته     مبادئ   وال
                  تسمح لـه هـذه       الذي               تعرضنا بالقدر         أن                لقد سبق لنا   
                                  لمذاهب والمنظورات التـي حمـل                  التيارات وا         إلى           الدراسة،

                                                        رواءها دعاة ومفكرون وفالسفة ومثقفون وسياسيون، طوال       
                                                               المراحل المختلفة للعالقـة التـي ربطـت الغـرب بأبنـاء            

                                        ، ولم تكن تلك المنظورات على مسـتوى         خرى  األ          الحضارات  
                                                           الخطاب مسكونة بهموم االقتصاد واالستراتيجيا فقـط، بـل         



                        حضـارية ذات وجـه               وقـيم       مبادئ        إلى           تدعوا     أيضا      كانت  
        ، تبشر               أو األخالقي   ي                                    ، فالشمولية سواء في بعدها الدين      ي     إنسان

                                                                بقيم شمولية وتساوى بين البشر في دولة عالمية، ولكن مـن           
                                                        عباءتها خرجت الغـزوات االسـتعمارية، بـدعوى نشـر          

  ،      خـرى   األ                                                     الحضارة الغربية ذات القيم الحقيقية بين الشعوب        
                     وتتسـاوى معهـن       بي    الغر      نسان  اإل       مستوى          إلى             حتى ترتفع 

        تطبيـق            إلـى                                                  كذلك مذهب العلموية كان مسـاوتيا بدعوتـه       
                                                                  القوانين نفسها في كل مكان، وإنشاء دولة عالمية، تكون فيها          
                                                                 الفوارق الثقافية والقومية تفاصيل باهتة، ولكن هذا المـذهب         

                       عتمـدت علـى األبحـاث     ا      التي                   العرقية الجسدية،           إلى        أنزلق
                           صـنيفها حسـب أحجامهـا                                     والمختبرات لدراسة الجماجم وت   

                           وتحديد مرتبة كل منها         عراق  األ                               وتشكلها، وذلك للمفاضلة بين     
   .                 في الحياة والكون

                         نطلقت من مبدأ االعتراف     ا      التي                         أما العرقية الثقافية،     
           اخـتالف         أسـاس                                        باالختالف بين المجموعات البشرية على      

                         المساواة بين هؤالء، بل            إلى            المطاف    آخر                        ثقافتها، لم تنته في     
              موضوع لعلـم           إلى                                      ت في ظلها الحضارات غير الغربية         تحول



                                                              األناسة واالستشراق وتصنيفها قيميا، حسب معـايير الثقافـة         
                                                            الغربية، وأصبح معظم علماء األناسة موظفين فـي اإلدارات         

          ء نسبيا،   ي                                       فما كان تخصصا في الفيلولوجيا، البر      "            االستعمارية  
       وإدارة                                           مادة قادرة على تسيير حركات سياسـية                إلى           قد تحول 

           ية، وتمثل       طوفان                                         المستعمرات، وإعالن تصريحات تكاد تكون      
                                                             المهمة التمدينية الصعبة للرجل األبيض، وهذا التحول يعمل        
                                                              من داخل ثقافة تدعى أنها ليبرالية، وحريصة على مقـاييس          

  ) ١ (   ".  ي                                   كاثوليكيتها وتعددها وانفتاحها الفكر
       افيـة                                                      كانت الليبرالية في كل مستوياتها السياسية والثق       

           مرحلـة    ن      إبا       الغربي         السياسي                              واالقتصادية، في درة المشهد     
     إال                                                        االستعمار، ولكنها لم تكن برسم التطبيق في مسـتعمراته،    

                                            ال يغير من طبيعة عالقته بمسـتعمراته،            الذي                بالقدر اليسير   
                                                          فقد جرت محاوالت في بعض األقطار، وبتشجيع من الدولـة          

        فأنشئت               سات الغربية،                    والقيم والمؤس       مبادئ                    المستعمرة لتبنى ال  
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                                                          برلمانات وتكونت أحزاب، ونقابـات، وصـحافة، ولكنهـا         
                              ال يجب تجـاوزه، وقمعـت           الذي                       اصطدمت بجدار المحرم    

                                                     المظــاهرات، عنــدما أصــبحت المطالــب هــي الحريــة 
      إال                                                           واالستقالل، فبدأ األمر وكأن الغرب ال يقبل بالديمقراطية       

         لشـعوب،                                                أضفت الشرعية على هيمنته على مصائر هذه ا            إذا  
                                         ما اتخذت منها الشعوب وسيلة للتحـرر               إذا                      ولكنه ال يقبل لها   

                       لـم تـدلل علـى             التـي                                     من سيطرته، فهذه التجارب المرة،      
          ، ما تزال      مبادئ                                               مصداقية ما يعتنقه الغرب ويبشر به من قيم و      

                                                                تلقى بثقلها على الذاكرة التاريخية للشعوب، وتغذى شكوكا ال         
                          المفكرين والمثقفين مـن                                         يمكن وصفها بالوهمية، لدى غالبية      

                                                                أبناء الجنوب، في ظل ما تطرحه العولمة من قضـايا، ومـا            
                  وكقـيم مثـل            مبـادئ                                          يتبناه الغرب ويـدافع عنـه بقـوة ك        

                                   واالعتماد المتبادل، واالنفتـاح         نسان  اإل                     الديمقراطية، وحقوق   
                كانـت وراء        التي                                        وحوار الحضارات، ألن األسباب والدوافع      

   .                        ا وحضورا في عصر العولمة      تجلي    أكثر                  االستعمار، ما تزال 
                                 القـوة، المصـلحة، والرسـالة        :                    هذه األسـباب هـي    

   .         الحضارية



                                                      لنبقى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مرحلة         
                                         بقوة السالح، حيث تميـزت المرحلـة               أوروبيا              عولمة الكون   

                                             بنظرة التمحور على الذات والتنافس بين       –             كما رأينا  –       القومية
                                        واالنفراد بعولمة الكون نيابة عـن                                قوى المركز على القيادة   

   .      الغرب
                                                    التنافس بين قوى المركز على القيادة واالنفـراد          :      ثانيا

   .                            بعولمة الكون نيابة عن الغرب
       لحسـن         أو           لسوء حظ –                       ميزت مرحلة االستعمار     ت     لقد   

                                      بميـزة التنـافس بـين القـوى         –                       حظ الشعوب المسـتعمرة   
            منها الظفر                                                  االستعمارية على اقتسام األرض والبشر ومحاولة       

            تـأثيرا           أوروبـا         قوى       أكثر               يجعلها من        الذي                بالنصيب األكبر   
                                             ها نفوذا في العالم، وقـد تطـور ذلـك              أكثر               داخل المركز و  

                             صراع وحروب عبـر البحـار              إلى                            التنافس في أحيان كثيرة   
             إمبراطوريات                                             وفوق صفحات المحيطات، وذلك من أجل بناء        

   .                  ال تغرب عنها الشمس
                         مار المصـحوبة بنظـرة                                إذا كانت ظـاهرة االسـتع      

                     مسيرة العولمـة،        أمام                                       التمحور على الذات قد مهدت الطريق       



                                                             التنافس بين قوى المركز قد خفف من خطى هذه المسيرة              فإن
        أخـرى                            واالقتصادى، انتظارا لظروف        السياسي            على الصعيد  
   .                       في نهاية القرن العشرين     إال     تنضج     أن            لم يقدر لها

                 الكبرى، تعتقـد                                       كانت كل قوة من قوى االستعمارية        
                                   ، وبعولمة العالم نيابة عنهـا،            أوروبا                            بأنها هي الجديرة بقيادة     

                             يلقى خطابـا يبـين فيـه         "          جول فيرى  "                     فرئيس وزراء فرنسا    
             تكون بلـدا          أن            ال يمكنها  "                                      الرسالة المناطة ببالده فرنسا التي      

                                 تكون بلدا عظيما يمـارس كـل              أن            بل عليها    ..          حرا وحسب 
                          تنشر هذا التأثير علـى            أن      يها  عل   ..       أوروبا                    تأثيره على مسائر    

                                                                 العالم، وأن تنشر حيثما تستطيع لغتهـا وأعرافهـا وعلمهـا           
    ) ١ (   ".                   وأسلحتها وعبقريتها

                                                 كان اتساع رقعة الكوكب وضعف الشعوب المغزوة،        
                                                                  وقوة الغرب، كل ذلك قد قلل في البداية من التصـادم بـين             

   ي                           التعاضد وتبـادل التهـان            إلى                             أحالم المستعمرين، بل أدى   
                                                         لفتوحات في بعض األحيان، فها هـو وزيـر الخارجيـة             با

                                                 
 ٢٩٢في تودوروف ص " ١٨٨٥ تموز ٢٨ خطاب" "جول فيرى" )١(

 . مصدر سابق



            بعث بها       التي                             يرد على رسالة التهنئة          ١٨٨٢                  البريطانية، عام   
                                     الحكومة البريطانية بمنتسبة انتصار            إلى                        سفير فرنسا في لندن   

ـ                 اإلنجليزية        القوات      ة                                               في معركة التل الكبير واحتاللهـا لمدين
             بيـر، هـو                                       إن االنتصار في معركة التـل الك       "            اإلسكندرية،  
             اإلنجليزيـة                             ين، فلو خسـرت القـوات              األوروبي             انتصار لكل   

  ) ١ (  "   ين       األوروبي                         المعركة، لكانت هزيمة لكل 
  "        هاثرتون "               صديقة اللورد           إلى    "              اليكسى توكفيل  "       ويكتب   

                           في الهند ونجاحه فـي       ي       اإلنجليز                           مهنئا على انتصار الجيش     
                            علـى وحشـية الهنـود        ي         اإلنجليـز                       فرض األمن والنظـام     

                                     فلم أشك قـط وال للحظـة فـي          –           حسب تعبيره –           وبربريتهم  
       دمـار     ..                                                 انتصاركم، وهو انتصـار المسـيحية والحضـارة       

   .  ) ٢ (                       يقيد أحدا غير البربرية      أن          من شأنه       اإلنجليز
                                                    وحينما ثارت بعض المستعمرات األسبانية فيما وراء        
                       من بينها النمسـا             األوروبية                       ، اقترحت بعض الدول      ي      األطلنط

                                 دس ضرورة مساعدة أسبانيا فـي                                 تمشيا مع روح الحلف المق    
                                                 

 .٦٥ص "  يوليو بين الثورات األخرى٢٣ثورة "سليمان الطماوي  )١(
 . مصدر سابق٢٢٤تودوروف ص  )٢(



      ١٨٢٣               صدر عـام         الذي  "      مونرو "      مبدأ         أن                    ذلك الكفاح، غير  
                    ، وكـرس أمريكـا               األوروبيـة                               وقف عائقا في وجه السياسة      

         ، كمـا             األمريكيـة                                             الالتينية كمنطقة نفوذ للواليات المتحـدة       
                                           أساطيل كل مـن فرنسـا وبريطانيـا،             ١٨٦٥             تعاونت عام   

                           ضرب اليابان ومحاصـرة                               ، والواليات المتحدة، على    ا      وهولند
      التي                                             ، ومن ثم فرضوا عليها تعديال للمعاهدات،         "     كلوتو   " ة    مدين

      فـتح            إلـى                                                 سبق وأن وقعتها هذه األخيرة معهم، اضطروها      
                        كانـت نتيجتـه رد                                                 أبوابها على الغرب، فأذلوا اليابان إذالال     

   .  ) ٣ (        كثيرا   خر أ       لم تت    التي                                   الفعل المتمثل في النهضة اليابانية، 
                                    خلف الصراع وتبـاين المصـالح             القومي             كان المبدأ    

                تحتفظ لنفسـها          أن                        ، واستطاعت بريطانيا        أوروبا             الوطنية في   
             من سياسة          انتهجته                                              بمركز لم يدانها أحد فيه، وذلك بفضل ما         

                               فمنذ القرن السادس عشر لـم       "   ،       وروبي                  ضد وحدة الصف األ   
             انتمت به       الذي                          سياسيا بالمعنى نفسه           أوروبا        إلى                 تنتم بريطانيا 

           إنجلتـرا                           طوال أربعة قرون أتبعت         ...                  أسبانيا وألمانيا         فرنسا و 
                 فتدخلت على أرض       ...       أوروبا                                سياسة سلبية في الجوهر تجاه      

                                                 
 . مصدر سابق٣٤٣ويلز ص . ج. هـ )٣(



                                        ولة دون سـيطرة أيـة مـن دولهـا،          ل       ، للحي         األوروبية        القارة  
     لويس        أو                                                       حافظت على حرية دولها سواء هددها فيليب الثاني،       

ـ    ..    هتلر       أو                وليم الثاني،        أو           نابليون،       أو               الرابع عشر،     ي         لتمس
  "          الضخمة            اإلمبراطورية                                 الدولة الصغيرة المنعزلة مركز         هي  

) ١ (  .   
                          تؤمن لنفسها مـن خـالل             أن                         لقد استطاعت بريطانيا   

                                                              هذه السياسة ثالث مزايا، أولها المحافظة على وضع التوازن         
                                            ، وهو وضع في مصلحة بريطانيا، وثانيها،             أوروبا            القائم في   

  ،  ي                 السالم البريطـان     و      أ                خارج القارة           اإلنجليزية              فرض الهيمنة   
                                                                   وثالثها تحكمها في التجارة الدولية بسيطرتها البحرية التي لم         

        فكونـت   "                    يضعها موضع شـك،            أن                           يستطع أحد من منافسيها   
                                                           بريطانيا أوسع إمبراطورية بحرية عرفها التاريخ، وسيطرت       

   .  ) ٢ (  "                          على ربع اليابس وثلث سكانه
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ـ           األمريكية                              لعل سياسة الواليات المتحدة         ر            ، في عص
                         في المركز، تكشف عن      ي                                    العولمة وانطالقا من موقعها القياد    

                                                                أوجه شبه كثيرة بينها وبـين سياسـة بريطانيـا العظمـى،            
         إلـى                           قوة هيمنـة، تميـل       أي    ك         األمريكية                   فالواليات المتحدة    "

            منحـازة             األمريكيـة           والنخـب      ..                             الحفاظ على التوازن القائم   
          يقـوم                  جوهر التـوازن         أن       فكرة        إلى                           بمجملها في هذا المجال   

                  المقصـود طبعـا     (                                          على ضمان مناخ موات للمبادرة الحـرة        
                                                       كما كانت بريطانيا العظمى تحدد في زمنها النظـام           )        األجنبية

                                                    بحرية التجارة، تحدده الواليات المتحـدة اليـوم            "  ي      الطبيع "
  ) ١ (   ".              بحرية المؤسسة

                                                        ويبقى الفـرق شاسـعا بـين المقـدرة البريطانيـة            
                      الخارقـة، وبـين             األمريكية   ة                                  المتواضعة آنذاك، قياسا بالقدر   

                                       البريطانية، والطموحـات الكونيـة                 اإلمبراطورية          الطموحات  
                                                ، بين عدم وضوح ونضج مفاهيم وظروف العولمة                األمريكية

     فـي          اآلن                                                     آنذاك، وبين سيادة مفاهيم العولمة ونضج ظروفها      
   .          القطبية ي       األحاد ي               ظل النظام الدول

                                                 
 .  مصدر سابق٢١ص " أمريكا عولمة تحت السالح"سمير أمين  )١(



ــا         انقســمت                   بــين منتصــرين   "        الغــرب "     أو         أوروب
                                                      هزومين في الحرب العالمية األولى، واجتمع المنتصـرون       وم

                                  ليقتسموا تركة المهزومين، ولـم       "          سان ريمو  "   و    "       فيرساي "    في  
      التي             حتى تلك    –                                          يوفوا بالوعود التي قطعوها لبعض الشعوب     

        ذلك في    "              لورانس العرب  "         ولخص   –              جانبهم كالعرب         إلى        قاتلن
    عده                يربح ويحنث بو         أن           للمرء      األفضل    من    "                حكمته المشهورة 

   .  ) ٢ (  "     يخسر     أن   من
                                                   فقد قاموا برسم خريطة جديـدة للشـرق األوسـط           

                                                            وقطعوا أوصال المنطقة العربية، وزرعـوا بـين ضـلعيها          
      هـذا   "                                                        إسرائيل، وتالشى الحلم بدولة عربية كبيرة مسـتقلة،         

          وتعلم كل    :                                          طويال ما لوحت به لندن، تالشى تماما           الذي       الحلم  
                     ن ال يملكون كلمـة                        المستعمرين الغربيي        أن                   واحد على حسابه  

                                                      ولم يتوقف العرب مذاك عن معاودة التجربة، وفي          ) ١ (  "    شرف
                                                                كل مرة يتعلمون على حسابهم، ولكنهم لم يسـتفيدوا، ألنهـم           

   .                              يثقون كثيرا في ما يقوله الغرب–            على ما يبدو 
                                                 

 .  مصدر سابق٥٢ص . دومينيك فيدال–غريش  اآلن )٢(
 .٥٠المصدر نفسه ص  )١(



                                                     كانت عصبة األمم التي أنشاها الغرب، تعد تطـورا          
       مبادئ           صعيد ال                                                 كبيرا في تاريخ العالقات الدولية، وكانت على      

                                                                 والقواعد تبشر بتغيرات لم تكـن مسـبوقة بالنسـبة للـدول            
   .                          الصغيرة وللشعوب المستعمرة

         مبـادئ                  يحمل مـن ال     ي                            كان ميثاقها وخطابها النظر    
                                                           والمثل التي حركت كثيرا من الطموحـات واآلمـال لـدى           
                                                             الشعوب المغلوبة على أمرها، فحمـل ممثلوهـا الوطنيـون          

        أمـام                                  ذهبوا للدفاع والترافع عنهـا                                 ملفات قضاياها العادلة، و   
             الجميـع،       أمام                           الغرب  قد فتنح أبوابه             أن                       منبر حر، قيل لهم،   

                          حين أعلن فيصل دعوته      ي  فف "                                ولكنهم عادوا أدراجهم خائبين     
                                             في تقرير مصيره متحدثا باسـم أبيـه،          ي                 لحق الشعب العرب  

                                                           كان قد قاد الثورة العربية ضد األتراك بناء على طلـب            الذي
       تجاهله         إلى                                        لعظمى وفرنسا، عمد مسؤولو الدولتين               بريطانيا ا 

      بكـل    "              والكى دورسيه   "        وايتهول "                              كليان بل والتقى دبلوماسيو     
         إلـى                                                           هدوء ودعة قد فعلوه في القرن التاسع عشر بالنسـبة         

   .  ) ٢ (  "         األفريقية          الممتلكات 
                                                 

 .٥٢غريش   دومينيك فيدال ص  اآلن )٢(



             بـدعم مـن      "                 المنتصـرين               إمبراطوريات       تضخمت   
       إلى               نتداب، ليهدف                                              عصبة األمم التي جاء ابتكارها المتعلق باال      

                                                                السماح للسكان الذين ال يزالون قاصرين من الناحية السياسية         
          أنفسـهم                                         ، بشكل يمكنهم ذات يوم مـن حكـم                أنفسهم        بتربية  

   .  ) ١ (  "       أنفسهم ب
                                  مضى على بعضها ما ال يقل عن           التي–             هذه الشعوب    

               ، وجدت نفسها         الغربي                                     قرن من الزمن في مدرسة االستعمار       
                           مرغمة على الـدخول فـي             األولى      ية                          في نهاية الحرب العالم   

                                         تحت مظلة منظمـة دوليـة أنشـأها             أخرى                 مرحلة تعليمية،   
             تطول ربمـا          أن                     ، كان مقدرا لها       أخرى                    الغرب، وهي مرحلة    

              األيـديولوجي                                              من المرحلة السابقة، لوال تفجر الصراع            أكثر
   .          في المركز

         مبـادئ                                   وضعت على محـك التجربـة ال           أخرى     مرة   
                                 ب تمت صـياغته فـي الغـرب،                                   والمثل التي بشر بها خطا    

                     كتوت بنيران الحرب،    ا                                    خطاب يعبر عن ضمير شعوبه، التي       
                 ، ولكن النتيجة      خرى  األ            شعوب األرض           إلى                  ويتوجه بالوعود 

                                                 
 .٥٠المصدر نفسه ص  )١(



                                                هذه الشعوب، لم تكن أفضل من نتـائج تجـارب                إلى          بالنسبة
                                                             سابقة، في عصر الشمولية وعصر التبشير بـالقيم الروحيـة         

                الكبرى التي     ية    نسان  اإل     رات          والثو       األنوار          ة، وعصر         األخالقي و
            ، فلم تكن       نسان  اإل                                         بشرت باألخوة والمساواة والحرية وحقوق      

           سادت طوال         أن         منذ  ي                                    الحضارة الغربية على الصعيد النظر    
    ية      نسـان   اإل            القـيم     ن                                         الخمسة قرون األخيرة تعانى مـن فقـدا       

                                                       والمقل، ولكن المشكلة، كانت ومـا تـزال حـول                مبادئ   وال
   .             المعنى بها  ان  نس  اإل                    تفسيرها، وحول من هو 

  ،    خرى  األ                                          وهي أسئلة ستظل تطرحها ثقافات الشعوب        
                           ، تأتي بها مرحلة جديدة            أطروحات    و      مبادئ                  كلما ظهرت قيم و   

   .             يقودها الغرب
           حرب مدمرة       أول          إلى         أوروبا                           لقد قاد المفهوم القومي      

          كانـت         التـي                                                 استحقت صفة العالمية، ولكن باستثناء تركيا،       
   ي        مهزوم    فإن                ا طرفا فاعال،          منه     أكثر                      موضوعا لهذه الحرب،    

         فلـم          بالتالي                                               هذه الحرب ومنتصريها كانوا جميعهم غربيين و      
      كمـا    .                                                تغير على مركزية الغرب وسيادته الكونيتين        أي      يطرأ  

                           اتساع رقعـة االسـتعمار،             إلى         القومي                     أدت مرحلة المنظور    



                                                              وإلي نشر ثقافة الغرب وسيادته السياسية واالقتصادية علـى         
                                  الحقيقية، لما سـتكون عليـه        سس       ابة األ                        العالم، وكان ذلك بمث   

                        خـالل تلـك المرحلـة        .                                    العولمة في ما بعد، فقد تجـذرت      
                                    ت في اقتصاديات العـالم، وصـار        ل                          الرأسمالية الغربية وتغلغ  

                                         بين اقتصـاد المركـز واقتصـاديات         ي                 هناك ارتباط عضو  
                                                            األطراف، فترتب على ذلك عالقة تبعية، كان لها دور حاسم          

                             مفهوم الدولة القومية، جعل           أن         غير                        في العولمة االقتصادية،  
                                                            العالقات االقتصادية بين قوى المركز، محكومـة بمفـاهيم          

                        ، والمتمثلة في بعـض      ي                                     السيادة الوطنية في المجال االقتصاد    
                                                        العوائق، كالجمارك والضـرائب والمصـلحة االقتصـادية        

   .                                 كانت تحد من تدفق األموال والسلع    التي          الوطنية، و
                            المتعدد األقطاب الحضارة       وبي  ور                    لقد كرس النظام األ    

                                                               الغربية كحضارة عالمية وحيدة، وسواء كان وسيلة ذلك اللغة         
                         كما شكل هـذا النظـام       .         األسبانية       أو            الفرنسية،       أو            اإلنجليزية

                          العولمـة االقتصـادية         أمام       واحد،         أن                          قاعدة متينة وعقبة في   
         عولمتـه         أو    "                  أوروبـة العـالم    "                  فقد كانت مرحلة      .          والسياسية
                                                 وة السالح خطوة حاسمة علـى طريـق العولمـة               بق        أوروبيا



                                           الصراع بين قوى المركز علـى الريـادة               أن                الغربية، غير 
                بطـاء مسـيرة     إ        إلى                                          واالستحواذ على ثروات العالم، قد أدى     

                                                              العولمة، ولعل ذلك الصراع وذاك البطء كانت أمورا ال مفر          
                                                         من حدوثها، بحكـم منطـق التطـور الخاضـع لظـروف            

ـ                           موضوعية ذات عالقة باال      ،  ي                                 قتصاد والسياسة والتقدم العلم
                مدمرة وظهـور      أخرى               ينتظر قيام حرب       أن                   فكان على العالم  

                       تتضح بقيـة الظـروف             لكي                               صراع إيديولوجي في المركز،   
ـ          ي            مود الفقـر   ا                                               الموضوعية، وتكتمل الحلقة السياسية في الع
  ،          السياسـي     و  ي                                            لظاهرة العولمة، لتقف على رجليها االقتصاد     

              ، فـي ظـل             األمريكية                واليات المتحدة                            ولتنفرد بحمل لوائها ال   
   .                          توافرت ألية قوة في التاريخ     أن                       ظروف وبإمكانات لم يسبق
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                     د صـرع دام، مـن                                         انتهت الحرب العالمية الثانية بع     

                           وكان كل أطرافه الفاعلين      .                                    أجل االستحواذ على العالم وقيادته    
   ن             من حقهـا أ           أنه         رأت     التي                                    من دول الغرب، باستثناء اليابان      

                                                           تحصل على نصيبها من هذه الغنيمة، طالما أصـبحت هـي           
                                                          تحوز على أسباب الشرعية ذاتها التي بررت اسـتيالء              أيضا

      كـان    .                شرعية القوة    أي                                    الغرب على ثروات العالم وشعوبه،    
                                                            أحد نتائج هذه الحرب ظهور منظمة دولية، تعتبـر حسـب           

   .                لحكومة عالمية ي                               نصوص ميثاقها، بمثابة مشروع جنين
                                                     فقد كانت منظمة األمم المتحـدة ثمـرة تصـريحات           

                 ، لمجتمـع دول     "     دستور "                                 ومؤتمرات تمت صياغتها في شكل      
       يـرهم                                           المساواة في السيادة بين أعضائه كب          أساس           يقول على   

                                 تنظيم يدافع عن الحياة والحريـة    "                          وصغيرهم، وذلك في إطار     



           ، ويعمـل    ) ١ (  "          والعدل   ية    نسان  اإل                           واالستقالل، وصيانة الحقوق    
                                                                على إقرار السالم وتحريم استخدام القوة في العالقات الدولية         

                                       من القانون، كما نص ميثاق هـذه           أسس                    ودعم التعاون على    
                      وديـة بـين األمـم                                             المنظمة على ضرورة أنماء العالقات ال     

               بالمسـاواة    ي      يقض     الذي                    احترام المبدأ،        أساس              والشعوب على   
                                                              في الحقوق بين الشعوب، وأن يكون لكل منها حـق تقريـر            

         النظـام            إلـى        أخرى                             ، وتطلعت هذه الشعوب مرة       ) ٢ (      المصير
   ي                            وقيم جديدة، وبعصر تختف         مبادئ          يبشر ب      الذي           الجديد    ي     الدول

                         لم يتغير عن السـابق،                                            فيه العالقات االستعمارية، ولكن شيئا      
ـ                         فقد استمر المستعمرون                                 ون بعـد نهايـة الحـرب                األوروبي

                                                               يمارسون مـا يعتبرونهـا حقـوقهم القانونيـة والسياسـية           
  ن  إ       فمـا  "                                                     واالقتصادية التي حازوها بالقوة، على هذه الشعوب        

                                                               انتهت الحرب العالمية الثانية، حتى أعيـد فـرض النظـام           

                                                 
 .١٩٤٢صريح األمم المتحدة أو تصريح واشنطن يناير ت )١(
 . من ميثاق األمم المتحدة٢-١المادة  )٢(



                     الم، وثلـث سـكانه،                              حقوقيا على ثلث مساحة الع  ي        االستعمار
  ) ١ (   ".     ١٩٣٦                    هذا النظام في عام       يعرفان                    نفسيهما اللذين كانا 

                        والمفاهيم من قبـل          مبادئ             للقيم وال   ا         هناك فهم        أن       وبدا 
             ، معتقـدة          األوروبية                                       الشعوب، فقد أصرت القوى االستعمارية      

ـ              األمريكية                  الواليات المتحدة       أن      ي                                ستساندها على عـدم التخل
                    س وراء بريطانيـا     ي            ، وإذا برئ                               عن شبر واحد من مستعمراتها    

                     الواعد بـاحترام     ي                    وقع ميثاق األطلس       الذي  "              ونستون تشرشل  "
     تعيش        أن          تريد     الذي                                         حق ميع الشعوب في اختيار شكل الحكم        

                                            لم أصبح رئيسا لوزراء جاللـة الملـك          ي   إنن "                في ظله، يؤكد    
          وجـدت    ) ٢ (  "              البريطانية            اإلمبراطورية                     ألترأس عملية تصفية    

              من وجـوه       آخر                        ي نظام الوصاية وجها                         القوى االستعمارية ف  
                                             يمكنها من االستمرار في فـرض األوضـاع             الذي          االنتداب،  
                                                      فبريطانيا كانت تعتقد بأن مسؤولية الدولة الوصية،        "          السابقة،  

                                   النقطـة التـي تسـتطيع فيهـا                إلى                            هي تنشئة الدول الجديدة   
      أن                                                            الوقوف على قدميها سياسيا، أما فرنسـا فكانـت تـرى          

                                                 
 . مصدر سابق٢٤ص : ستيفن جروبارد )١(
 .٢١١المصدر نفسه ص  )٢(



                                               إعداد متزايدة من السكان بفهم للحضـارة                          رسالتها هي تزويد  
ـ                                                             كما هي متمثلة في الثقافة الفرنسـية، واعتبـر البلجيك             ون    ي

           تتطور فئة      أن          إلى            الكامل        السياسي                       آباء، لهم اإلشراف           أنفسهم
                                                            من السكان تطورا يجعل مـنهم مـواطنين علـى الطـراز            

  ) ١ (  ".     وروبي  األ
  ،  ي                                  ، حركات المقاومة والتحرر الوطن          أوروبا       واجهت   

                                                              أفريقيا وآسيا، بعد الحرب العالميـة الثانيـة، بشراسـة              في  
                                      واكبت موجة االستعمار في القرنين          التي                    وهمجية، فاقت تلك    

                                                              الثامن عشر والتاسع عشر، فالضحايا والمـذابح الجماعيـة،         
                                                            ارتكبت في الجزائر والهند الصينية، والكونغو، كانـت             التي

ـ                              بشاعة من مثيالتها فـي           أكثر                 في بعض حاالتها       .  ي       الماض
                                                  الكثير من المفكرين والفالسـفة والمبـدعين،           فإن           ورغم ذلك   

                                                                  الذين يمثلون رموزا بارزة في الثقافة الغربية بعـد الحـرب           
                                                                العالمية الثانية، كـانوا منغمسـين فكريـا فـي الصـراع            

   ي                                                 في المركز، دون اهتمام يذكر بالصراع الدمو                 األيديولوجي
         ل القوى                 التحرر، من قب          إلى                                المفروض على الشعوب الطامحة   
                                                 

 .٢٤المصدر نفسه ص  )١(



     هؤالء        أن     بل  .                     فرملة حركة التاريخ         تحاول      التي             االستعمارية،  
            في ظـل         وروبي     األ     نسان  اإل                       كانوا مهمومين بحقوق      "       الرموز "

               من المركز،     خر  اآل              في الجزء      أي  :           الشرعية            األيديولوجيا     حكم  
        فـي         نسـان   اإل                                    يساورهم القلق نفسه، حول حقـوق              أن      دون

                 ة تشعل النـار                                                مستعمرات بلدانهم، وفي ظل آلة حرب جهنمي      
                                                     ، وتبيح لنفسها جميع أنـواع القتـل والتعـذيب             شيء        في كل   

         أسـطورة    "               لبيـر كـامو    أ "             فعندما كتب     .                   والمجازر الجماعية 
      الذي                 حول الطاغية        ١٩٥١     عام    "           المتمرد     نسان  اإل " و  "      سيزيف "

                           عربـة المنتصـر، وحـول              إلى                               يدك المدن، والعبد المربوط   
               كان يعبر حسب      ،   ) ١ (                                         معسكرات العبيد تحت لواء الديمقراطية      

              فـي ظـل         نسان                                           اعتقاده عن ضمير معذب تجاه ما يجرى لإل       
          أوروبـا     و  ي                          في االتحـاد السـوفيت            الشمولي   ي              النظام الشيوع 

                                                                الشرقية، بينما كان ضميره على ما يبـدو مسـتريحا تجـاه            
                                             في الجزائر، ولم يتعاطف مـع الثـوار                الفرنسي          االستعمار  

   .      رنسية                                           الجزائريين الذين يقتلهم جيش الديمقراطية الف
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      بعـد    "                    جان بـول سـارتر     "             الفيلسوف    ك          بعد ذل   ي   يأت 
          المـؤتمر            إلـى                       والتقرير المقدم      ١٩٥٦                     أحداث هنغاريا عام    

                            فـي ذات العـام عـن         ي                                العشرين للحزب الشيوعي السوفيت   
                      بـأن مـا يعلمنـا         " "     سارتر "                               الحقبة الستالينية، فيعلن      ئ    مساو

                لالشـتراكية،    ي                              بدمه هو اإلفـالس النهـائ       ي              الشعب الهنغار 
                    ، ثم يرفـع مـع       ) ٢ (  "  ي                                 ضاعة مستورة من االتحاد السوفيت      كب

      لقـد    .                            شعار تصـفية السـتالينية      "                  كارلو ميرلوبونتى  "        المفكر  
      أن          بعـد   ي                                  عن موقفه المؤيد لالتحاد السوفيت      "      سارتر "       تراجع  
           ، ويفـرض    ي                                 هذا األخير يضطهد الشعب الهنغار           أن        اكتشف

                                         ، كـذلك عنـدما اكتشـف دكتاتوريـة          ي                    عليه النظام الشيوع  
           الفرنسـي                                                    لين، ولكنه لم يجد في ما يفعلـه االسـتعمار               استا

                                              في تلك المرحلة حيث المقاومة فـي أوج          ي               بالشعب الجزائر 
                                                              انطالقتها والحرب االستعمارية في عنفوان بربريتها ما يجعله        
                                                             يتخذ موقفا يعلن فيه كفيلسوف شـعار تصـفية االسـتعمار           
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      أن   ي                                                   ، بل اعتبر عنف المقاومة، عنفا رومانسيا، ينبغ              الفرنسي
   ي                              عقلنة الواقـع االسـتعمار       أي "                           يحل محله العنف العقالني     

   .                                     وترسيخ االستيطان وليس إزالته من جذوره
               األستاذ بجامعة    "  ي          جلبرت مور    " ي       اإلنجليز          الفيلسوف   

                                                     وأحد كبار الدعاة لقيام عصـبة األمـم يبعـث            ) ١ (       إكسفورد "
                            رئيس وزراء بريطانيا فـي       "        إيدن  ي            السير أنتون  "        إلى         برسالة
  "                تايم أند تايم   "                                         العدوان الثالثي ضد مصر، فتنشر جريدة              أثناء

                                                              األسبوعية هذه الرسالة في عددها الصادر في العاشـر مـن           
    أما  "                             جاء فيها بعد االستطراد          التي    ، و     ١٩٥٦                 شهر تشرين عام    

      أن                         سمح لحركة عبد الناصر        إذا          أنه               فيقوم في   ي             الخطر الحقيق 
               يضم جميـع                                       تلقى زاجرا فسنواجه حتما ائتالفا،           أن            تمتد دون 

                        ، والمعاديـة للغـرب            سـيوية       ، واآل        اإلسالمية                 الدول العربية و  
                                         تقسيم العالم بحيث يتمتـع أعـداء          ني                     تتزعمه مصر وهذا يع   

            ما تزال         أوروبا      كانت     . "                                     الحضارة بقوة تفوق ما لدى مؤيديها     
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                                                              تطمح في حمل راية الحضارة الغربية على الطريقـة التـي           
                   اولـة االسـتفادة                             من أربعة قـرون، مح         أكثر                  حملتها بها منذ    

               فكـل القـوى     "   ،            األمريكيـة                                    تحالفها مع الواليات المتحـدة        
               ، البرتغـال،    ا                    ، فرنسـا، هولنـد           إنجلترا                     االستعمارية الهرمة،   

                                           تستغل التحالف مـع الواليـات المتحـدة               أن                 بلجيكا، أرادت 
                        دعمهـا فـي محـاوالت             األولى                     ، لتكسب بالدرجة            األمريكية
      أن        رفضـت    ..      اشنطن                   ها اآلفلة، ولكن و              إمبراطوريات         استعادة  

                      اعتبرتهـا حروبـا        التي                                     تتبنى بالكامل الحروب االستعمارية،     
                                                                خاصرة، في إندونيسيا، والهند الصينية، وماليزيا، وفيما بعد        

                              ، وأخيرا فـي المسـتعمرات       ي                              في الجزائر والكونغو البلجيك   
                                                     ، كان ذلك في الواقع هو نهاية مرحلة العولمـة           ) ١ (  "           البرتغالية
          الواليـات            إلـى                             ح، وانتقال قيادة الغرب                بقوة السال          األوروبية
                                   لم يكن إصرارها على إعالن ميثاق         "    التي   ،          األمريكية         المتحدة  
                                                    لتكثيف مساعدتها ضد هتلر عمال خيريـا، وهـو           ي      األطلنط

                                                             حقوق الشعوب كلهـا، بمـا فيهـا المسـتعمرات وأشـباه            
                                                               المستعمرات في الحرية، فلم يصدر ذلك عن مثالية مبرأة من          

                                                 
 .  مصدر سابق٢٤ص " أمريكا عولمة تحت السالح"سمير أمين  )١(



                                           ان هدفها تشـجيع مطلـب الحريـة فـي                            المطامع، وإنما ك  
                                                           المستعمرات وأشباه المستعمرات، حتى تقوى المقاومة ضـد        

          نوع جديد          إلى     ها    أمام                                           االستعمار القديم، ومن ثم ينفتح الطريق       
    ) ٢ (   ".           من السيطرة

                     الواليات المتحدة      أمام      أيضا                           كان ذلك قد فتح الطريق       
         خـرج       الذي   ،       وروبي     األ           األيديولوجي                 صراع مع الخصم         إلى  

                                                         منتصرا من الحرب وهو روسيا، وكان يتوجب على الواليات        
                          تنفرد بقيـادة المركـز            أن        أرادت        إذا              تتغلب عليه        أن          المتحدة

   .              ومن ثم العالم

                                                 
 .  مصدر سابق٤٠محمد حسنين هيكل ص  )٢(



-٢- 
 األيديولوجيى الخصم التغلب عل

                                                         لقد أفرزت الحرب العالمية الثانيـة نتـائج حاسـمة           
                                                            ومنعطفا كبيرا في سير العالقات الدولية، حيث خرجت كـل          

             قوتين من    ي                   واالتحاد السوفيت          األمريكية                  الواليات المتحدة       من  
                                                          حيث اإلمكانات المادية والعسكرية، مـدفوعتين بطموحـات        

                            حتدم الصراع بينهما إلعادة     ا                                   إيديولوجية، وديناميكية سياسية، ف   
                                                             ترتيب األوضاع الدولية بشكل مغاير لما كانت عليه في ظل          

ـ                      ، وتقسيم العالم با        وروبي                  سياسة التوازن األ           التـي    ،   ي       لتراض
   .               سادت لعدة قرون

        فـي               األيـديولوجي                    تفجر الصـراع      ي      يعن  ك       كان ذل  
                             وروسـيا، همـا ابنتـا               األمريكية                            المركز، فالواليات المتحدة    

        وترتـب    .            األيديولوجيا                                         الحضارة الغربية، اللتان فرقت بينهما      
                                                           على هذا الصـراع سياسـة االسـتقطاب واالحتـواء بـين            

                              نظام الثنائية القطبية أفضل                                    الرأسمالية واالشتراكية، وظهور    
                                                  هذا النظام بالنسبة للشعوب غير الغربية يعتبر              أن    ي         نظام غرب 

          وقعت تحت         أن                              عرفته هذه الشعوب، منذ     ي               أفضل نظام غرب  



                                    عة قـرون، فقـد عصـف الصـراع          ب                     هيمنة الغرب قبل أر   
                 ربطـت هـذه           التـي                              والتقاطب الحاد بالعالقة               األيديولوجي

                         بقة، فلم يكن باستطاعة                                       الشعوب بالغرب طوال عدة قرون سا     
       باسـك    "                العالم الحـرب   "      تقود         أن           األمريكية                  الواليات المتحدة   

                          الماركسية، التي تبشر               األيديولوجيا                           الديمقراطية والحرية، ضد    
                 تغير حليفاتهـا          أن                                             بحرية الشعوب والمساواة بين البشر، دون     

                                                  ت عالقاتها االسـتعمارية مـع شـعوب القـارات                  األوروبيا
                                     لظروف التي تهيأت في ظل الصـراع           ا    فإن         ، كذلك      خرى  األ

                                                قد جعلت نضال هذه الشعوب ضد مسـتعمريها                   األيديولوجي
                                                           مصداقية مما كانت عليه في ظـل نظـام التوازنـات                أكثر

   .         السابق        األوروبية
                         داخل المركـز، عـن                األيديولوجي               اختلف الصراع    

                بقوة السالح،           األوروبية                                    الصراع والتنافس في عصر العولمة      
                                              ن صراع مصالح بين قوميات ليس بينها عداء                       فهذا األخير كا  
              السياسـية           األنظمـة                          اختالق فـي العقائـد و            أو             أيديولوجي،

                                                              واالقتصادية، ولهذا فقـد اقتسـموا العـالم وفـق مخطـط            
                                                     ، استمر عدة قرون، ولـم تـؤثر فيـه الحـروب             ي       استعمار



                                                    قامت بين هذه القوى، فكان المنتصر منهم يرث             التي          الكبيرة،  
                                 تبديل في العالقة بين هـذه         أي      يطرأ     ن      أ        ،ـ دون   خر  اآل      تركة  

          كانـت       خـر   اآل          إلـى          أوروبا                                 التركة والوارث الجديد، فنظرة     
                                                            موحدة ثقافيا وحضاريا، وال خالف حولها، أمـا فـي ظـل            

                                   ، فقد حصـلت شـعوب الحضـارات                  األيديولوجي        الصراع  
                                 من أربعة قرون على مسـاحة           أكثر          مرة منذ       ول       وأل    خرى  األ

              تسمح بـه        الذي           ق بالقدر      تطب       أن                            من حرية الحركة، وحاولت   
        التـي               والمفاهيم        مبادئ                                     معادلة الصراع بين الطرفين بعض ال     

                                                                 أتت بها الحضارة الغربية فـي مرحلـة الحداثـة، كالدولـة            
  ،  ي                    واالقتصـاد النسـب         السياسي                             الوطنية، والسيادة واالستقالل   

                                                             وإعادة تأهيل شخصيتها الثقافية وهويتها الحضـارية، عـن         
                                 من الطمس والتشـويه إبـان        ى      عان     الذي                   طريق بعث تراثها    
   .                   المرحلة االستعمارية

                                                      انقسم العالم اقتصادية وسياسيا حول أطروحتين هما         
                               الغربي، وبين ثقافة الغرب           المادي                             ثمرة المزاوجة بين الواقع     

                                                             وفكره، فقد اعتمدت كل من الماركسية والرأسـمالية علـى          
                                       في رؤيتهما للعالم، مع اختالف في        ي    أساس                 االقتصاد، كعامل   



                                                             فسير تأثير هذا العامل على العالقات االجتماعية والسياسـية        ت
                                                              داخل المجتمع، وكلتا األطروحتين ترى أنهـا هـي الخيـار           

                      فـي حـدود مـا         ية    نسان  اإل                                    الممكن لتحقيق الرفاهية والسعادة     
                              ، والتضارب في نوازع النفس           المادي                          تسمح به قوانين الواقع     

             واحـد، الزم                                         فالماركسية والرأسمالية وجهان لوهم      "         البشرية  
            ، فقد ساد    ي                 الوهم االقتصاد    أي  :                              حقبة الثورة الصناعية األولى   

       نتـاج   إ                                                    االعتقاد بان جوهر التاريخ إنما يحـدده االقتصـاد، و    
  ) ١ (   ".                الخيرات المادية

            تغيـرات           أوروبـا                                     لقد نتج عن الثورة الصناعية في        
                           ظهور الماركسية، كنظريـة            إلى                            اجتماعية واقتصادية، أدت  

                              ، وتقدم رؤية عن التـاريخ            األديان         ثقافات و                   شمولية تتجاوز ال  
      التي                     ، بعكس الرأسمالية     ي                                   والمجتمع تستند على الصراع الطبق    

      فكـال    .                                                       تتبنى الحرية السياسية والثقافيـة وحريـة السـوق        
                                                           النظريتين خرجتا من رحم الحضارة الغربيـة؟، كـرؤيتين         

                     تكون إحداهما، هـي           أن                                    للتاريخ والمجتمع، يتصارعان ألجل   
                                                 

ترجمة رينيه الحايك   " كى ال نستسلم"ريجيس دوبريه  جان زيغلير  )١(
 .١٩٩٥المركز الثقافي العربى . بسام حجار



                               هناك انقسـاما فـي ثقافـة              أن     أي  :                تحكم العالم              الرؤية التي 
            بـالغرب     ين  خر  اآل                                              المركز، حول الطريقة التي يتم بها إلحاق        

   .  ي      الحضار
   عن   "                       فرانشيسكو غابرييلى   ي                      يقول المستشرق اإليطال   

                                         نعلم أنها ثمرة من ثمرات الغـرب، ال               أن        ينبغي  "            الماركسية  
     مـن    "      لينين " و  "      ماركس "   و    "     هيجل   "   فإن   ي                  الشرق، فبحسب علم  

                   شكل جزءا مـن       أي                                         الغرب، ال من الشرق، إنهم ال يشكلون ب       
        الـذي    ،        الغربي                            ، وإنما من تاريخ الفكر       ي                   تاريخ الفكر الشرق  

                                                            أثبت خصوبته وغناه من خالل تطبيقه على التاريخ المعاصر         
                ليبرهنوا لنا،    ..      سيوية      واآل         األفريقية                         والقلق والصعب، للشعوب    

         أنها هي         أو           ماركسية،                                      كانوا مقتنعين، على صحة العقائد ال          إذا  
      إال                               ، لكن ينبغي عليهم عندئـذ      ي                            الخط األصح للتفسير التاريخ   

      أو                ال يملكـه،        شـيء     ب       الغربي                               يعتقدون أنهم يعارضون الفكر     
ـ        أن             ، ال شـك    ) ١ (  "                          لم يخرج مـن صـلبه         شيء ب    ي        أطروحت

                    والواقع أينمـا        نسان  اإل                                         الماركسية والرأسمالية معنيتان بجدلية     
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                             اضع لمنطقية الفكر ومنهجية        خ  ي                          كان، كذلك إطارهما النظر   
      أن        أخـرى                                      تين، ولكن ال تستطيع أية حضـارة         ي    نسان  اإل       العقل  

                                                             تدعى أنها سبقت حضارة الغرب في بلورة هاتين الـرؤيتين          
                  حققته الحضارة       الذي                                          حول المجتمع والتاريخ، فقد أدى السبق       

                  جعـل الحضـارات              إلـى                                   الغربية في القرن الخامس عشر    
                 هو أ، تنجح في               إليه             تصبوا                           تتبع خطاها، وأقصى ما       خرى  األ

        الـذي               االنقسـام       فإن          ، ولهذا      شيء            تسبقها في          أن              تقليدها، ال 
         كـان    ي                    والخيار الرأسمال   ي                                  شهده العالم حول الخيار االشتراك    

ـ             ي                                                    مجرد صدى للصراع حول األطروحتين، من قبـل قطب
              بمجرد سـقوط           أنه                             ، وليس أدل على ذلك من           الغربي        المركز  
                              أطروحتـه، تخلـت عنهـا                             الصراع، وتخليه عن    ي        أحد قطب 

                                                              المجتمعات التي تبنتها في الجنوب، ولم تبق سـوى حـاالت           
                                   الجنوب حاالت شاذة في طريقها      ي                           نادرة، يعتبرها معظم مثقف   

                             استمراريتها رهينة بنجاح       فإن                               الزوال، أما الحالة الصينية          إلى  
                                                                 ما تبذله من اجتهادات، للتأقلم مع ما جرى من تغيرات فـي            

       أنه        على    آخر         دليل       أيضا               ة، ولعل هذا                         مركز الحضارة الغربي  
               فعل ما هو      ون  خر  اآل                              ومنذ خمسة قرون لم يستطيع              اآلن      حتى



                                                                 أفضل من النجاح، في التأقلم مع ما تأتى به حضارة الغـرب            
   .                  من نماذج وإبداعات

      إال                           ونهاية التاريخ ليستا              األيديولوجيا          نهاية    ي         إن مقولت  
                 قناة المركزيـة             في مجرى          إال                                   تأكيدا لهذا المعنى، وال تصبان    

                فـي مركـز                األيديولوجية                                         الغربية، فهما تعنيان نهاية الثنائية      
                                                            الحضارة الغربية، ونهاية الصراع بين أقطاب هذه الحضارة        

                                    ، من أجل قيادة العالم، وبصـرف                 األيديولوجي             على الصعيد   
        أنهمـا         إال                                                   النظر عن صحة هاتين المقولتين مـن عـدمها،        

         إلـى                  لحضارة الغربية                                 عن طريق اإلحالة عن نظرة ا            تكشفان
              التي تحيل    ي                   ، فمن بين المعان      خرى  األ                     غيرها من الحضارات    

   - :                                    هاتان المقولتان، المعنيين التاليين     إليها
                                               إنه ال مستقبل ألية أيديولوجيا خارج المـز،         - ١

                      الشيوعية سـتتخلى               األيديولوجيا                           وأن الثقافات التي تبنت     
   قد                  الخاص بها، ف    ي                                      عنها، ألنها ليست من إبداعها الحضار     

                                                            اعتنقتها فقط العتقادها بأنها، هـي الحـل إلشـكالياتها          
                  الشيوعية فـي               األيديولوجيا         سقوط      فإن         بالتالي           المزمنة، و 
                                       حين يعنى بالضـرورة عـدم جـدواها                إلى              المركز ولو 



                                                       بالنسبة لألطراف، ألن ثبوت عدم جدواها، وعدم قدرتها        
                                                         على االستمرار في المنبع، يعنى نضوبها، وتوقفها عـن         

   .        المحيطة         الجداول  ي         التدفق ف
                                                  أما المعنى الثاني فهو يحمل اتهامـا مبطنـا          - ٢

       تـأتى         أن                               ، بأنها عقيمة، وال تستطيع       خرى  األ          للحضارات  
                                                         بإسهامات فكرية أصلية، ولو على شكل أيديولوجيا تجعل        
                                                             العالم والغرب ينقسم حولها، فـإذا مـا قـدر للصـراع            

             الغربـي،    ي                     في المركز الحضار    ي    ينته       أن             األيديولوجي
                                                     كف هذا المركز عن إنتاج أيديولوجيات متعارضة،            وإذا

      أن                  األبد، باعتبـار          إلى              األيديولوجيا                       فمعنى ذلك هو نهاية     
       تـأتي         أن                                                 الحضارات والثقافة الطرفية لـيس بإمكانهـا      

       فمنـذ   "                                            ت جديدة من خارج ثقافة الغرب وفكـره،          ا     بإضاف
           للبحـث    ة      األساسي                                        أربعة قرون على األقل كانت المفاهيم       

                                          رت في الغرب، وفي الغرب وحده، أقصـد                  قد بلو   ي     العلم
            ما يشكل     أي  :                                              مفهوم التاريخ والتجريب، والتنمية، والتقدم    

                    ولم يساهم الشـرق        ...          الحديث     نسان     لإل  ي              الميراث الفكر 
                                        شكل طيلة كل تلك الفترة، هذه هي          أي                   في هذا الميراث ب   



                الرأسـمالية          فانتصار   ،   ) ١ ( "      الغربي                          المفخرة التي يعتز بها     
                                        وعية، هو انتصار يتوج نهاية التاريخ                        على غريمتها الشي  

                                                 ، فطالما تم حسم الصراع لمصلحة الرأسـمالية               اإلنساني
                        الرأسـمالية تصـبح        فإن           الغرب،    ي                  في المركز الحضار  

                                                     كتحصيل حاصل القدر المحتوم، والمصير األوحد لكـل        
           من رحم      آخر                                            البشرية، ما لم تحصل معجزة ويولد بديل        

  :                  مسيرته التصارعية                                      الحضارة الغربية، ليستأنف التاريخ     
  ه    فإن         نقيضها،         أو                                        سواء صدقت أطروحة نهاية التاريخ       أي

            تسـتطيع         أخـرى                                      في كال الحالتين ليست هناك حضارة       
                                                      تقرير ذلك، سوى حضارة الغـرب، حضـارة التـاريخ          

                            تـاريخ بقيـة الحضـارات             أن             ، باعتبار     نسان     لإل  ي      الحقيق
      أو   ي             فصـل ثـانو          أو      ذيل       أو                      عبارة عن مقدمة     ية    نسان  اإل

   .         العظيم  ية    نسان  اإل                    لتاريخ الغرب، تاريخ       تمهيد 

                               وتعاقب الظواهر والنمـاذج             األطروحات          إن صراع    
                                                                 ووراثة بعضها البعض، يتحكم فيه قانون الجدلية داخل الثقافة         

                                                 
االستشراق بين دعاته "هاشم صالح :في " فرانشيسكو غابريل" )١(

 . ٢٦ص . ١٩٩٤لندن . ساقيدار ال"ومعارضيه 



                                                                 الغربي، فالحداثة وما بعد الحداثة، والماركسية، والرأسمالية،       
           اسـتمراية            إلـى          يـؤدي                                   رغم ما بينها من تناقض وخالف،       

                      أنها جميعها تتغـذى           إال    ،  خر  اآل            ساب البعض                بعضها على ح  
                                 يتم اختفاء أحدها، فالضـمانات            أن         ، قبل    خرى  األ             وإحدتها من   

                                                         االجتماعية، وسياسات األجـور وتحديـد سـاعات العمـل،         
                                                                واحترام الملكية الفردية، تعد من ثمرات الصراع والجدل بين         
                                                                االشتراكية والرأسمالية، كذلك األمر بالنسبة للحداثة وما بعد        

                 للعولمة مـن     ي                          ندرجت في المسار التاريخ    ا       األولى            لحداثة، ف  ا
                                                                  خالل أبعاد ثالثة، أولها العقالنيـة والعلـم، لتحديـد نظـرة            

                          ، وثانيهما تخليص الفرد     ي                     الكون من منظور علم           إلى       نسان  اإل
                                                           من السياقات االجتماعية، التـي كانـت تـذيب شخصـيته           

         الث هذه                                          ائفة، والقبيلة، والعضوية الحرفية، وث     ط            كاألسرة، وال 
                                                         األبعاد، يكمن في تخصص المؤسسات االجتماعية والسياسية،       

                   ، دوائر منفصـلة     ي         ، والدين        السياسي    و        الثقافي                 مما جعل النسق    
) ١ (  .   

                                                 
العدد " مجلة العالم العربي في البحث العلمي"دانيال هير فيولوجية  )١(
 . باريس/ عن معهد العالم العربي. ١٩٩٧. ٩



         إلـى                                                    وجاءت ما بعد الحداثة لتنتقد سابقتها، ولتدعو       
         إلـى                   الجماعة، فـدعت          إلى                                     تهديم ما تبقى من جدار االنتماء     

          التحرر    أي             واالجتماعية،                                        تحرير الفرد من الشمولية السياسية      
                    إعـداد الفـرد       أي  :              األيـديولوجيا                            من الدولة ومن المجتمع و    

                                                                 لمرحلة العولمة، وتخليصه من كل االنتماء، ما عدا االنتمـاء         
              ال يعتـرف        الذي                    الفضاء السبرنيتى،      "  أي   ي             الفضاء الكون      إلى  
      أو          الـدين،        أو         الوطن،       أو                                      انتماء سواء على صعيد الثقافة       أي ب

      هـذا            إلـى                                   هويته الوحيدة هـي االنتمـاء                      الجنس، باختصار   
   .  ) ٢ (  "       الفضاء

                          تسير العولمة بخطى أسرع           أن                        لعله كان من الممكن    
                                                                  بعد الحرب العالمية الثانية، كاستكمال لمرحلة العولمة بقـوة         

                           ، لـوال ظهـور االتحـاد        ي                                السالح، في ظل الخيار الرأسمال    
                                                        كمعادل أيديولوجي، يطرح خيـارا أنتجتـه ثقافـة           ي       السوفيت
                                                       ب وحضارة المركز، فخلق ذلك حالـة مـن االنتظـار               الغر
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                                                           لمسيرة العولمة استمرت قرابة نصف قرن، على الصـعيدين         
   .        السياسي   و ي       االقتصاد
                             نشأ فـي ظـل الصـراع         ي                     فعلى الصعيد االقتصاد   

                                               نوعان من االقتصاد داخل المركز، مستقالن عن                األيديولوجي
  ة                                                            بعضهما، فقد ظل جزء من المركز ومن العالم خارج شـبك          

                                      ، فلم يكن خاضعا لقوانين السوق وحريـة   ي                 االقتصاد الرأسمال 
                  فما كان يتشـكل     "                                             التبادل ونشاط الشركات المتعددة الجنسية،      

                                        بدأ في منتصف القرن التاسع عشـر            الذي   ي                النظام الرأسمال 
               أحدثت فـك        التي   ،      ١٩١٧                                   حتى انفجرت الثورة الروسية عام      

          أوروبـا                                          ثم أتسع فك االرتبـاط هـذا ليشـمل             ..            ارتباط معه 
          ، وعلـى    ) ١ (  "                                                   الشرقية والصين بعد الحرب العالميـة الثانيـة       

                                                 كان هنا قطبان، لكل منهمـا اسـتراتيجيته                السياسي        الصعيد  
                                         منهما بشؤون العالم، ورغم ذلك فقد         أي                     ومصالحه، وال ينفرد    

                                شهده المركز من قبل، فمنذ          الذي   ،         السياسي                   كان هذا االنقسام    
                  تنفـرد بقيـادة           أن                                              أربعة قرون لم تستطع أية قـوة غربيـة        

                       في القرن الثـامن              اإلنجليزية                                 المركز، فحتى في زمن الهيمنة      
                                                 

 .  مصدر سابق١٢ص " أمريكا عولمة تحت السالح"ين  سمير أم )١(



                                              خارج حقل هذه الهيمنة، وبقـى النظـام               أوروبا           عشر، ظلت   
     تقود        أن          إنجلترا                                         قائما على نظام القوى، ولم تستطع             وروبي  األ

                                                                مركز الحضارة الغربية، واكتفت بلقب سيدة البحـار، بينمـا          
                                     الحرب العالمية الثانيـة، فـي             بعد        األمريكي              نجح المشروع   

           السياسـي                                          الغربيـة داخـل دائـرة النفـوذ                  أوروبـا      وضع  
                           هزمت الواليـات المتحـدة            أن         ، بعد        األمريكي   ي        واالقتصاد
                 فـي حـربين             أوروبـا              لقيـادة     ي    لمان              المشروع األ          األمريكية

        الـذي    ،      خـر   اآل                                             عالميتين، ومن ثم اتجهت لمقارعة المشروع       
                     عن طريق محاصرته           ، وذلك       أوروبا                        تقوده روسيا، في شرق     

                                                               بأحالف وتدابير اقتصادية وأمنية وإدخاله في دوامـة سـباق          
                     فقد كانت الهيمنـة     "                                         تسلح مضن يقطع أنفاسه ويستنزف قواه،       

                                         محاولة في التاريخ تطور طموحا عالميا           أول         ، هي           األمريكية
  ) ١ (   ".                                         شامال، وتضع بصورة منهجية األدوات الالزمة له

   اج     خـر  إ          ، بعـد     ه ر        ثمـا         األمريكي             تى المشروع    آ     لقد   
                                                              خصمه من دائرة الصراع، وتحقق أمر لم يسبق له مثيل منذ           
                                                                هصر النهضة الغربية، وهو انفراد قوة واحدة بقيادة المركز،         

                                                 
 .  المصدر السابق١٤ص : سمير أمين )١(



                                                             ومن ثمة استتباع األطراف عبر منظومة فعالة، قوامها وحدة         
                                                               السوق وأحادية القيـادة السياسـية والعسـكرية، واحتكـار          

                          وهـو وضـع لـم يجـد                                        تكنولوجيا االتصال والمعلومات،    
                                                          المفكرون والمثقفون مصـطلحا يصـلح لمقاربتـه، سـوى          

   .              مصطلح العولمة
                           تمثل أرقى ما وصـلت         التي                           إن هذه الحالة الفريدة،      

                                                         البشرية حتى اآلن، مـن وحـدة البنيـة االقتصـادية،                   إليه    
             ، تقترب في          العسكري    و        السياسي                             واالتصالية، وأحادية المركز    

ـ                                    بعض مالمحها من حلم رواد وفال         ه                        سـفة الغـرب ومفكري
       ايمـا   " و  "            أوغست كونت  "   و    "  ه       كوندرسي "                       الشموليين، من أمثال    

                            أحفاد هؤالء في القـرن        أي                  بصرف النظر عن ر     "           نويل كانت 
                                                            الواحد والعشرين، وعن عدم رضاهم على قيـادة الواليـات          

   .                        ، بدال من فرنسا وألمانيا        األمريكية        المتحدة 
                  ، فـي مرحلـة          الغربي   ي                         لقد قطع المشروع الحضار    
                                               مسافة ليست بالقصيرة، في اتجـاه أحـالم                 األمريكية         العولمة  

                                            نسيين، الذين حلموا بشمولية ثقافة الغرب       ا                    أولئك الرواد الروم  
        الـذي   "  ه         كوندرسـي  "                                    وحضارته منذ عدة قرون مضت، فمن       



       إلى                          ووحدة العقل البشري،     ية    نسان  اإل                          أنطلق من وحدة الطبيعة     
                   عالما يتبنى فـي             تقود       التي                                   وحدة الدستور والحكومة الواحدة،     

  ،            اإلنجليزيـة        أو                               الشعوب تنورا، كالفرنسية       أكثر              معامالته لغة   
       إليها         تنضم       التي              الديمقراطية،    "            أوغست كونت  "              ومن جمهورية   

    ية      نسـان   اإل                                                       تدريجيا بقية أجزاء العالم، وتكون فيها الرئاسـة         
        ومشروعه   "                 أيما نويل كانت   "        إلى                             بشكل ال رجوع فيه للغرب،    

                                       فرض القانون على الدول، والتعامل                             للسالم الدائم عن طريق   
                                                  ، في ظل عالم تسود فيه حرية األخبار واالتصال              أفراد       معها ك 

                                        فيه الحاجات االقتصادية على الحروب       ي ض ق                بين الشعوب، وت  
     كارل         إلى                                    يجب استمرار النص وعدم قطعه      ) ١ (  .          اء مبرما  ض ق

                           يثمن مشـروع مواطنـه          الذي                     في القرن العشرين،     "        ياسبرز  
                                 ما يسميه بالفوارق الطبيعيـة،                إليه             ويضيف  "              إيمانويل كانت  "

                   والدول، بحيـث          األفراد                                     االحتفاظ بالفوارق الطبيعية بين        أي
      أن                                                             تقوم العالقات على مبدأ التفاضل، وسيادة األقوى، باعتبار       

      أو        األصـل        أو                       ينشـأ بـالوالدة     ي                        الالمساواة هي أمر طبيع   

                                                 
 .  مصدر سابق٤٤ص : تودوروف )١(



          أدعـت         التـي            الحضارات،         أن           ال شك   ) ٢ (       الملكية       أو           المأثور،
     وحات  م                                                       لنفسها حمل رسالة حضارية عالمية، كلها كانت لها ط        

                                                           كونية ومشروع للعولمة، حسب مفاهيمها وتصوراتها، غيـر       
                                                        الحضارة الغربية، هي التي استطاعت من بين الحضارات            أن  
          ، بخطـى    ي                        تسير بمشروعها العـولم          أن         اآلن       حتى    خرى  األ

        إلى                                                            ثابتة، وإن أبطأت في بعض المراحل، وأن تتقدم به دوما         
                                         عتوره من نكسات فـي بعـض األحيـان،          ا            ، رغم ما       مام  األ

            وجدليـة         المادي                                             فحافظت بذلك على سيرورة، قوامها التراكم       
                                             القوة والبقاء لألصلح، همـا الـدليالن،             إرادة                 الفكر، فمفهوما   

                                                               اللذان قادا مسيرة الحضارة الغربية عبر التنافس والصـراع         
            ة والروحية                                                والحرب واالحتواء واالستعمار، والتصفية المادي    

                                               والهويـات، والتفتيـت والتهمـيش لألمـم               األجناس      لبعض  
                                        ، فهي حضارة تبدو في مسيرتها معنية          خرى  األ           والحضارات  

                                     هتمامها بنوعية وسـائل تحقيقهـا،       ا       من       أكثر                 لتحقيق الغاية،   
                                                                فالغرب هو المسيرة الطبيعية القويمة للتـاريخ، بـدء مـن            "

        حاصـر،                                                    العصور القديمة، مرورا بالوسطى حتى الوقـت ال       
                                                 

 . مصدر سابق٢٤٤ص : حسن حنفي )٢(



           لكل ما    ي                      ، هما النصيب الطبيع    ي                            الالتاريخية والخواء التاريخ  
    ) ١ (   ".                        ال يتجه نحو الغاية ذاتها

                 يجرؤ أحـد علـى        أن         يدعى دون      أن               يستطيع الغرب  
               نعيشه في عصر     الذي                     صنع هذا العالم،        الذي                يهه، بأنه هو      سف ت

                                                               العولمة، وعبر آليات دمج وتوحيد، تمثلت في أنماط العالقات         
           نمـوذج     أي  :                 السائد اليوم         السياسي                أنماط التنظيم    "    ة و          الرأسمالي

                                           وتوزيع الجماعات البشرية باألجمال، حسـب         ..             الدولة األمة 
                       كانـت موزعـة حسـب             أن                                      نقساماتها اللغوية والثقافية، بعد    ا

                 ، كذلك العقائد              اإلمبراطورية                                     موازين القوة اإلقليمية في العهود      
             الفكريـة                                                       السياسية االجتماعية، التي تسـيطر علـى الحيـاة        

         يضـع       الذي        وهو    ) ١ (   ،   "                                  والسياسية لمجتمعات الكرة األرضية   
                                                                اليوم، كل هذه األنماط التنظيميـة السياسـية واالقتصـادية،          

                                                 
دار الطليعة / بيروت" التراث بين السلطان والتاريخ"عزيز العظمة  )١(

 .٧٧ ص ١٩٩٥
 مصدر ١٤-١٣، الثقافة ص ثقافة العولمة وعولمة"برهان غليون  )١(
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                                                             ومفاهيم الدولة، والوطن، والهوية، موضع سؤال، في محاولة        
   .                          لتجاوزها في عصر العولمة    أخرى

      أمام  :          جورج بوش    "       األمريكي                       لم يكن خطاب الرئيس      
                                                     امة لألمم المتحدة في الثالث والعشرين من سبتمبر                    الجمعية الع 

                            بذلتها الواليات المتحدة        التي                        سوى تتويج للجهود،         ١٩٩١     عام  
                   تسلمت عمليا لواء          أن                                 ، عبر التنافس والصراع، منذ            األمريكية

                                                                العولمة الغربية، كما كان بمثابة إعالن عـن تحقـق حلـم،            
    وهو                                                        عجزت كل قوى الغرب العظمى عن تحقيقه في السابق،          

                                                               االنفراد بقيادة المركز والعالم معا، بصرف النظر عن مـدى          
           نهايـة          األمريكي                   فقد أعلن الرئيس      .                        استمرارية ذك وديمومته  

                                                            صراع القوى العظمى، ونهاية الخرب البـاردة، واسـتئناف         
                                    الطموحات القومية، والتنافسـات         أمام             نقسام األفق    ا           التاريخ، و 

                        لسنوات طويلـة، كمـا                       الشيوعية علقتها      ن   إ        قال     التي         االثنية،  
                                                      تحرير السوق من عقالها، باعتبارها، الطريق الوحيد               إلى      دعا

              التكنولوجيـا         أن            ، وأكـد   ي                                لتحقيق النمو واالزدهار االقتصاد   
                                                         وثورة االتصاالت ستحطان أسوار العزلة، والجهل وتفتحـا        



                                                         أفاق عصر التحرر من الطغيان، هصر سـتكون الواليـات          
   .     ادته              مسؤولة عن قي        األمريكية        المتحدة 
                                   على طريق العولمـة إنجـازات             أوروبا            لقد أنجزت    

                                                            اقتصادية وسياسية ضخمة، في مرحلة العولمة بقوة السـالح         
                                                                  فعندما حملت الواليات المتحدة لواء العولمـة الغربيـة بعـد           

                          هـا نظامـا اقتصـاديا          أمام                                   الحرب العالمية الثانية، وجـدت      
     اتها           واحتكار       أوروبا                                        رأسماليا عالميا، صنعته جيوش وشركات      

                                                            ومصارفها وبيوتها المالية، ومؤسساتها الصناعية، ارتبطـت       
                                                            به عضويا مصائر مليارات من البشر، فكان على الواليـات          

       على    خر  اآل                 عسكريا منافسها          أو                    تزيج فقط سياسيا         أن          المتحدة
         المنطقة،         إلى                 هذا النظام      أمام                                 القيادة، لتصبح الطريق مفتوحة     

       كـذلك    .          من الزمن                                       ظلت محرمة عليه طوال عدة عقود            التي
                                                                 البيئة السياسية الدولية، كانـت بـدورها جـاهزة للعولمـة           

                 مـن أربعـة         أكثر               بدأب طوال          أوروبا                      السياسية، فقد عملت    
                                                            قرون بواسطة جيوشها، وآالتها، ومفكريها، ومراكز أبحاثها،       
                                                          ومستشرقيها، ومبشريها، على إعادة عجن وخبـز الشـعوب         

                  وجـودة، وقطعـت                                             والثقافات واألمم، فخلفت دوال لم تكن م      



ـ              ي                                                          أوصال أمم عريقة، ونمت وتعهدت بـذور الشـقاق االثن
                                    تتجذر على مهل في تربة النسـيج               لكي    ، ي          ، والطائف  ي      والعرق

        اقتضـت          إذا                                        للشعوب، حتى يمكن توظيفها الحقا،             االجتماعي
        كـان      ١٩١٩         في سنة    "      ذاك،         أو                               الضرورة تفجير هذا المجتمع   

  "       منصـو            جـورج كلي   " و  "             لويد جـورج   "   و    "               وودرود ويلسون  "
                                                             يتحكمون في العالم بالفعل، وهم جالسون في باريس، قرروا         

                                              تنشأ، ما هي حـدودها، ومـن يحكمهـا،              التي               ما هي الدول    
        مـن         أخـرى                             يقسم الشرق األوسط وأرجاء            أن            وكيف يجب 

         العسكري        أوروبا             فلوال تاريخ     .  ) ١ ( "                            العالم بين القوى المنتصرة   
              هد في القرن     يش       أن                              الطويل، ما كان للعالم           الثقافي    و        السياسي و

                                                                الواحد والعشرين ظاهرة اسمها العولمـة الغربيـة، تقودهـا          
                               لم تتواجـد علـى مسـرح            التي   ،          األمريكية                  الواليات المتحدة   

   .                       منذ ثالثة قرون من الزمن     إال  ،       العالمي         السياسي        التاريخ 
   ي            االقتصـاد       سـاس              وضـعت األ       التي       هي         أوروبا ف 

      أن      مـا                                     لنظام المركز واألطراف، ولكـن              الثقافي    و        السياسي و
                              لواء مسيرة العولمة، بعد             األمريكية                          استلمت الواليات المتحدة    
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                                                                 الحرب العالمية الثانية، حتى فكت االرتبـاط بـين العولمـة           
                                        استبدال العولمـة بقـوة السـالح،          أي                     واالستعمار المباشر،   

            ، ولكنهـا          السياسي    و  ي                     باالستتباع االقتصاد          األمريكية          بالعولمة  
                             ة في الحاالت التي تقتضيها                                       احتفظت لنفسها بحق استخدام القو    

                            ، حـول قيـادة المركـز         خر  اآل                           موجبات الصراع مع القطب     
                                                         وزعامة العالم، فنشرت القوات وعقدت األحالف، من أجـل         
                                                                   الدفاع عن ما تعتبره العالم الحر، ومنع تغلغـل أيـديولوجيا           

            النظـام        مبادئ                               دول األطراف، على حساب قيم و             إلى        الخصم
   .  ي          الليبرال ي        الرأسمال
                     بقوة السالح بعد           األوروبية                      نتهت مرحلة العولمة          لقد ا  

                                   في مسيرة حضارة الغرب، حيـث        ي                   أدت دورها التاريخ      أن  
                                                          صاغت حقائق ووقائع على الخارطة السياسية واالقتصـادية        

       فـي            األمريكيـة                                                والبشرية للعالم، ولم تعد الواليات المتحـدة      
       أبعـد          إلى                                        ، وال ترغب في استمرارها، بل ذهبت           إليها      حاجة  
       وروبي     األ        العسكري                                 ك، فساهمت في تصفية االستعمار            من ذل 

           خالل نصـف   –         تدفع    ن                                     المباشر، واستطاعت في مقابل ذلك أ     
                         مرحلة متقدمـة، طالـت             إلى                              بمسيرة العولمة الغربية   -   قرن



          اج القطب    خر إ                                              أثارها كل سكان الكوكب بدرجات متفاوتة، وب      
                                                      المنافس من حلبة الصراع، حققت الواليات المتحدة             وروبي  األ
                                          للعولمة، وهو أحد أهم الحلقات التي              السياسي          البعد         مريكية  األ

   ي          الثنـائ  ي                                                     كانت مفقودة في هذه الظاهرة، فسقوط النظام الدول       
                    بقيـادة المركـز           األمريكية                                     القطبية، وانفراد الواليات المتحدة     
                          أعطى ألبعاد العولمـة         الذي                                  والعالم، كان هو اإلنجاز األكبر      

                      بروزها المؤثر في           بالتالي    ، و  ي                         قيمتها وحجمها الحقيق      خرى  األ
          تبـدى       الذي                                        والجماعات، ولعل أهم هذه األبعاد،             األفراد      حياة  

                                                والمؤثر في ظل تحقق العولمة السياسية، هـو       ي            حجمه الحقيق 
         الصـراع         أن                 فمن المعـروف    .                           المتمثل في ثورة االتصاالت   

                                         سباق تكنولوجي لم يسبق له مثيل فـي                إلى         أدى           األيديولوجي
         إلـى                                 السياق كان بالضرورة سيفضـى                           تاريخ البشرية، وهذا    

                                                     ثــورة االتصــاالت، فاألقمــار الصــناعية، واالنترنيــت، 
      أن        ، غير  ي        الحتم  ي                                            والكمبيوتر، كلها تمثل ثمرة التطور العلم     

                  نجـاز العولمـة                                              ثورة االتصاالت وحدها، ما كانت تكفـى إل       
               مـن علـى                 األيـديولوجي                           ، لو لم يختف الخصـم               األمريكية
                                    قد أيديولوجيته مصداقيتها، فلـو          ، وتف  ي        الدول        السياسي        المسرح  



                                                كان ما يزال قويا فـي بدايـة األلفيـة            ي               االتحاد السوفيت     أن  
                                           الشيوعية ما تـزال تحـتفظ بزخمهـا                    األيديولوجيا           الثالثة، و 

                                                                وجاذبيتها، التي كانت لها في خمسينيات القرن العشرين، لما         
                                                          كانت ثورة االتصاالت والمعلومات لتكون في خدمة النموذج        

                                   كـذلك األمـر بالنسـبة للبعـد          .        وحده  ي        الليبرال   ي    سمال أ   الر
  ،          السياسـي     و    وجي                                ، فسـقوط المنـافس األيـديول       ي       االقتصاد

                     جعـل الخيـارات           الـذي                                  وخروجه من حلبة الصراع، هـو       
                              اقتصاد السوق، ولم يمـض          أمام           تتهاوى      خرى  األ           االقتصادية  

                                                            سوى عقد واحد من الزمن، على هذا السقوط، حتـى بـدت            
   .                    تملة على أرض الواقع                        العولمة االقتصادية شبه مك

                                                       إن الرسالة التاريخية، التي تنتهض بهـا الواليـات          
                                                 تجاه الحضارة الغربية ال تتمثل في إنجـاز                 األمريكية         المتحدة  

     أرست        أن        وروبا         سبق أل      التي                                العولمة االقتصادية والسياسية،    
                نجازهـا، بـل     إ                                      اتها، وقطعت شوطا كبيرا على طريق            أساسي

                                 فة الغربيـة، وهـو المشـروع                                     تتمثل في تحقيق عولمة الثقا    
                                                   لم ينجح الغرب في تحقيقه طوال خمسة قـرون              الذي         الكبير،  

                                                               من الهيمنة السياسية واالقتصادية، فبـالرغم مـن السـيطرة          



                                                           واالحتواء، والتصفية، التي مارسها الغـرب طـوال قـرون         
                      ه لم يستطع إنجـاز        فإن                                     عديدة ضد األمم والشعوب والهويات،      

ـ           الثقافي        مشروعه     "           كوندرسـيه  "               الم، مشـروع                       بالنسـبة للع
                         فظل متوقفا عند عتبـة        ".                 أيما نويل كانت   " و  "            أوغست كونت  " و

                        وارتباطهـا بثقافـة       خرى  األ                   تأثر الثقافات      أي                    التبعية الثقافية،   
           يصل األمر        أن                                               الغرب، وال سيما في المجاالت العلمية، دون      

                                                           محو هذه الثقافات، وإلغاء وظيفتها كوعاء لتشكيل الوعي             إلى  
           الـدور        فـإن                                     تعبير لدى هذه الشـعوب، ولـذا                    واإلدراك وال 

                 فـي مرحلـة               األمريكيـة                               المناط بالواليات المتحدة      ي       التاريخ
                                                 باالستتباع، هو إنجاز نقلة نوعية في تاريخ                األمريكية         العولمة  

                       نقل ثقافة الغـرب       أي  :       الغربي   ي          والحضار        الثقافي         المشروع  
            واإلدراك  ي                    ثقافة تشكيل الـوع           إلى                              من حالة الثقافة المتبوعة   

   .                                                  والتعبير الوحيدة في عصر العولمة بالنسبة لكل البشر



-٣- 
 الثقافة المعولمة إلى تبوعةمن الثقافة الم

 
                           قابلية لتحقيق، وذلـك         أكثر                          تبدو العولمة االقتصادية     

                                                                 من خالل الوقائع والمتغيرات التي يشهدها العالم كـل يـوم،           
      هو   ،        األمريكية                                   المطروح على الواليات المتحدة       ي            بينما التحد 

          ، وجعلها         األمريكي                                               عولمة الثقافة الغربية، متمثلة في النموذج       
                              جعل تلك الثقافات شعبية،       أي  :    خرى  األ                        بديال عن كل الثقافات     

                                                   للتواصل بين أبنائهـا فـي شـؤونهم اليوميـة                 إال          ال تصلح 
                        تعبـر عـن السـلطة           التـي                                   الصغيرة، ولكنها ليست الثقافة،     

  ا   سم     حا  ال              فة تعتبر عام                                          المعرفية والسياسية واالقتصادية، فالثقا   
                                                           في عصر العولمة، وهي المسؤولة عن الكثير من النزاعات         

                   مـن العوامـل           أكثـر                                      التي بدأت تظهر في عصر العولمة،       
           الصـراعات   "                                                  االقتصادية والسياسية، كما يتنبأ الكثيرون بأن       

      أو                   منها اقتصادية      أكثر                                         المستقبلية سوف تشعلها عوامل ثقافية،      



                                   األشد في عصر العولمة سـيكون              فالصراع  .  ) ١ (  "           أيديولوجية
ـ           أو                صراعا ثقافيا                       الغـرب بـالحرب      ي                     ما يصفه بعض مثقف

                                                             الباردة الحضارية فإذا اجتمع خطر الهجرة وخطـر تصـادم          
                                                            الثقافات، يصبح من السهل تصور نوع من الحرب البـاردة          
                                                         االجتماعية بين المركز وبعض األطراف علـى األقـل، وال          

  ) ٢ (   ".                      سيما بين اإلسالم والغرب
  .                            من قبيل صدمة الحضارات           أطروحات            ولعل صدور    

ـ             ي                                                             ومفاهيم من أمثال الحرب الباردة الثقافية عن بعض مثقف
                         وعن الـروح، التـي       ي                                الغرب ومفكريه، يكشف عن الالوع    

           في عصر      خرى  األ                                             تواجه بها ثقافة الغرب وحضارته الثقافات       
   ي                                                     العولمة، ويضع بعض هؤالء تصورا متكامال لمخطط سياس       

                                           للمحافظة على مركزية الحضارة الغربية       ي       عسكر  ي      اقتصاد
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                               والواليات المتحدة بالـذات           أوروبا                          وفرادتها، ويقترحون على    
   - :                من أهم ركائزها    التي                       تفعيل هذه االستراتيجية، 

ـ   ي                        تحقيق تكامـل اقتصـاد     - ١    ي         سياس
                                           وتنسيق بين سياساتها، للحيلولـة دون        ي    عسكر

              لالختالفـات      خرى  األ                       استغالل دول الحضارات    
   .                   والواليات المتحدة      أوروبا             القائمة بين
          أوروبـا              الغربية و        أوروبا          دمج دول    - ٢

                   وحلف النـاتو،         وروبي                      الوسطى في االتحاد األ   
  .                            وتشجيع تغريب أمريكا الالتينية

                                        كبح القوة العسكرية التقليدية وغيـر       - ٣
   .           والصينية       اإلسالمية                التقليدية للدول 

                                        الحيلولة دون تكامـل اليابـان مـع         - ٤
           ا كمركـز                                  الصين، واالعتراف بحـق روسـي     

                                           لألرثوذكسية وبمصالحها المشروعة في أمـن      
  .               حدودها الجنوبية



                                    المحافظة على التفوق التكنولـوجي      - ٥
  ) ١ (  .    خرى  األ               على الحضارات        العسكري و

                                                     إن شيوع بعض المصطلحات بين المثقفين الغـربيين        
                            ، مثل عولمـة الثقافـة،         خرى  األ                            غيرهم من أبناء الثقافات         أو  

                     ة وعدم وضوح بخصوص                    ، يكشف عن حير    "               وثقافة العولمة  "
                                                               هذا البعد لظاهرة العولمـة، بعكـس العولمـة االقتصـادية           

                                     فهذا التساؤل حول ثقافة العولمـة        .         وضوحا      األكثر           والسياسية  
                                               يثير تفكيرا جادا وعميقا، فهي ليست لعبـة         "                    أم عولمة الثقافة    

                                                       فالتساؤل األول، هو هل سوف تنتج عمليـة العولمـة            .      ألفاظ
             فيفترض وجود     ..                    أما السؤال الثاني     ..                         ثقافة جديدة خاصة بها؟   

                                         عام، تتطـور فـي اتجـاه عولمـة           ي     إنسان                  ثقافة ذات منحى    
      أن                                                      والفرق بين عولمة الثقافة وثقافة العولمـة هـو           ..      شاملة

                         تتبنـى بعـض السـمات             أن                             قد تكون انتقائية، بمعنى          األولى  
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                                    ، بينما ثقافة العولمـة كاسـحة           أخرى                 والخصائص وترفض   
  ) ١ (  ".      وشاملة

                         الغرب عـن انتصـار       ي            بعض مثقف      حديث       أن      غير 
                             ، واعتبارهم ذلك انتصـارا            الثقافي            ونموذجه    ي                النظام الرأسمال 

      خـر   اآل                                                      نهائيا، وضع حدا لصيرورة التاريخ، وقيام بعضـهم         
                     المرشحة للصـدام       خرى  األ                                بإحصاء ما تبقى من الحضارات      

                 كل المخـاوف        أمام                                         مع حضارة الغرب، كل ذلك يفتح الباب        
                                  يكون عصر الوئام والمشـاركة                          عصر العولمة، قد ال          أن     من

  ،  ي      كون  ي                                                    المتوازنة بين الحضارات البشرية لخلق نموذج ثقاف      
                 تخـوض فيـه           الـذي        العصر          أنه                            بل يعنى في حقيقة األمر    

                    الحضارات التـي       آخر                 صراعاتها مع       آخر                  الحضارة الغربية   
  ) ١ (  .                      ما تزال تقاوم نموذجها
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                              والغرب عموما، طوال خمسة           أوروبا              لقد استطاعت    
                                                    ن السيطرة السياسية واالقتصـادية علـى الشـعوب                قرون م 

                                             تنسج عالقة تبعية بين ثقافـات هـذه الشـعوب            أن    ،   خرى  األ
      أن   "              ثقافة عالمـة    "                                                 والثقافة الغربية، بحيث لم يكن بإمكان أية        

                        تؤسس عالقة مع الثقافة           أن                                 تواجه التحديث والعصرنة، دون   
ـ     ن   إ       ، بل  ي          والمنهج  ي                           الغربية على الصعيد العلم       ذه             اإللمام به

               يكون ال غنـى           أن                                              الثقافة، وبإحدى لغاتها، أصبح شرطا يكاد     
              بنـاء هـذه     أ                     مجتمع النخبة مـن             إلى       يدخل       أن                 عنه لمن يريد  

                     مارسـته القـوى           الـذي                                 الشعوب،ورغم العمـل الـدوؤب      
        التـي                                                      االستعمارية الغربية ضد ثقافات ولغـات الشـعوب،         

            منع وتحريم          إلى                          وصل في بعض الحاالت        الذي             استعمرتها، و 
                     زوال هذه الثقافات،           إلى               ذلك لم يؤد      أن         إال                  هذه اللغات،       تعليم

                                                                ألن المنظومة الثقافية بما تمثله من عناصر مركبة ومعقـدة،          
                                                                  ال يمكن التحكم فيها على غرار التحكم في الجغرافيا السياسية          

               ، لـيس مـن          خـرى   األ                       فبعكس أشكال السيطرة     "            واالقتصادية  
                    افيـة، فاالحتفـاظ                                                   الممكن التأكد تماما من آليات السيطرة الثق      

                                 سرية، والتوليف الـدائم بـين             أو                              باالعتقاد، والعادات مكبوتة  



                                                             منظومات القيم واألفكار، والقدرة على تعـايش المنظومـات         
                     يع والتورية كلهـا      قن                              ثقافات وأجيال متباينة، والت           إلى           المنتمية

  ) ١ (   ".                                     آليات يصعب السيطرة عليها والتحكم بها
                      العولمـة بـالمفهوم                                       لعل هذه هي أكبر عقبة تواجهها        
      خـر   اآل                                               المقاومة واالستمرارية التي تبديها ثقافة         أي  :       الغربي

                            قـد انتهـى، وأصـبحت                 األيديولوجي                      وهويته، ألن االنقسام    
               األيـديولوجيا                 لـم تعـد             بالتالي                             للمركز أيديولوجيا واحدة، و   

                                                             عنصرا يهدد العولمة، كـذلك األمـر بالنسـبة لالقتصـاد،           
   ي                               بينما تمثل الثقافـة التحـد                                     فاألطراف المهيمن على العالم،     

                 يريده الغرب،       الذي                               في وجه العولمة بمفهومها       ي              الوحيد المتبق 
                                      العولمة الغربيين يتحـدثون عـن            منظري                  ولهذا نرى معظم    

                                                    الثقافة، كما لو كانتا أيـديولوجيا، مسـتخدمين               أو          الحضارة
  ،  "                          الحرب الثقافية البـاردة    " و  "               صدام الحضارات  "              تعبيرات مثل   

                                         الثقافة التي ما تزال األطراف تتمـرس                         حيث يركزون على    
                                                            خلفها ي مواجهة المركز، سواء بشكل متعصب ومبالغ فيه،        

         المصـدر         أن                 تقوم علـى    ي         أن فرضيت  "                   بنوع من المرونة        أو  
                                                 

 .  مصدر سابق٢٥فة العولمة وعولمة الثقافة ص ثقا"برهان غليون  )١(



                                                        للصراع في هـذا العـالم الجديـد، لـن يكـون              ي      الجوهر
                                                اقتصاديا بالدرجة األولى، فاالنقسـام الكبيـر              أو              أيديولوجيا،

                                     ، وكذا مصـدر الصـراع المسـيطر         ي                    داخل المجتمع البشر  
                                         هذه النزعة الصدامية في بنية الثقافة             أن    ) ١ (               سيكون حضاريا   

                                                                 الغربية، تعبر كما يبدو عن رؤية وعالقة الذات الغربية مـع           
                          سـلوكا هجوميـا لقهـر        "     األنا "              ، حيث تتخذ       خرى  األ        الذوات  

          تجـاه    ي                     إن الموقف العـدوان    "                            موضوعاتها والسيطرة عليها    
                                           سيطرة على الطبيعة تهـدف فـي نهايـة               وال  ي              العالم الخارج 

                     ، إنهـا عدوانيـة           نسـان   اإل        على       نسان  اإل       سيطرة          إلى          التحليل
                               فإرضاء الذات يفتـرض عالقـة      –      أخرى                  متجهة نحو ذوات    
  ) ٢ (   ".               سلب بأنا غيرها

                                                       أن ما هو متاح في عصر العولمـة مـن إمكانيـات             
                                                             االتصال والتواصل، والتأثير غيـر المسـبوق فـي تـاريخ           

                                                 
 .، مصدر سابق٤٦ص " صامويل هنتجتون" )١(
)٢(  HERBERT. MARCUSE. EROS. ET. 

CIVILISATION PARIS – MUNIT. ١٩٦٣. 

TRADUCTION. FRANCAIS. P. ١٠٢. 



                                               حتما على الثقافات والهوايات، فتدفق األفكار                       البشرية، سيؤثر   
                                                           والمعلومات، والمخترعات العلمية عبر قنـوات اتصـال ال         
                                                                تخضع للسيطرة، يخلق فضاء ثقافيا كونيا، يبدو من الناحيـة          

                                             كل الثقافات، لتساهم في تشـكيله مـن             أمام                 النظرية مفتوحا   
                                                                  خالل التفاعل والحوار والتأثير والتـأثر، فـالقيم واألفكـار،          
                                                                 والمفاهيم، واألذواق قابلة لالنتقال واالنتشار عبـر الثقافـات         

        الـدول         أن       جانب        إلى                                       والحضارات والمناخات المختلفة، هذا   
             الحر لألخبار           التداول                                      في عصر العولمة فقدت السيطرة على       

                                              يتم عبر وسائل ووسائط وتقنيات جديـدة،            الذي             والمعلومات،  
ـ                               في التسعينات كالبريد اإللكتر          إال           لم تبرز          نترنـت        واإل  ي    ون

                                                          والفضائيات، ومن هنا جاءت التساؤالت والشكوك من قبـل         
                                                                  أبناء الثقافات المختلفة، حول جدية ما يمكن اعتباره نظامـا          
                                                                  ثقافيا معولما تساهم في تأسيس بنياته وآلياته ونسـيجه كـل           

                                             ألنه في واقع الحال ليس ثمة ثقافة غيـر           .   ية    نسان  اإل          الثقافات  
                                 عى أنها ساهمت في نسوء وتخلق        تد       أن                        ثقافة الغرب، تستطيع  

          األمريكية                   مرحلة العولمة       فإن                               وتطور ظاهرة العولمة، ولهذا     
                                                                   باالستتباع قد تبدو فرصة تاريخية بالنسبة للثقافـة الغربيـة،          



                             ، ما لم تتمكن من إنجازه         خرى  األ                             لتحقق في مواجهة الثقافات     
   .                                             طوال قرون خمس من الهيمنة والسيطرة بقوة السالح

                                 تطرحـه الثقافـة الغربيـة             الـذي     ار                  إن مبدأ الحـو    
                                             الثقافية في عصر العولمة، يثيـر مـن                 اإلشكالية       بخصوص  

                   إفراغه مـن كـل             إلى       يؤدي                                التساؤالت ومن الشكوك، ما قد      
                                                             الظاهرة له وإلي نزع الثقة به، فطبيعة العالقة بـين            ي      المعان

                                                                 الثقافة الغربية المهيمنة مع ثقافات األطراف المهمشـة، قـد          
                           من التبعية، فـالعبرة        آخر                 وار غطاء لنوع                      تجعل من هذا الح   

                                                               في اية عالقة ليست بالصياغة اللفظيـة والتعبيـرات التـي           
                                                              وصفها، بل بطبيعة النتائج المترتبة على هذه العالقة، حسب         

   .                  مصالح كل طرف فيها
                                                      إن تعبير حوار الثقافات والحضـارات، قـد يكـون           

        يا بين              تفاوضا سياس        أو                                          تعبيرا في غير محله، ألنه ليس حوارا      
                              إنشاء عالقات وقنوات، وخلـق             إلى                         أطراف تدفعها مصالحها  

   .                        آلليات لخدمة هذه المصالح



                 ينطلق من مسلمة          أن        ينبغي                        فالحوار بين الحضارات     
               هذه المسـلمة     .                                             ال غنى عنها، وال يمكن تصور نجاحه بدونها       

   – :      التالي         تتلخص في 
                                                            اعتراف الحضارات المتحاورة بدور كل منها في إثـراء          – ١

   .                           ، في مرحلة من مراحل تشكلها  ية    نسان  اإل      حضارة   ال
                                                               اعتراف متبادل بين هذه الحضارات، بما تلقته كل منهـا           – ٢

                                        ، من عطاءات ومساهمات شكلت جزءا من          خرى  األ    من  
   .                                             بنيتها ومن تراكمات مكتسباتها ومرتكزات تقدمها

                                                   يكون هذا االعتراف ظاهرا في نسيج كـل حضـارة                 أن   – ٣
ـ                                منها، وذلك من خالل ثبو        ي                              تـه فـي تاريخهـا العلم

                                       ، ومن خالل عمليات التنشئة الثقافية       ي          والمعرف  ي     واألدب
                                                           ألجيالها المتعاقبة، بحيث يكون جزءا من الثقافة العامة        

   .        ألبنائها
                                       نبحث عن توافر هـذه الشـروط فـي                أن              إذا حاولنا  

                                  تقودهـا الواليـات المتحـدة           التي                         جانب الحضارة الغربية،    
                                ن أجـل حـوار مفتـوح مـع                               في عر العولمة، م            األمريكية



         شـرط     أي              لن نجـد     –          في الواقع –    نا     فإن   ،     خرى  األ          الحضارات  
   .     منها

                                                      فالحضارة الغربية في تقييمها لنفسـها مـن خـالل           
                                                           مفكريها وفالسفتها، ومؤرخيها، هي حضارة مكتفية بنفسـها،       

                        معهـا فـي بنـاء         ين    خـر   اآل                           وال تعترف صراحة بمساهمة     
   .           د والزراعة      الصي ي               ، باستثناء ثورت  ية    نسان  اإل        الحضارة 
                  أثينـا ورومـا      فإن   ،    ية    نسان  اإل                          أما بعد مرحلة الطفولة      

   .   ية    نسان  اإل                                     حملتا على كاهليهما عبء مسيرة الحضارة 
                                                     فقد تشكلت كتلة خطابية تمركزت فيهـا المعطيـات          " 

                                             الغرب، هو الحقيقة المطلقة نفسها، وأعيدت             أن               الفكرية على 
                                            الغرب بصورة توافـق حاضـرة وأنتجـت          ي          صياغة ماض 

                                                           ول عرقية، وثقافية ودينية، بسيطرة وتوجيه من الرغبـة           أص
                                            فأصبحت تلك األصول ركائز تؤصل الغرب، في           ...        بالتفوق

                 هم من كل ذلك،                          بشريا وفكريا، واأل          اإلنساني               خارطة الوجود   
   ي                                                           فقد تمت صياغة شعور موحد بالهويـة الفكريـة، والـوع          

         بأسمى   ي    الوع        أنه                                           المتماسك، بحيث ظهر الغرب الحديث على     



                                                    فيما يتخبط العالم في تناقضات وتعارضات ال معنى           ..     كاله  أش
  ) ١ (   ".    لها

                                                            فالمتتبع لتاريخ الثقافة الغربية، يجده أشبه بسـمفونية         
                        نية ال يسمع فيها سوى       فو                                لتمجيد عظمة الغرب وسطوته، سم    

                             تتـواءم مـع تصـوراته           التي                              أنغام إرث الغرب وأساطيره،     
                اعتراف بفضـل    أي                                         وأوهامه حول نفسه، واكتفائه بذاته، ألن     

      طـرح            إلـى        يؤدي                              على مسيرة ثقافة الغرب،          أخرى        ثقافات  
                                                          تاريخ مغاير ألصوله الخاصة، ويزحزح المفاهيم الراسـخة        

       يفضـل   "            الغـرب       فإن       ولهذا    .                               حول هذا اإلرث المكتفى بذاته    
         مرحلة  –                 على سبيل المثال  –                               اعتبار مرحلة العصور الوسطى     

  ال        أن        علـى                    مرحلـة مظلمـة،            أو                               انقطاع في الثقافة الغربية   
                                                               يعترف بأن ثقافته في هذه المرحلة قد ارتكزت فـي جانـب            

                                                          منها على ثقافة أجنبية، فـاالعتراف بـأن الجانـب            ي    جوهر

                                                 
إشكالية " المركزية الغربية: المطابقة واالختالف"عبد اهللا إبراهيم . د )١(

 ص ١٩٩٧الدار البيضاء / المركز الثقافة العربي" والتمركزالتكون 
١٤٦ . 



                                              مكون من مكونات الثقافة الغربية، يعـد              اإلسالمي       أو         العربى
  ) ١ (   ".        األوروبي                                اعترافا مضادا أليديولوجيا التفوق 

        فـي                        يعتبرون ثقـافتهم   –                            يتجاوز أصابع اليد الواحدة    
   .                                             العصور الوسطى قد تشكلت من عنصرين ال ثالث لهما

                                        يتمثـل فـي الرومانسـية البدائيـة              األول          العنصر   
                                                               والمؤثرات السلتية والجرمانية، أما العنصر الثاني فمصـدره        

   .        المسيحي                                          الكتاب المقدس والشروح الدينية وقوة اإليمان 
       هما     آخر   ي                                      فهذان العنصران دون وجود عنصر أجنب      
                      خالل مرحلة العصور         وروبي                     را حركة المجتمع األ             اللذان أط 

                       عصـر النهضـة، وإذا               إلـى                   أفضت بدورها      التي         الوسطى،  
    أي                                            احتكاك بين الثقافة الغربيـة وبـين           أي              شاءت الظروف   

                                            ما يتركه ذلك االحتكاك المؤسـف علـى            فإن   ،   ي          عنصر أجنب 
                                                               ثقافة الغرب، هو على األغلب أثر ذو طبيعة انحرافية سلبية          

   ي                 المؤرخ األسبان    أي             إضافة حسب ر         أو       ثراء إ             من كونه        أكثر

                                                 
خرافة الغرب في التاريخ األدبي للعصر "ماريا روزا مينوكال  )١(
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       يعلـم         أن                     من كان في وسعه،    "         يقول       الذي  "                 سانشيز البورنوز  "
                                                            بمصيرنا لوال اإلسالم؟ فلوال اإلسالم ألتبعت أسبانيا الـنهج،         

       نقـيم         أن                   ، وإذا أردنـا            إنجلتـرا                              اتبعته فرنسا وألمانيا و        الذي
  ،                                                           الموقف عبر ما أنجزناه على مدار القرون بـرغم اإلسـالم        

    ) ٢ (   ".                نمشى فوق رؤوسهم     أن             كان بإمكاننا      أنه    أرى
                                القى ذيوعا واسعا في أوساط        أي           هذا الر     فإن        وللحق،   
                                              الغربيين، ألنه يصـب فـي قنـاة النزعـة            "       سانشيز "       أقران  

                                                        وتراثها المتفوق، فتخلف أسبانيا، وعـدم بلوغهـا                 األوروبية
         ، مثـل         أخـرى            أوروبيـة        بلدان             إليه            وصلت     الذي         المستوى  
                   لحـق بـالنمط         الذي                                   ألمانيا، إنما هو محصلة التشوه               فرنسا، و 

   .                                       من جراء مؤثرات خارجية أدنى منه مستوى     وروبي  األ
                                           شكالية الحوار بين الحضارات، بعد هـذه        إ         إن طرح    

                          ، يدل على وجود أزمـة        ية    نسان  اإل                           المسيرة الطويلة للحضارة    
                                                           شديدة التعقيد، تستدعى التساؤل عن سـبب وجودهـا، ألن          

                                         حسب منطق تطور التاريخ البشرى، هي         ية    نسان  اإل         الحضارة  
                                                               عبارة عن حلقات متواصلة تمثل تراكم المكتسبات التي حققها         

                                                 
 .  مصدر سابق١٧٩ماريا روزا مينوكال ص  )٢(



                                                          في تعامله مع الطبيعة عبر حقب تـاريخ البشـرية،               نسان  اإل
                        يظهر في مكونات وفـي            أن       أيضا   ي             ه من المنطق     فإن   ،         بالتالي و

                                                               تاريخ كل حضارة، من العناصر ما يدل على تلقيها جزءا من           
                            وهذا في حد ذاتـه يعـد         .                            كتسبات في نسيجها وبنيتها           هذه الم 

      الذي       أن                                                      حوارا واعترافا ضمنيا متبادال بين الحضارات، غير      
                                 هنـاك حضـارة ال يظهـر فـي                أن                       حصل في الواقع، هو   

                                                                 تاريخها، وال في نسيجها، ما يدل على أنها تعترف بما تلقته           
   .    خرى  األ                    من إسهامات الحضارات 

                      ة تبحث عن حل، وهي                                   ومن هنا جاء الحوار كإشكالي     
  ،    خرى  األ    ية    نسان  اإل                                         في واقع األمر، تعنى مطالبة الحضارات       

                                          تعترف بها وبقيمها، وأن تعتـرف بهـا               أن                 لحضارة الغرب، 
                                                                بدورها في بناء الحضارة التي يتربع الغرب على قمتها فـي           

   .                     بداية األلفية الثالثة
                                             تلقته هذه الحضارات عن حضارة الغـرب،            الذي     أما   

                                             هرة، في مكوناتها، ونسيجها، وتاريخها، وال                    فهو واضح وظا  
   .            الحوار حوله     أو           االعتراف به      إلى      يحتاج



                    لدى طرف واحـد     –                               فالمشكلة توجد في حقيقة األمر     
       خـرى   األ                      ربطتها بالحضارات        التي                        وهو الحضارة الغربية،    

                                             حتواء، فطوال عدة قرون كانت خاللها هـذه         ا              عالقة هيمنة و  
               نثروبولوجيـة،           اقية واإل                                   الحضارات مادة للدراسات االستشـر    

                                               ا للنظرة المتعالية، واستصغار الشأن تجـاه           أساس         شكلت       التي
      تجذرة  م                                                    هذه الحضارات وهي رؤية لها منطقها وعقالنيتها، و       

     جيل،         إلى                     ، متنقلة من جيل         الغربي         الثقافي                    في ديمومة النسيج    
   ي                               تعديلها دون حدوث تغير جـذر            أو                       بحيث يصعب انتزاعها  

                                      وهو تغير، قد ال يكون مـن قبيـل                                   في نظرة الذات لنفسها،     
      فمـن   "                                                       الحكمة المراهنة على حدوثه من جراء الحوار فقـط          

                                          يطلبوا من الغرب التراجع عن مفاهيمـه              أن                أغرب الغرائب 
                                                        وتصوراته ومنهجياته، عندما يـدرس حضـارات الشـرق،         

                                     فإذا كان البعض يحلمون بإمكانيـة         ..                    لمجرد أرضاء الشرق  
                          ئج دراسـته التاريخيـة                         يتراجع عن نتـا          الغربي            جعل الفكر   

      أن             فمن الواضح    ..           هم واهمون    فإن                             الطويلة للبشرية وتفسيرها،    



               أنكـر نفسـه         إذا         إال                    يقبل هذا الشرط،         أن                   الغرب ال يستطيع  
   .  ) ١ (  "              ومبرر وجوده ي           ووعيه الذات

                                   محاوالت الحوار بين الحضارات منذ           أولى             لقد بدأت    
                                                           ما يقل عن نصف قرن، وتبنت منظمـة اليونسـكو، عـدة            

                                                         رات بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك ألجل خلق جسر             مؤتم
        ا مـن       أساس                                                تفاهم بين الحضارات، وخلق مجتمع جديد، على        

          جديدة،    ية     إنسان                                                  التفاهم واالحترام المتبادل، مجتمع يتبنى نزعة       
                                                               بحيث تتحقق فيه العالمية من خالل االعتراف بالقيم المشتركة         

                        التقليدية، قد أسفر                                              الغربية العلمية والتكنولوجية، والحضارات   
                                              ، وال عن تغيير في نظرة الحضارة الغربية        ي               عن تفاهم حقيق  

   .             تلك الحضارات    إلى 
                                                   فالحوار واالعتراف المتبادل بين الحضارات، لـيس        

                                  لقاءات على مستوى بعض المؤسسات            أو                   مجرد حفل تعارف  
                                                         والمتخصصين، بل هو تغير في نظرة كل حضـارة تجـاه           

                ، وهـذا هـو              الثقـافي          ونسيجها                          على مستوى بنياتها        خرى  األ
                                                             أصعب األمور بالنسبة للحضارة الغربية، فما لم يحصل تغير         
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                         ين، على مستوى بنياتها      خر                                   عن قناعة، في رؤيتها لذاتها ولآل     
                                    يجرى داخلهـا إعـادة إنتـاج            التي                         ونسيجها وهما البوتقة،    

                                                  معرفيا وعلميا، عبر عمليات التنشئة العلمية             الغربي      نسان  اإل
                              حوار سيظل مجـرد حـوار         أي   ،     فإن          لثقافية،                واالجتماعية وا 

                                  حد االعتراف بندية هذه الحضارات             إلى                     للمجاملة، وال يصل  
       فـي    ية      نسـان   اإل                                               ومشاركتها لها في بناء المسيرة الحضـارية        

   .                 ماضيها ومستقبلها
                   يحـدث علـى اثـر         أن     يمكن                        إن مثل هذا التغير، ال   

                                                            حوار للترضـية والمجاملـة، بـل مـن تغيـر الظـروف             
                                          تربط الغرب بأمم وشـعوب الحضـارات            التي   ،           الموضوعية

             نفردت حضارة   ا                                     ، ألنه خالل الخمسة قرون الماضية،          خرى  األ
           إليـه           وصلت  ا                                           الغرب بعطاءات وإبداعات، ال يمكن تصور م      

                                             المعاصرة بدونها، وهذا ما جعل الحضارة         ية    نسان  اإل         الحضارة  
                         ، وتفتته ليتواءم مـع           الماضي                                الغربية، تتعالى وتعيد صياغة     

         فالحضارة  "     ين،    خر                                    سبها وهويتها، ورؤيتها لنفسها ولآل           شجرة ن 
                                   ونموذجها الفريد، فهي، التـي        ية    نسان  اإل                    الغربية، هي مركز    

                        كل حضارة تنصـب فـي          ...   ته   أسس                        أعطت العلم وهي التي     



                                                            حضارة الغرب، تقوم بوظيفة النقل، ال بمهمـة االسـتيعاب          
  ) ١ (   ".         والتنظير
   ن،                                           الغرب مشروع الحداثة منذ خمسة قـرو          أسس     لقد   

                                      والمفاهيم، كالعلمانية والعقالنية،         مبادئ                         على جملة من القيم وال    
                               ، والديمقراطيـة، والدولـة،       ية    نسان  اإل                         والتقدم ووحدة الماهية    

                          وفي مرحلـة مـا بعـد          ..                    سمالية، واالشتراكية  أ            واألمة، والر 
        فـي               األيـديولوجي                                         الحداثة وعصر العولمة ونهاية الصراع      
                       ه المفاهيم والنماذج،                                          المركز، جرى التشكيك والنقد لبعض هذ     

                                                              ألنها، لم تعد قادرة على االستمرار في نظر الـبعض، فـي            
                                                       عصر مجتمع المعلومات، ومجتمع االستهالك، ومجتمع مـا        
                                                             بعد الصناعي، ومجتمع العولمة المفتوح، وسـقوط النمـاذج         

   ي                                       وبدأ التبشير بتخلـق نمـوذج حضـار          ..              نساق المغلقة    واأل
                      الثقافات، بفضل مـا                                            جديد، تساهم في بنائه كل الحضارات و      

                                                              تتيحه ظـاهرة العولمـة االقتصـادية والسياسـية، وثـورة           
                   ، مـن إمكانـات                 األيـديولوجي                            االتصاالت، وانتهاء الصراع    

                                                             التواصل والتفاعل بين مختلف مكوناتها، وما تعمـل علـى          
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                                                        تحريره من عالقات وطاقات، وعلى تجاوزه مـن محـابس          
      قـيم                      التـدفق الحـر لل           أن                       وليس هناك شك فـي       ..         ومراقبات

                                                            والمنتجات والمعلومات واألفكار والمخترعات، يقدم لكل فرد       
                                                            على مستوى الكرة األرضية فرصا استثنائية للتقدم واالزدهار       

  ) ٢ (   ".  ي        والنفس      المادي
                        الجديد يجرى تأسيسه     ي                    هذا النموذج الحضار         أن      غير 

                         ومفـاهيم، وبواسـطة            مبـادئ               على قيم و   –               في واقع الحال  –
      هو  –                         ليحل محل نموذج سابق                                وسائل أنتجتها حضارة الغرب   

                   الحـوار علـى        فإن         بالتالي    و –                          قدمته الحضارة الغربية     خر  اآل
                                              ومفاهيم هذا النموذج الجديد، لن يحمـل             مبادئ             أرضية قيم و  

        ، بـل        خـرى   األ                                         طابع للمساهمة من جانب الحضـارات          أي
                                                           سيكون مجرد التحاق بالحضارة الغربية، على غرار التحاق        

                               ة في السابق، ولكن في ظـل                                      هذه الحضارات بالحداثة الغربي   
                       كانت سـائدة فـي          التي                                   ظروف، قد تكون مختلفة عن تلك،       

   .             بقوة السالح        األوروبية              مرحلة العولمة 

                                                 
 .  مصدر سابق٣١ص " ثقافة العولمة وعولمة الثقافة"برهان غليون  )٢(



                     إلثبـات وجودهـا          خـرى   األ                    إن طريق الحضارات     
         إلـى                                                     ونديتها لحضارة الغرب، هو طريق اإلبداع واإلضافة      

       تحقـق         أن                                 ، فإذا استطاعت أية حضـارة       ية    نسان  اإل         الحضارة  
                      ذلك، هو الكفيـل        فإن   ،    ية    نسان  اإل         الحضارة          إلى        أصلية       إضافة  

                                                             بجعل الحضارة الغربية تغير من نظرتها لهـذه الحضـارة،          
                                                           وعندها قد ال يصبح الحوار بين هذه الحضـارة وحضـارة           
                                                            الغربية إشكالية مطروحة تبحـث عـن حـل، ألن الحـوار            
                                                                 والتفاعل يكون عندئذ قائما بالفعل عبر البنيـات والنسـيج،          

                                                حوار من جانب وتحد تمليه اعتبارات السياسة،                   وليس مجرد   
                                                             والمجاملة والتسامح والترضية، فخلق حضارة عالمية، وثقافة       

                                 المشتركة، التي تعبـر عـن         ية    نسان  اإل                            كونية تتبلور فيها القيم     
                                                             توازن العطاءات واإلبداعات بين الحضارات، يبدو أمرا بعيد        

   خل   تد       أن                                    لم تستطع بعض من هذه الحضارات            أن           االحتمال،
                 المعاصرة على     ية    نسان  اإل              صلب الحضارة           إلى                إضافات أصلية 
                         ، وليس مجـرد إثبـات            المادي    ، و  ي          والمنهج  ي             الصعيد الفكر 

               النجـاح فـي           أو                                              القدرة على حل تمارين الحضارة الغربيـة      
   .                             ها الفكرية ومنجزاتها المادية       أطروحات     م مع  ؤ     التوا
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